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Včera som bola chorá, a preto som nešla do školy. Bolelo ma 
hrdlo, a preto som jedla iba jogurt. Mama prišla z práce a viezla 
ma k lekárovi. Zdravotná sestra odniesla môj preukaz poistenca 
do ambulancie. Čakáreň bola prázdna. Mysleli sme si, že 
lekár na nás zabudol, lebo sme tam sedeli asi 30 minút. 
Potom sme videli, že bolo dvanásť hodín. Ordinačné hodiny 
pri dverách informovali, že lekár so sestričkou mali od 11:30 
do 12:00 obedovú prestávku, jedli obed. Nezabudli na nás! 
Dvere sa otvorili a išli sme do ambulancie. Mama potom ešte 
stihla ísť do práce.

Boli sme v Ríme v Taliansku. Išli sme na pizzu, ale nerozumeli 
sme po taliansky, hovorili sme po anglicky. Čašník, bohužiaľ, 
nerozumel po anglicky, a preto sme sedeli a diskutovali 
po slovensky, ako si objednáme jedlo. Čašník išiel preč a o chvíľu 
niesol slovenský jedálny lístok. Prečo? Bol Slovák zo Žiliny. 
Videl, že sme Slováci, a preto si sadol k nám na 5 minút. Bol 
šťastný, že stretol slovenských turistov. Sedeli sme tam tri 
hodiny a zabudli sme na čas.
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