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JAK JSEM SE TAM DOSTAL, MAMI?
PondÄ›lÃ-, 12 Ä•ervenec 2010

NeÄ•ekejte, Å¾e jim to vysvÄ›tlí kamarádi, nebo Å¾e je na prahu puberty pouÄ•í otec. PÅ™ijde to mnohem dÅ™ív. BudiÅ¾ vám
útÄ›chou, Å¾e obvykle v obráceném poÅ™adí. TakÅ¾e nejprve "jak jsem se dostal ven" a teprve poté "jak jsem se dostal
dovnitÅ™." Jsem zastánkyní pravdivého informování a navíc, nerada bych, aby na tom moje dÄ›ti byly podobnÄ› jako já.

Tedy, Å¾e by si je&scaron;tÄ› v deseti letech myslely, Å¾e k plození dÄ›tí dochází výhradnÄ› po svatbÄ› jakýmsi samoopyl
procesem. To není výtka smÄ›rem k mým rodiÄ•Å¯m. Nepochybuji o tom, Å¾e by mi maminka byla v&scaron;echno vysvÄ›tlila,
kdybych se bývala více ptala. Ale já byla v tÄ›chto ohledech dost výraznÄ› a dost dlouho jakási zamrzlá...KaÅ¾dopádnÄ›
domluvili jsme se s muÅ¾em, Å¾e na&scaron;im synÅ¯m nebudeme nic skrývat. KoneckoncÅ¯ máme oba pÅ™írodovÄ›dné
vzdÄ›lání a nic fyzického nám není cizí.

ZaÄ•alo to tím, Å¾e ná&scaron; Nejstar&scaron;í, tehdy Ä•tyÅ™letý roztomilý chlapeÄ•ek, sbalil na podolském koupali&scar
náctiletá dÄ›vÄ•ata a sdÄ›lil mi s rozhodností celého muÅ¾e: "Maminko, já si je oÅ¾enim obÄ›!" Holky se smíchy málem utopily
a pÅ™ede mnou vyvstal problém, jak vysvÄ›tlit synkovi, Å¾e víceÅ¾enství ve stÅ™ední EvropÄ› jaksi nefrÄ•í. SnaÅ¾ila jsem s
krásy monogamního souÅ¾ití, ale marnÄ›. Beru jako úspÄ›ch, Å¾e se nakonec nerozhodl pro odjezd do Arabských EmirátÅ¯,
ale pouze pro Å¾ivot v jakési variantÄ› &scaron;védské trojky. Nedokázala jsem ho totiÅ¾ pÅ™esvÄ›dÄ•it, Å¾e jeho vyvolené s
plánem na spoleÄ•nou domácnost zÅ™ejmÄ› nebudou nad&scaron;eny ("A proÄ•, mami?"), ani Å¾e místní úÅ™ady mu dva sÅ
prostÄ› nepovolí ("To nevadí, já budu mít jednu na doma a jednu do práce.")
O pár mÄ›sícÅ¯ pozdÄ›ji, kdyÅ¾ mi vyrostlo bÅ™icho s jeho nejmlad&scaron;ím sourozencem, zaÄ•al logicky uvaÅ¾ovat o to
brá&scaron;ku dostaneme ven. UÅ¾ je to tady! Å™ekla jsem si a vysvÄ›tlila mu, Å¾e miminko si to zaÅ™ídí samo. AÅ¾ bude
dostateÄ•nÄ› veliké a do bÅ™í&scaron;ka se nevejde, bude se snaÅ¾it vylézt. A já budu moc a moc tlaÄ•it aÅ¾ ho vytlaÄ•ím ve
Následovala chvíle ticha, kdy si Nejstar&scaron;í mou odpovÄ›Ä• rovnal v hlavÄ›. "Ty ho vykadí&scaron;, mami?" otázal se
pak. ÚsmÄ›v mi ztuhl na rtech. Musela jsem si pÅ™iznat, Å¾e pravdivé informování mi asi je&scaron;tÄ› dá zabrat. PÅ™idala js
tedy k výkladu speciální "dírku na miminka". SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e ji chtÄ›l vidÄ›t. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsem mu ji neukázala.
má své hranice.

KdyÅ¾ se mimino narodilo, nade&scaron;el Ten okamÅ¾ik. Chvíle, kdy Nejstar&scaron;í zaÄ•al bádat nad vznikem Å¾ivota
Faktem je, Å¾e mu k tomu trochu napomohl manÅ¾el ve snaze jednou pro vÅ¾dy ukonÄ•it diskusi o tom, jak stra&scaron;ní jsm
rodiÄ•e, kdyÅ¾ jsme ho odmítli vzít k porodu. "AÅ¾ si udÄ›lá&scaron; vlastní dÄ›ti!" utnul ve&scaron;keré dotazy na to, kdy mu
tedy jako umoÅ¾níme sledovat "vyrození" nÄ›jakého nemluvnÄ›te. Bylo mi jasné, co bude následovat . "A jak si je udÄ›lám?"
PÅ™i&scaron;el Ä•as na pohádku O semínku a vajíÄ•ku...
Ná&scaron; Nejstar&scaron;í tedy ví v necelých &scaron;esti letech v&scaron;echno. ProÄ•, jak, Ä•ím i kudy. Nezdá se být
nÄ›jak ohromen nebo znechucen. Jediným vedlej&scaron;ím efektem tak je, Å¾e nás nutí do produkce dal&scaron;ích
sourozencÅ¯, zÅ™ejmÄ› aby mohl proces tvorby sledovat v praxi. Doufám, Å¾e dal&scaron;ím vedlej&scaron;ím efektem
nebude to, Å¾e se stane ze studijních dÅ¯vodÅ¯ tatínkem uÅ¾ v &scaron;estnácti. Ale zatím to vypadá, Å¾e snad ne. Dneska
cestou do &scaron;kolky mi totiÅ¾ Å™ekl: "Maminko, já si vezmu za Å¾enu nÄ›koho jako ty!" Marcela Hrdou&scaron;ková
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