Kudlanka

NAÅ E SLUNÃ•ÄŒKA
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MUSÍM VÁM POVÄšDÄšT VELKOU NOVINU! Mé dceÅ™i Dá&scaron;ence a Honzíkovi se narodil chlapeÄ•ek
&Scaron;imÅ¯nek; vypoÄ•ítal si to moc pÄ›knÄ›, pÅ™i&scaron;el na svÄ›t na Dá&scaron;enÄ•iny narozeniny. Tak se to alespoÅˆ
nebude plést, v té na&scaron;í jiÅ¾ tak poÄ•etné rodinÄ›. A já jsem se stala babiÄ•kou. A mÅ¯j manÅ¾el poloviÄ•ním dÄ›deÄ•ke

KdyÅ¾ se to dozvÄ›dÄ›l, mÄ›l obrovskou radost, pobíhal po domku a kÅ™iÄ•el: " To jsou vÄ›ci, to jsou vÄ›ci, je&sca
otcem, a jiÅ¾ jsem vlastnÄ› poloviÄ•ním dÄ›deÄ•kem, ten &Scaron;íma má ale &scaron;tÄ›stí, mít mrak takových prima babiÄ•e
prima dÄ›deÄ•kÅ¯, to se jen tak nÄ›komu nepodaÅ™í!"
Pak zase rychle pÅ™emý&scaron;lel a emoce z radosti se v nÄ›m m
ve velkém hrnci a smál se: "Lidi zlatý, já takový mladý kluk a budu spát s babiÄ•kou, to je konec, to je konec, stÄ›huju se do
kanceláÅ™e!!"
StejnÄ› nic nemyslel váÅ¾nÄ›, ke komu by se pak v noci tulil? Snad jedinÄ› ke koÄ•iÄ•ce Quez. Musela jsem
tro&scaron;ku usmÄ›rnit, konstatováním, Å¾e jemu &bdquo;mladému klukovi" uÅ¾ táhne na padesát, zaÄ•ínají mu
&scaron;edivÄ›t vlasy a bolí ho celý Ä•lovÄ›k ... tak se zas usadil na zem a do reálu.
&Scaron;imÅ¯nek je velmi hodný, h
papá a spinká a vÅ¯bec maminku s tatínkem nezlobí. Vypadá moc spokojenÄ›.
A je to malinkej beránek, takÅ¾e aÅ¾ získá
svÅ¯j Å¾ivotní názor a to bude asi dost rychle, tak to moc jednoduché nebude.
UÅ¾ vidím to rozmazlování, jak mu volám
po Skype: "PÅ™ijede&scaron; &Scaron;ímo s maminkou a tatínkem? Nebo si máme pro tebe pÅ™ijet? A co ti mám dobrého
uvaÅ™it k papání? Na co má&scaron; chuÅ¥? A chce&scaron; také buchtiÄ•ku a kakao, nebo radÄ›ji Ä•okoládový pudink?"
TÄ›&scaron;ím se, jak budeme spolu chodit ke vÄ•elkám, vytáÄ•et med, do lesa na houby, s pejskama na procházku, jak
budeme kutit, tak jako jsem já kutila se svým milovaným dÄ›deÄ•kem.
Budeme chodit lovit ryby, budeme malovat
vodovkama a pastelkama, vyÅ™ezávat loÄ•ky z kÅ¯ry a pou&scaron;tÄ›t je na rybníÄ•ku ... a spoustu jiných a jiných vÄ›cí.
poloviÄ•ní dÄ›deÄ•ek mu bude vaÅ™it bretaÅˆskou stravu.
UÅ¾ vidím &Scaron;imÅ¯nka, jak dloubá mu&scaron;le svým ma
prstíÄ•kem, jak kulí oÄ•ka na velké kraby, langusty ...
S druhým dÄ›deÄ•kem a poloviÄ•ní babiÄ•kou prý bude chodit na výlet
to se svými dÄ›tmi prý nemÄ›l Ä•as, protoÅ¾e byl stále v garáÅ¾i a tak si to se &Scaron;ímou bájeÄ•nÄ› uÅ¾ije a budou chodit
hradech a zámcích.
No, to je&scaron;tÄ› nevyluÄ•uje otázku, zda nebude &Scaron;íma po náv&scaron;tÄ›vÄ› Ä•erný od
&scaron;morajzu z garáÅ¾e, protoÅ¾e tÅ™eba budou dÄ›lat motokáru ... :-)))
Jo, a Dá&scaron;enka s Honzíkem mu udÄ›la
námoÅ™nický pokojíÄ•ek. BlaÅ¾ená babiÄ•ka Inka
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