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trocha odchádzam od témy.
Nastúpili sme do ďalšieho
lietadla, ktoré nás dopravilo
na Sardíniu, malým mikrobusom sme sa dostali ku škole
v Mogore a tam to začalo.
Nazval som to “Kurz lámanej
angličtiny”. Pred školou nás
čakali rodiny. Ja som dostal
veľmi milú rodinku. Hlavným
komunikátorom bola žiačka
Silvia, ktorá bola asi tak v
rozpakoch ako ja, tak sme si
podali ruky a povedali naše
krásne učebnicové: Nice to
meet you. S ňou tam bola
milá mamka, ktorá komunikovala viac- menej svojím úsmevom. Nasadli sme
do auta a vydali sa naprieč
prériami Sardínie do ich obydlia. Bývali v malej dedinke
Ales, v nádhernom dome
s úžasným vybavením. Bol
som ubytovaný na poschodí
v Silviinej izbe. Ledva som

from classroom to career

zasiahlo nežné pohladenie
boxera. Teplota bilancovala
na hranici tridsiatky a moje
potné žľazy začali plakať od
toľkej radosti. Na parkovisku
pre lietadlá, v tej horúčave,
nás čakal autobus, ktorý sa
mohol rovnať asi našej mestskej doprave. Po niekoľkých
minútach tlačenia sa na telá
rôznych národností sme boli
vyhodení do klimatizovanej
budovy, ktorá mi rozlohou
pripomínala jednu malú
klasickú slovenskú dedinku.
Tak obrovskú budovu som v
živote nevidel, rovnako som
ešte nevidel tak obrovské
ceny, aké boli tam, ale to už

sa stihol prezliecť a už sme
leteli na prvý výlet s rodinou.
Cieľom bolo Nurage, teda
staré zrúcaniny, ak som to
dobre pochopil zo Silviinho
rozprávania. Potom sme sa
dostali do pizzerie, kde sme
sa mohli najesť. Prisahám,
nikdy som nejedol tak
zvláštne chutiacu klobásu ako
vtedy na tej pizzi. Bol to pre
mňa nezvyk, ale malá pizzeria bola nasiaknutá úžasnou
rodinnou atmosférou, ktorú si
pamätám rovnako ako vôňu
pripravujúcej sa tradičnej
talianskej pizze. Prvý teplý
deň som mal za sebou, tešil
som sa na spánok. Nasledoval
prvý projektový deň v malej
školičke v už spomínanom
mestečku, kde nás doviezla
Silviina mamka. Už tam stáli
pokukujúci študenti, ktorí svoj
pohľad zamerali na zvláštne
vyzerajúceho bradatého
chlapca s ofinou dlhou po
bradu. Málo z nich vedelo
komunikovať anglicky, preto
bolo dosť komické sledovať
ich gestikuláciu a spôsob vyjadrovania. Komickejšie bolo,
že túto gestikuláciu
2015 jeseň

fonendoskop | 15

