Dyslektikova zpověď
Sem uplňi blbec. V te porabňe ale pani doktrka řekla že za to nemuzu. Že mam tu
dysleksijy. Jo. Zas ja. Proč to nemá taki Zyma. Fšecho mu jde ani se nemusy učit. Řikal že,
prave čte Vinetuou. druhi díl. Moc tluste. Přád se chludí a ještě mi posmivá. A učitelka mu
nadřuje to vi každy. Třeba včera. Jak sme se honily o prestace a on to začal. Pozmanku do
žakule sem bostal jenomja. A ješte mi všichni smaly. Ale ja ne. Protže ne ttata zase zbije.
Vždycky řve že mě zabje. Spratek sem a že mu to delam schalňe. Takova ostuda to nepřežje.
Pokom jako sem. A že me vyhodi nebo on pujde prič už nemá nervi. Totak je pořd.
Amaminka začne břecet a tes me chráni. Taki jebnou bostala po ruce jak me chranilá. A
mňela ji dloho zavzanou. Jedonou mi řekla že to mam po tatvi. propdanul s česaku a ani ne
umí pořabňe čit a všeko piše mamnka. Ale nesmin nuto řct. Portže bi zadyl ji mamiku. a
vihobil ataky me zbil a mam zaracha na tydem ani televize. A aať se podivam na Martinu. Na
martinku. Nojo tama same. Martiňisko. A tata ji pořat davá na zrlimiznu A kupuje čkoladi a
uš je dachrata jak bečka. Jo boly me taky hlava. Uš semi do te skoli nehce chodit. nebavi. A
taki psani. Same chibi a kozli říka učitlka a červené moře fuj. Jak sem brečel. A maminka.
Celou nedeli sme psaly ten úkol. Zadny škrtnec a pjekne pismenka. Moc semse tesil do skoli
moc a nemoh sem spat. A rano sen nechel ani s nidat a letěl honem. A maminka se smala.
Aco učitelka mi virvala ten úkol ze sešitu a řvala že sem nenprvliteny a pujdu do zlašni školi.
A decka pomislivali. A maminka brcela a hlabila me a dala kyndr vajco. A řekla že me tam
neda nesem hlopi. A šla do školi a sem byl nemonocni. Tata mi dal este facku. Potom sem byl
v te porabne. Pani doktorka byla hodna ale stejňe sem pořad nejhoři. Nanastence ve čteni
poslední. Uš bisem chťel byt jenom doma z mamikou. Ale tata. A chel bi sem psa. Vlčaka.
Jakého ma Zyma. Maminka řekla žemi ho kopi a dude se menovat Brok. A dudu snim chobit
ven. Ale tata řek že nezaslzím aš budu mit lepši znamky. A maminka řkla že dudu. A dosanu.
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