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Tak si pÅ™edstavte lidi, Å¾e jsem dnes kousnul star&scaron;ího bráchu do zadku. PÅ™ímo do jeho pravé pÅ¯lky, která mi
dosahuje akorát do vý&scaron;e oÄ•í. Fakt... Nejspí&scaron; jsem trochu moc stisknul, protoÅ¾e jsem to potom dost schytal.
NejdÅ™ív od bráchy, který sebou &scaron;kubnul tak, aÅ¾ jsem odletÄ›l pÄ›kných pár metrÅ¯ a pak od maminky, která zaÄ•ala
hartusit, Å¾e jestli budu kousat já, tak ona zaÄ•ne a taky a pÅ™itom hladila a pusinkovala toho velikého bráchu. K smíchu...

PÅ™ijde mi to pÄ›knÄ› nespravedlivé. Na jednu stranu po mÄ› chcou, abych vÄ›dÄ›l, co se dÄ›lá a nedÄ›lá jako velkej a na
stranu mÄ› kaÅ¾dý veÄ•er bez Å™eÄ•í strÄ•í do dÅ™evÄ›né klece, dá mi do pusy dudel a dál se se mnou uÅ¾ moc nebaví.
mÄ› v noci veme k sobÄ› do postele a to je Å¾Å¯Å¾o. Sice se na mÄ› lepí jako by mÄ›la málo místa, ale spát v dospÄ›lácké pos
mÄ› fakt baví. Navíc mÄ› ráno Ä•eká snídanÄ› do postele. Nekecám, kaÅ¾dé ráno. PokaÅ¾dé kdyÅ¾ oka rozlepím, dostanu ch
na mlíko.
DÅ™ív, je&scaron;tÄ› za mala, jsem se ho doÅ¾adoval v kuchyni u ledniÄ•ky a teÄ•? TeÄ• jsem si tu velkou holku
vychoval. VÅ¾dycky Å™eknu: &bdquo;Mamiko, dáme míko, bÄ›Å¾, bÄ›Å¾", a ona fakt jde. A mnÄ› ani nenapadne se zvedat. Å
sami, to jsem gróf, co?
Nemáme je&scaron;tÄ› v&scaron;echny vÄ›ci mezi sebou úplnÄ› doÅ™e&scaron;ené, ale kdyÅ¾ se
vezme kolem a kolem, tak funguje docela slu&scaron;nÄ›. Trochu mi vadí, Å¾e poÅ™ád vysvÄ›tluje, jak se neÄ•Å¯rá a to
dal&scaron;í do plínky, ale do nÄ›jaké plastové blbosti s kaÄ•enou, ale to pÅ™eÅ¾iju. ObÄ•as jí udÄ›lám radost a sednu na to.
VýjimeÄ•nÄ› si i ucvrnknu, ale s tím opravdu &scaron;etÅ™ím. Kdybyste vidÄ›li to jásání a chválení, fakt to stojí za to... NÄ›kdy s
Å™íkám, jestli je ta moje máma úplnÄ› normální...
Jo je&scaron;tÄ› jedna vÄ›c mÄ› vytáÄ•í a to úplnÄ› do bÄ›la. PÅ™edstav
ti moji velcí sourozenci úplnÄ› klidnÄ› vyhazují ze svého pokojíÄ•ku. ProstÄ›, obÄ•as jim nejde pod nos, Å¾e se jim tÅ™eba hrab
legu, nebo rozhazuju pastelky a to mÄ› pak chytnou a vysadí za dveÅ™ma. Ale - uÅ¾ za nima mÅ¯Å¾u! UÅ¾ si klíÄ•obrÄ•o ote
nebojte, je&scaron;tÄ› pár takových snídaní do postele a klidnÄ› si to s nima rozdám. Tak se mÄ›jte v&scaron;ici fajn a nÄ›kdy
pÅ™í&scaron;tÄ›. Kry&scaron;pín
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