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Také máte chvilky, kdy si prostÄ› jen tak vybavíte nÄ›co moc pÅ™íjemného, co jste zaÅ¾ili, okamÅ¾iky, které se vám mihnou
hlavou a pÅ™inesou kromÄ› lehkého pousmání na tváÅ™i také pocit &scaron;tÄ›stí, pohody, spokojenosti a lásky?Já mám
tÄ›ch svých hladivých chvil nÄ›kolik. KaÅ¾dá je jiného druhu, ale zahÅ™ejí na du&scaron;iÄ•ce úplnÄ› stejnÄ›...
A docela sobecky si je nÄ›kdy pÅ™ipomínám, abych se sama uvnitÅ™ pohladila tou krásnou vzpomínkou, pokochala
výjimeÄ•ností oné chvíle a polaskala du&scaron;i i srdce. Zrovna dnes jsem sedÄ›la nad &scaron;álkem Ä•aje a pÅ™ivolávala
jsem je. A mám je v hlavÄ› poÅ™ád, neblednou, zakládám si je do archívu a pÅ™ivolávám si je - jen tak, pro radost. Tak
jsem se rozhodla, Å¾e se o nÄ› s vámi podÄ›lím, nebojím se, Å¾e tím ztratí cenu, naopak, pro mÄ› zÅ¯stanou stále tak krásné a
hÅ™ejivé, a uÅ¾ívat si je budu znovu a znovu.
První vzpomínka je z Vysoké hole. Jeden z prvních výletÅ¯, kdy jsem se
seznámila se svým medvídkem, nás zavedl do JeseníkÅ¯. Byl uÅ¾ sice podzim, u nás dole Å™ádila inverze, ale Jeseníky
nás pÅ™ivítaly záÅ™ivÄ› modrou oblohou a sluníÄ•kem. Vy&scaron;lapali jsme nahoru na Vysokou holi, já tam byla prvnÄ› a
moc ráda jsem se nechala vést na místo, kde se mi prý urÄ•itÄ› bude líbit. A líbilo. Na vrcholu jsme zÅ¯stali stát, pod námi
se prostíralo údolí a v okolí byly vidÄ›t dal&scaron;í kopce. MÄ›la jsem pocit, Å¾e jsem v nebi. Pod námi byly mraky jak
nadýchaná &scaron;lehaÄ•ková Ä•epice, nemÄ›ly konce a my stáli nad nimi a dívali se se zatajeným dechem na ten
nekoneÄ•ný oceán bílé pÄ›ny.
Chvíli jsem nechtÄ›la vÄ›Å™it, Å¾e jsou to mraky, vypadalo to jako naÄ•echraná zvlnÄ›ná sn
pláÅˆ, jako nÄ›co naprosto neskuteÄ•ného, co jsem nikdy pÅ™edtím nevidÄ›la. MÅ¯j medvídek nasadil na zrcadlovku dlouhé
sklo, stoupl si za mÄ›, pÅ™idrÅ¾oval mi foÅ¥ák a já se dívala jako dalekohledem na tu nádheru pÅ™ed námi. Ukazoval mi
okolní vrcholy - tam je PradÄ›d, ten useknutý jsou Dlouhé StránÄ›, pÅ™eÄ•erpávací nádrÅ¾ vodní elektrárny, tam je MraveneÄ•
a tam jsou Petrovy kameny... Stáli jsme tam, dotýkali jsme se jeden druhého, pomalu se toÄ•ili na v&scaron;echny strany
a já se cítila skuteÄ•nÄ› jako v nebi. OkamÅ¾ik nabitý magickou energií.
Cítila jsem, Å¾e takhle by to asi mÄ›lo být, tomu se
v knihách Å™íká splynutí du&scaron;í; byli jsme naladÄ›ni na stejnou vlnovou délku, vzduch kolem nás jiskÅ™il a chvÄ›l se, a
já jsem si pÅ™ála, aby tahle chvíle nikdy neskonÄ•ila. Nakonec jsme udÄ›lali spoustu fotografií, zachytili mraky pod námi.
Tak jsou prý vidÄ›t z letadla, kdyÅ¾ se letí nad nimi. Nikdy pÅ™edtím jsem letadlem neletÄ›la, teÄ• jsem mÄ›la pocit, Å¾e letím
nikdy neskonÄ•í. Bylo mi krásnÄ› na tÄ›le i na du&scaron;i a najednou jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e tak to má být, Å¾e tenhle Ä•lovÄ›k je
pravý, Å¾e oba dva mÅ¯Å¾eme vidÄ›t jednu vÄ›c stejnýma oÄ•ima.
Dal&scaron;í vzpomínka je z doby o nÄ›co pozdÄ›j&sca
stejný medvídek leÅ¾el vedle mÄ› v posteli, svýma velkýma rukama hladil mé uÅ¾ trochu vystouplé bÅ™í&scaron;ko a ti&scaro
bruÄ•el nÄ›jaké tajemství tomu dosud neznámému obyvateli uvnitÅ™. Potom si poloÅ¾il hlavu tam, kde pÅ™edtím &scaron;ept
a poslouchal, jak ten malý vetÅ™elec uvnitÅ™ &scaron;plouchá. Najednou jsem ucítila první poÅ™ádný kopaneÄ•ek,
v&scaron;echny ty pohyby pÅ™edtím byly jen jako slabé pohlazení nebo &scaron;imrání, ale tenhle byl tedy mnohem
citelnÄ›j&scaron;í, výraznÄ›j&scaron;í a úÅ¾asnÄ›j&scaron;í. &bdquo;Ty jo," vykÅ™ikla jsem nad&scaron;ením. &bdquo;Kopla m
teÄ• pÅ™ímo do ucha. Na&scaron;e HemÅ¾ilka mÄ› kopla," zajásal v tu chvíli medvídek a bylo to tu zas. Znovu ten pocit déjà v
jako tenkrát na Vysoké holi, stejná energie, stejný pocit naprosté pohody a souznÄ›ní, nÄ›co kolem nás obklopovalo a
hÅ™álo, hladilo a chvÄ›lo se.
Znovu ten pocit i to pÅ™ání, aby to nikdy neskonÄ•ilo. Aby se zastavil Ä•as. Aby ta chvíle zÅ¯s
vÄ›Ä•ná. Tak tohle je nÄ›kolik z tÄ›ch okamÅ¾ikÅ¯, kvÅ¯li kterým stojí za to Å¾ít. KaÅ¾dý z nás je máme nÄ›kde uvnitÅ™ v sob
a Ä•ekající, aÅ¾ si na nÄ› vzpomeneme. TÅ™eba ve chvíli, kdy nám není nejlépe, kdy jsme smutní a potÅ™ebujeme si nÄ›Ä•ím
baterky. Tak si je chraÅˆme a hýÄ•kejme, nedají se koupit, nedají se ukrást nÄ›komu jinému, a zabalme je do hedvábného
papíru, aÅ¥ se nám nepotluÄ•ou. Stojí za to. Tak co, máte i vy nÄ›jaké podobné silné záÅ¾itky a vzpomínky, co vás hÅ™ejí na
srdíÄ•ku? Sem s nimi... VodomÄ›rka
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