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Tak se musím zase pochlubit. Kým? PÅ™eci tou mou malou puberÅ¥aÄ•kou.... I pÅ™esto, Å¾e mÄ› místy vytáÄ•í k nepÅ™íÄ•e
musím poslouchat její drzé naráÅ¾ky, dívat se na její oÄ•ní bÄ›lmo, kdyÅ¾ jí poskytuji (zdarma) nÄ›jakou dobÅ™e mínÄ›nou a
bezpochyby uÅ¾iteÄ•nou rodiÄ•ovskou radu. Ale... kdo nikdy neházel perly sviním, aÅ¥ se pÅ™ihlásí.

Ráno se probudí, uÄ•e&scaron;e si své Ä•erstvÄ› zastÅ™iÅ¾ené vlásky a obleÄ•e nÄ›co ze své pekelnÄ› nadité skÅ™ínÄ›
dÄ›dictví po star&scaron;ích sestÅ™enicích, zÄ•ásti poslední móda "made in sekáÄ•". Hodí aktovku na záda a odchází jako
malá dáma, odpoledne vÄ›t&scaron;inou bezpeÄ•nÄ› poznám jaké dobroty jim pÅ™edloÅ¾ili ve &scaron;kolní jídelnÄ› princezna s pusou &scaron;pinavou od &scaron;penátu a s vajíÄ•kem na triku.
Ale chtÄ›la jsem se dostat k tomu chlubení:
VÄ•era jsem byla vyvedena ostatním potomstvem ven, na klouzaÄ•ky. Pro Markétku uÅ¾ je to zábava trochu
dÄ›tinská. Rozhodla se zÅ¯stat doma a psát dal&scaron;í kapitoly své detektivky. ProÄ• ne, trochu toho svého soukromí,
klidu a neotravování od mlad&scaron;ích bratrÅ¯ si rozhodnÄ› zaslouÅ¾í...
Dvakrát jsem ji zkontrolovala mobilem, dvakrát
mi dala najevo, Å¾e zbyteÄ•nÄ›. Jaké pÅ™ekvapení mi pÅ™ipravila pÅ™i návratu domÅ¯, bych ov&scaron;em neÄ•ekala. UÅ¾
otevírala dveÅ™e od bytu, cítila jsem lehkou spáleninu. Doma v bytÄ› bylo dokonce mírnÄ› pod mrakem. Vtrhla jsem rychle
dovnitÅ™ a zakÅ™iÄ•ela, coÅ¾e se stalo? Dcera zvedla línÄ› hlavu od lakování nehtÅ¯ a odpovÄ›dÄ›la, Å¾e co by se jako mÄ›
aÅ¥ se podívám na jídelní stÅ¯l...
A tam byla - veÄ•eÅ™e pro v&scaron;echny - chleba a rohlíky obalené ve vajíÄ•ku. MírnÄ›
opravdu jen mírnÄ› (a jen místy) do Ä•erna. Jako první samostatný kulináÅ™ský pokus - na jedniÄ•ku. UdÄ›lala nám obrovskou
radost. Jen jsem uvaÅ™ila Ä•aj a v&scaron;ichni jsme si nacpali bÅ™icha. Mates, aby nezÅ¯stal pozadu umyl, pÅ™ebalil a oblí
pyÅ¾ama svého mlad&scaron;ího bratra.
A tak to má být. Å½e by moje oblíbená teorie - rozdÄ›l a panuj - zaÄ•ala
fungovat? PAULAP.S. a právÄ› mi pÅ™inesla samý!!!
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