Kudlanka

CO MUSÃ•TE VÄšDÄšT, NEÅ½ UMÅ˜U
StÅ™eda, 28 prosinec 2016

ObÄ•as se v noci vzbudím zpocený hrÅ¯zou, dívám se pÅ™ed sebe do tmy a pÅ™emý&scaron;lím: &bdquo;Ach BoÅ¾e, vÅ¾dy
stárnu! Mládí je v nenávratnu, co mÄ› teÄ• asi Ä•eká? Jaké to bude, aÅ¾ mi bude Ä•tyÅ™icet?&ldquo; Pak si uvÄ›domím, Å¾e
mi Ä•tyÅ™icet bylo. Zase si lehnu a doufám, Å¾e se mi zase nebudou zdát ty stra&scaron;livé sny o tom, jak maturuju a
jsem pÅ™itom nahý.

Nejspí&scaron; mám pÅ™ed vámi vÄ›kový náskok, a tak vás mohu na tenhle Å¾ivotní okamÅ¾ik patÅ™iÄ•nÄ› pÅ™ipravit. Ja
je, kdyÅ¾ je vám Ä•tyÅ™icet?

- Máte &scaron;ediny. &Scaron;ediny jsou sexy, protoÅ¾e jsou pÅ™íznakem dospÄ›losti a moudrosti, takÅ¾e sice vypadáte fak
staÅ™e, ale zato moudÅ™e. Na obliÄ•eji se vám dÄ›lá svrasklá kÅ¯Å¾e moudrosti. V ústní dutinÄ› se vám viklají hnijící zuby
moudrosti. Na krku vám jako choro&scaron; roste druhá brada moudrosti. Å½enám z hrudníkÅ¯ plandají povislá prsa
moudrosti. NÄ›kdy i muÅ¾Å¯m.

- Klesá vám hormonální hladina v&scaron;ech hormonÅ¯. VlastnÄ› vám klesá úplnÄ› v&scaron;echno. Jediné, co
vám stoupá, je cholesterol, zodpovídající za ucpávání tepen, a speciální staÅ™ecký hormon tÄ›stosteron, zodpovídající za ty
pneumatiky, co vám visí od pasu dolÅ¯.
- Tomu, co jsem popisoval v pÅ™edchozích bodech, se Å™íká &bdquo;zralá krása&ldquo; a vy jste natolik staÅ™í,
zku&scaron;ení a moudÅ™í, Å¾e uÅ¾ ji dokáÅ¾ete ocenit. HlavnÄ› kdyÅ¾ stojíte pÅ™ed zrcadlem.
- KdyÅ¾ vám bylo osmnáct, v&scaron;echny ty vÄ›ci jako leasing, hypotéka, refinancování a exekuce vám znÄ›ly jako
zaklínadla ze sci-fi kníÅ¾ek z budoucnosti. TeÄ• v té sci-fi budoucnosti Å¾ijete.

- Ve svém vÄ›ku znáte spoustu úÅ¾asných lidí, stejnÄ› starých pÅ™átel a bývalých spoluÅ¾ákÅ¯, kteÅ™í toho uÅ¾ spoustu d
Jsou to spisovatelé, co napsali bestsellery, &scaron;éfové firem s milionovými obraty, vedoucí kateder na univerzitách,
vÄ›dci a docenti, cestovatelé, politici, ekonomové a vÅ¯bec osobnosti, které ovlivÅˆují, jakým zpÅ¯sobem se budou dál ubírat
dÄ›jiny. A mezitím, co oni pÅ™edná&scaron;ejí v Cambridge a pí&scaron;ou habilitaÄ•ní práce, vy doma paÅ™íte hry na poÄ•íta
a cítíte se jako pubertální kokoti.

- ObÄ•as máte pÅ™íleÅ¾itost se setkat se svými stejnÄ› starými pÅ™áteli a bývalými spoluÅ¾áky &ndash; spisovateli, co naps
bestsellery, &scaron;éfy firem s milionovými obraty, docenty a vÄ›dci atd. atp. Jsou to neskuteÄ•nÄ› inspirativní setkání
s úÅ¾asnými lidmi, na kterých zjistíte, Å¾e se navzdory v&scaron;em svým úspÄ›chÅ¯m i oni Ä•as od Ä•asu cítí jako pubertální

- Máte uÅ¾ nÄ›jaké Å¾ivotní zku&scaron;enosti (= jedenáctkrát vás vyhodili z práce, pÄ›tkrát jste se stÄ›hovali a sedmkrát
dostali kopaÄ•ky), takÅ¾e kdyÅ¾ potkáte nÄ›koho mlad&scaron;ího, musíte se fakt pÅ™emáhat, abyste do nÄ›j nezaÄ•ali husti
do Å¾ivota. NÄ›kdy je tahle obsese nevyléÄ•itelná. PsychiatrÅ¯m pak nezbývá neÅ¾ postiÅ¾eného zamÄ›stnat jako motivaÄ•ní
Å™eÄ•níka nebo kouÄ•e osobního rozvoje.
- ObÄ•as se v Å¾ivotÄ› jen tak zastavíte a se zasnÄ›ným pohledem vzpomínáte na to, jaké to bylo, kdyÅ¾ vám bylo patnáct.
MarnÄ›. NemÅ¯Å¾ete si vzpomenout.
- Jste v nejlep&scaron;ích letech &ndash; hloupost mládí uÅ¾ máte za sebou a zkostnatÄ›lost stáÅ™í teprve pÅ™ed sebou.
KdyÅ¾ jste byli mladí, nadávali jste na staré lidi, jací jsou to nechápaví kreténi, a oni nadávali na vás, jací jste
nezku&scaron;ení pitomci. No a teÄ• jste v tom úÅ¾asném, jedineÄ•ném vÄ›ku, kdy nadáváte na mlad&scaron;í, jací jsou to
nezku&scaron;ení pitomci, a zároveÅˆ na star&scaron;í, jací jsou to nechápaví kreténi.

- Jste tedy uÅ¾ sice zku&scaron;ení, ale zároveÅˆ i je&scaron;tÄ› dost mladí na to, abyste stále sledovali nové progresivní
alternativní kapely a umÄ›lce, prÅ¯kopníky nových stylÅ¯. Sledujete je uÅ¾ Ä•tvrt století. NÄ›kteÅ™í Ä•lenové tÄ›ch kapel uÅ¾ u
by se ufetovali, to ne &ndash; normálnÄ› umÅ™eli, se&scaron;lostí stáÅ™ím. VÄ›t&scaron;inÄ› Ä•lenÅ¯ tÄ›ch kapel je pÅ™es
&scaron;edesát.

- Jedna vÄ›c se za ta léta nezmÄ›nila: líbí se vám poÅ™ád stejný holky. Jenom vám je najednou dvakrát tolik co jim, takÅ¾e
byste mohli být jejich táta. Nebo dÄ›da jejich dÄ›tí. A kdyÅ¾ se takové holce koukáte na zadek, uÅ¾ neÅ™e&scaron;íte, jestli by
rozumÄ›la s va&scaron;ima. Å˜e&scaron;íte, jestli by si rozumÄ›la s va&scaron;ima dÄ›tma.
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SamozÅ™ejmÄ› si nedÄ›lám patent na to, Å¾e to takhle mají v&scaron;ichni Ä•tyÅ™icátníci. Jsem &scaron;edivý a moudrý
uvÄ›domuju, Å¾e lidé jsou rÅ¯zní a kaÅ¾dý má za sebou jiný osud a jiné problémy. Vím, Å¾e existují i Ä•tyÅ™icátníci, kteÅ™í u
a dokázali a mají renomé ve svém oboru a hluboký respekt okolí. Ale taky vím, Å¾e v koutku du&scaron;e, tak nepatrném, Å¾e
o nÄ›m moÅ¾ná sami nevÄ›dí, se obÄ•as i oni cítí &ndash; tÅ™eba úplnÄ› maliÄ•ko &ndash; jako pubertální kokoti.
Jan Fla&scaron;ka / autor si jde zapaÅ™it hru
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