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I MAMINCE TO NÄšKDY UJEDE...
ÄŒtvrtek, 23 duben 2009

Ano, pÅ™iznávám, obÄ•as mi ujede ruka. NapÅ™íklad dnes naveÄ•er. Star&scaron;í dÄ›ti se zabývaly svými bÄ›Å¾nými povinn
do toho se jim motal ten nejmlad&scaron;í. NÄ›co zajímavého ukradl, tÅ™eba krabiÄ•ku od svaÄ•iny a utekl. Jedno z dÄ›tí ho
pokaÅ¾dé Ä•aplo a ukradnutou vÄ›c vrátilo na místo. Celkem jim tahle, hlavnÄ› pro malého chlapeÄ•ka náramnÄ› zajímavá hra,
vydrÅ¾ela dlouho; ale to by ho nesmÄ›lo zaujmout na zemi volnÄ› pohozené pouzdro...
Tolik zajímavých pokladÅ¯.... pastelky, fixy, gumy, nÅ¯Å¾ky atd. To v&scaron;echno se dá vytahat, ocucat a poházet
v&scaron;ude moÅ¾nÄ› kolem. Vypadalo to (pro nÄ›j) na velkou zábavu, dokud docela tvrdÄ› nezakroÄ•ila star&scaron;í dcera.
Drapla nebohé mimino tak necitlivÄ›, Å¾e to vypadalo skoro aÅ¾ na vykloubené ramínko a v tu chvíli jsem to nerozdýchala já.
Podotýkám, na svou obranu, Å¾e star&scaron;ím dÄ›tem neustále opakuji, Å¾e mlad&scaron;í bratr je&scaron;tÄ› nemá
rozum, Å¾e mu v jeho roÄ•ním mozeÄ•ku nedocvakne, Å¾e nÄ›co mÅ¯Å¾e polámat, pokazit, zniÄ•it a Å¾e je v jejich vlastním
Å¾e vÄ›ci, které nechtÄ›jí vydat na pospas jeho nenechavým ruÄ•iÄ•kám, musí prostÄ› uklízet.
Ale abych se vrátila zpÄ›t k té
Jak jsem napsala jiÅ¾ na zaÄ•átku, ujela mi ruka. HolÄ•iÄ•ka sykla a chytila se za tváÅ™, pÅ™idala jsem je&scaron;tÄ› jednu n
zadek, a kdyÅ¾ jsem utÄ›&scaron;ovala ryÄ•ící mimino, nemilosrdnÄ› mi vmetla do tváÅ™e, Å¾e jsme na ni zlí a nemáme ji rád
Plakala u toho a já bych si v tu chvíli nejradÄ›ji nakopala.
Å˜íkala jsem si, kaÅ¾dá facka, která padne vedle je dobrá fack
kaÅ¾dý nezvládnutý vztek, který vyústí v takovou facku je rodiÄ•ovský omyl. Nejsem zastánce liberální výchovy, kdy není pÅ™e
jasné, kdo je v rodinÄ› &scaron;éf, jestli roditelé, nebo potomci, ale po kaÅ¾dém takovém svém výbuchu, si Å™íkám, Å¾e
mantinely jdou nastavit úplnÄ› jinak a správná výchova není o fackách, výprascích a krutých trestech.
HolÄ•iÄ•ku jsem vzala
do náruÄ•e a za facku se omluvila a taky jí Å™ekla, Å¾e tomu, co pÅ™edvedla, kdyÅ¾ zaÄ•ala plakat a vyÄ•ítat mi, Å¾e ji nem
se Å™íká sebelítost a s tou se velice nikam nedostaneme.
A snaÅ¾ila se jí navíc domluvit, Å¾e se k mlad&scaron;ímu brat
musí chovat jako k miminku, protoÅ¾e mu to je&scaron;tÄ› nÄ›jakou dobu zkrátka a dobÅ™e nebude zapalovat tak jak by mÄ›lo
ale jednou ta kýÅ¾ená doba nastane a to uÅ¾ ji zase bude vytáÄ•et nÄ›Ä•ím úplnÄ› jiným.
V kuchyni na &scaron;pajzce má
malou zavaÅ™ovaÄ•ku, kam kaÅ¾dý za svoje excesy hází za trest po pÄ›tikorunÄ›. Dcera za kousání nehtÅ¯, prostÅ™ední syn
holubaÅ™ení a maminka? Njn, pak si za to zajdeme na pizzu... Paula
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