
3. Lekce

Babička:
No, určitě.

Vnučka:
Takže jestli to správně počítám, 
tak vy už jste spolu s dědou přes 
50 let. To je zlatá svatba, že?

Babička:
Ano. A po 55 letech se tomu říká 
smaragdová a po 60 diamantová. 
Tak snad se toho dožijeme!

Vnučka:
Určitě, je hrozně krásný, že jste 
spolu tak dlouho.

Babička:
Jo, a podívej, toto je fotka, 
na které jediné jsou všechna moje 
vnoučata.

Vnučka:
To jsme fotili u tety na zahradě. 
To není možný, jak je to dávno.

Babička:
No, mně to povídej.

Syn:
Ukaž!

Vnučka:
A tady tohle je čí svatební fotka?

Babička:
To je moje sestřenice. Počkej, já 
ti najdu ještě jednu fotografii. 
Tady. No, tady je její sestra.

Vnučka:
A proč jsou obě ve svatebním?

Babička:
No, protože se vdávaly ve stejný 
den. To se tehdy občas dělalo. 
A to byla krásná svatba.

Syn:
Až po třicítce.

Vnučka:
Já jsem se teď zrovna dívala 
na jeden rozhovor: nejen jak se 
lidi berou čím dál tím později, 
ale taky že vlastně význam svateb 
za ty roky celkově se změnil. Že 
kdysi to byla vlastně skoro jediná 
myslitelná možnost. Pro holku 
nebýt vdaná byla ostuda.

Babička:
To je fakt.

Vnučka:
No, a to se taky řešilo věno 
a majetky. Dneska je to vlastně 
všechno úplně jinak. Lidi se 
berou třeba jen proto, že chtějí 
svatbu, ne aby měli statek nebo 
pole. Třeba. 

Syn:
No, ne vždycky to tak je, ale máš 
pravdu.

Vnučka:
Anebo se naopak neberou vůbec, 
prostě žijou na hromádce, aniž by 
se vzali.

Babička:
No, to tehdy vůbec nešlo, no.

Vnučka:
Anebo kamarád se teď ženil, 
protože ta jeho je cizinka. Ale 
jinak by se nebrali, bylo to hlavně 
z praktických důvodů kvůli 
občanství a potom i kvůli dětem 
a tak. A naopak rozvody skoro 
vůbec nebyly, že?

Babička:
No, moc ne, určitě ne tak jako 
teď. 

Vnučka:
To už je kvůli tomu, kolik je 
dneska všelijakých možností, jak 
se otevřel svět, hodně se cestuje 
a je rychlý životní tempo.

Vnučka:
Babi, tak se podíváme na ty 
fotky?

Babička:
No, můžem, můžem, vydrž. 

Vnučka:
Jé, tohle je vaše svatební s dědou? 
Tady vám to moc sluší. A kolik 
vám vlastně bylo, když jste se 
brali?

Babička:
Dědovi bylo 19 a mně bylo 17, 
takže jsem si dokupovala roky.

Vnučka:
To se může, jo?

Babička:
Nevím, jestli se to dělá ještě 
teď, asi moc ne, ale tehdy jsme 
byli všichni moc mladí, tak se 
to dělalo celkem často. Ono se 
tomu tak jenom říká, dokupovat 
si roky. Ale je to vlastně jenom 
povolení soudu, když se chtěl 
někdo vdát nebo oženit, kdo ještě 
nebyl plnoletý.

Vnučka:
Aha, a ty už jsi čekala taťku, že 
jste se brali tak brzo, víš?

Babička:
No, čekala. Ale nebrali jsme 
se jenom kvůli tomu. Dneska 
vám to asi připadá brzo, ale – já 
vím – tehdy na tom nebylo vůbec 
nic zvláštního. Brát se, mít děti 
v 18. Taky proto jsem tak mladá 
babička… Ve 40. 

Vnučka:
To je fakt, a dneska je přitom 
normální se brát ve 40. Nebo teda 
ke čtyřicítce. 

Babička:
Hodně se to posunulo… Stejně 
jako ty svatby. Zdeňku, vy jste se 
brali v kolika?
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