Luetun ymmärtäminen
Rivitaloelämää
Lue alla oleva tarina. Lukemisen jälkeen vastaa tekstin perässä oleviin kysymyksiin.

Kolmen vuoden aikana, jotka tässä asunnossa olemme asuneet, en ole kuullut
seinänaapurimme sanovan sanaakaan. Postilaatikossa lukee Manninen, joten
miehestä on luontevasti tullut meille Mykkä-Manninen.
Muutaman kerran olen törmännyt häneen roskakatoksella, ja silloin hän on aina
nopeasti kääntänyt katseensa maahan ja luikkinut ohi. Useammankin kerran olen
postilaatikolta tai roskakatokselta tulossa ollessani nähnyt miehen kääntyvän
oveltaan takaisin sisään odottamaan, että ehdin kadota pihalta. Kerran teki mieleni
jäädä katoksen taakse väijymään, että miekkonen tulee viemään jätteitään, ja
reippaasti tervehtiä, jotta mitäpä naapuri. En kuitenkaan viitsinyt ihmisparkaa
moisella kiusata, hän olisi luultavasti todennut, että on pakko muuttaa kun naapurit
alkavat niin röyhkeästi ahdistella.
Enkä halua hänestä eroon, sillä hän on kerrassaan oivallinen naapuri, hiljainen ja
harmiton. Syksyn pimeydessä ohikulkijalle avautuu aina miellyttävä näkymä miehen
huoneistoon. Hieman kadehdin hänen kirjahyllyään, joka on seinän kokoinen,
lattiasta kattoon. Se on tyylikäs ja tunnelmallinen näky, enkä edes harrasta
lukemista. Naapurimme luultavasti ei muuta teekään.
No, kokkailu tuntuu olevan hänen toinen intohimonsa - yleensä öisin, koska ruuan
tuoksu kantautuu nenääni aina nukkumaan asettuessa. Hivenen ärsyttää näin
painontarkkailijana, kun usein joudun tuoksun vetämänä nousemaan jääkaapille.

Vaikka kiinteistössämme ei olekaan järin hyvä äänieristys, seinän takaa kuuluu
korkeintaan tiskaamisen ääniä ja imuroinnin kolina kerran viikossa. Mielellään näin
rauhallisen ihmisen naapurina asuu. Mielestäni hänkin on varsin onnekas
naapureidensa suhteen. On varmasti inspiroivaa huomata poikamme Jyrin edistyvän
oboen soittamisessa. Myös tyttäremme osoittaa kiinnostusta musiikkiin, ja
hankimme olohuoneeseemme taannoin pianon tukeaksemme hänen kehitystään.
Kannan hieman huolta naapurimme fyysisestä kunnosta. Kirjakasseja hän kantaa,
luultavasti kirjastosta, monta kertaa viikossa, mutta muuten ei juuri ulkona käy.
Pitäisiköhän tarjota hänelle mahdollisuus ulkoiluttaa corgejamme?

Kysymykset:
1. Mikä on naapurin nimi?

2. Mitä kertoja kadehtii naapurissaan?

3. Mitä naapuri harrastaa?

4. Kuinka monta lasta kertojalla on?

Vastaukset:
1. Mikä on naapurin nimi?
Manninen. Kertoja kutsuu häntä Mykkä-Manniseksi.
2. Mitä kertoja kadehtii naapurissaan?
Naapurin seinän kokoista kirjahyllyä.
3. Mitä naapuri harrastaa?
Lukemista.
4. Kuinka monta lasta kertojalla on?
Kaksi; poika ja tytär.

