Kudlanka

BATOLE KYBERNETICKÃ‰HO VÄšKU
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Batole mi pÅ™enastavilo budík, takÅ¾e na mÄ› zaÄ•al mluvit Ä•ínsky. PÅ™edpokládám, Å¾e mi sice jen kaÅ¾dou pÅ¯l hodinu
oznamoval Ä•as, pÅ™esto mÄ› obtÄ›Å¾ovalo sdílet tiché odpoledne s Ä•ínským hlasem. Budík jsem schovala, jelikoÅ¾ s mým
fungujícím mozkem mÄ› nenapadlo vyndat baterie.
PÅ™ípadná náv&scaron;tÄ›va by si ten den mohla snadno pomyslet, Å¾e zavírám ÄŒíÅˆanky do &scaron;uplíku, odkud
pomoc zespodu hromady ruÄ•níkÅ¯.
V dÅ™ívÄ›j&scaron;ích dobách (napadá mÄ› specifikace tÄ›ch vÄ›kÅ¯ nÄ›kde kolem dÄ
nesmrtelné kníÅ¾ky Malý Bobe&scaron;) si dÄ›vÄ•átka hrála s panenkami vyrobenými ze &scaron;pulek od nití. Chlapci za
sebou zas tahali koníky vyÅ™ezané ze dÅ™eva. Moje - stále je&scaron;tÄ› ani ne dvouleté dítÄ› - za sebou tahá starou
rozbitou my&scaron; od PC. Programuje budíky. SnaÅ¾í se o samoobsluhu DVD pÅ™ehrávaÄ•e. Telefonuje.
ÄŒas pokroÄ

KdyÅ¾ jsem se mu tuhle snaÅ¾ila spustit KrteÄ•ka a pÅ™ehrávaÄ• mi tvrdil, Å¾e Å¾ádný disk neexistuje, chvilku mi trvalo,
zjistila proÄ•. Moje dÄ›Å¥átko tam jedno dévédéÄ•ko s Krtkem uÅ¾ pÅ™edtím narvalo, zatímco já mu pÅ™ipravovala obÄ›d. St
ho dovnitÅ™ tak &scaron;ikovnÄ›, Å¾e pÅ™edmÄ›tný KrteÄ•ek vklouzl pod horní desku pÅ™ehrávaÄ•e, pÅ™ekryl laserovou Ä
ne&scaron;el vytáhnout.
Koupili jsme mu dÄ›tské umÄ›lohmotné náÅ™adí, aby se mohl bezpeÄ•nÄ› realizovat. Bral to témÄ
jako uráÅ¾ku na cti a s výrazem profesionála si &scaron;el do &scaron;uplíku pro tatínkÅ¯v &scaron;roubovák, aby si mohl
vymÄ›nit v ma&scaron;ince baterie. V prádelnÄ› mi zapíná praÄ•ku dÅ™ív, ne&scaron; staÄ•ím ustÅ™ihnout rÅ¯Å¾ek od nové
aviváÅ¾e.
MyÄ•ku musím plnit a vyprazdÅˆovat zásadnÄ› v noci, jinak mi tak procviÄ•í Ä•udlíky, Å¾e bude místo mytí ondul
skleniÄ•ky. Na mikrovlnku a varnou konvici na&scaron;tÄ›stí nedosáhne. ÄŒasto máme v rodinÄ› o zábavu postaráno,
neboÅ¥ hledáme fotoaparát, mobilní telefony, nabíjeÄ•ky a ovladaÄ•e, které jsme nÄ›kam schovali, aby na nÄ› také
nedosáhl.
TakÅ¾e zatím se z jeho schopností pÅ™íli&scaron; neraduji, i kdyÅ¾ se snaÅ¾ím hledat pozitiva. TÅ™eba Å¾e d
jsou technické a poÄ•ítaÄ•ové znalosti pro kaÅ¾dé batole pÅ™ínosem. MarnÄ› dumám nad tím, co mu koupím k VánocÅ¯m.
Nejspí&scaron; by ocenil vlastní poÄ•ítaÄ• nebo tÅ™eba mixáÅ¾ní pult.
KdyÅ¾ jsem ov&scaron;em tehdy (pÅ™íhoda s Krte
pidi&scaron;roubováÄ•kem rozmontovávala pidi&scaron;roubeÄ•ky na DVD pÅ™ehrávaÄ•i, pÅ™emý&scaron;lela jsem
spí&scaron; nad tím, zdalipak mÅ¯j muÅ¾ umí vyÅ™ezávat dÅ™evÄ›né koníky. MoÅ¾ná by dokonce staÄ•ily nití svázané
&scaron;pejle... Markéta Hrdou&scaron;ková
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