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HÃ•DANKA - JSOU NEBO NEJSOU TOHLE PRAÅ IVKY?
PondÄ›lÃ-, 26 Å™Ã-jen 2020

Auta vÄ›tÅ¡inou rozeznÃ¡vÃ¡m na osobnÃ-, nÃ¡kladnÃ-, Ä•ervenÃ¡ a vraky. PodobnÄ› jsem na tom i s houbama. VzpomÃ-nÃ¡m
jak jsem kdysi, v minulÃ©m stoletÃ-, byla s dÄ›tmi nÄ›kde na VysoÄ•inÄ› na prÃ¡zdninÃ¡ch, a pÅ™i takovÃ©m delÅ¡Ã-m couru l
jsme naÅ¡li plnou koÅ¡ili hub. No, znÃ¡te to, to se z koÅ¡ile udÄ›lÃ¡ batoh... SbÃ-rali jsme poctivnÄ› vÅ¡echno, protoÅ¾e jsem, ja
moudrÃ¡ maminka, dÄ›tem pravila, Å¾e se pak zeptÃ¡me nÄ›jakÃ½ch znalcÅ¯, a to by v tom byl Ä•ert, abychom nemÄ›li veÄ•eÅ

ProtoÅ¾e to byl velmi ÃºrodnÃ½ rok a protoÅ¾e to byl i nesmÃ-rnÄ› plodnÃ½ les, tak jsme tu koÅ¡ili mÄ›li brzo plnou a jÃ¡ se u
pÅ™edem rozhodla, kam za znalci pÅ¯jdem. Kam jinam - pÅ™eci do hospody, tam budou mÃ-stnÃ-, a ti nÃ¡m urÄ•itÄ›
poradÃ-.MyslÃ-m, Å¾e jsme jim asi nadlouho uvÃ-zli v pamÄ›ti, protoÅ¾e snad aÅ¾ na dvÄ› liÅ¡ky a jednoho umrnÄ›nÃ½ho mo
jedlÃ© nebylo vÅ¯bec nic. PrÃ½ ani nevÄ›dÄ›li, Å¾e tam tolik praÅ¡ivek roste... TakÅ¾e to jen na Ãºvod, proÄ• vÃ¡m dnes nabÃ
hÃ¡danku houbovou - neboli to, co jsem vÄ•era na Å¡pacÃ-ru kolem naÅ¡eho panelÃ¡ku tady naÅ¡la. JedinÃ©, Ä•Ã-m jsem si
vskutku jista, je, Å¾e to jsou houby. TakÅ¾e na vÃ¡s je, abyste mi pomohli je urÄ•it...
No, a teÄ• je to na vÃ¡s. JÃ¡ je domÅ¯ nebrala, ale vÃ-m, Å¾e tu lidi hodnÄ› nÄ›kterÃ© ty houby sbÃ-rajÃ-. "NÄ›kterÃ©" jsou pr
Å¾ampiony, to si jeÅ¡tÄ› pamatuju. Ale uÅ¾ si nepamatuju, kterÃ© to byly. OvÅ¡em, stejnÄ› bych je asi opravdu nesbÃ-rala, pro
ty louky jsou odspodu promoÅ™enÃ© vÅ¡Ã-m moÅ¾nÃ½m jedem po stavbÄ› zdejÅ¡Ã-ho sÃ-dliÅ¡tÄ› (bydlÃ-m tu od zaÄ•Ã¡tkÅ¯
vÃ-m, co se tu jen lehce zasypÃ¡valo), a odsvrchu jsou proÄ•Å¯ranÃ© zdejÅ¡Ã-mi pejsky... PÅ™esto budu rÃ¡da, kdyÅ¾ se budu
pouÄ•it a pÅ™Ã-Å¡tÄ›, aÅ¾ budu zas chodit a povÃ-dat si s ostatnÃ-mi pejskaÅ™i (to ale bude aÅ¾ nÄ›kdy na jaÅ™e, Å¾ejo),
chytrou...
KlidnÄ› svoje tipy piÅ¡te do
komentÃ¡Å™Å¯,
jsem zvÄ›davÃ¡,
kolik rÅ¯znÃ½ch nÃ¡zvÅ¯ tu bude â€¦
D@NIELA
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