Opet nedjelja
(Sabine Nagy)
Svaka obitelj ima svoje rituale. Tako i naša obitelj. Mi smo Markovići. Svake prve i
treće nedjelje u mjesecu imamo zajednički ručak. Majka i otac već rano ujutro počnu
kuhati obilan objed, a baka i djed, očevi roditelji, nam dolaze u goste. Točno u
dvanaest sati. Majci nije drago kada netko kasni. Ali ne želi ni da gosti stignu
prerano. Sve treba imati svoj red – kaže majka.
Kad svi sjede za stolom, svatko želi ispričati novosti. Ove sam nedjelje JA prva...
Ja:

Jedna od mojih suučenica iduće će subote slaviti 17. rođendan.

Majka:

Joj, Mara, kako lijepo! Sjećam se i ja svojeg 17. rođendana. Dobila sam
po prvi put ruže. Crvene.

Baka:

Zašto drvene?

Djed:

Crvene! Opet si zaboravila svoj slušni aparat?!

Baka:

Zašto tako vičeš? Imam ga. Samo su baterije već malo slabije.

Ja:

Što sam htjela pitati, mamice: Smijem li ići na njezino slavlje?

Majka:

Zašto ne? Ionako će biti za vikend!

Otac:

Molim? Oprostite, ne tako brzo! Tko će biti na tulumu i koliko dugo želiš
ostati, gospođice!

Ja:

Cijeli je razred pozvan. Dogovorili smo se da ćemo svi skupa tamo
prenoćiti u vrećama za spavanje.

Otac:

I dečki?

Baka:

Što pitaš? Svaki put jedem bečki!

Majka:

Dragi moj, što će jadne cure bez dečki? Puno je zanimljivije s dečkima,
nije li tako?

Djed:

Oprosti, ne misliš li da je za šestnaestogodišnju djevojku prerano
spavati s dečkima?

Ja:

Prvo, skoro imam sedamnaest. Drugo, dida, zašto se opet miješaš?
Nemaš pojma. Ni ti, tata! Ne poznajem sumnjičavijih ljudi od vas! Grozni
ste! Što o meni mislite? Zar vas nije sram? Slušat ćemo glazbu, gledat
ćemo najnovije filmove, plesati i ...

Otac i djed: ... iii ???
Majka:

Mara ima pravo. Možete imati povjerenja u nju. Zrelija je i pametnija od
puno drugih djevojaka njezine dobi.

Otac:

I zato joj moramo sve vjerovati? Nemoj biti tako lakovjerna!

Majka:

Ali i moja majka je imala povjerenje u mene. Zato sam i mogla dobiti
svoje prve ruže za 17. rođendan.

Otac:

Aha! A tko ti je poklonio to prokleto cvijeće?

Majka:

Ti, zlato moje!

Baka:

Da, za troje, imate pravo, za troje danas jedem...

Vježba čitanja.

Sastavila: Sabine Nagy

Odgovorite na pitanja (1-8) ispod! Za odgovor koristite maksimalno 4 riječi!
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Kako se zove familija?
Kada obitelj Marković skupa
objeduje?
Kada moraju gosti doći?
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Tko će sljedećeg vikenda navršiti
sedamnaest godina?
Zašto majka nije protiv toga da
Mara ide na slavlje?
(Navedite 1 primjer!)
Zašto baka ne čuje dobro?
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Zašto se kćerka ljuti na djeda?
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Što će razred raditi na tulumu?
(Navedite 1 primjer!)
Za koliko ljudi baka jede?
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Marković

Razgovarajmo!
Što možemo reći o pojedinim članovima obitelji? Kakvi su?
Ima li i vaša obitelj neki ritual?
Jesu li rituali važni? Zašto/ne?
O čemu vaša obitelj razgovara za stolom?
Mislite li da je dobra ideja skupa jesti?

