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KdoÅ¾e to je? No pÅ™ece moje devítiletá dcera Markéta. ZaÄ•íná se pomalu vykuklovat. Zatímco pÅ™ed rokem jsem byla
matkou v podstatÄ› je&scaron;tÄ› malého dÄ›vÄ•átka, teÄ• se mi pÅ™ed oÄ•ima klube malá sleÄ•na. Sice si poÅ™ád kou&scar
nehty, na obleÄ•ení spolehlivÄ› poznám, co mÄ›la k obÄ›du ten den, ale zaÄ•íná se vÅ¯Ä•i mnÄ› a vÅ¯bec dospÄ›lým docela zás
vymezovat.
Zatím to zkou&scaron;í takovým tím dÅ™evorubeckým zpÅ¯sobem, obekováním, odmlouváním, hysterickým vysvÄ›tlování
mírnÄ› Å™eÄ•eno zkreslováním skuteÄ•nosti. Tak napÅ™íklad - si pamatuji - na jednu nedávnou pÅ™íhodu. MÄ›la mít oslavu u
kamarádky, ale zároveÅˆ byla na víkendu u babiÄ•ky. Slíbila jsem jí do telefonu, Å¾e si pro ni pÅ™ijedu hned v jednu po obÄ›dÄ
Å¾e v&scaron;echno pÄ›knÄ› stihneme... a ona mi velmi známým direktivním zpÅ¯sobem Å™ekla: &bdquo;Ne, pÅ™ijede&scar
pro mÄ› v uÅ¾ 11, já uÅ¾ budu nachystaná a po obÄ›dÄ›."
KdyÅ¾ si pÅ™imyslíte naprosto nekompromisní tón, který
nepÅ™ipou&scaron;tí odmítnutí, jistÄ› si dovedete pÅ™edstavit mou reakci. Å˜ekla jsem nÄ›co v tom smyslu, Å¾e pÅ™ijedu v
se mou nemluví tímhle tónem, Å¾e jsem s ní husy nepásla (tolik oblíbené rÄ•ení mé matky, mnou v pubertÄ› veeeeelmi
nenávidÄ›né).
Také má neuvÄ›Å™itelný dar, Å¾e v nejnemoÅ¾nÄ›j&scaron;í chvíli, tÅ™eba, kdyÅ¾ jednou rukou míchá
druhou maÅ¾u svaÄ•iny na zítÅ™ej&scaron;í den a k tomu mi na noze visí mimin Kry&scaron;tof, tak právÄ› v tu chvíli! si moje
princezna vzpomene, Å¾e nutnÄ› do zítÅ™ka potÅ™ebuje pÅ™epsat jeden Ä•lánek na poÄ•ítaÄ•i a vytisknout (coÅ¾ je stejnÄ›
neboÅ¥ nemám doma tiskárnu), nebo Å¾e musí zrovna teÄ•ka hnedka najít svoji Ä•erno&scaron;skou barbie.... nebo na mÄ›
zaÄ•ne doráÅ¾et, kde Å¾e má sloÅ¾ku s angliÄ•tinou?
UÅ¾ jsem se docela solidnÄ› nauÄ•ila reagovat asertivním stylem z
desky - Å™íkám: &bdquo;Markétko, opravdu nevím, kam sis to dala, nevím, kde to mÅ¯Å¾e&scaron; mít, ne, já jsem to
nevidÄ›la, ne, neuklízela jsem ti tam, ne, nevím." Tohle uÅ¾ máme spolu nauÄ•ené, protoÅ¾e pak vÄ›t&scaron;inou následuje
dal&scaron;í level, kdy zaÄ•ne nadávat na svoji babiÄ•ku, moji matku. NÄ›co v tom smyslu, Å¾e "to zase ona nÄ›kam dala,
vyhodila, uklidila a jak je babiÄ•ka dÄ›sná, Å¾e v&scaron;echno vyhodí..." Tohle mi je&scaron;tÄ› neÄ•iní problémy, to jen poku
zaÄ•ne její hledání a shánÄ›ní být ponÄ›kud víc hlasitÄ›j&scaron;í a výÄ•itky nabírají na obrátkách.
Jednou, kdyÅ¾ jsem si ta
vyslechla nÄ›co v tom smyslu, kde má Å¾ákovskou, Å¾e ji urÄ•itÄ› zase nÄ›kdo nÄ›kam schoval, tak jsem se neudrÅ¾ela a vys
celou její aktovku v pokojíÄ•ku na zem a Å™ekla: "OK, tak hledej!" A samozÅ™ejmÄ›, ani nepípla, samozÅ™ejmÄ›, Å¾ákajda t
Markétka potom chodila kolem mÄ› jak víla Amálka, milá, hodná a ochotná. Jinak své dÄ›ti skoro nebiju, myslím, Å¾e v tom
vÄ›ku uÅ¾ je to stejnÄ› zbyteÄ•né. A tak si jen v duchu Å™íkám, snad tu jejich pubertu ve zdraví pÅ™eÅ¾iju...
Paula
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