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Čtvrtek

Já mám svou rodinu celkem rád, ale nemusím 

s nimi zrovna trávit čtyřiadvacet hodin denně sedm 

dnů v týdnu. A poslední dobou to tu PŘESNĚ 

takhle vypadá.

A nejsem JEDINÝ, kdo už toho začíná mít dost. 

VŠICHNI z toho kapku cvokatíme, a jestli se brzo 

něco nestane, tak to nedopadne dobře.

Máma tvrdí, že jsme tady už trochu moc dlouho 

zavření a že potřebujeme dovolenou. Jenže my 

bychom především potřebovali dovolenou JEDEN 

OD DRUHÉHO. 

KOPKOP
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Ale k tomu hned tak nedojde, protože nemáme 

peníze. A proč je nemáme… no, to by bylo na dlouhé 

povídání. 

Už dva měsíce bydlíme u bábinky v suterénu a fakt 

nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Máma pořád 

tvrdí, že jednou na tuhle dobu budeme vzpomínat 

s úsměvem, jenže ona nemusí každou noc spát na 

jednom futonu S RODRICKEM.

KŘACH
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Nejšílenější na tom je, že bábinka má v domě 

spoustu místa, takže nechápu, proč musíme celá 

rodina trčet tady dole. Když jsme sem přijeli, honem 

jsem se hlásil o pokoj pro hosty, jenomže bábi 

prohlásila, že ten už je obsazený.

Bábinka asi není moc nadšená, že u ní bydlíme. 

Vždycky, když přijdou její kamarádky, po nás chce, 

abychom se neukazovali nahoře.
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No a to je trochu nepříjemné, protože v suterénu 

není záchod a ty kamarádky jsou tam pokaždé 

celou VĚČNOST.

Když má bábinka hosty, nesmíme taky používat 

kuchyň. Takže dokud neodejdou, nemůžeme se ani 

navečeřet. Ale včera večer už toho Rodrick měl 

asi dost, a tak si ohřál zbytek pizzy v sušičce na 

prádlo.

VRUMMM
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V suterénu není ani televize, takže se můžeme bavit 

leda NAVZÁJEM. A věřte mi, že to fakt nestačí.

Máma tvrdí, že nudit se je fajn, protože to 

podporuje představivost. Jenže když to zkusím, 

vždycky si nakonec představuju jedno a totéž. 
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Celá situace je ještě o to horší, že táta letos 

v létě pracuje z domova, a tak je tady pořád. Když 

má poradu, my ostatní musíme dělat, že tam 

nejsme.

Jenomže to není nic jednoduchého, zvlášť když 

máte v rodině tříleťáka. 

Já se většinu času snažím nějak zabavit. Bábinka 

má tady v suterénu spoustu puzzle a já už jsem 

jich pár úplně sám složil. Máma ale vždycky nechá 

Mannyho zacvaknout poslední dílek, aby si připadal 

důležitě.
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Podle mě máma nedělá dobře, že Mannymu tak 

NADRŽUJE. A co bydlíme u bábinky, je to ještě 

horší. 

Občas po večeři třeba všichni hrajeme nějakou 

deskovou hru. Ale Manny žádná složitější pravidla 

nezvládne, a tak to nakonec vždycky skončí 

u něčeho, na co není potřeba nic UMĚT.

  Skluzavky 
              a duhy
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