PSYCH-OUTS COLLECTION as used in BEE'S KNEES ENGLISH

BABY-SITTERS BEG
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V našich rodičovských životech jsme právě dosáhli nádherného bodu.
Teď když má George 15 let je dost starý na to aby se staral o své bratry.
Konečně se nemusíme obtěžovat s a platit moc peněz za au-pair.
Já bych naprosto s klidem nechal kluky v Georgeově péči už před pár lety.
V 13 letech byl daleko schopnější řešit nějakou krizi než kterákoli z těch holek.
Ty holky jsme najímali na večer aby se dívaly na televizi.
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Pokaždé když nás někam pozvali tak moje žena trávila hodiny tím že volala našim známým
Zavolala jestli někdo nemá nějakou au pair která by měla volno a mohla večer hlídat.
Někdy se jí nepodařilo nikoho najít – nebo se to děvče prostě vůbec neukázalo.
V tom případě jsme museli sedět doma a představovat si jak se všichni ostatní baví
Všichni ostatní byli na tom večírku na který nás pozvali
Obvykle ale uspěla a domů nám přijelo nějaké děvče
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Pokoušel jsem se jí vysvětlit kdy chodí kluci spát a kde najde konvici
Jasně jsem jí řekl že není třeba se zneklidňovat
Nejmladší kluk začal ječet a házet kolem sebe různými věcmi
Takový on prostě je.
Málokdy se mi podařilo překonat jazykovou nariéru
Vzdal jsem to a nechal jsem jí telefonní číslo na které měla zavolat pokud by nás potřebovala
I když bůh ví proč
Nikdo by nebyl schopen to rozluštit
Nerozuměl bych tomu co říká kdyby někdy musela zavolat

Někdy jsem se z večírku vrátili a našli jsme kluky pořád ještě oblečené
Kluci tvrdě spali v kterékoli posteli kromě své vlastní
Au pair se mile usmála a museli jsme ji zavézt domů
Čas od času jsme narazili na nějakou skvělou opatrovnici.
Dětem četla a pak je ukládala do postele.
Pak vždycky uklidila v domě, zatímco čekala až se vrátíme domů.
Vypadalo to, že tyhle holky vždycky nacházíme týden předtím než měly letět domů.
Většina holek, které jsme najali, byly naprosto k ničemu.
Nedělaly nic kromě toho, že seděly na pohovce, jedly naše jídlo a zíraly na televizi.
I tak je ale 20 liber za čisté svědomí nízká cena.
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Jediné co mě přesvědčilo abych zaplatil za au pair bylo pomyšlení na novinové titulky.
Přemýšlel jsem co by bylo v titulcích kdyby se stalo něco děsivého zatímco budeme pryč.
Zlí rodiče nechali své děti samotné s šíleným zabijákem.
Kluci by se s šíleným zabijákem vypořádali daleko líp bez cizí pomoci…
aniž by přitom museli zvládat nějakou hysterickou dívčinu
Ta holka ani nevěděla jak se anglicky řekne “pomoc”.
vypadalo by špatně kdybychom je nechali ať se brání sami.

Konečně je to naše období s opatrovnicemi za námi.
A díkybohu za to, teď když začaly prázdniny.
Moje žena je teď zpátky v práci na poloviční úvazek.
Jak to o školních prázdninách zvládají jiné pracující matky?
Nejsem si jistý, co by na Georgeovy metody hlídání dětí řekla ChildLine.
V úterý plánovala moje žena že půjde na pár hodin do práce.
Předchozí večer jsme George poprosili jestli by mohl pohlídat své bratry zatímco jeho matka bude
pryč.
Ráno zavolal její šéf a řekl jí, že si ten den může vzít volno.
Ráno se táhlo a George zůstával ve své ložnici.

Stejně jako spousta teenagerů i on bere svůj spánek nesmírně vážně.
V průběhu školního roku se mu nějakým způsobem daří vyplazit se z postele aby stihl školu.
O prázdninách se ukáže v pravém světle jako nejlínější kluk na světě.
Zhruba v jednu odpoledne zazvonil telefon v kuchyni a moje žena jej vzala.
Byl to George, který volal ze soukromé linky, kterou si nainstaloval ve své ložnici.
Vysvětlila mu, že ten den dostala volno.
Zeptala se George proč volá.
Myslel jsem, že jsi v práci. Řeklas mi že mám hlídat děcka.
Jenom jsem volal abych si byl jistý že kluci jsou v pořádku.

