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Mám dvÄ› star&scaron;í sestry. KdyÅ¾ mnÄ› bylo asi tak patnáct, ta star&scaron;í, v dobÄ› její plnoletosti, uÅ¾ byla dost
&scaron;ikovná na v&scaron;echny ruÄ•ní práce, tedy i na vaÅ™ení, peÄ•ení a podobné domácí kratochvíle. Vystudovala totiÅ¾
Rodinku, coÅ¾ byl experiment na&scaron;eho &scaron;kolství v období PraÅ¾ského jara. Ta nejstar&scaron;í, je&scaron;tÄ› o
dva roky star&scaron;í, v tý dobÄ› uÅ¾ umÄ›la dokonce uvaÅ™it i Ä•aj - asi, protoÅ¾e já ho nikdy nepil ...
A za týhle konstelace obÄ› zaÄ•aly chodit s klukama. Tenkrát to nebylo jako dnes, Å¾e se s náv&scaron;tÄ›vou u rodiÄ•Å¯
nedÄ›lají Å¾ádný velký ciráty. Byla to vzácnost, událost roku - aspoÅˆ ta první. A tak jsem se jednou dozvÄ›dÄ›l, Å¾e pÅ™í&sca
týden pÅ™ijdou k nám oba chlapci, najednou, na oslavu osmnáctin té star&scaron;í. A tak zaÄ•aly v na&scaron;í rodinÄ›
pÅ™ípravy. ProtoÅ¾e to mÄ›lo být uprostÅ™ed týdne, ve v&scaron;ední den, odpadla jedna veliká starost, co by na to asi Å™e
Táta totiÅ¾ byl pÅ™es týden na montáÅ¾ích v práci, coÅ¾ se dobÅ™e hodilo, protoÅ¾e je&scaron;tÄ› nebyl na dal&scaron;í c
konkurenci v baráku dostateÄ•nÄ› psychicky pÅ™ipravenej. Myslím, Å¾e na to nebyli pÅ™ipraveni ani jiÅ¾ zmínÄ›ní nápadníci
veÄ•er se snesly na stÅ¯l v kuchyni v&scaron;echny domácí kuchaÅ™ky, tedy ti&scaron;tÄ›né, aby poskytly inspiraci, jaké
obÄ•erstvení se bude podávat náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯m. KromÄ› klasiky - chlebíÄ•kÅ¯, dostal - jako hÅ™eb poho&scaron;tÄ›ní - Ä
hájit barvy na&scaron;í rodiny punÄ•ový dort. Jednak pro svoji reprezentativnost a taky pro zjevnou jednoduchost výroby.
Já sice postup výroby nestudoval, ale i mnÄ› - z povzdálí - bylo jasný, Å¾e se upeÄ•ou rÅ¯znÄ› barevný buchty, ty se podélnÄ›
rozkrojí noÅ¾em na rÅ¯znÄ› silný plátky, který se pak stÅ™ídavÄ› na sebe vr&scaron;í, mezi nÄ› se namaÅ¾e nÄ›jaká náplÅˆ, a
v&scaron;echno slepilo dohromady a je hotovo. Myslím, Å¾e tak nÄ›jak si postup zprvu pÅ™edstavovaly i moje sestry.
A tak
den pÅ™ed oÄ•ekávanou událostí roku se veÄ•er zaÄ•alo s výrobou punÄ•áku. Aby byla nejen chuÅ¥, ale i vzhled perfektní, byl
rozhodnuto, Å¾e rÅ¯znobarevné vrstvy se budou stÅ™ídat nejen podélnÄ›, ale i svisle. TakÅ¾e se upeÄ•ené buchty rozÅ™eÅ¾
malé kostky. BÄ›hem výroby se zjistilo, Å¾e vzhledovÄ› dort urÄ•itÄ› nebude mít chybu, i chuÅ¥ovÄ› bude perfektní, jenom má m
nedostatek, který bude muset být v následujících chvílích je&scaron;tÄ› vyÅ™e&scaron;en - nakrájené kostky dostateÄ•nÄ› nedr
sebe a tak se pÅ™i nakrájení dortu na jednotlivé díly kaÅ¾dý &scaron;tráfek rozpadá. Tomu mÄ›lo odpomoci pÅ™idání
dostateÄ•ného mnoÅ¾ství rumu - tedy nad stanovený limit receptu - který bude slouÅ¾it jako lepidlo. A tak se zaÄ•al v malých
dávkách pÅ™idávat rum... Je&scaron;tÄ›Å¾e máma koupila novou pÅ¯llitrovou láhev. BÄ›hem veÄ•era totiÅ¾ celý její obsah
nakonec zmizel v dortu, aby uÅ¾ se koneÄ•nÄ› ten proklatej dort slepil, nedÄ›lal problémy a vydrÅ¾el do oslavy pohromadÄ›.
Máma mÄ›la sice je&scaron;tÄ› jednu láhev za&scaron;itou vespod ve skÅ™íni, jak se nakonec ukázalo, ale vÅ¯bec ji nejdÅ™ív
nechtÄ›la pÅ™iznat. Nakonec se otevÅ™ela i ta, ale jen s podmínkou, Å¾e se z ní pouÅ¾ije jenom trochu, protoÅ¾e musí být n
zásoba pro pÅ™ípadné dal&scaron;í náv&scaron;tÄ›vy na grog. Ten veÄ•er jsem zjistil, Å¾e je ponÄ›kud rodina
upovídanÄ›j&scaron;í neÅ¾ jindy, neboÅ¥ v&scaron;ichni dospÄ›lí - coÅ¾ já bohuÅ¾el je&scaron;tÄ› nebyl - museli po kaÅ¾dé
pÅ™idání lepidla zároveÅˆ provést i ochutnávku punÄ•áku, jestli má stále je&scaron;tÄ› i poÅ¾adovanou chuÅ¥.
Zbylou
polovinu rumu máma pÅ™ed pÅ¯l desátou rezolutnÄ› zakázala pouÅ¾ít na dal&scaron;í slepování a zase ji odnesla
za&scaron;ít do nové skrý&scaron;e. VeÄ•er byl zakonÄ•en úsudkem, Å¾e aÅ¾ se dort vychladí v ledniÄ•ce, bude dostateÄ•nÄ
aby pÅ™ed zítÅ™ej&scaron;í náv&scaron;tÄ›vou vydrÅ¾el aspoÅˆ chvilku pohromadÄ›, neÅ¾ se rozkrájí a sní.
Druhý den c
spoleÄ•nÄ› na kolech a, jak jsem z okna uvidÄ›l, pÅ™ivezli kaÅ¾dý sedmiÄ•ku &scaron;ampusu. Oslava se rozjela vedle v poko
mé pÅ™ítomnosti, kde dítÄ› jako já, nemÄ›lo je&scaron;tÄ› co pohledávat. Já jen sly&scaron;el, jak vedle bouchá
&scaron;ampáÅˆo. Pak bouchly dveÅ™e od ledniÄ•ky a kdyÅ¾ jsem &scaron;el za chvíli do ledniÄ•ky sám, protoÅ¾e vÅ¾dyc
stÅ™edu pÅ™ivezli k nám do krámu jogurt - a ten já rád, v ledniÄ•ce uÅ¾ byly jenom chlebíÄ•ky. NeÅ¾ jsem dojed´ jogurt, uÅ¾
v pokoji hlasitá zábava. KdyÅ¾ se vrátila máma v podveÄ•er z práce z kravína, oslava právÄ› konÄ•ila. U ledniÄ•ky stály dvÄ›
prázdné lahve od &scaron;ampáÅˆa a v ledniÄ•ce na poslední tác chlebíÄ•kÅ¯ uÅ¾ nedo&scaron;lo. Zato punÄ•ák mÄ›l
nepochybnÄ› úspÄ›ch, neboÅ¥ nic nezbylo a tak jsem se nedozvÄ›dÄ›l, jak vlastnÄ› chutnal.
Byla to asi jedna z mála
posledních pÅ™íleÅ¾itostí, abych zjistil, jak takovej punÄ•ák má vopravdu chutnat, neboÅ¥ zanedlouho se mnÄ› totálnÄ› zmÄ›n
chuÅ¥, sladký mnÄ› úplnÄ› pÅ™estalo chutnat a tak jsem vod tý doby asi uÅ¾ Å¾ádnej punÄ•ák ani jinej sladkej zákusek Ä•i do
neochutnal. I já uÅ¾ v tý dobÄ› vÄ›dÄ›l, Å¾e v &scaron;ampusu nÄ›jakej alkohol vedle bublinek bude, ale, Å¾e by ho bylo toli
kvÅ¯li tomu pÅ™i odchodu z náv&scaron;tÄ›vy &scaron;li oba chlapci od nás tak nejistým krokem - jak jsem pak
zji&scaron;Å¥oval potají za oknem - Å¾e ani nemohli nasednout na kolo, to jsem neÄ•ekal. Nojo, já vám vlastnÄ› chtÄ›l povídat
o pizze... Tak jak Å¾e to bylo s tou pizzou, to si nechám zase aÅ¾ na pÅ™í&scaron;tÄ›, protoÅ¾e teÄ• uÅ¾ váÅ¾nÄ› musím jí
znáte, pÅ™ed vánocema je Ä•asu vopravdu asi u kaÅ¾dýho málo... toulavej
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