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MALÃ• MUÅ½ V Å˜Ã•Å I DIVÅ®
NedÄ›le, 12 duben 2009

Nastalo jaro, i k nám na Valachy se prodralo slunko. I kdyÅ¾ jsem tomu uÅ¾ místy nevÄ›Å™ila. Sníh se rozpustil rychlostí témÄ
závratnou a stejnÄ› tak i teÄ•e do potokÅ¯ i Å™ek z tÄ›ch nejnepÅ™ístupnÄ›j&scaron;ích míst horských kotárÅ¯. Jak Å™íká jede
kamarád: &bdquo;Zimní deprese se promÄ›nila v jarní únavu". NÄ›co na tom je. PovÄ›stný jarní úklid jsem prozatím povÄ›sila
na hÅ™ebík, stáhla Å¾aluzie a Ä•ekám, aÅ¾ se mi tÅ™eba bude chtít.
Å˜íkám si, tÅ™eba se to stane... TÅ™eba. Jakákoliv zmÄ›na i takhle pÅ™íjemná, má i své nepÅ™íjemné stránky. Ne tak
miminko. Kry&scaron;tofovi pÅ™ed necelým mÄ›sícem udeÅ™il pÅ™esnÄ› jeden rok a teÄ• koneÄ•nÄ› nastala ta chvíle, kdy do
první botiÄ•ky, byl uvolnÄ›n z pÄ›tibodového upínání svého koÄ•árku a volnÄ› vpu&scaron;tÄ›n do obrovského prostoru.
St
obrovská byla jeho radost a údiv naprosto nad v&scaron;ím. První si to schytala koÄ•iÄ•ka u rodiÄ•Å¯ na zahradÄ›. Svá
nejlep&scaron;í léta uÅ¾ má za sebou, tak si uÅ¾ívá odpoÄ•inek a v klidu na zápraÅ¾í si vyhÅ™ívá staré kosti. Kdyby
tu&scaron;ila jakékoliv nebezpeÄ•í, nejspí&scaron; by se odklidila do bezpeÄ•né vzdálenosti, ale chlapeÄ•ek vypadá na
první pohled velmi nevinnÄ›. NejdÅ™ív ji nahlas obdivoval, kÅ™enil se na celé kolo a nÄ›co vykládal, nevím co. Zatím mu moc
nerozumím.
Pak si chtÄ›l na koÄ•iÄ•ku &scaron;áhnout. Ukazovala jsem mu, jak se dÄ›lá malá malá, ale spletl si to s jeho
nejoblíbenÄ›j&scaron;í hrou," jak vytrhnout spící mamince co nejvíc vlasÅ¯".
Chytl koÄ•iÄ•ku pevnÄ› za koÅ¾ich a nepustil,
se mu v ruÄ•iÄ•ce neobjevil strakatý chomáÄ•ek jejích chlupÅ¯. KoÄ•ka zajeÄ•ela a utekla. NeÄ•ekala takovou zákeÅ™nost.
PokraÄ•ovali jsme dál. Ven ze zahrady na cestu. Uchvátilo ho cokoliv. VolnÄ› vysypaný &scaron;tÄ›rk u sousedÅ¯, kamínky
na cestÄ›, stará &scaron;kodovka, hrouda hlíny - u té jsme se dokonce na pár minut zastavili.
Obdivoval
v&scaron;echno a pÄ›knÄ› nahlas. Tolik zajímavých vÄ›cí je kolem na svÄ›tÄ›. Jakmile uvidÄ›l nÄ›co, tÅ™eba kontejner na hara
mu v jeho roÄ•ní hlaviÄ•ce zaÄ•alo &scaron;rotovat nÄ›co jiného a rozbÄ›hl se dal&scaron;ím, naprosto nepÅ™edvídatelným sm
Aby na&scaron;e jarní exkurze dostala nÄ›jaký Å™ád, rozhodla jsem se, Å¾e mu ukáÅ¾u místo, kde rostou petrklíÄ•e a Å¾e se
spolu pÅ¯jdeme podívat. Nejevil pÅ™íli&scaron; velký zájem, jakákoliv organizovaná zábava mu byla v té chvíli proti srsti,
ale nakonec se nechal pÅ™emluvit.( PÅ™ece jen ho je&scaron;tÄ› pÅ™eperu.) Procházku po trávÄ› nesl velmi nelibÄ›, nerovný
terén dÄ›lá jeho krátkým noÅ¾iÄ•kám zatím problémy.
Kousek se nechal poponá&scaron;et, kousek &scaron;lapal sám,
ale ani na chvilku se nezapomnÄ›l divit a tváÅ™it se pÅ™ekvapenÄ›.
K mému vlastnímu zklamání ho ov&scaron;em jakýkol
&scaron;utr na cestÄ› nadchnul víc neÅ¾ Ä•erstvÄ› vykvetlé petrklíÄ•e. Chvilku mÄ› pozoroval, jak se nad kytiÄ•kou rozplývám a
poode&scaron;el za lep&scaron;í zábavou. Kopat do shnilých loÅˆských jablek, popadaných pod stromem.
I kdyÅ¾ nesdílím
nad&scaron;ení pro stejné vÄ›ci, celkem jsme si na&scaron;i první spoleÄ•nou bezkoÄ•árkovou procházku uÅ¾ili.
Kry&scaron;tof po návratu domÅ¯ vypil fla&scaron;ku mlíka, snÄ›dl celý chleba se sýrem a v koÄ•árku na zahradÄ› spal celé tÅ™
hodiny.
Malý chlápek s du&scaron;í dobrodruha potÅ™ebuje nabírat spousty sil na dal&scaron;í výpravy za poznáním, a Å¾
jich je&scaron;tÄ› bude... Paula
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