
Moj je hobi jedenje 

(Sabine Nagy) 

 
Helena: Alene, imaš li neki hobi? 
Alen:  Imam, imam više njih! 
Helena:  A kojim se hobijem najradije baviš? 
Alen:  Jedenjem. 
Helena: Razumijem. Ti rado kuhaš. 
Alen:  Ne. Ja rado jedem. 
Helena: Kako to misliš? 
Alen:  Kao što sam rekao. Jedenje je moj omiljeni hobi. Jedem sve što mogu. 
Helena: Ali, Alene... Ispunjava li te tvoj hobi?  
Alen:  Ha, ha, itekako! Samo me pogledaj! 
Helena: Nisam mislila na tvoj trbuh. Pomoću hobija se npr. razvijaju kreativnost i 

mašta...  
Alen: Ah, Helena, nemaš pojma koliko moram biti kreativan i koliko maštam o 

 jelu! Majka me svake večeri pita: „Što ćeš sutra jesti? Što ću ti pripremiti 
za doručak, ručak i večeru? Je li bilo dobro što sam ti skuhala? Nisi sve 
pojeo?!“ Moram biti jako kreativan. Moram o tome razmišljati koji prilog 
ide uz koje glavno jelo. Ponekad baš i sanjam o tome jer se ne mogu 
odlučiti. Stvarno je teško svaki dan napraviti cijeli meni za sljedeći dan! 

Helena: Joj, jadan ti. Reci onda, što si jučer jeo za doručak?  
Alen: Kod kuće ili u školi? 
Helena: Nemoj reći da dva puta doručkuješ! 

Alen: Moram. Čim stignem u školu poslije doručka, meni 
se opet jede. 

Helena: Alene, to nije zdravo! Previše jela je štetno za tvoje 
zdravlje! 

Alen: Ali, Helena, uživam u jelima! Pogotovo u masnim! A 
hobiji su tu da te čine sretnim. 

Helena:   Imaš pravo, Alene, hobiji su tu da te usrećuju! Ali ne 
da te ubiju! 

 
ispunjavati – erfüllen, ausfüllen; razvijati – entwickeln; prilog – Beilage;  
usrećivati, -ćujem, -ivao, -ivala – glücklich machen; ubiti – ubijem, ubio, ubila – umbringen 

 
Sadašnjost: jedem, jedeš, jede, jedemo, jedete, jedu 
Prošlost:      ja sam jeo/jela, ti si jeo/jela, on je jeo, ona je jela, ono je jelo, mi smo jeli/jele, vi ste jeli/jele, 
                    oni su jeli, one su jele, ona su jela 
Budućnost:  ja ću jesti, ti ćeš jesti, on/ona/ono će jesti, mi ćemo jesti, vi ćete jesti, oni/one/ona će jesti                   
 
 
Izvor slike: https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/uebung-fuer-dicke-maenner-und- 
frauen_6905533.htm#query=dicker%20mann&position=2&from_view=keyword 1.10.2022. 


