
1. úkol: Zápisy do deníku

24.11. 2021
Milý deníčku,
včerejší den se oficiálně zapsal mezi nejlepší dny mého života. Poprvé jsem na vlastní oči viděla a na 
vlastní uši slyšela toho nejúžasnějšího zpěváka století na jeho koncertě! Nikdy mnou neproudilo víc 
energie a štěstí než včera. A ještě k tomu jsem to mohla všechno zažít se svojí nejlepší kamarádkou. 
Cítím se, jako by to snad byl jen sen!

5.9. 2025
Milý deníčku,
příští týden konečně odlétám do Ameriky. Nemůžu uvěřit, že už je to tak blízko. 

14.2. 2030
Milý deníčku,
zase se mi to vymyká z rukou. Bojím se. Ale nevzdám to! Už jsem se naučila, že život je hrbolatá cesta a 
někdy musíš být na dně, abys dokázal ocenit vrchol. Stačí bojovat den za dnem, a když je den moc 
dlouhý, stačí bojovat minutu za minutou. 

1.3. 2031
Milý deníčku,
nikdy jsem nebyla šťastnější. Někoho jsem potkala. Nechci to zakřiknout, ale jde to dobře. Vážně dobře. 
Dokonce jsem si i našla trvalou (ťuk do dřeva) práci! Mám pocit, že všechny části skládačky do sebe 
konečně začínají zapadat.

31.7. 2063
Milý deníčku,
už to bude snad víc jak dvacet let, co jsem sem naposled psala. Jsem šťastná. Řekla bych, že jsem v 
životě předčila svá vlastní očekávání. S láskou vzpomínám na všechny ty krásné časy zlatého mládí. 
Ano, udělala jsem za život dost hloupostí. Ale kdybych se mohla vrátit zpět, nic bych nezměnila, protože
mě to dostalo tam, kde jsem teď. Ničeho nelituji.

27.12. 2082
Milý deníčku,
je zvláštní, jak rychle ten čas ubíhá. Jednu chvíli se z plna hrdla směješ u táboráku se svou rodinou, 
děda hraje na kytaru, teta tancuje kolem ohně a babička ti podává další topinku. Stačí mrknutí a 
najednou sama ležíš v posteli, ze které se už možná nikdy nezvedneš.



2. úkol: Dopis mému budoucímu já

Ahoj budoucí Míšo,

Jestli si tohle teď čteš – gratuluju, přežila jsi! Jestli si vzpomínáš, je mi teď patnáct let. Sedím v posteli 
ve svém poměrně uklizeném pokoji, za okny svítí pouliční lampy a příšerně mě bolí záda, jelikož tu u 
toho počítače sedím už tak tři hodiny. Asi ti nemusím připomínat covid-19 a karanténu. Vsadím se, že 
to žádné hezké vzpomínky nejsou. Ale to je dobře. Znamená to totiž, že se to spravilo a všechno se dalo 
zase do pořádku! Že se zase dalo všechno do pořádku, viď? 

Doufám, že jsi prožila krásný život. Takový, jaký jsi chtěla – takový, jaký já chci. Procestovala jsi svět, 
potkala jsi tunu úžasných lidí, nasbírala nespočet šťastných vzpomínek a zážitků. Nejspíš sis nechala 
párkrát zlomit srdce, ale nakonec jsi našla pravou lásku. Doufám, že jsi pohladila tisíce psů a koček, 
ochutnala tisíce druhů zmrzliny, slyšela tisíce chytlavých písniček, rozesmála tísíce lidí, přečetla tisíce 
knížek, viděla tisíce filmů, vyzkoušela tisíce pouťových atrakcí. Snad jsi zdolala horu, skočila s padákem
z letadla, surfovala jsi na moři, tančila na jevišti jako o život, zpívala do noci co ti hlas dovolil, napsala 
román nebo třeba milión básní, vrhla se z útesu do vody, prozkoumala strašidelný dům, nebo ses 
slanila do hluboké jeskyně. Doufám, že sis osvojila děti, milovala je celým svým srdcem a vychovala z 
nich neobyčejné lidi. Doufám, že jsi se smála, až tě bolela ústa. Doufám, že jsi plakala a křičela, až jsi 
nemohla dýchat. Doufám, že jsi udělala sto chyb a z každé ses poučila. Doufám, že ses vyléčila ze všech 
ran a cítila se jako znovuzrozená. Doufám, že jsi žila.

A možná jsi něco z toho neudělala, ale to nevadí. Jediné, co pro tebe chci, je, abys byla šťastná. Abys i 
přes všechny překážky, o které jsi v životě zavadila, pokaždé vstala a šla dál. Aby ses nikdy nevzdala a 
aby sis vybojovala ten nejhezčí život, v jaký já můžu jen doufat. Abys jednala s lidmi i se sebou laskavě  
a milovala, jako by to bylo to jediné, co dokážeš. Vkládám do tebe veškerou naději, jsi moje budoucnost.
(A to doslova :D ) 

S láskou,
Míša 

5.4. 2020
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