Rodičia a deti
Vzťahy medzi rodičmi a deťmi boli vždy zložité . Najviac sme sa hádavali, ked´ sme boli
tínedžeri. Myslel som si, že ked´ s bratom dospejeme tak budeme celá rodina spokojne

žiť .

Všetko sa to zmenilo v jeden deň ked´ som ako 25-ročný muž spoznal úžasné dievča . Stretli sme
sa v obchodnom dome ked´ som sa jej ponúkol či jej odnesiem tašky do auta .

Ani chvíľku som

neváhal, hned´ som ju pozval na večeru do jednej úžasnej reštaurácie . Čudovala sa že mám
peniaze na takú drahú reštauráciu . Vysvetlil som jej že som vlastníkom jednej z najväčších firiem
sveta a že môžme ísť do lepšej reštaurácie . Veľmi rýchlo mi odpovedal že pôjde veľmi rada . Boli
sme spolu ešte zopár krát vonku až sme sa rozhodli že ju predstavím mojim rodičom . Z jej
rodičmi som sa už zoznámil , sú to veľmi milí ľudia . Dúfam že aj naši budú štastní že ju plánujem
požiadať o ruku . Ráno som zavolal mame že prídeme na večeru , že by som im chcel predstaviť
moju priateľku . Večera zo začiatku prebiehala dobre kým si ma mama nezavola do kuchyne . ,,
To dievča sa mi k tebe moc vôbec nehodí . Dúfam že to sňou nemyslíš vážne ? " Povedala mi
nahnevaným hlasom. ,,Mám ju rád ,chem si ju zobrať za ženu !" ,,Určite to je len niaka
zlatokopka chce ťa okradnúť o tvoje peniaze " nahnevaný som odišiel preč . Nemohol som uveriť
čo mi povedala mama. Na druhý deň ráno za mnou prišiel do firmy oco. ,, Syn môj je to dobré
dievča , mama to tak nemyslela . Ocove slová ma potešili . Povedal mi aby sme večer prišli,že sa
porozprávame s mamou . ,,Ahojte už sme tu !" ,,A vy tu čo robíte ?" vykríkla mama. ,,Pozval som
ich aby ste sa udobrili." ,, Tu zlatokopku tu nechcem , preklepla som si ju pochádza s chudobnej
rodiny ! Bud´ odíde ona alebo ty sňou už si neni môj syn !" Oco sa

nezmohol ani na slovo, po

maminom výstupe . Odišli sme preč . Oco sa mi nasledujúce dni chcel dovolať , ale nedvíhal som
mu to . Vedel som že mi nechce zle , ale nechcel som sa sním baviť o mame . Po pár mesiacoch
sme sa úplne prestávali stretávať . Odišiel som z firmy aby sme si mohli postaviť dom mimo
mesta a bývať štastne . Prešlo 5 rokov od hádky s mamou . ,,Pani suseda ,pani suseda!" kričala
na mamu suseda . ,,No musím vám povedať ,máte krásneho vnúčika."

Zaskočená sa dívala na

susedu . ,,Vnúčika ?" Áno ,zlatý malý chlapec , myslím že Maťko sa volá ." Pozerala sa
prekvapene na susedu . Bola aj smutná že otom doteraz nevedala ale aj rada že má vnuka . Dlho
otom rozmýšľala až sa rozhodla že synovi zavolá . Pozvala nás na náštevu , rozmýšľal som čo
povedať ale moja žena mi povedala že bude dobré ked´ sa stretneme . Otvorila sa bránka a

zpoza nej vybehol štvorročný chlapec . ,,Baba,Babka" kričal a bežal smerom k nej . Hodil sa jej
okolo krku a silno ju stisol . ,,Syn môj prišiel si " pobuchal ma otec po pleci . Mama ku mne išla z
uplakanými očami " Viem že mi tak ľahko neodpustíš , prepáč mi zato čo som povedala ste
úžasna rodinka a nenechajte sa nikým rozdeliť ." ,,Ako by som sa mohol na teba tak dlho hnevať
mama " pritisol som si ju k sebe a silno stiskol .,, Je dobré, že sme zas jedna veľká rodina
"pošepkal som mame do ucha .

