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Každý deň stretnúť človeka,
to stačí...

Človek je tvor spoločenský. To je predsa
známe vec a samo o sebe to hovorí, že my
ľudia, by sme nemali byť sami. Je pravda, že v
živote sú aj také chvíle, kedy by sme boli naj-
radšej úplne, úplne sami. Nikde nikto,
iba my, fúra času a, samozrejme,
naše myšlienky. Avšak byť celý čas
bez kontaktu s ľuďmi, to si vážne ne-
viem predstaviť. Celé dni nevidieť
ani jedného človeka, ani živú dušu ...
Veď by sme sa nemali s kým poroz-
právať, zasmiať sa a ani sa pohádať.
Pretože niekedy je lepšia ostrá vý-
mena názorov ako falošná pretvárka.
No, nie ? Myslím si, že by ľudia k sebe mali byť
úprimní. Áno, áno, je pravda (sú aj chvíle), že
niekedy je klamstvo nevyhnutné, ale to sú prí-
pady tzv. milosrdných lží. Asi by sme sa mali
riadiť heslom: NEROB DRUHÉMU TO, ČO NE-
CHCEŠ, ABY ON ROBIL TEBE! Opäť je tam
ale spomenutá číslovka DVA, pretože na
všetko treba dvoch. Čiže vzájomný kontakt
ľudí je veľmi dôležitý. Ale tých dôvodov,

prečo by sme sa mali stretávať, je oveľa viac.
Len si zoberte! Človek sa zle vyspí, ide po ulici
a stretne úplne neznámu osobu, ktorá sa len
usmeje. No, nepotešilo by vás to? Mňa určite
a určite by mi to aj zdvihlo náladu. A usmiať
sa môžeme naozaj každý, dokonca aj vy! Úsmev
nestojí veľa námahy, času a je úplne zadarmo.
Dokonca tak zlepšíte náladu nielen tým, ktorí

chodia okolo vás, ale aj sebe sa-
mému. Len to skúste!
Nerozumiem ľuďom, ktorí sú celé
dni zatvorení vo svojej kancelárii,
alebo pracovni  a vyhýbajú sa kon-
taktu s ľuďmi len kvôli práci a pe-
niazom. Veď peniaze nikdy
nenahradia ten úžasný pocit. Úžasný
pocit, keď ste s ľuďmi, s ktorými
vám je fajn a spoločne sa zabávate

a smejete. Alebo si hoci aj len dobre podeba-
tujete. Nemám pravdu? Veď sa môžete všeličo
nové dozvedieť, naučiť sa alebo niekoho mô-
žete poučiť vy. Podľa mojej mienky, to je
super .. .
Stretnúť človeka je taký malý zázrak, ktorý
si málokto uvedomuje, ale je to tak. Každý deň
stretnúť človeka, to stačí.
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Pán i  po  p . . .
Po päťdesiatke počínajú páni pociťovať prvé príznaky prebiehajúceho
problému. Predtým pokojne pofajčievali, popíjali. Po päťdesiatke pomaly
počínajú polihovať po posteli, pranič porábať. Poriadkumilovné polovičky
pánov predtým popíjanie, pofajčievanie pokojne pretrpeli, po päťdesiatke
pripravujú pánskym polovičkám poriadne problémy. Preto páni počínajú
pociťovať prvé príznaky poriadne prekážajúceho problému.
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