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KYTKY MOJE MILOVANÃ•, VYDRÅ½TE!
PondÄ›lÃ-, 11 listopad 2019

Jsou mezi mÃ½mi kamarÃ¡dy a kamarÃ¡dkami i tacÃ-, co mi Å™Ã-kajÃ-, abych toho vÄ›Ä•nÃ©ho lÃ-tÃ¡nÃ- z jednÃ© pÅ¯lky svÄ
druhou uÅ¾ nechala. Nojo, ale kdyÅ¾ jÃ¡ to mÃ¡m a) rÃ¡da tam i tam, mÃ¡m vÅ¡ude "svÃ½ lidi", a jednoduÅ¡e mne to bavÃ-. JÃ
nikdy nebyla nijak zvlÃ¡Å¡tÄ› usedlÃ½ tvor... NemyslÃ-m si, Å¾e mÃ¡m snad v pÅ™edcÃ-ch nÄ›jakÃ© koÄ•ovnÃ-ky, ale je pravd
nemÃ¡m rÃ¡da nÄ›co stÃ¡lÃ©ho... Proto asi taky rÃ¡da stÄ›huju....

DÅ™Ã-v, zamlada, jsem se stÄ›hovÃ¡vala z bytu do bytu,
poslednÃ- roky uÅ¾ jen "pÅ™edÄ›lÃ¡vÃ¡m a pÅ™estavuju". To je ale svÃ½m
zpÅ¯sobem taky jistÃ© stÄ›hovÃ¡nÃ-. ZvlÃ¡Å¡tÄ›, kdyÅ¾ je pak ten byt zcela odliÅ¡nÃ½ neÅ¾
pÅ™ed tÃ-m... No, nenÃ- se moc Ä•Ã-m vytahovat, ale stÄ›hovala jsem se vÃ-c jak
desetkrÃ¡t. Ale radÄ›ji se pÅ™estanu bavit o tomhle mÃ©m
"hobby", a rovnou pÅ™ejdu k vÄ›ci: mÃ¡m rÃ¡da kytky. Ani ne tak ty ve vÃ¡ze, jako ty v kvÄ›tinÃ¡Ä•Ã-ch, kterÃ© se
mnou Å¾ijou, kterÃ© mohu pozorovat, starat se o nÄ›, obdivovat, pÅ™Ã-padnÄ› jim i
nadÃ¡vat.

Jo - jsou dvÄ› kytky, kterÃ½m fakt nemohu pÅ™ijÃ-t na
jmÃ©no: jedna za to fakt mÅ¯Å¾e, druhÃ¡ je v mÃ©m naÅ¡tvÃ¡nÃ- vÅ¯Ä•i nÃ- zcela nevinnÄ›. Ta
prvnÃ-, to je voskovka, o kterÃ© jsem vÃ¡m urÄ•itÄ› uÅ¾ psala. PrvnÃ-ho
"aplÃ©gra" jsem dostala od jednÃ© kamarÃ¡dky v mÃ©m prvnÃ-m zamÄ›stnÃ¡nÃ-.
Rostla mi jak divÃ¡, takÅ¾e jsem se zas o ni podÄ›lila s mou maminkou. BohuÅ¾el, asi to bylo i tÃ-m stÄ›hovÃ¡nÃ-m, jÃ¡ o tu sv
pÅ™iÅ¡la, kdeÅ¾to u mÃ¡my se jÃ- daÅ™ilo neskuteÄ•nÄ›, takÅ¾e se na nÃ- velmi Ä•asto
objevovala zÃ¡plava nÃ¡dhernÃ½ch bÃ-lÃ½ch chomÃ¡Ä•Å¯ kvÄ›tin. NÄ›komu jejÃ- kvÄ›ty nevonÄ›j,
jÃ¡ je milovala. A tak, kdyÅ¾ mi maminka zemÅ™ela, odstÄ›hovala jsem si voskovÄ›nku
k sobÄ›... A - ta mrcha od tÃ© doby nekvete a nekvete a nekvete...

Ta druhÃ¡, se kterou jsem tak trochu ve pÅ™i, je mÅ¯j
vÃ¡noÄ•nÃ- kaktus.
MÃ¡m ho v takovÃ©m podlouhlÃ©m velkÃ©m kvÄ›tinÃ¡Ä•i, postupnÄ› jsem tam
zasÃ¡zela vÅ¡echny sehnatelnÃ© barvy kvÄ›tÅ¯...
No - a zase: jÃ¡ si jeho kvÄ›ty
neuÅ¾iju, uÅ¾ kolikÃ¡tÃ½ rok, protoÅ¾e tou dobou jsem zas na opaÄ•nÃ©m konci svÄ›ta.
TakÅ¾e jen vÃ-dÃ¡m fotky, pÅ™Ã-padnÄ› se dostanu domÅ¯ v dfobÄ›, kdy uÅ¾ jen mohu pod
nÃ-m sesbÃ-rat ty uschlÃ© pozÅ¯statky... NehledÄ› na to, Å¾e po pÅ™Ã-jezdu jsem obÄ•as byla ponÄ›kud
smutnÃ¡, protoÅ¾e na pravidelnÃ© zalÃ©vÃ¡nÃ- holt "nejsou lidi". ÄŒÃ-mÅ¾ nechci
v Å¾Ã¡dnÃ©m pÅ™Ã-padÄ› svÃ©ho drahÃ©ho syna nÄ›jak obviÅˆovat, ale je fakt nemoÅ¾nÃ© po nÄ›m
chtÃ-t, aby tam jezdil ob den, ob dva zalÃ©vat. TakÅ¾e postupem Ä•asu mi
zÅ¯staly jen ty nejotrlejÅ¡Ã- :-))).
TentokrÃ¡t jsem si vymyslela docela dobrou vÄ›c, kterÃ¡ je
udrÅ¾uje v neÄ•ekanÄ› dobrÃ©m stavu - sebekriticky pÅ™iznÃ¡vÃ¡m, Å¾e snad i lepÅ¡Ã-m, neÅ¾
kdyÅ¾ se o nÄ› starÃ¡m jÃ¡. ProstÄ› kaÅ¾dÃ¡ kytka, respektive kaÅ¾dÃ½ kvÄ›tinÃ¡Ä•, mÃ¡ svou nÃ¡dobu s vodou a knot. Tak
pije, kolik chce. A - teÄ• jsme u problÃ©mu: neÅ¾ jsem to jakÅ¾takÅ¾ vychytala, tak
se mi stalo, Å¾e voda z kbelÃ-ku do kvÄ›tinÃ¡Ä•e pÅ™elezla bÄ›hem pÃ¡r hodin... ProstÄ›
potÅ™ebuju nÄ›koho moudrÃ©ho, kdo by mne zasvÄ›til trochu do fyziky - jak asi
vysoko by mÄ›l kbelÃ-k bÃ½t, jak tlustÃ½ knot? JakÃ© jsou zÃ¡konitosti? NeÅ¾
jsem odletÄ›la, tak jsem to zkouÅ¡ela, trochu nÄ›jak uzpÅ¯sobila, ale... StejnÄ› tam
musÃ- mÅ¯j kluk chodit a vodu dolejvat...

VÄ›Å™Ã-m, Å¾e kdybych se dozvÄ›dÄ›la, JAK TO UDÄšLAT SPRÃ•VNÄš,
tak by to bylo vÃ½hodnÃ© pro vÅ¡echny tÅ™i zÃºÄ•astnÄ›nÃ©
strany:
kytiÄ•ky moje milovanÃ½,
mne, jejich paniÄ•ku,
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a koneÄ•nÄ› Roberta, kterÃ½ by tam nemusel tak Ä•asto
jezdit.... d@niela
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