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Je to &scaron;est let, co jsem napsala jsem nÄ›kolika z vás, aby si vzpomnÄ›li na své Vánoce.Své dÄ›tské, pÅ™ípadnÄ› z
dÄ›tství svých dÄ›tí... Co se komu povedlo vylovit ze vzpomínek na tÄ›ch nÄ›kolik vypjatých svátkových dní. A pak mi chodily je
za druhým, plno velmi hezkých textÅ¯. Vánoce veselé i smutnÄ›j&scaron;í... TeÄ•, kdy jsem i já smutná, protoÅ¾e
neschopná, protoÅ¾e nemocná, dostala jsem od vás uÅ¾ také pár hezkých vzpomínek. Ani nevíte, jakou mi to dÄ›lá
radost...
A protoÅ¾e toho hezkého bylo poslední dobou málo (nÄ›jak ve svÄ›tÄ› teÄ• na pÄ›kné vÄ›ci není Ä•as), budu ty dÅ™í
dávat i s tÄ›mi souÄ•asnými. A vás v&scaron;echny ostatní vybízím, abyste - pokud si najdete volnou chvilku, si také
zavzpomínali... Je podivuhodné, kolik neuvÄ›Å™itelných pÅ™íhod se stane bÄ›hem vánoÄ•ních dnÅ¯.
Z vánoÄ•ních dob
doma si pamatuji vÅ¾dy nervózní mamku, jak peÄ•e cukroví, dost Ä•asto u toho nadává, Å¾e je tÄ›sto lepivé, sem tam spálí
plech cukroví a flákne s tím spáleným cukrovím do ko&scaron;e a breÄ•í, Å¾e se pÅ¯jde utopit. KdyÅ¾ pak bylo cukroví
napeÄ•eno, tak ho pÅ™ed námi schovává, abychom ho nesnÄ›dli je&scaron;tÄ› pÅ™ed Vánocemi a kdyÅ¾ zjistí, Å¾e jí ho
krademe, tak nadává. Ale cukroví nejlíp chutná pÅ™ed Vánocemi. O Vánocích, kdyÅ¾ ho dala na stÅ¯l, uÅ¾ o nÄ› nebyl
takový zájem, a to nás pak poÅ™ád nutila, abychom ho jedli, aby se nevyhodilo...
PÅ™ed Vánocemi se doma vÅ¾dy dÄ›la
generální úklid (pamatuji si, Å¾e jsem musela le&scaron;tit nábytek chemicky páchnoucí le&scaron;tÄ›nkou), myly jsme
okna, futra a dveÅ™e, a máti bÄ›dovala, Å¾e se to do Vánoc nestihne. V dobÄ›, kdy jsem byla uÅ¾ v pubertÄ›, vymyslel mÅ¯j
otec vÄ›c, kvÅ¯li které jsem nesná&scaron;ela &Scaron;tÄ›drý den. AÄ• nikdy nechodil do kostela ani se nijak náboÅ¾ensky
neprojevoval, já jsem musela chodit do náboÅ¾enství a on zaÄ•al na &Scaron;tÄ›drý den vyÅ¾adovat, abych pÅ™ed veÄ•eÅ™
OtÄ•e ná&scaron; ... Já se cítila stra&scaron;nÄ› trapnÄ› a jak se blíÅ¾ila veÄ•eÅ™e, bylo mi Ä•ím dál hÅ¯Å™.
KdyÅ¾ mi b
poslala mamka na &Scaron;tÄ›drý veÄ•er otce na zahradu pro nÄ›co, co potÅ™ebovala na vaÅ™ení veÄ•eÅ™e. UÅ¾ ani nevím
bylo. Otec tam ale potkal jiného zahrádkáÅ™e a skonÄ•il s ním v na&scaron;em sklepÄ› od chaty a popíjeli rybízák.
ZapomnÄ›li se tam...
BlíÅ¾ila se 17. hodina, kdy se mÄ›la podávat &scaron;tÄ›droveÄ•erní veÄ•eÅ™e. Otec nikde. Venku
a mrzlo. Matka poslala mou mlad&scaron;í sestru, aby pro nÄ›ho &scaron;la na zahradu (asi 4 km pÄ›&scaron;ky) k lesu.
No, nezávidÄ›la jsem jí to. KdyÅ¾ otce dovedla, na&scaron;i se stra&scaron;nÄ› pohádali. Dokonce se zapomnÄ›lo i na
&scaron;a&scaron;kárnu s modlitbou pÅ™ed veÄ•eÅ™í. Mívali jsme vÅ¾dy smrk, asi 1,5 metrÅ¯ vysoký a na nÄ›m byly baÅ
je&scaron;tÄ› po mamce, nÄ›které byly i nové. Byl to pÄ›kný stromeÄ•ek... Dárky z doby, kdy jsem vÄ›Å™ila na JeÅ¾í&scaron
nepamatuji. A kdyÅ¾ jsem na nÄ›j vÄ›Å™it pÅ™estala, tak jsem dostávala takové dárky, Å¾e jsem vÄ›t&scaron;inou radost hrá
Ale nejvíc mÄ› vÅ¾dy potÄ›&scaron;ily knihy. Nikdy nezapomenu na to, kdyÅ¾ mi mlad&scaron;í sestra naloÅ¾ila bramboru.
UdÄ›lala to ze srandy, dala mi pak i jiný dárek, ale mnÄ› to mrzelo.
Dal&scaron;í vzpomínku na Vánoce mám z doby, kdy
mi bylo sotva 6 let. ÄŒernobílé televizní vysílání, v TV mÄ›la být pohádka o hlemýÅ¾dích. Kdo si pamatuje, tak dÅ™ív byly ro
&scaron;ÅˆÅ¯rku a otáÄ•ely se v takových drÅ¾ácích. Já jsem si chtÄ›la stáhnout roletu, protoÅ¾e mi svítilo do oÄ•í slunce. Je
- roleta spadla. To se obÄ•as stávalo; ale otec mi vynadal a zakázal mi dívat se na pohádky.
Ale ano, poÄ•kejte - teÄ•
jsem si vzpomnÄ›la. NejvÄ›t&scaron;í radost mi udÄ›lal dárek od babiÄ•ky. U&scaron;ila mi Ä•erný flanelový Å¾upan s velkými
kvÄ›ty. Bylo mi asi tak 10 let. Byla jsem nad&scaron;ená. Je&scaron;tÄ› u babiÄ•ky jsem si ho oblékla pÅ™es obleÄ•ení a celé
odpoledne, co jsme tam byli na vánoÄ•ní náv&scaron;tÄ›vÄ›, jsem ho ze sebe nesundala, i kdyÅ¾ mi v nÄ›m bylo
stra&scaron;nÄ› vedro a potila jsem se jak v saunÄ›, protoÅ¾e jsem sedÄ›la pÅ™ímo u kamen a babiÄ•ka poÅ™ádnÄ› topila.
vidí&scaron;, Danielo, jak jsem se tak nad svými Vánocemi z dÄ›tství rozvzpomínala, tak Å¾asnu, Å¾e vlastnÄ› nebyly nic moc
DoteÄ• jsem si pÅ™ipadala tak, Å¾e jsem byla celkem &scaron;Å¥astné dítÄ›, ale nÄ›jak si nevzpomínám na Å¾ádný
&scaron;Å¥astný vánoÄ•ní záÅ¾itek... Evelyna
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