
Lože plné vlnění 
 
,,Stáří je krásná věc!´´tvrdí ti, kteří každoročně uprostřed krutých novoročních mrazů, vstupují v Praze u 
Národního divadla do vln Vltavy, aby jen tak, z pouhého rozmaru, plavali z plovárny na Střeláku k mostu a zpět. 
Činí tak také proto, aby dokázali, jak jsou zdraví a taky proto, proto, aby udiveným  promrzlým sdělovacím 
prostředkům odpovídali :,, Ale jo šlo to ! Na to, že mi bylo loni jednaosmdesát, byla voda dost teplá...´´ 
 
,, Stáří je nádherné období života!“ tvrdí ti, kteří v devadesáti odevzdávají milujícím dvacetiletým blondýnkám 
ihned po sňatku svá milionová konta i s podpisovým právem. 
 
,, Stáří je děs!!“ tvrdím však já, když večer u televize se místo vln nořím do děje mexické telenovely a při 
představě pouhého ponoření nohou do lavoru se studenou vodou, plynule přecházím do podoby mrazničky. 
 
,, Stáří je děs!“ volám, když mi současně jacísi šílení skřítci sypou do kloubů kotníků, kolen a kyčlí rozemleté 
karborundum a skleněnou drť. Kdo nezažil, neví o čem mluvím. Východisko: Návštěva lékaře! 
 
,, Příteli pomoc nablízku,, řekne můj lékař, kterému věřím každé slovo,nesmírně si vážím jeho rad i diagnóz a 
vůbec ho mám rád.,, Máme novou léčebnou metodu, nový polský přístroj. Nasadíme , uvidíte. Každému, kdo s 
tím začal, pomohl.  
 
Pomůže i vám! 
Zprávu o převratném vynálezu jsem přednesl své ženě, která není blondýnou. ,,Budu chodit s tebou!!“ 
prohlásila okamžitě. Trochu jsem zalitoval, neboť ji budu muset předat hůl, kterou jí před rokem předepsal 
ortopéd s upozorněním, že jí operace stejně nemine. Artróza ! Její hůl je totiž berlou, která mě milosrdně 
přenese od auta do ordinace. V marketu se opírám o nákupní vozejček. Dovolte, abych přešel k loži. K pohovce 
v ordinaci. Na ní leží něco velmi Podobného elektrické podušce. Na ní ulehněte. Lékař vám položí na místo, kde 
vás nejvíce bolí, jakýsi polštářek,od něhož, stejně jako od podušky pod tělem, vedou dráty k ovládacímu pultíku 
připomínajícímu větší fax bez sluchátka. 
 
Dovolte, abych přešel k shrnujícím závěrům po prvním ležení. 
1.) Máte dojem, že se nic neděje. 2.) Zjistíte, že by se dalo i usnout, kdyby to trvalo déle než pár minut. 3.) 
Konstatujete, že pokud díváte zespodu na lékaře a sestřičku, díváte se na zcela neznáme osoby. Po šestém 
ležení sedíte náhle v autě a udiveně konstatuje “ Bože, já jsem sem došel jako mladík! Lourdy !! Hůl jsem 
zapomněl v čekárně. 
 
Po desátém odjíždíte na dovolenou. Moře, skály.Procházky, plavecké maratóny. Hůl netřeba, skleněná drť 
ztracená, manželka bez bolestí sladká,ač není blondýna. Po návratu řekla : A víš, že už se těším? Až budeme 
zase chodit .  
 
Je to svatá pravda. Proto to také podepisují celým jménem : 
Jindra Suchý s chotí. 


