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Vánoce v na&scaron;í rodinÄ› se slavily vÄ›t&scaron;inou o den dva dÅ™íve, protoÅ¾e ná&scaron; tatínek na &Scaron;tÄ›drý d
pracoval - jezdil s lokomotivami u ÄŒeských drah a vÄ›t&scaron;inou o &Scaron;tÄ›drém dni byl ve sluÅ¾bÄ›. Ale to mé sestÅ
mnÄ› nevadilo, protoÅ¾e jsme mÄ›ly JeÅ¾í&scaron;ka dÅ™íve neÅ¾ ostatní dÄ›ti - a to bylo NÄšCO...

V poledne maminka servírovala houbového kubu a k nÄ›mu jemnÄ› povaÅ™ený kompot ze su&scaron;ených &scaron;v
protoÅ¾e tatínek to mÄ›l moc rád, uÅ¾ od svého dÄ›tství. Maso to neobsahovalo, takÅ¾e jsme de-facto mÄ›li pÅ¯st, byÅ¥ i jen
Ä•ásteÄ•ný. Odpoledne jsme se sváteÄ•nÄ› oblékli, &scaron;li zapálit svíÄ•ky a dát kvítka na hroby na&scaron;ich pÅ™íbuzných
Po návratu, asi v 17 hodin, jsme spoleÄ•nÄ› naservírovali na sváteÄ•ní stÅ¯l smaÅ¾eného kapra, bramborový salát a
kaÅ¾dému malý Å™ízeÄ•ek, také vánoÄ•ní cukroví, misku s ovocem a s oÅ™echy - pak jsme si navzájem popÅ™áli a zaÄ•ali
Pro nás dÄ›ti to byla nevýslovná muka, protoÅ¾e ke stromeÄ•ku se smÄ›lo jít aÅ¾ po skonÄ•ení veÄ•eÅ™e. RodiÄ•e nás tro&s
&bdquo;zlobili" tím, Å¾e si pÅ™idávali a schválnÄ› jedli pomalu. Pak se rodiÄ•e zvedli a odná&scaron;eli talíÅ™e do kuchynÄ›
zatímco má sestra a já jsme musely zÅ¯stat u stolu. A pak to pÅ™i&scaron;lo - ozvalo se zacinkání zvoneÄ•ku a my dvÄ›
vypálily jak rakety a hnaly se ke stromeÄ•ku, na kterém svítily plamínky svíÄ•ek a prskaly prskavky - ale hlavnÄ› pod ním
leÅ¾ely krásnÄ› zabalené dáreÄ•ky. KdyÅ¾ jsme mÄ›li v&scaron;ichni své dárky vybalené, políbili jsme se navzájem na
tváÅ™ a Å™íkali jsme: &bdquo;dÄ›kuju Ti JeÅ¾í&scaron;ku". Pak uÅ¾ jsme se kaÅ¾dý kochali svými dárky, poslouchali jsme
koled z rádia a pozpÄ›vovali jsme si je také. Dal&scaron;í dva svátky vánoÄ•ní jsme pÅ™ijímali náv&scaron;tÄ›vy pÅ™íbuzných
coÅ¾ bylo zajímavé spí&scaron; pro na&scaron;e rodiÄ•e - ale my jako dÄ›cka jsme si vÅ¾dycky nÄ›jakou zábavu na&scaron;l
Nezapomenutelným dárkem &bdquo;od JeÅ¾í&scaron;ka" pro mne a mou sestru byla velká panna - chodící a taky kÅˆourající
pÅ™i naklonÄ›ní. Moc jsme si ji s mou sestrou pÅ™ály, touÅ¾ily jsme po ní, ale byla stra&scaron;nÄ› moc drahá (tenkrát stála
350 KÄ• - pÅ™i tehdej&scaron;í výplatÄ› 1000 KÄ•s mÄ›síÄ•nÄ›). KdyÅ¾ jsme na&scaron;ly tuhle pannu pod stromeÄ•kem, sk
jásaly jsme radostí, kterou ale ihned vystÅ™ídalo zklamání. Maminka nám Å™ekla, Å¾e ta panna se jmenuje Krasava (dala jí
jméno sama - bez nás) a Å¾e si s ní mÅ¯Å¾eme hrát jen v nedÄ›li a pod jejím dozorem. To byla pro nás tenkrát doslova
ledová sprcha.
Tatínek namítl, Å¾e kdyÅ¾ je to na&scaron;e panna, aÅ¥ si jí dáme jméno my a hrajeme si s ní kdy budem
chtít, ale maminka tvrdÄ› argumentovala tím, Å¾e panna byla stra&scaron;nÄ› moc drahá a Å¾e bychom ji zniÄ•ily. NemÄ›la js
tu pannu pak vÅ¯bec ráda a vÅ¯bec jsem si s ní nehrála.
StromeÄ•ek jsme v dÄ›tství mívali doma &bdquo;Å¾ivý" - buÄ• sm
jedliÄ•ku nebo borovici. VÅ¾dycky jsme ho zdobily my dvÄ› se sestrou a pÅ™ipínali na vÄ›tve klipsy se svíÄ•kami prskavkami.
KrásnÄ› mi vonÄ›l a kdyÅ¾ se rozsvítil, bylo to jak v pohádce, aspoÅˆ pro mne.
Je&scaron;tÄ› nÄ›co z Ä•asÅ¯ mého dÄ›tstv
mi v pamÄ›ti nepÅ™íjemný záÅ¾itek, kdyÅ¾ se maminka pokou&scaron;ela pÅ™ed &Scaron;tÄ›drým dnem zabít a vykuchat k
vysmekl se jí nÅ¯Å¾ a ona si prosekla tepnu na ruce. V&scaron;ude stÅ™íkala krev a my kolem ní bÄ›hali jako zdivoÄ•elí králíc
po návratu z nemocnice mÄ›la hodnÄ› ovázanou ruku a nesmÄ›la s ní hýbat, tak nám jí bylo moc líto.
Z doby, kdy byly
je&scaron;tÄ› doma na&scaron;e dÄ›ti, si pamatuji dva záÅ¾itky: ve vanÄ› nám plavali dva velcí kapÅ™i a na&scaron;e tehdy 5
a pÅ¯lletá dcerka si je pojmenovala Balú a Barbánek. KdyÅ¾ je &scaron;el manÅ¾el zabít, trvala dcerka na tom, Å¾e chce být
u toho a Å¾e se to chce nauÄ•it také, v Ä•emÅ¾ ji podporoval i syn, její 6,5 letý star&scaron;í brá&scaron;ka. ManÅ¾el nakone
podlehl jejich pÅ™ání a rychle oba kapry zbavil Å¾ivota. Na&scaron;e malá tehdy vybÄ›hla na chodbu v domÄ› a s pláÄ•em
kÅ™iÄ•ela na celý dÅ¯m, Å¾e táta je vrah, Å¾e jí zabil Barbánka a Balúa - aÅ¥ zavolají policii, Å¾e máme doma vraha!!!
L
z domu se sbíhali a dva muÅ¾i vnikli k nám do bytu, protoÅ¾e uvÄ›Å™ili jejímu náÅ™ku a mysleli si, Å¾e nás nÄ›kdo pÅ™epa
pár minut se v&scaron;e vysvÄ›tlilo, lidé se pobaveni roze&scaron;li a já uklidnila na&scaron;i malou.
Dal&scaron;í
&bdquo;zábavný záÅ¾itek" byl zas o pár let pozdÄ›ji, kdy po veÄ•eÅ™i jsme &scaron;li ke stromeÄ•ku, kde jiÅ¾ plápolaly svíÄ•
zaÄ•aly prskat prskavky. DÄ›ti si rozebrali dáreÄ•ky a mÅ¯j manÅ¾el zÅ¯stal sehnutý dole, zatímco nad hlavou mu zaÄ•ínala
trochu hoÅ™et vÄ›tviÄ•ka. Abych ho nevydÄ›sila, tak opatrnÄ› Å™íkám: &bdquo;MiláÄ•ku, nelekni se - zaÄ•íná nám asi hoÅ™e
stromeÄ•ek". Jeho odpovÄ›Ä• znÄ›la: &bdquo;já vím, niÄ•eho se neboj miláÄ•ku". JenÅ¾e to já nevÄ›dÄ›la, Å¾e on uÅ¾ rychl
vznikající ohýnek dole a on zase netu&scaron;il, Å¾e mu hoÅ™í je&scaron;tÄ› nad hlavou. Narovnal se a v té chvíli zaÄ•aly oh
pÅ™eskakovat po stromku - a to uÅ¾ manÅ¾el zaÅ™val: &bdquo;Voduuu!!!" a pak uÅ¾ to byla skoro groteska, protoÅ¾e pÅ™
podal mu kelímek na Ä•i&scaron;tÄ›ní zubÅ¯, naplnÄ›ný vodou.
Mezitím na&scaron;e malá &bdquo;hysterka" opÄ›t vyletÄ›la
chodbu a tam jeÄ•ela a Å™vala: &bdquo;Pomóóóc hoÅ™í, u nás stra&scaron;nÄ› moc hoÅ™í a hoÅ™í nám tatínek a maminka
jsem do náruÄ•e manÅ¾elovi dvÄ› obyÄ•ejné deky, kterými on udusil oheÅˆ a bÄ›Å¾ela jsem pro vÄ›dro s vodou, kterým jsem
v&scaron;echno polila a jemnÄ› vytopila podstatnou Ä•ást pokoje....
Mezitím ale uÅ¾ k nám zase vbíhali sousedé z domu a
je&scaron;tÄ› nám v&scaron;echno - vÄ•etnÄ› nás - pÄ›knÄ› vystÅ™íkali pÄ›novým hasícím pÅ™ístrojem. Bylo to fakt &bdquo;
KdyÅ¾ jsme se v&scaron;ichni vysprchovali, sedli jsme si v kuchyni a chechtali se jako blázni skoro aÅ¾ do rána.
V&scaron;em vám pÅ™eju ty nejkrásnÄ›j&scaron;í Vánoce,Jana K
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