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MAMI, CO JSOU TO KOZY?
StÅ™eda, 28 prosinec 2011

A to je tahle otázka z mírnÄ›j&scaron;ích... "Mami, co je to &scaron;ukat?" Jsem celkem otevÅ™ený rodiÄ•. TakÅ¾e ve svých
sedmi letech uÅ¾ moc dobÅ™e ví, jak se dÄ›lají miminka. NicménÄ› celý repertoár názvÅ¯ tohoto procesu jsem mu je&scaron;tÄ
neodtajnila. MÄ›la jsem nejspí&scaron; tu&scaron;it, Å¾e to za mÄ› udÄ›lají spoluÅ¾áci.
Ale kdyÅ¾ on byl donedávna tak nevinné dítÄ›! NedÄ›lám si iluze o tom, Å¾e zahraniÄ•ní dítka by byla slu&scaron;nÄ›j&s
neÅ¾ na&scaron;e Ä•eská, ale jelikoÅ¾ v loÅˆském roce v pekingské &scaron;kole teprve válÄ•il se základy angliÄ•tiny, slÅ¯vka
jako "fuck" mu pravdÄ›podobnÄ› v záplavÄ› bÄ›Å¾né konverzace unikla. &Scaron;ukat v Ä•eské druhé tÅ™ídÄ› uÅ¾ nikoliv. Ta
mu to holt vysvÄ›tlila. PÅ™ed zkomoleninou "mrcat" jsem ov&scaron;em uÅ¾ zbabÄ›le prchla do neexistence, tudíÅ¾ mÄ› za Ä
bezpochyby Ä•eká pÅ™edná&scaron;ka na téma dal&scaron;ích dvou vulgárních variant téÅ¾e aktivity.
U nÄ›kterých
prÅ¯povídek mÄ› skoro aÅ¾ jímá nostalgie a vzpomínám na svá &scaron;kolní léta. "Å˜ekni bazén! Má&scaron; kozy aÅ¾ na
zem!"
U jiných si jen povzdychnu, Å¾e je prostÄ› dnes ta doba taková otevÅ™enÄ›j&scaron;í... "Mami, co je to teplou&scaro
K tomu, Å¾e se mohou mít rádi i dva kluci nebo dvÄ› holky, jsem zatím v na&scaron;í sexuální osvÄ›tÄ› nedo&scaron;la. Ani
jsem pÅ¯vodnÄ› neplánovala, Å¾e to budu rozebírat pÅ™ed spolucestujícími v narvaném mezimÄ›stském autobuse.
A i pÅ™
Å¾e jak se zdá, pochopil, poÅ™ád se obávám, Å¾e výraz "teplou&scaron;" si malé dítÄ› zkrátka zapamatuje lépe a rychleji
neÅ¾ slovo "homosexuál."
Na druhou stranu jsem radÄ›ji, Å¾e se ptá, neÅ¾ kdyÅ¾ tyhle inovace zaÄ•ne z fleku pouÅ¾íva
pÅ™esto, Å¾e pÅ™i definování nÄ›kterých perel se docela zapotíte. "Ty jsi takovej mÅ¯j milej piÄ•us!" vrhl se pÅ™ed pár dny n
tÅ™íletého bratra. "CoÅ¾e???!!!" zaÅ™vali jsme s muÅ¾em souÄ•asnÄ›. Syn, zaraÅ¾ený, proÄ• se jako rozÄ•ilujeme, opatrnÄ
piÄ•us, to si pÅ™ece Å™ikaj kluci ve &scaron;kole, kdyÅ¾ jsou kamarádi..." TÄ›Å¾ko vysvÄ›tlit, proÄ• je piÄ•us o&scaron;klivé,
opravdu o&scaron;klivé slovíÄ•ko, kdyÅ¾ se nechceme zamotat do jeho významového koÅ™ene.
Nejhor&scaron;í na tom je
z celé této exkurze do slovníku dÄ›tí prvního stupnÄ› jaksi nelze vylouÄ•it jeho mlad&scaron;ího bratra pÅ™ed&scaron;koláka.
Výhodou je, Å¾e toho pÅ™í&scaron;tí rok v první tÅ™ídÄ› uÅ¾ nic nepÅ™ekvapí. Doufám ale, Å¾e se se svými roz&scaron;íÅ
nepochlubí uÅ¾ paním uÄ•itelkám pÅ™i zápisu.
"Mami, koukej, to je hrÅ¯za! Ta holka má úplnÄ› nahatej zadek a vÅ¯bec se
nestydí!" Ukazuje na fotku v novinách a znechucenÄ› kroutí hlavou. Tak snad to s tou jeho nevinností je&scaron;tÄ› nebude
tak zlé. MARKÉTA HRDOU&Scaron;KOVÁ
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