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Zapnula jsem myÄ•ku, praÄ•ku a espresso. Sedím pÅ™ed televizí a vybírám si z nahraných filmÅ¯, co bych si pustila... PÅ™íjem
pohodlí na kanapíÄ•ku, a já si tak vzpomnÄ›la na své dÄ›tství, na maminÄ•inu celodenní práci. TÅ™eba na to, jak maminka
právala. V suterénu domu jsme mÄ›li velkou prádelnu, kde byl kotel, který vyváÅ™el prádlo... Myslím, Å¾e to bylo na plyn.
Ale jednou se máma dost nadýchala unikajícího plynu a tak tak Å¾e to dopadlo dobÅ™e. Od té doby prala ze strachu doma.

Prádlo nejprve na noc namoÄ•ila do vany, pak je vyváÅ™ela na sporáku po Ä•ástech ve velkém hrnci a nakonec prala
na val&scaron;e. Valchu mÄ›la ve vanÄ› a pÅ™ední kleÄ•ela na pol&scaron;táÅ™i... Pak jsme uÅ¾ mÄ›li první praÄ•ku; já byla
star&scaron;í a dokonce smÄ›la pomáhat. PraÄ•ka byla víÅ™ivka, k ní se pozdÄ›ji pÅ™ikoupila Å¾dímaÄ•ka. Takový tancující
to uÅ¾ byl luxus, a praní nebylo tak namáhavé. TÅ™ikrát vymáchané a vyÅ¾dímané se &scaron;krobilo - "Prádlo pak líp
vypadá a ne&scaron;piní se tolik", to mi Å™íkala skoro pokaÅ¾dé... VyÅ¾dímané jsme vÄ›&scaron;ely na balkónÄ› do dvora, p
se doma vytahovalo a peÄ•livÄ› rovnalo, a nakonec jsme chodily na mandl. Je&scaron;tÄ› dnes si vzpomínám na tu
zvlá&scaron;tní vÅ¯ni... Nejprve tu vÅ¯ni vÄ›tru, slunce, vÅ¯ni Ä•istoty, pak vÅ¯ni Ä•erstvÄ› Å¾ehleného prádla.
Podobné pÅ™íjemné pÅ™ekvapení, jaké zaÅ¾ila maminka s pÅ™íchodem praÄ•ky, já mÄ›la s nastÄ›hováním "boschenk
nádobí. Dokonce mi trvalo del&scaron;í dobu, neÅ¾ jsem si zvykla ji pouÅ¾ívat. NÄ›jak mechanicky, ze zvyku, jsem
v&scaron;echno nádobí hned myla a boÅ¾enka práci nemÄ›la, jen si tu línÄ› postávala. AÅ¾ jednou mi Å™ekl syn, kdyÅ¾ vidÄ
zase myju nádobí "rÅ¯Ä•o", Å¾e k Ä•emu tedy ji mám? Ono i na pÅ™epych lenosti si Ä•lovÄ›k musí zvyknout.
Ano, mám dn
plno rÅ¯zných technických "vymoÅ¾eností", ale nÄ›jak nevím, kam se mi ztrácí u&scaron;etÅ™ený Ä•as?
Jako dívka kolem
sedmnácti jsem ráda chodila do Univerzitní knihovny a prohlíÅ¾ela si staré Ä•asopisy pro dámy. NapÅ™íklad takový List paní
a dívek... KonkrétnÄ› PraÅ¾anku, coÅ¾ byla odnoÅ¾ pro praÅ¾ské dÄ›vuchy. KdyÅ¾ jsem Ä•etla, co v&scaron;echno taková
musela umÄ›t... Domácí práce byly tehdy nesmírnÄ› propracovaná vÄ›da - v&scaron;ak pokud se vám dostala do rukou
kuchaÅ™ka Rettigové nebo Sandtnerové, tak jste urÄ•itÄ› Å¾asli nad návodem na nÄ›jaké to obyÄ•ejné jídlo, které se bÄ›Å¾n
vaÅ™ívalo dejme tomu ve stÅ™edostavovské domácnosti.
A ohlednÄ› &scaron;ití - prádlo bylo zdobené ruÄ•ní krajkou,
vy&scaron;íváním monogramÅ¯ - ty ostatnÄ› musela mít vÄ•as do svatby hotové nevÄ›sta na celé výbavÄ›. Je&scaron;tÄ› mám
doma nÄ›kolik schovaných babiÄ•Ä•iných pol&scaron;táÅ™Å¯ s krajkovými vloÅ¾kami a monogramy.
Pamatuju, jak mi vadi
obracela jsem pol&scaron;táÅ™ spodní stranou navrch, abych nemÄ›la ta zdobnÄ› vy&scaron;itá písmena obtisklá na
tváÅ™i... Tak si souÄ•asnÄ› uvÄ›domuji, Å¾e je aÅ¾ neuvÄ›Å™itelné, jak dlouho vydrÅ¾ely...
Nebo si vezmÄ›te zavaÅ™
jako dnes, Å¾e se "to" uvaÅ™í, naleje do skleniÄ•ek, zavíÄ•kuje a otoÄ•í vzhÅ¯ru nohama... Vzpomínáte? Jednak byly
tehdej&scaron;í recepty neuvÄ›Å™itelnÄ› pestré - mám pocit, Å¾e na&scaron;e pÅ™edkynÄ› zavaÅ™ily v&scaron;echno, co p
nimi nestaÄ•ilo utéct. A urÄ•itÄ› to bylo nesmírnÄ› lahodné i zdravé.
ÄŒím víc si vzpomínek vyhrabávám z hlubin pamÄ›ti
obdivuju mnoÅ¾ství práce, které moje babiÄ•ka zvládala tou povÄ›stnou levou zadní. A pÅ™itom chodila velmi hezky
upravená, nikdy jsem ji nesly&scaron;ela si nÄ›jak stÄ›Å¾ovat a kdyÅ¾ jsem byla malá, chodila se mnou na dlouhé a
nádherné procházky. BÄ›hem nich mi stále vyprávÄ›la o v&scaron;em, co bylo kolem nás - znala snad
v&scaron;echno, co u nás roste, k Ä•emu to je, co se z toho dá udÄ›lat - k jídlu, k léÄ•bÄ›, k uklízení.
Jo, tenkrát nebyly
chemické spreje - a pÅ™itom bylo také v&scaron;echno nablýskané.. A kdyÅ¾ si snaÅ¾ím pÅ™edstavit, jak právala babiÄ•ka a
Å¾eny z její generace, jde mi z toho aÅ¾ hlava kolem. A to ona je&scaron;tÄ› tehdy v&scaron;echno Å¾ehlila, vzornÄ› do komí
skládala... Je&scaron;tÄ› mám doma vy&scaron;ívané desky na kapesníky - kam se vkládaly a na ma&scaron;li
zavazovaly... Vzpomínám na nádherné vy&scaron;ívané kapny... (VÅ¯bec - víte, co to je kapna?) Nechápu to - kolik
hodin mÄ›l její den? Mám pocit, Å¾e to v&scaron;echno za pouhých 24 hodin stihnout nejde :-)))
RozhodnÄ› mi to ale nijak
nechybí a neumím si pÅ™edstavit, Å¾e bych se nÄ›jakým kouzlem mÄ›la do její doby dostat. Jsem velmi vdÄ›Ä•ná za vysavaÄ
praÄ•ku, myÄ•ku, nevím, jak bych ve vÄ›Ä•nÄ› vlhkém New Yorku su&scaron;ila prádlo bez su&scaron;iÄ•ky, Å¾e si mÅ¯Å¾u s
cancourek do ucha a ono mi to povídá nebo hraje. Å½e bych nemÄ›la mixér, robot, pekárnu...
Také jste se nÄ›kdy
dostali k podobným vzpomínkám? d@niela
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