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SlÃ-bila jsem, Å¾e nÃ¡pÃ-Å¡u o svÃ©m prÃ¡vÄ› absolvovanÃ©m vÃ½letÄ›. On to vlastnÄ› ani tak moc vÃ½let nebyl... Ale napÅ
musÃ-m znovu napsat o svÃ©m dÃ¡vnÃ©m pÅ™Ã¡nÃ-, kterÃ© jsem vÅ¾dy brala jen jako sen, kterÃ½ by sice bylo moc fajn si s
ale jehoÅ¾ splnÄ›nÃ- je z oblasti fantazie. PÅ™Ã¡la jsem si mÃ-t dovolenou - aspoÅˆ tak tÃ½den dlouhou, mezi dvÄ›ma po sobÄ
jdoucÃ-mi dny - dejme tomu mezi Ãºterkem 3. dubna a stÅ™edou 4. dubna ... Inu: v ÃºterÃ½ se veÄ•er vrÃ¡tit z prÃ¡ce, pak na
tÃ½den zmizet, a ve stÅ™edu rÃ¡no zas bÃ½t v prÃ¡ci... OdskoÄ•it si v meziÄ•ase.

Zvonek. BudÃ-k? Ne, to je zvonek venku, u dveÅ™Ã-â€¦ Byl to nÄ›jakÃ½ technik od
internetu, jen jsem ho skoro poslepu odkÃ¡zala na sprÃ¡vnÃ½ zvonek (na naÅ¡i domovnici) a zase se
zasunula zpÃ¡tky do postele. LetmÃ½m pohledem na hodiny jsem vÅ¡ak zjistila Ä•as: a ten pohled
mne koneÄ•nÄ› probudil: bylo jedenÃ¡ct! Za hodinu poledne! A tak jsem se rychle probrala, probral se i pes, oba
jsme se za pÃ¡r minut vykodrcali ven, na Ä•Å¯racÃ- prochÃ¡zku prÅ¡lavou Prahou. NÃ¡dhernÄ› chladnou, pÅ™Ã-jemnou...

Je to pÃ¡r hodin, co jsem se vylezla z letadla, z â€žkolotoÄ•eâ€œ
si vzala kufÃ-rek a pÅ™ijela domÅ¯. Po Å¡esti nedÄ›lÃ-châ€¦MÃ¡m pocit, Å¾e se mi koneÄ•nÄ›
splnil sen o tom Ä•ase v meziÄ•ase â€“ protoÅ¾e pÅ™esnÄ› tak mi pÅ™ipadal mÅ¯j
pobyt u dcery na FloridÄ›. BydlÃ- v pÅ™Ã-jemnÃ©m domeÄ•ku s relativnÄ› velkou
zahradou, se kterou se kaÅ¾dodennÄ› pere. Dnes vypleju, zÃ-tra vypleju, vÄ•era jsem
plela, pozÃ-tÅ™Ã- budu zasâ€¦

MÄ›la jsem se opravdu bÃ¡jeÄ•nÄ› a celou dobu jsem si
uÅ¾Ã-vala pocit pÅ™Ã-jemnÃ©ho nicnedÄ›lÃ¡nÃ- v oÃ¡ze klidu a pokoje. Tedy, jeÅ¡tÄ›
doma jsem si Å™Ã-kala, Å¾e to pletÃ- rozhodnÄ› pÅ™evezmu, protoÅ¾e zahradniÄ•enÃ- bylo
vÅ¾dy moje, ale opravdu se to nedalo. Nedala jsem to, protoÅ¾e aÄ• nÃ¡dhera vÅ¯kol,
tak horko 24/7 a dusno jakbysmet â€“ mj. dusno takovÃ©, Å¾e mÃ¡te pocit, Å¾e dÃ½chÃ¡te
vodu. StaÄ•Ã- jen mÃ-rnÄ› rychlejÅ¡Ã- pohyb a teÄ•ou z vÃ¡s Ä•Å¯rky potu.

PÅ™esto byla
nÃ¡dhera si brzy po rÃ¡nu sednout vzadu pod pergolu, pomalu si ulizovat kafÃ-Ä•ko a
dÃ-vat se na nÄ›kolikero krmÃ-tek, zavÄ›Å¡enÃ½ch na stromÄ› opodÃ¡l. FascinujÃ-cÃ- kolibÅ™Ã-ci se tÄ›Å¡Ã- na svou dÃ¡vku s
krmenÃ-.

Obdivuju tyhle
pÄ›ticentimetrovÃ© ptÃ¡Ä•ky â€“ nedÄ›lÃ¡ jim problÃ©m v letu zastavit na mÃ-stÄ›,
ve vzduchu lÃ©tat pozpÃ¡tku nebo bleskurychle mÄ›nit smÄ›r. V pomÄ›ru k tÄ›lu majÃvelmi dlouhÃ¡ kÅ™Ã-dla, kterÃ½mi velkou rychlostÃ- pohybujÃ-. NemÃ¡vajÃ- s nimi jako
vÄ›tÅ¡ina ptÃ¡kÅ¯, ale konci kÅ™Ã-del krouÅ¾Ã- v pravidelnÃ½ch osmiÄ•kÃ¡ch a elipsÃ¡ch. PÅ™i
tÅ™epotÃ¡nÃ- pÅ™ed kvÄ›tem kolibÅ™Ã-ci kÅ™Ã-dly pohybujÃ- aÅ¾ osmdesÃ¡tkrÃ¡t za vteÅ™inuâ€¦
StejnÄ›
tak je neskuteÄ•nÃ© poslouchat zpÄ›v
nejrÅ¯znÄ›jÅ¡Ã-ch ptÃ¡kÅ¯, kteÅ™Ã- nad zahradou chvilku krouÅ¾Ã-, aby se pak
rozhodli pro jedno z dalÅ¡Ã-ch krmÃ-tek. Nejsem bohuÅ¾el ornitolog, ani
nÃ¡hodou, ale nÄ›kterÃ© z nich jsem postupem Ä•asu uÅ¾ poznÃ¡vala: jasnÄ›
Ä•ervenÃ©ho "pÃ¡na", ke kterÃ©mu po chvÃ-li pÅ™iletÄ›la i jeho Ä•ervenozelenÃ¡
manÅ¾elka. MÄ›li svÅ¯j pÅ™esnÃ½ Ä•as, kdy pÅ™ilÃ-tali. BohuÅ¾el je vÅ¡ak obÄ•as
ruÅ¡il Å¡tÄ›kot mÃ©ho chlupÃ¡Ä•e, kterÃ½ v sobÄ›
objevil lovce! Nejprve se zamÄ›Å™il na veverky, kterÃ© si z nÄ›j ale velice
rÃ¡dy dÄ›laly legraci - hopsaly kousek nad nÃ-m, mÃ¡valy svÃ½mi nÃ¡dhernÃ½mi
ocÃ¡sky a urÄ•itÄ› mÄ›ly super zÃ¡bavu z toho Ä•ernobÃ-lÃ©ho divocha, co tak
marnÄ› pod nimi skÃ¡kal do vÃ½Å¡ky.

Ano, doposud to
byl typickÃ½ domÃ¡cÃ- Ä•oklÃ-k â€“ ale teÄ•? Dcera mÃ¡ takÃ© psisko, kterÃ© je na Å¾ivot tam velmi pÅ™izpÅ¯sobenÃ©, a ta
navedla na zÃ¡bavu, kterou mÃ¡ rÃ¡d jejÃ- Parsley: lovit tamÄ›jÅ¡Ã- jeÅ¡tÄ›rky. Ano, i Kayo jich pÃ¡r vskutku
ulovil, ale absolutnÃ- vÄ›tÅ¡ina mu utekla.
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Dopoledne
jsme Å¡ly s dcerou a jejÃ-m psem na prochÃ¡zku. NaÅ¡tÄ›stÃ- se neopakovala hrÅ¯zyplnÃ¡
situace, kdy jsem, nevÄ›da co Ä•inÃ-m, nechala svÃ©ho pesa na volno, a on se vÅ™Ã-til
do pÅ™ilehlÃ©ho rybnÃ-Ä•ku, kterÃ½ je osÃ-dlen celkem velkÃ½m aligÃ¡torem. Tehdy vÅ¡e
dopadlo dobÅ™e, tedy pro nÄ›j, jÃ¡ z toho mÄ›la tÃ©mÄ›Å™ infarkt.

KdyÅ¾ jsme
neÅ¡ly ven, zaplavaly jsme si v blÃ-zkÃ©m bazÃ©nu. A pak uÅ¾ domÅ¯, do klimatizovanÃ©ho
prostÅ™edÃ-, pod vÅ¡udypÅ™Ã-tomnÃ© vÄ›trnÃ-ky. PrvnÃ- dny jsem pÅ™Ã-mo psychicky trpÄ›la ze
vÅ¡ech tÄ›ch zavÅ™enÃ½ch oken â€“ ale ta se tam mohou otevÅ™Ã-t jen pÃ¡r chladnÄ›jÅ¡Ã-ch
mÄ›sÃ-cÅ¯ v roce. Ale co, Ä•lovÄ›k si nakonec zvykneâ€¦ PÅ™Ã-Å¡tÄ› vÃ¡m napÃ-Å¡u nÄ›co fakt dÅ¯leÅ¾itÃ©ho - nejen voÅˆav
- napÃ-Å¡u o tom, Ä•Ã-m jsem tam byla krmenÃ¡. A to tak dÅ¯slednÄ›, Å¾e jsem tam zhubla sedm kilo... Ã“, jak jsem blaÅ¾enÃ¡
StÃ¡le
ale nejsem vyrovnanÃ¡ s Ä•asovÃ½m posunem,
pÅ™eci
jen tÄ›ch Å¡est hodin je dlouhÃ¡ doba, velkÃ½ rozdÃ-l.
d@niela
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