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To ten Ä•as letí... Zhruba pÅ™ed rokem a pÅ¯l se na nás &scaron;tÄ›stí koneÄ•nÄ› usmálo a zaletÄ›la k nám vrána a pÅ™inesla
nám na&scaron;i malou holÄ•iÄ•ku. Dokonce k nám zaletÄ›la úplnÄ› ve stejný den, jako ke zde známé VodomÄ›rce, ale to je
vedlej&scaron;í. My jsme tu na&scaron;i prÄ•ulku pojmenovali Aida, ale sly&scaron;í na v&scaron;echny moÅ¾né obdoby,
jako je Aidinka, Aidy, Aidi, AiÄ•ulí, AiÄ•ulínek, AjÄ•ou&scaron;ek a mnoho dal&scaron;ích.
. Nutno podotknout, Å¾e takhle se vyÅ¾ívá jen maminka, neboÅ¥ tatínek je z jiných krajÅ¯, kde se takto jména neupravu
si osvojil pouze Aidy. A proÄ• vám o na&scaron;í Aidince pí&scaron;u aÅ¾ takhle pozdÄ›? No, hlavnÄ› díky tatínkovi, který je
velmi opatrný a tak pÅ¯vodnÄ› vÅ¯bec nechtÄ›l, abychom uveÅ™ejÅˆovali Aidiny fotky na internetu. JelikoÅ¾ jsem to chtÄ›la
respektovat a oznámení o narození dceru&scaron;ky bez fotky by bylo jaksi jalové, tak jsem se s tím tedy nemohla
pochlubit.
A co se zmÄ›nilo? ManÅ¾elova teta dala fotky na&scaron;eho brouÄ•ka do internetového alba a bylo to. A teÄ• k
vÄ›ci. Ná&scaron;e Aidinka vyrÅ¯stá v Babylónu. Tatínek na ni mluví persky, maminka zase Ä•esky a trochu persky, rodiÄ•e
se mezi sebou baví anglicky a aby toho nebylo málo, tak paní na obÄ•asné hlídání na ni mluví &scaron;panÄ›lsky.
Mysleli
jsme si, neboÅ¥ jsme se to i doÄ•etli v chytré literatuÅ™e, Å¾e díky tomuto pomatení jazykÅ¯, zaÄ•ne Aida mluvit spí&scaron;e
pozdÄ›ji, neÅ¾ její vrstevníci, ale opak byl pravdou.
ZaÄ•ala Å™íkat první opravdové slovo uÅ¾ nÄ›kdy v 10 mÄ›sících. A co
bylo? MÅ¯Å¾e se tak stát pouze v domÄ› mých rodiÄ•Å¯, kde jsme byli vloni na jaÅ™e na tÅ™ímÄ›síÄ•ní náv&scaron;tÄ›vÄ›, Å¾
je pejskovo jméno.
Moje mamka Å™íká, Å¾e by se chtÄ›la mít, jako ten pes (tak ho totiÅ¾ mÅ¯j tatínek opeÄ•ovává).
T
divu, Å¾e oslovení &bdquo;Lumpe!&ldquo; bylo první, co z Aidinky vypadlo. V jejím podání ov&scaron;em pouze zkrácená
verze &bdquo;Pe!&ldquo; a pozdÄ›ji &bdquo;Pepe!&ldquo;. Je to v&scaron;ak spí&scaron;e zásluha mé mamky, která
Aidu skoro kaÅ¾dé ráno brala na chvíli pÅ™ed dÅ¯m na laveÄ•ku, kde spolu Ä•ekaly, aÅ¾ se Lump ukáÅ¾e a také ho spolu vo
Od té doby se Aidince slovník roz&scaron;iÅ™uje geometrickou Å™adou a pÅ™i roÄ•ní kontrole u dÄ›tské lékaÅ™ky jsme se d
Å¾e je Aida vlastnÄ› tro&scaron;ku vepÅ™edu ve vývoji Å™eÄ•i a nikoliv na chvostÄ›, jak jsme pÅ¯vodnÄ› oÄ•ekávali. MÄ› ale
baví, jak krásnÄ› si ty jazyky, které se uÄ•í, upravuje. Slova, která vyslovuje dobÅ™e, Ä•lovÄ›ka potÄ›&scaron;í, ale kam se
hrabou na ta skomolená. To jsou pÅ™ímo skvosty.
Tak napÅ™íklad medvídek je v AidinÄ› podání &bdquo;nenenge&ldquo;,
vajíÄ•ko &bdquo;vakoko&ldquo;, kamarádce Sophie (Ä•teno sofi) se Å™íká &bdquo;Javi&ldquo; a babiÄ•ce zase
&bdquo;babaka&ldquo;. Krásné jsou i perské zkomoleniny. Zajíc je v per&scaron;tinÄ› chargu&scaron; (doslova oslí
u&scaron;i), v AidinÄ•inÄ› podání v&scaron;ak &bdquo;jaguk&ldquo;. KdyÅ¾ je nÄ›co hotovo, nebo dokonÄ•eno, snÄ›zeno, Å™
se tamum &scaron;od, Aidinka v&scaron;ak Å™íkala &bdquo;tam bum kok&ldquo;, nyní zmÄ›nila na &bdquo;tamum
kok&ldquo;. A perská babiÄ•ka mamán bozorg (doslova velká matka) je u nás &bdquo;mamán gong&ldquo;.
Tak mÄ›
napadlo. Máme doma jeden moc hezký kalendáÅ™ Washingtonu, DC. Je sice reklamní, ale toho textu je tam minimum a
obrázky jsou opravdu velmi povedené. My ho nepotÅ™ebujeme (neb uÅ¾ nám dva jiné visí), tak mÄ› napadlo uspoÅ™ádat
minisoutÄ›Å¾. ÄŒást roku je sice pryÄ•, ale dobré tÅ™i Ä•tvrtiny jsou poÅ™ád je&scaron;tÄ› pÅ™ed námi. Tak, co kdybyste zk
rozlu&scaron;tit slÅ¯vka na&scaron;í Aidinky? Podotýkám, Å¾e jsou to pouze ta Ä•eská. Ten, kdo jich uhodne nejvíc,
vyhrává. Dala jsem tam i pár lehÄ•ích na povzbuzeni. Nepi&scaron;te odpovÄ›di sem, ale za&scaron;lete (máte-li
zájem) Daniele.
Já pak &scaron;tastnému výherci mileráda ten kalendáÅ™ po&scaron;lu. Jestlipak uhodnete, co je
to: javaga
ko-p-tak
tadlo vÄ›kyky
kabiky vikyk
boboduk dabakak bakyky
kaÄ•oku tamonon
samán
bjambji
makonko PS: PÅ™idávám je&scaron;tÄ› dal&scaron;ích pár fotek pro ilustraci - kliknÄ›te si.... Giussi

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 7 May, 2021, 05:37

