
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Уявне повідомлення Відправник Отримувач 

1. Привіт, з Першовереснем. Займи мені місце на лінійці, затримуюсь, 

шукаю взуття, потім з Казиком до садочка. Цьомки 

Лінка Наталія 

2. Як тобі новенька? Класні твої фотки, що ти робила на канікулах! Та в 

шафі все ж прибери 

Лінка Наталія 

3. А твій кузен таки нічогенький Червона сорочка, вельветовий 

піджак…І картина його аквареллю нічого…  

Лінка Наталія 

4. Купуватимеш книжки, не розкошуй, кошти економ: тільки необхідне. Мама Лінка 

5. Як там дома? Затримуюсь на роботі. Вечеряйте без мене, приглянь за 

Каєм. 

Вітчим Лінка 

6. Чекаю у студії. Не забудь якісь гарненькі шмотки, те, у чому ти 

виглядатимеш жіночною… 

Фотограф 

Мацек 

Лінка 

7. Наш Леон-кілер симпатяга, якби тільки не його триклята математика… Лінка Наталія 

8. Це мій номер. Телефонуй, коли фото будуть готові. Лінка Мацек 

9. У нас із Каєм все ОК. Як там твоя пенсія? Лінка Бабуся 

Стефа 

10. Дякую за кошти, що ти підкинула, витратила їх на фотодрук.  Лінка Бабуся 

Стефа 

11. Хочу вже покататися на човні. Може підемо всі разом « на китайську 

кухню». Сайгонки там розчудові! 

Лінка Вітчим 

12. Я до вас не надовго: заведу Кая і біжу в перукарню. Не затримуйся 

після навчання. 

Бабуся Ружа Лінка 

13. Не забувайте, що треба принести канцприладдя. Бо Кай знову без 

нічого. 

Вихователь

ка садочка 

Мама 

14. Не треба так казитися через Міхала! Всі уже помічають твої зітхання. Лінка Наталія 

15. Ти приховала, що була на фотосесії Мені Анджела розповіла… Наталія Лінка 

16. Цікава у тебе подруга, кузено. Ще колись заскочите? Адріан Наталія 

17. Мушу залагодити свої справи, не чекайте на мене, буду пізно. 

Вечеряйте і відправ дітей спати. 

Мама Адам 

18. Мушу поїхати з Польщі. Можеш писати есемески, але краще не 

дзвони, бо це дорого. Раду собі якось дасте. 

Мама Лінка 

Адам 

19. Ми з Лінкою посварилися. Не така вона й подруга мені…. 

Переживу…Як там твої картини? 

Наталія Адріан 

20. Спасибі ще раз тобі за фадо. Все частіше слухаю. Лінка Наталія  

21. У тебе пропуски і борги за контрольні. Може маму викликати? Кл.керівник Лінка 

«Кава з кардамоном» 

Йоанна Яґелло 

Літературне меню 

Частувала Гаркуша Зоя, учитель Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст.№1, z.gurkusha@yandex.ua 

ПЕРЕРВА на каву  «Вереснево-жовтневе листування» 

Хто? Кому? 
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