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-Dobrý den, zdravím všechny posluchače rádia Ráj. Dnes máme na programu rozhovor  

s legendou, někdo by možná mohl říct s tyranem, který nikdy neztratí svou moc. Vítejte 

u nás, Lásko.  

 

-Dobrý den, je mi potěšením, že tady s vámi můžu být. 

 

-Tak nám povězte, je pravda, že jste vládkyní všech ostatních emocí? Jsou takoví 

velikáni jako Strach nebo Radost pod vaším vedením? 

 

-Nepochybně. Jsem příčinou každého pocitu. Na mně záleží, kdy jaká emoce bude mít 

nadvládu, a tím pádem i jak se například vy budete cítit. 

 

-A vy pijete, nebo to jsou občas jen hloupé vtipy, jak zpestřit život? 

  

-Ovšemže piji, je to nezbytnost. 

 

-Měl jsem na mysli alkohol. 

 

-Ach tak, jednou jsem ochutnala a vznikl z toho vztah Johna Lennona s Yoko Ono. Od toho 

incidentu jsem se láhve nedotkla. 

 

-Tomu rozumím. Tak proč se stejně dějou všechna ta neštěstí ve vztazích? Lidé si 

vybírají nesprávné partnery, mají naděje a pak na ně doplácejí. 

 

-Bavil by vás film bez zápletky? 

 

-Nebavil. 

 



-Tak to vidíte. Mě by taky nebavilo dívat se na svět, kde vše je jako z pohádky. Trocha 

vzrušení přece nikoho nezabije. A ne vždy všechno končí dobře. 

 

-Podle čeho tedy vybíráte lidi, kteří budou mít štěstí v lásce? 

-En ten týky, dva špalíky… 

 

-Aha, ovšem… Nepřijde vám to nefér? Skoro to vypadá, že si na někoho zasednete, 

tyranizujete ho neštěstím s výběrem toho pravého. 

 

-Neříkám, že nemám své oblíbence a… a ztroskotance,ale nejsem vůči nikomu lítostivá. Co by 

se ze mě stalo, kdybych byla..? 

 

-Člověk? ...Takže je zbytečné přemítat nad tím, čím jsme si to zasloužili? 

 

-Přesně tak.  

  

-Ještě než se rozloučíme, mám na vás poslední otázku. 

 

-Ptejte se. 

 

-Jste Láska, můžete se také zamilovat? 

 

-Myslím, že by se zhroutil vesmír, kdyby se tohle přihodilo. Jsem neskutečně žárlivá. 

 

-V tom případě vás na rande raději zvát nebudu. Děkuji vám za vaši otevřenost u nás 

v rádiu, snad to nebylo naše poslední setkání. 

 

-Já děkuji, přeji hezký zbytek dne všem posluchačům. 

… 

-Snad vám toto intrerview, naši milí fanoušci, pomohlo lépe pochopit situace, v kterých 

se můžete nacházet. Pro dnešek se loučím i já. Zase zítra ve stejnou dobu tentokrát 

vyzpovídáme Závist! Máte se na co těšit! 

 



 


