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Vladimír Leksa-Pichanič

Magnetická
andulka

Ľudia majú strašne veľa mien. Niektoré sa dajú nájsť v kalendári,
ale zďaleka nie všetky. Trebárs Absolón. I keď viaceré internetové zdroje uvádzajú, že ľudia s týmto menom majú meniny 2. septembra, teda presne v deň, keď sa ide do školy. Ak sa tá škola navyše volá Základná škola Absolóna Tichôňa pre mimoriadne
tiché deti, tak to už je potom nejaký sviatok.
Základnú školu Absolóna Tichôňa v Dolnom Zátiší navštevuje
veľa detí, ale žiadne z nich nevie, kto bol Absolón Tichôň. A ani
sa to nikto nikdy nedozvie, lebo sa nikoho neopýta. A ak by sa
to aj nejaký žiak opýtal, učiteľ by mu neodpovedal. A ak by mu
aj odpovedal, žiak by nič nepočul, lebo na škole Absolóna Tichôňa vládne ticho. Mohlo by to byť ticho absolútne, keby na ňu nechodili Očo a Čičo. Nikto nevie, ako sa tí dvaja v skutočnosti volajú a ako sa na výberovú školu mohli vôbec dostať. Bolo to takto.
Očo a Čičo bývali v tom istom činžiaku a predtým chodili do
tej istej škôlky. Boli to totiž bratia dvojčatá. Jedného dňa v poslednom roku štúdia na škôlke povedal Čičo Očovi:
„Zajtra ideme na zápis, či čo.“
A Očo mu odpovedal:
„Hej.“
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„Ale ja nechcem ísť do žiadnej školy, či čo, ja chcem zostať
v škôlke.“
„Aj ja, ale mňa tam aj tak nezoberú.“
„Prečo?“
„Nepoviem im ani slovo.“
„To nedáš.“
„O čo?“
„O nič. Ja tiež ani nemuknem.“
Rodičia zapísali oboch chlapcov na jedinú školu, ktorá v Dolnom Zátiší bola, ale ani veľmi nerátali, že by tam ich synov zobrali. Dobre vedeli, že sú to chlapci síce mimoriadni, ale nie tichí.
Predsa len to však skúsili, lebo sa im nechcelo vyvážať ich každé
ráno do susedného Horného Huriavku. Očo a Čičo na prijímačkách dodržali slovo a držali jazyk za zubami. To celkom stačilo,
aby ich prijali.
Hneď najbližšieho 2. septembra, keď sa zo všetkých kútov
školy začalo ozývať hlasné „o čo“ a „či čo“, si riaditeľka školy
Halina Plachá uvedomila, že sa stal omyl. Nikomu však nepovedala ani slovo. Očo a Čičo sa tak mohli zaradiť medzi mimoriadne
tiché deti. Učitelia, ktorí tiež trochu tušili, že títo dvaja noví žiaci
tam nepatria, takisto nič nevyzradili, ale v duchu počítali dni,
ktoré zostávali obom bratom do odchodu zo školy. To bol hlavný
a v podstate jediný dôvod, prečo Očo a Čičo ani raz neprepadli,
aj keď by si to obaja zaslúžili. Oni sa totiž vôbec neučili.
„Mali by ste sa učiť,“ z času na čas zašepkala matikárka Luneta Nepomucká. Chemikár Tichomír Kapor nehovoril nič, iba
nečujne žmurkal a zdvíhal obočie. No päťku na vysvedčení im
nikdy nikto nedal, lebo to by znamenalo ďalší rok ohlušujúcich
„o čo“ a „či čo“ v triedach, po chodbách aj v školskej jedálni.
A tak sa Očo a Čičo jedného dňa ocitli v 9. C.
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„Žiaci,“ prihovoril sa svojej triede fyzikár Zlatko Pomlč, „ste
už deviataci.“
Učiteľ hovoril s vypätím všetkých síl, aby ho počuli aj Očo
s Čičom sediaci v zadnej lavici, a po týchto pre všetkých naozaj
objavných slovách spravil pauzu.
„Asi po prázdninách nevládze hovoriť, či čo,“ povedal Čičo.
„O čo, že teraz povie – pokračujeme a ideme ďalej?“ uškrnul
sa Očo.
Triedny učiteľ Pomlč sa medzitým s miernym sipotom nadýchol a zaševelil:
„Tak, pokračujeme a ideme ďalej. Ako som už povedal, ste deviataci a to znamená, že tento rok budete robiť prijímačky na
strednú školu.“
„O čo, že mňa zoberú bez prijímačiek?“
„A mňa nie, či čo?“
V triede sedeli okrem dvojčiat iba samí mimoriadne tichí žiaci, takže túto ich krátku konverzáciu poľahky začul aj fyzikár.
Učiteľ si iba na ústa priložil prst, nadýchol sa a šuškal ďalej.
„Žiaci, je najvyšší čas, aby ste sa naučili samostatnej práci. To
budete vo svojom ďalšom štúdiu potrebovať najviac.“
Do konca hodiny stihol triedny učiteľ 9. C svojim žiakom ešte
oznámiť, že samostatnosti sa najlepšie naučia, keď budú pracovať na vlastných projektoch, a preto bude tento školský rok zameraný hlavne na ne a že do budúceho piatku si majú pripraviť
prvý projekt na tému magnetizmus. Budú pracovať po dvojiciach. Potom zazvonilo.
Kým prišli Čičo s Očom domov, na úlohu z fyziky dávno zabudli. Obaja mali v pláne čím skôr si sadnúť za počítač a hrať sa
Minecraft. Hneď vo dverách im však plány prekazila mama.
„Chalani, je piatok, Ozzymu treba vyčistiť klietku.“
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Keď Ozzy začul svoje meno, začal sa čuchoriť a hlasno štebotať, lebo šípil, že si zasa raz dosýta polieta. Vytiahnuť andulku z klietky neznamenalo pre chlapcov žiadny háčik. Vymeniť
starú podstielku za čerstvý piesok takisto ľahko zvládli. Skutočný problém, ktorý sa opakoval každý piatok, nastal, keď sa
Ozzy mal vrátiť domov do svojej klietky. Na internete sa dá dočítať, že andulky sú vyslovene družné a komunikatívne papagáje, ktoré s radosťou pristávajú svojim majiteľom na ukazováky
a nechávajú sa kŕmiť z ruky. Ozzy nečítal internet a snáď preto
o tejto svojej prítulnosti nevedel. Naopak, správal sa ako mýtický vták markub, ktorý žije v neprístupných afrických mokradiach a málokomu sa pošťastí ho uvidieť. Aj Ozzyho je ťažké
uvidieť, keď vyletí z klietky. Spraví pár okruhov okolo obývačky
a už ho niet.
Očo otvoril dvierka na klietke a zvolal:
„Ozzy, domov!“
Odkiaľsi sa ozvalo krátke zaštebotanie. Chlapcom to pripadalo ako smiech.
„Možno je za skriňou, či čo.“
Čičo zatlieskal, v povetrí sa ako stíhačka zjavila a opäť kamsi
zmizla jagavo žltá strela. V tej chvíli skríkol Očo:
„O čo, že to mám?“
„Ozzyho, či čo?“
„Projekt.“
„Šibe ti, či čo?“
Očo podišiel ku klietke a poklepal po nej.
„Z čoho je Ozzyho domček?“
„Je to železo, či čo.“
„Tak. A železo je čo?“
Čičo sa nechápavo díval na dvojča.
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Leonardo Mesa, Kolumbia
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Pavol Jurga

Chválenkár

V triede máme chválenkára.
Všetko videl, všade bol.
Nikto nevie, či len tára,
či je borec a či trol.
Keď o niečom hovoríte,
tak náš Boris, vševedko,
reaguje okamžite.
Má odpoveď na všetko.
Od rána až do večera
vraví, že je úžasný.
Silný, smelý – ako zviera.
Najmúdrejší, prekrásny.
Vraj v nedeľu na futbale
strelil desať gólov.
Najlepší hráč vo ﬁnále.
Len či to tak bolo?!
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Raz sa bránil chuligánom,
obrovskému húfu.
Vyfackal ich, zviazal lanom,
má čierny pás z kung-fu.
Poňali sme podozrenie,
že to nie je pravda.
Vraj ho kung-fu naučila
tučná čínska panda.
Tušenie nám potvrdila
haluz číslo dvanásť,
že v sobotu osem tridsať
letí súrne na Mars.
Už ho ani nevnímame.
Ide zdolať Everest?
To sú iba bájky samé!
Vymýšľa si. Ale fest!
Kamoši dnes rozprávali,
a bude to presne tak,
že mu nové meno dali.
Od zajtra sa volá Chuck!
„Prečo sa mám volať Chuck?“
lamentuje Boris.
„Lebo taký super žiak
musí byť Chuck Norris!“
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