Červencový den v městečku B.
Rozednívá se dnes hodně brzy,
vždyť je sobota v červenci,
a to už dívky s věnci k hospodářům spěchají,
lidé cestou mě poznávají a zdaleka zdraví,
všichni mají dobrou náladu,
jsou šťastní, že se zase, po roce, setkávají.

Posnídám úvodem
dva kelímky česnekového zákysu,
k tomu zakousnu závin jen lehce česnekový,
projdu se zámeckým parkem
a když vyjdu zpod nádherných stromů, javorů či platanů,
chuť na něco voňavého dostanu,
třeba mě zavadí o nos, jemný šunkový kabanos.
Postojím s muzikou na rohu,
na dobrém chlebíčku rád okusím
pomazánku s česnekem a trochou tvarohu.
Děti se zatím baví pimprlovým divadlem a já jdu dál,
když myslím na děti, inu,
okusit by měly aspoň kopeček či dva – česnekovou zmrzlinu!
Za branou zámku znám česnekáře,
tomu vždy dám jen nejvyšší známku,
jeho sadbový česnek je připraven pro naše zahrádky,
mám nakoupeno, vychutnávám klid a radostnou pohodu,
čas oběda, to mohu navštívit některou hospodu,
mají dnes krásnou nabídku – program zcela nový, ptáš se jaký?
Česnekový!
Myslíš, že si dělá legraci číšník, co budete pít,

je tady zase krásně živo,
no, dám si jedno, česnekové pivo!
Jdu zase přes náměstí se sochou Panny Marie, jdu kolem,
na scéně tancují mladí kluci a děvčice, při cimbálové muzice
a za stolem jejich rodiče, celé rodiny jsou tady.
Teď ale musím zas do parku jít,
domluvil jsem si schůzku pod schody,
zkusím ten zvláštní sport, zájem je dost veliký,
plivání čínského česneku do dálky na trávě,
mistrovství republiky.
Pak už jen si vyberu krásku z přítomných žen, dívek, slečen
za česnekovou královnu
a do půl těla,
vždyť je nádherný slunečný den,
svlečen, u stánku, dám trhané maso s pomazánkou z medvědího česneku,
kousek rustikálního chleba, kvašák….
…. a mnoho dalšího ..
Obracím se, chci se jen podívat, kde že jsem prožil ten sen:
Á, městečko Buchlovice,
krásně mi tady bylo!

To už není třeba říci více.

Miloslav Hrdý

