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ZOE LANSU

A POTOM SE TO STALO
V jedné třídě seděly dvě holky. Byly to kamarádky a měly spoustu věcí
společných. Tak například neměly rády angličtinu. A protože právě byla hodina
angličtiny tak se nudily. Proto si posílaly vzkazy. Mezi nimi seděl Honza, a tak si
posílaly vzkazy právě přes něj. Ta první kamarádka se jmenovala Eva, ale ostatní
jí říkali Evka. Vytrhla si ze sešitu úzký proužek papíru a napsala na něj: ahoj!
a poslala ho přes Honzu té druhé kamarádce. Ta se zase jmenovala Ema.
Hned jak k ní papírek došel, Ema dopsala na druhou stranu:

ahoj nechceš zajít po škole na návštevu?
š
V našem vesmíru se stává málokdy, že by nějaký jiný člověk měl identické
písmo jako ten druhý a pokud se to stane tak je jen 0,0015% šance, že ho někdy
v životě potkáme a z toho jen 0,0000000000000000000000000001% šance, že
by byl s vámi ve stejné místnosti, a právě si posílal vzkaz s odpovědí, která by
teoreticky navazovala na vaší předchozí vzkazovou konverzaci.
I když je to téměř nemožné, Evce se to právě stalo. Když k ní Emin vzkaz došel,
odpověděla bez váhání: jasně že

jo! a poslala…

Ve stejnou setinu vteřiny odpovídala Iva ze zadní lavice na vzkaz od Laury, který
oznamoval, že jí Michal cituji: „Sežral tou svou vobří hubou fusekle.“
A Iva odepsala písmem, které bylo identické k písmu Evky:

no fuj! jako vážně?
Jak se říká, Náhoda je velmi proradné stvoření.
A tak se samozřejmě jejich profesorka angličtiny Sojková musela podívat zrovna
na Evku, když podávala Honzovi vzkaz pro Emu. Hněvivě jí ho vytrhla z ruky,
zmačkala a hodila do koše na plast.
Tomuto krvežíznivému tvorečkovi jménem Náhoda to však ještě nestačilo,
a tak ještě Eliška, která byla takovým prostředníkem mezi Laurou a Ivou,
zpanikařila a ve vlně stresu si ani neuvědomila, že vzkaz podala Michalovi a ten
automaticky podal vzkaz Emě. Hned jak si Ema přečetla, co ve vzkazu stálo,
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tak se urazila a zapřísáhla se, že vstoupí do kláštera, uzavře se do samoty a už
nikdy s nikým nepromluví, zvláště ne s tou pitomou Evinou.
Evka pak byla zmatená proč se najednou Ema tak urazila a vyhýbá se jí
pohledem. Evka byla takové stydlivé individuum a radši nepátrala po důvodech.
Počkala den dva, ale Ema byla pořád naštvaná,
proto se Evka rozhodla, že si najde novou kamarádku.
Jak roky plynuly, dvě kamarádky na sebe postupně zapomínaly.
Evka si našla mnoho nových přátel a stala se z ní módní superstar. Z Emy
se zase stala zapřisáhlá abatyše jednoho z mnoha františkánských klášterů.
Mezitím si vzkaz od Evky jen tak hověl v koši. Protože ho absolutně nikdo
nevynášel setrval na svém místě 39 let. Poté škola zkrachovala a celá budova
byla zbourána buldozerem. Tím se rozryla dvoumetrová vrstva prachu
nad vzkazem a ten ihned vylétl nad oblaka prachu a letěl vzhůru novým
dobrodružstvím. Ta však netrvala moc dlouho, asi 2,01 vteřiny,
protože ho hned nasál obrovský mega-vysavač 2000 velký jako jeřáb.
Byl objednán, jelikož jako jediný vysavač na světě byl schopen vysát takové
množství prachu, které se nacházelo ve škole. Vzkaz objevil v trubici na plast,
(moderní mega-vysavače 2000 byly natolik inteligentní, že uměly číst nápisy
na jednotlivých odpadkových koších). Tam pak zůstal v pohybujícím se megavysavači 2000, dokud se nedostal do Mongolska, kde měli největší palírnu
plastu na světě. Jmenovala se „Úžasný Rogerův Mega Ultra Velký
Recyklační Stroj na Plast“, zkráceně URMUVRSP.
Instituce jako taková zabírá celé Mongolsko, respektive 1 564 116 km².
malý vzkaz tam putoval rovných 11 měsíců a 29 dní. Dnes jako každý den se dal
obrovský stroj do pohybu, vcucnul jako nic celý plastový obsah
mega-vysavače 2000 jedním ze svých tisíců obřích chobotů.
Tento Odpad nejdříve jel několik kilometrů na běžícím páse.
A potom se to stalo.
Ten titěrný papírek díky té samé Náhodě lehce nadskočil a letěl dolů
Do obrovské změti ozubených koleček a pístů. Zapadl mezi dvě malinká
milimetrová kolečka a stroj se rázem zastavil. Páry bylo najednou v hnací
komoře moc, a tak praskla trubka vedle, spustil se plyn. Stroj zkolaboval a celý
se tím zhroutil do sebe což vedlo k ohromnému výbuchu plynu.
Výbuch se nesl v několika vlnách a zdevastoval jakýkoliv život na Zemi.
A tak skončil svět.
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