Laupäev
Ükspäev leidis isa diivanilt Manny teki Kõllu. Ma ei
usu, et isa teadis, millega tegemist on, sest ta viskas selle lihtsalt minema.

Sellest ajast alates on Manny tekki otsides maja
pahupidi pööranud, nii et lõpuks pidi isa talle
ütlema, et viskas selle kogemata ära. Noh, eile
maksis Manny kätte, kasutades isa Kodusõja
lahinguvälja mängukomplektina.
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Manny on oma viha ka kõigi teiste peale valanud.
Istusin täna lihtsalt oma asjadega tegeldes
diivanil ja Manny tuli minu juurde ja ütles:
PLOOTS!

KRÕPS

Ma ei teadnud, kas “ploots“ on mingi titade roppsõna või mida, aga mulle selle kõla ei meeldinud. Nii
et läksin ema otsima, et küsida, kas TEMA
teab, mida see tähendab.
Kahjuks rääkis ema telefoniga ja kui ta mõne oma
sõbrannaga lobiseb, siis läheb tema tähelepanu
võitmiseks terve igavik.
EMA EMA
EMA EMA
EMA EMA
EMA

BLAA BLAA
BLAA BLAA
BLAA

SIKUTUS

MIS

SEE

PLOOTS

ON?

See rabas mind hetkeks, sest mina üritasin
TEMALT täpselt sama asja küsida. Mul polnud
vastust, nii et ema pöördus tagasi oma vestluse
juurde.
Pärast seda teadis Manny, et talle on antud millal
tahes minu Plootsiks kutsumiseks roheline tuli ja
seda ta on terve päeva ka teinud.
PÜHI MU
PEPUT,
PLOOTS!
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Lõpuks õnnestus mul hetkeks ema jutt katkestada,
aga ta oli hoopis vihane, et ma teda segasin. Ütlesin
talle, et Manny hüüdis mind “Plootsiks“ ja tema küsis:
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Oleksin pidanud teadma, et Manny peale kaebamine ei vii kuhugi. Kui me Rodrickuga väikesed
olime, kaebasime teineteise peale nii palju, et see
ajas ema hulluks. Siis tõigi ta probleemi lahendamiseks välja asjanduse nimega Lobakonn.

Emale tuli see Lobakonna mõte siis, kui ta eelkoolis õpetas. Lobakonna mõte oli see, et kui meil
Rodrickuga tekkis omavaheline probleem, siis me
pidime seda ema asemel Lobakonnale rääkima.
Noh, Lobakonn töötas SUUREPÄRASELT
Rodricku jaoks, aga mul polnud temast kasu.
LOBAKONN, RODRICK
VARASTAS MU
HOIUKARBIST
KOGU RAHA!
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