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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Meniny
Meniny sú výbornou príležitosťou overiť si, kto na vás myslí a kto nie. Vlastne je to
taká hlúposť – meniny – ale keď si na vás ni k nespomenie, zamrzí to. Niektorí si aj
poplačú. A pritom to môže byť tak, že kamaráti na vás stále myslia, len im nezíde
na um kontrolovať pravidelne kalendár, či náhodou nemáte meniny.

.m

ám meniny, keď je v kalendári napísané František (včera). Touto
cestou ďakujem priateľom za všetky esemesky. Zachránili mi život.
Keď som sa mojich rodičov kedysi opýtal,
prečo som vlastne František, otec sa na mňa
pozrel s podozrením, že som niečo neprimerané pil. Bola to naozaj hlúpa otázka – aj
on bol František. Pri krstných menách ide
zväčša aj o niektorého svätého rovnakého
mena. Svätých Františkov je viacero (okrem
toho z Assisi aj Xaverský či Saleský). Toto som
síce už s rodičmi nekonzultoval, ale som presvedčený, že v mojom prípade musí ísť
o Františka z Assisi, ktorý sa pôvodne volal
Ján František Bernardone. Obávam sa však,
že ako stovky Františkov predo mnou a určite aj tí, ktorí to meno ešte iba dostanú,
nepriblížil som sa k jeho pozoruhodným kvalitám ani na dohľad. Svätý František z Assisi napríklad uctieval chudobu, dokonca ju
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úctivo nazýval Pani Chudoba, čo sa mne
nijako nedarí. Ale počul som, že aj mníchom
jeho rádu (františkánom) sa to, čo sa týka absolútnej chudoby, občas vymklo z rúk.
Okrem toho sa o svätom Františkovi hovorí, že nikdy nemal a doteraz ani nemá nepriateľov. Už osem storočí! Vraj nie všetci ho
chápu, ale všetci, dokonca aj mnohí nekatolíci, ho milujú. Aj mne sa veľmi páči. Som
si však istý, že bol jediným Františkom toho druhu. My zvyšní Františkovia (rovnako
ako Ďurovia, Petrovia či Jožovia) si asi musíme vystačiť s tým, keď nás miluje občas niekto, a keď sa počet a hnev našich nepriateľov udržiava na rozumnej úrovni. Tak to všetko prebehne hlavou človeku, keď má meniny.
S meninami to máme v našej rodine praktické – moja žena, volá sa Viera, má meniny hneď nasledujúci deň po mne (dnes). Je
výborné, že najneskôr deň vopred ma niekto

na Vierkine meniny upozorní tým, že si spomenie na tie moje. Zväčša ona sama. Neviem, ako na tom bol s pamäťou svätý František z Assisi, ale my zvyšní Františkovia sme
chronickí zabúdači dátumov, výročí, sviatkov a tak. Manželky si určite zaslúžia na
meniny viac než obyčajnú esemesku, v dnešnej hektickej dobe však asi málokto stíha každý rok napísať na meniny svojej žene samostatnú zbierku básní. Dokonca poznám
aj jedného naozaj výborného básnika (ten sa
však volá Jano), a ani ten to nestíha každoročne. Ani ja som opäť nestihol, pýrim sa
od hanby a vykrývam to touto formou. Patrím medzi Františkov, ktorí na záludnú otázku akú úlohu hrá v ich živote viera, môžu
s čistým svedomím povedať, že veľkú, ba
centrálnu.
A zistil som niečo mystické. Aj vo Francúzsku má Francois (tak komolia Francúzi
meno František) meniny 4. októbra, ale v ten
istý deň tam má meniny aj Sarah. To predsa nemôže byť náhoda, že sa aj naša írska teriérka volá Sarah. A zabudli sme jej gratulovať. Tak aj jej aspoň takto, dodatočne (kúpim ti frolíky Sarah).
Ako isto uznáte, meniny sú výborné. Nemám preto ani štipky pochopenia pre tých,
ktorí dávajú svojim deťom všelijaké „kreatívne“ mená, ktoré ani nie sú v kalendári.
Úplne ich oberajú o celoživotnú príležitosť
každoročne sa dozvedieť, že kamaráti na
z
nich myslia.

