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Apollón a Dafné 
 

 Jistě všichni známe boha lásky Amora, který střílí ze svého zlatého luku 

šípy lásky. Většina z nás ho vnímá jako dobrého Boha, který přináší jen radost. 

Ne vždy tomu tak ale bylo. Když se Amor rozhněval, dokázal působit i utrpení. 

Své by o tom mohl vyprávět nejkrásnější bůh Apollón, který si tropil posměšky z 

Amorovy střelby ze zlatého luku. Amor dokázal  svou moc tím, že trefil Apollóna 

šípem lásky, krásnou nymfu Dafné však šípem odmítání. Amor tak dal vzniknout 

neopětované lásce. Apollón se snažil vší mocí Dafné získat, ona ho však stále 

odmítala. I přesto Apollón neztrácel naději. 

 Domnívám se, že v dnešní době by tomu tak vždy nebylo. Mnoho mužů, 

ale i žen, by ztratilo naději hned po prvním náznaku odmítnutí. Není to tím, že 

by dívky nebyly tak atraktivní jako kdysi, spíše je to způsobeno dnešní dobou. 

Mnoho lidí si raději začne hledat nový protějšek, než-li být stále odmítán jednou 

a tou samou osobou. Pokud můžu mluvit z vlastní zkušenosti, není to vždy 

správné rozhodnutí. I já byla kdysi střelena „Amorovým šípem“, avšak můj 

protějšek mě zhledával příliš mladou a pro vztah nevyspělou. Po dobu tří let 

jsem doufala, že změní názor a to se také stalo. Teď se spolu máme nádherně, 

takže to čekání zato stálo, nemyslíte? 

 Dafné obětovala svou krásu a vlastně i život tím, že se svým otcem, říčním 

bohem Péneiem,  nechala přeměnit ve vavřínový strom. A to Apollón nebyl 

žádný šereda, ba naopak byl nejkrásnější z bohů. V dnešní době je vzhled silným 

faktorem. Lidé velmi pečují o svůj zevnějšek a myslím si, že by svou krásu, jako 

Dafné,  pro vztah neobětovali. 

 Žijeme ve světě, kde sex znamená hodně a vztah bez něj si spousta lidí 

nedovede představit. Kdysi tomu tak ale nebylo. Například Dafné by raději 

zůstala navždy pannou, než aby byla ženou Apollóna. Tohle by se v dnešní době 

nestalo. V dnešní společnosti je sex považován za nedílnou součást vztahů. 

 Podle mého názoru by se lidé měli mít více rádi, nepovažovat sex za tak 

důležitý ve vztahu a nedbat přehnaně na svůj vzhled. Krása člověka totiž  není 

v tom, jak vypadáme, ale v tom jak se chováme a co děláme. Co myslíte Vy?  

 
 


