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Z DOBRÃ‰HO SRDCE
StÅ™eda, 17 srpen 2016

PosaÄ•te se, dejte si káviÄ•ku, pÅ™estaÅˆte chvíli myslet na v&scaron;echno, co vás trápí, a poslechnÄ›te si následující pÅ™íb
KaÅ¾dý si zaslouÅ¾í pauzu a tohle je pÅ™íbÄ›h, který potÄ›&scaron;í a pobaví. Od mládí jsem rád hrál na dudy. TémÄ›Å™ o k
víkendu jsem nÄ›kde hrál. MÄ›l jsem za sebou mnoho koncertÅ¯, svateb, podnikových oslav a podobných pÅ™edstavení.

Nedávno jsem byl poÅ¾ádán Å™editelem jednoho pohÅ™ebního ústavu, jinak kamarádem, jestli bych nezahrál u hrobu
chudého opu&scaron;tÄ›ného bezdomovce. NemÄ›l Å¾ádnou rodinu ani pÅ™átele, takÅ¾e tohle by byla taková sluÅ¾biÄ•ka z
dobrého srdce. No, protoÅ¾e to bylo v místÄ›, kde jsem je&scaron;tÄ› nikdy nebyl a protoÅ¾e jako kaÅ¾dý poÅ™ádný chlap
pÅ™ece nikde na cestu ptát nemusím, tak jsem se tak nÄ›jak cestou ztratil&hellip; KdyÅ¾ jsem koneÄ•nÄ› o dvÄ› hodiny pozd
dorazil na místo, bylo mi jasné, Å¾e uÅ¾ je po obÅ™adu, po v&scaron;em. Tak jsem se tam chvíli toulal, aÅ¾ jsem na&scaron;
co jsem hledal - &scaron;el jsem se tedy podívat k Ä•erstvÄ› vykopanému hrobu a vidÄ›l, Å¾e je uÅ¾ Ä•ásteÄ•nÄ› zasypán. Nik
nikdo, jen kus vedle té jámy sedÄ›li dva chlapi, co zjevnÄ› mÄ›li pauzu na svaÄ•inu, neÅ¾ zaháÅ¾ou hrob úplnÄ›. StydÄ›l jsem
se, Å¾e jsem pÅ™ijel tak pozdÄ›. Chudák bezdomovec&hellip; Ti&scaron;e jsem za mumlal omluvu a zaÄ•al hrát. AspoÅˆ nÄ›c
PozdÄ›, ale pÅ™ece&hellip; DÄ›lníci poloÅ¾ili svaÄ•inu a jen se na mÄ› dívali.

Hrál jsem z celého srdce, hrál jsem to nejlep&scaron;í, co jsem umÄ›l. Bylo to to jediné, co jsem mohl dát tomu
opu&scaron;tÄ›nému muÅ¾i bez rodiny a bez pÅ™átel. Hrál jsem, jako jsem nikdy nehrál. A jak jsem tak hrál, najednou
dÄ›lníci zaÄ•ali plakat. Oni plakali, já plakal, plakali jsme v&scaron;ichni spoleÄ•nÄ›. KdyÅ¾ jsem skonÄ•il, sbalil jsem bezeslov
dudy a odcházel k autu. Byl jsem celý plný emocí a pÅ™emoÅ¾ený smutkem. Moje srdce pÅ™etékalo city. KdyÅ¾ jsem otevÅ™
od auta, sly&scaron;el jsem, jak jeden z dÄ›lníkÅ¯ Å™íká druhému: "Teda, nÄ›co takového jsem je&scaron;tÄ› v Å¾ivotÄ› nezaÅ
to kopu septiky uÅ¾ dvacet let..."
GRETA
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