
20 KESÄJUTTUJA (s.121)

Toivo: Minä haen lisää tuoleja.
Mano: Laitetaan ne pöydän ympärille. 
Kyösti: No, Markus, millainen sinun todistuksesi on?
Markus: Katsokaa, eikö olekin hyvä!
Lenita: Tässä kahvikupit, lautaset ja lusikat. Tuon kohta kakun. 
Hilja: Vielä kakkukin! 
Tuula: Nämä kukat tarvitsevat vettä. Katsokaa, miten kaunis keltainen perhonen! 
Hilja: Sinulla on kauniita punaisia tulppaaneja ja sinisiä orvokkeja! 
Tuula: Ajattelin laittaa tähän myös vähän vihanneksia.
Mirno: Kuka pelaisi jalkapalloa?
Saaga: Juodaan kahvit ensin. Huh, onpa kuuma. Mirno, ota tuo musta takki pois. 
Kyösti: Aurinko on paistanut koko toukokuun. Olisi hyvä, jos tulisi sadetta vaikka
yöaikaan.
Markus: Mirno ‒ Armas-eno, Ritva-täti ja serkkusi Anita ja Otto tulevat huomenna.
Sitten saat pelikavereita.
Mirno: Tulevatko he heti aamulla?
Tuula: Muistaakseni juna tulee kaksikymmentä yli kolme.
Lenita: Saaga, oliko se sinun kännykkä?
Saaga: Farhialta tuli viesti. Terveisiä teille kaikille!  
Farhian perhe lähtee ensi viikolla sukulaistensa luo Kanadaan.

Džaha! – Lähdetään!
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Kesäsuunnitelma
 
Mirno: Mennäänkö tänä kesänä vesipuistoon?
Markus: Mutta minä haluaisin eläinpuistoon...
Mirno: Mennään kahteen paikkaan.
Toivo: Minun lomani on heinäkuussa. Silloin tehdään pitkä lomamatka!

Džaha! – Lähdetään!
© Opetushallitus ja tekijät

Saaga: Minä toivon, että jonakin päivänä matkustan Japaniin… 
Lenita: Miksi juuri sinne? Minä haluan Pariisiin, Roomaan…
Saaga: Japanissa on niin erilaista kulttuuria. Minua kiinnostaa nuorten musiikki siellä.   
Lenita: Ensin tarvitaan kesätöitä. Matkat ovat kalliita.

Viljami: Mano, saitko sinä kesätöitä?
Mano: Joo! Menen hautausmaalle. Olen siellä kaksi viikkoa.
Viljami: Minä soitin moneen paikkaan. Ajattelin ensin, että en saa kesätöitä. 
Mutta saan ehkä töitä ruokakaupasta.
Mano: Muista, että hevostalleilla on aina töitä.

Hilja: Me teimme nuorina töitä kesät talvet…
Kyösti: …ja kuljimme hevosella ympäri Suomea. Siihen aikaan ei ollut lomia!
Hilja: Niin oli silloin. Kuljimme talosta taloon ja kaupittelimme kaikenlaista.
Kyösti: Oli hienoa, kun niinä aikoina oltiin paljon yhdessä koko suku.

Tuula: Niin, parasta ehkä onkin mukava loma yhdessä perheen kanssa!
Toivo: Ja kotona on paljon hommia! Tänä kesänä teemme vihanneslaatikon pihalle. 
Tuula: Ja sukulaiset ja ystävät ovat aina tervetulleita meille!

Hyvää kesää!


