Kudlanka

MARTÃ•NKOVY NAROZENINY
PondÄ›lÃ-, 27 kvÄ›ten 2013

Å½ivot jde dál a má pokraÄ•ování ... Milé kudlanky a kudlánci, chtÄ›la bych se s vámi podÄ›lit o krásný záÅ¾itek. O první
narozeniny mého vnouÄ•ka. Abych to pÅ™iblíÅ¾ila, jeho táta, mÅ¯j syn, na zaÄ•átku loÅˆského roku náhle zemÅ™el. PrávÄ› Ä•
s pÅ™ítelkyní miminko. Nebudu popisovat v&scaron;echny ty tÄ›Å¾kosti, neÅ¾ nakonec u soudu urÄ•ili, Å¾e mÅ¯j syn je jeho
Tak teda ty narozeniny. Minulou nedÄ›li, na&scaron;tÄ›stí bylo krásné poÄ•así, se konaly na chatÄ›, na velké zahradÄ›, os
narozenin. Moje "skoro snacha" to mÄ›la krásnÄ› pÅ™ipravené. Posezení, grilování a setkávání. BabiÄ•ky a dÄ›deÄ•ci
samozÅ™ejmÄ› nechybÄ›li. A potom spousta kamarádÅ¯ mého syna a jeho pÅ™ítelkynÄ›.
Bylo to asi Ä•tyÅ™icet lidí, kteÅ™
odjíÅ¾dÄ›li, ale v&scaron;ichni si udÄ›lali Ä•as, aby alespoÅˆ na chvíli pÅ™ijeli a popÅ™áli malému klouÄ•kovi &scaron;tÄ›stí d
roku. VÄ›t&scaron;inou tam byli s dÄ›tmi nebo se psy. I dÄ›ti tam mÄ›ly svoje dÄ›tské chlebíÄ•ky, limonádu a 2 bazénky ke
koupání.
Malý Martínek byl naprosto spokojený. UÅ¾ bÄ›há a poÅ™ád mÄ›l nÄ›koho, kdo se o nÄ›j staral. Taky honil pejs
se nauÄ•il Å™íkat haf. NejvÄ›t&scaron;í radost mÄ›l z dárkových ta&scaron;ek, ty radostnÄ› nosil. Ale, vÄ›Å™ím, Å¾e pozdÄ›ji
i hraÄ•ky, které v nich dostal. :-))) Taky dostal nÄ›kolik dortÅ¯. Ale ne tÄ›ch z cukrárny, ale výhradnÄ› doma s láskou peÄ•ených
Sice nebyly tak dokonalé, a o to víc chutnaly.
Jeden spoleÄ•ný dárek byla dovolená v Å˜ecku moÅ™e. Tak pojede Martínek
maminkou k moÅ™i a urÄ•itÄ› se mu tam bude líbit, protoÅ¾e máma s tátou byli nad&scaron;ení jachtaÅ™i, moÅ™e milující. Ta
trávili v&scaron;echny dovolené.
Bylo to opravdu moc hezké poznávat synovy kamarády, hodnÄ› jsem jich znala
jenom z vyprávÄ›ní. KdyÅ¾ jsem byla souÄ•ástí té skvÄ›lé party, uvÄ›domila jsem si, Å¾e je o malého postaráno a nevadí, Å¾e
nemá tátu - je vidÄ›t, Å¾e má spoustu kamarádÅ¯. A aÅ¾ pÅ™ijde Ä•as, tak se urÄ•itÄ› objeví náhradní táta, protoÅ¾e o tak sk
maminku a &scaron;ikovného kluka, bude zájem.
A nÄ›kde nahoÅ™e se tÅ™epetala spokojená du&scaron;e mého syna...
MILENE

Mezi stromy byla nataÅ¾ená &scaron;ÅˆÅ¯ra a na ní pÅ™ikolíÄ•kované fotografie, MartínkÅ¯v rok v kostce. Kdo chtÄ›l, m
kartiÄ•ku napsat pÅ™ání, které dostane, aÅ¾ mu bude 18 let.
Ta moje kartiÄ•ka: . Taky Ti pÅ™eji v&scaron;echno, co se k narozeninám pÅ™eje. &Scaron;tÄ›stí, zdraví, radost,
úsmÄ›vy&hellip;
Ale hlavnÄ› pÅ™eji, aby z Tebe vyrostl takový bezva chlap, jako byl TvÅ¯j táta.. Mám TÄ› moc ráda,
babiÄ•ka M.

http://www.kudlanka.cz
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