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Slovo "montér" je v tomto pÅ™ípadÄ› opravdu trefnÄ› pouÅ¾ito, vyjadÅ™uje totiÅ¾ pÅ™esnou podstatu na&scaron;eho malého
chlápka. Jeho nejoblíbenÄ›j&scaron;ími hraÄ•kami jsou dráty, &scaron;ÅˆÅ¯ry, mobily, kamery, mp3, se&scaron;ívaÄ•ky,
dÄ›rovaÄ•ky a dal&scaron;í elektronika, a pochopitelnÄ› i dal&scaron;í spotÅ™ební a papírnický materiál. V obývacím pokoji má
vyhrazen svÅ¯j koutek.
V nÄ›m má velkou dÅ™evÄ›nou bednu plnou v&scaron;ech moÅ¾ných hrkacích, zvonících a Å™achacích blbostí.
NÄ›kt
cvakají, dají se v&scaron;elijak natáhnout, rozdÄ›lat, pÅ™edÄ›lat, ale pokud z nich nejdou vytÅ™epat napÅ™. tuÅ¾kové baterk
nás po nich ani pes ne&scaron;tÄ›kne, natoÅ¾ mimino Kry&scaron;tof. PrávÄ› proto jsou u nás ovladaÄ•e od v&scaron;eho
moÅ¾ného v souÄ•asné dobÄ› mimo provoz a nesou i jasné známky dvou malých spodních tesákÅ¯.
Je&scaron;tÄ› nedávno
jsme mÄ›li hlínové a kytkové období. VÄ›t&scaron;ina zku&scaron;ených matek ví, co to obná&scaron;í. Kry&scaron;tof se
hluboce zamiloval do na&scaron;eho rodinného ko&scaron;tÄ›te, které doposud nikdo nemÄ›l sílu vyhodit. V kaÅ¾dé volné
chvilce, kdy nebyl nikde zavÅ™en nebo pÅ™ipoután, se po Ä•tyÅ™ech pÅ™iÅ™ítil k obdivovanému objektu a zaÄ•al zkoumat,
skrývá v jeho stÅ™evech. ObÄ•as i ochutnal. Je&scaron;tÄ› Å¾e kytky nehnojím... Tak tohle uÅ¾ máme za sebou, jen obÄ•as s
moÅ¾ná posteskne, ale nová kamera, nÄ›kterým vÄ›t&scaron;ím Ä•lenem domácnosti ledabyle pohozená na kraji pohovky,
mu bezpeÄ•nÄ› spraví náladu.
Pokud ov&scaron;em není zrovna po ruce nÄ›co tak prudce zajímavého, má uÅ¾ svÅ¯j
náhradní program. Zaleze do pokoje star&scaron;ích sourozencÅ¯, zaprdelí se jim ti&scaron;e do &scaron;atníkÅ¯ a
zkou&scaron;í jejich trpÄ›livost. Osmiletá holÄ•iÄ•ka si vÄ›t&scaron;inou nÄ›co &scaron;u&scaron;ní na své pÅ¯lce psacího stolu
a její o rok mlad&scaron;í bratr se ji jakýmkoliv zpÅ¯sobem snaÅ¾í vytoÄ•it. Je v tom opravdu machr. Jejich vzájemné
ha&scaron;teÅ™ení uÅ¾ mÄ› ale nechává opravdu ledovÄ› klidnou. PÅ™esnÄ› totiÅ¾ vím, jaký bude následující scénáÅ™... O
majzne po hlavÄ› Ä•ímkoliv, co má nejblíÅ¾e, on zaÄ•ne jeÄ•et a vrhne se na ni. A v tu chvíli se na scénu vykulí postava
nejmlad&scaron;ího, jejich obÄ•as neskonale otravného mlad&scaron;ího bratra.
Na koberci ve chvíli zuÅ™ivého boje je
v&scaron;ak snadnÄ›ji spatÅ™itelný, neÅ¾ zalezlý v jejich skÅ™íních - tam dokáÅ¾e být tichý a nenápadný, jako ta nejmen&sc
my&scaron;iÄ•ka. A v tom situace nabere obrovskou zmÄ›nu - vidina rozházeného obleÄ•ení, které za trpajzlíka maminka
opravdu neuklidí, je dokáÅ¾e neuvÄ›Å™itelnÄ› stmelit. NejdÅ™íve se ozývají z pokoje slab&scaron;í protesty ze v&scaron;ech
které následnÄ› vyústí ve výkÅ™iky: &bdquo;Kry&scaron;tofe, vypadni!"
Podezírám ho, Å¾e jim rozumí, protoÅ¾e se jen ta
nedá. PromÄ›ní se v neskuteÄ•nÄ› zuÅ™ivé mimino. Kou&scaron;e, tahá za vlasy a obÄ•as se mu podaÅ™í pouÅ¾ít nejtÄ›Å¾&
kalibr, kdyÅ¾ se svými nehtíky vztekle zaryje tÅ™eba do nÄ›jaké té dosaÅ¾itelné nosní dírky. To není fakt nic pÅ™íjemného... A
k jeho smÅ¯le, osm a pÅ¯l kila Å¾ivé váhy zatím nemÅ¯Å¾e konkurovat star&scaron;ím sourozencÅ¯m; je proto rychle
zpacifikován, popadnut a potupnÄ› vykázán (vynesen a vyhozen) z pokojíÄ•ku. Za zavÅ™enými dveÅ™mi se pak mÅ¯Å¾e opr
jen vztekat.
Na&scaron;tÄ›stí je splachovací. Rychle se otÅ™epe a jde dál objevovat neobjevené. Má &scaron;tÄ›stí, narodil
se do správné rodiny. Na jeho výpravy mu dopÅ™áváme hodnÄ› svobody a prostoru. Je nás prostÄ› moc a tak vÅ¾dycky
objeví nÄ›kde nÄ›co zajímavého, co je poloÅ¾eno níÅ¾, neÅ¾ jeden metr... Paula
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