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Moji hrdinovia
Maminka je moja hrdinka, lebo sa o mňa stará. Hráme sa. Kupuje mi na pitie červenú
a bielu Vineu. Keď hrám tenis, sedí vedľa kurtu a nakúka. Keď sa učím angličtinu,
počúva a pozerá. Chodí so mnou na flautu. Flauta to je pohroma. Už dva roky sa
učíme tú istú pesničku. Rád hrám na flautu, ale stále hráme a učíme sa to isté dokola
a to ma potom nebaví.
Maminka je moja hrdinka vo všeličom. Ani to neviem spočítať. Vie robiť veľa vecí. Vie
robiť s počítačom, vie šoférovať, variť, upiecť koláčiky, upiecť vynikajúcu kačku.
Pomáha mi s učením, varíme spolu, hráme sa spolu, jeme spolu, šijeme spolu na
Singerke, spolu robíme na počítači. Keď chcem kresliť na počítači, maminka mi dá
Skicár a ja v ňom maľujem.
Môj ocko je hrdina. Zatlačí lietadlo sám s ojátkom do hangáru. Ja tlačím krídlo lietadla.
Spolu sa vozíme autom. Hráme sa so šľapacími autami. Ocko je hrdina, lebo vie
hromadu vecí a vie toho veľmi veľa o lietadlách. Vie ich aj opraviť.
Kto je hrdina? Hrdina je človek, ktorý pomáha. Môže to byť aj zviera – šimpanz, levy, aj
vtáci, čajky. Aj tigre, ak sú vycvičené, tiež môžu ľuďom pomáhať. Je ich na svete
nespočetne veľa. Každý deň ich na svete pribudnú trilióny. Presne to nikto nespočíta,
lebo sa každý deň narodí veľa tých zvierat, čo pomáhajú ľuďom.
Hrdina pomáha len dobrému, zlému nie. Kto je dobrý a kto nie vie podľa toho ako sa
človek správa. Zlý človek sa správa zle. Ubližuje ľuďom. Afér a zlých vecí, ktoré zlý
človek robí, je na svete nespočetne veľa. Hrdina je protikladom zlého a zlých vecí. Je
dobrý, lebo pomáha ľuďom.
Hrdina tiež napríklad nachádza ľuďom to čo sa im stratí. Keď sa im stratí peňaženka,
peniaze, drahý prsteň s diamantom, diamantová kvetina, hrdina ich nájde a vráti.
Vtedy je ich hrdina, lebo im pomôže.
Mama a ocko sú moji hrdinovia.

