Poslední dopis Josefa Mašína
Drahé moje děti!
Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední
má myšlenka platí jen Vám a to mne nejvíc tíží, neboť jste dosud ještě malé
a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě
nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte. Bojoval jsem za naši
drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům – Němcům, kteří naši
vlast a národ chtěli porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy
byly porobenými otroky, nýbrž abyste zůstaly svobodnými a volnými občany.
Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého
uvědomělého Čecha. I Vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem
podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Zůstanete zde nyní jen
se svou mamičkou. Musíte ji poslouchat, abyste jí ulehčily její těžký úkol
a starost o Vás. Ty, Radku, jsi nejstarší, vím, že jsi rozumný chlapec. Buď oporou
a rádcem Pepovi a Nenušce. Ty musíš zastupovat mne. Spolehám se na Tebe!
Ty, Pepíčku musíš pomáhat mamičce a Radkovi. Starejte se o Nenušku a nikdy ji
neopusťte. Mějte se navzájem rádi a nikdy se neopouštějte, pomáhejte si vždy
a ve všem s láskou a porozuměním. Učte se pilně, abyste byli vzdělanými
a prospěšnými lidmi. Buďte vždy svědomití a čestní. A nyní Ty, moje drahá
Nenušo, moje sladká holčičko. Buď šťastná a nezapomínej na svého tatíčka,
který Tě měl tolik rád. Vím, že máš dobré srdéčko, že máš ráda svoji mamičku
a bratříčky, že jim budeš dobrou ......... (nečitelné). Chlapci, mám ještě jedno
přání. Jeden z Vás se ujme rodného statku. Ovšem, není to žádná podmínka.
Nebudete-li mít chuti, nemusíte. Tím končím, moje nejdražší děti! Líbám Vás
v duchu všechny, i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni.
Váš milující otec. Vlasti zdar!
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