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"AÅ¤NOUUUUUU!!!"
ÄŒtvrtek, 18 prosinec 2008

KdyÅ¾ se moje Kristýnka narodila, dostala jsem od kamarádky kníÅ¾ku &bdquo;Na&scaron;e dítÄ›". Stala se mou biblí, cokoliv
se stalo, jsem v ní hledala. Jak zpÄ›tnÄ› závidím soudobým maminkám, které mohou kdykoliv sednout k poÄ•ítaÄ•i a
&bdquo;problém" si zadat do vyhledávaÄ•e... Na&scaron;e malá byla velice &bdquo;nervní" holÄ•iÄ•ka. KdyÅ¾ jí bylo asi
tÅ™iÄ•tvrtÄ› roku, zaÄ•ala mít noÄ•ní dÄ›sy.
Kdo to nezaÅ¾il, neví, co je to za hrÅ¯zu. Malé hodné miminko se promÄ›ní ve Å™voucí hrÅ¯ziÄ•ku, Å™ve &scaron;ílenÄ
neukonej&scaron;itelnÄ›, oÄ•íÄ•ka dokoÅ™án, Å¾ivoucí dÄ›s ... A i kdyÅ¾ je objímáte, rve se s vámi, nevnímá, Å¾e je u mamin
MÅ¯Å¾ete s ním tÅ™epat, houpat ho, objímat - nic nezabere, trvá to dost dlouho, neÅ¾ se rudý zalykající se uzlíÄ•ek zklidní a z
usne. Na rozdíl od nÄ›j, rodiÄ•e jsou po nÄ›kolika takových záÅ¾itcích zralí na Bohnice.
Velmi brzo jsem se nauÄ•ila, Å¾e od
tÅ™í Ä•tyÅ™ hodin odpoledne musí být absolutní pohoda, klid, v&scaron;echno tiché, mírné - sebemen&scaron;í vzru&scaron;e
pro Kristýnku totiÅ¾ znamenalo, Å¾e si to &bdquo;odÅ¾ije" v noci je&scaron;tÄ› jednou a já budu zase pÅ™í&scaron;tí den totá
vyÅ™ízená... Nakonec jsem si i vymyslela speciální uspávanku, v podstatÄ› jakýsi ná&scaron; rituál. SedÄ›la jsem u ní,
zpívala jí jednu písniÄ•ku za druhou a hladila jí noÅ¾iÄ•ku...
PrÅ¯&scaron;vih nastal, kdyÅ¾ moje maminka drahá vzala Krist
s sebou na týden na hory. To jí bylo uÅ¾ rok a pÅ¯l, holÄ•iÄ•ka byla prima, docela slu&scaron;nÄ› &scaron;vadronila, byla bez
plen, tak to vypadalo, Å¾e babiÄ•ka si uÅ¾ije vnuÄ•ku a já si koneÄ•nÄ› tro&scaron;ku oddechnu. Ale - hned druhý den mi volal
rozÄ•ílená máma: "Prosím tÄ›, Kristýna dostala pohrozíno proutkem, veÄ•er pÅ™ed spaním Å™vala a poÅ™ád opakovala
&bdquo;AÅ¥nouu" - co to prosím tÄ› znamená?" (BabiÄ•ka Kristýnku uloÅ¾ila, povÄ›dÄ›la jí pohádku, dala pusinku na dobrou
noc, ale moje drahá holÄ•iÄ•ka na nic nereagovala a stále jen opakovalo to své &bdquo;AÅ¥nouu, aÅ¥nouu..." BabiÄ•ka
chovala, zpívala, ale sotva ji poloÅ¾ila zase do postýlky, dítÄ› zaÄ•alo znovu to svoje... Å˜vala asi do jedné v noci, a protoÅ¾e to
bylo ve dÅ™evÄ›né chalupÄ›, nespal nikdo z osazenstva...
Ve mnÄ› hrklo jak ve starých hodinách... A hned jsem vÄ›dÄ›la,
gou: &bdquo;HlaÄ• nohu!!!!" Nojo, já jsem zapomnÄ›la mámÄ› Å™íct, Å¾e to moje rozmazlený dítÄ› si zvyklo na to hlazení noÅ¾
KdyÅ¾ jsem to maminÄ› Å™ekla, tak si nepÅ™ejte sly&scaron;et, co mi na to povÄ›dÄ›la. Ale - po týdnu se vrátily obÄ› nesmírn
spokojené, babiÄ•ka i holÄ•iÄ•ka. A musím sebekriticky uznat, Å¾e Kristýnka se vrátila o hodnÄ› ménÄ› zpovykaná ...
U nás
totiÅ¾ na výchovu byla babiÄ•ka vÅ¾dy ta lep&scaron;í a dÅ¯slednÄ›j&scaron;í .... Dorka
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