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     Začalo to tím,  že moje  mamka pochází z velké rodiny. Celkem jich bylo devět dětí, 

maminka  měla osm sourozenců. Jak už to v našem rodě je, převažovaly dívky, těch bylo více 

než chlapců. Dívky si vždy v adventní době kupovaly vzájemně dárky. Moje mamka se 

narodila 19.8.1964. První dárky svým sestrám nakupovala,  když jí bylo třináct let. Dodnes si 

pamatuje, co za své první našetřené peníze nakoupila. Povídala mi, že to byla dřevěná lžička, 

pastelky, pletená čepice, korálkový náhrdelník a balíček karamel. 

    Všechny tyto drobnosti pečlivě a s láskou zabalila do vánočních papírů a  schovala do 

jejich pokojů. Snažila se, aby  si dárků  sestry nevšimly hned. 

     A povedlo se! Před Vánoci si sestry uklízely své  pokoje a našly zde ukryté své dárky. 

A jak to tak u nich bývalo, nezapomněly na svou sestřičku a mou maminku a také jí darovaly  

své dárky. Situace se opakovala, když si mamka  uklízela svůj pokojíček,  našla v něm mnoho 

krásných dárečků.  

     Takhle plynul čas. V   roce 1984 byly už skoro všechny  sestry  mojí maminky  provdané a 

odstěhované  pryč. Doma zůstala  jen moje mamka a moje teta Anežka.  A když přišel  Štědrý 

den, maminka uklidila svůj pokoj a šla  se  obléct do svátečních šatů. A při té příležitosti  

našla ve skříni něco malého a pěkně zabaleného. Rozbalila drobný balíček a byla velice 

překvapená. Protože přesně to, co našla, před nedávnem kupovala své sestře. Šla se jí zeptat a 

teta  jí odpověděla:“Tento hrneček je ode mě a ty jsi mi koupila úplně stejný!" 

      Obě dvě byly velice příjemně překvapené.  A měly radost, že mají stejný vkus a líbí se jim 

podobné věci.  

     Od té doby uplynulo spoustu času a mnoho roků. Obě dvě sestry opatrovaly své dva stejné 

hrnečky, které si sebou přinesly do svých nových domácností. Hrneček mé tety už je ale 

dávno rozbitý, nevíme, jestli spadl nešťastnou náhodou jí samotné nebo některému z jejich 

dvou synů. 

     Zato moje maminka má  osm dětí a  hrneček má doposud. 

 

                                                                                          Marie Klímová 

 



 


