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PRIMA RETRO DEN
StÅ™eda, 08 kvÄ›ten 2019

Byl jsem zrovna na chalupÄ›, a
slova pÃ-sniÄ•ky â€žNa horÃ¡ch sejou hrÃ¡châ€œ, nemÄ›la jeÅ¡tÄ› dlouho platit. OheÅˆ plÃ¡polal v krbu,
kÅ™eslo a dobrÃ¡ kniha byly parÃ¡dnÃ-m oddechem. PÅ™Ã-bÄ›h prÃ¡vÄ› doÄ•tenÃ© knihy mne
doslova vystÅ™elil do prostÅ™edÃ- Å¡edesÃ¡tÃ½ch let. Do let dospÃ-vÃ¡nÃ-, randÄ›nÃ-, nÃ¡dhernÃ½ch
vzpomÃ-nek na letiÅ¡tÄ› a lÃ©tÃ¡nÃ-, vojny a prvnÃ-ch pracovnÃ-ch povinnostÃ-. Do retro
vzpomÃ-nek.

Napadlo mne, Å¾e by nebylo od vÄ›ci si prakticky
pÅ™ipomenout dobu, kdy o mÃ© blaho peÄ•ovala maminka. A tak jsem si Å™ekl: jasnÄ›,
udÄ›lÃ¡m si jeden den â€žv retro styluâ€œ.

Vybral jsem si den zde na chalupÄ›. UsnadnÃ- to mÃ©
pÅ™evtÄ›lenÃ- do doby, kdy bylo vÅ¡echno trochu jinak. SnaÅ¾il jsem se, aby vÅ¡e
odpovÃ-dalo tehdejÅ¡Ã- realitÄ›. S nostalgiÃ- vzpomÃ-nÃ¡m na to, co se tanÄ•ilo na
Ä•ajÃ-ch o Ä•tvrtÃ©, jakÃ© koÅ¡ile a kalhoty se nosily.
VypnutÃ½ mobil i notebook byly zÃ¡rukou, Å¾e jedinou zÃ¡bavou
bude kniha a hoÅ™Ã-cÃ- krb.

A jÃ-dlo? No jasnÄ›, taky dobovÃ©. DÄ›vÄ•ata u KulatÃ© bÃ¡by mi
slÃ-bila, Å¾e budou vaÅ™it jen to, co kuchtily tehdy babiÄ•ky: koprovku, rajskou, kvÄ›tÃ¡kovÃ½
mozeÄ•ek, kvÄ›tÃ¡k obalovanÃ½ a smaÅ¾enÃ½, bramborovÃ½ knedlÃ-k se Å¡penÃ¡tem a dalÅ¡Ãdobroty tehdejÅ¡Ã- doby. NechybÄ›la ani nudlovÃ¡ polÃ©vka s knedlÃ-Ä•ky a mouÄ•nÃ-k.

Po dobrÃ©m obÄ›dÄ› jsem si dal Å¡lofÃ-ka, odpoledne si pak vyÅ¡el
na prochÃ¡zku, tak jak to u nÃ¡s bylo danÃ©. VeÄ•er bÃ½val u nÃ¡s ve znamenÃ- nÄ›jakÃ©
Ä•innosti, tak jsem mazal mastit karty ke KulatÃ© bÃ¡bÄ›. Kdo hraje, tak vÃ-, Å¾e je
to docela namÃ¡havÃ¡ Ä•innost.

Jo, a co jsem mÄ›l k veÄ•eÅ™i? K veÄ•eÅ™i jsem si namazal
chleba sÃ¡dlem a obloÅ¾il cibulÃ-. No Åˆamka, co vÃ¡m mÃ¡m povÃ-dat. JÃ-t spÃ¡t se
slepicemi se mi tedy jasnÄ› nepodaÅ™ilo, ale bylo to nÃ¡dhernÃ© retro â€“ mÄ›l jsem i
pod Ä•epicÃ-.

VzpomÃ-nal jsem i na mou rodinu, co by asi mÃ©mu zÃ¡Å¾itku
Å™Ã-kali, a docela jsem vidÄ›l ve snu maminku, jak mi hrozÃ- prstem. Byl jsem rÃ¡d, Å¾e
tu se mnou nebyli vnuci; to by bylo dotazÅ¯ a poÅ¡klebovÃ¡nÃ-, coÅ¾e to bylo za
bezva dobu, kdyÅ¾ pÅ™eci nic nebylo (zvlÃ¡Å¡tÄ› po mÃ©m vyprÃ¡vÄ›nÃ- o tÃ© dobÄ›), to by
asi bylo hloupÃ½ch otÃ¡zekâ€¦
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Ale za mne â€“ tohle bylo fakt dobrÃ½!

- doktor -
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