Kudlanka

POHODA S DÄšTMI I BEZ NICH :-)))
StÅ™eda, 29 zÃ¡Å™Ã- 2010

Tak si v tÄ›chto de&scaron;tivých dnech moje star&scaron;í dÄ›ti uÅ¾ívaly s tatínkem posledního moÅ™ského tepla. Celý týden
uÅ¾ívaly na Istrii: slunily se, koupaly, potápÄ›ly, jedly hodnÄ› zmrzliny a vÅ¯bec jim asi bylo moc fajn. My s Kry&scaron;tofem
si tady zatím uÅ¾ívali spolu. Spali jsme spolu v posteli.

KaÅ¾dé ráno se Kry&scaron;tÅ¯fek probudil s úsmÄ›vem na rtu, spoleÄ•nÄ› jsme si dali nÄ›jakou dobrou snídani, a zatímc
jsem se malovala, oblíkala a Ä•esala, Kry&scaron;tof si jezdil s autíÄ•kama, díval se na ranní pohádky, nebo si &bdquo;Ä•etl".
JednoznaÄ•nÄ› pohoda.
Å½ádné hromadné vypravování, Å¾ádné tahání z postelí, Å¾ádné svaÄ•iny &ndash; prostÄ› jen
kouzelné intimÄ•o ve dvou. U hlídací babiÄ•ky jsem si je&scaron;tÄ› stihla dát kafe a pak mi malý chlápek uÅ¾ jen zamával na
cestu do práce.
Po práci jsem si chlapíÄ•ka vyzvedla a &scaron;li jsme spolu nÄ›kam ven. On jel na svojí odráÅ¾ecí motorce
a já pÄ›&scaron;ky. Dávali jsme kaÄ•enám, nav&scaron;tÄ›vovali kamarádky a kamarády.
Chodili se dívat na jeden
kouzelný dÅ¯m, u kterého stojí zakletý kamenný koník a pes. Na v&scaron;em jsme se bájeÄ•nÄ› domluvili a v&scaron;echno
nám klapalo. VeÄ•er jsme si Ä•etli Tomá&scaron;e Ma&scaron;inku, a usínali bok po boku. O víkendu jsme spolu vaÅ™ili,
uklízeli, obÄ›dvali a po obÄ›dÄ› spali.
Brzo mi ov&scaron;em jeho dva star&scaron;í sourozenci zaÄ•ali chybÄ›t. Å˜
kde je Mates, aby umyl Kry&scaron;tÅ¯fkovi hlavu a pÅ™eÄ•etl mu veÄ•er pohádku? Kde je Maky, aby mu nachystala snídani
a dívala se s ním na veÄ•erníÄ•ek?
A tak jsme si spolu povídali, jak se asi mají a kdy se nám uÅ¾ koneÄ•nÄ› vrátí.
Zjist
ve Ä•tyÅ™ech je to fakt lep&scaron;í neÅ¾ ve dvou.
VÄ•era naveÄ•er se nám koneÄ•nÄ› vrátili, krásnÄ› opálení a spokojení,
dárkama pro nás. A okamÅ¾itÄ› jich bylo v&scaron;ude plno.
Spousta záÅ¾itkÅ¯ a dojmÅ¯. Halda &scaron;pinavého
prádla. Hladová nenajezená bÅ™icha, &scaron;pinavé u&scaron;i a neostÅ™íhané nehty. Ale v&scaron;e se dalo za
chvilku do poÅ™ádku. Jen to prádlo, to na mÄ› poÅ™ád volá. Musí je&scaron;tÄ› vydrÅ¾et, neÅ¾ se vrátím z práce.
M
jim ten podzimní výlet udÄ›lal opravdu dobÅ™e. Snad se zase brzo s tatínkem nÄ›kam vydají... Je&scaron;tÄ› v tom nemám m
zku&scaron;eností - jak proÅ¾íváte "dÄ›lené prázdniny" vy? Tedy, pokud jezdí dÄ›ti jednou s maminkou, jednou s
tatínkem? Paula
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