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Tak uÅ¾ je mi pÄ›t. Å˜íkám to v&scaron;ude a v&scaron;em, abychom mÄ›li jasno, Å¾e uÅ¾ nejsem Å¾ádné pískle, ale poÅ™
chlap. Chodím do &scaron;kolky. MÄ›l jsem uÅ¾ v&scaron;i i ne&scaron;tovice a jsem zvÄ›dav, co mÄ› Ä•eká dále. Umím jezdit
na kole, lyÅ¾ovat a rád si pÅ™i tom zpívám.

Moc vÄ›cí mÄ› nevytoÄ•í, jen brácha, kdyÅ¾ mi Å™ekne &bdquo;ty debile&ldquo;. UÅ¾ jsem se nauÄ•il i pohotovÄ› odpovÄ
&bdquo;ty hajzle&ldquo;, ale znám i jiné. Ale ta Å¾enská, co s ní bydlíme, to nesmí sly&scaron;et, protoÅ¾e mÄ› potom
peskuje.
Rád mluvím a smÄ›ju se a vÅ¾dy pÄ›knÄ› nahlas, aby v&scaron;ichni vÄ›dÄ›li, kde jsem a náhodou nezapomnÄ›li
jsem velký chlap.
Rád jím, hlavnÄ› Ä•okoládu, su&scaron;enky, Å™ízky a hranolky. Byl jsem uÅ¾ u zubaÅ™e a mám jednu plombu, heÄ•. No
uÅ¾ mám pÄ›t, no.
Nedávno mÄ› ta moje Å¾enská postavila na brusle. No byla to dÅ™ina, hlavnÄ› pro ni, já jsem se docela bavil.
Zvedala
ze zemÄ› a zvedala a zvedala, a pak mi poradila jen, aÅ¥ dám nohy od sebe, ruce na kolena, pÅ™edkloním se. Ona mÄ›
pak pÄ›knÄ› tlaÄ•ila a to nám &scaron;lo, i jsem zatoÄ•il. Sice nevím jak, ale jsem holt &scaron;ikovný a taky chytrý.
Umím p
a Ä•ísla mÄ› dost zajímají, hlavnÄ› ty co jsou na vláÄ•cích a trolejbusech. Sám si je pÅ™eÄ•tu a hodnÄ› nahlas, aby v&scaron;ic
vÄ›dÄ›li, co uÅ¾ umím.
Vydupal jsem si poÄ•ítaÄ•, chtÄ›l jsem dvÄ› hodiny, ona prosazovala 20 min. Nakonec jsem to ukecal na 21 minut &ndash; z
týden. Já vyzraju na v&scaron;echny.
Je to fajn. Jsem rád, Å¾e mÄ› má, ale nÄ›které vÄ›ci mi trochu vadí. TÅ™eba mÄ› nutí si utírat zadek, nebo jíst pÅ™íborem
vÄ›t&scaron;inou vytoÄ•ím do bÄ›la. Chci lÅ¾iÄ•ku a komínek, to mi vyhovuje.

Si Å™íkám, kolik kravin se budu muset je&scaron;tÄ› nauÄ•it... KRY&Scaron;TOF
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