
24 | fonendoskop jeseň-zima 2017

Ach, tá sladká chvíľa, keď 
konečne zazvoní a hodina 
sa skončí. Vo veľkom sa 
vyhrnieme z triedy a buď za-
mierime do klubovne, alebo sa 
pomaly presúvame do ďalšej 
triedy. No neprešiel by deň, 
kedy by sa počas tých pár 
minút slobody nestalo niečo 
zaujímavé. Napríklad  nedávno 
som pozoroval, ako sa niektorí 
moji spolužiaci takmer pobili. 

Toľko kriku som od nich už 
dlho nepočul. Ale k veci. Naše 
prestávky sa riadia heslom: „Čo 
profesorove oči nevidia, to jeho 
srdce nebolí.“ Hlavne počas 
veľkých prestávok môžeme 
pozorovať, ako sa spoza garáží 
pri škole valí kúdol dymu a 
okoloidúci váhajú, či volať ale-
bo nevolať hasičov. Medzitým 
sa zaľúbené páriky prechádzajú 
po chodbách a ostatní na 

nich závistlivo hľadia. Ale asi 
najbežnejšou zábavou je mobil. 
Veď čo iné? Chlapci aj dievčatá 
si nahlas púšťajú hudbu a píšu 
si s tými, ktorí zvyčajne sedia 
rovno vedľa nich. Ale nemožno 
povedať, že by sa aj naozaj 
medzi sebou nerozprávali. 
Kvôli tomu je často taký hluk, 
že nikto ani nezaregistruje, 
keď prestávka skončí a príde 
vyučujúci. Ale úprimne, aj keď 
si to niekto všimne, málokto 
to berie na vedomie. Zas ho-
dina, ale potom ďalšia pres-
távka. Občas si niekto prinesie 
knihu a číta, iní majú časopis 
a ďalší svoj všadeprítomný 
mobil. Dievčatá si upravujú 
frizúru a vzájomne si zapletajú 
vlasy. Tiež často riešia me-
jkap, ako keby ho nemali na 
sebe dosť, vylepšujú, čo sa už 
vylepšiť nedá a úprimne, aj tak 
to už nepomôže a preberajú, 
čo nejesť, aj keď už okrem 
desiat chalanov nič nejedia,  
rozmýšľajú, ako schudnúť, aj 
keď už sú chudšie ako tyčka od 
metly. Asi takto to vždy vyzerá 
v dievčenskej časti našej triedy. 
A čo chlapci? To je podobný 
chaos, ale z úplne opačného 
konca. Bavia sa o športoch, 
baroch, posilňovniach a 
podobných veciach. Chvascú 
sa, ktorý je silnejší ako druhý, 
hovoria o svojich úžasných bit-
kách a porovnávajú si frajerky. 
Doťahujú sa, robia hlúposti a 
šuchoria sa ako pávy, aby si ich 
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