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317. Poslední dary pana Karla Gotta Českému národu 
Karel Gott přinesl lidem mnohé a jak už to tak bývá, je jen na jednotlivci, jak ono ,,mnohé“ přijme. S radostí, 

vděčností, závistí nebo nenávistí, protože ,,lidé jsou různí“. 

V médiích se protrhla hráz všemožných hodnocení a reakcí na jeho odchod. Malí, závistiví, zlí a 

bezcharakterní lidé, kteří se ve svých malých a bezcenných životech nenaučili ani jedno prosté pořekadlo ,,o 

mrtvých jen dobré“, mají skvělou příležitost, jak špiněním pana Gotta veřejně ukázat malost a nízkost svých 

zdeformovaných osobností. 

A to je první z darů odcházejícího! 

Jsou dnes totiž lidé, kteří jiné lidi, naivnějšího druhu, dokážou zmást svým frázováním o lidskosti, slušnosti, 

demokracii. Protože jsou to fráze moc krásné a ušlechtilé, dá se za nimi lehce ukrýt pokřivený charakter toho, 

kdo je rád cituje… Protože pan Gott byl člověkem slušným, nenásilným, připraveným druhým pomáhat, což 

mnohokrát dokázal, získal si právě toto renomé ,,Slušného člověka“. Proto získal úctu velké části národa. Ti 

lidé si jej oblíbili z různých důvodů - pro jeho hudbu, pro jeho nekonfliktní vystupování, jistou vstřícnost, 

obecně pak se dá říci ,,pro jeho povahu“. A když oni ,,mravokárci“, ,,demokraté“ a ,,obhájci práv“ špiní 

Slušného člověka, obnažují tak svou skutečnou podstatu i před lidmi, kteří jim jejich fráze ještě včera věřili. A 

tak pan Gott prokázal některým lidem tu službu, že skrze něj si mnozí strhli masky, a tak má každý možnost 

od těch špinavců odklonit svou přízeň a víru v jejich lži prohlédnout, odložit. 

Lidé, kteří měli k panu Gottovi úctu, jsou dnes jeho skonem zasaženi, rozteskněni, proto otevřenější, než kdy 

jindy ke všemu, co s ním souvisí a souviselo. A protože pan Gott měl více rovin své osobnosti, které lze nazvat 

,,zajímavé“, ale davem nepoznané, médii většinou zatajené, otevírají se dnešní mimořádnou situací i dveře 

do místností společností dosud ignorovaných či opomíjených. 

A to druhý dar pana Gotta! 

Tak dnes lidé, pro které byl pan Gott jen zpěvákem nebo snad jen slušným člověkem, mohou na internetu 

objevit jeho rozhovory, které ukazují, že měl velký rozhled a bděle sledoval systém řízení světa, národů a 

lidstva. Systém, který zasahuje do osudů všech lidí na této Zemi, ale málokdo o něm něco ví, málokoho to 

vůbec zajímá. Pak je snadno manipulovatelný nejen politiky, ale vším děním, které prochází našimi životy. A 

jen ten, kdo se naučí toto vše pozorovat a snaží se pochopit, jak vše funguje, může o sobě říci, že život 

skutečně prožil v celé jeho šíři i hloubce. Protože projít životem jako tupý tvor, který si ani neuvědomí, jak byl 

všemi a vším celou dobu vláčen sem a tam, jak neustále plnil něčí příkazy, a přitom si myslel, že je 

svobodný…takový život není ,,vědomým životem lidské osobnosti“, ale jen ,,stádovou vegetací v davu 

ostatních telátek“. Někomu to možná stačí, ale těm, kteří chtějí víc, dnes dal pan Gott svým odchodem ještě 

jednu příležitost změnit výtěžek svého vlastního života. Snad někteří, kteří ještě včera šli tupě se stádem, 

dnes přes smutek z odchodu Slušného člověka nahlédnou do věcí, které je včera ještě nezajímaly, a tak se jim 

otevřou dveře k jinému chápání světa i svého života. Tím se nejen více přiblíží svému idolu, oblíbenci, ale 

hlavně dají svému vlastnímu životu širší rozměr a své vlastní osobnosti větší hodnotu.  

A pak si mohou říci: ,,Děkuji Vám, pane Gotte. Nejen za Váš zpěv, za Vaši osobnost, ale hlavně za tu 

Příležitost, kterou jste mi ještě, i při své smrti daroval. Děkuji…“ 

Byla by škoda tuto jedinečnou příležitost promarnit, protože Špinavci se budou snažit rychle vše překrýt svou 

jedovatou slinou a hromadami lží, které jsou jejich jediným ,,skutečným produktem“. A až dojetí z ,,mistrova“ 

odchodu ochladne, společnost bude cíleně bombardována závalem prázdných a povrchních zpráv o 
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pošetilostech celebrit, pomluvách politiků a falešných hrůzách alarmistů…tiše se vytratí i příležitost jít 

,,stopou Mistra“ a nalézt něco z toho, co i jej oslovilo. Na to nepotřebujeme jeho hlas, stačí náš zájem, 

probuzený jeho příkladem. 

-ZF- 

 

Něco z těchto myšlenek najdete v článcích blogu: ,,Z myšlenek K. Gotta“ 

https://cozivotdal.eu/ 
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