PROČ MAMINCE ROSTE BŘÍŠKO?

Když tatínek odejde do práce,
Cák a Flíček mamince se vším
pomáhají. A tak mají dost času na
hraní a povídání.
Dneska si ale maminka pustila
televizi. Mluvili tam o zdravém
životním stylu. Že je dobré jíst
hodně zeleniny, například rajčata,
okurky, papriky, květák, mrkev
nebo červenou řepu. Také jablka,
hrušky, třešně, jahody, hroznové
víno, citróny a pomeranče jsou
zdravé. Kdo nechce být tlustý,

ať nepije pivo, nejí hodně pečiva
a sladkostí a ať hodně sportuje.
Cák a Flíček se podívali na
maminku. Už dávno si všimli, že jí
roste bříško.
„To je divné,“ povídá Cák.
„Maminka jí hodně ovoce a zeleniny. Ke snídani si dá jeden rohlík.
Tatínek sní tři.“
„A nepije pivo, na rozdíl od
tatínka,“ přidal se Flíček. „Ale
komu roste bříško? Mamince! Jak
je to možné?“

„To bude tím,“ usoudil Cák,
„že tatínek v práci hodně sportuje.“

A tak začali maminku honit.
„Pojď s námi ven. Povoz nás
na kole, to se nám líbí,“ prosili.

Jindy se šli projít a Cák
s Flíčkem pořád chtěli vědět,
co je za rohem a co je v té další
ulici a kudy se jde ke kostelu
a jak vypadá nádraží, jen aby
s maminkou ušli co nejdelší cestu.
A výtahem že se najednou bojí
jezdit, aby s nimi maminka šla
raději po schodech. A doma si
chtěli hrát na schovávanou a ráno
že by chtěli cvičit, kdyby jim tak
maminka mohla ukazovat, jak se
to dělá.
Maminka byla hodná a nebyla
líná, a tak jim ve všem vyhověla.
Když si v cukrárně koupila
dort nebo zmrzlinu, oba jí z těch

dobrot ujídali, až se jim dělaly boule
za ušima, jen aby na maminku zbylo
co nejméně.

Ale ať dělali, co dělali, maminčinu bříšku to bylo fuk. Zmenšit
se nechtělo. Dokonce tomu bylo
přesně naopak.

Po týdnu zdravého životního
stylu šli s maminkou do obchodu.
Koupila si novou sukni, nové šaty,
nové tričko i nové kalhoty. A to
jen proto, že se do těch starých
věcí maminčino bříško už nevešlo!
Tatínek si ten večer dal guláš
a k tomu osm knedlíků. Maminka
snědla jen tři.
„Ten tatínek musí v práci
tolik sportovat,“ řekl Cák, když se
díval na tatínkovu štíhlou postavu.
„To asi musí,“ řekl Flíček.
„Maminka by také možná byla
štíhlá, kdyby chodila do práce,

ale já jsem stejně radši, že je
s námi doma.“
„To je tedy pravda,“ řekl Cák.
„Ať si maminčino bříško roste,
jak chce. Stejně mám maminku
nejradši ze všech lidí na celém
světě!“

