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Å TÄšSTÃ•, CO JE Å TÄšSTÃ•?
StÅ™eda, 01 listopad 2017

ZaÄ•átek listopadu, sem stále je&scaron;tÄ› na chalupÄ›. Musím Å™íci, Å¾e uÅ¾ nic moc. Venku mrholí, je sychravo a docela
zima. V té psotÄ› nikdo z domorodcÅ¯ ani lufÅ¥ákÅ¯ nechodí ke Kulatý bábÄ›. Co tady? I koÄ•ky pÅ™estaly jezdit na kole po
horní cestÄ›. Nikdo neprosí o kapku vody nebo Ä•aje. V tomto Ä•ase bych pÅ™idal i rum, ale zÅ¯stává stále zavÅ™ený..
Rozhodnuto, zazimuju a hajdy domÅ¯. PÅ™iznávám,stýská se mi. Je to divné,ale i po jednapadesáti letech se mi uÅ¾
po té mé kotrmelínÄ› stýská. JasnÄ›, Å¾e je nÄ›kdy baba na zabití (a kdo není), ale bez ní... no bez ní? No, ... je to na
levaÄ•ku. &Scaron;mytec, zítra balím a padím domÅ¯. NespÄ›chám, zatím je veÄ•er. Sedím u krbu,v stÅ™ebávám teplouÄ•ko z
hoÅ™ících polen, usrkávám ze sklenky koÅˆak, sleduji plápolání ohnÄ› a mé my&scaron;lenky bloudí hluboko v mládí. Byl
jsem svobodný a zamilovaný... &scaron;Å¥astnÄ› zamilovaný. Jak jinak ve dvaadvaceti...

SlouÅ¾il jsem v malém hornickém mÄ›steÄ•ku pod BoÅ™enÄ›m (musím podotknout, Å¾e nejsem policajt). Osud tomu chtÄ
má maliÄ•kost potkala dívku, dívku krásnou jak obrázek, prostÄ› tu pravou. VÅ¯bec jsem o tom nezaváhal, jasnÄ›, je to ta
pravá. Pomalu, fakt pomalu jsem zaÄ•al chápat, co je &scaron;tÄ›stí. Je to tak jednoduché, zamilovanej,
&scaron;Å¥astnÄ› zamilovanej mladík (jako JÁ) zru&scaron;il zájezd do sladké Francie do Nice a neuronil ani slzu. Místo
toho zajistí letecky Bulharsko do letoviska &bdquo;DruÅ¾ba&ldquo;. Pochopili jste? .... ano,jeli jsme na svatební cestu.
Líbánky byly... no, co budu povídat! Byli jsme mladí zamilovaní a &scaron;Å¥astní. OpÄ›t si myslím, Å¾e poznávám, co je to
&scaron;tÄ›stí - starat se o nÄ›koho, koho miluje&scaron;. Co myslíte? - vydrÅ¾í blázínkÅ¯m to &scaron;tÄ›stí? Uvidíme!
(Je&scaron;tÄ› se malinko vrátím k té dovolené v letovisku DruÅ¾ba. V té dobÄ› jsem v obleÄ•ení horoval pouze o bílou. Bílé
pláÅ¥áky, bílé kraÅ¥asy, bílé ko&scaron;ile i triÄ•ka. Spolustolovníci mÄ›li s sebou bezva kluka. PÄ›t &scaron;est let, ehnul se
od nás, prostÄ› jsme mÄ›li kamaráda. Mne zaÄ•al Å™íkat doktore. A to jsem zde pouÅ¾il jako kudlankové jméno. MÅ¯Å¾e za to
ten bezva &scaron;estiletý kluÄ•ina). Léta se sunula vpÅ™ed, narodily se nám dÄ›ti, dcera, a za &scaron;est rokÅ¯ se narodil
syn. Nové starosti, nové záÅ¾itky a nové podnÄ›ty, aby nám ná&scaron; vztah neuschnul. Ono je to natotata. Jak dÄ›tiÄ•ky
povyrostly, &scaron;up a chodilo se na výlety po okolí, krásných zákoutích Kru&scaron;ných hor a na dovolené v
Krkono&scaron;ích. Hory jsme s manÅ¾elkou milovali a milujeme dodnes. A tak, kdyÅ¾ osud tomu chtÄ›l, zaÄ•ali jsme jezdit na
horskou chalupu. A upynulo mnoho dal&scaron;ích let.
Musím podotknout, Å¾e chalupa jako pojítko ve vztahu, nevydrÅ¾í
vÄ›Ä•nÄ›. ÄŒlovÄ›k, chce-li udrÅ¾et u domácího krbu trochu toho &scaron;tÄ›stíÄ•ka, musí pro to stále, opravdu stále nÄ›co dÄ
pozorný, nezapomínat na výroÄ•í, nezapomínat, Å¾e Å¾enu má rád, Å¾e ji miluje takovou, jaká i po letech je, nesmí zapomína
kvÄ›tiny, posezení u vínka v dobrém podniku, posezení s pÅ™áteli a Å¾e nebude na závadu skvÄ›lá grilovaÄ•ka.
Jednodu&scaron;e Å™eÄ•eno, Å¾ena musí mít pocit, Å¾e vám není za ta léta fuk, Å¾e si jí stále hledíte a váÅ¾íte, Å¾e se um
tÄ›ch spoleÄ•nÄ› proÅ¾itých létech, kdy létaly tÅ™ísky, obÄ•as zaburácel hrom, obÄ•as se vztach i zakymácel, chovat jako v
dobách mládí a v&scaron;em ukázat, Å¾e ji dokáÅ¾ete obejmout, políbit, pohladit a ukázat, Å¾e stále o ni stojíte, Å¾e jste
ochoten se pro ni obÄ›tovat. Nyní, na podzim na&scaron;eho spoleÄ•ného Å¾ití, mohu Å™íci, Å¾e i v dobÄ›, kdy nám teklo d
kajuty, jsme dokázali drÅ¾et pohramadÄ›, dokázali, Å¾e i pÅ™es vlnobití jsme zvládli ponorkovou nemoc, Å¾e jsme stále dÄ›la
v&scaron;e proto, aby nám Å¾ivot nezev&scaron;ednÄ›l. Lékem býly výlety po památkách, bezva dovolené - napÅ™ed s
dÄ›tmi a potom s vnuky, relax u moÅ™e i v lázních.

Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•en, Å¾e pofÅˆukávání a chtít se Å™ídit rádoby radami kamarádÅ¯, nepomáhá. Ale spoleÄ•né aktivity,
spoleÄ•né záÅ¾itky a spoleÄ•ná úcta jeden k druhému - ano,to mÅ¯Å¾e pomoci. S klidným svÄ›domím mohu Å™íci: znám
odpovÄ›Ä• na otázku "Co je to &scaron;tÄ›stí! Ne, není to nÄ›jaká &bdquo;mu&scaron;ka jenom zlatá&ldquo; mu&scaron;ka uÅ¾ vÅ¯bec ne, ale dát Å¾ivot za Å¾ivot svého partnera, nebát se pÅ™i kaÅ¾dé pÅ™íleÅ¾itosti poloÅ¾it své s
dlaÅˆ a tu jí nabídnout. ZdÅ¯razÅˆuji, Å¾e to není fraze, levná patetická fráze, ale zji&scaron;tÄ›ní za léta spoleÄ•ného souÅ¾ití.
PS: Pánové a váÅ¾ení gentlemanim pozor! Nemusí to, co jsem zde napsal, platit u kaÅ¾dé osÅ¯bky nÄ›Å¾ného pohlaví. Na
nÄ›kterou to nemusí zabrat vÅ¯bec, jiné to bude fuk a dal&scaron;í muÅ¾e zdrhnout s grázlem s rameny pÅ™es celá záda,
trestním rejstÅ™íkem del&scaron;ím neÅ¾ pracovní týden, a klidnÄ› za ním bude chodit i na Bory. ProÄ•? Myslím, Å¾e vám pa
odpovÄ›dÄ›t: &bdquo;aspoÅˆ je to osobnost&ldquo;.... Jojo, panové, na&scaron;i nÄ›Å¾ní andílci se mohou promÄ›nit i v Ä•ertic
Proto je jen na nás, zda budeme pro nÄ› gentlemany, muÅ¾i,chlapy Ä•i darebáky. -doktor-
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