Samtal: Skólinn

Steinn og Alda eru foreldrar og voru að skutla börnum sínum í skóla. Þau hittast fyrir
utan skólalóðina og fara að spjalla saman.
Steinn

Sæl! Fer barn þitt í skóla hér?

Alda

Já… hún var rétt að byrja. Ég heiti Alda. En þú?

Steinn

Steinn heiti ég, gaman að kynnast þér. Ég finn smá hreim hjá þér,
hvaðan ertu?

Alda

Ég ólst upp á Ísafirði en bý nú í Reykjavík. Hvað með þig?

Steinn

Já, það hlaut að vera! Mamma mín er frá Akureyri en pabbi frá
Egilsstöðum. Nú bý ég í Vesturbænum með konu minni og krökkum.

Alda

Nú, hvað áttu marga krakka? Ég á bara litla stelpu, hún heitir Ásdís.
Hún er sex ára gömul.

Steinn

Ég á son og dóttur. Sonur minn heitir Guðni, hann er fimmtán ára. Svo
heitir dóttir mín María, en hún er líka sex ára gömul. Hún fer í
Melaskólann hér í Vesturbænum, en þú veist það.

Alda

Já! Hún Ásdís sagði mér að kennarinn ætlaði með þeim í sund í dag. Á
hvaða bekki er hún María?

Steinn

Það getur verið að dætur okkar þekkjast! María er á öðrum bekknum,
en henni líður ekki vel þar. Ég held að hún sakni vina sinna úr
leikskólanum. Það verður gott fyrir hana að eignast fleiri vini.

Alda

Þær hljóta að þekkjast eitthvað, Ásdís er líka á öðrum bekknum.
Kannski fá þær tækifæri til að kynnast hvor annarri í sundinu í dag. Ég
gæti boðið Ásdísi heim til okkar í mat í kvöld, hvað segirðu?

Steinn

Góð hugmynd! Það væri voða gaman fyrir hana að fara til vinar.
Enginn hefur boðið hana heim síðan hún byrjaði hér!

Alda

Oj, þetta reddast. Hvað finnst henni gott að borða í kvöldmat?

Steinn

Hún þolir ekki fisk en borðar næstum hvað sem er. Hún er frekar hrifin
af pasta þessa daga!

Alda

Þá elda ég pasta með tómatsósu. Klukkan hvað viltu sækja hana?

Steinn

Ég verð búinn með vinnu klukkan fimm, en ég vinn rétt hjá í
háskólanum. Hvað með korter eftir fimm?

Alda

Það hentar vel. Ég bý hérna í Melhaga 23.

Steinn

Þá er það komið. Við sjáumst í kvöld!

Alda

Já, sjáumst!
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