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Když jsem začal číst další z výběrů Posledních slov, které Ludvík Vaculík píše po léta do Lidových novin, mnohé jsem si uvědomil. Především jsem vždy obdivoval jeho břitkost, vtip a jasnost názoru. Uvědomuji si taky, jak je dobře, že je stále živ, zdráv a při síle. Ať už při sekání dřeva nebo za psacím stolem.

To, že se v jeho fejetonech často objevují motivy z jeho práce zahradnické, není jen z nouze ctnost. Je to stála připomínka našeho sepětí s přírodou. Počátek všech našich snah a činů. My – lidé městští – často ani pořádně nevíme, jaké roční období žijeme. Snad jen z rostoucího počtu reklam cestovních kanceláří vytušíme, že se blíží léto. Ludvík Vaculík se přírodními cykly zabývá odjakživa a patří to k jeho způsobu uvažování právě tak přirozeně jako starost o všechno ostatní dění ve společnosti. Volby, naše místo v EU, trest smrti, pronikání podnikatelského kořistnictví, hulvátství a netolerance do běžného života, otázky genderové nebo školství a jeho občasné besedy se studenty.
Toto všechno se v jeho úvahách objevuje často. A přitom to není nudné opakování. Vaculík vždy překvapí novým a strukturovanějším úhlem pohledu. Vždy se snaží především nejdříve sám sebe dostatečně přesvědčit, že tento názor je pozoruhodný a stojí za to jej i tisknout. Proti plýtvání je stejně jako proti vlezlosti reklam a sobeckosti politiků.
Jsem rád, že máme v národě takovéhoto člověka. Až si říkám, jak (dobře) by mohlo u nás být, kdyby takto rovných, jasně čitelných a jasně se k (ne)pořádkům dneška vyjadřujícím lidí bylo víc.
I když si právě Vaculík nikdy přehnaně na bývalý režim nestěžoval (i když by měl, věru, proč), nepodvolil se mu, psal a žil svobodně. Ne tak jak mu poměry umožňovaly, ale jak on měl odvahu se jimi nenechat ovlivnit. A jak mnoho lidí těmto poměrům podlehlo, je vidět dodnes.  
Sdílím s ním jednu víru – v novou mladou generaci, která nemusí řešit věčně svůj postoj k vládě a partaji. Místo toho si studuje, cestuje, nebo pořádá party. Ať si. Poměry jsou totiž normální. Jistě ne ideální. Ale kdo by před rokem osmdesát devět řekl, že si otevřete noviny a dočtete se, jak si jeden z našich nejlepších a právem oceňovaných spisovatelů (naposledy Státní cenou za literaturu), ovšem před tím disident, jemuž byl odposloucháván telefon a sledován každý jeho krok, dělá srandu s poslední volby prezidenta: Tak mne to šťastně minulo: spadl do toho zase Václav Klaus.
Ludvíku Vaculíkovi bylo letos osmdesát dva. Kdysi jsem si také vzdorně myslel, že mě těžko budou zajímat názory člověka o dvě generace staršího. To otřepané: nevěř nikomu nad třicet – už dnes jednoduše použít nemohu. A tak se beze studu těším každý týden na jeho Poslední slovo.
Je to jen pár řádek, jeden krátký příběh, jedno téma. A nezáleží na tom, zdali se v něm autor snaží vyřešit náš vztah k americkému radaru  nebo vyjádřit zlost nad nefunkční sekačkou trávy. Jeho pevné zakotvení v rodné zemi, rodné řeči,  názorech, které se nemění po každých volbách, je mi jistotou. A také humor. Jako třeba v závěru fejetonu o oslavách osmdesátiletého výročí provozu železnice v jeho rodném Brumově: Strýc Josek pravil: „A Ludvíku, víš to, že když ideš na nádraží, nesmíš ostat stát?“ - „Proč, strýčku?“ - „No abys tam došel.“
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