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Bylo to už před týdnem. Pršelo, ještě když jsem vstávala, ale to mi vůbec nevadilo, asi jako
každému, kdo pečuje o nějaký ten kousek půdy. Dokonce když jsem pak šla s Ankou na
vycházku, tak byl vzduch plný vody, i když déšť se tomu už říkat nedalo.

A potom jsem vyšla zadními dveřmi na východní stranu. Stále bylo chladněji, na svetřík, ale
vzduch byl svěží, sluníčko rozhrnovalo mraky, jako by to byly závěsy na okně, a tráva se třpytila
kapičkami vody. Zůstala jsem stát, nastavila tvář slunci a se zavřenýma očima jsem nasávala
vůni léta.

Rázem jsem byla u babičky přeslicové, držela jsem v ruce kelímek s vodou, na sobě pyžamo,
na nohou červené holínky a čistila si zuby u strouhy před vrátky. Strouha byla plná vody a já
jsem věděla, že si u ní budeme hrát a potom půjdeme do lesa na houby a odpoledne možná k
vodě, protože sluníčko začíná hřát, a že den bude prázdninově nekonečný.

Šla jsem k autu, tesknila po ztraceném čase a myslela na to, co napsal jeden člověk do diskuse
pod článkem o předpovědi počasí. Lidé si tam stěžovali, že to není žádné léto, když je nějakých
šestadvacet stupňů. A onen člověk napsal: „Co blázníte, lidi! Vždyť letní teplota u nás je 25-30
stupňů.“
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Ano, je to tak. Za tropickými teplotami nad třicítku se jezdilo k moři a každý to bral normálně, byť
i u nás se tropické dny sem tam objevovaly. Pravda, zdaleka ne každý k moři mohl, ale horko
bylo exotikou, ne kýženou normou, jak se často zdá dnes. Co chvíli slyším při předpovědích
počasí v rádiu nebo v televizi, že bude přes třicet stupňů a tak že se můžeme těšit na krásné
letní počasí.

Jistě, teplomilcům taková předpověď udělá radost, ale nemohu se zbavit dojmu, že takto
formulované hlášení je součástí dnešního trendu super-mega-giga kultury, pro kterou není nic
dostatečně velké a rychlé, kdy chceme stále víc, byť to dávno není úměrné a přirozené.

Bylo by škoda tomu trendu podlehnout a neužívat si léta, i když bude někdy chladnější nebo
deštivé. Protože jen když zaprší, je možné si zazpívat, že je po dešti.

http://www.youtube.com/watch?v=PC5DI3MYjGc

2/3

Je po dešti (21. 6. 2012)

(Náš Zvířetník 21. 6. 2012)

http://naszviretnik.net/2012/06/21/105x148-je-po-desti/
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