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Vraj pamiatka

Aj s rodičmi môže byť zábava
Silvester na chate? Sen každého tínedžera.
Silvester na chate s rodičmi? Nočná mora.
Takáto bola aj moja reakcia, keď mi to naši
oznámili. Bola som proti, trucovala som ako
malé dieťa, ale zbytočne. Aj tak bolo po ich.
No teraz s ťažkým srdcom musím uznať, že
to stálo zato. Tie tri dni strávené v prírode s
rodičmi sú pre mňa nezabudnuteľné. Nechýbala sánkovačka, večery pri krbe, raňajšie
prechádzky a ohňostroj. Čerešničkou na tom
všetkom však bolo, že som si uvedomila, že
najbližší Silvester sa opäť chystáme na rodinný
výlet. Snáď bude oveľa lepší a bohatší na
spomienky ako ten predchádzajúci. Už teraz sa
nemôžem dočkať.

Sem-tam sa tu objaví kôpka turistov. Nechodia tu
však na pivo, ani výzvedy, skôr asi hľadajú nejakú
toporeckú pamiatku, ktorá bola charakteristická pre
túto obec. Je však “prekvapivé” vidieť ich zdesenie,
keď sa postavia pred obrovský, no už len chátrajúci
kaštieľ, ktorý patril grófom. Dnes patrí ... nik nevie
komu stal sa “domovom” smädných chlapov, ktorí
namiesto pitia vína z čaše leju si
do úst rovno z PET fľaše lacné vínko.
Ale keďže sa tu každý stará o seba, inak vždy o
druhých nik nemá čas nejako sa zapojiť a pomôcť.
Nie sú vraj peniaze, to sa ľahko vraví, no na druhej
strane dediny sa už už dokončuje nová bočná cesta,
aby sa obecnému autu lepšie a rýchlejšie prechádzalo od rodiny k rodine. Takto si svojou snahou robíme
“to najlepšie meno”.
ANKA

ANNA

Aj s rodinou je zábava
Poznáte to - čím viac členov rodiny, tým
väčšia sranda. Často spomínam na smiešne
príhody z detstva.
Záchvat smiechu ma chytí pri spomínaní
a počúvaní príhod o prvom fajčení. Fajčil sa
papier, noviny, čaj, všetko čo sa dalo, dokonca otec sa mi priznal, že fajčil v mladosti
suché listy. Je podivuhodné, čo všetko
človeku v núdzi napadne. Tak sa postupne
pripájali bratia s príhodami ako utekali zo
školy a sestry, ako klamali rodičom.
Vždy sa teším na to, ako si sadneme
všetci k stolu a spomíname na mladosť.
ANNA
Aj s učiteľmi môže byť zábava
Nikdy som si nemyslela, že s učiteľmi môže
byť zábava. Na jednom školskom výlete som
sa o tom presvedčila. Však, kto by povedal na
naše učiteľky, že budú schopné sa hojdať na
detských hojdačkách? Tak z nás spolužiakov si
to nikto nepomyslel. Ale oči nás neklamali, videli
sme na vlastné oči ako ich to vedelo potešiť. My
sme mali zážitok, ale samozrejme, hlavne naši
učitelia. To sa tak často nevidí, čo sme videli na
výlete. Preto, ak ste presvedčení, že s učiteľmi
nie je zábava, ste na omyle. Skutočnosť je
úplne iná.
ANKA

Dovoľte mi, predstaviť sa
Som jedna z vás. Spoznáte ma, že som
vysoká ako jedľa. Derieme nohavice v rovnakých
školských laviciach, a hoci nám mnohým ešte
tečie mlieko po brade, aj tak sme stále frajeri
... Možno celkom k ostatným nepatrím, hoci
vrana k vrane sadá, ale ja som do roboty ako
osa. Aj doma mi vravia, že keďže som všetkými
masťami mastená, tak som vareškou do každého
hrnca.
Hoci sa nevzdávam kamarátov, dala by som i
poslednú košeľu zo seba, na druhej strane keď
ma niekto vytočí, zasvrbí ma ruka a čoskoro
ho dám do laty. Radšej však riešim svoje pod
nosom ako cudzie za lesom a dúcham si vždy do
vlastnej kaše. Nepoznáme sa náhodou?!
MONIKA
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