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„Slyšel jsi ten příběh?“ zeptal se jednoho dne Internet, „příběh o dítěti, které 
mělo nemocnou matku, a stejně chodilo do školy?“ 

„Vím, o kom mluvíš,“ ozval se Praotec čas. 

„Jeho matka byla těžce nemocná a nejbližší nemocnice byla vzdálená několik 
kilometrů. A doktor stejně tak. A i kdyby si matku nechali v nemocnici, zůstalo 
by dítě s otcem, který ho mlátil. Dával mu totiž za vinu ženinu nemoc. Nebyl 
k tomu žádný důvod, ale on si jej vždycky našel.“ 

„Ten otec byl přece v dětství v podobné situaci, nemůžeš ho za to soudit, 
Internete.“ 

„Nesoudím jeho ani jeho předky. Říkám, že kdybych už tehdy existoval, bylo by 
všechno úplně jinak. Mohli by si s mou pomocí nemoc vyhledat rychleji 
a s přehledem. Dítě by bylo ušetřeno mnoha ran, otec vzteku a matka bolesti.“ 

„Myslíš, že by díky tvé existenci neonemocněla? Vždyť sám víš, jaký je to 
nesmysl.“ 

„A ty zase dobře víš, že díky mně by se třeba vyvarovala nebezpečí a dávala by 
si větší pozor. Že by snad i otec dítěte znal důvod té nemoci a nebil ho. A co víc, 
to dítě bylo týráno i ve škole. Někdy prostě celý den pobíhalo kolem matky 
a zapomnělo na úkol. Ve škole pak dostalo před celou třídou rákoskou. A to se 
nestalo jednou! Několikrát bylo veřejně poníženo a bito.“ 

„A co bys na tom zrovna ty změnil?“ 

„Já? To je přece jasné. Díky mně by si holčička odpověď na otázku našla, úkol 
splnila a opět by tím byla ušetřena tolika nepříjemností! Žila takhle kvůli tomu, 
že jsem ještě nebyl. Byla týrána, bita a ubližovali jí.“ 

„Já tu holčičku dokonce viděl, milý Internete. A viděl jsem spousty dalších, které 
se trápily a ubližovaly si samy. A to jenom kvůli tobě,“ řekl klidným a rozvážným 
hlasem Praotec Čas.  

 


