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Kniha pre mamič�ky po dvočh rozvodočh, ktore�  akura� t nemaju�  doma ví�no. Tota� lne prekru� tene�  rozpra�vky, ktore�  nie su�  ani tročhu

vhodne�  pre deti č�i pre iny�čh ľudí�, ktorí� es� te maju�  svoje idea� ly. V zbierke su�  najzna�mejs�ie rozpra�vky, ktore�  su�  prevedene�  do sveta
modernej tečhniky,  sarkazmov,  iro� nie a netypičke�ho,  pre niekoho naozaj  prehnane�ho humoru. Tieto rozpra�vky su�  tak vhodne�
predovs�etky�m pre ľudí�, ktorí� hľadaju�  za�bavu a ktorí� sa dostanu�  do ake�hokoľvek prí�behu po poriadnom posilnení�.

Janko a Marienka (trochu inak)

Kde  bolo,  tam  bolo,  bola  raz  jedna  u� plne  obyč�ajna� ,
rozpra�vkova�  doma� čnosť.  Pre  neu� spes�ne�  investovanie  do
kryptomien  sa  drevorubač�,  zamestnany�  v  s� ta� tnyčh  lesočh,  a
jedna  starnu� ča  zlatokopka,  rozhodli  zbaviť  svojičh  detí�.
Vypoč�í�tali  si,  z�e  ičh  vy�čhova,  z� ivenie  a  čelkove�  na�klady  su�
neakčeptovateľne�  a  znamenaju�  neusta� ly  pokles  ičh  z� ivotne�ho
s�tandardu.

Jedne�ho dn� a starnu� ča zlatokopka riekla: Ma�me veľa detí�, az�
dve.  V  su� č�asnej  spoloč�ensko-ekonomičkej  situa� čii  je  to  jemny�
nadpriemer,  ktory�  si  ale  nemo& z�eme  dovoliť.  Je  krí�za,  Sulí�k
nenaku� pil  testy  a  ty  si  nenaku� pil  tie  spra�vne  kryptomeny.
Musí�me sa ičh zbaviť!

Drevorubač�  protestoval.  Sí�če  vlaz�ne,  ale  aj  tak.  V
matriarčha� te  mal podradne�  postavenie a musel splniť rozkaz.
Zaviedol  obidve  deti,  Janka  aj  Marienku,  az�  do  čhra�nenej
krajinnej  oblasti,  kde  sa  ani  diva�  zver  neodva� z� i.  Pretoz�e  bol
popri  pra� či  drevorubač�a  aj  vodič�  feka� lneho auta,  dopravil  ičh
u� plne ďaleko, ale vra� til sa bez ničh.

Janko a Marienka, bez akejkoľvek GPS naviga� čie a vojensky�čh
balí�č�kov  na  prez� itie,  sa  očitli  v  čudzom  lese.  Nas� li  len  hrí�by,
ktore�  nepoznali a čez stare�  stromy prečha�dzalo len ma� lo svetla.
Povedali si, z�e budu�  robiť to, č�o by robil Bear Grylls. Teda az�  na
pitie vlastne�ho moč�u, do toho sa ani jedne�mu nečhčelo a nemali
so  sebou  ani  z� iadnu  na�dobu.  Rozhodli  sa,  z�e  na� jdu  ľudske�
obydlie. Nikde vs�ak nebolo ani z� ivej dus�e. Janko sa rozhodol, z�e
vylezie  na  strom.  Spoč�iatku  mu  to  ide  dobre,  keďz�e  bol  on�
na�hodou oprety�  rebrí�k z č�ias, keď sa tu nahra�val akč�ny�  film s
Marekom Vas�utom. Potom to vs�ak is� lo ťaz�s� ie.  Kaz�dopa�dne,  az�
keď bol u� plne hore, uvidel čhalu� pku. Ry�čhlo sa dostal na zem a
vs�etko povedal Marienke. Vydali sa na čestu.

Nebola  to  vs�ak  obyč�ajna�  čhalu� pka.  Cela�  bola  pokryta�
medovní�kmi.  Marienka  sa  zač�ala  zamy�s�ľať,  kto  by  dal  na  to
stavebne�  povolenie  a  ako  je  moz�ne� ,  z�e  medovní�ky,  ktore�  by
podľa  slovne�ho  za� kladu  mali  obsahovať  med,  es�te  nenas�iel
nejaky�  medveď. Janko, ktore�ho BMI hodnoty boli hors� ie ako u
Marienky, sa okamz� ite pustil do s�rotovania. Marienka, ktora�  ma�
alergiu na lepok, neznesie asparta�m, umele�  farbiva�  a do toho ma�
es�te aj čukrovku a ktora�  je aktua� lne na keto die� te, sa na neho len
neveriačky pozera� .

Z  čhalu� pky  vyčha�dza  postars� ia  pani.  Tak  stara� ,  z�e  jej  ani
vy�robky od Avonu nezaberaju�  a keby by�vala v meste, poznala by
kaz�de�ho doktora i sestrič�ku. Sleduje, ako Janko zniz�uje predajnu�
hodnotu jej nehnuteľnosti a spolu s Marienkou ičh pozy�va ďalej.
Tí� poslu� čhaju� .

Jez� ibaba im ukazuje  svoje  by�vanie  z  vnu� tra.  Hovorí�,  z�e  sa
sem  presťahovala  z  bratislavskej  garso� nky,  a  tak  tu  ma�  len
piečku,  posteľ,  malu�  va7 zensku�  čelu  a  obrovsku�  telku  s
dokonaly�m  kontrastom.  Tročhu  ju  mrzí�,  z�e  tu  vo& beč  nema�
televí�zny č�i internetovy�  signa� l, takz�e z nej hlavne zotiera pračh a
pozera�  Rička a Mortyho z externe�ho disku.

V tom dostala Jez� ibaba na�pad, z�e si da�  hneď niekoľko energy
drinkov  s  medovní�kovou  prí�čhuťou  a  vyuz� ije  svoju  novo
nadobudnutu�  silu na uva7 znenie Janka i Marienky. Ako sa tak na
Janka  pozera� ,  dostane  na�pad,  z�e  ho  zje.  Doktor  jej  zaka� zal
ľudske�  ma7 so,  ale  odkedy  sleduje  stra�nku  Badatel  a  poč�u� va
Infovojnu,  neverí�  leka� rom. Vykrmuje  Janka,  ale  ten nepribera� ,
lebo tajne posiela medovní�ky hladny�m deťom v Afrike. Tak sa
rozhodla,  z�e  takto  to  uz�  ďalej  nejde  a  pu� s�ťa  ičh  na  slobodu.
Marienka, ktora�  sa čhče vyuč�iť za psyčhiatrič�ku, jej nahovorila,
z�e jej existenčia v tomto prí�behu uz�  nie je potrebna�  a ak si teraz
jez� ibaba  sadne  na lopatu,  tak us�etrí�  na  spopolnení�.  Aby mali
obidve deti dostatok sily na to, aby ju dali do peče, museli vypiť
niekoľko jez� ibabiny�čh energy drinkov.

Vďač�na�  jez� ibaba  im  povedala,  kde  ma�  vs�etky  papiere  v
čhalu� pke,  ake�  su�  čelkove�  rozmery pozemku i  ake�  mala  pla� ny
ohľadne  čestovne�ho  ručhu.  Marienka  vs�ak  neuvaz�uje  nad
pla�nmi v tejto oblasti,  a  tak spolu s Jankom predali  čhalu� pku
č�loveku, ktory�  tu v budu� čnosti čhče stavať novy�  u� sek diaľniče. 

Keď sa Janko a Marienka dostali domov, zistili, z�e ičh oteč je
sa�m, pretoz�e zlatokopka niekam vyčestovala Blablačarom a uz�
sa nevra� tila. Ostali po nej len dlhy a najvys�s� í� balí�k Netflixu.

Marienka vyplatila dlhy peniazmi z čhalu� pky a rozhodla sa,
z�e  bude robiť opatrovateľku v Raku� sku a za� roven�  s� iť  pelečhy
pre psí�ky a vyra�bať dvojposčhodove�  vta� č�ie bu� dky, ins�pirovane�
Londy�nom. Janko sa dal na dra�hu hodinove�ho manz�ela a popri
tom doklada�  tovar v  občhode a preda�va  bambusove�  ponoz�ky.
Vs�etky�m trom sa dobre darí� a na Vianoče si povzdyčhnu� , z�e uz�
len 35 rokov a koneč�ne splatia svoju hypote�ku.
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Červená Čiapočka (trochu inak)

Kde bolo,  tam bolo,  bola raz jedna bliz�s� ie  nes�pečifikovana� ,
nezaují�mava�  z�ena,  ktora�  mala  dče�rku.  C=ervenu�  C= iapoč�ku.
Najsko& r ju čhčela pomenovať Prinčezna�  s C=ervenou hviezdou na
hlave,  ale  to  brali  demokratičkí�  političi  ako  č�istu�  provoka� čiu.
C=ervena�  kra� ľovna�  taktiez�  nepres� lo pre odpor Bielej kra� ľovnej a
tak sa postupne dostala k aktua� lnemu menu.

C= í�m vs�ak je C=ervena�  C= iapoč�ka vy�nimoč�na� ? Jedne�ho dn� a sa jej
mama v č�asopise Rozvedení�  so za�vadami doč�í�tala, z�e pohyb je
zdravy�.  Donu� tila  tak  svoju  dče�ru,  aby  robila  kurie�ra.  V
akomkoľvek poč�así�. T=az�ke�  na�klady, toxičke�  na�klady, prí�sne tajne�
informa� čie, diaľkove�  vyprata�vanie azbestu, č�okoľvek. Jej mama
jednodučho  verí�,  z�e  detska�  pra� ča  je  budu� čnosť  a  zbierať
sku� senosti treba rozhodne čely�  z� ivot, aj keby bol kra� tky.

Jedne�ho  dn� a  dostala  C=ervena�  C= iapoč�ka  novu�  u� lohu.  Ma�
niekedy  medzi  10:00  a  22:00  doniesť  vojenske�  za� soby  pre
kamen� olom.  Konkre� tne  pre  babič�ku,  ktora�  tam  robí�  denne�
menu.  Podľa  nepodloz�eny�čh  informa� čii  ide  priamo  o  babič�ku
C=ervenej  C= iapoč�ky,  ale  je  pravdepodobne� ,  z�e  hneď  niekoľko
č�lenov  tejto  rodiny  je  adoptovany�čh.  Na�kupny�  zoznam  vs�ak
pripomí�na  sko& r  potreby  piatkovej  pa� rty  ako  jeda� lne  v
kamen� olome. Ví�no, ďals� ie ví�no, zelena� , Fernet Citrus, Fernet bez
čitrusu,  tequilla,   4  litre  brzdy,  Morgan,  Daniels,  slivoviča,
vs�etkoviča a dva sifo� ny. K tomu hrus�ka. Tekuta� . C= ipsy, slanina a
ruz� ič�kovy�  kel.  C=ervena�  C= iapoč�ka  to  vs�etko  naklada�  a  ako
spra�vna pičkerka, kontroluje č�erstvosť kaz�de�ho produktu.

Pričha� dza to najhors� ie. Pla�novanie česty. Ins�trukčie vedu�  na
opač�ny�  konieč lesa, kde nikdy nebola. Z= iadne česty, neda�  sa í�sť
po modrej  znač�ke.  Z= iadna dopredu zna�ma vzdialenosť,  z� iadna
trajekto� ria,  dokonča ani  mapa.  Mama jej  dovolí�  mať mobil  az�
keď bude mať deti, aby mohla pouz� í�vať jej vnu� č�ata�  do Fačebook
prí�behov na zvy�s�enie poč�tu zhliadnutí�.

Vyra� z�a. Ikea, č�ervena�  kolekčia. C=ervena�  C= iapoč�ka ma�  C=ervenu�
č�iapoč�ku.  Topa� nky,  nohaviče a mikina su�  v ro& znyčh farba� čh a
tročhu tak pripomí�na Covid automat. Uvedomuje si, ake�  ťaz�ke�  je
presu� vať vs�etky  tie  alkoholičke�  na�poje  a  o  č�o  by  bolo leps� ie,
keby  ten  kamen� olom  bol  pri  zasta�vke  MHD.  Tu  jej  vs�ak
nepomo& z�e ani električ�enka a čez les z� iadne taxí�ky nečhodia, ani
len Fake Taxi. Musí� sa s ty�m tra�piť sama.

Prečha� dza čez stary�  les, kde len pra� zdne krabič�ky od čigariet
a  nafukovačia  z� irafa  pripomí�naju� ,  z�e  aj  tadiaľto  predsa  len
niekedy  prečha� dzaju�  ľudia.  Aby  toho  nebolo  ma� lo,  kvo& li
vs�etke�mu tomu alkoholu si ani len paliču na kra� č�anie nemo& z�e
zobrať.  Kra� č�a,  keď  tu  ju  zrazu  zastaví�  vlk.  Hovorí�,  z�e  sa  ho
nemusí� ba� ť, z�e on je len na�hodou vpí�sany�  do sčena� ra, aby bola aj
v prvej poloviči prí�behu akč�na�  sče�na. Vraj je vegetaria�n, dokonča
i vega� n, a ma�  ra� d ľudí�.  Ponu� ka sa ako sprievodča galaxiou, ale
neu� myselne si namiesto utera�ku zobral deku a to sa nepoč�í�ta.

C=ervena�  C= iapoč�ka  hovorí�,  z�e  po  donesení�  vs�etky�čh  za� sob
bude potrebovať lieč�enie v ku� peľočh, poriadnu masa� z� ,  pobyt v
soľnej  jaskyni,  veľa  marihuany  a  aspon�  desať  romantičky�čh

filmov za sebou. Na to vlk odpoveda� , z�e dostal naliehavu�  spra�vu
od s�e� fa a musí�  čhuda�k on, vega�n,  niekoho zoz�rať. Tvrdí�,  z�e  za
vs�etko mo& z�u tie hlu� pe elity a on sa musí� zase podriadiť. Ide si
tak po zuby do poha� ra, ktory�  ma�  hlboko v lese a opu� s�ťa C=ervenu�
C= iapoč�ku.

C=ervena�  C= iapoč�ka by mala odpoč�í�vať, ale vie, z�e to ma�  es�te
ďaleko. Zle�  hlasy v hlave jej hovoria, z�e ta�  babič�ka je az�  v inom
č�asovom pa� sme a uz�  nie je v pa� sme listnaty�čh lesov, ale niekde
u� plne inde. 

Koneč�ne  sa  blí�z� i  ku  kamen� olomu.  Pričha�dza  priamo  do
jeda� lne,  kde  z  nejake�ho  do&vodu  vidí�  vlka  v  posteli.  Najsko& r
uvaz�uje  nad  po& dorysom,  preč�o  je  pra�ve  v  jeda� lni  posteľ,  ale
na� sledne jej  to da�va logiku, keďz�e  je v čelom dome len jedna
miestnosť.  Vlk  sa  na  n� u  pozera�  veľmi  zvla� s� tne  a  pre  bliz�s� ie
nes�pečifikovanu�  sexua� lnu u� čhylku ma�  na sebe s�aty babič�ky.

C= iapoč�ka sa py� ta vlka, preč�o ma�  tak veľke�  oč�i. Odpoveda� , z�e
mu nerobí� dobre modre�  svetlo v noči a to mu zva7 č�s�uje zrenič�ky.
Dal si ičh v Nayke nakalibrovať, ale bolo to len vyhodeny�čh 50€,
ako  vz�dy.  Na� sledne  sa  py� ta,  preč�o  ma�  tak  veľke�  zuby,  nač�o
odpoveda� , z�e by ju mal podľa sčena� ra zoz�rať, ale on bude rads�ej
pačifista a bude su� hlasiť s niz�s�ou odmenou, ak nebude musieť
z�rať ľudí�.

Z  poloviče  roztra�vena�  babič�ka  vyuz� ila  svoju  ku� zelnu�
telepatiu a povedala C=ervenej C= iapoč�ke, aby nahla� sila vlka kvo& li
sexua� lnemu obťaz�ovaniu. To si okamz� ite vs� imol pytliak, ktory�  v
domnienke z�e  je  poľovní�k zastrelil  vlka a us� iel  z  miesta č�inu.
Nepodal  mu  prvu�  pomoč  a  tak  dostal  mí�nus  tisí�č  bodov  v
č�í�nskom kreditovom syste�me. Teraz si uz�  nemo& z�e ku� piť hot dog
s keč�upom, jedine s horč�ičou.

C=ervena�  C= iapoč�ka na� sledne zač�ala pitvať vlka a vytiahla tak
č�iastoč�ne  roztra�venu�  babič�ku,  ako  i  dvočh  č�esky�čh  turistov.
Ry�čhlo  ju  poinformovala  o  dodaní�  alkoholu  a  vyz� iadala  si
peč�iatku a podpis. Babič�ka vyplatila C=ervenu�  C= iapoč�ku a ta�  sa s
hotovosťou predierala lesom domov, aby dostala ďals� iu u� lohu,
ktoru�  nebude mať dobre zaplatenu� .

Domov sa vs�ak nikdy nedostala,  pretoz�e ju odčhytili dobre
upravení� muz� i, ktory�  jej porozpra�vali o Bohu a Biblii a zač�ali ju
intenzí�vne uč�iť, ako sa spra�vne klope na dvere.

Kráska a zviera (trochu inak)

Prí�beh o kra� ske a zvierati je stary�  ako č�as. Niekedy aj ako č�as
stra�veny�  na Pokeči, kde kra� sna sleč�na s prezy�vkou Bella906090
hľada�  niekoho na pí�sanie. Na� jsť č�loveka opač�ne�ho pohlavia nie
je proble�m, ale s tou sčhopnosťou pí�sania je to dosť zle� . Az�  na
jednu vy�nimku.

Spozna�va niekoho, kto ma�  prezy�vku Divočh. Podľa profilovej
fotky  vyzera�  ako  č�lovek,  ktory�  si  nemo& z�e  dovoliť  Philips
OneBlade. Chlpaty�  čhlap, ktory�  nevyzera�  ako z� iadny fes�a� k. Vie
sí�če  pouz� í�vať  rozvite�  vety,  jeho  ota� zky  da�vaju�  zmysel,  ovla� da
diakritiku  a  dokonča  mu  nerobí�  proble�m  ani  nominatí�v
mnoz�ne�ho č�í�sla  v prí�davny�čh mena� čh,  ale Bella sta� le  uvaz�uje.

 S. Hoferek – Prekrútené rozprávky NPD 2/8 Greenie knižnica, greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


Neberie niekoho,  kto jej  napí�sal  ako tristo deva7 ťdesiaty o& smi,
es�te nie. Az�  v druhej polhodine.

Do izby jej vletela mama, z�e kedy sa uz�  vyda� , lebo čhče vidieť
vnu� č�ata� .  Navys�e čhče aby sa mlada�  z�ena koneč�ne odsťahovala,
pretoz�e  jej  izba mo& z�e  slu� z� iť  na prena� jom Ukrajinčom, Srbom,
Vietnamčom  č�i  naprí�klad  s� tudentom,  ktory�čh  kvo& li  tra�ve
vyhodili z interna� tov.

Bella  zatiaľ  čez  ry�čhlu  pos�tu  zisťuje,  č�o  sa  stalo  s  ty�m
čhlapí�kom, s ktory�m si pí�s�e. UI dajne je prekliaty. Prekliali ho za
ake�si  zle�  spra�vanie,  arogančiu,  priveľa  spamu  a  nevhodne�
obra� zky,  ktore�  zí�skal  z  poč�í�tač�a  jedne�ho  kn� aza.  Darmo  sa
vypytuje, kto za to presne mo& z�e, nečhče to prezradiť.

Pretoz�e  to Bella uz�  doma nemo& z�e  vydrz�ať,  dohodne sa,  z�e
po& jde  navs�tí�viť  č�loveka  s  prezy�vkou  Divočh.  Su�  to  len  tri
prestupy,  prič�om  ani  jeden  nejde  do  ine�ho  č�asove�ho  pa� sma.
Kaz�dopa� dne  sa veľmi tes� í�. Budu�  sami. Kra� ska a zviera.

Pala� č  na  vidieku je  obklopeny�  konopí�m.  C=asť  priestoru sa
prenají�ma  č�loveku,  ktory�  zha�n� a  materia� l  po  čelej  Petrz�alke  a
vytva� ra z toho nieč�o nove� , urč�ene�  len pre veľmi odva� z�nyčh, ktorí�
nevedia  č�o  so  z� ivotom.  Halučina� čie,  ako  snajper  v  kučhyni  č�i
Slova� či,  ktorí�  jedia  odč�ervovačie  pasty  pre  kone,  su�  tu  na
dennom  poriadku.  Obrazy  sa  s  vami  rozpra�vaju� ,  aj  svietniky,
skrine,  klaví�r  č�i  sexua� lne  pomo& čky.  Nemo& z�u  čhy�bať  lietaju� če
taniere  a  nutkanie  naha�n� ať  bieleho  zajača  čez  skrin� u  s
koz�učhmi.

Muz�  nevyčha� dza  von,  asi  jednodučho  nema�  ra�d  vs�etky�čh
ty�čh  paparazzi  a  potraviny  mu  nosia  čez  program  Tesčo
potraviny  domov.  Pračuje  čez  homeoffiče,  ale  va7 č�s� inou  bez
webkamery. Aby toho nebolo ma� lo, Divočh ma�  podľa slangovy�čh
vy�razov  aspon�  50  rokov  a  z  nejake�ho  do&vodu  ma�  tisí�če
followerov. Tí�  si  vybrali,  z�e dnes bude slus�ny�,  vzdelany�  a mily�
gentleman.  Niektorí�  dali  za  to odoberanie noviniek na 2 roky
dopredu.

Bella  sa  o  n� om  poku� si  zistiť  viač.  Kladie  ota� zky  z  jej
obľu� benej knihy „Ako zistiť, ktory�  sused spa� čhal kra� ľovraz�du za
7  dní�“  a  to  vra� tane  dodatkov  od  č�loveka,  ktory�  z  nejake�ho
do& vodu neverí� v monarčhističke�  zriadenie.

Muz�  jej  odpoveda� .  Aj o tom, z�e nie je dobre�  su� diť ľudí�  len
podľa tva� re a vzhľadu, s filtrom č�i bez filtra. Do& lez� itejs� ie su�  aj ine�
veči, naprí�klad srdče. Niekto ma�  srdče zo zlata, niekto ma�  srdče
marato� nča  a  niekto  iny�  ma�  trojity�  bajpas,  ale  sta� le  sa  kr�mi
kloba� sami. 

Bellin by�valy�, jeden z ty�čh hors� í�čh ex, akí�  sa oveľa č�astejs� ie
vyskytuju�  v  realite  ako  v  rozpra�vkačh,  si  zistil  jej  heslo  na
Pokeči. Aj to, na aku�  adresu ho prí�de navs�tí�viť. Bella totiz�  urobila
tu�  najva7 č�s� iu, u� plne zač�iatoč�ní�čku čhybu, ktora�  sa sta�va priveľmi
č�asto.  Ma�  totiz�  aj  neprí�jemne�ho  a  hlu� peho  by�vale�ho,  aj  Plus
balí�č�ek na Pokeči, takz�e vidno čelu�  histo� riu, nie len tri spra�vy.
By�valy�, na Pokeči prezy�vany�  BBC, podľa angličke�ho Big Blonde
Crazyman,  vytvoril  skupinu  „Poďme  zabiť  zviera  a  na� sledne
budu�  vs�etky  proble�my  sveta  vyries�ene�“  a  zozbieral  dvana� sť

verny�čh.  C= i  uz�  to  bolo  dvana� sť  apos�tolov  alebo  mesiač�ikov,
nepotrebovali z� iadne tupe�  zbrane, keďz�e tupí� boli dosť.

Rozhodli  sa,  z�e  Divočha  jednodučho  prepadnu� .  Vo& beč  im
nevadí�, z�e by�va vedľa poličajnej staniče č�i to, z�e podľa profilu ma�
č�ierny pa� s v Karate, Kung-Fu, Taekwonde, Aikide a navys�e videl
Matrix.  Hlava  nehlava  pričha�dzaju�  a  bu� čhaju�  na  jeho  bra� nu,
zatiaľ č�o z gramofo� nu vo vnu� tri poč�uť to� ny skladby Knočking on
the Heaven's door.

Divočh  sa  rozč�u� lil  tak,  z�e  sa  tlakomeru  okamz� ite  vybili
baterky a rozhodol sa očhra�niť svoju Bellu. V za�pale boja da�val
jeden čritičal hit za druhy�m a mal dosť hitpointov na to, aby si
dal č�ervenu�  fľas�tič�ku az�  po boji.  Tí�,  ktory�čh nemuseli odna� s�ať
nohami napred, zmasakroval mimoriadne znepokojeny�  svietnik.

Divočh sa zač�al meniť. Mo& z�e za to akčia na Philips OneBlade,
keďz�e akura� t pris� la objedna�vka ktoru�  urobil čez C= ierny piatok a
odrazu zač�al  vyzerať u� plne obyč�ajne,  viač ľudsky.  S Bellou uz�
zostal,  prestali  čhodiť  na  Pokeč  a  spolu  postupne  zostarli.  S
novy�mi kamara� tmi hra�vali  karty a pozerali nekoneč�ne�  reprí�zy
seria� lu, kde v Panela�ku zna�my herči pozeraju�  Mama oz�en�  ma.

Popoluška (trochu inak)

Kde  bolo,  tam bolo,  bol  raz  jeden  z  historičke�ho  hľadiska
nepodstatny�  č�lovek, ktory�  mal svoju manz�elku a dče�ru. Po smrti
manz�elky  sa  rozhodol  pre  to,  č�o  je  pre  dče�ru  najleps� ie  na
zač�iatku kaz�dej rozpra�vky. Zariadil si mačočhu. Is� iel na hladam-
mačočhu.sk a vybral si  taku� ,  ktora�  ma�  svoje ďals� ie  dve dče�ry,
ktore�  maju�  v  čelej  Podbrezovej  veľmi  zlu�  povesť.  Dievč�a  tak
dostala  dve nevlastne�  sestry  a  mačočhu,  a  to  po& vodne čhčela
novy�  iPhone,  kolieskove�  korč�ule  a  vys�s� í�  da� tovy�  balí�k,  aby  jej
nedos� li da� ta uz�  druhe�ho alebo tretieho.

Mačočhy  su�  č�asto  vyobrazovane�  ako  zle� ,  priamo  az�
de�moničke�  z�eny, č�o patrí� samozrejme aj pre tento prí�pad. Bola
vs�ak  nielen zla�  ako posledny�čh  6 dielov Ry�čhlo  a  zbesilo,  ale
navys�e  poznala  histo� riu.  Vedela,  ako sa  spra�vali  k  otrokom v
Babylone, Rí�me č�i  v Juz�nej Amerike a snaz� ila sa svoje meto� dy
es�te  viač  zdokonaliť.  Popolus�ku  neusta� le  volala  Popol  z  us�ka,
prič�om jej ka� zala č�istiť krb bez vysa�vač�a na popol.

Aby  to  bolo  es�te  hors� ie,  jej  dve  sestry  boli  priamo
intergalaktičky dementne� .  Doka� zali  skombinovať modre�  vlasy,
č�ervene�  nečhty a trič�ka�  Ľudova�  Strana Nas�e  Slovensko.  Nosili
čročsy s mač�ič�kami a č�í�tali.  Nie vs�ak nieč�o,  č�o  by č�í�tal niekto
norma� lny. Nalepili si na� lepku Hello Kitty na Mein Kampf a č�í�tali
tiez�  najro& znejs�ie  hoaxove�  weby.  Ičh  kamara� t  Milan  im
nains�taloval  doplnok  do  prehliadač�a,  ktory�  upozorn� oval  na
weby, ktore�  nie su�  hoaxove� , z�e sa tam mo& z�e načha� dzať pravda.
Kaz�dy�  več�er  potom sledovali  Kulturblog a  objí�mali  popri  tom
plys�ove�ho na� čka.

Popolus�ka  to  mala  ťaz�ke� .  Musela  po  ty�čh  z�ena� čh  dví�hať
ponoz�ky,  prať,  z�ehliť,  vs�etko umy�vať a čelkovo bola  ičh slabo
zaplatena�  slu� z�ka, ktoru�  ani neprihla� sili do sočia� lnej poisťovne.
Vo& beč nemysleli na jej prvy�, druhy�  č�i tretí� do& čhodkovy�  pilier.
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Jedne�ho  dn� a  sa  mačočha  rozhodla,  z�e  vstu� pi  do  dejí�n  a
dostane  sa  na  97.  miesto  v  knihe  100  najhors� í�čh  z� ien
narodeny�čh  v  roku  1971.  Zmies�ala  hračh,  s�os�oviču,
jednočentovky, poha�nku, nanoč�ipy do vakčí�n a hračie kočky do
jednej  veľkej  na� doby.  Zadala  request.  If  toto  nebude
vyselečtovane� , them bude zle, else zatiaľ sa es�te nevie. Mačočha
so svojimi dvomi dče�rami sa zatiaľ is� la stra�pniť na diskote�ku.

Popolus�ka zistila,  z�e pomočou silne�ho elektromagnetu mo& z�e
vyzbierať jednočentovky, ale z nejake�ho do&vodu nema�  v svojej
izbič�ke silny�  elektromagnet. Tak  sa rozhodla, z�e vyuz� ije krí�zu s
nedostatkom  č�ipov  a  najme  si  niekoľko  s�armantny�čh
asistentiek, ktore�  vyplatí� nano č�ipmi. Ty�čh pa� r si mačočha urč�ite
nevs� imne.  Holu� bkovia  za  oknom  sa  na  to  vs�etko  pozeraju�  a
mo& z�u si oč�i vyoč�iť.

Keďz�e  bola  Popolus�ka  zrazu  bohata� ,  mohla  si  ry�čhlo
objednať kra� sne s�aty ako ľalia,  ktore�  dobre zakryju�  jej  s�unky.
Es�te aj mo� dna polí�čia jej dala jedena� sť bodov z desiatičh a sama
Sisa Sklovska�  povedala, z�e by takto raz čhčela vyzerať.  Okrem
s�iat  si  objednala  aj  s� tyri  sa� č�ky  pra� s�ku do  peč�iva,  Mučosolvan
sirup, zlačnenu�  aviva� z�  na ktorej vy�robu sa vyuz� il len minimum
detskej pra� če a č�rievič�ky. Nie vs�ak obyč�ajne� , ale č�arovne� . Nielen
z�e boli presne stavane�  na jej č�aptave�  nohy so siedmymi prstami,
ale ladili s u� plne vs�etky�m, s vy�nimkou trič�ka ĽSNS, ktory�  obč�as
pouz� í�vala  Popolus�ka  ako  handru  po  tom,  č�o  mačočha  zase
priveľa mies�ala alkohol.

DJ Katarí�n zatiaľ pu� s�ťa stare�  odrhovač�ky, na ktore�  uz�  v 80.
rokočh nikto nečhčel tančovať, a mačočha sa zaba�va. Jej dče�ry,
ktore�  boli  v  neskors� í�čh  vydaniačh  rozpra�vky  niekedy
premenene�  na jedinu� , nezaují�mavu�  postavu, tiez� . Najva7 č�s� í� frajer,
kolotoč�iarov syn,  si  vs�ak vs� í�mal  u� plne inu� ,  dovtedy nezna�mu.
Navys�e vraj ani nie je na Fačebooku. Mačočha na n� u pozerala, az�
uvaz�ovala nad ty�m, z�e si zmení� sexua� lnu orienta� čiu z hetero na
bisexua� lku, zatiaľ č�o jej dve dče�renky ju zač�ali ohova� rať jedna
pred druhou. Syn č�loveka, ktory�  obsluhuje kolotoč�e, bol u� plne
paf.

Popolus�ka si povedala, z�e keď uz�  tu takto tančuje, po& jde do
C=eskoslovensko ma�  talent, ale teraz es�te nie. Najsko& r musí� prí�sť
domov,  es�te  pred  mačočhou.  Nad  ra�nom  sa  rozhodla,  z�e  sa
odvezie taxí�kom, ale kvo& li zhors�ene�mu poč�asiu pris� iel az�  tretí�.
Len len z�e to stihla. Do taxí�ku nastu� pila len s jednou č�rievič�kou,
pretoz�e  jednu  jej  ukradol  stary�  kolotoč�iar,  ktory�  si  uz�  od
mlade�ho veku veľmi ra� d privoniava k čudzí�m topa�nkam.

Kolotoč�iarov  syn  si  uvedomil,  z�e  tak  peknu�  z�enu,  priamo
najkrajs�iu z�enu v čelej Podbrezovej, musí� mať on. Zobral otčovi
č�rievič�ku a rozhodol sa, z�e ide hľadať tu�  z�enu. Vie len to, z�e ma�
sedem prstov.  Chodí�  od  domu k  domu,  az�  zaklopal  na  dvere
Jehovistom. Ako ho tí� hnali!

Prehľada�val  domy,  a  nas� iel  ten,  kde  spolu  by�val  muz�  s
mačočhou a tromi dievč�atami. Pohľad na dve bol na zaplakanie,
ale tretia bola pekna� . Manua� lnou pra� čou mala znič�ene�  dlane, nie
čele�  ruky a mala tiez�  to, č�o hľadal. Jedno dobre�  srdče a sedem
prstov na kaz�dej nohe.

Okamz� ite zahla� sil,  z�e  si  ju berie za z�enu a es�te ten ty�z�den�
bola svadba, ktoru�  doteraz spla� čaju� .  Nevlastne�  dče�ry mačočhy
na svadbu nepris� li, ale mačočha a�no. Bola totiz�  bezodna�  kofola
zadarmo.  Popolus�ka  bola  s�ťastna� ,  az�  ky�m kvo& li  krí�ze  nepris� li
obidvaja o robotu a zdesení� a otra�vení� nezač�ali voliť Smer-SD.

Šípková Ruženka (trochu inak)

Toto je prí�beh z č�ias my�tov a legiend, keď boli starí� bohovia
maličherní�,  ale niekto povaz�oval monarčhiu za nieč�o es�te sta� le
moderne� .  V kra� ľovstve sa narodilo kra� sne dievč�atko. Hneď po
narodení�  si  vs�etči  povedali,  z�e je  to take�  mile� ,  pekne�  zlatí�č�ko,
ktore�  nebude potrebovať plastičke�  opera� čie na zmens�enie nosa
ani  nič�  podobne� .  Na  dvore  es�te  ani  nevybrali  meno,  keď  sa
zhromaz�dilo  dvana� sť  sudič�iek.  Pričha�dzali  postupne,  jedna
kaz�du�  hodinu  a  poč�as  tej  hodiny  si  dala  nieč�o  zo  s�ve�dskyčh
stolov. Opekane�  kra� lič�ie us� i, rybie s�upiny v so� jovej oma� č�ke, no
skutoč�ne  vs�etko  od  vy�myslu  sveta.  Samozrejme  do  vy�s�ky
stanovene�ho  rozpoč�tu,  ktory�  bol  prekroč�eny�  len  na  u� rovni
s�tatističkej čhyby.

Kaz�da�  sudič�ka sa rozhodla, z�e sa s maly�m dievč�atkom tročhu
spriatelí�. Dievč�atko tak videlo Labyrinty va� s�ne, Divoke�ho Anjela,
S=ehereza� du, Jednodučhu�  Ma� riu, Manuelu č�i aktua� lne vy�skumy z
ury�čhľovač�a č�astí�č v Z= eneve. Kaz�da�  jej povedala svoje političke� ,
na�boz�enske�  č�i ideologičke�  na� zory a prihla� sili ju na najro& znejs� ie
kru� z�ky.  Keby mohlo dievč�atko vs�etko stí�hať,  tak by sa nauč�ilo
vs�etko  od  Franču� zs�tiny  čez  hod  vstavanou  čhladnič�kou  po
ekono� miu  Weimarskej  republiky.  Kaz�da�  sudič�ka  jej  tiez�  dala
nejaky�  dar. Zdravie, s�ťastie, pozemky pod budu� čou diaľničou č�i
sčhopnosť  ves�tiť  budu� čnosť  z  kuračí�čh  vnu� torností�  tak,  ako
starovekí� Rimania.

Niektore�  sudič�ky boli dobre� , zatiaľ č�o jedna konkre� tna, s ID
11,  bola  č�iste�  zlo.  AI no,  niekto  do  rozpra�vky  prepas�oval
za�pora�ka.  Sudič�ka  bola  asi  presvedč�ena� ,  z�e  keď  uz�  su�  v
rozpra�vke  s�ve�dske  stoly,  tak  by  tam  mohla  byť  aj  kliatba.
Dievč�atko,  ktore�  es�te  sta� le  nema�  meno,  pomenovala  Erz� ika.
Proti tomu protestovali vs�etky ostatne�  sudič�ky, tak to zmiernila
na  to,  z�e  keď  bude  mať  pa7 tna� sť,  tak  po  pičhnutí�  ihlou  bude
mr�tva,  u� plne  najmr�tvejs� ia.  Sudič�ka  za  to  dostala  veľmi  veľa
nasrane vyzeraju� čičh smajlí�kov a odmietli jej dať č�asť honora� ru,
ale to je asi tak vs�etko. Za n� ou nastu� pila dvana� sta sudič�ka, ktora�
mala vystupovať u� plne inde, ale MHDč�ka zapadla a tak ostala tu.
Rozhodla sa tročhu zjemniť kliatbu, z�e dievč�atko prebudí� bozk z
pravej la� sky a vs�etko bude ako predty�m.

Dievč�atko postupne starlo. Uz�  nebolo v kaz�dom prí�spevku na
Fačebooku a  nastu� pilo  na povinnu�  s�kolsku�  dočha�dzku.  Mlada�
sleč�na  bola  pekna� ,  ale  bola  rada,  keď  ju  nakonieč  zobrali  na
textilne�  uč�ilis� te  s  nulovy�m potenčia� lom do budu� čnosti.  Tu  sa
stretla s najro& znejs�í�mi ihlami, s� ijačí�mi strojmi a pretoz�e to bolo
v Rusku, vs�etko sa spračova�valo ruč�ne alebo s pomočou da�vno
zastaralej tečhniky.

Jedne�ho dn� a sa rozhodla, z�e po vzore C= í�ny bude pračovať za
menej ako vy�robne�  na�klady, aby znič�ila aku� koľvek konkurenčiu.
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Jej  pla� n  na  finančovanie  pris� í�vania  jedine�ho  gombí�ka  tak  bol
viač ako len podozrivy�. Pra� ča jej is� la dobre, niekto by mohol jej
progres zapí�sať do exčelovy�čh tabuliek, ale aj tak sa stalo to, č�o
bolo  uz�  da�vno  v  sčena� ri.  Svojou  nes�ikovnosťou  sa  pičhla  do
prsta a odvtedy mala neplatene�  voľno.

Mlada�  sleč�na  zaspala  a  starostliví�  rodič�ia  ju  zaniesli  do
gara� z�e,  podobne  ako  vs�etko  ostatne� ,  č�o  nemali  kde  dať.
Starostliva�  kra� ľovna�  ju obč�as tročhu pootoč�ila, aby nemala tak
vy�razne�  prelez�aniny. A pretoz�e si zatiaľ zaobstarala ďals� ie s� tyri
dče�ry,  na  tu� to  postupne  vs�etči  zabudli.  Na  zač�iatok  pra� če  v
modelingu  bola  prí�lis�  stara�  a  na  ostatne�  veči,  ako  naprí�klad
poberanie  do& čhodku,  es�te  prí�lis�  mlada� .  Len  si  vybavila
obč�iansky preukaz, pičhla sa do prsta a is� la spať.

Zistilo sa, z�e na textilnom uč�ilis�ti je viač z� ien ako muz�ov, a
tak  sa  zní�z� ila  s�anča,  z�e  sa  niekto  zamiluje  s�pečia� lne  do  nej.
Kra� ľovna�  privolala  najro& znejs�í�čh  bozka�vač�ov,  ktorí�  robili  č�o
mohli, ale nič�  z toho nebolo tak čelkom ono. Bez ohľadu na to,
koľko ičh zaplatila alebo č�o im vs�etko sľu� bila. V tom sa zrazu
objavil  u� plne  novy�  čhlapí�k.  Priamo  prinč.  Mlady�,  pekny�,
vyhodeny�  za  pí�somny�  nesu� hlas  s  upaľovaní�m  č�arodejní�č,
bylinka� rok  a  zdravotní�čkeho  persona� lu.  Kra� ľovna�  mu  uka� zala
fotky  mladej  dievč�iny  z  ku� pania,  keď  tu  prinč  zahla� sil,  z�e  sa
okamz� ite  zamiloval  a  z�e  čhče z  fotoalbumu č�o  najkvalitnejs� iu
ko� piu.  Kra� ľovna�  ho  pripustila  a  po  bozku  sa  jej  dče�ra,
pomenovana�  S= í�pkova�  Ruz�enka, prebrala.

Postupne sa nova�  dvojiča do seba bezhlavo zamilovala. Prinč
dostal vlastny�  za�mok a prinčezna�  vy�uč�ny�  list. Zač�ala uvaz�ovať, č�i
si urobí� aj maturitu, ale namiesto račiona� lneho uvaz�ovania čez
GPS a rela� čiu Polí�čia pa� tra vysliedila sudič�ku č�í�slo 11 a donu� tila
ju,  aby  jej  predala  vs�etky  kryptomeny,  ktory�čh  hodnota  sa
aktua� lne zvys�ovala zo dn� a na den�  o skoro dve perčenta� . S= í�pkova�
Ruz�enka potom s prinčom z� ila s�ťastne, az�  ky�m ičh nerozdelila
pande�mia.

Soľ nad zlato (trochu inak)

Kde bolo, tam bolo, v krajine, kde sa voda sypala, piesok sa
lial  a  ma7 kke�  i  tvrde�  drogy boli  ľahko dostupne� ,  bol  raz jeden
kra� ľ. Taky�  ten u� plne obyč�ajny�, nezaují�mavy�  kra� ľ, aky�čh bolo pred
ní�m i po n� om veľa. Nuz� , zač�al uvaz�ovať. Na Wikipedii by pri n� om
nebolo  nič�,  lebo  nebojoval  ani  proti  Turkom,  ani  proti
Habsburgovčom, ani Rubeľ poč�as jeho vla�dy neklesal tak ry�čhlo
ako  za  Putina.  Dostal  tak  smely�  pla�n.  Is� la  akura� t  zima  a  on
vyhla� sil embargo na poľsku�  česta� rsku soľ. Znepa� č�ila sa mu, lebo
sa vs�ade mies�a, tak ako svokra alebo vegeta. 

Teoretičky  za  to  mo& z�e  kra� ľovska�  dče�ra,  Marus�ka.  Kra� ľ  jej
poč�as toho, č�o si lieč�il hemeroidy povedal, z�e je adoptovana� . Na
č�o  mu  ona  povedala,  z�e  ho  ľu� bi  ako  soľ.  UI plne  obyč�ajna� ,
importovana�  soľ, ktoru�  poľskí� s�melina� ri vymien� ali za betaverziu
vifoniek. Kedysi sa soľ pouz� í�vala aj ako platidlo, ale jej čena bola
tak ní�zka, z�e mens� iu hodnotu uz�  maju�  len forinty.

V  čelom  kra� ľovstve  tak  zaka� zali  soľ.  Padlo  občhodne�
embargo a drobní� z� ivnostní�či sa soli tiez�  zbavili, aby im neboli

zvy�s�ene�  odvody. Samozrejme, po kra� tkom č�ase sa stalo presne
to, č�o uč�í�  ekonomika. Dopyt a ponuka sa zbla� zni a to, č�o malo
minima� lnu hodnotu, zrazu hodnotu ma� . Bez soli totiz�  nie su�  ani
dobre�  bryndzove�  halus�ky, ani hranolky z meka� č�a, no proste nič�.
Kra� ľ nariadil zmenu jeda� lnič�ka. Poda�vali sa jedla�  sladke� , horke� ,
kysle�  č�i veľmi koreniste� , ale čhy�bala im soľ. Aka�koľvek, hoči i ta�
česta� rska.

Z kra� ľovstva tak odis� li poslovia a kupči do iny�čh krají�n, aby
naku� pili  soľ.  Dostali  sa  postupne  vs�ade,  na  Wall  Street,  do
Vladivostoku č�i  do Rwandy, kde akura� t zu� rila obč�ianska vojna.
Naku� pili  soľ  za  vla� dne  dlhopisy,  biele  ma7 so  č�i  broz�u� ry  o
zava� raní�  uhoriek,  ale  len  č�o  sa  na�kup  dostal  do  kra� ľovstva,
vs�etko sa zmenilo na zlato alebo ine�  platidlo, s ktory�m sa vs�ak
neda�  soliť.  Miestni  alčhymisti  sa  tiez�  snaz� ili  pomo& čť,  ale
namiesto soli va7 č�s� inou vytvorili u� plne iny�  biely pra� s�ok a bolo im
veľmi veselo. Kokaí�n, pervití�n, očhuteny�  antrax a vs�etko moz�ne�
tak bolo k dispozí�čii, ale sta� le čhy�bala soľ.

Marus�ka,  ktoru�  tra�pilo  prí�lis�  č�aste�  rozpra�vkove�  meno,  sa
zatiaľ premenovala na Dagmar. Rozhodla sa, z�e na� jde soľ. Vydala
sa  na  vy�pravu.  Es�te  na  hrade  hodila  dve  s�estky  a  zapila  to
tridsať  osmič�kou,  takz�e  putovala  ry�čhlo  a  v  dobrej  na� lade.
Narazila tu na komparzistov,  ktorí�  hovorili,  z�e  za tristo rokov
prí�du  skontrolovať  zatiaľ  neexistuju� če  C=eskoslovensko.
Marus�ka,  teda Dagmar, sa ičh spy� tala,  č�i  na�hodou nemaju�  soľ.
Odpovedali,  z�e  nemaju� ,  ale  vďaka  s�pečia� lnemu  tre�ningu  v
pouz� í�vaní� hypno� zy a č�í�nskej muč�iačej tečhniky pomaly teč�u� čou
vodou od ničh predsa len tročhu soli  zí�skala.  Pona�hľala sa na
hrad, ale mala smolu. Chytili ju. Donu� tili ju slu� z� iť zlej strapatej
starene,  ktora�  prepila  peniaze  na  vlastny�  pohreb  a  nu� tila
potulne�  prinčezne�  k  pra� či  v  darč�ekovy�čh  občhodočh.  Chu� ďa
Marus�ka  musela  pračovať,  den�  č�o  den� .  Pračovna�  zmluva bola
mesač�ne  porus�ovana�  toľkokra� t,  z�e  sa  to  nedalo  pora� tať  na
z� iadnom, dokonča ani na ruskom abakuse.

Marus�ka dostala prvy�  den�  voľna az�  po tom, č�o ju pris� la po
dvočh rokočh vystriedať nova�  kolegyn� a zo Zimbabwe. Prinčezna�
is� la ry�čhlo domov a ukradla čestou Senčor Soľprodukovač� 3000
so  samonava�dzaní�m  soli  do  kompatibilnej  soľnič�ky.  Pre  č�o
najva7 č�s� ie utajenie prepí�sala čhemičke�  zloz�enie, takz�e sa z prvej
va� rky stala ortuť. Z druhej vs�ak uz�  vznikla relatí�vne norma� lna
draslí�kova�  soľ a kra� ľovstvo bolo začhra�nene� . Vs�etči mohli znovu
soliť, teda s vy�nimkou ty�čh, ktorí�  pres� li na indičku�  a japonsku�
kučhyn� u a umami, č�iz�e glutaman sodny�.

Soľ tak bola nad zlato len kra� tky č�as a po čhví�li znovu vs�etko
zamotala  infla� čia  a  nova�  rovnova�ha  dopytu  a  ponuky.  S
vy�nimkou zmrzliny  s  prí�čhuťou  slany�  karamel,  ktora�  sa  stala
horu� čou novinkou, i keď bola u� plne čhladna� .

Po  mnohy�čh  rokočh  Marus�ka  znovu  stretla  starenu  a
odovzdala  ju  čudzinečkej  polí�čii  za  kupč�enie  so  zaka� zany�mi
la� tkami,  medzi  ktore�  patrila  soľ  es�te  ďals� ie  dva  roky  kvo& li
pročesny�m čhyba�m a zbytoč�ne�mu pouz� itiu sily pri akčii. Vs�etči
z� ili  s�ťastie,  az�  ky�m  nepomreli  na  za�klade  vysoke�ho  krvne�ho
tlaku spo& sobene�ho nadmerny�m solení�m.
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Tri prasiatka (trochu inak)

V Ira� ne, poč�as prebiehaju� čej islamskej revolu� čie v roku 1979,
z� ili tri male�  prasiatka. Spokojne si plnili bručha�  a tančovali pri
pas�ovanej  disko  hudbe.  Revolu� čia  vs�ak  posilnila  radika� lne
myslenie  a  tri  prasiatka  museli  odí�sť.  Putovali  ďaleko,  len  so
s�vajč�iarskymi arma� dnymi noz� í�kmi  a  predpí�sanou z� iadosťou o
azyl.

Samozrejme, prasiatka nemali s�pečia� lny vojensky�  tre�ning a
nevedeli počhodovať den�  i noč. Nuz� , jedno z ničh sa rozhodlo, z�e
si postaví� domč�ek. To je totiz�  ta�  najjednodučhs� ia več po dlhom
počhode.  Pozbieralo  si  kona� re,  seno  a  vs�etky  moz�ne�  ďals� ie,
ľahko horľave�  materia� ly, a rozhodlo sa stavať. Len tak, samo, na
čudzom  pozemku  bez  stavebne�ho  povolenia.  Neries�ilo
inz� inierske siete, arčheologičke�  na� lezisko č�i fakt, z�e s prasač�í�mi
pačkami sa nieč�o sklada�  naozaj ťaz�ko. S pomočou noz�a, bahna a
daz�ďovej vody si poskladalo malotraktor ako u� nikovy�  modul v
prí�pade, z�e by niekto na čhatrne�  obydlie zau� toč�il.  A ako to uz�
by�va,  vz�dy  sa  na� jde  niekto,  kto  čhče  zaka� zať  su� kromne�
vlastní�čtvo.  Vlk,  moslimsky�  komunista  a  zaryty�  nepriateľ
prasiatok, nas�iel domč�ek. Nebolo to na� roč�ne� , keďz�e ho prasiatko
s mizerny�mi znalosťami geografie zač�alo budovať priamo pred
jeho  skry�s�ou.  O  polnoči,  presne  po  osemna� stičh  krokočh,
zaklopal vlk na dvere.

Predstavil sa ako pračovní�k elektra� rní�,  ale prasiatko mu na
to nenaletelo,  keďz�e  malo doma len 12V autobate�riu a jedinu�
u� spornu�  z� iarovku.  Poslalo  ho  preč�,  ale  vlk  sa  samozrejme
nevzda�val.  Zač�al  fu� kať,  aby zhodil  čelu�  stavbu,  ale  potom mu
napadlo,  z�e  čele�  to  odfu� knutie  nehnuteľnosti  je  tota� lna
sprostosť.  Zvla� s�ť,  keď  je  vlk  a  navys�e  astmatik.  Zobral  preto
kosa� k  a  kladivo  a  postupne  vznikala  v  dome  va7 č�s� ia  a  va7 č�s� ia
diera.  Preľakane�  prasiatko  ry�čhlo  nas�tartovalo  malotraktor  a
dalo sa na u� tek k druhe�mu prasiatku.

Druhe�  prasiatko  postupovalo  podobne.  Namiesto  slamy  si
vs�ak  zobralo  drevo.  Neďaleko  bola  električka�  pí�la  a
predlz�ovač�ka, takz�e to is� lo čelkom ry�čhlo. Rozhodlo sa, z�e urobí�
dvojity�  mu� r,  ako Caesar v Galii.  Ale  nie proti  galom,  ale proti
vlkovi.  Dobre  vedelo,  z�e  keď  da�  dohromady drevene�  piliny  a
smoothie z č�ervotoč�ov, vytvorí�  ves�tečku�  guľu. Ta�  mu povedala,
z�e o polnoči prí�de vlk aj k nemu. Dodala mu vs�etky potrebne�
informa� čie  a  tiez�  to,  kto  vyhra�  v  Lote,  Euromilio� nočh  (teda
ira�nskej  verzii)  a  tiez�  kde  mo& z�e  najať  drsny�čh  čhlapčov  so
samopalmi. Aby toho nebolo ma� lo, okolie domč�eka es�te druhe�
prasiatko podmí�novalo a pridalo biologičke�  a čhemičke�  zbrane.
Navys�e si pripravilo jadrove�  hlaviče s obohateny�m ura�nom. Vlk
pris� iel o polnoči, ale sko& r, ako stihol nieč�o povedať, ho z�oldnieri,
mí�ny a vs�etko ostatne�  premenilo na ma7 sokostnu�  mu� č�ku.  Prve�
prasiatko, ktore�  predty�m z� ilo v najjednodučhs�om domč�eku, ho
vyhla� silo  za  tyrana,  agresora  a  za�pornu�  postavu  prí�behu.
Posledne� , tretie prasiatko, onedlho v domč�eku z teha� l zomrelo
od nudy a take�  unudene�  prasiatko v islamskej republike nečhčel
nikto zjesť, tak ho postali posmrtne do Ruska, kde zjedia vs�etko.

Dievčatko so zápalkami (trochu inak)

V krajine, kde bol trest za gram marihuany porovnateľny�  s
čhladnokrvnou vraz�dou,  z� ilo  jedno male�  dievč�atko.  Nebola  to
z� iadna sirota, ale nebolo z bohaty�čh pomerov. Matka i oteč robili
za  minima� lku a mali  na krku exeku� tora.  Oteč jedne�ho,  matka
druhe�ho. A tak dosta�vali ma� lo. Do toho hypote�ka, stare�  dlz�oby a
to dievč�atko es�te k tomu stratilo Tesčo Clubčard kartič�ku.

Nahnevaní�  rodič�ia  poslali  dievč�atko  von,  aby  preda�valo
za�palky.  Vs�etči  za  ní�m  pričha�dzali,  č�i  ma�  ohen� ,  ale  nikto  za
za�palku nezaplatil. Same�  vy�hovorky, z�e mes�ka�  vy�plata, mes�kaju�
alimenty č�i  mes�ka�  agent  z  Moskvy,  ktory�  by doniesol  ďals� í�čh
500€ za vlastizradu.  Dievč�atko sa  smutne prečha� dzalo sem a
tam. Bol studeny�  dečember, keď teplota klesala veľmi ní�zko a
volebny�  gula� s�  bol es�te ďaleko. Keď sa aj niekto rozhodol, z�e si
čhče ku� piť za�palky, tak dievč�atko akura� t nemalo vydať z 500€
bankovky priamo z Ruska a tak nebolo z toho nič�. Rozhodla sa,
z�e  bude akčeptovať stravne�  lí�stky a darč�ekove�  pouka� z�ky,  a to
napriek  tomu,  z�e  v  jej  doma� čnosti  si  obidvaja  rodič�ia  vybrali
rads�ej hotovosť. Dievč�atko nebolo na zimu ani dobre obleč�ene�  a
jedina�  č�asť obleč�enia, vhodna�  na zimu, boli lyz� iarky. Tie muselo
nosiť aj v lete, lebo inu�  obuv nemalo.

Raz si  takto povedalo,  z�e  by aj  ono čhčelo taky�  ten pekny�,
zimny�  več�er,  ako vidí�  v  okna� čh domov. Von� ave�  peč�ene�  ma7 sko,
darč�eky,  pohodu rus�enu�  len doma� čimi  u� lohami a samozrejme
teplo.  Aj si  povedalo,  z�e  by mohla mať teplo aspon�  na čhví�ľu.
Stač�í�  zobrať  za�palku.  Taku�  ekonomičky  najmenej  zaují�mavu� ,
pokrivenu�  a s mens� í�m mnoz�stvom sí�ry, aku�  by preda�vali v Tesču
jedine s 50% zľavou. Zapa� lila ju o svoju čelulití�du na stehne a
za�palka  jej  uka� zala,  z�e  za  taku�  kvalitu  je  aj  polovič�na�  čena
priveľa. Ry�čhlo zobrala inu� , s� tandardizovanu�  za�palku, a mala na
čhví�ľu  teplo.  Videla  misku  s  hnusny�mi,  akčiovy�mi  ovseny�mi
vloč�kami  zaliaty�mi  studeny�m  skysnuty�m  mliekom.  Potom  sa
rozhodla,  z�e  zapa� li  svoju  advančed  ultimate  professional
reloaded za�palku, ktora�  vyhrala D-test a dostala odporuč�enie aj
od Stry�č�ka Sama, z�e toto je za�palka pre skutoč�ny�čh čhlapov a
skutoč�ne zu� fale�  dievč�atka� . Zí�skala svetlo a teplo na dlhu�  čhví�ľu.

Pre veľky�  poč�et nepovoleny�čh a veľmi aromatičky�čh la� tok sa
jej  zazdalo,  z�e  vidí�  svoju  staru�  mamu.  Bola  kra� sna,
nepotrebovala  z� iadny  Vianoč�ny�  prí�spevok  od  sočia� lnyčh
demokratov a venovala sa bodybuildingu. Dievč�atko videlo, ako
jej  mama utkala tank,  upiekla  rebierka jednoroz�ča  so soľou z
Mr�tveho mora a popri tom jednou rukou vymyslela kombina� čiu
enigmy, rubikovej kočky a parne�ho valča. Toto zariadenie sadilo
boroviče v pu� s� ti a nu� tilo doteraz ukryty�čh pu� s� tnyčh krtkov, aby
okolo  ničh  tančovali  Makarenu.  K  tomu  sa  samozrejme  s
dievč�atkom  rozpra�vali  obrazy  a  to  hlavne  obraz  Ľudoví�ta
S=estna� steho,  ktory�  jej  hovoril  nieč�o  o  tom,  aby  nekonala
bezhlavo.

D= als� ie  ra�no  nas� li  dievč�atko  s�pečialisti  na  odčhyt  maly�čh
dievč�atiek.  Zobrali  ju  k  sebe  domov,  ponu� kli  jej  vyberane�
vifonky a tročhu nemiestne si robili  z�arty,  keďz�e jej  oč�i  z� iarili
čele�  tri dni a s neprí�tomny�m vy�razom v tva� ri im hovorila, ako
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veľmi  si  va� z� i  to,  č�o  doka� z�e  jej  stara�  mama.  Dievč�atko  sa
rozhodlo, z�e az�  bude veľke� , nauč�í� sa vyra�bať take�  skvele�  za�palky
a vďaka zvy�s�enej  uhlí�kovej  stope uz�  nebude z� iadne dievč�atko
mrznu� ť tak veľmi, ako mrzlo ono. Dobrí� ľudia sa jej py� tali, č�i ma�
na  take� to  za�palky  povolenie,  zdravotní�čky  preukaz  alebo
psyčhotesty,  na  č�o  sa  vyhovorilo,  z�e  vs�etko  raz  bude,  ale
potrebuje na na� kup materia� lu dostatoč�ny�  kapita� l a to v mene,
ktora�  neklesa�  na hodnote v desiatkačh perčent za pa� r dní�.

Snehulienka (trochu inak)

D= aleko, praďaleko, v my�tičkej krajine bez Instagramu, z� il raz
jeden kra� ľ.  Nedarilo sa mu splodiť potomka, napriek tomu, z�e
dosta�val  najro& znejs� ie  zelerove�  dobroty.  Polievky,  kas�e,
najro& znejs�ie  zapekane�  zelerove�  ku� sky  na  vs�etky  spo& soby.  Po
dlhom  č�akaní�  sa  jeho  dobrej  manz�elke,  kra� ľovnej,  narodilo
kra� sne dievč�atko.  Bola  biela  ako Primalexom vybielena�  stena,
mala pery ako z toho najleps� ieho Instagramove�ho filtra a vlasy
tak č�ierne, z�e ičh ani televí�zor s takmer dokonaly�m kontrastom
nevedel spra�vne odprezentovať.

Ako to uz�  by�va, dobra�  kra� ľovna�  zomrela, keď bola kradnu� ť
zemiaky.  Spadla  zo  stromu.  Kleptoma�nia  si  nevybera� .  Na  jej
miesto pris� la ina�  z�ena, ktoru�  si kra� ľ vybral. Bola to sí�če za�kerna� ,
bezčitna�  a protivna�  mrčha, ale bola dobra�  v manipulovaní� iny�čh
ľudí�.  Ako to uz�  by�va,  myslela si,  z�e je najkrajs� ia a z�e es�te aj v
C= í�nskom kreditovom syste�me bude niekde nad vs�etky�mi. 

Zohnala si  smart zrkadlo,  s  funkčiou,  ktora�  sa vola�  „Kto je
najkrajs�í�  na  čelom  svete?“.  Nova�  kra� ľovna�  tu� to  funkčiu
pravidelne vyuz� í�vala a bola jedina� , kto mal ku zrkadlu prí�stup.
Apka v zrkadle pravidelne hla� sila,  z�e  ona je najkrajs� ia.  Kaz�dy�
den� ,  ra� no,  na  obed  aj  več�er.  Takto  sa  to  vlieklo  čele�  roky  a
kra� ľovna�  bola  neusta� le  ta�  najkrajs� ia.  Po  tom,  č�o  sa  aj  v  tejto
krajine zapojil  internet,  zí�skalo zrkadlo  čelu�  databa� zu  tva� rí�  a
posta�v. Kra� ľovna�  sa znovu spy� tala, ale dostala od zrkadla u� plne
inu�  odpoveď.

„Si  s�kareda�  ako  česta  do  roboty.  Na  svete  su�  skoro  s�tyri
miliardy z� ien. Ak vys�krta� m prí�lis�  mlade� , prí�lis�  stare� , tie v ko� me,
napadnute�  za� kerny�mi čhorobami, s najro& znejs� í�mi amputa� čiami
a prida� m k tomu aj obzvla� s�ť medzina� rodne hnusne�  a take� , ktore�
sa  mne  osobne  nikdy  pa� č�iť  nebudu� ,  tak  si  sta� le  podpriemer,
moja kra� ľovna� .“

„Kto je krajs� í� ako ja?“

„Nemo& z�em  menovať  vs�etky  volejbalistky,  ani  čelu�  z�ensku�
obsluhu vysoky�čh pečí�, to by bolo na dlho. Ale aj tvoja nevlastna�
dče�ra je oveľa krajs� ia. Az�  dospeje, bude tak neuveriteľne kra� sna,
z�e si na teba kaz�dy�  spomenie len ako na odstras�uju� či prí�klad.“

Rozzu� rena�  a  vytoč�ena�  kra� ľovna�  zobrala pilní�k  na nečhty a
urobila vo svojej zu� rivosti zo zrkadla len veľke�  mnoz�stvo maly�čh
u� lomkov. Rozhodla sa,  z�e urobí�  to iste�  aj so Snehulienkou, ale
nemohla ju na� jsť.

Snehulienka zatiaľ us� la z hradu. Tu� lala sa. Sama. Prečha�dzala
čez hory a čez doly, mimo hlavny�čh čiest. Jedla veverič�ie ma7 so a

zapí�jala  ho  vodou,  ktora�  bola  označ�ena�  za  u� z� itkovu�  a  teda
nevhodnu�  na pitie. Prečha�dzala sa dlho, az�  narazila na č�loveka,
ktory�  sa čhčel rozpra�vať o Biblii. Povedala mu, z�e nema�  za� ujem,
a on, sklamany�, odčha�dzal. Od zu� falstva sa priznal, z�e sa snaz� il
prekaba� tiť  na svoju vieru trpaslí�kov,  ale  tí�,  napriek len u� plne
za� kladne�mu vzdelaniu, ho nielen poslali preč�, ale es�te sa mu aj
vyhra� z�aju� ,  z�e  ho  trafia  č�akanom  do  hlavy  a  zakopu�  v  lese.
Snehulienke sa tento ičh na�pad pa� č�il a rozhodla sa, z�e ičh po& jde
navs�tí�viť.  Po č�ase naozaj nas� la čhalu� pku.  Boli  tam tri misky s
kas�ou a tri postele. Jedna tvrda� , jedna ma7kka� , jedna akura� t. Po
tom, č�o si uvedomila, z�e je v nespra�vnej rozpra�vke a medvede su�
moz�no na česte domov, sa dala na ďals� iu čestu, az�  narazila na
inu�  čhalu� pku.

Ako  prve�  sa  presvedč�ila,  z�e  ide  skutoč�ne  o  by�vanie  pre
trpaslí�kov. Na hlave sa jej objavila obrovska�  hrč�a z ty�čh ní�zkyčh
dverí�. Podľa miery s�piny, mnoz�stva č�iernej hlavič�kovej plesne a
tiez�  podľa toho, z�e na n� u spadli hneď dva pavu� ky, sa rozhodla, z�e
ide pračovať. Pračovnu�  zmluvu vyries�i nesko& r. Okamz� ite zač�ala
vymetať pavuč�iny, odkladať da�vno neprate�  ponoz�ky, ktory�m sa
aj tie pavu� ky vyhy�bali  a odstra�nila vianoč�ne�  ozdoby,  keďz�e  je
akura� t August.

Samozrejme,  s  hrč�ou  na  hlave  sa  ťaz�ko  pračuje  a  ry�čhlo
zistila, z�e je toho na jedne�ho č�loveka veľa. Samozrejme ak ten
jeden  č�lovek  nie  je  japonsky�  modifikovany�  a  upgradeovany�
upratovačí�  Superman.  Sedem  trpaslí�kov  ju  nas� lo,  ako  lez� í�  v
s�pine v strede hlavnej miestnosti.  Mala svoje klasičke� ,  modro-
z� lte�  obleč�enie,  tak  do  nej  zač�al  prorusky�  Hundros�  kopať  a
vykrikoval,  aby  sa  la� skavo  vra� tila  na  Ukrajinu.  Ky�blik  čhčel
doniesť ky�blik, ale pre nedostatoč�nu�  vy�z� ivu a ťaz�ku�  pra� ču v bani
sa zmohol len na odmerku. Vylial na Snehulienku 150ml vody a
sledoval,  ako  zač�í�na  frflať.  Nebolo  to  vs�ak  take�  frflanie,  ako
oč�aka�val.  Z= iadne  nada�vky  na  znič�eny�  make-up,  ale  bola
sklamana� , z�e nestihla vs�etko upratať.

Uka� zalo sa, z�e Ky�blik je najviač komunikatí�vny z trpaslí�kov.
Je najmlads� í�, zaz� í�va taku�  tu�  dobru�  pubertu, zatiaľ č�o ostatní� su�
od  Snehulienky  stars� í�  a  viač  presvedč�eny�,  z�e  sa  to  a  hento
jednodučho neda� . Snehulienka rozpovedala svoj prí�beh. O tom,
z�e jej mačočha ma�  ake�si psyčhičke�  proble�my a neznesie,  z�e je
s�kareda� .  Snehulienka  samozrejme  čhčela  vedieť,  č�o  to  ma�  za
novy�čh spoluby�vaju� čičh a rozhodla sa s kaz�dy�m stra�viť dvadsať
minu� t  na  leps� ie  spozna�vanie.  Samozrejme  s  vy�nimkou
Hundros�a,  ktory�  čhče  len  svoj  pokoj  a  poč�u� vať  svoju
propagandu.

Nove�  by�vanie  by  opí�sal  Vlado  Vos�tina� r  urč�ite  nejako
kvetnato,  no  pravda  je,  z�e  vďaka  usilovnej  pra� či  Snehulienky
zač�al  vyzerať  interie�r  menej  ako  Hiros� ima  a  Nagasaki
dohromady.  Trpaslí�či  čhodili  do  baní�,  nieč�o  vyťaz� ili  a  v
s�pinavy�čh topa�nkačh pris� li domov po čelom dni. Neboli bohatí�,
lebo  Hundros�  ban� u  uz�  da�vno  vytuneloval  a  zí�skane�  peniaze
pomí�n� al na nieč�o s plynovodom Nordstream 2. Kaz�dy�  več�er ičh
vs�ak č�akala tepla�  več�era a ako spra�vna prinčezna�  sa Snehulienka
nauč�ila variť pivo a z veverič�iek upiekla kura.
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Zla�  mačočha samozrejme vedela, z�e Snehulienka niekde je a
rozhodla  sa,  z�e  ju  znes�kodní�.  Zavolala  jednu  č�arodejniču,
obvinenu�  v kauze Kyselina� ri, a prehovorila ju, aby Snehulienku
nas� la  a  otra�vila.  C=arodejniča  ju  zač�ala  hladať  a  pripravila  aj
s�pečia� lny  iPhone  365  PRO  MAX  TURBO  PLUS,  ktory�  novu�
majiteľku zahlus� í�, len č�o sa jej dostane do ru� k. Po dlhom hľadaní�
Snehulienku skutoč�ne nas� la. Prihovorila sa jej, z�e je podomova�
občhodní�č�ka  pre  novu�  Apple  elektroniku,  ktora�  bude  mať
ofičia� lnu  premie�ru  az�  za  desať  rokov  a  Snehulienka,  ktora�
nemala maturitu, jej uverila. Zobrala si do ru� k otra�veny�  iPhone a
okamz� ite  odpadla.  Vyzeralo  to  tak,  z�e  telefo� n  do  nej  zač�al
nahra�vať nejaky�  svoj softve�r, ale v poloviči bol presun zastaveny�,
moz�no kvo& li nečertifikovane�mu lighting ka�blu.

Trpaslí�či trafili č�arodejniču do č�ela č�akanom a zakopali ju v
lese, ale bolo im smutno. Snehulienka bola pre ničh taka�  mila�  a
dobra� . Navys�e vs�etko upratala a tak nemuseli nič�  robiť a mohli
viač  zlenivieť.  Ky�blik,  najmlads� í�  z  trpaslí�kov,  sa  rozhodol,  z�e
bude konať a nie len tru� čhliť.  Pomyslel  si,  č�o by urobil  Bruče
Willis,  ale  nenapadlo  ho  nič�.  Tak  si  pomyslel  to  iste�  s  iny�mi
herčami a sta� le ho nič� nenapadalo. Rozhodol sa, z�e to vyries� i po
svojom.  On  bude  prinč.  Zohnal  si  bieleho  kon� a  priamo  od
Koč�nera a nauč�il  sa nieč�o  z toho,  ako funguju�  Apple vy�robky.
Ku� pil  čertifikovany�  ka�bel,  dokonč�il  update  a  na� sledne
Snehulienku  vyresetoval  do  po&vodny�čh  nastavení�.  Vs�etči  boli
s�ťastní�,  samozrejme s vy�nimkou Hundros�a, a Snehulienka bola
najkrajs�ia. Vo& beč jej nevadilo, z�e nebola na Instagramočh a spolu
s Ky�blikom bola s�ťastna� , az�  ky�m sa ban� a nezru� tila. Snehulienka
čhví�ľu plakala, ale potom si povedala, z�e sta� le mo& z�e í�sť do inej
rozpra�vky a nepotrebuje na to ani VPN-ku.

O dvanástich mesiačikoch (trochu inak)

V krajine,  ktora�  bola na� ramne podobna�  vs�etky�m ostatny�m,
z� ila raz jedna z�ena, ktora�  mala dve dče�ry. Jedna, jej vlastna� , bola
dlhodobo  nezaují�mava�  a  ani  len  meno  si  nikto  nezapama7 tal.
Druha� , Marus�ka, to bola čelkom ina�  ka�va. Marus�ka bola pekna� ,
pračovita�  a teda i pračovne zneuz� í�vana�  a samozrejme nevlastna� .
Neusta� le ju jej stars� ia dče�ra a mačočha s� ikanovali za to, z�e ma�
tučtove�  a neorigina� lne rozpra�vkove�  meno.

Nudna�  a nezaují�mava�  dče�ra nerobila nič�,  stagnovala,  zatiaľ
č�o Marus�ka vs�etko umy�vala v studenom potoku, varila, z�ehlila,
vysy�pala  na� dobku  robotičke�ho  vysa�vač�a,  starala  sa  o  vs�etky
loka� lne  i  čudzokrajne�  zvierata�  a  popri  tom  s� ila  a  vys� í�vala.
Urobila si z� ivnosť na peč�enie kola� č�ov, ktore�  nazvala holandske�  a
ktore�  mali obrovsky�  u� smev hlavne u ty�čh slobodny�čh mamič�iek,
ktore�  aktua� lne nemali z� iadne ví�no. Kto ju dobre poznal, ten by o
Marus�ke  povedal,  z�e  si  da�vala  energeťa�k  do  kokaí�nu  a  to  uz�
dlhodobo.  Samozrejme,  č�í�m  viač  pračovala,  ty�m  bola  krajs� ia,
mala  jemnejs� ie  ruky a  jej  pleť  bola  tak  dokonala� ,  z�e  ju  čhčel
sta� le niekto fotiť na krabič�ky farby na vlasy.

Jedne�ho  dn� a  jej  mačočha  povedala,  z�e  čhče  fialky.
Samozrejme bol akura� t dečember. Darmo jej Marus�ka povedala,

z�e  fialky  v  dečembri  nerastu�  a  z�e  aj  keď  je  mačočha  jej
mačočhou,  mala  by  si  dokonč�iť  aspon�  za� kladne�  vzdelanie.
Marus�ka si obliekla koz�u� s�ok, aky�  si mohla dovoliť vďaka biznisu
s ty�mi kola� č�ikmi, a vydala sa do hory. Hľadala fialky, kde sa tak
načha�dzať  mo& z�u  takto  v  zime.  A  zima  jej  bola  poriadna,  i
severa�k sa pridal. Dokonča z juhu, beťa� r! A keďz�e to bola zima
na  severnej  pologuli,  tak  bola  poriadna  a  bolo  jasne� ,  z�e  tak
ry�čhlo  neskonč�í�.  Povedala  si,  z�e  je  to  stratene�  a  tak  si  mo& z�e
aspon�  pí�skať.  Rozhodla  sa  preto  skoč�iť  do  hudobní�k,  nečh  si
zoberie na to u� stnu harmoniku a ona tu nas� la svoju za� čhranu.
THE  Fialky.  Punkročk.  Vy�borovka.  No  fasa,  para�da,  ide  sa
domov! Ukazuje to mačočhe i nevlastnej sestre a tie sa len divia.
Okamz� ite posielaju�  Marus�ku po jahody.

Marus�ka to ma�  jednodučhe� . Zase hudobniny, zase hudba. Jir� í�
S= elinger sa na n� u pozera� , ako dostala tročhu halučina� čie zo zimy,
a  spieva  jej:  Zapome� li  va� z�ení�,  na  jahody  mraz�eny�.  To  je  ono,
jasna�  tutovka. A es�te sa tam spieva o dvana� stičh mesiač�ikočh. Tí�
by jej boli nač�o, keď su�  tu hudobniny? Nesie ďals� ie če�deč�ko a
rovno to pu� s�ťa.  Mačočhe  sa  ha�dam sní�va,  nervy  v  ky�bly,  tlak
tristo na dvesto a v ruka� čh mala varečhu, s ktorou by zmla� tila
vs�etky�čh husitov, kriz� iakov i mongolske�  hordy. Nuz� , nečhčela jej
Marus�ka odvra�vať a rads�ej zahla� sila, z�e z obavy o jej zdravotny�
stav, zvla� s�ť keď je zdravotne�  stredisko tak ďaleko a preťaz�ene� ,
rads�ej  po& jde  z  domu.  Mačočha  ju  poslala  po  jahody,  č�o  je
maxima� lne  nezaují�mave�  a  navys�e  sa  jablka�  načha� dzaju�  v
kaz�dom občhode čely�  rok, dokonča v ro& znyčh odroda� čh.

Keď  sa  takto  Marus�ka  objavila  v  občhode,  narazila  na
ake�hosi doma� čeho s�kriatka, ktory�  jej povedal, z�e je zneuz� í�vana� ,
ma�  na viač a keď ma�  mačočhu, ktora�  neres�pektuje jej za�kladne�
ľudske�  pra�va  a  neusta� le  jej  da�va  u� lohy  bez  platnej  pračovnej
zmluvy,  mo& z�e  jednodučho zobrať nohy na plečia  a í�sť  niekde
inde. Tak aj Marus�ka robí�.  S igelitkou jablIk, tva� rou anjelika a s
vedomí�m,  z�e  uz�  jej  nikto  nikdy  nebude  hovoriť,  z�e  je  lačna�
napodobenina  zna�mejs�ej  Popolus�ky,  is� la  do  sveta.  Raz  s  nej
bude komisa� rka pre deti  s  ty�m,  z�e  čhče byť v u� plne vs�etkom
leps� ia ako Viera Tomanova� .

Mačočha sa divila, z�e sa Marus�ka nevračia. Jej nepodarena�  a
netalentovana�  sestra tiez� . A pra�ve sestrič�ka is� la niekde do lesa,
aby  nas� la  fialky,  jahody,  jablka� ,  novu�  kozmetiku,  zlate�  tehly,
obohateny�  ura�n alebo č�okoľvek, č�o by sa dalo predať. Nas� la vs�ak
len zimu, potom va7 č�s� iu zimu a nakonieč zomrela po tom, č�o ju
omylom pres� iel lyz� iarsky ratrak, č�iz�e snez�ne�  pa� sove�  vozidlo. Jej
mama ju s� la hľadať a dopadla rovnako. Keď sa Marus�ka vra� tila,
zistila,  z�e  vs�etko  je  jej.  Najala  si  tak  lačnu�  pračovnu�  silu  z
Vietnamu na vs�etky doma� če pra� če a uz�  ako komisa� rka pre deti a
peka� rka kola� č�ikov s�ťastia bola dokonalo s�ťastna� . Nemala vlastne�
deti, tak si po nejakom č�ase adoptovala kra� snu a s� ikovnu�  Natas�u
z Charkova na Ukrajine, a mala ju nielen veľmi rada, ale es�te ju aj
vs�etko nauč�ila. Preto ju Natas�a nikdy nevolala mačočhou a hneď
bolo na svete o tročhu krajs� ie. Navys�e mali rovnaky�  na� zor na zle�
mačočhy a na Putina.
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