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Kniha pre mamičky po dvoch rozvodoch, ktoré akurát nemajú doma víno. Totá lne prekrú tené rozprávky, ktoré nie sú ani trochu
vhodné pre deti či pre iných ľudí, ktorí ešte majú svoje ideá ly. V zbierke sú najzná mejšie rozprávky, ktoré sú prevedené do sveta
modernej techniky, sarkazmov, iró nie a netypického, pre niekoho naozaj prehnaného humoru. Tieto rozprávky sú tak vhodné
predovšetký m pre ľudí, ktorí hľadajú zá bavu a ktorí sa dostanú do akéhokoľvek príbehu po poriadnom posilnení.
Z chalú pky vychá dza postaršia pani. Tak stará, že jej ani
výrobky od Avonu nezaberajú a keby bývala v meste, poznala by
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna ú plne obyčajná , každého doktora i sestričku. Sleduje, ako Janko zniž uje predajnú
rozprávková domá cnosť. Pre neú spešné investovanie do hodnotu jej nehnuteľnosti a spolu s Marienkou ich pozýva ďalej.
kryptomien sa drevorubač, zamestnaný v štá tnych lesoch, a Tí poslú chajú .
jedna starnú ca zlatokopka, rozhodli zbaviť svojich detí.
Ježibaba im ukazuje svoje bývanie z vnú tra. Hovorí, že sa
Vypočítali si, že ich výchova, živenie a celkové ná klady sú
sem presťahovala z bratislavskej garsó nky, a tak tu má len
neakceptovateľné a znamenajú neustá ly pokles ich životného
piecku, posteľ, malú vä zenskú celu a obrovskú telku s
štandardu.
dokonalý m kontrastom. Trochu ju mrzí, že tu vô bec nemá
Jedného dň a starnú ca zlatokopka riekla: Má me veľa detí, až televízny či internetový signá l, takže z nej hlavne zotiera prach a
dve. V sú časnej spoločensko-ekonomickej situá cii je to jemný pozerá Ricka a Mortyho z externého disku.
nadpriemer, ktorý si ale nemô žeme dovoliť. Je kríza, Sulík
V tom dostala Ježibaba ná pad, že si dá hneď niekoľko energy
nenakú pil testy a ty si nenakú pil tie správne kryptomeny.
drinkov s medovníkovou príchuťou a využije svoju novo
Musíme sa ich zbaviť!
nadobudnutú silu na uvä znenie Janka i Marienky. Ako sa tak na
Drevorubač protestoval. Síce vlažne, ale aj tak. V Janka pozerá , dostane ná pad, že ho zje. Doktor jej zaká zal
matriarchá te mal podradné postavenie a musel splniť rozkaz. ľudské mä so, ale odkedy sleduje strá nku Badatel a počú va
Zaviedol obidve deti, Janka aj Marienku, až do chrá nenej Infovojnu, neverí leká rom. Vykrmuje Janka, ale ten nepriberá ,
krajinnej oblasti, kde sa ani divá zver neodvá ži. Pretože bol lebo tajne posiela medovníky hladným deťom v Afrike. Tak sa
popri prá ci drevorubača aj vodič feká lneho auta, dopravil ich rozhodla, že takto to už ďalej nejde a pú šťa ich na slobodu.
ú plne ďaleko, ale vrá til sa bez nich.
Marienka, ktorá sa chce vyučiť za psychiatričku, jej nahovorila,
Janko a Marienka, bez akejkoľvek GPS navigá cie a vojenských že jej existencia v tomto príbehu už nie je potrebná a ak si teraz
balíčkov na prežitie, sa ocitli v cudzom lese. Našli len hríby, ježibaba sadne na lopatu, tak ušetrí na spopolnení. Aby mali
ktoré nepoznali a cez staré stromy prechá dzalo len má lo svetla. obidve deti dostatok sily na to, aby ju dali do pece, museli vypiť
Povedali si, že budú robiť to, čo by robil Bear Grylls. Teda až na niekoľko ježibabiných energy drinkov.

Janko a Marienka (trochu inak)

pitie vlastného moču, do toho sa ani jednému nechcelo a nemali
so sebou ani žiadnu ná dobu. Rozhodli sa, že ná jdu ľudské
obydlie. Nikde však nebolo ani živej duše. Janko sa rozhodol, že
vylezie na strom. Spočiatku mu to ide dobre, keďže bol oň
ná hodou opretý rebrík z čias, keď sa tu nahrával akčný film s
Marekom Vašutom. Potom to však išlo ťažšie. Každopá dne, až
keď bol ú plne hore, uvidel chalú pku. Rýchlo sa dostal na zem a
všetko povedal Marienke. Vydali sa na cestu.
Nebola to však obyčajná chalú pka. Celá bola pokrytá
medovníkmi. Marienka sa začala zamýšľať, kto by dal na to
stavebné povolenie a ako je možné, že medovníky, ktoré by
podľa slovného zá kladu mali obsahovať med, ešte nenašiel
nejaký medveď. Janko, ktorého BMI hodnoty boli horšie ako u
Marienky, sa okamžite pustil do šrotovania. Marienka, ktorá má
alergiu na lepok, neznesie aspartá m, umelé farbivá a do toho má
ešte aj cukrovku a ktorá je aktuá lne na keto diéte, sa na neho len
neveriacky pozerá.
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Vďačná ježibaba im povedala, kde má všetky papiere v
chalú pke, aké sú celkové rozmery pozemku i aké mala plá ny
ohľadne cestovného ruchu. Marienka však neuvažuje nad
plá nmi v tejto oblasti, a tak spolu s Jankom predali chalú pku
človeku, ktorý tu v budú cnosti chce stavať nový ú sek diaľnice.
Keď sa Janko a Marienka dostali domov, zistili, že ich otec je
sá m, pretože zlatokopka niekam vycestovala Blablacarom a už
sa nevrá tila. Ostali po nej len dlhy a najvyšší balík Netflixu.
Marienka vyplatila dlhy peniazmi z chalú pky a rozhodla sa,
že bude robiť opatrovateľku v Rakú sku a zá roveň šiť pelechy
pre psíky a vyrá bať dvojposchodové vtá čie bú dky, inšpirované
Londýnom. Janko sa dal na drá hu hodinového manžela a popri
tom dokladá tovar v obchode a predáva bambusové ponož ky.
Všetkým trom sa dobre darí a na Vianoce si povzdychnú , že už
len 35 rokov a konečne splatia svoju hypotéku.
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filmov za sebou. Na to vlk odpovedá , že dostal naliehavú správu
od šéfa a musí chudá k on, vegá n, niekoho zožrať. Tvrdí, že za
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna bližšie nešpecifikovaná , všetko mô žu tie hlú pe elity a on sa musí zase podriadiť. Ide si
nezaujímavá žena, ktorá mala dcérku. Červenú Čiapočku. tak po zuby do pohára, ktorý má hlboko v lese a opú šťa Červenú
Najskô r ju chcela pomenovať Princezná s Červenou hviezdou na Čiapočku.
hlave, ale to brali demokratickí politici ako čistú provoká ciu.
Červená Čiapočka by mala odpočívať, ale vie, že to má ešte
Červená krá ľovná taktiež neprešlo pre odpor Bielej krá ľovnej a
ďaleko. Zlé hlasy v hlave jej hovoria, že tá babička je až v inom
tak sa postupne dostala k aktuá lnemu menu.
časovom pá sme a už nie je v pá sme listnatých lesov, ale niekde
Čím však je Červená Čiapočka výnimočná ? Jedného dň a sa jej ú plne inde.
mama v časopise Rozvedení so závadami dočítala, že pohyb je
Konečne sa blíži ku kameň olomu. Prichá dza priamo do
zdravý. Donú tila tak svoju dcéru, aby robila kuriéra. V
jedá lne, kde z nejakého dô vodu vidí vlka v posteli. Najskô r
akomkoľvek počasí. Ťažké ná klady, toxické ná klady, prísne tajné
uvažuje nad pô dorysom, prečo je práve v jedá lni posteľ, ale
informá cie, diaľkové vypratávanie azbestu, čokoľvek. Jej mama
ná sledne jej to dáva logiku, keďže je v celom dome len jedna
jednoducho verí, že detská prá ca je budú cnosť a zbierať
miestnosť. Vlk sa na ň u pozerá veľmi zvlá štne a pre bližšie
skú senosti treba rozhodne celý život, aj keby bol krá tky.
nešpecifikovanú sexuá lnu ú chylku má na sebe šaty babičky.
Jedného dň a dostala Červená Čiapočka novú ú lohu. Má
Čiapočka sa pýta vlka, prečo má tak veľké oči. Odpovedá , že
niekedy medzi 10:00 a 22:00 doniesť vojenské zá soby pre
mu nerobí dobre modré svetlo v noci a to mu zvä čšuje zreničky.
kameň olom. Konkrétne pre babičku, ktorá tam robí denné
Dal si ich v Nayke nakalibrovať, ale bolo to len vyhodených 50€,
menu. Podľa nepodložených informá cii ide priamo o babičku
ako vždy. Ná sledne sa pýta, prečo má tak veľké zuby, načo
Červenej Čiapočky, ale je pravdepodobné, že hneď niekoľko
odpovedá , že by ju mal podľa scená ra zožrať, ale on bude radšej
členov tejto rodiny je adoptovaných. Ná kupný zoznam však
pacifista a bude sú hlasiť s nižšou odmenou, ak nebude musieť
pripomína skô r potreby piatkovej pá rty ako jedá lne v
žrať ľudí.
kameň olome. Víno, ďalšie víno, zelená, Fernet Citrus, Fernet bez
Z polovice roztrávená babička využila svoju kú zelnú
citrusu, tequilla, 4 litre brzdy, Morgan, Daniels, slivovica,
všetkovica a dva sifó ny. K tomu hruška. Tekutá. Čipsy, slanina a telepatiu a povedala Červenej Čiapočke, aby nahlá sila vlka kvô li
ružičkový kel. Červená Čiapočka to všetko nakladá a ako sexuá lnemu obťažovaniu. To si okamžite všimol pytliak, ktorý v
domnienke že je poľovník zastrelil vlka a ušiel z miesta činu.
správna pickerka, kontroluje čerstvosť kaž dého produktu.
Nepodal mu prvú pomoc a tak dostal mínus tisíc bodov v
Prichá dza to najhoršie. Plá novanie cesty. Inštrukcie vedú na
čínskom kreditovom systéme. Teraz si už nemô že kú piť hot dog
opačný koniec lesa, kde nikdy nebola. Ž iadne cesty, nedá sa ísť
s kečupom, jedine s horčicou.
po modrej značke. Ž iadna dopredu zná ma vzdialenosť, žiadna
Červená Čiapočka ná sledne začala pitvať vlka a vytiahla tak
trajektó ria, dokonca ani mapa. Mama jej dovolí mať mobil až
keď bude mať deti, aby mohla používať jej vnú čatá do Facebook čiastočne roztrávenú babičku, ako i dvoch českých turistov.
Rýchlo ju poinformovala o dodaní alkoholu a vyžiadala si
príbehov na zvýšenie počtu zhliadnutí.
pečiatku a podpis. Babička vyplatila Červenú Čiapočku a tá sa s
Vyrá ža. Ikea, červená kolekcia. Červená Čiapočka má Červenú
hotovosťou predierala lesom domov, aby dostala ďalšiu ú lohu,
čiapočku. Topá nky, nohavice a mikina sú v rô znych farbá ch a
ktorú nebude mať dobre zaplatenú .
trochu tak pripomína Covid automat. Uvedomuje si, aké ťažké je
Domov sa však nikdy nedostala, pretože ju odchytili dobre
presú vať všetky tie alkoholické nápoje a o čo by bolo lepšie,
upravení
muži, ktorý jej porozprávali o Bohu a Biblii a začali ju
keby ten kameň olom bol pri zastávke MHD. Tu jej však
nepomô že ani električenka a cez les žiadne taxíky nechodia, ani intenzívne učiť, ako sa správne klope na dvere.

Červená Čiapočka (trochu inak)

len Fake Taxi. Musí sa s tým trá piť sama.
Prechá dza cez starý les, kde len prá zdne krabičky od cigariet
a nafukovacia žirafa pripomínajú , že aj tadiaľto predsa len
niekedy prechá dzajú ľudia. Aby toho nebolo má lo, kvô li
všetkému tomu alkoholu si ani len palicu na krá čanie nemô že
zobrať. Krá ča, keď tu ju zrazu zastaví vlk. Hovorí, že sa ho
nemusí bá ť, že on je len ná hodou vpísaný do scená ra, aby bola aj
v prvej polovici príbehu akčná scéna. Vraj je vegetariá n, dokonca
i vegá n, a má rá d ľudí. Ponú ka sa ako sprievodca galaxiou, ale
neú myselne si namiesto uterá ku zobral deku a to sa nepočíta.

Kráska a zviera (trochu inak)
Príbeh o krá ske a zvierati je starý ako čas. Niekedy aj ako čas
strávený na Pokeci, kde krá sna slečna s prezývkou Bella906090
hľadá niekoho na písanie. Ná jsť človeka opačného pohlavia nie
je problém, ale s tou schopnosťou písania je to dosť zlé. Až na
jednu výnimku.

Spoznáva niekoho, kto má prezý vku Divoch. Podľa profilovej
fotky vyzerá ako človek, ktorý si nemô že dovoliť Philips
OneBlade. Chlpatý chlap, ktorý nevyzerá ako žiadny fešá k. Vie
Červená Čiapočka hovorí, že po donesení všetkých zá sob síce používať rozvité vety, jeho otá zky dávajú zmysel, ovlá da
bude potrebovať liečenie v kú peľoch, poriadnu masá ž, pobyt v diakritiku a dokonca mu nerobí problém ani nominatív
soľnej jaskyni, veľa marihuany a aspoň desať romantických množného čísla v prídavných mená ch, ale Bella stá le uvažuje.
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Neberie niekoho, kto jej napísal ako tristo devä ťdesiaty ô smi, verných. Či už to bolo dvaná sť apoštolov alebo mesiačikov,
ešte nie. Až v druhej polhodine.
nepotrebovali žiadne tupé zbrane, keďže tupí boli dosť.
Do izby jej vletela mama, že kedy sa už vydá , lebo chce vidieť
vnú čatá. Navyše chce aby sa mladá žena konečne odsťahovala,
pretože jej izba mô že slú žiť na prená jom Ukrajincom, Srbom,
Vietnamcom či napríklad študentom, ktorých kvô li tráve
vyhodili z interná tov.

Rozhodli sa, že Divocha jednoducho prepadnú . Vô bec im
nevadí, že býva vedľa policajnej stanice či to, že podľa profilu má
čierny pá s v Karate, Kung-Fu, Taekwonde, Aikide a navyše videl
Matrix. Hlava nehlava prichá dzajú a bú chajú na jeho brá nu,
zatiaľ čo z gramofó nu vo vnú tri počuť tó ny skladby Knocking on
the Heaven's door.

Bella zatiaľ cez rýchlu poštu zisťuje, čo sa stalo s tým
chlapíkom, s ktorým si píše. Ú dajne je prekliaty. Prekliali ho za
Divoch sa rozčú lil tak, že sa tlakomeru okamžite vybili
akési zlé správanie, aroganciu, priveľa spamu a nevhodné baterky a rozhodol sa ochrá niť svoju Bellu. V zá pale boja dával
obrá zky, ktoré získal z počítača jedného kň aza. Darmo sa jeden critical hit za druhým a mal dosť hitpointov na to, aby si
vypytuje, kto za to presne mô že, nechce to prezradiť.
dal červenú fľaštičku až po boji. Tí, ktorých nemuseli odná šať
nohami napred, zmasakroval mimoriadne znepokojený svietnik.
Pretože to Bella už doma nemô že vydržať, dohodne sa, že
pô jde navštíviť človeka s prezý vkou Divoch. Sú to len tri
Divoch sa začal meniť. Mô že za to akcia na Philips OneBlade,
prestupy, pričom ani jeden nejde do iného časového pá sma. keďže akurá t prišla objednávka ktorú urobil cez Čierny piatok a
Každopá dne sa veľmi teší. Budú sami. Krá ska a zviera.
odrazu začal vyzerať ú plne obyčajne, viac ľudsky. S Bellou už
zostal, prestali chodiť na Pokec a spolu postupne zostarli. S
Palá c na vidieku je obklopený konopím. Časť priestoru sa
novými kamará tmi hrávali karty a pozerali nekonečné reprízy
prenajíma človeku, ktorý zhá ň a materiá l po celej Petržalke a
seriá lu, kde v Panelá ku zná my herci pozerajú Mama ožeň ma.
vytvá ra z toho niečo nové, určené len pre veľmi odvá žnych, ktorí
nevedia čo so životom. Haluciná cie, ako snajper v kuchyni či
Popoluška (trochu inak)
Slová ci, ktorí jedia odčervovacie pasty pre kone, sú tu na
dennom poriadku. Obrazy sa s vami rozprávajú , aj svietniky,
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden z historického hľadiska
skrine, klavír či sexuá lne pomô cky. Nemô žu chýbať lietajú ce
nepodstatný človek, ktorý mal svoju manželku a dcéru. Po smrti
taniere a nutkanie nahá ň ať bieleho zajaca cez skriň u s
manželky sa rozhodol pre to, čo je pre dcéru najlepšie na
kožuchmi.
začiatku každej rozprávky. Zariadil si macochu. Išiel na hladamMuž nevychá dza von, asi jednoducho nemá rá d všetkých macochu.sk a vybral si takú , ktorá má svoje ďalšie dve dcéry,
tých paparazzi a potraviny mu nosia cez program Tesco ktoré majú v celej Podbrezovej veľmi zlú povesť. Dievča tak
potraviny domov. Pracuje cez homeoffice, ale vä čšinou bez dostala dve nevlastné sestry a macochu, a to pô vodne chcela
webkamery. Aby toho nebolo má lo, Divoch má podľa slangových nový iPhone, kolieskové korčule a vyšší dá tový balík, aby jej
výrazov aspoň 50 rokov a z nejakého dô vodu má tisíce nedošli dá ta už druhého alebo tretieho.
followerov. Tí si vybrali, že dnes bude slušný, vzdelaný a milý
Macochy sú často vyobrazované ako zlé, priamo až
gentleman. Niektorí dali za to odoberanie noviniek na 2 roky
démonické ženy, čo patrí samozrejme aj pre tento prípad. Bola
dopredu.
však nielen zlá ako posledných 6 dielov Rýchlo a zbesilo, ale
Bella sa o ň om pokú si zistiť viac. Kladie otá zky z jej navyše poznala histó riu. Vedela, ako sa správali k otrokom v
obľú benej knihy „Ako zistiť, ktorý sused spá chal krá ľovraždu za Babylone, Ríme či v Južnej Amerike a snažila sa svoje metó dy
7 dní“ a to vrátane dodatkov od človeka, ktorý z nejakého ešte viac zdokonaliť. Popolušku neustá le volala Popol z uška,
pričom jej ká zala čistiť krb bez vysávača na popol.
dô vodu neverí v monarchistické zriadenie.
Muž jej odpovedá . Aj o tom, že nie je dobré sú diť ľudí len
podľa tvá re a vzhľadu, s filtrom či bez filtra. Dô ležitejšie sú aj iné
veci, napríklad srdce. Niekto má srdce zo zlata, niekto má srdce
marató nca a niekto iný má trojitý bajpas, ale stá le sa kŕmi
klobá sami.

Aby to bolo ešte horšie, jej dve sestry boli priamo
intergalakticky dementné. Doká zali skombinovať modré vlasy,
červené nechty a tričká Ľudová Strana Naše Slovensko. Nosili
crocsy s mačičkami a čítali. Nie však niečo, čo by čítal niekto
normá lny. Nalepili si ná lepku Hello Kitty na Mein Kampf a čítali
tiež najrô znejšie hoaxové weby. Ich kamarát Milan im
nainštaloval doplnok do prehliadača, ktorý upozorň oval na
weby, ktoré nie sú hoaxové, že sa tam mô že nachá dzať pravda.
Každý večer potom sledovali Kulturblog a objímali popri tom
plyšového ná cka.

Bellin bývalý, jeden z tých horších ex, akí sa oveľa častejšie
vyskytujú v realite ako v rozprávkach, si zistil jej heslo na
Pokeci. Aj to, na akú adresu ho príde navštíviť. Bella totiž urobila
tú najvä čšiu, ú plne začiatočnícku chybu, ktorá sa stáva priveľmi
často. Má totiž aj nepríjemného a hlú peho bývalého, aj Plus
Popoluška to mala ťažké. Musela po tých žená ch dvíhať
balíček na Pokeci, takže vidno celú histó riu, nie len tri správy.
Bývalý, na Pokeci prezývaný BBC, podľa anglického Big Blonde ponožky, prať, žehliť, všetko umývať a celkovo bola ich slabo
Crazyman, vytvoril skupinu „Poďme zabiť zviera a ná sledne zaplatená slú žka, ktorú ani neprihlá sili do sociá lnej poisťovne.
budú všetky problémy sveta vyriešené“ a zozbieral dvaná sť Vô bec nemysleli na jej prvý, druhý či tretí dô chodkový pilier.
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Jedného dň a sa macocha rozhodla, že vstú pi do dejín a
dostane sa na 97. miesto v knihe 100 najhorších žien
narodených v roku 1971. Zmiešala hrach, šošovicu,
jednocentovky, pohánku, nanočipy do vakcín a hracie kocky do
jednej veľkej ná doby. Zadala request. If toto nebude
vyselectované, them bude zle, else zatiaľ sa ešte nevie. Macocha
so svojimi dvomi dcérami sa zatiaľ išla strá pniť na diskotéku.
Popoluška zistila, že pomocou silného elektromagnetu mô že
vyzbierať jednocentovky, ale z nejakého dô vodu nemá v svojej
izbičke silný elektromagnet. Tak sa rozhodla, že využije krízu s
nedostatkom čipov a najme si niekoľko šarmantných
asistentiek, ktoré vyplatí nano čipmi. Tých pá r si macocha určite
nevšimne. Holú bkovia za oknom sa na to všetko pozerajú a
mô žu si oči vyočiť.
Keďže bola Popoluška zrazu bohatá, mohla si rýchlo
objednať krá sne šaty ako ľalia, ktoré dobre zakryjú jej šunky.
Ešte aj mó dna polícia jej dala jedená sť bodov z desiatich a sama
Sisa Sklovská povedala, že by takto raz chcela vyzerať. Okrem
šiat si objednala aj štyri sá čky prá šku do pečiva, Mucosolvan
sirup, zlacnenú avivá ž na ktorej výrobu sa využil len minimum
detskej prá ce a črievičky. Nie však obyčajné, ale čarovné. Nielen
že boli presne stavané na jej čaptavé nohy so siedmymi prstami,
ale ladili s ú plne všetkým, s výnimkou trička ĽSNS, ktorý občas
používala Popoluška ako handru po tom, čo macocha zase
priveľa miešala alkohol.

Okamžite zahlá sil, že si ju berie za ženu a ešte ten týždeň
bola svadba, ktorú doteraz splá cajú . Nevlastné dcéry macochy
na svadbu neprišli, ale macocha á no. Bola totiž bezodná kofola
zadarmo. Popoluška bola šťastná , až kým kvô li kríze neprišli
obidvaja o robotu a zdesení a otrávení nezačali voliť Smer-SD.

Šípková Ruženka (trochu inak)
Toto je príbeh z čias mýtov a legiend, keď boli starí bohovia
malicherní, ale niekto považoval monarchiu za niečo ešte stá le
moderné. V krá ľovstve sa narodilo krá sne dievčatko. Hneď po
narodení si všetci povedali, že je to také milé, pekné zlatíčko,
ktoré nebude potrebovať plastické operá cie na zmenšenie nosa
ani nič podobné. Na dvore ešte ani nevybrali meno, keď sa
zhromaždilo dvaná sť sudičiek. Prichá dzali postupne, jedna
každú hodinu a počas tej hodiny si dala niečo zo švédskych
stolov. Opekané krá ličie uši, rybie šupiny v só jovej omá čke, no
skutočne všetko od výmyslu sveta. Samozrejme do výšky
stanoveného rozpočtu, ktorý bol prekročený len na ú rovni
štatistickej chyby.
Každá sudička sa rozhodla, že sa s malým dievčatkom trochu
spriatelí. Dievčatko tak videlo Labyrinty vá šne, Divokého Anjela,
Šeherezá du, Jednoduchú Má riu, Manuelu či aktuá lne výskumy z
urýchľovača častíc v Ž eneve. Každá jej povedala svoje politické,
ná boženské či ideologické ná zory a prihlá sili ju na najrô znejšie
krú žky. Keby mohlo dievčatko všetko stíhať, tak by sa naučilo
všetko od Francú zštiny cez hod vstavanou chladničkou po
ekonó miu Weimarskej republiky. Každá sudička jej tiež dala
nejaký dar. Zdravie, šťastie, pozemky pod budú cou diaľnicou či
schopnosť veštiť budú cnosť z kuracích vnú torností tak, ako
starovekí Rimania.

DJ Katarín zatiaľ pú šťa staré odrhovačky, na ktoré už v 80.
rokoch nikto nechcel tancovať, a macocha sa zabáva. Jej dcéry,
ktoré boli v neskorších vydaniach rozprávky niekedy
premenené na jedinú , nezaujímavú postavu, tiež. Najvä čší frajer,
kolotočiarov syn, si však všímal ú plne inú , dovtedy nezná mu.
Navyše vraj ani nie je na Facebooku. Macocha na ň u pozerala, až
Niektoré sudičky boli dobré, zatiaľ čo jedna konkrétna, s ID
uvažovala nad tým, že si zmení sexuá lnu orientá ciu z hetero na
11, bola čisté zlo. Á no, niekto do rozprávky prepašoval
bisexuá lku, zatiaľ čo jej dve dcérenky ju začali ohovárať jedna
zá porá ka. Sudička bola asi presvedčená, že keď už sú v
pred druhou. Syn človeka, ktorý obsluhuje kolotoče, bol ú plne
rozprávke švédske stoly, tak by tam mohla byť aj kliatba.
paf.
Dievčatko, ktoré ešte stá le nemá meno, pomenovala Eržika.
Popoluška si povedala, že keď už tu takto tancuje, pô jde do Proti tomu protestovali všetky ostatné sudičky, tak to zmiernila
Československo má talent, ale teraz ešte nie. Najskô r musí prísť na to, že keď bude mať pä tná sť, tak po pichnutí ihlou bude
domov, ešte pred macochou. Nad rá nom sa rozhodla, že sa mŕtva, ú plne najmŕtvejšia. Sudička za to dostala veľmi veľa
odvezie taxíkom, ale kvô li zhoršenému počasiu prišiel až tretí. nasrane vyzerajú cich smajlíkov a odmietli jej dať časť honorá ru,
Len len že to stihla. Do taxíku nastú pila len s jednou črievičkou, ale to je asi tak všetko. Za ň ou nastú pila dvaná sta sudička, ktorá
pretože jednu jej ukradol starý kolotočiar, ktorý si už od mala vystupovať ú plne inde, ale MHDčka zapadla a tak ostala tu.
Rozhodla sa trochu zjemniť kliatbu, že dievčatko prebudí bozk z
mladého veku veľmi rá d privoniava k cudzím topá nkam.
pravej lá sky a všetko bude ako predtým.
Kolotočiarov syn si uvedomil, že tak peknú ženu, priamo
Dievčatko postupne starlo. Už nebolo v každom príspevku na
najkrajšiu ženu v celej Podbrezovej, musí mať on. Zobral otcovi
črievičku a rozhodol sa, že ide hľadať tú ženu. Vie len to, že má Facebooku a nastú pilo na povinnú školskú dochá dzku. Mladá
sedem prstov. Chodí od domu k domu, až zaklopal na dvere slečna bola pekná , ale bola rada, keď ju nakoniec zobrali na
textilné učilište s nulovým potenciá lom do budú cnosti. Tu sa
Jehovistom. Ako ho tí hnali!
stretla s najrô znejšími ihlami, šijacími strojmi a pretože to bolo
Prehľadával domy, a našiel ten, kde spolu býval muž s
v Rusku, všetko sa spracovávalo ručne alebo s pomocou dávno
macochou a tromi dievčatami. Pohľad na dve bol na zaplakanie,
zastaralej techniky.
ale tretia bola pekná. Manuá lnou prá cou mala zničené dlane, nie
Jedného dň a sa rozhodla, že po vzore Číny bude pracovať za
celé ruky a mala tiež to, čo hľadal. Jedno dobré srdce a sedem
menej ako výrobné ná klady, aby zničila akú koľvek konkurenciu.
prstov na každej nohe.
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Jej plá n na financovanie prišívania jediného gombíka tak bol
viac ako len podozrivý. Prá ca jej išla dobre, niekto by mohol jej
progres zapísať do excelových tabuliek, ale aj tak sa stalo to, čo
bolo už dávno v scená ri. Svojou nešikovnosťou sa pichla do
prsta a odvtedy mala neplatené voľno.

zvýšené odvody. Samozrejme, po krá tkom čase sa stalo presne
to, čo učí ekonomika. Dopyt a ponuka sa zblá zni a to, čo malo
minimá lnu hodnotu, zrazu hodnotu má. Bez soli totiž nie sú ani
dobré bryndzové halušky, ani hranolky z meká ča, no proste nič.
Krá ľ nariadil zmenu jedá lnička. Podávali sa jedlá sladké, horké,
kyslé či veľmi korenisté, ale chýbala im soľ. Akákoľvek, hoci i tá
Mladá slečna zaspala a starostliví rodičia ju zaniesli do
cestá rska.
gará že, podobne ako všetko ostatné, čo nemali kde dať.
Starostlivá krá ľovná ju občas trochu pootočila, aby nemala tak
Z krá ľovstva tak odišli poslovia a kupci do iných krajín, aby
výrazné preležaniny. A pretože si zatiaľ zaobstarala ďalšie štyri nakú pili soľ. Dostali sa postupne všade, na Wall Street, do
dcéry, na tú to postupne všetci zabudli. Na začiatok prá ce v Vladivostoku či do Rwandy, kde akurá t zú rila občianska vojna.
modelingu bola príliš stará a na ostatné veci, ako napríklad Nakú pili soľ za vlá dne dlhopisy, biele mä so či brožú ry o
poberanie dô chodku, ešte príliš mladá . Len si vybavila zavá raní uhoriek, ale len čo sa ná kup dostal do krá ľovstva,
občiansky preukaz, pichla sa do prsta a išla spať.
všetko sa zmenilo na zlato alebo iné platidlo, s ktorým sa však
nedá soliť. Miestni alchymisti sa tiež snažili pomô cť, ale
Zistilo sa, že na textilnom učilišti je viac žien ako mužov, a
namiesto soli vä čšinou vytvorili ú plne iný biely prá šok a bolo im
tak sa znížila šanca, že sa niekto zamiluje špeciá lne do nej.
veľmi veselo. Kokaín, pervitín, ochutený antrax a všetko možné
Krá ľovná privolala najrô znejších bozkávačov, ktorí robili čo
tak bolo k dispozícii, ale stá le chýbala soľ.
mohli, ale nič z toho nebolo tak celkom ono. Bez ohľadu na to,
koľko ich zaplatila alebo čo im všetko sľú bila. V tom sa zrazu
Maruška, ktorú trá pilo príliš časté rozprávkové meno, sa
objavil ú plne nový chlapík. Priamo princ. Mladý, pekný, zatiaľ premenovala na Dagmar. Rozhodla sa, že ná jde soľ. Vydala
vyhodený za písomný nesú hlas s upaľovaním čarodejníc, sa na výpravu. Ešte na hrade hodila dve šestky a zapila to
bylinkárok a zdravotníckeho personá lu. Krá ľovná mu uká zala tridsať osmičkou, takže putovala rýchlo a v dobrej ná lade.
fotky mladej dievčiny z kú pania, keď tu princ zahlá sil, že sa Narazila tu na komparzistov, ktorí hovorili, že za tristo rokov
okamžite zamiloval a že chce z fotoalbumu čo najkvalitnejšiu prídu skontrolovať zatiaľ neexistujú ce Československo.
kó piu. Krá ľovná ho pripustila a po bozku sa jej dcéra, Maruška, teda Dagmar, sa ich spýtala, či ná hodou nemajú soľ.
pomenovaná Šípková Ruženka, prebrala.
Odpovedali, že nemajú , ale vďaka špeciá lnemu tréningu v
používaní hypnó zy a čínskej mučiacej techniky pomaly tečú cou
Postupne sa nová dvojica do seba bezhlavo zamilovala. Princ
vodou od nich predsa len trochu soli získala. Poná hľala sa na
dostal vlastný zá mok a princezná výučný list. Začala uvažovať, či
hrad, ale mala smolu. Chytili ju. Donú tili ju slú žiť zlej strapatej
si urobí aj maturitu, ale namiesto racioná lneho uvažovania cez
starene, ktorá prepila peniaze na vlastný pohreb a nú tila
GPS a relá ciu Polícia pá tra vysliedila sudičku číslo 11 a donú tila
potulné princezné k prá ci v darčekových obchodoch. Chú ďa
ju, aby jej predala všetky kryptomeny, ktorých hodnota sa
Maruška musela pracovať, deň čo deň . Pracovná zmluva bola
aktuá lne zvyšovala zo dň a na deň o skoro dve percentá . Šípková
mesačne porušovaná toľkokrá t, že sa to nedalo porá tať na
Ruženka potom s princom žila šťastne, až kým ich nerozdelila
žiadnom, dokonca ani na ruskom abakuse.
pandémia.
Maruška dostala prvý deň voľna až po tom, čo ju prišla po
dvoch rokoch vystriedať nová kolegyň a zo Zimbabwe. Princezná
Soľ nad zlato (trochu inak)
išla rýchlo domov a ukradla cestou Sencor Soľprodukovač 3000
Kde bolo, tam bolo, v krajine, kde sa voda sypala, piesok sa so samonavá dzaním soli do kompatibilnej soľničky. Pre čo
lial a mä kké i tvrdé drogy boli ľahko dostupné, bol raz jeden najvä čšie utajenie prepísala chemické zloženie, takže sa z prvej
kráľ. Taký ten ú plne obyčajný, nezaujímavý krá ľ, akých bolo pred vá rky stala ortuť. Z druhej však už vznikla relatívne normá lna
ním i po ň om veľa. Nuž, začal uvažovať. Na Wikipedii by pri ň om draslíková soľ a krá ľovstvo bolo zachránené. Všetci mohli znovu
nebolo nič, lebo nebojoval ani proti Turkom, ani proti soliť, teda s výnimkou tých, ktorí prešli na indickú a japonskú
Habsburgovcom, ani Rubeľ počas jeho vlá dy neklesal tak rýchlo kuchyň u a umami, čiže glutaman sodný.
ako za Putina. Dostal tak smelý plá n. Išla akurá t zima a on
Soľ tak bola nad zlato len krá tky čas a po chvíli znovu všetko
vyhlá sil embargo na poľskú cestá rsku soľ. Znepá čila sa mu, lebo
zamotala inflá cia a nová rovnová ha dopytu a ponuky. S
sa všade mieša, tak ako svokra alebo vegeta.
výnimkou zmrzliny s príchuťou slaný karamel, ktorá sa stala
Teoreticky za to mô že krá ľovská dcéra, Maruška. Krá ľ jej horú cou novinkou, i keď bola ú plne chladná .
počas toho, čo si liečil hemeroidy povedal, že je adoptovaná. Na
Po mnohých rokoch Maruška znovu stretla starenu a
čo mu ona povedala, že ho ľú bi ako soľ. Ú plne obyčajná,
odovzdala ju cudzineckej polícii za kupčenie so zaká zanými
importovaná soľ, ktorú poľskí šmeliná ri vymieň ali za betaverziu
lá tkami, medzi ktoré patrila soľ ešte ďalšie dva roky kvô li
vifoniek. Kedysi sa soľ používala aj ako platidlo, ale jej cena bola
procesným chybá m a zbytočnému použitiu sily pri akcii. Všetci
tak nízka, že menšiu hodnotu už majú len forinty.
žili šťastie, až kým nepomreli na zá klade vysokého krvného
V celom krá ľovstve tak zaká zali soľ. Padlo obchodné tlaku spô sobeného nadmerným solením.
embargo a drobní živnostníci sa soli tiež zbavili, aby im neboli
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Tri prasiatka (trochu inak)

Dievčatko so zápalkami (trochu inak)

V Irá ne, počas prebiehajú cej islamskej revolú cie v roku 1979,
žili tri malé prasiatka. Spokojne si plnili bruchá a tancovali pri
pašovanej disko hudbe. Revolú cia však posilnila radiká lne
myslenie a tri prasiatka museli odísť. Putovali ďaleko, len so
švajčiarskymi armá dnymi nožíkmi a predpísanou žiadosťou o
azyl.

V krajine, kde bol trest za gram marihuany porovnateľný s
chladnokrvnou vraždou, žilo jedno malé dievčatko. Nebola to
žiadna sirota, ale nebolo z bohatých pomerov. Matka i otec robili
za minimá lku a mali na krku exekú tora. Otec jedného, matka
druhého. A tak dostávali má lo. Do toho hypotéka, staré dlžoby a
to dievčatko ešte k tomu stratilo Tesco Clubcard kartičku.

Samozrejme, prasiatka nemali špeciá lny vojenský tréning a
nevedeli pochodovať deň i noc. Nuž, jedno z nich sa rozhodlo, že
si postaví domček. To je totiž tá najjednoduchšia vec po dlhom
pochode. Pozbieralo si koná re, seno a všetky možné ďalšie,
ľahko horľavé materiá ly, a rozhodlo sa stavať. Len tak, samo, na
cudzom pozemku bez stavebného povolenia. Neriešilo
inžinierske siete, archeologické ná lezisko či fakt, že s prasačími
packami sa niečo skladá naozaj ťažko. S pomocou noža, bahna a
dažďovej vody si poskladalo malotraktor ako ú nikový modul v
prípade, že by niekto na chatrné obydlie zaú točil. A ako to už
býva, vždy sa ná jde niekto, kto chce zaká zať sú kromné
vlastníctvo. Vlk, moslimský komunista a zarytý nepriateľ
prasiatok, našiel domček. Nebolo to ná ročné, keďže ho prasiatko
s mizernými znalosťami geografie začalo budovať priamo pred
jeho skrýšou. O polnoci, presne po osemná stich krokoch,
zaklopal vlk na dvere.

Nahnevaní rodičia poslali dievčatko von, aby predávalo
zá palky. Všetci za ním prichá dzali, či má oheň , ale nikto za
zá palku nezaplatil. Samé výhovorky, že mešká výplata, meškajú
alimenty či mešká agent z Moskvy, ktorý by doniesol ďalších
500€ za vlastizradu. Dievčatko sa smutne prechá dzalo sem a
tam. Bol studený december, keď teplota klesala veľmi nízko a
volebný gulá š bol ešte ďaleko. Keď sa aj niekto rozhodol, že si
chce kú piť zá palky, tak dievčatko akurá t nemalo vydať z 500€
bankovky priamo z Ruska a tak nebolo z toho nič. Rozhodla sa,
že bude akceptovať stravné lístky a darčekové pouká ž ky, a to
napriek tomu, že v jej domá cnosti si obidvaja rodičia vybrali
radšej hotovosť. Dievčatko nebolo na zimu ani dobre oblečené a
jediná časť oblečenia, vhodná na zimu, boli lyžiarky. Tie muselo
nosiť aj v lete, lebo inú obuv nemalo.

Predstavil sa ako pracovník elektrá rní, ale prasiatko mu na
to nenaletelo, keďže malo doma len 12V autobatériu a jedinú
ú spornú žiarovku. Poslalo ho preč, ale vlk sa samozrejme
nevzdával. Začal fú kať, aby zhodil celú stavbu, ale potom mu
napadlo, že celé to odfú knutie nehnuteľnosti je totá lna
sprostosť. Zvlá šť, keď je vlk a navyše astmatik. Zobral preto
kosá k a kladivo a postupne vznikala v dome vä čšia a vä čšia
diera. Preľakané prasiatko rýchlo naštartovalo malotraktor a
dalo sa na ú tek k druhému prasiatku.
Druhé prasiatko postupovalo podobne. Namiesto slamy si
však zobralo drevo. Neďaleko bola elektrická píla a
predlžovačka, takže to išlo celkom rýchlo. Rozhodlo sa, že urobí
dvojitý mú r, ako Caesar v Galii. Ale nie proti galom, ale proti
vlkovi. Dobre vedelo, že keď dá dohromady drevené piliny a
smoothie z červotočov, vytvorí vešteckú guľu. Tá mu povedala,
že o polnoci príde vlk aj k nemu. Dodala mu všetky potrebné
informá cie a tiež to, kto vyhrá v Lote, Euromilió noch (teda
irá nskej verzii) a tiež kde mô že najať drsných chlapcov so
samopalmi. Aby toho nebolo má lo, okolie domčeka ešte druhé
prasiatko podmínovalo a pridalo biologické a chemické zbrane.
Navyše si pripravilo jadrové hlavice s obohateným urá nom. Vlk
prišiel o polnoci, ale skô r, ako stihol niečo povedať, ho žoldnieri,
míny a všetko ostatné premenilo na mä sokostnú mú čku. Prvé
prasiatko, ktoré predtým žilo v najjednoduchšom domčeku, ho
vyhlá silo za tyrana, agresora a zá pornú postavu príbehu.
Posledné, tretie prasiatko, onedlho v domčeku z tehá l zomrelo
od nudy a také unudené prasiatko v islamskej republike nechcel
nikto zjesť, tak ho postali posmrtne do Ruska, kde zjedia všetko.
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Raz si takto povedalo, že by aj ono chcelo taký ten pekný,
zimný večer, ako vidí v okná ch domov. Voň avé pečené mä sko,
darčeky, pohodu rušenú len domá cimi ú lohami a samozrejme
teplo. Aj si povedalo, že by mohla mať teplo aspoň na chvíľu.
Stačí zobrať zá palku. Takú ekonomicky najmenej zaujímavú ,
pokrivenú a s menším množstvom síry, akú by predávali v Tescu
jedine s 50% zľavou. Zapá lila ju o svoju celulitídu na stehne a
zá palka jej uká zala, že za takú kvalitu je aj polovičná cena
priveľa. Rýchlo zobrala inú , štandardizovanú zá palku, a mala na
chvíľu teplo. Videla misku s hnusnými, akciovými ovsenými
vločkami zaliatými studeným skysnutým mliekom. Potom sa
rozhodla, že zapá li svoju advanced ultimate professional
reloaded zá palku, ktorá vyhrala D-test a dostala odporučenie aj
od Strýčka Sama, že toto je zá palka pre skutočných chlapov a
skutočne zú falé dievčatká. Získala svetlo a teplo na dlhú chvíľu.
Pre veľký počet nepovolených a veľmi aromatických lá tok sa
jej zazdalo, že vidí svoju starú mamu. Bola krá sna,
nepotrebovala žiadny Vianočný príspevok od sociá lnych
demokratov a venovala sa bodybuildingu. Dievčatko videlo, ako
jej mama utkala tank, upiekla rebierka jednorožca so soľou z
Mŕtveho mora a popri tom jednou rukou vymyslela kombiná ciu
enigmy, rubikovej kocky a parného valca. Toto zariadenie sadilo
borovice v pú šti a nú tilo doteraz ukrytých pú štnych krtkov, aby
okolo nich tancovali Makarenu. K tomu sa samozrejme s
dievčatkom rozprávali obrazy a to hlavne obraz Ľudovíta
Šestná steho, ktorý jej hovoril niečo o tom, aby nekonala
bezhlavo.
Ď alšie rá no našli dievčatko špecialisti na odchyt malých
dievčatiek. Zobrali ju k sebe domov, ponú kli jej vyberané
vifonky a trochu nemiestne si robili žarty, keďže jej oči žiarili
celé tri dni a s neprítomným výrazom v tvá ri im hovorila, ako
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veľmi si vá ži to, čo doká že jej stará mama. Dievčatko sa
rozhodlo, že až bude veľké, naučí sa vyrá bať také skvelé zápalky
a vďaka zvýšenej uhlíkovej stope už nebude žiadne dievčatko
mrznú ť tak veľmi, ako mrzlo ono. Dobrí ľudia sa jej pýtali, či má
na takéto zá palky povolenie, zdravotnícky preukaz alebo
psychotesty, na čo sa vyhovorilo, že všetko raz bude, ale
potrebuje na ná kup materiá lu dostatočný kapitá l a to v mene,
ktorá neklesá na hodnote v desiatkach percent za pá r dní.

zapíjala ho vodou, ktorá bola označená za ú žitkovú a teda
nevhodnú na pitie. Prechá dzala sa dlho, až narazila na človeka,
ktorý sa chcel rozprávať o Biblii. Povedala mu, že nemá zá ujem,
a on, sklamaný, odchá dzal. Od zú falstva sa priznal, že sa snažil
prekabá tiť na svoju vieru trpaslíkov, ale tí, napriek len ú plne
zá kladnému vzdelaniu, ho nielen poslali preč, ale ešte sa mu aj
vyhrá žajú , že ho trafia čakanom do hlavy a zakopú v lese.
Snehulienke sa tento ich ná pad pá čil a rozhodla sa, že ich pô jde
navštíviť. Po čase naozaj našla chalú pku. Boli tam tri misky s
kašou a tri postele. Jedna tvrdá , jedna mä kká , jedna akurá t. Po
Snehulienka (trochu inak)
tom, čo si uvedomila, že je v nesprávnej rozprávke a medvede sú
Ď aleko, praďaleko, v mýtickej krajine bez Instagramu, žil raz možno na ceste domov, sa dala na ďalšiu cestu, až narazila na
jeden krá ľ. Nedarilo sa mu splodiť potomka, napriek tomu, že inú chalú pku.
dostával najrô znejšie zelerové dobroty. Polievky, kaše,
Ako prvé sa presvedčila, že ide skutočne o bývanie pre
najrô znejšie zapekané zelerové kú sky na všetky spô soby. Po
trpaslíkov. Na hlave sa jej objavila obrovská hrča z tých nízkych
dlhom čakaní sa jeho dobrej manželke, krá ľovnej, narodilo
dverí. Podľa miery špiny, množstva čiernej hlavičkovej plesne a
krá sne dievčatko. Bola biela ako Primalexom vybielená stena,
tiež podľa toho, že na ň u spadli hneď dva pavú ky, sa rozhodla, že
mala pery ako z toho najlepšieho Instagramového filtra a vlasy
ide pracovať. Pracovnú zmluvu vyrieši neskô r. Okamžite začala
tak čierne, že ich ani televízor s takmer dokonalým kontrastom
vymetať pavučiny, odkladať dávno nepraté ponož ky, ktorým sa
nevedel správne odprezentovať.
aj tie pavú ky vyhýbali a odstrá nila vianočné ozdoby, keďže je
Ako to už býva, dobrá krá ľovná zomrela, keď bola kradnú ť akurá t August.
zemiaky. Spadla zo stromu. Kleptomá nia si nevyberá. Na jej
Samozrejme, s hrčou na hlave sa ťažko pracuje a rýchlo
miesto prišla iná žena, ktorú si krá ľ vybral. Bola to síce zá kerná,
zistila, že je toho na jedného človeka veľa. Samozrejme ak ten
bezcitná a protivná mrcha, ale bola dobrá v manipulovaní iných
jeden človek nie je japonský modifikovaný a upgradeovaný
ľudí. Ako to už býva, myslela si, že je najkrajšia a že ešte aj v
upratovací Superman. Sedem trpaslíkov ju našlo, ako leží v
Čínskom kreditovom systéme bude niekde nad všetký mi.
špine v strede hlavnej miestnosti. Mala svoje klasické, modroZohnala si smart zrkadlo, s funkciou, ktorá sa volá „Kto je žlté oblečenie, tak do nej začal proruský Hundroš kopať a
najkrajší na celom svete?“. Nová krá ľovná tú to funkciu vykrikoval, aby sa lá skavo vrá tila na Ukrajinu. Kýblik chcel
pravidelne využívala a bola jediná , kto mal ku zrkadlu prístup. doniesť kýblik, ale pre nedostatočnú výživu a ťažkú prá cu v bani
Apka v zrkadle pravidelne hlá sila, že ona je najkrajšia. Každý sa zmohol len na odmerku. Vylial na Snehulienku 150ml vody a
deň , rá no, na obed aj večer. Takto sa to vlieklo celé roky a sledoval, ako začína frflať. Nebolo to však také frflanie, ako
kráľovná bola neustá le tá najkrajšia. Po tom, čo sa aj v tejto očakával. Ž iadne nadávky na zničený make-up, ale bola
krajine zapojil internet, získalo zrkadlo celú databá zu tvá rí a sklamaná , že nestihla všetko upratať.
postáv. Kráľovná sa znovu spýtala, ale dostala od zrkadla ú plne
Uká zalo sa, že Kýblik je najviac komunikatívny z trpaslíkov.
inú odpoveď.
Je najmladší, zažíva takú tú dobrú pubertu, zatiaľ čo ostatní sú
„Si škaredá ako cesta do roboty. Na svete sú skoro štyri od Snehulienky starší a viac presvedčený, že sa to a hento
miliardy žien. Ak vyškrtá m príliš mladé, príliš staré, tie v kó me, jednoducho nedá . Snehulienka rozpovedala svoj príbeh. O tom,
napadnuté zá kernými chorobami, s najrô znejšími amputá ciami že jej macocha má akési psychické problémy a neznesie, že je
a pridá m k tomu aj obzvlá šť medziná rodne hnusné a také, ktoré škaredá. Snehulienka samozrejme chcela vedieť, čo to má za
sa mne osobne nikdy pá čiť nebudú , tak si stá le podpriemer, nových spolubývajú cich a rozhodla sa s každým stráviť dvadsať
moja krá ľovná .“
minú t na lepšie spoznávanie. Samozrejme s výnimkou
Hundroša, ktorý chce len svoj pokoj a počú vať svoju
„Kto je krajší ako ja?“
propagandu.
„Nemô žem menovať všetky volejbalistky, ani celú ženskú
Nové bý vanie by opísal Vlado Voštiná r určite nejako
obsluhu vysokých pecí, to by bolo na dlho. Ale aj tvoja nevlastná
dcéra je oveľa krajšia. Až dospeje, bude tak neuveriteľne krá sna, kvetnato, no pravda je, že vďaka usilovnej prá ci Snehulienky
začal vyzerať interiér menej ako Hirošima a Nagasaki
že si na teba každý spomenie len ako na odstrašujú ci príklad.“
dohromady. Trpaslíci chodili do baní, niečo vyťažili a v
Rozzú rená a vytočená krá ľovná zobrala pilník na nechty a
špinavých topá nkach prišli domov po celom dni. Neboli bohatí,
urobila vo svojej zú rivosti zo zrkadla len veľké množstvo malých
lebo Hundroš baň u už dávno vytuneloval a získané peniaze
ú lomkov. Rozhodla sa, že urobí to isté aj so Snehulienkou, ale
pomíň al na niečo s plynovodom Nordstream 2. Každý večer ich
nemohla ju ná jsť.
však čakala teplá večera a ako správna princezná sa Snehulienka
Snehulienka zatiaľ ušla z hradu. Tú lala sa. Sama. Prechá dzala naučila variť pivo a z veveričiek upiekla kura.
cez hory a cez doly, mimo hlavných ciest. Jedla veveričie mä so a
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Zlá macocha samozrejme vedela, že Snehulienka niekde je a
rozhodla sa, že ju zneškodní. Zavolala jednu čarodejnicu,
obvinenú v kauze Kyseliná ri, a prehovorila ju, aby Snehulienku
našla a otrávila. Čarodejnica ju začala hladať a pripravila aj
špeciá lny iPhone 365 PRO MAX TURBO PLUS, ktorý novú
majiteľku zahluší, len čo sa jej dostane do rú k. Po dlhom hľadaní
Snehulienku skutočne našla. Prihovorila sa jej, že je podomová
obchodníčka pre novú Apple elektroniku, ktorá bude mať
oficiá lnu premiéru až za desať rokov a Snehulienka, ktorá
nemala maturitu, jej uverila. Zobrala si do rú k otrávený iPhone a
okamžite odpadla. Vyzeralo to tak, že telefó n do nej začal
nahrávať nejaký svoj softvér, ale v polovici bol presun zastavený,
možno kvô li necertifikovanému lighting ká blu.

že fialky v decembri nerastú a že aj keď je macocha jej
macochou, mala by si dokončiť aspoň zá kladné vzdelanie.
Maruška si obliekla kožú šok, aký si mohla dovoliť vďaka biznisu
s tými kolá čikmi, a vydala sa do hory. Hľadala fialky, kde sa tak
nachá dzať mô žu takto v zime. A zima jej bola poriadna, i
severá k sa pridal. Dokonca z juhu, beťá r! A keďže to bola zima
na severnej pologuli, tak bola poriadna a bolo jasné, že tak
rýchlo neskončí. Povedala si, že je to stratené a tak si mô že
aspoň pískať. Rozhodla sa preto skočiť do hudobník, nech si
zoberie na to ú stnu harmoniku a ona tu našla svoju zá chranu.
THE Fialky. Punkrock. Výborovka. No fasa, pará da, ide sa
domov! Ukazuje to macoche i nevlastnej sestre a tie sa len divia.
Okamžite posielajú Marušku po jahody.

Trpaslíci trafili čarodejnicu do čela čakanom a zakopali ju v
lese, ale bolo im smutno. Snehulienka bola pre nich taká milá a
dobrá. Navyše všetko upratala a tak nemuseli nič robiť a mohli
viac zlenivieť. Kýblik, najmladší z trpaslíkov, sa rozhodol, že
bude konať a nie len trú chliť. Pomyslel si, čo by urobil Bruce
Willis, ale nenapadlo ho nič. Tak si pomyslel to isté s inými
hercami a stá le ho nič nenapadalo. Rozhodol sa, že to vyrieši po
svojom. On bude princ. Zohnal si bieleho koň a priamo od
Kočnera a naučil sa niečo z toho, ako fungujú Apple výrobky.
Kú pil certifikovaný ká bel, dokončil update a ná sledne
Snehulienku vyresetoval do pô vodných nastavení. Všetci boli
šťastní, samozrejme s výnimkou Hundroša, a Snehulienka bola
najkrajšia. Vô bec jej nevadilo, že nebola na Instagramoch a spolu
s Kýblikom bola šťastná, až kým sa baň a nezrú tila. Snehulienka
chvíľu plakala, ale potom si povedala, že stá le mô že ísť do inej
rozprávky a nepotrebuje na to ani VPN-ku.

Maruška to má jednoduché. Zase hudobniny, zase hudba. Jiří
Šelinger sa na ň u pozerá, ako dostala trochu haluciná cie zo zimy,
a spieva jej: Zapoměli vá žení, na jahody mražený. To je ono,
jasná tutovka. A ešte sa tam spieva o dvaná stich mesiačikoch. Tí
by jej boli načo, keď sú tu hudobniny? Nesie ďalšie cédečko a
rovno to pú šťa. Macoche sa há dam sníva, nervy v kýbly, tlak
tristo na dvesto a v ruká ch mala varechu, s ktorou by zmlá tila
všetkých husitov, križiakov i mongolské hordy. Nuž, nechcela jej
Maruška odvrávať a radšej zahlá sila, že z obavy o jej zdravotný
stav, zvlá šť keď je zdravotné stredisko tak ďaleko a preťažené,
radšej pô jde z domu. Macocha ju poslala po jahody, čo je
maximá lne nezaujímavé a navyše sa jablká nachá dzajú v
každom obchode celý rok, dokonca v rô znych odrodá ch.

O dvanástich mesiačikoch (trochu inak)

Keď sa takto Maruška objavila v obchode, narazila na
akéhosi domá ceho škriatka, ktorý jej povedal, že je zneužívaná,
má na viac a keď má macochu, ktorá nerešpektuje jej zá kladné
ľudské práva a neustá le jej dáva ú lohy bez platnej pracovnej
zmluvy, mô že jednoducho zobrať nohy na plecia a ísť niekde
inde. Tak aj Maruška robí. S igelitkou jabĺk, tvá rou anjelika a s
vedomím, že už jej nikto nikdy nebude hovoriť, že je lacná
napodobenina zná mejšej Popolušky, išla do sveta. Raz s nej
bude komisá rka pre deti s tým, že chce byť v ú plne všetkom
lepšia ako Viera Tomanová .

V krajine, ktorá bola ná ramne podobná všetkým ostatným,
žila raz jedna žena, ktorá mala dve dcéry. Jedna, jej vlastná, bola
dlhodobo nezaujímavá a ani len meno si nikto nezapamä tal.
Druhá , Maruška, to bola celkom iná káva. Maruška bola pekná ,
pracovitá a teda i pracovne zneužívaná a samozrejme nevlastná .
Neustá le ju jej staršia dcéra a macocha šikanovali za to, že má
Macocha sa divila, že sa Maruška nevracia. Jej nepodarená a
tuctové a neoriginá lne rozprávkové meno.
netalentovaná sestra tiež. A práve sestrička išla niekde do lesa,
aby našla fialky, jahody, jablká , novú kozmetiku, zlaté tehly,
Nudná a nezaujímavá dcéra nerobila nič, stagnovala, zatiaľ
obohatený urá n alebo čokoľvek, čo by sa dalo predať. Našla však
čo Maruška všetko umývala v studenom potoku, varila, žehlila,
len zimu, potom vä čšiu zimu a nakoniec zomrela po tom, čo ju
vysýpala ná dobku robotického vysávača, starala sa o všetky
omylom prešiel lyžiarsky ratrak, čiže snežné pá sové vozidlo. Jej
loká lne i cudzokrajné zvieratá a popri tom šila a vyšívala.
mama ju šla hľadať a dopadla rovnako. Keď sa Maruška vrá tila,
Urobila si živnosť na pečenie kolá čov, ktoré nazvala holandské a
zistila, že všetko je jej. Najala si tak lacnú pracovnú silu z
ktoré mali obrovský ú smev hlavne u tých slobodných mamičiek,
Vietnamu na všetky domá ce prá ce a už ako komisárka pre deti a
ktoré aktuá lne nemali žiadne víno. Kto ju dobre poznal, ten by o
peká rka kolá čikov šťastia bola dokonalo šťastná . Nemala vlastné
Maruške povedal, že si dávala energeťá k do kokaínu a to už
deti, tak si po nejakom čase adoptovala krá snu a šikovnú Natašu
dlhodobo. Samozrejme, čím viac pracovala, tým bola krajšia,
z Charkova na Ukrajine, a mala ju nielen veľmi rada, ale ešte ju aj
mala jemnejšie ruky a jej pleť bola tak dokonalá, že ju chcel
všetko naučila. Preto ju Nataša nikdy nevolala macochou a hneď
stá le niekto fotiť na krabičky farby na vlasy.
bolo na svete o trochu krajšie. Navyše mali rovnaký ná zor na zlé
Jedného dň a jej macocha povedala, že chce fialky. macochy a na Putina.
Samozrejme bol akurá t december. Darmo jej Maruška povedala,
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