
D V Ě    S L O V A 
====================

 
Dnes Vám předkládám skutečný příběh, který měl šťastný konec, ale nechybělo málo,

aby skončil doopravdy jinak, než by se předpokládalo.

Dvě  obyčejná  slova,  která  by  zabránila  děsivé  tragédii  … Dvě  slova,  která  chyběla
v příchozí SMSce, aby předešla celoživotním výčitkám toho, která ta slova opomene napsat do
mobilní zprávy ….

Paní  V.  byla  matkou,  co vychovala své tři  děti,  připravila  je  na život,  doprovodila  na
svatbách a hlídala jejich vnoučata. A jak už to někdy v životě bývá, stalo se, že její prostřední
syn těsně po dovršení 50 let těžce onemocněl a neustále pobýval v nemocnicích. Po určité
době jednoho dne paní V. přijala z nemocnice telefonát se SKRYTÝM ČÍSLEM a verdiktem
službukonajícího lékaře, že její syn nemoci podlehl.

Uplynulo osm let a onemocněl jí bratr, nejmladší a poslední člen její původní rodiny. Svou
matku, otce i svého druhého mladšího bratra už neměla. Její bratr byl už na tom zdravotně
hůře, o něj se již dva roky starala jeho jediná dcera. Nezvládal používat svůj mobil, na němž se
jeho nepoužíváním hromadily předplacené kredity, které bylo nutné každým rokem dobít, aby
jeho mobilní číslo bylo aktivní a mohl tak v případě nouze svou dceru alespoň prozvonit. Aby se
snížil stav předplaceného kreditu, jeho dcera občas vyřizovala telefonáty z otcova mobilu.

Jednoho dne paní V. dostala SMS od neteře svého bratra, který byl  v uvedené době
hospitalizován  v  nemocnici  SMS  s  tímto  sdělením:  „Prozvoň  mne,  obratem  zavolám“.
V momentě, kdy paní V. prozvonila svou neteř, dcera volala obratem z otcova mobilu, který měl
nastavený režim SKRYTÉHO ČÍSLA.

Jakmile paní  V.  uviděla na svém mobilu SKRYTÉ ČÍSLO, nastal  pro ni  konec světa.
V  mžiku  jí  hlavou  probleskla  vzpomínka  na  nejčernější  den  před  osmi  lety,  kdy  dostala
informaci, že jí zemřel syn. Explodovala v ní vnitřní puma. Zalapala po dechu, s hrůzou odhodila
mobil,  který  spadl  na  podlahu  a  rozletěl  se  na  několik  kousků.  Paní  V.  poklesla  do  kolen
a zhroutila se na podlahu … . Její  manžel naštěstí byl  poblíž, tak okamžitě zavolal  rychlou
záchranku ….

Z toho vyplývá poučení,  totožné s  určitým příslovím – je  žádoucí  dvakrát  myslet  na
případné následky činu, než něco udělat zbrkle bez přemýšlení. Stačilo jen do původní, prvotní
SMS připsat dvě uklidňující slova, „vše OK“ , poté volat z mobilu, který má nastavený režim
SKRYTÉHO ČÍSLA …

Apeluji tedy na všechny - prosím, použijte důležitá slova včas. Dřív než bude pozdě. Než
vyhasne zbytečně další lidský život, jen proto, že chyběla tato dvě důležitá slova, a tak se již
nedalo zabránit osudnému okamžiku, a to jen na základě chybného úsudku ze SKRYTÉHO
ČÍSLA příchozího hovoru v mobilu .

Přeji hezký večer přátelé!
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