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Moje matka vÅ¾dy výbornÄ› vaÅ™ila a pekla. MÄ›la v&scaron;ak jednu pÅ™í&scaron;ernou nectnost: Ä•asto si ohÅ™ívala v m
kastrÅ¯lku mléko a místo, aby tu malou chvilku, neÅ¾ se mléko ohÅ™eje, postála u vaÅ™iÄ•e, odcházela do svého pokoje na
druhé stranÄ› bytu, Å¾e tÄ›ch pár minut vyuÅ¾ije a nÄ›co zatím pÅ™i&scaron;ije, za&scaron;ije apod. PÅ™itom kaÅ¾dý, kdo n
k &scaron;icímu stroji, ví, Å¾e pokud se soustÅ™edí na práci, tak zcela zapomene na Ä•as.
PochopitelnÄ› se to pravidelnÄ› stávalo i mé matce. Teprve, kdyÅ¾ k ní po nÄ›jaké dobÄ› dolehl &scaron;tiplavý zápach
spáleného mléka, vyskoÄ•ila a hnala se do kuchynÄ›, jako kdyby je&scaron;tÄ› mohla nÄ›co zachránit. KuchyÅˆ uÅ¾ bývala
zahalena dýmem, ubohý kastrÅ¯lek s pÅ™ipáleným mlékem mÄ›l do Ä•ervena rozpálené dno.
NechtÄ›jte vÄ›dÄ›t, kolik kastr
vaÅ™iÄ•Å¯ matka takhle dokázala odepsat...
CoÅ¾pak v létÄ›, to jsme je&scaron;tÄ› jakÅ¾ takÅ¾ pÅ™eÅ¾ívali, ale v zimÄ
KdyÅ¾ jsme se veÄ•er, unaveni ze &scaron;koly nebo pozdÄ›ji z práce, blíÅ¾ili k domovu, uÅ¾ z dálky dokoÅ™án otevÅ™ená
signalizovala, Å¾e místo útulnÄ› vyhÅ™átého a voÅˆavého domova nás Ä•eká známá nevlídná ratejna, prosycená
nevábným pachem.
Na na&scaron;e tázavé a vyÄ•ítavé pohledy matka reagovala jen smíchem, coÅ¾ nás iritovalo
je&scaron;tÄ› víc. Ve svém &bdquo;umÄ›ní ohÅ™ívání mléka" v&scaron;ak pravidelnÄ› excelovala pÅ™ed Vánocemi.
správná hospodyÅˆka nejdÅ™ív uklidila celý byt, umyla okna, vyprala záclony, a jako vÅ¾dy - napekla bájeÄ•né cukroví, které
jsem s bráchou tajnÄ› chodili ujídat. A dobÅ™e jsme dÄ›lali...
Je&scaron;tÄ› dnes, pÅ™i vzpomínce, to v&scaron;e proÅ¾ívá
Ano, pÅ™estoÅ¾e jsme jí tolikrát kladli na srdce, aby cukroví skladovala radÄ›ji nÄ›kde mimo, matka se záhadnou tvrdohlavostí
skladovala vánoÄ•ní cukroví v krabicích na kredenci v kuchyni. Prý jedinÄ› tam se nejlépe rozleÅ¾í. A samozÅ™ejmÄ› slibovala
s tím spáleným mlékem, se uÅ¾ nestane, Å¾e si dá pozor.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e po té, co dva dny pÅ™ed &Scaron;tÄ›drý
perníÄ•ky a cukroví pÅ™ekrásnÄ› nazdobila, si dala ohÅ™át svoje mléko... PÅ™ece v&scaron;ak u vaÅ™iÄ•e nebude stát, Å¾e
podle svého zvyku zmizela &bdquo;jen na malou chvilku" ve svém pokoji. Neumíte si pÅ™edstavit, jak vytrvale se odér
spáleného mléka umí drÅ¾et v Ä•istÄ› vypraných záclonách, v tom krásnÄ› nazdobeném cukroví...
Je&scaron;tÄ› týden po
Vánocích nebylo cukroví poÅ¾ivatelné a náv&scaron;tÄ›vy nad ním krÄ•ily nos. S bráchou a tátou jsme si naivnÄ› mysleli, Å¾e
nic hor&scaron;ího uÅ¾ se stát nemÅ¯Å¾e, ale to jsme se mýlili. Matka si pÅ™ed pÅ™ed pÅ™í&scaron;tími Vánocemi dala ohÅ
s Ä•ajovými lístky ...
Jo, tomu Å™íkám vánoÄ•ní atmosféra. Ariana
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