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KdyÅ¾ jsem byla mladá holka, musela jsem mamince v kuchyni hodnÄ› pomáhat. Vzpomínám na jedny Vánoce. To zas
byla mamka ve svém Å¾ivlu. Milovala peÄ•ení a kaÅ¾dý rok pÅ™idávala dal&scaron;í a dal&scaron;í recepty, které si vymÄ›Åˆ
se sousedkami. Byla také dámská krejÄ•ová, takÅ¾e Ä•as od Ä•asu i &scaron;ila pro dÅ¯stojnické paniÄ•ky.
Zrovna jsme pracovaly na desátém druhu, kdyÅ¾ k nám pÅ™i&scaron;la sousedka, která chtÄ›la ale jen upravit svoje
&scaron;aty. Máma ji vyslechla, a prý dáme si kávu... A tak si vyprávÄ›ly a paní nám pÅ™itom sdÄ›lila, Å¾e ona cukroví
nepeÄ•e, protoÅ¾e ji to nebaví, Å¾e prý &bdquo;Nám v&scaron;echno pÅ™iveze tchynÄ›&ldquo;. No dobrá, byla to její vÄ›c. A
týdnu se zastavila, aby jí maminka mohla ozkou&scaron;et &scaron;atiÄ•ky. My zrovna plnily vÄ•elí úlky, a kdyÅ¾ paní zjistila,
Å¾e to není moc sloÅ¾ité, vzala si recept. Asi za hodinku v&scaron;ak pÅ™ibÄ›hla, celá Ä•ervená a nasupená. &bdquo;Co to je
za recept? Vy to máte tak pÄ›kné a mÄ› se v&scaron;echny rozplácly!&ldquo; Ona je dala totiÅ¾ péct... Za pár dnÅ¯ bylo
v&scaron;echno upeÄ•ené, cukroví jsme naskládaly do krabic a zabalené daly na balkon naleÅ¾et. SpoleÄ•nÄ› jsme udÄ›laly
vánoÄ•ní úklid, mamka pak vzala upravené &scaron;atiÄ•ky, a Å¾e pÅ¯jdeme k paní práci odevzdat.
Balkon byl zrovna
pootevÅ™ený a tak ho maminka zabouchla, zhasla a &scaron;ly jsme.
Paní mamce zaplatila a uvaÅ™ila nám kávu. A tak
jsme spolu sedÄ›ly a tlachaly, ony vzpomínaly na svoje dÄ›tské Vánoce a Ä•as bÄ›Å¾el. Po hodinÄ› jsme ode&scaron;ly domÅ
Na Å¾idli sedÄ›l otec, zamotaný v teplé dece a stra&scaron;nÄ› moc se mraÄ•il. A mÅ¯j bratr se usmíval, ale díval se nÄ›kam aÅ
otce.
Ten se totiÅ¾ vypravil na balkon jen tak nalehko, mÄ›l jen trenýrky a triÄ•ko, a &scaron;el tajnÄ› uzobávat cukroví.
ProtoÅ¾e byl u &scaron;katulí skrÄ•ený, mamka si ho nev&scaron;imla a ten balkon zabouchla. A ode&scaron;ly jsme k paní
.... AÅ¾ brá&scaron;ka, který byl zrovna venku, sly&scaron;el volání o pomoc a otce vysvobodil. Ten na nás huÄ•el, Å¾e
bude urÄ•itÄ› nemocný, Å¾e si to ale nemÅ¯Å¾e dovolit, a jenom stále nadával a nadával. NeonemocnÄ›l, ale pak kdyÅ¾
&scaron;el náhodou na balkon, vÅ¾dycky se oblékl, a hlásil do celého bytu, kam jde. HANKA TULIPÁN
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