ŽIVOT …
N

je dobré se zastavit a zamyslet nad životem.
j p ítel otev el zásuvku prádelníku své manželky a vyndal z ní
balí ek zabalený do hedvábného papíru. Nebyl to ledajaký balí ek,
ale balí ek s krásným spodním prádlem. Odhodil papír a prohlížel si
hedvábí a krajku:
„ Toto jsem jí koupil, když jsme byli poprvé v New Yorku. Od té
doby ub hlo asi 8 nebo 9 rok . Nikdy si to neoblékla. Cht la si to
nechat na zvláštní p íležitost. A te , myslím, p išla ta chvíle.“
iblížil se k posteli a položil prádlo k ostatním v cem, které cht l
poslat do poh ebního ústavu. Jeho žena práv zem ela. Když se ke
mn oto il, ekl :
„ Neschovávej nic na zvláštní p íležitosti, každý den, který žiješ, je
výjime ný. „
Po ád myslím na jeho slova, protože zm nila m j život.
Dnes tu daleko víc než p edtím a uklízím daleko mí . Sedím na své
terase a vychutnávám p írodu bez toho, abych si všímal plevele
v zahrad .Strávím víc asu se svou rodinou a se svými p áteli a
mén asu v práci. Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností,
kterou je t eba chránit.
OD nyn jška nic neschovávám. Používám denn svoje k iš álové
skleni ky. Když se mi chce, obléknu si svoje nové sako, když jdu
nakupovat do supermarketu. I svoje oblíbené v
používám vždy,
když mám na to chu , nenechávám je na svátky. V ty jako „jednoho
dne…“ zmizely z mého slovníku. Když se to vyplatí, chci v ci hned
a chci je vid t,slyšet,vnímat a chci je d lat.
Nejsem si celkem jistý, co by byla d lala manželka mého p ítele,
kdyby byla v
la, že tu už zítra nebude.
„Zítra“ – sl vko, které bereme až p íliš asto na lehkou váhu.
Myšlenka, že by byla ješt šla na ve
i do ínské restaurace, se mi
velice zamlouvá, ína byla totiž její oblíbené jídlo.
To jsou ty všechny malé, neud lané v ci, které by m velice rušily,
kdybych v
l, že jsou moje dny se teny. Znervóz ovalo by m ,
kdybych už nem l vid t p átele, se kterými jsem se cht l ješt
„jednoho dne“ potkat. Znervóz ovalo by m , kdybych nenapsal
dopisy, které jsem cht l „jednou“ napsat. Znervóz ovalo by m ,
kdybych ne ekl dost asto své milé, jak ji mám rád.
Te už nepromeškám nic. Nic, co m že p inést radost a úsm v do
mého života, neodsouvám a neschovávám na pozd jší dobu. íkám
si, že každý den je n ím zvláštní. Každý den, každá hodina, každá
minuta jsou n co výjime ného…
KDY

