
NEVIDITELNÉ SPOJENÍ
___________________________

… nic  není  náhoda  … Tuhle  větu  jsem slýchávala  neustále  a  pořád  jsem ji  tenkrát
nedokázala pochopit, stejně jako například frázi „rozbít tábor“ nebo „to je logika nedělní školy“ …

Příběh, o který se chci s vámi podělit, je možná zvláštní tím, že je částečně konspirativní,
krapet pravdivý, se špetkou domněnek. 

Každý z nás chodil povinně do školy, tak určitě ví, že každá třída měla jinou úroveň, podle
toho, jaká směs dětí byla přiřazena do příslušného ročníku. Některé třídy byly tak dobré, že
všichni táhli za jeden provaz. Do některých tříd zase naopak chodily děti, které byly sebrány ze
všech koutů města a blízkých vesnic, proto nedokázaly utvořit pevné jádro třídy.

V jedné třídě taková směska individualit existovala, v níž se od 5. třídy vykrystalizovaly
dvě pozoruhodné trojice: tři holky a tři kluci. Řekli by jste - nic zvláštního. Ovšem do 8. třídy
opravdu na tom nebylo nic zvláštního, dokud …

…  se  uvedená  trojice  kluků  nezamilovala  do  té  trojice  holek  tařkajíc  najednou,  každý
do jedné samostatně. Lídr skupiny se zamiloval do světlovlasé holky, jeho kamarád do blondýny
s vytáhlým typem těla a tmavému se líbila tmavovláska. 

Osud to možná chtěl jinak, ale ani jedna láska nedošla k naplnění.

Světlovláska  po  dvou  letech  na  střední  škole  přešla  do  jiného  oboru,  jiné  třídy,
v téže škole a dostala se do třídy, která nejen že táhla za jeden provaz, ale ke spolužačce, která
se později přivdala do rodiny vzdáleného příbuzného jednoho z bývalé trojice kluků … 

Životní osudy lídra a světlovlásky jsou si patrně podobné. Oba studovali střední školu,
každý  v  jiném městě.  Lídr  po  vojně  šel  na  dráhu  uniformovaného  příslušníka,  jednu  dobu
pobýval ve městě poblíž Chebu, kde do promoce bydlela mladší, nevlastní sestra světlovlásky,
než odešla  pracovat  do  Prahy.  Světlovláska pracovala  na inspektorátu,  poté  chvíli  oblékala
uniformu bezpečnostní služby. Občas doprovázela s maminkou svého otce na jeho služebních
cestách a její poslední cestou bylo právě stejně jmenované místo, kde pobýval lídr. Dokonce si
oba každý samostatně, byť  nakrátko, vyzkoušeli,  jak funguje manželství,  včetně jeho konce.
Možná, že by se i další paralely našly, kdo ví ...

Na třídním srazu po x letech se zmíněné trio holek setkalo jen se dvěma kluky. Ten třetí,
tmavovlasý, po tzv. sametové revoluci, odjel do zahraničí a už se zpět nevrátil. Setkání lídra
se světlovláskou bylo  plné emocí,  jiskřivých pohledů,  ale  jakoby někdo tomu vztahu nepřál,
opětovně nedošlo k naplnění lásky. 

Je  to  opravdu náhoda,  nebo domněnka,  že  jde  opravdu o jakési  tenké spojení  mezi
dvěma lidmi? Jsou si opravdu oba předurčeni? Na tyhle otázky zřejmě odpoví jen Čas. Bude-li
„karmické“ spojení stále působit, oba aktéři příběhu se určitě znovu potkají ...

Toto neviditelné spojení lze také nazvat „skrytým poutem“. Je totiž třetí nenahraditelnou
věcí, která k nefalšované lásce patří, když zbývající obě věci, důvěra a otevřená komunikace,
jsou ve vztahu již obsaženy. 

Platí tak pravidlo, že pravá láska je jako pohádka, v níž se musí získat tři výše zmíněné
věci, aby se mohla naplnit ...

Jaký je váš názor, přátelé?

Pěkný večer přeji všem!
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