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1. ifj.Kern Jánosné:
A kislányom rendszerint pinzát kér pizza helyett és a hangurgert hamburger helyett!A
poci az első!A papa is Pelenc Ferenc helyett,de a legaribb az volt amikor a
keresztlányom engem tenulunak(keresztanyu)a párom tepetunak(keresztapu)hívta!
2. László Andrea:
Tegnap este,miután megfürdött a kislányom és megkapta napi hajzsam/hajbalzsam/
adagját,a szobában levettem róla a köntösét. hatalmas kacajjal így kiáltott: nézd anya,
borzolódik a hajam.!
3. Törölt felhasználó: Fiam kedvenc meséjének a zenéjét fütyörésztem. Meg akarta
kérdezni, melyik zene jutott eszembe, ehelyett ez hangzott el:
-Apa, melyik zene ütött beléd?
4. Törölt felhasználó: Bálintnak nagyon tetszett a tolató autók hangja, ha kapott egy új
autót, rögtön hátrafelé tolta: pity-pity-pity...
Egyszer új mikrót vettünk, ami már nem csengetett hanem pittyegett. Egyik
pittyegésnél megszólalt:
-Tolat a mikró!
5. Galambos Katalin Tünde:
Bálint fiúnk újra sziporkázott. Szikráztatós tűzhelyünk van ő még sohasem látott
tűzcsiholó eszközt. Halottak napja révén azonban gyertyát gyújtottunk, s ő elkért egy
kis mécsest játszani. Este lefekvéskor teljes meggyőződéssel és a legfinomabb
hangsúlyozással közölte:
- Anya itt a ufa, gyújtsuk meg az én mécsesemet is. Aztán én is úgy teszem a ufát mint
te.
Egy darabig nem értettem, miről is lehet szó, majd egy kis mosolygással
megpróbáltam megtanítani neki:
- Gyufa. Nem ufa, gyufa.
Ő is nagyot nevetett.
Jaj anya, rosszul értettem nem jól jegyeztem meg. Akkor dufa.
( Bálint 4 éves, kicsit beszédhibás )
6. Törölt felhasználó: Bálint megtanulta, hogy kell "éhen halni". -Anya csinálj vacsorát,
mert lassan éhen halok! Már majdnem kész volt, amikor újra megszólalt: -Anya most
már gyorsan éhen halok!
7. Törölt felhasználó: Bálint vacsoránál közölte: -Nekem a kedvenc színem a SÜLT
KRUMPLI!
8. Törölt felhasználó: Rászóltam a fiamra: -Folyik az orrod! Mire ő: -Nem folyik hanem
könnyezik...
9. Logopédia órán a nyelv vizszintes irányú mozgását gyakorlom óvodásokkal.
-Nyissátok ki a nagykaput! Kibújjik a nyelvmanó!
Gyorsan visszabújik, mert fázik.
Erik:
-Azs eném tabátban dütt ki.
10. Kurucz Erzsébet: Legkisebb lányom kiskorában a TV távirányítóját nevezte teljes
átéléssel átirányítónak.
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11. Törölt felhasználó: 2 éve még Mia bácsi volt a Mikulás bácsi. Mindenhol lehetett látni
kéményből, ablakból lógó kat, mintha fölakadtak volna. Egyszer aztán elsétáltunk
az Europark előtt, ahol az üveg homlokzatot alpinisták tisztogatták. Bálint meglátta a
kábeleken lógó alakokat, és fölkiáltott:
-Mia bácsi!
12. Kovács Miklós: Ákosom az óvodában tanulta: - Ha nem alszunk délután, nem leszünk
csillagszeműek!
13. Kovács Miklós: Tegnap leesett az első hó, pontosabban megmaradt itt Pesten is
néhány mm vastagon, de ez már elég volt ahhoz, hogy Ákosom egy újabbat
sziporkázzon. A hó a Kálvária téren, ahol az ovi felé átjárunk, néhol megmaradt a
füvön délutánra is, de a legforgalmasabb gyalogutakon eltűnt. Hazafelé az óvodából
Ákos szétnézve a téren kijelenti: - Itt is volt hó, de elolvadt a boldogságtól.
14. Farkas Renáta: Egyik esti fürdőzésnél apa fényképezte a gyerekeket. Én mondtam
neki,hogy engem ne fényképezzen, mert csúnya vagyok.
Erre a lehető legnagyobb komolysággal, megszólalt Ákos fiúnk, aki 4 éves: Apa
engem fényképezz, én szép vagyok!
15. Töreczkiné Zsadányi Nóra: A kétéves kisfiam már ilyeneket tud mondani:
A kutya macska mindenit neki ! Asztala viszta bébi.
16. A két és fél éves Áron beszélget a nagyival:
-Ha rossz vagyok akkor haragszik rám a Jóisten?
-Nem haragszik, szeret és megbocsát neked.
-Akkor sem haragszik, ha a lábára lépek?
17. Törölt felhasználó:Videót néztünk a párom gyerekkoráról....
Anyukája próbálta altatni:
-Csukd be a szemed picikém!
válasz ártatlan szemekkel:
-Nem csukom be, hadd szellőzzön.....
18. Zoric Ildikó: A gyerekek igazi nyelvújítók. A lányom izgatottan várja a suliban a
karácsonyi tombolát, mesélik a társakkal egymásnak, ki mit csomagolt az
ajándéktasakokba. Azt mondja nekem: tudod, én a Szabriét szeretném megtombolni.
19. Törölt felhasználó: Kedves ismerősöm kislánya a meghitt Vasárnapi tv-nézős estén
berohan a szobába és hirtelen benyúl az édesapja rövidnadrágjába. Majd tágra nyílt
szemmel közölte:
- Apa! Te bekakiltál!
20. Töreczkiné Zsadányi Nóra: Kétéves kisfiam azt mondta: "Beleteszlek a kukába!" meg
hogy "Beleteszlek a gulyásba!" most meg azt mondta hogy "Belemegyek a
számítógépbe!"
21. Áron két és fél éves: -Ha a Jóisten odafenn van, akkor bogár?
22. Skoda Emese:Öcsém kb 3 éves volt -Mama kérek vizet. -Kérek még egy pohárral de
most hideget! Mama nem vette észre, hogy a csapból nem fojt ki a meleg víz.
23. Zoric Ildikó: Azt mondja kisfiam, képzeld anya milyen csúnyát mondott egy kislány
az oviban! Azt mondta, hogy seggperc alatt készen leszünk.
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24. A három éves Fanni édesapja ki akarja kísérni két barátját, akik náluk voltak
látogatóban.
-Ti elmehettek, de te itthon maradsz!-kiált fel Fanni.
25. Törölt felhasználó:Bálint szomjas lett, és így adta tudtunkra: -Apa, szomjan érzem
magam!
Megborzongott, mire így szólt: -Megrázott a hideg!
26. Antal Dávid:Egy templom, nevezetesen a pécsi Irgalmasok mellett elhaladva 6 éves
lánykám aszondja a keresztre mutogatva, amolyan Mézga Krisztásan:
-Jé, itt valakit keresztre feszítettek!
Mire én: -Valakit? Ez itt a Jézuska!
-Ja, akkor biztos ide nem hozott elég ajándékot, azért!
27. Törölt felhasználó: Tesco nevű hiper-szuper áruházban jártam 6 éves nagyfiammal.
Vettünk 1db habos pudingot,+még 2öt a tesóknak.Végül is a tesók nem kapták meg
mert máshol fogyasztottuk el. 2öt közösen fogyasztottunk el délelött, 1 maradt a
hűtőben.ebéd után nagyfiam szemetvetett rá.
Óvatosan letépte a tetejét és "úgy habosan"félretette.Mivel nekem nem jutott, ezért
kispéciztem magamnak a kupak lenyalását , de elöbb rákérdeztem óvatosan, nehogy
baj legyen belőle. -Azt nem akartad volna lenyalni? -Ja, de! és meg is tette hirtelen.
Erre elkezdtem szipogni sírást imitálva. -Most meg mi a bajod? kérdezte. -Én akartam
volna lenyalni! A válasz igen sokkoló volt: -Sajnálom, Így jártál.... A szipogást
folytattam, mire így folytatta:-Apa! Ugyanolyan izü volt, mint amit te ettél délelőtt!
28. Pazár Gábor:Párizsban jártunk-keltünk négy éves kislányunkkal, egy McDo-ban a
Champs Eliséen, ahova pisilni mentünk be, a sok nigger láttán lányom megdöbbenve
kérdezte:
- Hogy kerültünk át Afrikába?
29. Töreczkiné Zsadányi Nóra:Két és féléves kisfiam azt mondta: " Dugd fel a dugót a
karácsonyfára ! "
30. Ákos első osztályos:"A hölgyeket az ajtóban előre engedjük."
31. Törölt felhasználó: A nagyfiam kisebb korában (3-4 éves kora körül)
NE ABÁLJ KI! (a ne kiabálj helyett)
32. Zoric Ildikó: Nézegettük a gyerekekkel a Barangolás a művészetek világában c.
könyvet.5 éves kisfiam, mikor meglátta a Dávid szobrot felháborodottan megjegyezte:
Ezt nevezik művészetnek? Ez inkább gusztustalan! Már ekkor vigyorogtam, de
mondtam neki, gondolj bele, nem tud bárki egy kőből ilyen gyönyörű szobrot faragni!
Nézd meg megszólalásig olyan, mint egy igazi ember, minden izma látszik. Ilyent
tényleg csak nagyon tehetséges, nagy művészek tudnak, mint pl. Dávid szobrot is
Michelangelo, Donatello készítettek. Erre felragyogott az arca, jéééé a Tini Ninják??!!
(egyből művészetnek érezte, így hogy a tini ninják készítették.
33. Schutzmann Tibor: "Apa, ha kihullik a tejfogunk mi lesz utána, kakófog?" Aliz /4
éves/
34. Gáti Evelin: Zsolti 4 éves volt, mikor Balatonon nyaraltunk. Nyaralóban játszottak
váltóversenyt a gyerekek. Volt egy aranyos, német, néger kisfiú. Zsolti odalépett
mellé, és megkérdezte Tőle:-"Te ugyanolyan kisfiú vagy,mint én?
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35. Skoda Emese: Gyakoroljuk az alapszavakat apa, anya stb. Fürdés után viszem be a
szobába a fiam /2 éves/ ilyenkor szokott jönni az apja esti puszit adni. Már törölközés
közben nyujtogatja a nyakát, keresi apát.
-Hívd be, mond neki apaaaaa.
Gyermekem egyszál fütyiben az asztal közepére állt az ajtó felé fordult:
-Anyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
36. Gazda István: Unokaöcsikémmel Zsoltikával (2,5 éves) éppen valami nagyon fontosat
játszottunk, egyszer csak odahajolt hozzám és ezt súgta a fülembe: "Vonat, szeggedbe
tojat!' (az 5 éves nővérétől tanulta 1 héttel azelőtt). A hatás nem maradt el, lefordultam
a székről.
37. Töreczkiné Zsadányi Nóra:2,5 éves kisfiam: taragítok ! = takarítok !Azt is mondta:
"Megcsinálom neked az autót, megszerelem neked !"Meg hogy "Megcsinálom a
szobát." Ugyanis most lesz külön szobája.
38. Kádár Zsófia: Felvettem a kardigánomat a bölcsiben, mire a két és fél éves Beni
megkérdezte: Fázod magadat Zsófi néni?
39. Óvó néni megkérdi Pistikétől:
- Tudod-e, miért kel ki a kiscsirke a tojásból?
- Mert fél, hogy őt is megfőzik!
40. 2,5 éves Márkus dalt énekel:"Május bácsi, Május bácsi, keljen fel, keljen fel..."
(hát igen... a János még kicsit nehezen kiejthető név.
41. kisgyerek a játszótéren:
A B C D E F G H ...
Mire Bálint: -Milyen viccesen számol az a kisfiú!
42. Éder Anita: Dzseni darvakat hajtogat papírból. Mire hazaértem, már egy kis kupac állt
belőlük az asztalon. Hirtelen akarta kimondani, mit is csinált, ezért a következőket
hallottuk tőle:Tudjátok, ezeket a tornyokat az oviban tanultam!(
Emelődaru=toronymagas)
43. Gábor a felpúposodott betonra mutat: jé, cicije van a járdának!
44. -Bálint, kakilni kell? -Nekem nem csak a popimnak..
45. Kémiaórán egész végig az elemekről tanultunk. Óra végén: -Na, ki tud elemeket
mondani?
Dani: -Energizer!
46. Töreczkiné Zsadányi Nóra:Két és féléves kisfiam: Pisi van a fütyimbe ! = Pisilnie
kellett.
47. Ma gipszet festettünk. Már nagyon izgatottan várták: -Mikor lesz a "csempészés"?
csempe – gipsz
48. Töreczkiné Zsadányi Nóra:Kisfiam két és fél éves: Anya kérek tudidudit ! = Túró
rudit !
49. Töreczkiné Zsadányi Nóra:Kisfiam: "Óvatosan, lassan egyed a levest, mert
összegabalyodik a füled !"
50. Töreczkiné Zsadányi Nóra: Kisfiam: Piszket itt vakard meg ! (viszket)
51. Bálint (4) Apa! a rendőr bácsik mindent meg tudnak találni? persze kicsim. Akkor
szóljunk nekik, mert nem tudom hova lett a napszemüvegem.

5

52. Bálint (4) kedvenc autóját sehol nem lehet kapni, mire a piac közepén kifakadt:
- Ezt az autót az istennek nem találom!
53. Zoric Ildikó: Kisfiam ül az irodámban és azt kérdezi, anya te tulajdonképp itt mit
csinálsz? Mire én: segítek megoldani azoknak a problémáit, akik eljönnek hozzám
segítséget kérni. Erre ő: Na, és ezt most kell megtudnom! Hát például kezd velem,
nekem az oviban alvással vannak problémáim.
54. Bálint köhögni kezdett egy pohár víztől, mire nevetve közölte:
- Kisebbségi útra tévedt.
55. -Bálint mit nem tettünk a gyümölcslevesbe?-Rumaromát.
-És mit tettünk bele? -Sütőrumát!
56. Baranyi Kitti: Az én öcsém 3 éves. Egy nap apuval sétáltak az egyik pécsi téren,ahol
egy néni zsákban árulta a krumplit....erre kisöcsém hangosan
megszólalt:kumpi,kumpi!! Apukám nagyon megörült,hogy milyen okos kisfia van
hogy hámozatlanul 3 évesen felismeri a krumplit,milyen kis agrárarc. Ez után vette
csak észre,hogy ott volt mögöttük a McDonalds.
57. Skoda Emese:Gyermekem igazi házigazda. Anyu volt nálunk és megemlítette, hogy
lassan elmegy. Csipet a szobaközepéről odanéz: -Pápááááá!!!Aztán beszélgettünk még
egy kicsit a gyerek kiszaladt az előszobába, behozta anyu szandiját, és a kezébe
nyomta.
58. Töreczkiné Zsadányi Nóra: Kisfiam ma: Mentünk az erdőben, jött egy kanyar, balra
dőltünk és jött a sár.
59. Lassan hároméves kisfiam ma : " Hozok egy vízt ! "
60. Bálint kb. 2 éves lehetett, amikor egy aluljáróban látott egy harmonikást. Amikor
rájött mit lát, hangosan közölte:-Csuklós zongora!
61. Bálinttal nagyon szeretjük a régi slágereket. Még kicsi volt, amikor megtetszett neki
az Ottawan-tól a D. I. S. C. O. Ezt valahogy így adta elő:Dikmá eszkimó... dikmá
eszkimó...
62. lázár Juli: Kislányom készíti össze a másnapi cuccot a suliba: -Holnapra kell tollat is
vinni!
-De miért,hisz még cerkával írtok. -Mert tollbamondás lesz holnap.
Marha nagy röhögés tört ki a családból.
63. Mosonyiné Bakó Mária: Anya! Már kétszer láttam egy döglött galambot! Hmmm..
Pedig milyen ritka állat.
64. -Apa tisztítja a borotvágóját!
65. Kurucz Erzsébet: A ma 35 éves lányom kiskorában ilyenkor azt mondta: "Cigányútra
mentem!"
66. Májsztró mjúzik helyett: "mászó buzik"
67. Tegnap este sétáltunk haza, az egyik kerítés mögül jól ránk ijesztett egy kutya. Bálint
nagyot sikít, majd röhögve mondja: -Ez se százas!
68. Kissné Hetényi Tünde:A húgom mikor tanult beszélni vagy jó egy hónapon keresztül
mondogatta: kutyaola (legalábbis mi ezt hallottuk ki belőle). A vége felé sokszor
üvöltött, hogy miért nem értjük, amit mond! Aztán egyszer csak észre vettük, hogy
mindig akkor mondja, mikor a Coca Cola reklám megy a tévében!
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69. Én mikor kicsi voltam a Klári nevű óvó nénimet Kralinak mondtam, nagyon sokáig
nem értettem, miért? A szüleim a mai napig jót mulatnak ezen.
70. Bakondi Márta: Megkérdeztem a kislányomat, aki a vécén ült éppen:"Pisi vagy
kaki?"-Mire Ő-"Mindkettő, versenyeznek egymással.
71. Töreczkiné:Hároméves kisfiam: Én meg fiú vagyok mert, mert, mert tudok pisilni
fütyimmel.
72. Bálint májkrémet reggelizne, de nem jut eszébe a neve:- Szeretnék enni... ... ...
májkenőcsöt.
73. Töreczkiné: Kisfiam: Én megeszem a popsikádat, meg a kezedet.
74. Horváth Judit:Egyik délután egy kisgyerekes anyukának el kellett mennie otthonról, és
a férje vigyázott a gyerekre. A másfél éves kislány nemrég kapott valakitől egy kis
teáskészletet, azzal játszott. Miközben apja a tévében a híradót nézte, a gyerek
odatotyogott hozzá és megkínálta egy kis "teával". A játékcsészében természetesen
csak víz volt. Az apuka szívesen részt vett a játékban, megitta, megköszönte. A
kislány annyira élvezte a dolgot, hogy folyamatosan hozta apának a teát. Néhány óra
múlva hazajött az anya, férje büszkén mutatja neki, hogy mit játszottak a kislánnyal. A
gyerek odaviszi neki a csésze teát, ő megissza. Az anya megvárja, míg visszaadja a
csészét,majd megszólal:
- Arra nem gondoltál, hogy az egyetlen hely, ahonnan vizet tud hozni a gyerek, az a
WC?
75. Bálint megtalálta a távcsövet: - Nagyító! Fordítva nézett bele: - Kicsítő!
76. Állatkertben voltunk! Bálint köszöntötte a csavartszarvú antilopot:-Szia te bakkecske.
77. Töreczkiné: Kisfiam: papírWC = WCpapír Szmöre róka helyett Möre róka azt
mondja.
78. Töreczkiné: Kisfiam: Menjünk éttörömbe. (étterem)
79. Skoda Emese: Nagy fiamat /2,5 éves/ ebéd után próbálom annyira letakarítani, hogy a
mosdóig ne legyen az egész lakás rizses. Közben mondom neki:-A kis
hozzád
képest egy tiszta állat. -Aha!
80. -Ki misézik ebben a templomban?
-A Miatyánk.
81. Elültetem, és majd ki fog nőni belőle egy chips-fa.
82. Véletlenül azt mondtam magamra a 3 éves kisfiam előtt, mert elrontottam valamit,
hogy: "De hülye vagyok."Erre ő : "Aha, igen anya."
83. -Milyen Olivér vagy?
-Nem gondolod komolyan, hogy neked megmondom.
84. -Mit szeretsz csinálni a szabadidődben?-Megszárítom. (Ruhára gondolt.)
85. Csankó Csabáné:Fiam kis barátjának nem jutott eszébe, hogy tengeri
...."hát
tudod...a vízi disznó"
86. Töreczkiné: Kisfiam: Kotyog a szemem. = Kopog a szemem az éhségtől.
87. Töreczkiné: Azt is mondta: Anya ez a tojásleves nagyon finom. Senki nem csinál
nekem ilyet. Se papó, se mama, csak te.
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88. Töreczkiné: Ez nem beszéd hanem egyszerű figyelmesség volt képzeljétek kisfiam (3
éves) mikor én pihentem vele ő nem aludt el én meg majdnem és simogatott 20 percig
kitartóan engem, nagyon aranyos volt.
89. Koller Márta: Kisfiam 2éves,nagyon érdekli minden ami mozog,vagy nem.Egyik nap
a teraszon eltaposott egy hangyát,aztán kétségbe esve fölkiálltot:-Anyuka,nézd nem
működik a hangya!
90. Kovács Márta: ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!! Ilyen nekem is van: Sétáltunk az udvaron
kézenfogva, egyszer csak megáll és felkiált:-HANGYA!!!MEGY! (hirtelen
rátaposott)MEGÁLLT!!!
91. Kicsilányom és a hiszti:
Dobáltam a gyerkőceimet(no el is kaptam őket), tolakodtak.
Picilányom is jött:-engem is égbe, engem is égbe!!!
Mire én:-előbb kérek puszit!-Anyának! odarohant és adott az anyjának egy
cuppanósat. Visszajött és elvárta volna, hogy dobáljam őt is...
-Dobáljon anyád! - mondtam én.Ledobta magát a földre és hisztizni kezdett. Na
nekem sem kellett több!!!!Adtam az insrtukciókat:
-Feküdj a földre!!!
-NEM!
-Verd a fejed a padlóba!
-NEM!
-Sírjál!
-NEM!
Mond hogy "nem"!
-... (hatalmas csend)....
92. Pici volt a lányom s a zöldségesnél szép zöld almát akartam venni, mire ő: Anya ez az
alma érvénytelen. Nem ám éretlen.
93. A lányom ha idegesnek látott mindig azt mondta anya ne kapd fel a pohár vizet.
94. Egy Pécs melletti kis faluban történt, leparkoltam az autómat egy csendes utcában,
bementem a házba. A házzal szemben gazos, dimbes dombos rét. Mikor visszatértem
az autóhoz, 2 kislány játszott a réten. Az egyik odakiabált nekem amikor éppen
beszálltam az autóba: -Hé! ez a mi tervünk volt!!!
-MICSODA?
-Hát hogy ideálltál az autóval!
-BOCSÁNAT MÁR MEGYEK IS.
-Itt laksz?(ekkor már a kocsi mellett volt mindkét kislány)
-NEM. ÉN NEM, DE A FIAM ITT FOG LAKNI, Ő 7 ÉVES.TI HÁNY ÉVESEK
VAGYTOK?
-Én öt ....én meg 6!!!
Volt a kocsimban 3db nyalóka, a 3 gyerkőcömnek szántam, adtam a lányoknak
búcsúképp egyet egyet. A lányok nagyon megörültek neki. Már majdnem elindultam
mikor valami eszembe jutott!!!!!
-HÉKÁS!!!ANYUKÁTOK NEM MONDTA, HOGY IDEGENEKKEL NEM
SZABAD SZÓBA ÁLLNI???
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-De hát te nem vagy idegen.
-DE IGEN, ÉN IDEGEN VAGYOK!
-AKKOR EL FOGSZ RABOLNI MINKET? MERT AKKOR INKÁBB
VISSZAADJUK A NYALÓKÁT!
A lányokat ezután megkértem, hogy menjenek haza és kérdezzék meg az anyukájukat
erről.
Szerintem ez a történet vicces is, és megbotránkoztató egyszerre.
Nagyon sok rosszat lehet hallani manapság és ez Pécstől alig néhány kilométerre
történt...elgondolkodtató......talán többet kellene beszélgetnünk gyermekeinkel....
95. A harmadik nyalóka története:
Egy akkumulátor boltban jártam, a nagyfiam kvadjába kellett volna egy új. Az eladó
lebeszélt a vásárlásról és felsavazta a régi akkumulátort. Nem kellett kifizetnem.(van
ilyen egyáltalán napjainkban?) Az eladót "vásárlásom" közben meglátogatta felesége
és a kb 2-3 éves kislánya. Amikor kanyarodtam ki a bolt udvarából, a kislány
aranyosan integetett . Megálltam és odaadtam neki a 3. nyalókát.(nem mehetek haza
egy darabbal 3 gyerekhez )
A szülők bíztatták a töppencset.
A kislány mégsem fogadta el, elbújt az anyja biztonságot nyújtó lába mögé és
átkarolta azt, miközben lökte anyja kezét felém:
-Te anya!Te vedd el!
96. Bodnár Katalin:
Öt és fél éves tanítványomat Andrist, megkérem vigye át a szomszéd irodába a
fénymásolandó feladatlapot a gyógypedagógiai asszisztensemnek. Előtte gyakoroljuk,
hogy mit mondjon. A biztonság kedvéért megkérdezem:
- Tudod ki az Edina néni?
Andris válaszol:
- Tudom, az a néni, akinek sörénye van.
Ekkor kíváncsi leszek, az én frizurámról mi a véleménye.
- Milyen az én hajam?
- A te hajad sünis.
97. A múzeumban a cipőnkre "mamuszt" kell húzni. Ma egy másik múzeumban jártunk.
Ezt hallottam: -Remélem, itt nem kell mamutot húzni!
98. Töreczkiné Zsadányi Nóra: 3 éves kisfiam mászik lefelé a lépcsőn háttal és azt
mondja:
" Anya, olyan vagyok, mint a vízesés !"
99. Ma kérdezte meg először a 4 és fél éves fiam, látva néhány régi fényképet, hogy Régen nem voltak színek? (már vártam ezt a kérdést) Ekkor levettem a tv-ről az összes
színt. Elcsodálkozott..
100.
Bálint hozta a foszforeszkáló játékait hogy töltsem fel: -Apa ezek sötétben
OSZKODESZKÁLNAK!!!

