,,Zawsze pomocni Babcia i Dziadek"
Dawno temu w pewnej szkole mały Alex był świadkiem zdarzenia, gdzie grupa
uczniów zaatakowała innego. Alex obawiał się, że gdy pomoże koledze, sam zostanie
przez nich pobity. Jednak pokonał strach i ruszył na pomoc. Kiedy poprosił łobuzów, żeby
puścili chłopca, popchnęli go na ziemię. Alex spytał: ,,Dlaczego to zrobiliście?" Źli chłopcy
odpowiedzieli: ,,Przyjdź pod szkołę o piątej, to się dowiesz!". Po lekcjach Alex spytał
swoją ukochaną babcię Rozalię o radę, bo nie wiedział co może zrobić. Babcia
odpowiedziała, że najlepiej byłoby dużo ćwiczyć, aby być w dobrej formie fizycznej, jednak
to wymaga długich treningów. Dodała także, że zawsze mu pomoże, więc w razie
jakichkolwiek kłopotów, ma klasnąć dwa razy w dłonie i zobaczy co się stanie. O piątej
godzinie Alex czekał pod szkołą na grupę łobuzów, a kiedy już przyszli, wystraszył się
bardzo. Nie uciekł jednak, bo wiedział, że w każdej chwili może liczyć na pomoc babci i
dziadka. Grupa opryszków wykrzyknęła: ,, Mamy cię jak na talerzu! Zaraz dostaniesz
porządne lanie, za to, że się wtrąciłeś w nasze sprawy!" Alex odpowiedział: ,,Nie sądzę!" i
klasnął dwa razy w dłonie. Nastała cisza, a zaraz potem niegrzeczni chłopcy zapytali, jak
może mu to niby pomóc. ,,Doczekaliście się"-rzekł. W tym momencie z krzaków
wyskoczyli babcia i dziadek Alexa. ,,Zostawcie naszego wnuka i inne dzieci w spokoju, bo
będziecie mieć z nami do czynienia!"-wykrzykiwali babia i dziadek, wymachujący swoimi
drewnianymi laskami. Przestraszeni chopcy uciekli w pośpiechu, krzycząc po drodze, że
już nigdy nikogo nie skrzywdzą. Ukochana babcia i ukochany dziadek Alexa dali nauczkę
łobuzom, ucząc ich, że jeśli są źli dla kogoś, to zło to wróci do nich.
Dlatego dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za dobre rady, wsparcie i pomoc w
trudnych sytuacjach oraz życzymy im dużo zdrowia, radości i pociechy z wnucząt.
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