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HAJÃ•, MÃ• KRÃ•SNÃ• NEZNÃ•MÃ• ...
ÄŒtvrtek, 18 Ä•erven 2020

Ano, pokud jste si vÅ¡imli, kam je tenhle Ä•lÃ¡nek zaÅ™azen, je to Ãºkol pro vÃ¡s, pro vÃ¡s vÅ¡echny "kytko-moudrÃ©". ProtoÅ¾
budu psÃ¡t o nÄ›kom, koho jsem si zamilovala, ale bohuÅ¾el vÅ¯bec nemÃ¡m ponÄ›tÃ-, jak se jmenuje, co ke svÃ©mu Å¾ivotu
potÅ™ebuje, co bych nemÄ›la opomenout - a hlavnÄ› Ä•emu se vyvarovat...

RozhodnÄ› je to kytka ÃºÅ¾asnÃ¡. VÅ¡imla jsem si, Å¾e se chovÃ¡ tak trochu jako pes. Tedy mÅ¯j pes.

ProbudÃ- se kolem jedenÃ¡ctÃ© dopoledne, pak se nÃ¡dhernÄ› rozprostÅ™e: "Hele, koukej, jak jsem krÃ¡snÃ¡", Ä•asnÄ› odpol
uÅ¾ je zas ospalÃ¡, a v pÄ›t je totÃ¡lnÄ› v limbu...

Koupila jsem si ji mÃ-sto kvÄ›tÃ¡ku.

ProstÄ› jsem Å¡la na zdejÅ¡Ã- farmÃ¡Å™skÃ½ trh, abych si pÅ™inesla domÅ¯ nÄ›jakou tu zdravou zeleninu. JenÅ¾e zdravÃ¡ ze
je uÅ¾ luxusnÃ- zboÅ¾Ã- - a jÃ¡ odmÃ-tÃ¡m dÃ¡vÃ¡t 160 korun Ä•eskÃ½ch za jednu hlÃ¡vku kvÄ›tÃ¡ku. TakÅ¾e jsem s oÄ•ima
proÅ¡la celÃ½m trhem, abych nakonec zakotvila u kytiÄ•ek, sazeniÄ•ek. A tam sem si vybrala Ä•tyÅ™i pÅ™ekrÃ¡snÃ© kvÄ›tinky
mi budou tÄ›Å¡it a blaÅ¾it urÄ•itÄ› delÅ¡Ã- dobu.

A
ostatnÄ› - byly vÅ¡echny dohromady i podstatnÄ› levnÄ›jÅ¡Ã-, neÅ¾ ten dovozovÃ½
karfiÃ³l. Ten prodÃ¡vajÃ-cÃ- mi sice Å™ekl, co jsou zaÄ•, jenÅ¾e neÅ¾ jsem mÄ›la
za sebou pÅ¯lku cesty domÅ¯, uÅ¾ jsem si pamatovala jen nÃ¡zev tÃ© vpravo.
NÄ›co jako kulÃ-k, nebo koukolÃ-k? No vidÃ-te, i tu jsem zapomnÄ›la... Ale
abyste mne nepodezÅ™Ã-vali ze sklerÃ³zy Ä•i jinÃ©ho druhu staÅ™eckÃ©
zapomÄ›tlivosti, jÃ¡ si nÃ¡zvy a jmÃ©na vÅ¡eho a vÅ¡ech nikdy nepamatovala...
CelÃ½ Å¾ivot jsem s tÃ-mhle mÄ›la tÅ™eskutÃ© problÃ©my.

TakÅ¾e
zpÄ›t ke kytiÄ•kÃ¡m: dvÄ› jsou tedy oranÅ¾ovÃ©, pak ta, co vypadÃ¡ tak trochu
jako salÃ¡t a jeÅ¡tÄ› jedna, kterÃ¡ bude asi kvÃ©st Å¾lutÄ›:

Berte
to trochu jako ty pÅ™edchozÃ- hÃ¡danky, trochu jako pomoc mnÄ›, abych se
koneÄ•nÄ› dozvÄ›dÄ›la, co tu se mnou poroste, jak se tomu Å™Ã-kÃ¡ a hlavnÄ›: jak se k
nim mÃ¡m chovat... UÅ¾ jsem si na nÄ› pÅ™ipravila krÃ¡snou kvÄ›tinÃ¡Ä•ovou
mÃ-su, do kterÃ© je pÅ™esadÃ-m. Ale vÅ¯bec - mÅ¯Å¾ou vÅ¡echny tÅ™i bÃ½t spolu? Nebudou si nÄ›jak vadit? PÅ™edem ob
za veÅ¡kerÃ© informace, vaÅ¡e super-zahradnice
d@niela
https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!
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