wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, wiek, miasto
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czyli coœ, czego Kowalscy aktualnie potrzebuj¹
Annie i Tomaszowi Kowalskim, naszym wiernym czytelnikom i prenumeratorom, urodzi³o siê
dziecko. Gratulujemy Wam, ¿e zostaliœcie rodzicami. Ale rodzicielstwo to nie zabawa! Specjalnie
dla Was, drodzy czytelnicy, przygotowaliœmy Instrukcjê Obs³ugi Dziecka. Mamy nadziejê, ¿e
porady naszych redakcyjnych specjalistów pomog¹ Wam w wychowaniu nowego cz³onka rodziny
Kowalskich.
Porada pierwsza. Nowonarodzone dziecko potrzebuje snu. Wiêc jeœli uda siê Wam uœpiæ
malucha, niech œpi jak najd³u¿ej! Jeœli ju¿ musicie, poruszajcie siê na paluszkach, rozmawiajcie ze
sob¹ szeptem lub najlepiej w ogóle nie rozmawiajcie w tym czasie. Nie s³uchajcie muzyki i nie
ogl¹dajcie telewizji. Nie obdarzajcie siê w tym czasie mi³oœci¹ œpi¹cy niemowlak jest jak wœcibska
s¹siadka na pewno us³yszy i, w zwi¹zku z tym, ¿e mówiæ jeszcze nie umie, postara siê p³aczem
opowiedzieæ to, co us³ysza³o i zobaczy³o.
Porada druga. Maluch, który siê Wam urodzi³, potrzebuje jedzenia. Najbardziej
smakowa³oby mu mleko mamusi. Tatuœ na jakiœ czas musi pogodziæ siê z tym, ¿e piersi jego ¿ony
nie s¹ tylko jego w³asnoœci¹. Janie Kowalski, znieœ to mê¿nie. Gdybyœ zabroni³ dzieci¹tku ssaæ
matczynych piersi, za ileœ tam lat plu³byœ sobie w brodê, gdyby dziecko wyros³o na hultaja. Bo a
nu¿ sta³oby siê hultajem z powodu posk¹pionego mleka?
Porada trzecia. Potomek, którego sp³odziliœcie, potrzebuje œwie¿ej pieluszki. A raczej
pampersa, takiego samego jak te, które nosz¹ na ekranach telewizorów uœmiechniête bobasy.
Choæ zmiana pampersa do najprzyjemniejszych nie nale¿y, trzeba dokonywaæ jej regularnie. Nie
pachnie to najprzyjemniej i zapewne godzi w Wasze poczucie estetyki, ale czynnoœæ zmieniania
dzieciêciu pieluszki powinna byæ czynnoœci¹ czêsto powtarzana w ci¹gu dnia. Niemowlê z
nieœwie¿ym pampersem cierpi i p³acze, chc¹c innych zainteresowaæ swoim cierpieniem.
Porada czwarta. Niemowlê potrzebuje mi³oœci. Joanno i Janie kochajcie swoje dziecko!
Mimo tego, ¿e le¿y w ³ó¿ku ca³y dzieñ i p³acze, mimo tego, ¿e nie ma w³osków i jest straszliwie
pomarszczone. Kochajcie je, choæ p³acze w nocy i nie daje Wam spaæ. Kochajcie, choæ przez
bobasa ju¿ d³ugo nie pójdziecie na romantyczn¹ kolacjê czy do kina. Kochajcie, choæ to w³aœnie
przez niego skoñczy³a siê Wasza wolnoœæ.
Kochajcie niemowlê i okazujcie mu Wasz¹ mi³oœæ. Przytulajcie, ale nie za mocno, aby nie zdusiæ
ma³ej istotki. Œpiewajcie mu piosenki nawet, jeœli s³oñ w dzieciñstwie nadepn¹³ Wam na ucho i
fa³szujecie jak dziewiêædziesi¹t procent uczestników programu „Mam Talent”.
Porada Pi¹ta. Nigdy, przenigdy nie mówcie do Waszego bobasa dziecinnym jêzykiem.
Joanno Kowalska, pamiêtaj o tym! Zwracamy siê do Ciebie, gdy¿ to zwykle matki, w których a¿ kipi
od gor¹cych uczyæ dla dziecinki, mówi¹ do swojego potomstwa niepowa¿n¹, niepoprawn¹
polszczyzn¹. Pamiêtaj, ¿e czym skorupka za m³odu nasi¹knê, tym na staroœæ tr¹ci. A jeœli
nasi¹knie zwrotami typu ”plosie”, „misiunieczek” czy „pieseczek”, w przysz³oœci bêdzie ¿y³o w
przekonaniu, ¿e tego typu wyra¿enia s¹ poprawne. I z b³êdu siê nie da wyprowadziæ, wszak
przekaza³a mu go „mamusiunia".
Drodzy Kowalscy, jeœli zastosujecie siê do porad naszych redakcyjnych specjalistów, rodzicielsko
powinno staæ siê jeszcze przyjemniejsze. Wierzymy w Was!
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

