
Nazdárek káámooo! 

Je fajn, že sis na mě vzpomněl zrovna v takový situaci! Nemoh sis vybrat 

lepšího rádce, než jsem já! Jsem v oblasti průšvihů a jejich náprav přímo 

specialista – vážně – moje mamka o mě často říká, že jsem tak trochu lump. 

Nebo neříká tak trochu? Už ani nevím… 

Každopádně ti úplně rozumím. Vím, jaký to je, když je doma dusno a všichni 

jsou na tebe naštvaný. V tu chvíli už je celkem jedno, že to nebyla tak úplně 

tvoje vina, viď? Už ti asi tolik nezáleží na tom, žes to neudělal schválně, myslím 

to se ségrou, ne to okno, to se ví…  Nedá se v tom vydržet a ty něco prostě 

musíš udělat, jen aby z dalšího a dalšího dne nebyla čím dál tím víc černota, to 

nesnášim. 

Jak řikám, znám to na vlastní kůži. A tak jsem tu s pár tipy, co zabírá – osobní 

zkušenost :-D! 

Už si někdy zažil nějakou velkou bolest? Nebo nějaký neštěstí? Já jo. Svoje i 

těch, co mám nejradši..  A já vim, že zabírá, když se na těch  obličejích 

zamračenejch objeví třeba jen malinkej úsměv. Fakt! Věř mi, to pak tolik nebolí 

– i trápení to tak nějak vyrušuje, jako rušič signálu! Dělám tak všechno proto, 

abych ten úsměv vytvořil. Třeba ráno vstanu první (to teda není nic 

vyjímečnýho..)a jdu všem nachystat nějakou krásnou snídani. Natrhám 

mamince kytku.  Poklidím, pomáhám, poslouchám na slovo(to je dost dřina, 

radši dělám ty snídaně..). Co se mi nedávno moc povedlo (a zrovna nešlo o 

žádnou lumpárnu ani její nápravu), bylo překvápko na dvorku pro mýho 

dědečka, který měl 77. narozeniny a my mu nemohli kvůli virusu udělat velkou 

rodinnou oslavu. Celej dvorek jsem  mu vymaloval a popsal a on měl ohromnou 

radost, když to uviděl. 

Že nevíš, jak na to? Posílám fotky, jak to může třeba vypadat.  

A ještě ti dám dobrou radu: určitě si pak v klídku se všema popovídej. Vyjasni 

před rodičema, jak to bylo doopravdy. I se ségrou.  Tý se samo omluv za ty 

džíny. A užívej si, že je máš (ne ty džíny, rodinu!!) a radši odpusť, než bys byl 

dlouho uraženej, ukřivděnej. Ono je lepší se radovat, než  se vztekat. Líp se 

kope ☺! 
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KYTIČKA Z LÁSKY  ☺  
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TIP NA DVOREK ☺ 

 


