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Halló' halló' ötös kocsi! Itt a kettes helikopter.
Mi is látunk titeket. EDDen most érünk fölétek.
Látjuk. hog1 előttetek

Mit mondasz, Lajos?
Nem érteml Mi Van előtted éS
mi van .................... ?

Képzeld, drágám, elakadtam a Matuska-
hídon. .................. és .................' nagyon
sok kocsi áll. Nem tudom' mikor érkezek
haza. Alattam

Halló, halló' itt aZ ötös kocsi. Kettes helikopter
jelentkezz! Sajnos, nagyon nagy a délutáni for-
galom' csak lassan haladunk. Most egy hídon
állunl'. Mögöttünk egy kamion van.
pedig egy busz. Lent a völgyben,
egy vonat megy el éppen. Látunk benneteket
is' most repüllök el .................... .
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Lz apa kiabál.
Dühos.

Az apa dühö-
sen kiabál.

Pali a leckét írja'
Pali fáradt.

Pali fáradtan írja
a leckét.

Péter nyaralt.
A nyaralás kellemes volt.

Péter kellemesen
nyaralt.

(friss) ébted, Még csak 7.55 van.

( pontosl 8-kor kezdődik.

:].1 (vidóm) játszanak.

. ..'Jn az á|Iatkert? _ kérdezÍ"e

.. (udvarias)

.. _ r-álaszolta a néni

(dühös)

(gyors)t. - válaszolt
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