
Medailon - anonym 

 

Na první pohled je to úplně obyčejný člověk. Možná kluk, řekli by příslušníci generace mých rodičů. 

Menší, průměrného věku a vzhledu. Na bližší osahání je to ale stvoření měkké a teplé. Vyznačuje se 

tím, že na otázku „Jak se máš?“ bez výjimky pokaždé odpovídá „Jak bych se moh’ mít? Dobře!“ Má 

vždycky slunečnou náladu, usmívá se nehraným úsměvem veselého letního odpoledne a nutí všechny 

kolem sebe, aby se smáli taky. Když jen trochu může, splní každé přání, které je k němu vzneseno. 

Každým kouskem svého těla vytváří dojem, že jeho životním darem a posláním je schopnost navodit 

kdekoli příjemnou a uvolněnou atmosféru. 

 

Když ale nahlédnu pod jeho navenek takřka neotřesitelnou osobnost, zjistím, že je to zároveň člověk 

až nebezpečně senzitivní. Na věci, které se kolem něj dějí, přirozeně reaguje silně a s vnitřním 

prožitkem. V úsudku a zachycení vnějšího děje bývá až nebezpečně pohotový a přesný.  

 

Občas se taky umí rozzlobit, to když si něco pustí k tělu víc než je zvyklý, negativní emoce na sobě ale 

nedává znát. Nikdy lidem, kteří mu nejsou nejblíž. Zažila jsem to jen párkrát. Naposledy když jsem do 

konverzace zanesla nádech výčitky. I když byl daleko od toho, co bychom nazvali dotčeností, cítila 

jsem, že se mu zaklepal hlas a že jsem ho nepotěšila. Ale to bylo všechno. 

 

Nemá to jednoduché. Všichni ho mají rádi, všem je s ním dobře, ale málokdo si uvědomuje, že být 

stále v pohodě dá jemu ještě větší práci než většině ostatních. Za to, že plní své „poslání“, platí těžkou 

daň. Musí své výjimečné schopnosti umět vypínat. Spoustu věcí, zážitků, faktů musí nechat jenom 

proběhnout kolem sebe. Vezme je na vědomí, ale nesmí si je ukládat do hlavy, prociťovat je. Nejspíš 

by to neunesl. Psychicky.  

 

O to cennější je fakt, že prožívá svůj nuceně zploštělý svět opravdově. Spokojenost, kterou 

demonstruje, je nefalšovaná, radost, kterou rozdává, je upřímná a čistá. 

 

Má samosebou i chyby. Na vlastní kůži nejčastěji zakouším to, že v rámci ochrany osobnosti vypouští 

právě informace mně relevantní. O důležitosti toho, co se kolem něj děje, někdy rozhoduje podle 

parametrů, které mívám sklon označit za krátkozraké, možná až namyšlené. Ví dobře, jak je s ním 

lidem fajn, ale nejsem si jistá, jestli se to, jak na to reaguje, nedá už nazvat využíváním. Jestli je 

vhodné přijímat komplimenty, obdiv a díky bez nádechu toho, čemu se říká pokora, chovat se k lidem 

s jakýmsi blahosklonným odstupem. Nadhledem. 

 

Myslím ale, že se mu to dá prominout - vždyť toho mně i jiným tolik dává. Já jsem mu moc vděčná, že 

můžu přijímat pozitivní emoce, které vysílá. Tím spíš, když si uvědomuju, že to není samo sebou.  

 

A proč jsem o něm napsala medailon? Odpovědi jsou dvě. Konkrétně tak děkuju jemu ta to, že je 

sluníčko v mém životě. Obecně je to hold všem, kteří podobně fungují na světě pro kohokoli. I proto 

není nutné zatěžovat tenhle text konkrétním jménem. Podobných lidí je totiž víc, než se někdy zdá. 


