Dedlajn

Moje úvodné vykecávanie...
niekto to volá úvodník

MIlí čitatelia,
už ste si mysleli, že tomu neujdete, čo? Ale ja sa len tak ľahko nedám!
Ten boj bude síce smrteľný.. ale pre MS Word, nie pre mňa! A to, že
mám zajtra oral, a že mám odovzdať internál a ...<pokračovanie
zoznamu bolo cenzurované> nie je vôbec žiadny problém. Veď je predo
mnou ešte celá noc. A človek by si myslel, že aspoň posledný týždeň
bude mať pokoj. Človek sa očividne mýlil.
Ani vy pokoj len tak ľahko mať nebudete. Tento dedlajn je totiž plný tých
najlepších skvostov. Dokonca aj už-teraz-slobodní ex4ajbíci sa pochlapili
(napísala by som poženili, pretože väčšina článkov od nich je vo
feministickom duchu ;-) ale tuším to mení význam...). Aj sám preceda sa
nenechal zahanbiť a skutočne v poslednej chvíli poslal Rada do života.
Ale máme ešte jeden poslednochvíľový článok, až tak, že je písaný bez
diakritiky. Nic to, da sa to citat. No skrátka, je toho kopa, možno to ani
zajtra celé nestihnete prečítať...
Myslím, že si každý nájde, čo sa mu páči... hoci, možno to pôjde trochu
s problémami... blbne mi tu (okrem iného) číslovanie strán. Ale veď ani
môj internál nebude mať očíslované strany. A je tu veľmi málo obrázkov
(ale veď ani môj intern...hups) a aj tá trocha je poriadne excentrická, ale
veď som nejaký autokratický šéfredakor, no nie? Odpusťte, ale každý
ďalší obrázok by spôsobil, že by to tento skvelý comp spracovával 2krát
dlhšie, rozhorúčil by sa, stúpla by teplota v tejto miestnosti (kde je teraz
asi tak 34 stupňov C) a to by spôsobilo, že by sa mi roztopil ľad v drinku,
ktorý mám položený vedľa závesnej siete, z ktorej ležiac diktujem tento
úvodník... ok, už prestanem, lebo sa z toho stane konečník.
Tak vážení, končíme, ja viem, že len na dva mesiace, ale predsa.
Dovoľte mi teda takú malú súkromnú bilanciu. Zatiaľ ma ajbí stálo
- dva zničené karisbloky
- tri roztrhané vaky (dva takmer na franforce)
- asi 300 litrov čierneho čaju
- asi 120 litrov zeleného čaju (kávu nepijem)
- dve tuby krycieho mejkapu na kruhy pod očami
- tri preplnené karisbloky
- asi 27 švábov
- aspoň päť rozhryznutých ceruziek
- a tých lesov, ach!
- a tých mozgový buniek ach, ach, ach!
Tak sa tešme na budúci rok. BTW, aj vy sa snažíte nepočúvať, keď vám
niekto rozpráva, že triajbí je NIČ oproti štyriajbí?
Krásne leto!
<tama>
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Smútočné oznámenie
Vážení čitatelia,
s hlbokým smútkom v srdci Vám oznamujeme, že po dlhom a ťažkom
boji o holú existenciu skonala Veľká Dedlajnovská Súťaž. Všetky pokusy
o jej resuscitáciu dopadli neúspešne. Je mi ľúto, ale musím vám oznámiť,
že trpela veľmi. Príčina smrti je doteraz neznáma, ale podľa zákulisných
informácií to bola ľahostajnosť a ignorancia všetkých zainteresovaných.
Rozlúčka so zosnulou sa už uskutočnila, jej pozostatky boli násilným
spôsobom rozdriapané počas hodiny psychológie a hodené do koša,
ktorý bol následne vynesený.
A teraz niečo, čo vás bude určite viac zaujímať: závet zosnulej.
Šťastnými dedičmi sa stáva nová generácia triajbíkov, presne podľa
želania zosnulej.
Rodina zosnulej ďakuje všetkým trom dobrodincom, ktorý pri zosnulej
trávili jej posledné chvíľky a výrazne jej pomohli pri odchode z tohto
sveta.

Plus 10 mesiacov
Takže, aby som nebilancovala len
ja sama, hneď na úvod sú tu
názory vás všetkých na to, ako ste
strávili posledných 10 mesiacov
svojho života... Možno nie sú
všetky vyslovene pozitívne (alebo
vyslovene negatívne), ale myslím,
že na niečom by sme sa mohli
zhodnúť všetci – bol rozhodne iný,
ako tie pred ním...

•

Čo si myslíš o tomto roku?
celkom v pohode; vedel by
som si predstaviť aj lepší...
bol asi najkrajší v mojom
živote
v pohode; nemám čo dodať
najlepší na svete; veľmi
extrémny
challenging, ale
najdepresívnejší, aký som
zatiaľ mala; unique
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v priebehu som nadávala, ale
bolo to fajn
best of all
to je blbé...(komentár na
anketu)
strašne rýchlo prebehol; ale
inak to bolo fajn...ale mohlo
byť aj lepšie
[mávnutie rukou v zmysle
trapné, neotravuj, nemá to
zmysel]
čo ja viem...čo si mám o ňom
myslieť
no...školský rok...(pokrčenie
pliec v zmysle čo k tomu
chceš ešte počuť)
určite iný ako
predchádzajúce...ale
v pozitívnom zmysle
zachytila <tama>
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