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Mám dceru a jak uÅ¾ to tak nÄ›které maminky mívají, mysím si o ní, Å¾e je skvÄ›lá, chytrá, krásná, navíc domÅ¯ nosí samé
jedniÄ•ky a sama od sebe si dÄ›lá domácí úkoly a chystá vÄ›ci. Ve skrytu du&scaron;e doufám, Å¾e jí to vydrÅ¾í no....aspoÅˆ
tak do tÅ™etí tÅ™ídy, teÄ• je v první. Svou paní uÄ•itelku miluje, spoluÅ¾áci jsou hodní, jen nÄ›kteÅ™í kluci lítají po chodbách
nedÄ›lá.
KdyÅ¾ jsem se první &scaron;kolní den snaÅ¾ila prodrat naprosto nekontrolovatelným davem pÅ™isprostlých výrostkÅ¯ a
zmalovaných puberÅ¥aÄ•ek, témeÅ™ jsem zpanikaÅ™ila, jak se mojí holÄ•iÄ•ce povede v takové dÅ¾ungli, jestlipak se
dokáÅ¾e ubránit, co kdyÅ¾ jí nÄ›kdo za rohem nabídne nÄ›co nekalého, nebo nedej boÅ¾e se stane obÄ›tí &scaron;ikany. Ano
takovýma my&scaron;lenkama se zaobírá mozek matky prvÅˆáka.
Docela mÄ› pÅ™ekvapila: hned druhý den vystála stateÄ•
fronu v bufetu na lízátka - koupila sobÄ› a asi pÄ›ti spoluÅ¾aÄ•kám - peníze prostÄ› jsou a maminka nebo tatínek je nÄ›kde maj
Ale jak jsem se posléze pÅ™esvÄ›dÄ•ila, není úplnÄ› blbá, protoÅ¾e na druhý den svého asi stejnÄ› pÅ™itroublého spoluÅ¾ák
pumpla o pár drobných z kapesného - koupil jí ochucené mlíko.
Dcerka si zvykla docela rychle - hor&scaron;í je to
s rodiÄ•ema. &Scaron;kola nás - rodinu Å¾ijící v mírném neÅ™ádu - nutí k disciplínÄ›, pravidelnosti a v&scaron;em dal&scaron;
pro nás tolik neobvyklým vÄ›cem. Na&scaron;tÄ›stí má moje dcera s náma svatou trpÄ›livost. DennÄ› mi pÅ™ipomíná, Å¾e byc
mÄ›la podepsat Å¾ákovskou nebo domácí úkol. KdyÅ¾ odcházím do práce, ptá se mÄ›, jestli má nachystanou svaÄ•inu a
ostrouhané pastelky. Nedávno jsem byla nucena v &scaron;est ráno stÅ™íhat písmenka, protoÅ¾e si den pÅ™ed tím pÅ™inesl
v deníÄ•ku razítko - DNES NEMÁM - s ruÄ•nÄ› dopsaným dovÄ›tkem - vystÅ™iÅ¾ené písmenko P.
Ten vyÄ•ítavý pohled m
jsme se na její první den celá rodina te&scaron;ili a taky jsme ji tam v hojném poÄ•tu doprovodili (Hujerovi by mÄ›li radost),
tak nás ten nápor toho "co se musí a má a je potÅ™eba" celkem pÅ™ekvapil. V&scaron;ude se mluví a pí&scaron;e, jak je
pro prvÅˆáÄ•ka teÅ¾ké si zvyknout na &scaron;kolu - ale co chudáci rodiÄ•e? Paula
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