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Že má Rozárka svůj osobitý přístup ke kytkám, to už jsem na Zvířetníku zmiňovala nejednou.
Začalo to, když jsem se několikrát marně pokoušela vypěstovat z odnože pruhovaný zelenec.
Dokud zakořeňoval ve vodě, většinou to šlo, jakmile přišel do hlíny, Rozárka ho opakovaně
vytahovala a zahazovala na zem. Vlastně vůbec nevím proč, neboť když jsem to vzdala a
koupila na podzim na tržišti zelenec již odrostlý, okamžitě se na něj vrhla jako na manu
nebeskou a okousala ho až k hlíně. Momentálně ho mám v rehabilitačním programu v práci na
okně a konečně už zase vypadá jako zelenec.

Ono nešlo jen o to okusování, ale i o to, že Rozárku lákal ku skokům na ozábradlíčkovanou
poličku. Po odnesení zelence mimo byt byl chvilku klid. Resp. na té poličce byl klid. Rozinka se
zaměřila na jinou kytku na skříňce u psacího stolu. Opakovaně ji sunula blíž a blíž ke kraji, až
kytka letěla dolů. Poprvé se mi květináč podařilo chytit asi pět centimetrů nad zemí, podruhé
jsem přišla pozdě. Kytka dostala nový květináč i obal, trochu těžší, a Rozinka, pravděpodobně
uspokojena svým vítězstvím, si ho přestala všímat.

Že by ztratila zájem o kytky? Ale kdeže! Na poličce se zábradlím začala v noci dělat
posunovače. Přesouvala květináče sem a tam; v noci to znělo, jako by zešílevší soused nad
námi šoupal po linu nábytkem. Občas květináče cinkly o sebe a Mikeš, zvykající mě na budoucí
rodnou hrudu na prsou, sebou pokaždé polekaně škubnul. Spát se takhle moc nedá.
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Nakonec jsem vypozorovala, že Rozinka z nějakých mně neznámých důvodů stěhuje po poličce
květináč s kapradinou. I přenesla jsem ho do rohu parapetu v kuchyni, kde o něj (zatím)
přestala jevit zájem. A zajásala jsem, konečně bude v noci klid!

Není. Rózička se vrátila k tomu bytelnému květináči na skříňce. Den ode dne, noc za nocí ho
sune stále blíž k okraji. Přemýšlím, zda požádat Vaška, aby i tam vyrobil protirozárkové
zábradlíčko. Asi mi nic jiného nezbude. Protože jinak přijdu o svou další oblíbenou kytku.

A Rozárka-zahradnice si pro své hrátky zcela nepochybně okamžitě vybere nějakou jinou.

(Náš Zvířetník, 26.1.2012)

http://naszviretnik.net/2012/01/26/105x148-rozarka-zahradnikem/
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