Kudlanka

VOSKOVKA
PondÄ›lÃ-, 29 Ä•erven 2015

Svou voskovku mám uÅ¾ hooodnÄ› moc dlouho. Letos to bude uÅ¾ dvacet let. Já vlastnÄ› mám v&scaron;echny kytky
(pokud pÅ™eÅ¾ijí synovo o&scaron;etÅ™ování bÄ›hem mých obÄ•asných nepÅ™ítomností) hodnÄ› dlouho. A jsou to pÅ™evá
historií. HodnÄ› z nich jsou moje "zelené památky" na ty, které uÅ¾ nikdy neuvidím, ale ve tÄ›ch kytiÄ•kách tu jsou se mnou.

Ale zpÄ›t k voskovce - je totiÅ¾ po mé mamince. KdyÅ¾ jsem vyklízela její byt, vzala jsem si domÅ¯ i její kytky a mezi nim
tuhle. Byla krásná, dlouhé &scaron;lahouny propletené do velké skorokoule; maminka ji mÄ›la sama hodnÄ› dlouho,
rozhodnÄ› víc neÅ¾ dal&scaron;ích 15 let - pamatuju, Å¾e si ji brala z na&scaron;eho pÅ¯vodního bytu do tohodle "vejminku".
NádhernÄ› jí kvetla, vÅ¾dycky osypaná hrstmi bílých kvÄ›tÅ¯, Å¾ila si v kuchyni, nahoÅ™e na lince, normálnÄ› zalévaná a bylo
tam rozhodnÄ› fajn. A pak se tedy odstÄ›hovala ke mnÄ›. SnaÅ¾ila jsem se jí dát podobné místo, podobní podmínky. Je na okn
smÄ›rem na jih, ale ne na pÅ™ímém slunci, zalévám ji "tak akorát". A ona sice rostla a rostla, celá se krásnÄ› rozrostla,
ale uÅ¾ nikdy nevykvetla.
Jen asi po deseti létech, kdyÅ¾ mi ruply nervy (stále jsem v&scaron;ude moÅ¾nÄ› Ä•etla, jak
v&scaron;em kvetou, jak si dokonce lidi stÄ›Å¾ujou na jejich vÅ¯ni &ndash; a pÅ™itom, co já bych za to dala), tak jsem se
jednoho jara pÅ™ed ni postavila a dÄ›snÄ› jsem ji seÅ™vala: &bdquo;Tak ti dávám poslední moÅ¾nost: buÄ• pokvete&scaron;,
nebo pÅ¯jde&scaron; do kontejneru!&ldquo; PochopitelnÄ›, Å¾e jsem to nemyslela váÅ¾nÄ›, ale to ona nevÄ›dÄ›la...
Ov&scaron;em &ndash; nevÄ›Å™ili byste, co následovalo. Uplynul sotva mÄ›síc a najednou tam byl nádherný trs
kvÄ›tÅ¯&hellip; Jeden. TakÅ¾e mi dala najevo, Å¾e to sice umí, ale holt &ndash; nejsem moje maminka. A od té doby zase nic.
Nevíte, jak ji ukecat, aby mi kvetla? d@niela
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