Krajina z jedla
Krajina z jedla
Žil raz jeden Matúš. Býval v Dúbravke. Mal rodičov a jedného päťročného brata.
Jedného dňa, keď vysával našiel za skriňou malý otvor na jednu hlavu.
Rozhodol sa, že otvor zväčší. Raz, keď rodičia odišli do práce a jeho malý brat do
škôlky, zobral si veľkú vŕtačku a začal vŕtať. Asi po pol hodine vŕtania bol otvor veľký
ako on. Vstúpil doň. Matúš pustil vŕtačku z ruky a povedal: „Ty kokos. Však tu je to
všetko z jedla. Tak sa idem najesť.“ A rozbehol sa do sveta. Jeho vysnívané jedlo bol
hamburger Classic z Regal Burgru. Zrazu ho uvidel. Bola z neho banka. Matúš sa do
nej zahryzol. Toto bol najlepší deň v jeho živote. Po obede hľadal nejaký dezert. Našiel
wafflu, ktorá slúžila ako nafukovačka. Zobral ju tete zo šľahačky a odhryzol z nej. Teta
bola veľmi nahnevaná a dala mu šľahačkovú facku. Matúš bol celý od šľahačky.
Odišiel ďalej do sveta. Bol stále veľmi hladný. Vystúpil na jeden vysoký vrch a obzrel
sa. Vtedy mu došlo, že stojí na obrovskom menu z McDonaldu. Boli tam stredné
hranolky, Big Mac, sladkokyslá omáčka, stredná Coca Cola a kuracie stripsy. Vždy to
chcel vyskúšať, ale mama mu to nikdy nechcela dovoliť. Zrazu si spomenul na svoje
výživné raňajky, kváskový chlieb s vajíčkovomrkvovou pomazánkou, k tomu tanier
zeleniny. Na svoj príšerne zdravý obed, presnejšie pohánku alebo pšeno s dusenou
zeleninou a cviklovým šalátom a na večeru už radšej ani nechcel pomyslieť. Ale teraz
mal pred sebou niečo, po čom roky tajne túžil, milovaný McDonald. Matúš nevedel, či
sa mu to naozaj len nesníva. Ale nesnívalo sa mu to. Celý naradovaný zakričal na celý
svet:„ Konečne mám na večeru niečo normálne, žiadne mega zdravé jedlo.“ Pustil sa
do toho. Keď dojedol, začalo ho strašne bolieť brucho. Zvíjal sa na zemi od bolesti.
Z toho vyplývajú dve ponaučenia: Všetkého veľa škodí a po druhé mama má vždy
pravdu. Od tých čias sa Matúš už nikdy neprejedol.

