
 

Má lásko, 

píši Ti tento dopis, protože jinak neuvidíš vše, co k Tobě cítím. A já chci, abys to viděla. 

Bývával jsem lovec dívek, Slovenky mě všechny milují. Jenom Ty jsi neoslovena mými milostnými pokusy. 
Jsem Přemyslovec, uznávám, žádný Romeo. Na důkaz lásky jsem pro Tebe vysadil jalovec. Co chceš víc? 
Zahrát si v celovečerním filmu? To není můj styl. Chci Tě pozvat k nám. Ukázat Ti všechny krásy naší malé 
země, které si musí zamilovat snad každý. Nevynechám nic. Uvidíš všechny hrady, zámky, města, vesnice, 
malinký Kozlovec, velký Jílovec, prostě všechno. Spát můžeme v bungalovech, ať je to romantika. Máš 
ráda romantiku? Nebo si můžeme povídat po tmě strašidelné historky. Máš radši světlo? V tom případě Ti 
povyprávím celou naši historii. Od samého začátku až po rozpad Československa. Ale to je historie. Teď 
mě mnohem víc zajímá budoucnost. Do této chvíle jsem se jí obával, ale teď už vím, že ji chci strávit jen 
s Tebou. Vysloveně se tou představou opájím! Jen sním… Ale sama víš, že láska je slepá. Kdybych uměl, 
řekl bych Ti, jak moc Tě miluji i v jiném jazyce. Snad bys mi uvěřila víc. Začal jsem již pilně studovat. Můj 
učitel Louis říkal, že jsem skrytý talent. Věřím, že první náznaky mého pokroku uvidíš již v tomto dopise. 

S láskou, Tvůj Štěpán Zázračný 

Stanoviště Q15/B
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