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PondÄ›lÃ-, 26 Ä•erven 2017

NA SVATÉHO JÁNA OTVÍRÁ SE LÉTU BRÁNA ...A máme léto a vedro. Dva dny nám netekla voda, ale nikdo neoznámil,
Å¾e vodárny kopou novou pÅ™eloÅ¾ku. Do toho já zavaÅ™ovala 20 kg jahod . V bytÄ› 35°C, v&scaron;echno zapatlané od
marmelády, a nikde ani kapka vody.
Venku se vedro nedá pÅ™es den pÅ™eÅ¾ít. Se psem radÄ›ji vypadnu brzo ráno, kdy je&scaron;tÄ› slunce negriluje, pÅ
devátou jsme doma, zavÅ™eme okna, zatáhneme Å¾aluzie a bydlíme. Ven jdeme na del&scaron;í dobu zase aÅ¾ veÄ•er, kole
desáté hodiny. Nikde nikdo, trochu povlává vÄ›tÅ™ík, je snesitelných 25°C a pomalu se stmívá. Procházíme lesíkem na
Chlumci a já najednou pÅ™ed sebou vidím malé svÄ›týlko, blikne, zhasne a znovu se rozzáÅ™í. Hele, opravdická
svÄ›tlu&scaron;ka. VlastnÄ› svÄ›tlu&scaron;ák, holky lítat neumí. BrouÄ•ánek pilnÄ› kroutí dynamkem, aby rozsvítil Å¾árovÄ•iÄ
na prdýlce. Je tam sám, jeden, jediný.

To malinké svÄ›týlko ve mnÄ› probudilo vzpomínky na dÄ›tství. Narodila jsem se zaÄ•átkem Ä•ervna, snad v
nejkrásnÄ›j&scaron;ím mÄ›síci. Na mé narozeniny v na&scaron;í ulici rozkvetly akáty a hned po nich se rozvonÄ›ly lípy u
vinohradské vodárny. Ve &scaron;kole uÅ¾ se moc neuÄ•ilo, známky napsané, byl Ä•as &scaron;kolních výletÅ¯ a já se
nemohla doÄ•kat prázdnin. TÄ›&scaron;ila jsem se na tábor, kaÅ¾dý rok jsem jezdila do KoÅ™enova v Jizerkách, pozdÄ›ji do
Raspenavy u Frýdlantu. (UÅ¾ dávno neproÅ¾ívám cestovní horeÄ•ku, to rozechvÄ›ní pÅ™ed cestou, kdy nemÅ¯Å¾ete dospat,
Å¾e tÅ™eba onemocníte a nikam nepojedete, tak ty uÅ¾ jsou dávno pryÄ•.) NÄ›kde tam jsem snad naposledy vidÄ›la svatoján
Chytali jsem je do krabiÄ•ky od zápalek, aby se nám nakonec kouzelná svÄ›tlu&scaron;Ä•í víla vÅ¾dy do rána promÄ›nila v
ohyzdného brouka. Je sobota 24.6., den sv. Jana KÅ™titele, po kterém jsou u nás svatojánci pojmenovaní. A tak kdyÅ¾
padla tma, &scaron;la jsem se znovu podívat na okraj Chlumce. UÅ¾ tam nebylo jenom jedno svÄ›týlko, ten jeden
svÄ›tlu&scaron;ák - to byl jenom prÅ¯zkumník a organizátor brouÄ•ího happeningu, plánovaného na sobotu. A tak na svÅ¯j
den, na kraji lesa, svatojánkové provádÄ›li akrobatické kejkle ve vzduchu. KrouÅ¾ili ostré zatáÄ•ky, následovaly vývrtky i
výkruty a stÅ™emhlavým letem k zemi ukonÄ•ovali svÅ¯j výstup. Jejich holky, zdola z trávy, tomu pÅ™ihlíÅ¾ely a pilnÄ› jim k to
svítily. Krásné léto v&scaron;em pÅ™eje DEERES
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