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ZESTÃ•RL JSEM A JE MI FAJN...
NedÄ›le, 13 bÅ™ezen 2016

Nikdy bych nevymÄ›nil moje úÅ¾asné pÅ™átele, mÅ¯j krásný Å¾ivot, moji milující rodinu za ménÄ› &scaron;edých vlasÅ¯, nebo
plo&scaron;&scaron;í bÅ™icho. Jak jsem zestárl, stal jsem se k sobÄ› laskavÄ›j&scaron;í a ménÄ› kritický. Stal jsem se svým
vlastním pÅ™ítelem.
Nechci peskovat sám sebe za to, Å¾e sním extra zákusek, za to, Å¾e si neustelu postel, nebo za koupi toho hloupého
plastového trpaslíka, kterého jsem vÅ¯bec nepotÅ™eboval, ale vypadá tak nádhernÄ› na mé zahradÄ›. VidÄ›l jsem
pÅ™íli&scaron; mnoho mých pÅ™átel opustit tento svÄ›t pÅ™íli&scaron; brzy, pÅ™edtím, neÅ¾ pochopili velkou svobodu, kter
pÅ™ichází s vÄ›kem. Co je komu do toho, kdyÅ¾ se rozhodnu si Ä•íst, nebo hrát na poÄ•ítaÄ•i do 4 hodin a spát aÅ¾ do pole
Budu tanÄ•it sám se sebou na ty nádherné melodie z 60. a 70. let, a kdyÅ¾ se mi zachce plakat nad dávno ztracenou
láskou, tak klidnÄ› plakat budu. KlidnÄ› budu chodit k rybníkÅ¯m v tÄ›sných plavkách, nataÅ¾ených na vypouklé bÅ™icho, a n
se do vln, pokud se tak rozhodnu, navzdory soucitným pohledÅ¯m mladých lidí atletických postav; ale oni budou také jednou
staÅ™í. Vím, Å¾e jsem obÄ•as zapomnÄ›tlivý. Ale nÄ›které Å¾ivoty jsou úplnÄ› zapomenuty. A já si konec koncÅ¯ pamatuji d
vÄ›ci.
JistÄ›, v prÅ¯bÄ›hu let bylo moje srdce párkrát zlomené - kdyÅ¾ ztratíte nÄ›koho blízkého, kdyÅ¾ dítÄ› trpí, nebo doko
kdyÅ¾ va&scaron;eho milovaného psa pÅ™ejede auto. Ale zlomená srdce jsou to, co nám dá sílu a porozumÄ›ní a soucit.
Srdce nikdy nezlomené je dokonalé a sterilní ale nebude nikdy vÄ›dÄ›t, jaká radost je z bytí nedokonalého. Jsem tak
rád, Å¾e jsem Å¾il dost dlouho, aby mé vlasy z&scaron;edly a mé mladické úsmÄ›vy se vÄ›Ä•nÄ› vryly do hlubokých rýh na mé
tváÅ™i. Mnozí se nikdy nezasmáli, a mnozí zemÅ™eli dÅ™íve, neÅ¾ jejich vlasy zbarvilo stÅ™íbro. Jak Ä•lovÄ›k stárne, je
snaz&scaron;í být pozitivní. UÅ¾ mne nezajímá, co si myslí ostatní. Nemám otázky, uÅ¾ se na nic neptám ani sám sebe.
Dokonce jsem získal právo být &scaron;patný. TakÅ¾e na va&scaron;i otázku odpovídám, ano, jsem rád zralý. MÅ¯j vÄ›k
mne osvobodil. Líbí se mi Ä•lovÄ›k, kterým jsem se stal. Nebudu Å¾ít navÅ¾dy, ale dokud jsem je&scaron;tÄ› tady, nebudu ztrá
Ä•as hoÅ™ekováním, co by mohlo být, nebo dÄ›lat si starosti, co bude.
A jíst dezert budu kaÅ¾dý den, pokud budu chtít
nÄ›j chuÅ¥!
BohuÅ¾el nepamatuju, kdo tuhle krásu sepsal, narazil jsem na to na Facebooku a nemÅ¯Å¾u se nepodÄ›lit.
MICHAL

http://www.kudlanka.cz
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