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PÃ•CHNI HO, Å˜Ã•ZNI HO, AÅ¤ MU TEÄŒE KREV!
ÃšterÃ½, 24 kvÄ›ten 2011

"Se&scaron; mrtvej!" Nejsem!" "Prásk! Tak teÄ• uÅ¾ si!" Fascinují mÄ› kluÄ•iÄ•í hry. AÅ¥ se snaÅ¾íte, jak snaÅ¾íte vychovat z
pacifisty, stejnÄ› po sobÄ› budou stÅ™ílet. Podle mÄ› to mají v genech. Jako osvícení rodiÄ•e jim totiÅ¾ peÄ•livÄ› vybíráme hra
kulturní program v podstatÄ› jiÅ¾ od kolébky.

Å½ádné zbranÄ› do rodiny, z televizních poÅ™adÅ¯ jen ty mírumilovné. Takový Tom a Jerry tÅ™eba do na&scaron;í rodin
nesmÄ›jí, protoÅ¾e neshledáváme nic pÅ™ínosného na pohádce, kde malý zákeÅ™ný hlodavec nechává v pravidelných
intervalech vybuchovat slaboduchému kocourovi hlavu. PÅ™esto se i u nich uÅ¾ kolem tÅ™etího roku zaÄ•aly projevovat prav
atavismy. Pobíhali po bytÄ› se stanovou tyÄ•kou nebo vaÅ™eÄ•kou a lovili v lep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› imaginární dinosaury, v
hor&scaron;ím pÅ™ípadÄ› mou maliÄ•kost. PravdÄ›podobnÄ› jsem jim podle obrázkÅ¯ pÅ™ipomínala diplodoka.

Tak dostali první (a zatím i poslední) pu&scaron;ku. K takhle militaristickému nákupu jsem se uvolila jen proto, Å¾e uÅ¾ mÄ
nebavilo vÄ›Ä•nÄ› zametat úlomky stanových tyÄ•ek a hledat kuchyÅˆské náÄ•iní. Dostali základní pÅ™edná&scaron;ku o tom, Å
po lidech se nestÅ™ílí. Jediná palba je povolena na zvÄ›Å™ z dÅ¯vodu hladu nebo ohroÅ¾ení. Chvilku jim to vydrÅ¾elo a já na
vÄ›Å™ila, Å¾e mám vyhráno. Nejspí&scaron; ale byli na vzájemné vraÅ¾dÄ›ní je&scaron;tÄ› pÅ™íli&scaron; malí.

Ve &scaron;kole nám kdysi pan psycholog vykládal, jak jiÅ¾ výzkumy v mateÅ™ských &scaron;kolách ukazují na rozdíly v
pÅ™ístupu k Å¾ivotu u tÅ™íletých chlapeÄ•kÅ¯ a holÄ•iÄ•ek. Zatímco pÅ™irozeností dÄ›vÄ•átek je tvoÅ™it a chránit domovy (c
tak, Å¾e holÄ•iÄ•ky staví kruhová táboÅ™i&scaron;tÄ›, zdobí je a hájí), kluci budují obrovské stavby v podstatÄ› jen proto, aby j
mohli poÅ¾itkáÅ™ky zboÅ™it. Pokud je omylem sousedova, je to je&scaron;tÄ› lep&scaron;í. VzpomnÄ›la jsem si na to v
okamÅ¾iku, kdy mÅ¯j dvouletý nÄ›Å¾ný, sladký a roztomilý synek strávil hodinu dopoledne tím, Å¾e postavil vÄ›Å¾ z kostek, n
vrchol umístil panáÄ•ka, zaÅ™val "heje mami!" a fláknul do toho násadou od smetáku. Potvrdil tím, mimo jiné to, co
tvrdívala moje babiÄ•ka. TotiÅ¾ Å¾e muÅ¾i potÅ™ebují obecenstvo.
Netvrdím, Å¾e v&scaron;echny holÄ•iÄ•ky jsou ochranitelské víly. Znám pár pÄ›knÄ› krvelaÄ•ných pÅ™íslu&scaron;nic
slab&scaron;ího pohlaví, i kdyÅ¾ místo destrukce fyzické se zamÄ›Å™ují spí&scaron; na tu du&scaron;evní. Ale bojové hry jsou
hlavnÄ› doménou kluÄ•iÄ•í. TeÄ• se nám tu se&scaron;lo osm chlapeÄ•kÅ¯ mezi pÄ›ti a devíti lety. A to je tedy masakr. "Tohle je
svÄ›telnej meÄ•, tím tÄ› rozsekám na cucky!" "A já tebe taky, uÅ¾ ti stÅ™íká krev!" "Kluci, lidi se pÅ™ece nezabíjej..." snaÅ¾ím
my mírumilovné matky tu a tam mírnit. Ale je to marné. Podívají se na nás jako Jediové na niÅ¾&scaron;í bytosti a jdou si
dál ustÅ™elovat hlavy a odsekávat konÄ•etiny.

UÅ¾ jsem si trochu zvykla a obrnila se. UÅ¾ se necítím dotÄ•enÄ›, kdyÅ¾ hodinu a pÅ¯l stavím letadlo z lega ("Maminko pro
prosím, pomoÅ¾ mi s tím!" ) místo toho, abych uvaÅ™ila obÄ›d, vyluxovala a povÄ›sila vyprané prádlo a za pÄ›t minut poté mi
bojovník pÅ™inese ubohé trosky s nad&scaron;eným výrazem v tváÅ™i "Voni do sebe vrazili a tenhle &scaron;el do vývrtky a
pchhhh, dÅ¾Å¾Å¾Å¾, prásk!!! Ale pilot to pÅ™eÅ¾il mami, katapultoval se a na zemi pak bojovali a navzájem se propíchli!"

Nechceme mít z klukÅ¯ maminÄ•iny mazánky. VÄ›dí, Å¾e se mohou bránit, ale nesmí útoÄ•it jako první. UÄ•íme je, Å¾e se
zastat slab&scaron;ího a Å¾e holky se nebijou. I kdyÅ¾ tváÅ™í v tváÅ™ obÄ•asným problémÅ¯m s terorizujícími spoluÅ¾aÄ•ka
&scaron;kolky tak úplnÄ› nevím, jak se k poslednÄ› napsanému postavit. Zatím poÅ™ád tvrdíme, Å¾e holky se nebijou, ale
zaÅ™vat se na nÄ› mÅ¯Å¾e. Myslím, Å¾e to v&scaron;echno docela chápou. Jinak mají svÅ¯j svÄ›t, v nÄ›mÅ¾ se bez skurpulí
propichují a mrzaÄ•í. VÅ¯bec mu nerozumím a poÅ™ád se ho tu a tam snaÅ¾ím moderovat. Zcela marnÄ› a zbyteÄ•nÄ›.
Al
lep&scaron;ím se. Myslím, Å¾e uÅ¾ brzo bez mrknutí oka utÅ™u imaginární krev, za&scaron;iju seÄ•né rány a budu s úsmÄ›ve
servírovat obÄ›d. Markéta Hrdou&scaron;ková
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