Dedlajn
na to, že práve vtedy bolo najviac
treba
zháňať
potravu,
ešte
predtým ako začnú lejaky. Dni
ubiehali a krtko stále len kopal
a kopal. Starý krtko, vidiac jeho
únavu, čím ďalej, tým viac zapájal
do roboty ovečku, ktorá sa veľmi
osvedčila. Z času na čas sa
objavila a priložila ruku (teda
vlastne kopýtko) k dielu. Krtko bol
veľmi vďačný, lebo sa mal s kým
porozprávať o svojich radostiach i
súženiach.
U ovečky
našiel
podporu
a pochopenie,
ktoré
preňho starý krtko nemal. Občas si
z neho dobromyseľne robili žarty,
čo im umožnilo ľahšie znášať jeho
kritiku a požiadavky. Ako sa tunel
predlžoval a krtkova práca sa
blížila ku koncu, ovečka mu
pomáhala viac a viac, až nakoniec
od unaveného krtka prevzala
väčšinu roboty. Vtedy si konečne
i ostatné zvieratká všimli čo
krtkovia s ovečkou robia a na
slávnostné otvorenie tunela sa ich
zišlo veľké množstvo. Všetci
nadšene tlieskali keď sa ovečkino
kopýtko prehrýzlo poslednými
centimetrami pôdy a ona víťazne
békajúc vybehla do záhradky,
tesne nasledovaná starým krtkom teoretikom. Náš mladý, unavený
krtko sa na to z obďaleč spokojne
pozeral. Bol šťastný – jeho práca
mala zmysel, bola prospešná
nielen jemu,
ale i ostatným
zvieratkám. Láskyplne sa usmieval
na ovečku a bol jej vďačný za
podporu a pomoc. Nevadilo mu, že
zvieratká ju vychvalujú, kričia na
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slávu a pripisujú všetky zásluhy.
Ani to, že starého krtka vozia na
pleciach, gratulujú mu a tlapkajú
po pleci. Ovečku považoval za
férovú, nesebeckú kamarátku,
ktorá vie kto, koľko urobil. Trošku
ho zarazilo, že sa veľmi neponáhla
priznať krtkove zásluhy. Avšak bol
taký unesený tým, čo dokázal, že
by najradšej objal celý svet.
S dobrým pocitom si išiel lahnúť
a konečne si oddýchnuť. Spal
dlho. Zobudil sa ešte lepšie
naladený ako predtým. Pobral sa
ku svojmu tunelu, že aj on trocha
ochutná z ovocia, ktoré všetkým
sprístupnil. Aké však bolo jeho
prekvapenie keď cez plot videl
úplne vyplundrovanú záhradku
a v nej
spokojne
odfukujúce,
prežraté zvieratká. Tu a tam sa
povaľovali narýchlo načarbané
transparenty typu: „Nech žije
ovečka“,
„Ovečka
–
náš
dobrodinec“, „Ovečka – si skvelá“,
„Starý krtko – ty si ale hlavička“.
Zostalo jedno, napoly zhnité
jablko, ktoré krtkovi priniesla
kymácajúca sa ovečka. Dôverne
sa k nemu naklonila a potichu, tak
aby to ostatné zvieratká nepočuli,
povedala: „Si skvelý, je to tvoja
zásluha a som ti veľmi vďačná...
na, tu máš jabĺčko.“
PS: akákoľvek podobnosť s fyzickými
osobami alebo skutočnými udalosťami
je čisto úmyselná. Autor si
nevyhradzuje žiadne autorské práva
a povoluje voľné šírenie a reprodukciu
svojho diela.
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Fragmenty prijímačkové
Ešte celkom nedávno to bolo, keď
sa konala jedna dôležitá udalosť.
Teda, nie až tak dôležitá pre nás,
ako pre 150 nových obetí. Tých
šťastných 30 ešte netuší, čo ich
čaká (a neminie), ale určite tak
skoro nezabudnú na deň, ktorý
tomu všetkému predchádzal. Ktorý
to všetko zapríčinil. Na ktorý
mnohí z nich čakali so strachom
a bázňou po celý život. Ktorý
otvoril pekelnú bránu, ktorá sa aj
tento rok hermeticky pribuchla za
zopár ešte-neskazenými dušami.
Amen.
A tu sú pocity hriešnikov, ktorý sa
zničoho
nič
ocitli
v očistci.
Príjemný duchovný zážitok.

- Zatiaľ pohodovo, uvidíme, čo
ďalej.
- Fajn.
- Bolo by to publikovateľné?!?
- Haluška.
- Nie ďakujem.
- Ako sa cítiš? Blbo.
- Super, je to ako orgazmus!
- Viete čo, zdalo sa mi toho dosť
veľa.
- Radšej nič.
- Tak nech nepríde matika...
- Áááááá...
- Ja to tam radšej kresliť
nebudem, čo si myslím.
- Som vymletá...
- Budeme spolužiaci.
- Krvácam.

- Pocity? Ja by som aj povedal,
ale to by bolo blbé!
- Úchvat sám. Úchvat sa silne
zúchvatňuje
- Dalo sa...
- Super! (S chrípkou sa to ľahko
píše.)
- Fantastické!

No povedzte, nebudú z nich
vhodní pokračovatelia nášho
svätého poslania?
PS: Skutočne sa to odohralo...
Člen prijímacej komisie: Prečo
chceš ísť do IB?
Úbohá, nevinná, nič netušiaca
obeť: Lebo chcem mať viac času!

BratMUN čo a ako.
(interview s Maťkom)
Maťko sa stal koordinátorom
BratMUNu a ja som hneď využila
príležitosť položiť mu zopár otázok
v kým čakal na zvonenie...

Maťko, nájprv skús v skratke
povedať, čo to ten BratMUN
vlastne je.
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