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Χαιρετισμούς και ευχές

Γιατί δεν έρχεσαι
στο νερό μαζί μου?

Δεν ξέρω, δεν
αισθάνομαι καλά
μπορεί να έχω
κρυώσει

Να προσέχεις!

Στη διάρκεια της νύχτας

Λοιπόν εγώ δεν καταλαβαίνω
ενώ είσαι τόσο όμορφη να μην
θέλεις να βάλεις ένα τοπάκι!
Δεν πρέπει να ντρέπεσαι τόσο!

Εγώ μ’αυτή την
μπλούζα νοιώθω πολύ
καλά. Άσε με ήσυχη!

Ίσως η Πατρίτσια έχει δίκιο. Ίσως
υπερβάλω… μ’αυτό το φώς δεν φαίνεται
σχεδόν καθόλου. Νομίζω ότι σήμερα θα
κάνω μπάνιο.

Έλα Αλίκη,

βούτα!

Τι συμβαίνει?
Φοβάσαι το νερό;

Χα!Χα!Χα!

Χα!Χα!Χα!

Αλίκη! Σταμάτα.
Έλα εδώ!

Ντράπηκε που την είδαμε
με το μπικίνι.

Αλίκη τι έπαθες;
Τι συμβαίνει;

Γιατί;

Γιατί έχω μια ουλή στο στήθος

Καλά ντρέπεσαι να σε
δουν με μπικίνι γι’ αυτή
την ουλή; Δεν βλέπεις
ότι όλα τα αγόρια
τρέχουν πίσω σου;

Εγώ έπρεπε να βάλω σιδεράκια
στα δόντια για ένα χρόνο.
Αισθανόμουν τόσο απαίσια που
δεν άνοιξα το στόμα μου για 1
εβδομάδα. Επικοινωνούσα μόνο
με νοήματα.

Εγώ αισθάνομαι χοντρή με ολόσωμο
μαγιό και η μητέρα μου δεν με
αφήνει να φορέσω μπικίνι γιατί
λεέι ότι μου τονίζει περισσότερο
την κοιλιά μου.

Εγώ πιστεύω ότι τελικά
το συμπέρασμα είναι…
είμαστε όλες υπέροχες
και απόψε το βράδυ θα
σχίσουμε με την
εμφάνισή μας!!!

Εγώ πάντα είμαι της γνώμης
ότι μου πάνε καλύτερα τα
μπλουζάκια που δένουν στο
λαιμό. Δεν είναι έτσι;

Πως θέλεις να στο
πούμε, ότι όχι;
Χα!χα!χα!

Ίσως σήμερα το πρωί το
παράκανα. Συγχώρεσε με αν
κατά κάποιον τρόπο σε τρόμαξα…

Δεν με τρόμαξες…απλά ντράπηκα που με
είδες ότι έχω …έχω μια ουλή

Έτσι το άλλο πρωί..

Όποιος πιάσει πρώτος το
ρολόι κερδίζει!

Αστειεύεσαι βέβαια! Εγώ έχω ένα σωρό
ουλές! Κοίτα, αυτή την έκανα
καταδιώκοντας τον αδελφό μου στο
Snowboard.

Πάμε!!!

Πώς έκανες αυτή την ουλή;
Δεν είναι από κανένα
ατύχημα, έκανα
εγχείρηση επειδή έχω
συγγενή καρδιοπάθεια.

Αυτό της καρδιοπάθειας έχει σχέση με την καρδιά,
αλήθεια; Έπαθες καρδιακή προσβολή;

Όχι, δεν μου συνέβη τίποτα σοβαρό,
κουραζόμουνα πολύ και όταν έκανα εξετάσεις
διαπίστωσαν ότι γεννήθηκα με ένα πρόβλημα
στην καρδιά και έπρεπε να χειρουργηθώ

Στην αρχή φοβήθηκα πολύ γιατί νόμιζα ότι θα πεθάνω,
αλλά οι γιατροί μου είπαν ότι δεν ήταν έτσι και ότι
πολλοί άνθρωποι είχαν το ίδιο πρόβλημα με μένα και ότι
έπρεπε να χειρουργηθώ και μετά να ζήσω μια
φυσιολογική ζωή αν και υπάρχουν πράγματα που δεν θα
μπορώ να κάνω

Η οικογένεια μου είναι πολύ
ευχαριστημένη που μπόρεσα να έρθω σ’
αυτήν την κατασκήνωση για να περάσω
μερικές μέρες διακοπών όπως τα άλλα
παιδιά της ηλικίας μου, κι αυτοί όμως
ανησυχούσαν πολύ

Το ίδιο και εμείς είμαστε χαρούμενοι που βρίσκεσαι
εδώ μαζί μας! Και επιπλέον με μπικίνι!

Και εγώ έχω ένα σημάδι επίσης.
Να δούμε αν μαντέψετε που το έχω;

Παναγιά μου πως
το έκανες αυτό!

Πέρασα πολύ ωραία αυτές τις μέρες, δεν περίμενα να βρω
ανθρώπους…ανθρώπους σαν και εσένα… θα μου δώσεις το
e-mail ή το κινητό σου για να
συναντηθούμε κάποια μέρα

Ασφαλώς! Μπορείς να μου
τηλεφωνήσεις την επόμενη
εβδομάδα αν θέλεις…

Κοίτα το
νούμερο μου
είναι το 69…
..…
Έμμα! Θύμισε μου να πάω στην
σκηνή για να σου φέρω το
μπλουζάκι πριν το ξεχάσω!…

Μην μου το γυρίσεις πίσω,
κράτα το! Σε διαβεβαιώνω ότι
σου πάει καλύτερα από μένα.

μας!!
Στην υγειά
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e-mail:
info@kardiapaidiou.gr
Ιστοσελίδα:
www.kardiapaidiou.gr

Αν θέλεις
να πληροφορηθείς.......
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