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BACHA NA Å½Ã•BY!!!
NedÄ›le, 15 duben 2018

Je&scaron;tÄ› nedávno jsem mÄ›la na nohou bÄ›Å¾ky, uplynulo pár dní a je to na triko a na kraÅ¥asy. Krásné mne poÄ•así
inspirovalo k tomu, vyrazit do lesa a zjistit, co v&scaron;echno uÅ¾ kvete. A kvete v&scaron;echno, a naráz. Jsou pryÄ• uÅ¾
snÄ›Å¾enky a talovíny, nastoupily bledule, ladoÅˆky a dymnivky. Modrou barvou aÅ¾ do fialova se chlubí podlé&scaron;ky s
fialkami, které ostatním kytkám konkurují vÅ¯ní, která se rozlévá po celém lese.

Potkal jsem jaro v bÅ™ezovém háji, vlasy zelené, smáÄ•ené de&scaron;tÄ›m, s korunou tÅ™e&scaron;Åˆových kvÄ›tÅ¯, krásy
dar. Lehounce tanÄ•ilo v závoji fialek a v oÄ•ích? Tak v tÄ›ch mÄ›lo slunce.
Ani nevím, koho rozkvetlé jaro takhle
inspirovalo&hellip; Jdu úzkou lesní pÄ›&scaron;inkou, kousek nad rybníÄ•kem a z lesní stránÄ› na cestiÄ•ku vypadává
jedna Å¾ába za druhou. Svolávají se slabounkým Å¾abím kvákacím zpÄ›vem ke svatebnímu reji. Dávám pozor, kam
&scaron;lápnu, abych na nÄ›jakou ropuchu nehamtla a nepÅ™ipravila jí o radost ze Å¾ivota. Jsou to ropuchy krátkonohé a
protoÅ¾e mají nohy opravdu kraÅ¥ounké, tak neskákají, ale lezou. Lezou i mým psÅ¯m zpod tlapek. Ten star&scaron;í je má
na háku, mlad&scaron;í jenom zírá, co je to za divné gumové hraÄ•ky. Jíst se to nedá, hrát si s ním nechtÄ›jí a
je&scaron;tÄ› mu divnÄ› smrdí. A tak je pozoruji pÅ™i námluvách a pÅ™emý&scaron;lím, která je ropu&scaron;anda a který je
ropu&scaron;ák a kdybych políbila ropu&scaron;áka, jestli by se místo prince neobjevilo prase badaviÄ•natý. Z tÄ›ch
dÅ¯leÅ¾itých my&scaron;lenek mne ale najednou vyru&scaron;í tÅ™i cyklisti, tÅ™i ignoranti, co se k nám pÅ™iÅ™ítí na horský
NestaÄ•í jim silnice, ani cyklistické stezky, musí vjet v&scaron;ude a navíc jsou evidentnÄ› negramotní, protoÅ¾e z obou stran
cestiÄ•ky visí upozornÄ›ní na rojení Å¾ab. Tak na nÄ› Å™vu:&ldquo; Bacha, jsou tu Å¾áby!&ldquo; Ale nedbají, mastí to ve s
znaÄ•kových obleÄ•cích poÅ™ád dál a za nimi zÅ¯stává Å¾abí hÅ™bitov. AMEN deeres
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