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SLEÄŒÃ•NKA A DVA CHLÃ•PCI
NedÄ›le, 11 srpen 2013

SleÄ•ínka je ve skuteÄ•nosti dvanáctiletá holka, je&scaron;tÄ› ani ryba ani rak, i kdyÅ¾ se zaÄ•íná pomalu vybarvovat. Je to s ní
docela fajn. Je rozumná, poslu&scaron;ná, dobÅ™e se uÄ•í a dá se s ní i domluvit, pokud tedy ov&scaron;em není ve
spoleÄ•nosti onÄ›ch dvou chlápkÅ¯, coÅ¾ jsou ve skuteÄ•nosti její mlad&scaron;í bratÅ™i.
Ti dva chlápci jsou taky super. Ten o nÄ›co star&scaron;í je rozumný, dobÅ™e se uÄ•í, dá se s ním domluvit. Je hodnÄ
pÅ™i sebemen&scaron;ím zvednutí hlasu má cvrÄ•ky v oÄ•ích.
Ten mlad&scaron;í je pÄ›kný vykuk , ale zato uÅ¾ ve svý
letech "umí". SmÄ›je se skoro poÅ™ád, a pokud zrovna nefuní sladce do peÅ™in, Å¾ivÄ› pozoruje dÄ›ní kolem sebe a aktivnÄ›
nÄ›j zapojuje. Domluvit se s ním dá rovnÄ›Å¾ docela dobÅ™e, ale máme je&scaron;tÄ› co pilovat.
Abych to shrnula: kaÅ¾d
zvlá&scaron;Å¥ &ndash; stoprocentní dÄ›ti; v&scaron;ichni dohromady &ndash; hluÄ•ná a vykutálená sebranka.
Nedávno u nás spala holÄ•iÄ•ina nejlep&scaron;í kamarádka. Zrovna jsme byli doma v plné sestavÄ› a vzhledem k tomu,
Å¾e kamarádka je jedináÄ•ek, tak se snad divila i u&scaron;ima. VeÄ•eÅ™e se nesla ve znamení vzájemného pÅ™ekÅ™iková
boje o místo a v poslední dobÄ› i o lep&scaron;í sousto.
KdyÅ¾ naloÅ¾ím do misek zmrzlinu a potÅ™ebuji, aby se donesla
jídelnímu stolu, tak nezaváhá nikdo, protoÅ¾e ten první si vÅ¾dycky vybere nejvÄ›t&scaron;í porci. I kdyÅ¾, z mého pohledu,
dostanou v&scaron;ichni stejnÄ›. A tak si nÄ›kdy pÅ™ipadám, Å¾e nejspí&scaron; Å¾ijeme v hlubokém stÅ™edovÄ›ku a v chu
chý&scaron;i, kde si jen ti nejsilnÄ›j&scaron;í mohli urvat dostatek Å¾vance do Å¾aludku. Jim je úplnÄ› jedno, Å¾e ledniÄ•ka je
plná...
Sourozenecký boj je ale nejspí&scaron; jen bojem o pozice. Å½árlí na sebe. &Scaron;kubou se a Å¾duchají, obÄ•as s
popadnou za vlasy a já to klubko od sebe musím odtrhávat. Ale pak jedeme autem a já pronesu nÄ›jakou nejapnou a
úplnÄ› debilní poznámku, a jeden z nich mÄ› vtipnÄ› usadí a ti ostatní se zasmÄ›jí a ukáÅ¾ou si zvednutý palec na znamení
vítÄ›zství nad matkou.
V tu chvíli mÄ› to zahÅ™eje. Sourozenecká láska mezi mými dÄ›tmi existuje.
ObÄ•as, kdyÅ¾ vypukne opravdu velká bitva, nebo Å™ev a nespravedlnost, tak si je posadím ke stolu se slovy, Å¾e si s nim
musím promluvit. Následuje vÄ›t&scaron;inou pohled na nÄ›kolik oÄ•ních bÄ›lm, ale nic naplat, maminka se musí poslouchat. A
pak uÅ¾ mÅ¯j velmi intenzivní a tlaÄ•ící monolog o tom, jak jsou sourozenci hroznÄ› dÅ¯leÅ¾ití, a aÅ¾ já nebudu, tak budou mí
jeden druhého... V&scaron;ak to znáte. Dívají se na mÄ›, a kdyÅ¾ udÄ›lám pauzu, tak hned prchají se slovy, jestli uÅ¾ jsem
skonÄ•ila a mÅ¯Å¾ou jít na PC.
No, nemám já to doma oÄ•istec? A to jsem zdaleka je&scaron;tÄ› neskonÄ•ila... Myslím si, Å¾e se mnou je&scaron;tÄ› uÅ¾i
PAVLÍNA
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