
9 { Mámy

1. Paní z prvního patra: „Verunka nosí tu svou opičku všude. Byla i v Egyptě, když
jsme letěli. Nakonec jsem ji musela dát ke švadleně, aby ji dala zpátky dohromady.
Oko jí chybělo, ucho natržené a ocas potřeboval záplatu.ÿ

2. Paní z pátého: „Tak ty moje dvojčata jsou požehnání, ale toho šrumce, to byste
měla vidět. Odpoledne na sebe křičí pořád stejně přes dvě místnosti: Lála! Lála!ÿ

3. Paní z šestnáctého: „Je mi z té Elišky ouzko. Ráno ve škole jí to ještě celkem jde,
ale přijde večer zvenku domů a vůbec se jí nechce psát úkoly. Sedí u televize a prý,
že ji to nemyslí. Ach jo.ÿ

4. Paní z druhého: „Ondra si s tím příkladem z matematiky poradil rychle, stačilo
jen otevřít pusu a měl to. Zato Honza, ten do toho jen kouká a nic. Ani praštit
by ho nepomohlo.ÿ

5. Paní z třetího: „To ale bylo dneska breku! Frantíkův kamarád Pepa mohl dneska
ven až později, tak že Franta mu připraví pískoviště, než přijde. Začal kopat,
udělal velkou horu písku, jenže pak o ni zakopl a spadl obličejem do té díry, co po
té hromádce zbyla.ÿ

6. Paní z devátého: „Jarmilka moc chtěla patřit k Vlčatům, tak jsem jí to dovolila.
Dokonce se začla víc učit, prý, že jsou tam samé pilné holky a nechce vypadat
hloupě.ÿ

7. Jiná pání z prvního: „Vojta Kotrba pobíhá každý den po ulici a straší všechny psy
a kočky v ulici tím, že mlátí trubkou na ploty. Říkala jsem to staré Kotrbové a ta
mu tu trubku sebrala. No a teď? Trhá větve z našeho ořešáku a mlátí tou větví,
dareba jeden.ÿ

8. Paní ze šestého: „Románek zkouší péct. Je však líný pořádně vyválet těsto, takže
to vypadá spíš jako buchty, než pravé koláče.ÿ

9. Jiná paní z druhého: „Otakárek je vzorný, nelže a vždy udělá, co mu řekneme.
Jsme na něj za to hodní a on pak sám může jít přes celé město do cukrárny.ÿ

10. Paní ze čtvrtého: „Á, ty jsi už zase shodil hrneček, Mirku? To se stává, nebul.
Chtěl bys místo mlíčka nějakou limonádu?ÿ

11. Paní z desátého: „Márinka křepčí už v pět ráno! Přebalit, dát najíst . . . a takhle
vydrží jančit a hopsat až do čtyř do odpoledne bez ustání.ÿ

Toto je materiál pro hru Jarního soustředění KSP 2012, které se v této lokalitě
koná. Neničte prosím tyto papíry, ve středu 2.5. je sami uklidíme.


