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Mám úplnÄ› pitomé dÄ›ti. Dlouho jsem Å¾il v pÅ™eludu, Å¾e jsou to úplnÄ› normální, zdravé, obyÄ•ejné dÄ›ti, ale pak jsem se
zaÄ•al na Facebooku dovídat, co uÅ¾ umÄ›jí dÄ›ti mých kamarádÅ¯ a známých, a zjistil, Å¾e mé dÄ›ti jsou pÅ™inejmen&scaro
mohutnÄ› zaostalé.
Jeden Ä•lovÄ›k totiÅ¾ tÅ™eba vyprávÄ›l, Å¾e jeho &scaron;estnáctimÄ›síÄ•ní syn pouÅ¾ívá podmínkové a pÅ™ívlastkové
jeho slovní zásoba Ä•iní uÅ¾ 300 slov. MÅ¯j syn je sice víc neÅ¾ o polovinu star&scaron;í, ale jeho slovní zásoba se projevuje
zejména neustálým opakováním slov &bdquo;moje&ldquo;, &bdquo;je&scaron;tÄ›&ldquo; a &bdquo;padám&ldquo;;
uznávám ov&scaron;em, Å¾e tak dokáÅ¾e vyjádÅ™it v&scaron;echno, co od svých rodiÄ•Å¯ vyÅ¾aduje. Jiní moji známí zase
pÅ™ihlásili své batole do baletu. MoÅ¾ná to není aÅ¾ tak &scaron;patný nápad, pÅ™ihlásit dítÄ›, které je&scaron;tÄ› neumí m
do tance. KdyÅ¾ poslouchám nekoneÄ•né monology svého uÅ¾vanÄ›ného syna s jeho omezenou slovní zásobou a jeho
dvouletými tématy (hasiÄ•i, popeláÅ™i, bonbóny, bagr), Ä•asto si Å™íkám, Å¾e by bylo super, kdyby rad&scaron;i mlÄ•el a tanc
TakÅ¾e za mÄ› je batolecí balet úplnÄ› v poÅ™ádku. Pochybnosti mám spí&scaron; tÅ™eba o efektivitÄ› kurzÅ¯ angliÄ•tiny, kte
absolvovala jednoletá dcerka mých kamarádÅ¯ a za &scaron;est mÄ›sícÅ¯ intenzivní výuky se v nich nauÄ•ila anglicky
&scaron;tÄ›kat a mÅˆoukat. Jedna moje kamarádka má zase syna, který ve svých tÅ™ech letech, poté, co ho pÅ™estalo bavit
sÄ•ítat kladná Ä•ísla do biliónu, odvodil si z tlaÄ•ítek v kabinÄ› výtahu existenci Ä•ísel záporných. TeÄ•, v pÄ›ti letech, hraje se sv
maminkou scrabble. To moje dÄ›ti nepochopily ani ÄŒlovÄ›Ä•e, nezlob se. Nedokázal jsem jim dÅ¯vÄ›ryhodnÄ› objasnit pravidla
té hry; stejnÄ› tak jsem jim mohl vysvÄ›tlovat, komu patÅ™í ÄŒapí hnízdo. Vrcholem byla ov&scaron;em série fotek od mého
kamaráda, na nichÅ¾ jeho pÄ›tiletá dcera sama pro celou rodinu vaÅ™í svíÄ•kovou i s knedlíky. To moje stejnÄ› stará dcera
nedávno pÅ™inesla domÅ¯ dort vyrobený z bahna a ozdobený plevelem, kytiÄ•kami a mrtvým hmyzem, a donutila nás, abychom
ho hodinu pekli v troubÄ›. VáÅ¾nÄ›. Mám i fotografie. Å˜íkal jsem si, Å¾e pÅ™ece mí potomci nemohou být hor&scaron;í neÅ
v&scaron;echny ty úÅ¾asné cizí dÄ›ti. DÄ›tská osobnost se prý nejlépe rozvíjí v pÅ™írodÄ›, a tak jsem své ratolesti vypustil na
zahradu a oÄ•ekával od nich nÄ›jaký slu&scaron;ný intelektuální výkon, tÅ™eba Å¾e se rozbÄ›hnou a po vzoru Carla Linného a
PurkynÄ› zaÄ•nou kategorizovat hmyz a rostliny, ale kdepak &ndash; zaÄ•aly lézt po stromech jako nÄ›jaké zaostalé opice
a pak si &scaron;ly hrát na kompost s bahnem. PÅ™emý&scaron;lím, Ä•ím to je, Å¾e v&scaron;ichni kromÄ› nás mají tak
geniální dÄ›ti. UdÄ›lali jsme se Å¾enou nÄ›kde chybu? Muselo to zaÄ•ít, uÅ¾ kdyÅ¾ se narodily. Jiná nemluvÅˆátka se tehdy
tÄ›&scaron;ila obdivným pohledÅ¯m a výkÅ™ikÅ¯m &bdquo;Podívejte, jak moudÅ™e kouká!&ldquo;, kdeÅ¾to oba mí potomci s
setkávali jen s konstatováním &bdquo;Inu, celý tatínek!&ldquo; I kdyÅ¾ moÅ¾ná, moÅ¾ná bylo hlavní chybou koukat se na ten
Facebook. JAN FLA&Scaron;KA
autor byl také dítÄ›tem
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