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VÅ I !!! VÅ UDE A VÅ UDE VÅ I !!!
StÅ™eda, 09 kvÄ›ten 2007

Tak jsem se odhodlala vám napsat o tom, kterak mÅ¯j syn pÅ™inesl ze &scaron;koly v&scaron;i. Mimochodem pí&scaron;u ve zdej&scaron;í kudlanÄ•í &scaron;ablonÄ› - poprvé - a ejhle - hned na úvod problém. Mám zadat rubriku...
Co vybrat? ZáÅ¾itky? Fauna a flora? To by &scaron;lo - aÄ• nechutná, pÅ™eci jen fauna. Anebo manuál? Taky - potÅ™ebuju
manuál -poraÄ•te mi, jak se toho svinstva zbavit! A téma? Obrovské - máme v&scaron;i!
TakÅ¾e - stojím takhle se synem na stanici tramvaje a koukám láskyplnÄ› do jeho tmavých vláskÅ¯. A co nevidím - sakra
Å¾e by mÄ›l lupy? To je divný, nikdy je nemÄ›l...
Nebo co mu to napadalo do vlasÅ¯? NÄ›jaký bílý kousíÄ•ky.... koukám líp a
najednou fuj - breberka! PÅ™edesílám, Å¾e syn zhruba Ä•tyÅ™ikrát do roka nosí v poznámkovém se&scaron;itÄ› napsáno: "Ve
&scaron;kole se vyskytly v&scaron;i". Minule to tedy mÄ›l napsáno ponÄ›kud lajdácky a pak jsme spolu dlouhé hodiny
diskutovali na téma: ve &scaron;kole se vyskytly u&scaron;i. (CoÅ¾e? To pÅ™edtím dÄ›ti u&scaron;i nemÄ›ly? Také jsme si
pÅ™edstavovali mnoÅ¾ství u&scaron;í, bÄ›hajících po chodbách - nÄ›co se stylu ruÄ•iÄ•ky z Addams family.)
No nic, to jsem
odboÄ•ila. TakÅ¾e jsme zjistili, Å¾e má v&scaron;i. Syn si prvnÄ› v Å¾ivotÄ› chtÄ›l nechat narÅ¯st tro&scaron;ku del&scaron;í
vlásky, vÅ¾dycky chodil na jeÅ¾ka - jak vidÄ›t, del&scaron;í vlásky mu nejsou pÅ™ány. KdyÅ¾ zjistil, co má na hlavÄ› za nadÄ
zaÄ•al na mÄ› témÄ›Å™ hystericky jeÄ•et : "Vem to poÅ™ádnÄ›, vem mÄ› dohola!!" To jsem odmítla, neb mÅ¯j syn má velké tm
oÄ•i a uÅ¾ v kratiÄ•kém jeÅ¾ku vypadá jak váÅ¾nÄ› nemocné dítÄ›.
TakÅ¾e jsem ho pro zaÄ•átek vzala "pÄ›tkou" strojeÄ
zkontroluju, zda to bylo co platné. Ano já vím, &scaron;ampon jakýsi, v podstatÄ› na psy. Ale co já? PoraÄ•te mi - vyprat
ruÄ•níky a povleÄ•ení? - mám je barevné, peru je na 40 - to je prý málo, ale nerada bych si v&scaron;echno zniÄ•ila. A co
vlasy mé - jdou ty breberky na odbarvené vlasy? Pomoooooc, já nechci dohola!!!! Kamila
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