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Tři  požehnané  věty,  které  mi  odkázala  má  předobrá  maminka,  mne  dokáži  vždy 
zvednout ze dna černých depresí. První z nich je: „Plač a házej soplem!“ Skutečně. Mám-li 
splín sebevětší, uvědomit si v té chvíli, že můžu brečet a házet hustým produktem mého 
čichacího organu do různých míst, kamkoliv se trefím, je občerstvující. Už jen představa 
této činnosti mne oblažuje a rozjasňuje nebe nade mnou.

Druhá věta zní: „Ať se směje, dokud má v hubě zuby!“
     Jednu  věc  vím  jistě,  mám  zachovalý  chrup.  Ač  jsem  sebesešlejší,  sebetučnější, 
nedokonalá ve všech směrech, ještě pořád se tomu mohu zasmát, protože dosud v ústech 
mám dvě řady celkem rovných, ještě ne žlutých a už vůbec ne řídkých zubů.

Třetí věta, kterou mi maminka vštípila, zní: „Směj se a svět se bude smát s tebou. 
Plač a plakat budeš sám.“ No, je to tak a nemůžu dodat nic víc, že je to velká pravda. 

Ha!
Znamená to tedy, že pokud se můžu smát a házet soplem, svět je v pořádku. A že 

v prvním případě nebudu sama, kdežto ve druhém ano a pravděpodobně, co kam hodím, si 
budu muset také po sobě uklidit. A že rozhodnu-li se správně a pro dobrou společnost, budu 
se raději smát než plakat.

Rozumíte tomu? Jsem šťastná žena. 
Rozhodně  však,  nejste-li  bezzubí  a  nemáte  místo  nosu  uprostřed  obličeje  důlek 

a v hlavě špetku rozumu pro jednoduchou volbu, budete mít přibližně stejnou, snad i větší 
šanci zvítězit nad smutkem všedních dní.

Otázkou zůstává, co se stane, až přijdu o zuby a nos nebo svobodu volby. Avšak, 
protože jsem pravá dcera své matky a jsem ve věku Abraháma již téměř pět let, vnímám, že 
je nejvyšší čas na to, abych také já vytvořila dvě či tři, snad i čtyři požehnané věty. 

O čem by měly být? Inu, o tom, že postoje jsou důležitější než fakta. Mohla by to být 
věta typu: „Ať se děje, co se děje, postavím se vždy tak, aby právě na mne svítilo slunce.“ 

Další  věta  by  měla  popisovat  prostou  skutečnost,  že  člověk  je  lépe  vybaven  na 
nedostatek  nežli  na  přebytek  a  může-li  nebo  dokonce  musí  usilovat,  pouze  tehdy  žije 
kvalitně. Něco jako „Hodně jedl, hodně pil, až se v tuku utopil. Všechno nechal náhodě, 
tučný plave po vodě“.

Třetí věta by mohla znít: „Ať jsem stará nebo mladá, kamkoliv se vydám, nekryji si 
vlastní záda, jen přátele hlídám.“ Popisuje vtipně, že život je jen a pouze o vztazích. Neboť 
ať je člověk čímkoliv, jediné, co po něm zůstane, je láska.

Řekla bych, že maminky mají velkou moc v tomto světě. Minimálně co se tvoření 
požehnaných vět  týká.  A to kromě  toho ještě  žehlí,  vaří,  uklízí,  nakupují,  pečou chleba 
a starají se o svoje; a určitě jsem na tisíc věcí ještě zapomenula.

Být  politik,  zařídím  všem  maminkám  každý  rok  zdarma  lázně,  kadeřníka, 
kosmetičku, pedikérku měsíčně za pakatel a zaplatila bych manžele, aby je nosili na rukou. 
Denně.

Věřím velice pevně tomu, že svět by pak byl naprosto v pořádku.
Zatím však se zubím, hážu soplem, směju se a tvořím věty.



Snad jednou na má slova dojde.
Abrakadabra. 
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