Mama i Bobo oglądają plac budowy.
Są tu koparka, wywrotka, betoniarka,
spychacz i dźwig. Z betoniarki leje
się beton. Koparka nabiera ziemię
wielką łyżką i wrzuca ją na wywrotkę.
Dźwig podnosi duży betonowy element
i umieszcza go wysoko, na samej górze
budowanego domu.
– Tam! Tam! – woła Bobo i ciągnie
mamę za rękę.
– Nie, synku, nie możemy podejść bliżej.
To niebezpieczne, dlatego plac
budowy jest ogrodzony.
Nie wolno tam wchodzić
– tłumaczy mama.
Dzwoni telefon
mamy. To tata.
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Tata, Pucio i Misia wykładają zakupy z koszyka na taśmę przy kasie.
– Oooo, widzę, że ktoś tu będzie jadł pyszny obiad! – śmieje się pan kasjer.
– Proszę pana, jutro przyjeżdża do nas cała rodzina. Będziemy dla nich gotować!
A potem idziemy na wystawę do galerii. Ciocia nas zaprosiła – chwali się Misia.
– A co to jest wystawa? – Pucio ma zdziwioną minę.
– Kochani, nie mamy czasu opowiadać wszystkiego panu kasjerowi,
bo za nami jest kolejka. Kto dziś płaci za zakupy?
– Ja! Ja będę płacił kartą! – dopomina się Pucio.
„Piii” – robi maszynka, a tata przyciska guziki.
– Proszę, to twój paragon – mówi pan kasjer i wręcza go Puciowi.
– Dziękuję i do widzenia – odpowiada Pucio.
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Następnego dnia tata i Pucio jadą po babcię i dziadka
na dworzec kolejowy. Na ulicy jest duży ruch. Nagle samochody
zwalniają. Coś się stało na drodze. Pan policjant kieruje ruchem.
O! Dwa auta się zderzyły. Na miejscu są już wóz policyjny,
karetka, laweta i wóz strażacki.

Tata dzwoni do babci i dziadka.
– Utknęliśmy w korku, ponieważ był wypadek
– wyjaśnia. – Musicie na nas trochę poczekać.
– Oczywiście, czekamy. Jedźcie spokojnie
i bezpiecznie. Najważniejsze, że nikomu
nic się nie stało – odpowiada babcia.
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