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NedÄ›le, 14 prosinec 2008

I kdyÅ¾ jsem teprve pomÄ›rnÄ› Ä•erstvou maminkou, mám zku&scaron;eností s malými dÄ›tmi docela dost, neboÅ¥ jsem se do
státÅ¯ dostala právÄ› jako au-pair a dÄ›ti jsem tu hlídala celkem ve tÅ™ech rÅ¯zných rodinách. No a za tu dobu jsem nasbírala
pÄ›kných "pár veselých historek z natáÄ•ení", vlastnÄ› z hlídání, ale jedny z nejlep&scaron;ích jsou pÅ™eci jen ty Ä•Å¯rací...
To, Å¾e moje dcera mÄ› obÄ•as dokáÅ¾e náleÅ¾itÄ› zamÄ›stnat vymÄ›Åˆováním svého obleÄ•ení i potahu pÅ™ebalov
si naÄ•asuje Ä•Å¯rání pÅ™esnÄ› na okamÅ¾ik, kdy jednu plínku uÅ¾ nemá a druhou je&scaron;tÄ› nemá, to je asi dost normáln
zaÅ¾ila to kaÅ¾dá maminka. Kluci toho ale dokáÅ¾ou o hodnÄ› víc...
ChlapeÄ•ek, o kterého jsem se kdysi starala, si jedno
výmÄ›nÄ› plínek naÄ•Å¯ral pÅ™esnÄ› doprostÅ™ed obliÄ•eje. Bylo to dílo nÄ›kolika vteÅ™in a neÅ¾ jsem stihla zareagovat, by
dokonáno. MÄ›li jste vidÄ›t, jak se pÅ™i tom dÄ›snÄ› &scaron;klebil, kdyÅ¾ mu to Ä•Å¯rání sprchovalo obliÄ•ej. Ale ani tohle ne
neobvyklé a maminky, co mají syny, to jistÄ› zaÅ¾ily. Jednou jsme s tímhle chlapeÄ•kem a jeho star&scaron;í sestÅ™ickou byli
nÄ›kde v ulicích, dokonce myslím, Å¾e v ZOO. Museli jsme obÄ› na malou. NejdÅ™ív jsem tedy pomohla jí, pak byla Å™ada na
V&scaron;ichni tÅ™i bychom se do kabinky neve&scaron;li, tak jsem ji poprosila, aÅ¥ si stoupne tÄ›snÄ› pÅ™ed dveÅ™e tak, ab
jí vidÄ›la na nohy. Jsou tady totiÅ¾ kabiny s dveÅ™ma, co mají velkou fuku dole i nahoÅ™e. ChlapeÄ•ka, který sotva zaÄ•al cho
jsem si vzala s sebou, neb jsem nevÄ›dÄ›la, jak jinak to udÄ›lat. JelikoÅ¾ bych si na veÅ™ejném záchodÄ› netroufla sednout na
desku, vykonávala jsem potÅ™ebu v Ä•upu nad mísou.
ChlapeÄ•ek chvilku se zájmem pozoroval tekoucí kapalinu, a pak
najednou vystrÄ•il ruÄ•iÄ•ku do proudu... S rychlostí ninji jsem zachytila zvÄ›davou ruÄ•iÄ•ku a nevÄ›dÄ›la co dÄ›lat dÅ™ív. Nak
jsem, pokud si to správnÄ› pamatuju, napÅ™ed dÅ¯kladnÄ› otÅ™ela ruÄ•iÄ•ku toaletním papírem, pak si ve spÄ›chu natáhla kal
a rychle jsem &scaron;la dÅ¯kladnÄ› namydlit a umýt. Musím dodat, Å¾e rodiÄ•Å¯m jsem si tuhle historku nikdy netroufla povÄ›d
jen strýÄ•kovi dÄ›tí, se kterým jsem tenkrát chodila a toho jsem tím rozesmála.
Ale zdaleka nejkrásnÄ›j&scaron;í Ä•Å¯rací
historku mám z hlídaní pÄ›tiletého chlapeÄ•ka. Jeho maminka jednou jela vlakem do New Yorku a zpátky chtÄ›la, abychom
ji vyzvedli od stanice místního metra. Ta stanice je ale ve mÄ›stÄ› a není tam Å¾ádné neplacené parkování, ani na pár minut
a není tam ani odstavný pruh pro vyzvedávání pasaÅ¾erÅ¯, jak je tomu zvykem ve stanicích dále od stÅ™edu mÄ›sta. Tak jsme
se domluvily, Å¾e jen zastavíme u kraje silnice, ona si naskoÄ•í a pojedeme dál, coÅ¾ ale vyÅ¾adovalo dokonalé naÄ•asování
Nemohla jsem na ni ani chviliÄ•ku Ä•ekat a protoÅ¾e to bylo, tu&scaron;ím, v zimÄ› a navíc naveÄ•er, za tmy, nechtÄ›la jsem an
aby tam musela ona Ä•ekat na nás.
Bylo to je&scaron;tÄ› pÅ™ed hromadným roz&scaron;íÅ™ením mobilÅ¯, takÅ¾e jsme s
spoléhat na pÅ™edem domluvené Ä•asy. Pár minut pÅ™ed odjezdem z domu ale jako na potvoru musel mÅ¯j chlapeÄ•ek na
záchod. Byl tam nÄ›jak dlouho, tak jsem na nÄ›ho zavolala, Å¾e uÅ¾ musíme jet. Ze záchoda se ozvalo: &bdquo;KdyÅ¾ já
jsem si nedopatÅ™ením naÄ•Å¯ral na kalhoty...&ldquo; TakÅ¾e rychle star&scaron;í sestru poslat nahoru pro Ä•isté kalhoty,
kvapem pÅ™evléknout, naskoÄ•it do auta a hurá k metru. No a jak si takhle jedeme, tak ten chlapeÄ•ek, vychovaný vÄ›ci
nazývat pravými jmény, se mÄ› ptá: &bdquo;Ví&scaron; co je záludného na penisech?&ldquo;
Napadlo mÄ› lecos, ale nic,
co by mohl mít na mysli pÄ›tiletý chlapeÄ•ek, tak jsem Å™ekla, Å¾e nevím. &bdquo;Nikdy neví&scaron;, kterým smÄ›rem budou
Ä•Å¯rat!&ldquo; Jak je to moÅ¾né, Å¾e mu to je&scaron;tÄ› nikdo neÅ™ekl?! OkamÅ¾itÄ› ze mÄ› vypadlo: &bdquo;Tome, mus
ho pÅ™i tom pÅ™ece drÅ¾et!&ldquo; Nevím, zda moje rada padla na úrodnou pÅ¯du, neboÅ¥ nÄ›kolik dní po té se stalo
následující: ChlapeÄ•ka si vyzvedla ze &scaron;koly jedna maminka jeho spoluÅ¾áka, aby si spolu mohli pohrát. KdyÅ¾ ho
pÅ™ivezla domÅ¯, ptala jsem se, jak bylo ve &scaron;kole. ChlapeÄ•ek za pochodu po schodech do svého pokoje mi
rozhoÅ™Ä•enÄ› povÄ›dÄ›l, Å¾e hroznÄ›, protoÅ¾e si z nÄ›ho nÄ›jaké dÄ›ti utahovaly a aby toho nebylo málo, tak si je&scaron
poÄ•Å¯ral kalhoty. Já na to: &bdquo;Tome, Å™íkala jsem ti pÅ™ece, Å¾e si ho musí&scaron; drÅ¾et. DrÅ¾el sis ho?&ldquo;
&bdquo;Já jsem nemohl, protoÅ¾e...&ldquo;
ProÄ• nemohl, jsem se jiÅ¾ nikdy nedovÄ›dÄ›la, protoÅ¾e v rozÄ•ilení za sebo
uprostÅ™ed vÄ›ty zabouchl dveÅ™e do pokoje, a tak mi to rozuzlení uniklo. Víckrát si ale uÅ¾ kalhoty (po zbytek mého pobytu
rodinÄ›) nepoÄ•Å¯ral, takÅ¾e buÄ• mÄ›l z pekla &scaron;tÄ›stí, nebo si ho - na moji radu - skuteÄ•nÄ› zaÄ•al
drÅ¾et... Giussi
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