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Z HOLÄŒIÄŒEK DIVOKÃ‰ KOÄŒKY :-))
ÃšterÃ½, 21 duben 2009

Milá Danielo, Tak si pÅ™edstav, Å¾e se z mých dvou princezniÄ•ek stala polodivoká, skoro neochoÄ•itelná zvÄ›Å™. Lépe se
nepÅ™ibliÅ¾ovat - hrozí poranÄ›ní jejich ostrými tesáky. NebezpeÄ•né jsou hlavnÄ› samy pro sebe. Té star&scaron;í je osm a t
mlad&scaron;í o dva ménÄ›. Takové sladké holÄ•iÄ•ky to byly... TeÄ• se mi zdá, Å¾e probÄ›hla nÄ›jaká utajená výmÄ›na.
Podoba zÅ¯stala více ménÄ› stejná, ale holky pÅ™idaly na intenzitÄ›, mám na mysli zlobení. Jedou proti sobÄ› jako dva vz
psi. Jak jedna zjistí, Å¾e ta druhá dostala nÄ›Ä•eho o nÄ›co více (sladkostí) nebo ménÄ› (práce), okamÅ¾itÄ› se z nich stanou
zdatné trhovkynÄ›. Pokud v tuto chvíli buÄ• maminka, nebo tatínek nezakroÄ•í, navzájem se do sebe zakousnou a uÅ¾ to lítá facky, vlasy, nadávky.
Sice je obÄ› je&scaron;tÄ› poÅ™ád pÅ™eperu, ale odtrhnout je od sebe, je jako vskoÄ•it mezi hejno
rozzuÅ™ených paviánÅ¯. ObÄ•as si taky nÄ›co schytám.
SnaÅ¾ím se jim domlouvat. Nedávno jsem se, v období velmi Å™
klidu zbraní, pokusila pÅ™edat jim trochu toho rodiÄ•ovského moudra. Posadila jsem si je ke stolu a zaÄ•ala
pÅ™edná&scaron;ku o tom, Å¾e by si mÄ›ly uvÄ›domit, Å¾e by jim jako jedináÄ•kÅ¯m nebylo líp, Å¾e by byly na v&scaron;ech
samy.... a pak jsem se jich zeptala, jestli by se jim to líbilo víc. Ta star&scaron;í poznamenala, Å¾e by jí bohatÄ› staÄ•il
mlad&scaron;í brácha - ten je zatím ale mimo jejich hru, je mu jen jeden rok. Ta mlad&scaron;í Å™ekla, Å¾e jí sestra vadí,
protoÅ¾e podvádí pÅ™i hrách. Nato se zaÄ•ala ta star&scaron;í hlasitÄ› bránit a nastalo to, co jsem popsala vý&scaron;e.
TakÅ¾e, babo, neboli kudlanko Danielo, raÄ•. Je tohle jejich handrkování normální, nebo se tak projevuje nÄ›jaký
významnÄ›j&scaron;í skrytý problém? Na tÅ™i dÄ›ti rozhodnÄ› není tolik Ä•asu, ale snaÅ¾ím se jim vÄ›novat a mluvit s nimi.
&scaron;ikovné ve &scaron;kole a velmi samostatné, mají své zájmy a vesmÄ›s jim v tom nechávám docela volnou
ruku. Nikdy je nenechávám samotné doma, starám se o nÄ›, tak jak se asi kaÅ¾dá matka stará. Nemyslím, Å¾e bych
mÄ›la nÄ›jaké pÅ™ehnané nároky. Chci, aby si plnily své povinnosti, mÄ›ly hotové domácí úkoly a chodily do &scaron;koly
Ä•isté a upravené.
KdyÅ¾ jsou u babiÄ•ky na vesnici, tak je mi celkem jedno, Å¾e jsou to takové princezny z pralesa. BratÅ™
milujou obÄ› stejnÄ›, nikdy se nestalo, Å¾e by se projevila proti nÄ›mu nÄ›jaká ta sourozenecké Å¾árlivost. JenÅ¾e, jak jsem u
napsala, proti sobÄ› jedou urputnÄ› a bez skrupulí.
Tak mi poraÄ•, mám jít k lékaÅ™i a nechat si pÅ™edepsat nÄ›co na uklid
abych to nÄ›jakých dal&scaron;ích deset let pÅ™eÅ¾ila, mám jim poÅ™ídit vypolstrovanou místnost a tam je kaÅ¾dé odpoledn
zavÅ™ít, aÅ¥ se tam tÅ™eba pozabíjí? Mám je vzít nÄ›kam na pozorování, nebo co? Je to ve mnÄ›, nebo v nich? DÄ›lám nÄ›ja
chybu já, nebo je to normální? Pokud máte vy ostatní nÄ›jaké zku&scaron;enosti s "domácím hejnem",
napi&scaron;te... Díky moc, Markéta
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