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Editoriál o lete :-)

L

eto mám rada, lebo všetko je veselšie. Mám rada melóny
a rada stojím v rade na zmrzlinu u nás v Ružinove, tam
je najlepšia. Mám rada krátke šaty s teniskami, tričko
s krátkymi nohavicami, mám rada vôňu bielizne, ktorá je
na slnku suchá do hodiny. Mám rada vôňu džemov, ktoré sa varia,
a ešte vôňu opaľovacích krémov, ku ktorým si privoniam aj niekedy
v zime, aby mi navodili letnú náladu.
Mám rada to ničnerobenie, ktoré mi v lete ide dobre. :-)
Mám rada dlhé večery, keď hráme karty, keď čítam knižku, keď na
terase horia sviečky proti komárom a ony aj tak lietajú.
Mám rada popoludnia s kamarátmi, opekanie mäsa, chuť
vínového striku.
Rada vešiam mokré plavky, keď decká vylezú z nafukovacieho bazéna, rada fotím Kuba, keď má ústa špinavé od nanuku, rada pijem
kávu s tonikom, ktorú nám robí jedna z našich dcér.
Mám rada langoš na našom obľúbenom kúpalisku, rada robím
zapekané tortily, keď sa chystáme na výlet.
Rada rátam dni do odchodu k moru, rada pri mori plánujem, že
na dôchodok sa k nemu presťahujem, rada robím čerstvé lečo, aj keď
ho z celej rodiny jem len ja.
Leto mám rada, lebo z neho čerpám energiu až do Vianoc.
Užite si to svoje. :-)
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