Kudlanka

JSOU MI ÄŒTYÅ˜I A JSEM FRAJER!
PondÄ›lÃ-, 02 Ä•ervenec 2012

Myslím, Å¾e jste uÅ¾ o mnÄ› (nÄ›kteÅ™í) sly&scaron;eli. Jsem to mimino Kry&scaron;tof, a i kdyÅ¾ mi ta moje Å¾enská tak p
Å™íká, tak uÅ¾ mÄ› to opravdu dost uráÅ¾í. A uÅ¾ jsem na tom tak dobÅ™e, Å¾e ji to i klidnÄ› Å™eknu. Jsou mi totiÅ¾ uÅ¾
vám umím tolik vÄ›cí... Tak hlavnÄ› umím mluvit a to ukazuju v&scaron;em a poÅ™ád. A aby to nebylo jen takové mlácení
prázdné slámy, tak se hlavnÄ› na v&scaron;echno ptám, abych se co nejvíc dozvÄ›dÄ›l.
Ptám se poÅ™ád a na v&scaron;echno a do posledních detailÅ¯ a není nic, na co bych nedokázal poloÅ¾it otázku.
Ik
mi Ä•asto ti hroznÄ› chytÅ™í velcí Å™eknou, Å¾e neví, tak poÅ™ád se je&scaron;tÄ› mÅ¯Å¾u zeptat, proÄ• to neví. To jsem s
je&scaron;tÄ› nedozvÄ›dÄ›l, ale já tomu pÅ™ijdu na kloub.
Pokud se neptám, tak té svojí Å¾enské pÅ™esnÄ› Å™íkám, co
právÄ› dÄ›lám. To aby si nedÄ›lala starosti a mÄ›la pÅ™edstavu, Å¾e jdu tÅ™eba Ä•urat, Å¾e jdu kakat a pokud je to hodnÄ› b
tak aby se na to dokázala pÅ™ipravit.
Umím pÄ›knÄ›, Ä•asto a hodnÄ› jíst. NedÄ›lá mi problém spást toho tolik co moje
star&scaron;í sestra; no, na bráchu je&scaron;tÄ› momentálnÄ› nemám, ale jak Å™íká maminka, tomu se o jídle i zdá a
místo pozdravu pÅ™i pÅ™íchodu ze &scaron;koly se hned ptá, co bude na jídlo.
Umím bÄ›hat, skoro jezdit na kole, umím pár oblouÄ•kÅ¯ na lyÅ¾ích, umím se ozvat, kdyÅ¾ se mi nÄ›co nelíbí, umím hrát Ä
nezlob se a skládat puzzle, umím se podívat tak, Å¾e je mi skoro v&scaron;echno bÄ›hem pár sekund odpu&scaron;tÄ›no,
umím pár peprných slovíÄ•ek a dokonce i vtipy, co mÄ› uÄ•í brácha, ale tÄ›m moc zatím nerozumím, umím se dobÅ™e, nahlas
Ä•asto smát, poznám skoro v&scaron;echny lokomotivy, umím napoÄ•ítat do 69 a poznám pár písmenek.
Jsou mi Ä•tyÅ™i a kousek, Å™íkají mi Kry&scaron;pín a jsem veliký frajer.
NevÄ›Å™íte? KRY&Scaron;TOF(za nÄ›j psa
Å¾enská, máma PAULA)
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