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ZAŽILI ...
50 ROKOVČO
SZŠSTE
V POPRADE

Krúžok Milovníkov divadla alebo inak fajn skupinka desiatich
„zdravoťákov“ z 3.A plus „naša
Katka“ sa vybral za kultúrou do
Blavy. Cestou vlakom sme si celkon
fajn pokecali s pani profesorkou
Tomkovou nazývanou aj našou
Katkou a vypočuli sme si historku
o jej socialistickej termoske. Asi po
štyroch hodinách cesty vlakom sme
dolámaní vystúpili na hlavnej stanici
v Blave. Pre istotu sme si hneď išli
kúpiť spiatočné lístky na RegioJet,
lebo sa tam pohodlne sedí a majú
tam kávu a čaj zadarmo.
Následne sme opustili pýchu
Bratislavy, t.j. smradľavú staničnú
budovu plnú bezdomovcov a
presunli sme sa do krásneho penziónu v historickom centre mesta,
kde sme sa ubytovali a išli sme
ku Grasalkovičovmu palácu, pri
ktorom sme si urobili pár „fajn
fotečiek“, baby boli veľmi vzrušené
z príslušníkov čestnej stráže. Avšak
čas plynul, tak sme sa išli najesť
do Talianskej reštaurácie, kde
sme sa celkom chutne napraskali.
Utekali sme späť do hotela, dali

sme sa všetci „do gala“ a pomaly
sme sa presunuli cez Most SNP do
Auparku. Baby boli vyparádené,
mali obuté „štekle“, Romanka sa po
ceste pýta Kristiána: „Koľko bude
asi trvať cesta?“ „Asi 15 minút.“ Po
20tich minútach cesty sa ho to
opýtala ešte raz, odpoveď: „Ešte
asi 10 minút.“ Po hodine cesty
sme došli do Auparku, Kristián už
bol nervózny, lebo každú chvíľku
počúval od Romany, že ho zabije,
lebo mala na nohách otlaky a cesta
mala trvať 15 minút a trvala hodinu!
Romana z toho asi 20 minút chodila
bosá, „Blavaci kus na ňu kukali.“ V
Auparku pri McDonalde nás už
čakala veľmi milá osôbka s ryšavými
vlasmi, volala sa Táňa Radeva. Keby
ste niekto nevedeli, tak je to veľmi
sympatická slovenská herečka a
spolužiačka
našej pani
profesorky
Tomkovej.
Asi hodinku
sme sa s
ňou rozprávali, teda
skôr Kristián
sa s ňou rozprával , semtam Te-rezka
dala nejakú
otázku.
Medzitým
vznikla
Romane
prezývka Jolanda. Pýtate
sa prečo ?
Nikto nevie.
Asi 10 minút
sme prešli
pešo do Divadla Aréna .
Pani profesorka išla

kúpiť lístky a zrazu sa vo dverách
zjavil Richard Stanke. Mariana bola
celá hotová z neho. Vstúpili sme
do hľadiska a na javisku ležali dvaja
herci - Ján Gallovič a taká celkom
fajn mladá baba a Kristián zahlásil:
„Veď to je Biba Macková!“ Všetci sa
začali smiať...nebola to ona, bola
to Sláva Daubnerová. Predstavenie
sa začalo a bolo super, najviac sme
sa nasmiali na erotických scénach
Martina Hronského a Táne Radevy.
Po predstavení sme rýchlo utekali
ku vchodu pre hercov. Prvý vyšiel
Richard Stanke, ktorý sa s nami rád
odfotil, dal nám čokoládu a pozval nás na preedstavenie Fanny a
Alexander do Národného divadla, za
ktoré dostal cenu Dosky za najlepší
herecký výkon. Potom prišli Sláva
Daubnerová , Zuzana Norisová,
Táňa Radeva a sexi Karin Haydu,
pofotili sme sa a pochválili ich .
Už odišli a my sme ešte chvíľku
čakali pred divadlom na nášho
rodáka Janka Gallovička .Romana
zahlásila: „ Mňa bolia nohy, poďme
už” ...pani profesorka povedala, že
on už určite išiel. Kristián ešte chcel
ostať, lenže baby majú vždy pravdu.
Tak sme išli a už sme boli moste
a zrazu sme počuli, ako z auta na
nás kričí hlas Horácia Keina, t.j Ján
Gallovič.
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