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Dnes vám povím o tom, jak se jedna maminka pÅ™iÄ•inila, aby svým dcerám nalezla vhodné muÅ¾e. Takové, kteÅ™í by je
milovali, netýrali, kteÅ™í by nepili a nefetovali, nekouÅ™ili, nehádali se, vydÄ›lávali dost penÄ›z, aby se v&scaron;ichni dobÅ™e
mÄ›li a uÅ¾ivili jejich budoucí dÄ›ti... Divíte se? Lze to vÅ¯bec? Snad je to zboÅ¾né pÅ™ání vÄ›t&scaron;iny maminek, ale Å¾
podstatnÄ› barevnÄ›j&scaron;í&hellip;
Málokterá z nás poslechne nÄ›jaké ty &bdquo;rady moudrých&ldquo; &ndash; to teprve s vÄ›kem, aÅ¾ se dívky dostan
samy do vÄ›ku maminek svých dÄ›tí, uÅ¾ dospívajících, pochopí a ocení nÄ›které z dávných matÄ•iných rad. Neumím si sama
pÅ™edstavit, Å¾e bych - bez jakýchkoliv Å™eÄ•í - takhle svou mámu poslouchala. Naopak, mnohokrát jsem vyvádÄ›la neskute
hlouposti &ndash; dokonce s vÄ›domím, Å¾e aÅ¥ si Å™íká co chce, udÄ›lám v&scaron;echno, jen ne to, co mi radí ona &ndash
jen kdyÅ¾ bude po mém! SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e tím pádem jsem mnohokrát naletÄ›la a obÄ•as prÅ¯&scaron;vih stíhal
prÅ¯&scaron;vih.
Moje spoluÅ¾aÄ•ka Adyn (Adélka), v&scaron;ak takovou mámu mÄ›la a protoÅ¾e ji ona i její sestra
poslouchaly... ale Ä•tÄ›te: Je to uÅ¾ hodnÄ› let. Tehdy je&scaron;tÄ› jezdily staré tramvaje; nÄ›které mÄ›ly vleÄ•Åˆák, ve kterém
uprostÅ™ed velká otevÅ™ená plo&scaron;ina. Tam nastupovali lidé vÄ›t&scaron;inou na krátké tratÄ›, a je&scaron;tÄ›
spí&scaron; ti, kteÅ™í poÄ•ítali s &bdquo;pÅ™edÄ•asným vystoupením Ä•i nastoupením za jízdy&ldquo; - prostÄ› se hupslo bÄ›
tam Ä•i ven. Ve &scaron;piÄ•ce tam bylo neskuteÄ•nÄ› narváno, &bdquo;viselci&ldquo;, kteÅ™í se drÅ¾eli i jednou rukou a obÄ
nestáli zrovna na své noze, vytváÅ™eli jakési lidské hrozny. A tam také hodnÄ› navazovaly známosti&hellip;
Adynina
máma si vymyslela následující bojový plán: sedla si dovnitÅ™, Adyn zÅ¯stala stát na plo&scaron;inÄ›. Byla hezky uÄ•esaná
a obleÄ•ená. A takhle spolu jezdily (po skonÄ•ení pracovní doby) od jedné koneÄ•né na druhou. KdyÅ¾ se k AdynÄ› pÅ™itoÄ•il
mladík, podívala se nenápadnÄ› na maminku a pokud maminka lehýnce zavrtÄ›la hlavou, zatváÅ™ila se i ona odmítavÄ›.
snad zní neuvÄ›Å™itelnÄ›, bÄ›hem týdne si takhle vytypovaly pár mládencÅ¯, se kterými pak Adyn chodila na
&bdquo;dotazníkové schÅ¯zky&ldquo;. PÅ™i setkání jim kladla pÅ™edem dohodnuté otázky, a na jejich odpovÄ›di pak doma
zkonzultovaly&hellip; Mládenec, který se probojoval na první místo, se poté stal &bdquo;legitimním nápadníkem&ldquo;.
BÄ›hem roku a pÅ¯l, kdy s ním chodila, ho nenápadnÄ› obÄ› dirigovaly: pÅ™ihlásil se na veÄ•erní &scaron;kolu, pÅ™e&scaron;
kvalifikovanÄ›j&scaron;í zamÄ›stnání, zaÄ•al se lépe oblékat, dovolená, kterou spolu strávili, byla také pÅ™edem
pÅ™ipravená. Následovala svatba, poté bydleli u jejích rodiÄ•Å¯ v jednom pokoji a &scaron;etÅ™ili na nový byt. Po
dal&scaron;ích dvou letech se pak stÄ›hovali do svého.
Nejspí&scaron; si Å™íkáte: dÄ›s!!!
Ano, ani já (i kdyÅ¾ s
opravdu uÅ¾ hodnÄ› dávno, tedy v dobÄ›, o které mÅ¯j syn Å™íká, Å¾e tenkrát se Mrtvému moÅ™i teprve zaÄ•alo dÄ›lat
&scaron;oufl&ldquo;), ani já jsem to tehdy nebyla schopna strávit. NeskuteÄ•né v&scaron;ak bylo, Å¾e tohle
naprogramované manÅ¾elství nejen vydrÅ¾elo, ale dokonale fungovalo, a &bdquo;jestli neumÅ™eli, funguje dodnes&ldquo;.
KdyÅ¾ pÅ™i&scaron;la do &bdquo;vdávacích let&ldquo; i její sestra Dulina (Vendula, resp. Václava), maminka celou vÄ›c
jednodu&scaron;e zopakovala a neuvÄ›Å™itelné &ndash; dopadlo to stejnÄ›. ObÄ› dcery, Adéla i Václava si tak své manÅ¾ely
na&scaron;ly na plo&scaron;ince vleÄ•Åˆáku&hellip;
Dodnes nechápu, jak je moÅ¾né, Å¾e jim to tak vy&scaron;lo&hell
d@niela
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