Kudlanka

Z PAMÄšTÃ• JEDNÃ‰ Å ESTNÃ•CTKY 8. - Å VESTKY A DORT
ÃšterÃ½, 13 bÅ™ezen 2018

UÅ¾ jednou jsem vám tu psala, Å¾e jsem s rodiÄ•i bydlela kousek od TÅ™ebíÄ•e, a Å¾e mÅ¯j otec tam byl velitelem kasáren, k
byly ve stejné vesniÄ•ce. Tehdy se tam rodiÄ•e pÅ™istÄ›hovali ze Slovenska, já do té doby vyrÅ¯stala u babiÄ•ky. TakÅ¾e jsem
byla na&scaron;tvaná a smutná, protoÅ¾e na rozdíl od mé babiÄ•ky, která byla velice hodná, laskavá a milá, tak
výchovné metody rodiÄ•Å¯ byly kruté a pro mÄ› nezapomenutelné. Ale musela jsem to pÅ™ekousnout, nedalo se nic dÄ›lat.

Na té vesnici bylo v&scaron;echno jiné - lidé si &bdquo;vidÄ›li do talíÅ™e&ldquo;, dost se taky pomlouvalo, v&scaron;ichni
o sobÄ› v&scaron;echno vÄ›dÄ›li; a mnÄ› se tam prostÄ› nelíbilo. SkonÄ•ilo to hezké. Mj. v&scaron;echno, co jsem se nauÄ•ila o
vaÅ™ení, peÄ•ení rÅ¯zných zákuskÅ¯ a Å™ezÅ¯, také pletení a háÄ•kování, vÄ•etnÄ› vy&scaron;ívání, v&scaron;echno jsem se
nauÄ•ila od babiÄ•ky mé milované.
Vzpomínám, jak jednou jsem &scaron;la s mámou nakupovat; obchod byl docela z
ruky a jak jsme tak &scaron;ly, pÅ™ed jedním domem stála paní a volala na mámu, aÅ¥ si zajdeme k ní na zahradu natrhat
&scaron;vestky. Máma se uÅ¾ vidÄ›la, jak vaÅ™í &scaron;vestkové knedlíky a peÄ•e i koláÄ•e. Paní nás zavedla na zahradu a
teÄ• jsem uvidÄ›la nÄ›co, co se mnou tak trochu zatoÄ•ilo. Paní mÄ›la v zástÄ›Å™e kus tÄ›sta a jak tak chodila kolem stromÅ¯, t
&scaron;vestky, které do tÄ›sta balila, zabalené si jen hodila do kapsy a pokraÄ•ovala k dal&scaron;í
&scaron;vestce&hellip; Tak rychle natrhané &scaron;vestky jsem od té doby nemÄ›la a paní jsem jen zlehounka
pozdravila.

KdyÅ¾ jsem trochu povyrostla, zaÄ•ala jsem chodit s jedním vojáÄ•kem. Byli jsme hroznÄ› moc zamilovaní, a kdyÅ¾ se to
dozvÄ›dÄ›l otec, Å™ádil jako Ä•erná ruka. I kdyÅ¾ jsem celkem úspÄ›&scaron;nÄ› studovala, musela jsem se o kaÅ¾dé
opu&scaron;tÄ›ní domácnosti moc prosit. A nejpozdÄ›ji do pÅ¯l deváté doma! Tak znÄ›l rozkaz.
Jednou mi moje láska
Å™ekla, Å¾e jeho tatínek bude mít oslavu 50. narozenin a Å¾e mÄ› zvou. No, doma byl opÄ›t problém, tady mi trochu pomohla
máma a já mohla jet do Brna na oslavu. Mamka mi jen Å™ekla, Å¾e musím nÄ›co dovézt jako dárek; nakonec zvítÄ›zil dort,
který mi upekla jedna místní cukráÅ™ka. Byl veliký jako kolo od vozu a na nÄ›m byl velikánským písmem nápis TATÍÄŒKOVI.
Mne málem ranilo. Pána jsem je&scaron;tÄ› nikdy nevidÄ›la a mÄ›la jsem se pÅ™ikodrcat s dortem s takovým
nápisem&hellip;
A tak jsme s mámou nahonem tvoÅ™ily rÅ¯Å¾iÄ•ky, nápis jsme od&scaron;krabaly, znovu to v&scaron;echno zamázly
Ä•okoládou a posadily navrch krásné rÅ¯Å¾iÄ•ky. Na oslavu jsme dorazili s mým klukem v poÅ™ádku, dort neutrpÄ›l po cestÄ›
Å¾ádnou újmu, popÅ™ála jsem v&scaron;echno nejlep&scaron;í, pÅ™edstavili mi v&scaron;echny pÅ™íbuzné a známé a
posléze mi ten pán Å™ekl: &bdquo;A kdyÅ¾ se vezmete, budu tvÅ¯j tatínek...&ldquo;
To vám byly záÅ¾itky&hellip; HANKA TULIPÁN
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