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HRNEÄŒKY, NEJEN NA DUÅ IÄŒKY XI.
PondÄ›lÃ-, 18 kvÄ›ten 2009

Jsou rÅ¯zné druhu hrníÄ•kÅ¯ i skleniÄ•ek, nÄ›které se pouÅ¾ívají kaÅ¾dý den, jiné obÄ•as, nebo taky vÅ¯bec. Ale to neznamen
by je Ä•lovÄ›k nemÄ›l rád. Já mám z tÄ›ch pouÅ¾ívaných v oblibÄ› hrníÄ•ky bez nápisÅ¯, prostÅ™ední velikosti, elegantnÄ› tma
modroÄ•erné s nápisem Dawson City.

MÄ›la jsem velice ráda i ty z Las Vegas, ale bohuÅ¾el - zub Ä•asu a syn na nich zapracovali. Pak mám brou&scaron;ené
sklenice, které se vyndavají jenom na vánoce a svátky. Ty jsou z Ä•erveného rubínového skla, které také milovali kluci,
ale podaÅ™ilo se mi je zachránit. Poslední jsou dva baculaté hrneÄ•ky s kytiÄ•kami. Na jednom je ozdobnÄ› napsáno
&bdquo;Eduard&ldquo; a na druhém &bdquo;Terezie&ldquo;. Ty se nepouÅ¾ívají nikdy, ty jenom leÅ¾í ve vitrínce. Jsou
svatební, po mých praprarodiÄ•ích, pro kluky tedy uÅ¾ prapraprarodiÄ•ích. A mají svou historii:
Terezka &scaron;la jako
mladinká holka do VídnÄ›, kde jako sluÅ¾ebná pracovala u bohaté rakouské rodiny. NauÄ•ila se tam dobÅ™e vaÅ™it a
je&scaron;tÄ› lépe &scaron;ít - v tom naprosto vynikala. Tak, Å¾e ji její paní ani nechtÄ›la pustit zpátky, ale Terezce se stýskalo
po rodné Lí&scaron;ni (vesnice u Brna, dnes Brno-Lí&scaron;eÅˆ). KdyÅ¾ se vrátila domÅ¯, zaÄ•ala &scaron;ít lí&scaron;eÅˆské
kroje.
KromÄ› toho mÄ›li doma hospodáÅ™ství a kdyÅ¾ nade&scaron;la sezóna zabíjení krÅ¯t a husí, bÄ›hala s nimi na trh.
Lí&scaron;eÅˆaÄ•ky byly vÅ¾dycky známé jako trhovkynÄ›. .
Jak ale nÄ›jaký BrÅˆák sly&scaron;í Lí&scaron;eÅˆaÄ•ka, hned
pÅ™edstaví Å¾enu s nÅ¯&scaron;í na zádech, která mele cihly do papriky, aby ji mÄ›la Ä•ervenÄ›j&scaron;í. Celé moje mladí js
tohle sly&scaron;ela od v&scaron;ech kamarádÅ¯ a to ani nevÄ›dÄ›li, Å¾e prababiÄ•ka opravdu s nÅ¯&scaron;í chodila.
Po
se seznámila s Edou, který pracoval na stavbách. Dali si slovo, ale neÅ¾ se staÄ•ili vzít, pÅ™i&scaron;la první svÄ›tová válka.
Eduard ode&scaron;el do války, ve které pÅ™i&scaron;el o nohu. LeÅ¾el pak v nemocnici ve Vídni a myslel, Å¾e jeho Å¾ivot
skonÄ•il. Psal prababiÄ•ce z nemocnice, Å¾e je mrzák a pro ni bude daleko lep&scaron;í, kdyÅ¾ si najde nÄ›koho jiného. Ale
prababiÄ•ka se na&scaron;tvala, odjela za ním do nemocnice a Å™ekla mu, Å¾e srdeÄ•nÄ› ka&scaron;le na to, kolik Å¾e má n
ale ona si ho vezme&hellip; a tak se taky stalo.
A happy end? PradÄ›deÄ•ek dostal trafiku, babiÄ•ka &scaron;ila kroje a kdyb
neumÅ™eli, Å¾ili by &scaron;Å¥astnÄ› dodnes. Alena Polárka
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