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Vánoční dárky tradičně rozlišuji na ty, které kupovat musím, a na ty, které kupuji s radostí pro radost
druhým.
Do první kategorie spadají třeba některé dárky pro příbuzné. Ty se leckdy vážně kupovat doslova
musí. Rodina se na svátky sejde a tak je potřeba projevit dobrou vůli. Co naplat, že ty dárky
pravidelně oboustranně stojí za houby. Knížka, kterou nikdo nebude číst, koupená jen proto, aby
něco koupené bylo. Hrneček na vonnou svíčku, kterou předchozí majitelka taky od někoho dostala a
současná majitelka zase brzy pošle do oběhu (takzvaně putovní dárek). A další a další zbytečnosti.
Jejich užitná hodnota spočívá pouze v tom, že existují a dají se pěkně zabalit.
Do druhé kategorie však naštěstí patří dárky mnohem zajímavější. Jsou to totiž dárky dávané s tím
nejlepším úmyslem, s láskou a s cílem potěšit. Těchto si cením nejvíc, protože bez ohledu na to,
jaká je jejich nominální hodnota, bývají těmi nejvýznamnější dárky, jaké kdy můžeme dát i dostat. A
nezáleží vůbec na tom, jestli jde o jedno dobré slovo, o pár minut, které strávíte rozhovorem s
nějakou cizí starou paní, o obrázek, který nekreslíte své přítelkyni, či o myčku, kterou letos koupíte
mamince. Jde pouze a jen o záměr, protože to jediné má opravdu smysl.

Přeji vám skvělé prožití vánočních svátků. Ať ve svém životě rozdáte co nejvíce dárků, které budou
přímo od srdce a s cílem udělat opravdovou radost!

Následující vánoční fotopřání nebude se svíčkami, ani s větvičkou či baňkami. Zdá se mi totiž, že to
chce v tento čas nějakou změnu, třeba příjemný akt - no fakt!

Odpovědi na předpokládané dotazy:
** Ano, fotku jsem fotil já v rámci jednoho celovečerního focení aktů.
** Fotil jsem svým Nikonem D80, se dvěma externími blesky.
** Na fotce je jeden velmi šikovný a skvělý český svalovec. Kdo ho první pozná, tomu pošlu svoji
knihu (pouze do ČR a SR) - to se to slibuje, když vím, že nepoznáte :-D
** Ženský akt si samozřejmě vychutnáte také, pravděpodobně koncem roku (nejdřív musím požádat
modelku o svolení)
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** Ano, focený svalovec samozřejmě vypadá mnohem hůř než já. (No možná trošku kecám, ale to
se vstřebá, když už jsou ty Vánoce...)
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