Opisz swoją twarz
Opisz swoją twarz- co za ciekawe zadanie! Wydaje się to dość proste, w końcu każdy wie, jak
wygląda jego twarz. Ale, ale – przecież nie widzimy się wcale tak często! Łatwiej nam opisać
wygląd naszego brata lub koleżanki niż nas samych! W końcu żeby zobaczyć siebie, musimy
zerknąć w lustro! Zazwyczaj robimy to przy rannym i wieczornym myciu – więc widzimy nasze
oblicza tylko kilka minut dziennie!
Ale mimo to spróbuję opisać wygląd swojej twarzy. Znajomi mówią, że przede wszystkim
zwraca uwagę mój uśmiech. Jestem wesołym chłopakiem, skorym do dowcipów i wygłupów.
Zazwyczaj uśmiecham się od ucha do ucha! Pod ustami znajduje się podbródek. Podobno moja
szczęka wygląda na silną – ha, nie dziwię się. Często ją ćwiczę, bo bardzo lubię jeść!
Przejdźmy teraz w górę. Nad ustami znajduje się nos, nieco spiczasty i lekko zadarty w górę.
Nie jest ani za duży, ani za mały. Po prostu w sam raz. Znad nosa wyglądają na świat oczy. Są
dość duże i bardzo niebieskie – interesują się wszystkim wokoło, bo jestem bardzo ciekawski!
Czoło to osobna sprawa – sam nie wiem, jak ono wygląda! Mam dość długie i gęste włosy,
które prawie zasłaniają mi oczy. Nie dziwicie się więc, że nie pamiętam, kiedy ostatnio
widziałem swoje czoło. Moje włosy są brązowe i zazwyczaj bardzo rozczochrane. Nie wynika to
z mojego lenistwa, jak słowo daję! Po prostu nie ima się ich żaden grzebień. Mam grzywkę
całkowicie odporną na czesanie!
Z boku mojej głowy sterczą uszy, to moja duma! Mam duże uszy i bardzo dobry słuch. Już z
daleka mogę rozpoznać, gdy zbliża się jakiś człowiek lub samochód. Lubię też słuchać muzyki.
No, ale w końcu grzechem byłoby nie korzystać z takich uszu!
Lubię swoją twarz i moi przyjaciele też ją lubią. Ponoć jest bardzo sympatyczna! A jak wam się
wydaje?

