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ne obsadený mužmi. Potom odpoviem, že muži a ženy muzicírujú spolu a že aj ženy dokážu krásne hrať.
V koncertnej sieni spočítam, koľko žien je v orchestri; sú
tam dve ženy v pomere k dvadsiatim piatim mužom. Klamala
som Hanke?

21. december 1983 (2 roky, 4 mesiace)
Popoludní sme boli s Barbarou a Félixom na cvičení matiek
s deťmi. Po ceste domov je reč o polícii a požiarnikoch. Obe
deti sa o to zaujímajú rovnako. Ja sa do tohto rozhovoru nezapájam. Barbara povie Félixovi: „Zajtra s tebou pôjdem
do požiarnej zbrojnice a potom si to všetko zblízka popozeráme — uvidíš veľké požiarnické autá a rebríky.“
Nikdy by mi nezišlo na um putovať kvôli rozhovoru o požiarnikoch s Hankou špeciálne k požiarnej zbrojnici. Je to aj
v tomto prípade zasa raz tak, že matka dievčatka menej akceptuje inakosť svojho dieťaťa než matka syna? Rozhodne si
nemyslím, že sa v tom skrýva nejaký zlý zámer — môžem odprisahať, že nie; je to len neochota o tom premýšľať, pohodlnosť, jednoducho ignorancia a nedostatočná úcta voči záujmom dievčatka. Naopak, matka syna sa cíti povinná na základe iného pohlavia svojho dieťaťa prekračovať svoje vlastné hranice. Je v tom úcta voči budúcemu mužovi i klišéovitá
predstava, že sa chlapci o všetko tam vonku „vo veľkom svete“ zaujímajú viac.

23. december 1983 (2 roky, 4 mesiace)
S Hankou sme na predvianočnej návšteve u mojej tety a strýka. Ich vnuk Maximilián, ktorý je presne o rok starší ako
Hanka, je náhodou tiež práve u nich. Na veľkom stole v obý-
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vačke je rozťahané množstvo hračiek, medzi nimi aj veľké
nákladné auto. Hanka sa naň ihneď vrhne, nadšene sa s ním
hrá, je z neho úplne hotová. Keď chce potom Maximilián
svoje auto naspäť a Hanka ho, samozrejme, nechce dobrovoľne vydať, utešuje ho dedko: „Nože nechaj Hanku, nech sa
s ním pohrá. Hanka je dievčatko a dievčatká nemajú doma
také veci na hranie. Majú len(!) samé bábiky, kočíky a kuchynky.“
O niečo neskôr, keď sa rozpúta podobný konflikt kvôli
inej hračke, dedko povie: „Nože buď gavalier, nechaj Hanku
sa pohrať, veď je to dievčatko.“
Táto poznámka ma už naozaj začína žrať, ani trocha sa
mi nepáči. Spájam dedkov apel na zdvorilosť triaštvrťročného chlapca voči Hanke kvôli jej pohlaviu so všeobecným
hodnotením a vážnosťou, aká sa ženám a dievčatám dostáva. Práve ten tón tejto dobromyseľnej výchovy, ktorý možno
len ťažko napodobniť, ale ktorý každá žena veľmi dobre pozná, vyjadruje, že Hanka nie je rovnocenná bytosť, ale čosi
iné, totiž dievča. A keďže dievčatá aj tak nemajú doma nič
poriadne na hranie, možno sa k nim raz za čas pokojne správať veľkoryso. Nie je skutočnou konkurentkou v spore o nákladiak.
Doma čaká Hanku balík od babičky Rosnerovej z Berlína
s vianočnými darčekmi. Čo je v ňom? Bábika v dievčenských
šatočkách a s dlhými dievčenskými vlasmi.
O dva dni neskôr dostala Hanka k Vianociam ručne ušitú bábu s veľmi dlhými blonďavými vlasmi.
O dva týždne neskôr dostala v Berlíne od jedného známeho dodatočne k Vianociam „rozkošnú“ mäkkú bábiku s nočným čepčekom à la babička.
Hanka dostala na minulé, ako aj na predminulé, jej prvé
Vianoce od oboch svojich babičiek vždy bábiky.
Nemal Maximiliánov dedko vlastne pravdu, keď opisoval
hračky dievčat?

