Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom
Volám sa Janko Mrkvička, som obyčajný 10 ročný chlapec, ktorý žije s rodičmi a so
staršou sestrou na dedine blízko Bratislavy. Rozhodol som sa, že Vám rozpoviem svoj príbeh.
Jedného pekného dňa som si chcel dať niečo šťavnaté pod zub, ovocie a zeleninku.
Doma sme nič nemali a tak som zavolal otcovi nech sa zastaví z roboty v obchode . O pol
piatej prišiel môj otec ovešaný taškami ako vianočný stromček. “Odkiaľ ideš taký ovešaný?”
spýtal som sa ho. Otec mi odpovedal: “Z Rakúska, bol som na nákup. Tak ako si chcel
predsa.” Pokrútil som hlavou a vôbec som nechápal. “Však som chcel iba ovocie a zeleninu a
nie vykúpiť celý obchod!” rozhorčene som vykríkol. Potom prišla moja sestra zo školy a otec
z tašky vytiahol nové šaty, ktoré pre ňu kúpil v Rakúsku. “Pre pána Jána! Čo ja budem robiť s
toľkými handrami, však mám plnú skriňu vecí.”, sestra nechápavo krútila hlavou. Na to
zaklopal sused Jožo. “Nedáte si jablká?” pýtal sa už vo dverách. Okrem toho nám sused
ponúkol aj hrušky, mrkvu a brokolicu. Ževraj má plnú záhradu úrody a nestíha to
konzumovať. Otec sa ho spýtal, že koľko chce za kilo od všetkého. Sused sa chvíľu zamyslel
a povedal: “Že si to ty susedko, tak to máš zadarmo”. Otec ostal prekvapený, pretože v
Rakúsku nechal v obchode 85 eur. Slušne mu poďakoval a zobral si debničku plnú čerstvého
ovocia a zeleniny. V tom ako sused odchádzal sa sestra zbrklo otočila schytila nové šaty,
ktoré dostala a podala ich susedovi. “Jožko, zoberte si aspoň tieto šaty a dajte ich vašej dcére
Miluške, určite sa poteší.” Sused neváhal a veru tak i urobil. Keď sused odišiel ostala po ňom
neskutočne príjemná vôňa čerstvého ovocia a zeleniny. Z debničky som hneď vytiahol jablko
a z chute som do neho zahryzol. Čo Vám budem hovoriť, tá chuť bola neskutočná. Poviem
Vám ale, že susedova debnička bola do pár hodín prázdna, zatiaľ čo otcové tašky z Rakúska
sú stále plné.
Načo máme chodiť takú diaľku, keď máme čerstvé ovocie a zeleninu za rohom, hneď
cez plot u dobrého suseda.

