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Wywiad (z inspiracji Claira Bonneta - specjalisty z zakresu roślin
leczniczych)
Czytając książki o zdrowiu - uważajcie. Jeden błąd drukarski może was zabić Mark Twain
Spotkałem się z Clairem Bonnetem. Z miejsca zapytał:
Ilu znasz ogrodników, którzy cieszą się gdy wyrasta przy różach? Znajdzie się może paru pasjonatów, którzy nawet zachwycają się
nawozem ale bądźmy szczerzy, nie jest tak szanowana jak być powinna. Zazwyczaj deptana, wyrywana, pogardzana lub zatruwana
opryskami. Rzadko się zdarza,aby ktoś patrzył na nią z czułością i troską.Tymczasem cały czas służy nam pomocą.
Udaliśmy się na spotkanie z nią.
Wybraliśmy jedno z jej ulubionych miejsc - nasyp kolejowy, po którym już dawno nie jeżdżą pociągi...

Posłuchamy co ma do powiedzenia i może napiszę o niej wiersz...
I oto on:
Powiedziała - jestem agentką życia, mam misję specjalną
Jestem pełna żelaza, to ja o nim świadczę,
wchłaniam jego nadwyżki, lub je po to tworzę.
Bawię się w sprawiedliwość, bo jest we mnie siła,
zawsze ktoś mnie nie lubi, bojąc się dotyku
więc uciekam od ludzi...
Opowiedz nam o swoich przygodach.
Czy to prawdą żeś jesteś strażnikiem łąk, lasów, ogrodów?
Słynę z mej hardej duszy i wszystkie motyle
czekają mego znaku by obudzić ogród...
Wokół siostry Charyty... mamy skórę Sﬁnksa
potraﬁmy dokuczyć.
Gdyby nas zabrakło - zginęłyby

Rusałki, Pawik, Admirały,
Niedźwiedziówka ,Osetnik i inne piękności,
które nas potrzebują - jesteśmy azylem,
ich przytulnym skansenem,odżywczym schronieniem.

Twój zarost nie zachęca do pocałunków...twój zarost...
To nie są zwykłe włoski - igiełki krzemionek
nieomal czysty kryształ, przewrotność natury.
Przez nie jestem parząca - to skala uczucia
nie mam nic z masochistki, nawet gdy biczuję
to tylko zwykły sposób, by słabość wypłoszyć,
rozgrzać, dodać zapału...i wigor przywrócić.
We mnie nadzieja starców, tak już jest od wieków
mam arsenał ogromny
mój zestaw właściwy...
Jaki to jest arsenał? - powiedz nasza piękna
Silne kości i stawy- zaleta żelaza,
dlatego tak skuteczne są ze mnie napary.
Mówią, żem choć perﬁdna, łatwo przyswajalna
elastyczność dla ścięgien, chrząstek i wiązadeł,
wapń wprowadzany w kości gasi zwyrodnienia,
leczy stawów choroby i osteoporozę, i łamliwość paznokci i goi naskórek
przywraca sprawność jelit
i nerki uzdrawia.

A teraz najważniejsze - odnawiam komórki
pomagam krew „drenować”,wzmacniam wszystkie żyły
i włoski waszych naczyń...
W konkursach piękności zdobywam laurów wiano.
Ja naprawdę przywracam nowe piękne włosy.
Przez to jestem liderem światowych szamponów.
Pytają o mą misję - wielką tajemnicę:
gdy mamy karmią piersią - jestem mlekopędna.
Co jeszcze masz w zanadrzu księżniczko Hekate?
Reguluję tarczycę w jej trudnym działaniu.
A teraz mam coś dla was, mej łodygi pędy
zbawienne na prostatę- to udowodnione
Od listków do korzenia cała jestem siłą
dlatego jestem dumna …
Żelazo to moc moja i aminokwasy
z dwudziestu- osiemnaście
więc jestem mistrzynią.
Nie będę ich wymieniać bo wkurzę cherlaków.
Jesteśmy pod wrażeniem.
Powiedz czy to prawda co mówią o tobie żeś jest super smaczna?

Świat wie o tym od dawna, czasem zapomina
i tylko krytykują ci co nie poznali.
Przyrządź mnie jako pure, stwórz pesto, zrób zupę brylowałam od wieków na królewskich stołach.
Dziś znowu mnie szukają na wykwintnych rautach,
degustują bogacze w pozłacanych zamkach,
bo słyszeli o sztuce co powabem smaków.

Chcecie być kochankami ? Chcecie mnie spróbować?
Zapraszam - wejdźmy w związek,
który gdy rozkwitnie
zamieni was w... facetów
o których marzycie...
@JanuszD
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