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ZaÄ•alo to ráno jednou fackou a pak se to se mnou vezlo; a pomÄ›rnÄ› dost dlouho. Tu facku jsem dala já a schytala ji
dcera a to i pÅ™es moje celkem liberální výchovné metody. Ale prostÄ› se v&scaron;echny mocné negativní síly spojily proti
mnÄ› a kdyÅ¾ se k tomu pÅ™idala jedna dÄ›tská sviÅˆárniÄ•ka, v&scaron;e vygradovalo v nepÅ™íjemné a poniÅ¾ující plesknu
ÄŒervený otisk na pravé tváÅ™i (jsem levaÄ•ka) se na mnÄ› pak ksichtil celé ráno.
Jako by to nestaÄ•ilo, podobnÄ› kyse
nasadila i moje matka, kdyÅ¾ pÅ™i&scaron;la, a i kdyÅ¾ neÅ™ekla ani Åˆ, její tichá výÄ•itka mi Å™vala do u&scaron;í: &bdquo
hrozná matka, jsi hrozná matka, jsi hrozná matka ..." To v&scaron;e samo o sobÄ› bych asi rozchodila, ale pÅ™idalo se
pÅ™í&scaron;erné nevyspání (vzhledem k mému pokroÄ•ilému a dost nepohodlnému tÄ›hotenství) a ranní usyÄ•ená
pÅ™estÅ™elka byla na svÄ›tÄ›. No splácalo se páté pÅ™es deváté, vÄ›ci novÄ›j&scaron;í i z pravÄ›ku. UkÅ™ivdÄ›né dítÄ› ve
pochopitelnÄ› vzpíralo jakékoliv kritice mých výchovných postupÅ¯. A to je&scaron;tÄ› kdyÅ¾ si vzpomenu na drsné výchovné
metody mých rodiÄ•Å¯...
ProstÄ› - den Debil jak vy&scaron;itý. V práci jsem si jakÅ¾ takÅ¾ náladu vyladila na neutrál, a
konci pracovní doby jsem zaÄ•ala cítit pÅ™íjemné &scaron;imrání. Dostala jsem totiÅ¾ výplatu a &bdquo;hroznÄ› nutnÄ›" si
potÅ™ebovala koupit nové boty. Inu, nÄ›co pozitivního musí být ...
ÄŒirou náhodou jsem v obchodÄ› potkala po hodnÄ› dlou
dobÄ› svoji bývalou spoluÅ¾aÄ•ku ze základní &scaron;koly, Martu. MÄ›la s sebou svou asi osmiletou dceru. HolÄ•iÄ•ka kolem
sebe hledÄ›la tak nÄ›jak nedÅ¯vÄ›Å™ivÄ›, nemluvila, ani nepozdravila. Marta ji zezadu stÅ™elila pohlavek: &bdquo;Neumí&sca
pozdravit?"
ÄŒekala jsem, Å¾e pípne &bdquo;dobrý den", místo toho se ale po MartÄ› ohnala a vztekle zasyÄ•ela:
&bdquo;DrÅ¾ko". Marta jí na to opáÄ•ila: &bdquo;Smrade." Láskyplný rozhovor dcery a matky - napadlo mÄ› okamÅ¾itÄ›, co m
ale pÅ™ekvapilo, byl fakt, Å¾e Marta nevypadala, Å¾e by ji to nÄ›jak vyvedlo z míry. Zkou&scaron;ím si boty, ona si pÅ™isedla
mÄ› na bobek a zaÄ•ala si stÄ›Å¾ovat na dcerku: &bdquo;&Scaron;ak's to vidÄ›la sama, je to v&scaron;ivák. Neposlouchá mÄ›,
drzá je, jak stádo opic. UÅ¾ dvakrát jsem ji zmlátila tak, Å¾e se poch*ala."
No, teÄ• uÅ¾ jsem na ni vyvalila oÄ•i a to
je&scaron;tÄ› neÅ¾ jsem staÄ•ila jakkoliv reagovat, je&scaron;tÄ› svÅ¯j monolog dokonÄ•ila: &bdquo;Mám nÄ›jakou tvrdou ruku
asi z házené. Nebo co."
Nakonec se je&scaron;tÄ› zeptala, jak zvládám ty svoje smrady. Podle pravdy jsem pÅ™iznala,
Å¾e nÄ›kdy taky ne, Å¾e na nÄ› obÄ•as hulákám, a Å¾e výjimeÄ•nÄ› dostanou, ale jinak jsem spí&scaron; pro vlídný a láskypl
TeÄ• se jako na MarÅ¥ana na mnÄ› zas dívala Marta : &bdquo;A tomu jako vÄ›Å™í&scaron;, jo?" a jakoby se nechumelilo
pokraÄ•ovala dál: &bdquo;Já to z ní vymlátím, je to suk, ale já to z ní dostanu, podívej se, jak na kaÅ¾dého zahlíÅ¾í."
Nápadná podoba matky a dcery, napadlo mÄ›. &bdquo;Ale ty asi nemá&scaron; takové problémy, Å¾e?"
Pomyslela
jsem si, Å¾e bych se nedivila, kdyby jí dcera jednou v noci rozbila hlavu.
Marta asi pochopila, Å¾e jejím stíÅ¾nostem na dce
nedostalo patÅ™iÄ•ného pochopení, a tak radÄ›ji zmÄ›nila téma. Chvilku jsme se je&scaron;tÄ› bavily, tak nÄ›jak o
v&scaron;eliÄ•ems, o práci, o botech, o nakupování - a pak mi uÅ¾ jel trolejbus a já Martu i s její dcerkou (které mi bylo
docela upÅ™ímnÄ› líto) s úlevou opustila.
Doma jsem s láskou obejmula svou dceru a svatosvatÄ› si slíbila, Å¾e pÅ™í&sca
radÄ›ji vytáhnu vaÅ™echu a zmaluju jí zadek. Paula
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