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PROÄŒ JSOU DÄšTI KRUTÃ‰?
ÃšterÃ½, 13 bÅ™ezen 2012

Tak si Å™íkám, jak ty na&scaron;e dÄ›ti nÄ›kdy dokáÅ¾ou být kruté... Není to dávno, co jsem Å™e&scaron;ila s dcerou
její nafrnÄ›nou spoluÅ¾aÄ•ku ze tÅ™ídy. Natálka je &scaron;ikovná jedniÄ•káÅ™ka. UrÄ•itÄ› jí to hodnÄ› pálí, ale krom toho je
jedináÄ•ek dvou bohatých podnikatelÅ¯ a dává to tedy v&scaron;em holÄ•iÄ•kám kolem náleÅ¾itÄ› znát. NechtÄ›la jsem to
nÄ›jakou dobu Å™e&scaron;it a snaÅ¾ila se dceru nauÄ•it, aby se umÄ›la tomuto bránit sama.

Ale - nic nepomohlo, a kdyÅ¾ mi jednou pÅ™i&scaron;la s brekem domÅ¯, Å¾e se jí holky v Ä•ele s Natálkou smály, Å¾e
hrozné zuby, vydala jsem se do &scaron;koly. V druÅ¾inÄ› jsem si nechala zavolat Natálku a bokem jí Å™ekla, Å¾e nemusí být
Maky kamarádky, ale chci, aby se nÄ›co podobného neopakovalo a pokud bude, tak uÅ¾ nepÅ¯jdu za ní, ale rovnou za paní
uÄ•itelkou.
A protoÅ¾e je Natálka chytrá holka, spoÄ•ítala si, Å¾e bude asi lep&scaron;í dát pokoj a od té doby je více ménÄ
klid. ObÄ•as sice usly&scaron;ím od Maky nÄ›jaké pohrdlivé odfrknutí k její osobÄ›, ale tím to konÄ•í. Navíc mÄ› zaÄ•ala Natálka
zdálky zdravit velmi pÅ™átelsky, volá na mÄ›: &bdquo;Ahoj, teto."

xxx
Syn teÄ• zase ve tÅ™ídÄ› Ä•asto mluví o jisté Mí&scaron;e. Mí&scaron;a je o hlavu men&scaron;í neÅ¾ její ostatní sp
nÄ›kteÅ™í by si ji klidnÄ› mohli dát ke svaÄ•inÄ›, ale v&scaron;ichni - a i ti nejvÄ›t&scaron;í - z ní mají pÄ›kný &scaron;pundus.
NeuvÄ›Å™itelné! NapÅ™íklad teÄ• pojede tÅ™ída do Prahy a skupinka dÄ›tí je domluvená, Å¾e spolu budou sedÄ›t v kupé.
V&scaron;ichni si to proto nechtÄ›jí teÄ• u Mí&scaron;i rozházet, protoÅ¾e by je mohla z toho kupé vyhodit...
Ptala jsem se
Matýska, jak by mohla nÄ›koho vyhodit z kupé, vÅ¾dyÅ¥ není její - a on mi Å™ekl, Å¾e z ní mají v&scaron;ichni strach a poslou
a dokonce se s ní nÄ›které holÄ•iÄ•ky kamarádí jen na oko, aby mÄ›ly klid. To mi hlava nebere, ale pÅ™iznám, Å¾e nÄ›které ty
argumenty jsou zábavné.
A je&scaron;tÄ› nÄ›co: Jedna má kamarádka teÄ• pÅ™i&scaron;la s tím, Å¾e se s její dcerou ve tÅ™ídÄ› nikdo nebaví. Hol
domluvily. Kristýna má jedenáct a je z toho úplnÄ› mimo. VÅ¯bec neví, co se stalo a proÄ• zrovna ona. Z celé tÅ™ídy s ní
prohodí pár slov sotva dvÄ› holky, zbytek se tváÅ™í, jako kdyÅ¾ tam Kristýnka vÅ¯bec není... A dokonce její dobrý kamarád Kub
se s ní kamarádí, jen kdyÅ¾ ho nikdo nevidí. Jen aby nemÄ›l problém u tÄ›ch ostatních.
PÅ™itom Kristýna je úplnÄ› normáln
holka, Å™ekla bych dokonce tak trochu tele na svÅ¯j vÄ›k. Vypadá normálnÄ›, chodí normálnÄ› oblíkaná, prostÄ› nic, Ä•ím by
mohla vyboÄ•ovat... Je mi líto tÄ›chto holÄ•iÄ•ek, které uÅ¾ teÄ• mají takové trable a pÅ™itom je to kolikrát jen to, Å¾e se nÄ›k
nÄ›jakého dÅ¯vodu znelíbily.
Na&scaron;tÄ›stí jsem se zatím u nás doma s nÄ›jakou doopravdickou &scaron;ikanou nesetkala. Ale i tohle je dost
nepÅ™íjemné...

A co vy, máte nÄ›jaké podobné zku&scaron;enosti? PAULA
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