Prosinec 2018

Rozhovor s Adélkou, která má za 11 dní 11 let
Kdepak strávíš Vánoce, Adélko?
Asi v Domečku.
Na kom to záleží, kde budeš?
Asi na sociálce, dneska si tam o tom s mámou povídají.
Co máš na Vánocích ráda?
Všechno se mi na nich líbí. Že sem s rodinou a ty dárky..že je sranda, když je sestra roztrhává. I
když letos to tak asi nebude..
Koho všechno považuješ za rodinu?
Mámu, tátu, dva strejdy, co znám skoro celej život a některý kamarádky, co mám hrozně ráda. A
moje malý roztomilý zvířátko. Je mu 7 let. Strašně ráda ho tahám, i když z toho můžu mít kýlu.
Co by sis přála na Vánoce?
Aby se táta zkusil uvolnit z práce a přišel k nám. Aby máma koupila živýho kapra a táta ho zabil.
Živej kapr mi přijde víc vánočnější.
Táta je vždycky na Vánoce v práci?
Táta je hodně často v práci. Myslím každej den od 8 do 5. Teď nevím, jak dlouho už se známe, my
sme se osm let neviděli..asi od března to je, ale jakoby jsme se znali odjakživa.
Pamatuješ si, co sis přála k Vánocům, když jsi byla menší?
To nevím, ale nejspíš dááááááááááárky. Jako každý dítě.
Co by lidi mohli udělat pro děti, které nemají rodinu?
Někteří rodiče, co nemají děti, by si je mohli vzít k sobě. To by je mohlo potěšit, že by strávily
Vánoce v nějaké opravdové rodině. A pak by si je třeba mohli adoptovat.. Nebo jim můžou něco
koupit, nebo objednat. Oblečení nebo nějaký kroužek, co by je bavil.
Co bys přála všem lidem do nového roku?
Aby byli šťastní. A nestresovali se zbytečně. A rodina byla pospolu. A měli se rádi. Aby byli víc
příjemní na ostatní. A chovali se k sobě víc jako v obci, kde se lidi zdraví, prostě jako jedna velká
rodina. Znám lidi, co třeba neudělají něco schválně a ostatní na ně hned řvou „co děláš?!“ a tak.
Ty seš příjemná na ostatní?
Občas. Když špatně vstanu nebo sem rozčílená, tak nejsem. Což asi každej.
Co bys řekla závěrem čtenářům, kteří dočetli až sem?
Aby četli dál, že sem jim to bude jednou hodit. Taky se ze mě stala velká čtenářka. Aby měli rádi
zvířata, aby se chovali k sobě uctivě. A rozhodně aby poslouchali Slzu. :)
Pozn.red. - identifikační údaje dítěte byly změněny.

