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Å TRYKOVANÃ• FUSEKLE A ÄŒEPIÄŒKY
StÅ™eda, 01 listopad 2017

Dostala jsem od kamarádky ruÄ•nÄ› pletené ponoÅ¾ky. NÄ›co podobného jsem mÄ›la v ruce naposledy jako puberÅ¥ák, kdyÅ¾
podobné krásnosti vyrábÄ›la moje babiÄ•ka. Pamatuju, jak jsem na ni s obdivem zírala; ona se s námi bavila, koukala
v&scaron;ude moÅ¾nÄ›, a pÅ™itom jí ruce jen hrály - mÄ›la v nich tu narÅ¯stající "nudli", ze které pomÄ›rnÄ› rychle vznikala
fusekliÄ•ka... ZúroÄ•ila kaÅ¾dý zbytek vlny. StejnÄ› tak umÄ›la mistrnÄ› háÄ•kovat.

K tomu háÄ•kování &ndash; moÅ¾ná, Å¾e si nÄ›kdo z tÄ›ch star&scaron;ích vzpomene, Å¾e babiÄ•ky Ä•i prababiÄ•ky si háÄ•
záclony. Ta moje si nakoupila vÅ¾dy gázové obvazy, které pak sháÄ•kovávala dohromady krajkou z polodlouhých
sloupkÅ¯. A pÅ™edstavte si, Å¾e je sháÄ•ovávala pÅ™ízí - jen malinko silnÄ›j&scaron;í neÅ¾ nitÄ› do &scaron;icího stroje&hel
najednou v oknech, která mÄ›la po obou stranách vchodu na balkónek, visely její pÅ™ekrásné záclony; hebounké a
nadýchané, takové bílé pÅ™ekrásné nic, co lehce vlálo, kdyÅ¾ byly ty balkónové dveÅ™e pootevÅ™ené. Je mi nesmírnÄ› líto,
z nich nezÅ¯stala nÄ›jaká památka, ani kousek, ani fotka, nic. Jen vzpomínka. Ta na&scaron;e babiÄ•ka obháÄ•kovala a
opletla v&scaron;echna svá vnouÄ•ata. Mám je&scaron;tÄ› Ä•epiÄ•ku a kabátek, ve kterých jsem si kdysi dávno pÅ™inesla
domÅ¯ druhé dítÄ›. Dokonce mám podobnou soupravu, ve které jsem prý byla pÅ™ed mnoha léty poprvé obleÄ•ená já, ale
ani jedno teÄ• nemohu vyfotit, protoÅ¾e i kdyÅ¾ vím, kde to je, nemám sílu to vyhrabat. Ale zpÄ›t k ponoÅ¾kám, které jsem
dostala: jsou bájeÄ•né, teplé, nikde ne&scaron;krtí, jen hÅ™ejí. Jsou obdivuhodnou ruÄ•ní prací, kterou uÅ¾ tak moc lidí nedÄ›lá
Pak jsem si v&scaron;ak vzpomnÄ›la, Å¾e ano - Å¾e jsou moc a moc hodné Å¾ínky, které dokonce pletou mini-Ä•epiÄ•ky a m
ponoÅ¾tiÄ•ky pro nedono&scaron;ená miminka. Nemám ráda zdrobnÄ›liny, ale v tomto pÅ™ípadÄ› se jim nelze vyhnout, protoÅ
ta drobounká lidská kuÅ™átka se do normálního miminkovského obléknout nedají, jsou to panenky, které teprve po
Ä•ase dorostou do velikosti bÄ›Å¾ného mimina. A právÄ› pro nÄ› jsou ty drobné vÄ›ci urÄ•ené.

Na to v&scaron;e jsem si vzpomnÄ›la, kdyÅ¾ jsem si v podveÄ•er oblékala ty ruÄ•nÄ› pletené ponoÅ¾ky. HÅ™ály mne dvojn
&ndash; vlnou i pocitem, Å¾e je upletly nÄ›Ä•í nesmírnÄ› &scaron;ikovné ruce. BohuÅ¾el, i kdyÅ¾ umím plést, nikdy jsem Å¾á
neupletla a pochybuju, Å¾e bych to zvládla. Tu &scaron;ikovnost, vytrvalost a schopnost vytvoÅ™it z klubíÄ•ek nÄ›co tak
dokonalého, tu nemám&hellip;
Mj. jak jste na tom vy? Upletly jste nÄ›kdy nÄ›jaké ponoÅ¾ky? Znáte nÄ›koho, kdo také plete pro nedono&scaron;eÅˆátka?
d@niela
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