
O ČEM JSEM   SNIL   A CO SE MI SPLNILO  

Někomu to přijde normální a úplně přirozené mít sourozence. Vůbec o tom nepřemýšlí, bere to

jako samozřejmost.

U mne to bylo jinak. Snil jsem o tom dlouho, možná roky. Chtěl jsem,mít vždy malou sestřičku

nebo bratříčka. Někdy jsem si myslel, že se to nikdy nestane a můj sen se nesplní.

Ale jednou z ničeho nic, na mne mamka "vysypala", že budeme mít mimino. Byl jsem moc

šťastný, když jsem se tuto novinu dozvěděl. Šel jsem ven a řekl tuto zprávu všem známým a svým

kamarádům. Kamarádi řekli, abychom to šli oslavit a pořádně zapít. Já ale nešel. Bylo mi fajn a nechtěl

jsem si to zkazit.

Když už maminka měla bříško, poslouchal jsem, jak malé kope a převrací se. Byl to zvláštní

pocit. Mamka mi jednou nabídla, abych s ní šel na ultrazvuk, podívat se, jak se našemu miminku vede.

Bez vysvětlení bych asi mimčo na obrazovce nerozeznal, ale cítil jsem, že ho budu mít rád. Tam jsme

se také dozvěděli, že se mi narodí bráška. Nemohl jsem se dočkat, až bude na světě, až ho budu vozit,

hrát si s ním, mazlit se. Moc jsem se těšil. Bylo to dlouhé čekání.

Konečně přišel den a mamku jsme odvezli do porodnice. Všichni jsme byli napjatí, co se bude

dále dít. Když nám zavolali, že je kluk na světě, hned jsme za mamčou a bráškou jeli. Byl jsem dosti

nervózní,  nemohl  jsem  se  dočkat.  Uviděl  jsem  ho  a  nervozita  ze  mě  spadla.  Bylo  to  nejhezčí

a nejrozkošnější stvoření.

Dostal jméno Alex. Nevím proč zrovna Alex, ale líbilo se mi to. Alexe, mého sourozence, jsme

dali pokřtít. Nevím proč, ale máma si to přála. Já osobně pokřtěný nejsem a vůbec mi to nevadí. Řekl

jsem si:"Pokřtěný, nepokřtěný, hlavně že mám svého brášku." Nyní jsem v léčebně. Moc mě mrzí, že

nemohu být doma se svým sourozencem. Byl bych rád s ním. Nestyděl bych se vozit ho v kočárku, hrát

si s ním a učit ho poznávat svět.

O čem jsem snil? O sourozenci. A co se mi splnilo? Mít bráchu.

Tenkrát, když jsem ho viděl poprvé, jsem byl nejšťastnější. V první chvíli se mi chtělo brečet.

A to se mi ještě nikdy nestalo. Proto si myslím, že to byl můj největší splněný sen.

Štefan K., nar. 1989
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