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KDYÅ½ TO BYLO MALÃ‰...
ÃšterÃ½, 09 listopad 2010

O víkendu jsem se pustila do úklidu &scaron;uplíkÅ¯ a zÄ•ista jasna mi pÅ™i&scaron;el do ruky malý bloÄ•ek, do kterého jsem
si kdysi dávno zapisovala pokroky svých malých chlapeÄ•kÅ¯. Je tam zdokumentováno, kdy se jim vyklubal první zub
(shodou okolností obÄ›ma prvního ledna), kdy a jaké první slovo vypustili z papulky, jakou první vÄ›tu jsem si vyslechla, kdy
lezli, sedÄ›li, stáli, u&scaron;li první krok...

Dnes jsou to habáni, na které sotva dosáhnu, kdyÅ¾ je chci výchovnÄ› plácnout ( no, plácnout, vykryjí to loktem a já
bych si snad ruku zlomila, uÅ¾ to ani moc nezkou&scaron;ím), v prodejnách s obuví sháníme boty velikost 46... AÅ¾ se mi
skoro zastesklo po tÄ›ch dobách, kdy byli men&scaron;í neÅ¾ stÅ¯l a maminka to nejvÄ›t&scaron;í boÅ¾stvo na zemi.. Díky
se&scaron;itku jsem se rozvzpomnÄ›la na pÅ™íhody, které uÅ¾ málem zmizely v propadli&scaron;ti Ä•asu.
TÅ™eba to, jak
&bdquo;Tapi" (star&scaron;í syn dlouho komolil své jméno) ve svých tÅ™ech letech povídá: &bdquo;Maminto, dej papír,
budu Ä•íhat." Dala jsem mu pohled, který pár dní pÅ™ed tím dostal od bratránka. Po chvíli práce s nÅ¯Å¾kami mi s nabranou
pusou povídá : &bdquo;Nemám Å¾ádnej pohled, nemám medvídta, pÄ›tnej byl." &bdquo;NemÄ›l sis ho rozstÅ™íhat." UpÅ™el n
mÄ› li&scaron;ácky kukadla a Å™íká: &bdquo;Maminta nemÄ›la dávat mnÄ›..." Pár dní na to mi na oplátku na dobrou noc
povídal pohádku. PÅ™episuji foneticky, aÄ• uÄ•itelské dítÄ›, neustále masírované pohádkami, Å™íkankami, logopedickými
hÅ™íÄ•kami, dlouho pÅ™edlouho u nÄ›j trval vývoj správné Å™eÄ•i:
&bdquo;Byla maminta tobyla, tatínek tonít, mÄ›li zibátto
mamintou bezeli na pocházku,maminta padla, zlomila si plst. Tatinet bezel za dotolem. Dotole, dej epidlo,maminta
zomila plst (opravila jsem ho : Lepidlo ne, náplast.). Dotole, dej nápast. Dobe, zital dotol a sel po nápast. Pomoct,
zodÄ›j, utlad nápast, nemám zádnou. Dotol hledal, nasel nápast. Dau tatintovi. Díty dotoe. Tatinet bezel za mamintou,
zaepil plst, mamintu neboelo nic. Bezeli s tatintem domÅ¯."
Ve tÅ™ech letech docela dobrý, dÄ›j, zápletka, souvislost. O
deset let pozdÄ›ji pÅ™i slohovkách mnohem vÄ›t&scaron;í problém... KdyÅ¾ mÄ›l tÅ™i a pÅ¯l roku, &scaron;li jsme na procház
Jako vÅ¾dy vymetl kaÅ¾dou louÅ¾i a pÅ™íkop. KdyÅ¾ jsem se ho ptala, proÄ• musí vlézt do kaÅ¾dého kanálu, bez pÅ™emý
vypálil : &bdquo;Potoze sem dítÄ›." Povídali jsme si o tom,Å¾e mu v létÄ› dÄ›da udÄ›lá z kÅ¯ry lodiÄ•ku i s plachtami, on na to,Å
chtÄ›l na plachtu namalovat kosÅ¥. Å˜íkala jsem mu,Å¾e tu mají na plachtÄ› piráti, zlí námoÅ™níci. A my Å¾e tam namalujeme
hezÄ•ího, protoÅ¾e to bude loÄ• hodných námoÅ™níkÅ¯. Zahloubal se a povídá: &bdquo;Uz vím! Bude tam SPENÁT!" Zlatej
Pepek!....
KdyÅ¾ mÄ›l Ä•tyÅ™i roky, narodil se mlad&scaron;í syn &bdquo;Bobo". MÄ›la jsem strach, jestli na nÄ›j &bdquo
nebude Å¾árlit, ale ne, byl vzorná chÅ¯viÄ•ka. MrÅˆousek leÅ¾el v postýlce se staÅ¾enou ohrádkou, v peÅ™ince, mÄ›l asi týde
dva, nemusela jsem se bát,Å¾e spadne dolÅ¯. PÅ™esto, kdyÅ¾ jsem &scaron;la ven vÄ›&scaron;et na sluníÄ•ko plínky, povÄ›Å
jsem brá&scaron;ku,aby na nÄ›j dával pozor. Za chvíli pÅ™ibÄ›hl,Å¾e miminko breÄ•í. SpÄ›chala jsem domÅ¯ a tam málem
dojetím zaÄ•ala bulit - neÅ¾ &bdquo;Tapi" vybÄ›hl za mnou na zahradu, obloÅ¾il bratÅ™íÄ•ka asi osmi malými pol&scaron;táÅ
které jsem mÄ›la vyrovnané na manÅ¾elské posteli, prý aby nespadl.
Jindy jsem po nÄ›m chtÄ›la, aby miminko zabavil, neÅ
pÅ™eperu prádlo. Opravdu bylo ticho...kdyÅ¾ jsem pÅ™e&scaron;la do loÅ¾nice, leÅ¾el vedle brá&scaron;ky na manÅ¾elské
posteli, triÄ•ko vyhrnuté pod bradu a &bdquo;dával mu papat". &bdquo;Bobo" mu visel pÅ™isátý na bÅ™i&scaron;e a usilovnÄ›
mlaskal...
Dneska s mlad&scaron;ím tÅ™íská puberta od zdi ke zdi, star&scaron;í, od leto&scaron;ka plnoletý, zas usilovnÄ›
bojuje za svá dospÄ›lácká práva a uÄ•í se, jak obhájit své názory, aby tím nevytoÄ•il v&scaron;echny okolo ( ne vÅ¾dy se
mu to daÅ™í ...hlavnÄ› u mÄ› tedy...) a já si nÄ›kdy Å™íkám , jaká to byla pohoda, kdyÅ¾ se nehádali, nediskutovali,
neÅ™e&scaron;ili a nepÅ™epínali....Ale zas na druhou stranu - neuklidili celý byt, neumyli nádobí, nenosili mi ko&scaron;e
s vypraným prádlem 3 patra paneláku na zahradu k povÄ›&scaron;ení, nepÅ™evlíkali si postele, nenosili do schodÅ¯ tÄ›Å¾ké
ta&scaron;ky s proviantem ( no, pravda, skoro v&scaron;echen je tedy pro nÄ›)...
KaÅ¾dé období má své pro a proti...a já
si nakonec uÅ¾ívám i to souÄ•asné, prudivé, vÅ¾dyÅ¥ kdo ví, jak dlouho je&scaron;tÄ› potrvá, neÅ¾ mi frnknou do svÄ›ta... IV
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