Prečo radi chodíme na Hlúňa? Nečaká nás tam kredenc plný kreviet, hoci na to, že sa zaistilo nejaké
občerstvenie, sa spoľahnúť určite dá. Určite však kvôli tomuto milému podujatiu nevznikne sekera
v mestskom ani spolkovom rozpočte. Tí, čo chodia pravidelne, potvrdia, že je tam jednoducho
dobre, je tam taká príjemná a neformálna atmosféra, môžeš hrať hoci aj v slamenom klobúku.
Súťažíme síce odušu, ale nadmieru čestne, žiadne krivosti. Pokiaľ tomu sám nedodáš napätie, vieš,
že ho tam bude asi toľko ako svetla v tlejivke, hoci to vravím len tak odhadom, bez merania. Občas
síce niekto skúša, či súper nepoľaví v ostražitosti, aj dákym tým neplatným bingom typu stokaní, čo
by mu určite neprešlo, ak by sa to overilo v El Siňovi. Neodolaj v takýchto prípadoch nutkaniu ísť
si to preveriť, kým je čas, inak to bude jeden z prípadov, kedy sa podľahlo súperovmu omáraniu.
Keď na to prídeš neskoro, iba čo si privodíš nespavú noc a nepomôže ani bozkanie na dobrú noc.
Vravíte, že nestraš? A čo máte v takýchto prípadoch osvedčené, s podobným účinkom ako dotyk
krosien Šípovej Ruženky? Ja sa zvyčajne spolieham na pár pív, síce trochu s obavou, aby sa z toho
veľa necikalo. Dosť však o tom, poďme späť k Hlúňovi. Na tom poslednom sme sa zišli ôsmi, a už
pred turnajom bolo jasné, že všetci budú na pódiu. Ako to? Bez ohľadu na to, komu koho kedy
počítač pridelí za súpera, celý turnaj sme odohrali na takom vyvýšenom pódiu. Párny počet nám
zachránil miestny občan Miro Kiss, potopiac tak Bajove nádeje na zapojenie sa do turnaja. Evka ma
vo vzájomnej partii prekvapila mládkou aj originálnym vysvetlením, prečo to asi jazykovedci
zaradili do slovníka. Keby to počul Ivan Mládek, hneď vezme bendžo zo stojanu a naspieva o tom
dáku podarenú pesničku. Alebo radšej nie, ešte by to dákym precitlivelým osobám narušilo národné
cítenie. Bingami sa inak na turnaji nešetrilo, mne sa z nich najviac páči slovo jajknime. No neočaruj
súpera, keď máš na zásobníku takú nádheru. Aj na počasie sme mali šťastie, síce sme počuli
vzdialené hrmenie a aj vietor sa podchvíľou zdvíhal, ale nakoniec nám tam spadlo len zopár
symbolických kvapiek. Žeby to bolo v dákom kúzle čarenom? Zaobišli sme sa teda bez odliatia
vody z pohárov, ktoré Sonička pochystala ešte spätne za jesenný a zimný Hlúň (na jarný zabudla).
Inak to miesto je na turnaje na čerstvom vzduchu úplne super. Poobede sa tam zvyčajne už motajú
nejakí ľudia, ktorí nás síce sem-tam trochu rušia, ale aspoň nám spravia spoločnú foto, na ktorej
tým pádom nik z účastníkov turnaja nechýba.
Pozn. podciarknute slova su binga polozene na Hlunovi.

