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Šlabikár, s. 56

Deti našli divnú vec. Nevedeli, čo majú robiť.
Libuša uvidela divný krúžok. Ihneď prikázala,
aby sme odstúpili. Zavolali sme dospelých.
Prikázali nám, aby sme odstúpili čo najďalej.
Ujo Vladimír vybral mobil a volal políciu.
Okrem policajtov prišli aj záchranári a človek
v tmavom špeciálnom odeve. Mal debničku
a v nej nástroje. Po chvíli zavolal, že je všetko
v poriadku. Prišli k nemu ostatní policajti.
Vložili nájdený predmet do špeciálnej debny
a odviezli policajným autom.
Ujo Vladimír pochválil Libušu. Vraj urobila
hrdinský skutok. Keby sme sa s tou vecou hrali
ďalej, asi by nám vybuchla v rukách.
Deti, ak nájdete niečo podozrivé, treba
zavolať dospelých. Oni už vedia, čo robiť.
V nedeľu sme boli s ockom v skanzene. Videli
sme staré domy. Vôkol nich tiekli dva potôčiky.
Jeden bol pomalý ako dômyselný starý pán.
Druhý bol bystrý ako mladý srnček.
Najviac sa mi páčil ôsmy dom. Bol pôvabný.
Mal komôrku, kam si ľudia ukladali veci.
Pod slamenou strechou bol pôjd. Chodili naň
po rebríku. Izby mali malé oblôčiky. V strede
hlavnej izby bol stôl a štyri stoličky. Na stole
bola chlebová kôrka. Na posteli bol prehodený
kabátik so živôtikom.
V skanzene sa mi veľmi páčilo. Ocko mi sľúbil,
že tam pôjdeme aj nabudúce.
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Šlabikár, s. 58

Xx
Šlabikár, s. 62

Ingrid je moja sesternica. Žije v Nemecku.
Narodila sa však na Slovensku. Pozná málo
slovenských slov. Píšeme si maily. Dávam jej
hádanky, či vie, čo ktoré slovo znamená. Postupne
som jej už dal hádať tieto slová: mäso, päsť, päť,
cencúľ, brýzgať, frajerôčka, žúžoľ, kúdoľ, mliečniak,
priehrštie, íverčok, koliba, peľasť, päta, fiﬂena,
frndžať, gániť, fujarôčka, čučoriedky.
Ingrid sa často diví, odkiaľ tie slová beriem. Ja jej
vždy poviem, že mi to niekto poradil alebo som to
niekde čítal. Z kníh som sa už dozvedel toľko vecí,
že niekedy prekvapím aj svojich rodičov. Aj Ingrid
mi často píše o tom, ako číta knihy. Ona ich však
číta v nemčine. Raz naučím Ingrid hovoriť poriadne
po slovensky a ona mňa zasa po nemecky.
Rodičia Maximiliána a Xénie sa dnes rozhodli ísť
na výlet. Budú relaxovať v luxusnom hoteli.
Raz za rok si počas jedného víkendu takýto
relax užijú. Otecko si vyzlečie oblek a oblečie
si texasky. Na tento víkend sa obe deti vždy
tešia. Obaja rodičia sa im stále venujú a nikam
netelefonujú ani nefaxujú. Nevybavujú žiadne
maily.
Hrajú sa spolu. Zoberú si box so spoločenskými
hrami. Potom si kreslia f ixkami.
Tento rok pôjdu aj do múzea. Majú tam nové
exponáty kočov z minulosti. Na konci relaxačného
víkendu sa vrátia domov vlakom. Zo železničnej
stanice ich odvezie taxík. Od pondelka opäť pôjdu
rodičia do práce a deti do školy. Budú spomínať
na to, ako im bolo skvele.
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