
dňa .  Keď trošku prestalo pršať, tak 
sme sa prešli do nákupného centra 

Eurovea, v ktorom naše baby muse-
li „oprášiť peňaženky“. Mužská časť 

si išla dať kávu. A ešte medzitým, 
aby som nezabudol, sa nám naše 
Lendačanky zamilovali do herca 

Daniela Fischera , ktorý účinkoval v 
predstavení a všetci okrem Lenda-
čanok sme ho stretli v nákupnom 

centre. Keď sa to ony dve dozvedeli, 
chodili po celej Eurovei a hľadali 
ho. No bohužiaľ, nezastihli ho.  A 
ešte na záver nás pobavila hláška 

pani profesorky, ktorá  sa zamyslela 
a tak vážne povedala : „Dievčatá“  
ako ja nechápem, čo sa vám na 

tom Fischerovi páči ?? ..veď on je 

tak škaredý........“ Všetci sme  začali 
smiať...... No len už nás tlačil čas a 

pomaly sme sa presunuli na želez-
ničnú stanicu a odcestovali sme 

domov.. a na záver by sme sa chceli 
poďakovať pani profesorke, že v 

čase osobného voľna s nami išla. 
Máme ju radi!!!. ....a zazvonil zvonec 
a nášmu „ Tripu“ v Blave  bol koniec.

KIKO

Samozrejme nemôžeme zabudnúť 
na lámača ženských sŕdc -  Kole-

níka. Predstavenie , ktoré sa  volalo 
Bál a napísala ho teta Timrava, sa 

nám  neskutočne páčilo a ešte 
doteraz máme krásny umelecký zá-
žitok. Teda až na to, že všetci okolo 
Romanky v okruhu 3 metrov štvor-
cových počúvali pravidelne, aký je 

Koleník sexi. Po predstavení sme 
rýchlo utekali pred vrátnicu, kde 

vychádzajú herci. Každý čakal na 
svoju hviezdu. Romanka na Kolení-

ka, Miňo na istú študentku herectva, 
ktorá účinkovala v predstavení. Kiko 

na svoju milovanú Didi...a ostatní 
už by radi spali. A tak zrazu vyšla 

legenda pán František Kovár....s ním 
sme sa len porozprávali...potom 

sme asi polhodinu čakali a  stretli 
sme Bártu a Pauhofovú, s ktorými 

sme sa odfotili a prehodili zopár 
slov. Po ďalších 15 minútach čaka-
nia nás to už omrzelo, tak sa Kiko s 
Romankou   išli na vrátnicu opýtať, 
kedy výjdu  ostatní. Lenže tetuška 

nám povedala : „Viete, dnes je MDŹ,  
oni tam majú takú malú oslavičku, 

takže oni tak skoro neodídu z di-
vadla.“  Tak so smútkom , ktorý nás 
síce po chvíli omrzel, sme sa vrátili 

do penziónu . Boli sme tak unavení, 
že do hodiny všetci spali. Ráno sme 
sa v depresii /lebo v ten deň sme už 
išli domov/  zobudili do upršaného 

„Ako dlho nám bude trvať 
cesta?“ „Cca 10 minút.“  
 Romanka sa zasmiala 

 a povedala: 
 „To určite!”
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