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Tyhle Vánoce asi nikdy nezapomenu. Nebyly samy o sobÄ› niÄ•ím výjimeÄ•né - uklízela jsem postupnÄ› celý byt, nakupovala a
vymý&scaron;lela dárky, zdobila vánoÄ•nÄ› okna vystÅ™íhanými hvÄ›zdiÄ•kami, pekla jsem cukroví (tenkrát se patÅ™ilo mít co
nejvíc druhÅ¯), s dÄ›tmi malovala novoroÄ•ní pÅ™áníÄ•ka, zdobila stromeÄ•ek, a pak nakonec i balila dárky.
ProtoÅ¾e jsem tenkrát nemÄ›la zrovna mÄ›lko do kapsy, nebyly to dárky nÄ›jaké drahé, ale o to víc jsem se snaÅ¾ila ud
kaÅ¾dému radost, vymyslet nÄ›co, co by toho obdarovaného potÄ›&scaron;ilo. A také, jak jinak, hodnÄ› dárkÅ¯ bylo i
rukodÄ›lných. Pro kluka jsem si vymyslela hrací kostky: kousek od nás jsou truhláÅ™i, ke kterým obÄ•as zajdu na radu Ä•i nÄ›co
si nechat pÅ™iÅ™íznout. VÄ›dÄ›la jsem, Å¾e tam mají i plno nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích zbytkÅ¯, které vyhazují. A tak mÄ› napadlo
si nÄ›jaké ty hranolky nebo tyÄ•ky je&scaron;tÄ› víc rÅ¯znÄ› naÅ™ezat.
TruhláÅ™, který se ukázal jako prima kámo&scaron
mým nápadem docela nad&scaron;en, udÄ›lal tÄ›ch nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích kostek, koleÄ•ek a dal&scaron;ích
v&scaron;emoÅ¾ných tvarÅ¯ opravdu velkou krabici. A vÅ¯bec nic za to nechtÄ›l. Tak jsem mu alespoÅˆ pÅ™inesla
&scaron;i&scaron;ku &scaron;trÅ¯dlu :- )). Doma jsem je pak kostky namoÅ™ila a mÅ¯Å¾u vám zpÄ›tnÄ› Å™íct, Å¾e si s nimi k
hrál pár let.. Dcerce jsem u&scaron;ila asi pÅ¯lmetrovou Ä•esací panenku, na ni nÄ›jaké to obleÄ•eníÄ•ko. Pro manÅ¾ela jsem
mÄ›la pÅ™ipraven pletený svetr, &scaron;álu a rukavice. Byla jsem na to docela py&scaron;ná, opravdu se mi to povedlo.
SamozÅ™ejmÄ›, je&scaron;tÄ› jsem pár drobností nakoupila, jako nÄ›co ke Ä•tení a tak.
UÅ¾ asi mÄ›síc pÅ™ed vánoci jse
dobrou náladu, protoÅ¾e kdyÅ¾ jsem jednou rovnala prádlo, na&scaron;la jsem v prádelníku pod sloÅ¾enými cíchami zcela
dole balíÄ•ek s pÅ™ekrásnou noÄ•ní ko&scaron;ilkou a nÄ›jakou kosmetikou, tak jsem byla ráda, Å¾e mi manÅ¾el udÄ›lal tako
radost. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsem opatrnÄ› v&scaron;echno zase dala tak, aby nepoznal, Å¾e jsem to vidÄ›la.
PÅ™i&sca
&Scaron;tÄ›drý den, od rána byla doma vánoÄ•ní nálada a vÅ¯nÄ› franti&scaron;ku. Abych mÄ›la je&scaron;tÄ› trochu volna na
poslední pÅ™ípravy, poslala jsem manÅ¾ela s dÄ›tmi ven. Kupodivu se vÅ¯bec nebránil, Å™ekl, Å¾e se s nimi je&scaron;tÄ› st
rodiÄ•Å¯ a Å¾e pÅ™ijdou kolem Ä•tvrté. Tak jsem si pak je&scaron;tÄ› mohla i na chvilku sednout k televizi, v&scaron;echny
dárky jsem uÅ¾ pod stromeÄ•ek pÅ™ipravila, a jen se tÄ›&scaron;ila, aÅ¾ ti moji pÅ™ijdou.
Po Ä•asné veÄ•eÅ™i, pÅ™ed
svou várku dárkÅ¯ pod stromeÄ•ek, se zaÄ•alo vybalovat. DÄ›ti byly spokojené, bylo tam pro nÄ› i dost dárkÅ¯ od
na&scaron;ich obojích rodiÄ•Å¯. Je&scaron;tÄ› jsem poÄ•kala, aÅ¾ manÅ¾el rozbalí to moje - opravdu mu to sedÄ›lo a
slu&scaron;elo - a uÅ¾ jsem se koneÄ•nÄ› celá blaÅ¾ená natáhla pro ty dva balíÄ•ky, na kterých bylo napsáno manÅ¾elovým
rukopisem moje jméno...
VÄ›Å™íte, Å¾e jsem byla nakonec opravdu pÅ™ekvapená? Dostala jsem kazetu se tÅ™emi mýdl
punÄ•ocháÄ•e, KuchaÅ™ku zdravé výÅ¾ivy a troje trikotinové spoÄ•áry, které mi byly o dvÄ› Ä•ísla vÄ›t&scaron;í. Nakonec jsem
tytéÅ¾ pak vidÄ›la i u tchýnÄ›... ProstÄ› to vzal &scaron;mahem.
Na &Scaron;tÄ›pána mi Å™ekl, Å¾e na Silvestra doma ne
abych se nezlobila, Å¾e má jinou...
Na jaÅ™e nás rozvedli. Dá&scaron;a
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