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Združenie STORM nepodporuje žiadny rizikový spôsob
správania sa – napr. užívanie drog a iné. Programy
Združenia STORM sú zamerané na znižovanie rizík
a zvyšovanie kvality života klientov. Číslo 1/2018
vypracovali pracovníci Združenia STORM.

SME TU PRE VÁS

AJ V ROKU 2018
POTREBUJETE PORADIŤ ALEBO SA VYROZPRÁVAŤ?
Sme tu pre vás a vieme vám byť nápomocný vo viacerých vašich otázkach a dilemách.
UŽÍVATE DROGY?
Združenie STORM zabezpečuje výmenu použitých injekčných striekačiek (inzulínka,
kajka, ihla...) za sterilné na princípe kus za kus. Ak nedonesiete žiadnu ihlu, tak
dostanete 3 nových, sterilných. V prípade potreby vám pribalíme aj iný zdravotnícky
materiál na menej rizikovú aplikáciu.
PRACUJETE V SEX-BIZNISE?
Máme pre vás prezervatívy, lubrikačné gély a iný materiál podľa potreby.
RIEŠITE ZDRAVOTNÝ PROBLÉM ALEBO PORANENIE?
Môžete sa u nás nechať ošetriť alebo vám budeme len asistovať. Ak máte zatvrdnuté,
opuchnuté miesto vpichu. Rezné rany, kliešte, narazené časti tela alebo aj napr. rany
z vytláčania, škriabania sa po riadnej namotávke.
MÁTE ZÁUJEM O TESTOVANIE?
V ZÓNE (Sereď) sa môžete dať aj otestovať na prítomnosť vírusu CHLAMÝDIE, HIV,
HEPATITÍDY B a C, SYFILIS a k dispozícií máme aj TEHOTENSKÉ TESTY.
CHCETE ALEBO MUSÍTE RIEŠIŤ VYBAVOVAČKY V RÔZNYCH INŠTITÚCIÁCH?
Ak nemáte radi chodenie po úradoch, súdoch, nemocniciach a máte obavu z toho, ako
sa tam k vám budú správať alebo sa bojíte ich prístupu, tak sa s nami môžete dohodnúť
na asistencii. Radi pôjdeme s vami a v prípade potreby uhradíme cestovné
náklady.

PRÍHOVOR
>

AHOJTE PRI CÍTANÍ STORMÍKA AJ V ROKU 2018
STORMík čaká oslava 12tich rokov. Už 12 rokov pre vás pripravujeme časopis, ktorý je určený
iba a len vám, našim klientom programu KROK VPRED a ZÓNA. Prví pracovníci združenia od
začiatku vnímali potrebu zdieľania info s vami aj prostredníctvom časopisu. Mohli ste si čítať
rôzne článku – ako menej rizikovo užívať, babské rady ako na choroby, bezpečie na ceste,
práva polície, ale aj vaše povinnosti, recenzie kníh, filmov, divadiel, festivalov, kapiel,
tajničky, sudoku, vtipy, rébusy, rozhovory s rôznymi odborníkmi ale i vami a ostatnými....
Takto by som mohol písať ešte dalšie 4 strany pretože naozaj toho bolo veľa. Veľa článkov,
ktoré pripravovali rôzni pracovníci (nedokázal som ich spočítať), ktorých ste stretávali na
výmenách. Pred 5 rokmi sme sa rozhodli, že by si náš obľúbený časopis zaslúžil vylepšiť šat
ale aj logiku a štýl článkov. Naskočili sme sa systém rubrík, do ktorých sme zapájali aj vás.
Predsa len my vám môžeme písať čo chceme a ako chceme ale vaša skúsenosť je niekedy tá
najlepšie. Vieme sa od nej odraziť a napísať ešte lepší článok. Rok 2018 začíname prvým
číslom, v ktorom nájdete články z minulých rokov. Sú tam články od roku 2005, tak bacha
aké info čítate, či je ešte informácia aktuálna alebo sa už napr. zmenili zákony a už to
neplatí. Takto si spoločne môžeme zaspomínať, čo sme s vami v danom roku riešili, čo bola
vypuklá téma alebo len, na akých vtipoch sme sa spoločne zabávali 
Prajem vám najlepší začiatok roka aký si v danej chvíli viete predstaviť a samozrejme
príjemné čítanie počas celého roku 2018.
Palo
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Dobré rady nad zlato
V historicky druhom vydaní STORMíka (apríl 2005) naše kolegyne
zapracovali na dobrých radách, ktoré sú niekedy fakt viacej ako zlato.
Aj keď tak čítam, tak neviem, či je najpraktickejšie zbierať ľaliu .)
Bolesti zuba
Ak vás bolí zub a nie je to také akútne, že by ste museli navštíviť zubára,
moja rada znie: zabaľte do kúska gázy očistený strúčik cesnaku a vložte ho
do ucha na tej strane, na ktorej vás bolí zub. Bolesť ustúpi.
Dôležitý vápnik
Ubúdajúci vápnik spôsobuje okrem iného zvýšenú kazovosť zubov, či rednutie
kostí. Každé ráno na lačno pol hodinu pred jedlom zapite jednu kávovú lyžičku
pomletého sezamu pohárom odstátej vody.
Hnisavá pokožka
Z ľalie bielej odtrhnite asi 20cm lupienkov, dajte do pohára, nalejte 2dcl liehu
a nechajte tri týždne vyluhovať. Pri zápaloch, hnisaní pokožky vyberte pinzetou
jeden lupienok, priložte na postihnuté miesto, previažte a do rána je po zápale.
V prípade potreby opakujte jeden – dvakrát.
V roku 2008 ste si prvý krát mohli prečítať o efektívnom využití škrtidla.
Použitie škrtidla alebo efektívne utiahnutie
Na obrázku nájdeš sériu možností použitia škrtidla tak aby nepoškodilo tvoju
kožu (tým, že bude celou plochou priložené k pokožke) a zároveň tak, aby si ho
mohol veľmi jednoducho uvoľniť pomocou úst hneď po napichnutí vhodnej
žily. Použitie škrtidla uľahčí prístup k tvojím žilám a zníži počet nevydarených
a zraňujúcich pokusov o vpich.

Tu je pár bodov o použití škrtidla tak aby si sa pri pichaní, čo najmenej zranil.
• ak použiješ škrtidlo (i v prípade, že vieš dobre nájsť žilu i bez neho) tvoje žily
stučnejú a tým sú lepšie prístupné ihle. Čím je žila prístupnejšia, tým menej škôd
sa jej i jej okoliu v tele prihodí.
• ak si utiahneš škrtidlo podľa návodu na uvoľnenie budeš potrebovať iba jeden
ťah pomocou úst (takže je menšia hrozba, že stratiš miesto vpichu) môžeš si
pichnúť do žily pod menším tlakom a tak pravdepodobne stratíš menej krvi a
roztoku drogy tým, že nevytečú zo žily. Tak isto si môžeš lepšie vychutnať svoju
dávku už počas vpichovania a byť schopný zastaviť alebo pridať na základe tvojho
pocitu.
• No a nakoniec, ak
budeš v situácií
kedy si budeš pichať
sám a tvoja dávka
bude naozaj silná, že
si nestihneš škrdtidlo
uvoľniť, tvoje tkanivá
môžu odumrieť
pretože sa dostatočne
neprekrvia.

PATRIK

ROZHOVORY
Rok 2016 bol pre nás v znamení substitučnej
liečby. Snažili sme sa vyzdvihovať túto možnosť
k vášmu vtedajšiemu a možno terajšiemu
spôsobu života. Prečítajte si ako bol na tom
Patrik a zamyslite sa ako ste na tom teraz vy.
Ste v systéme liečby ale naozaj sa liečite alebo
len zneužívate zdravotnícky systém?

Ako dlho si v substitučnej liečbe? Akú máš dennú dávku?

Je to náhrada za heroín v tabletkovej forme, bez flešu. Tabletka ti vydrží celý deň, ale v
pohode je aj polovica. Chodím normálne do roboty. Zaberú ti psychickú aj fyzickú
krízu. Nemyslíš na drogy celý deň.

Aké vidíš výhody tejto liečby?

Človek si nemusí pichať. Je to podľa mňa silnejšie ako heroín. Jedno balenie ťa vyjde
17€. Síce je aj na to závislosť, ale dá sa s tým prestať, keď ti doktor zníži množstvo.

Aké vidíš nevýhody?

Nevidím na tom žiadne nevýhody.

Aké boli tvoje prvé pocity, keď si bol prvý krát u doktora?

Ja som si nemyslel nič. Bol som liečený na Prednej hore a tam ma nadstavili. Teraz
som u doktora Vida v Trnave. Išiel som za ním naisto, nech mi predpíše, aby som
mohol robiť.

Ako by si namotivoval ostatných, aby skúsili túto liečbu?

To je ťažko povedať. Asi s tým, že ich to vyjde menej ako drogy. Takto to stojí 17€ na
týždeň. To je oveľa menej ako za heroín, ktorí stojí 7€ za ¼. Hlavne môžem chodiť do
roboty, zaradiť sa späť do života, nemám dopichané ruky.
Za rozhovor ďakujem Patrikovi Černému (klient zo Serede)

Som veľmi rád, že sa mi podaril nájsť rozhovor s
Andrejkou (terajšia štatutárna zástupkyňa), ktorý
bol realizovaný v máji 2007.

Ako dlho pracuješ v Storme?

Už vyše roka.

Čo je Tvojou náplňou práce?

Momentálne mám roztrojenú funkciu – robím klasickú
výmenu, testujem a občas robím aj rozhovory o trestnom
zákone (ale ešte mi nešibe, nebojte )

Ako vnímaš svoju prácu?

Ťažká otázka – ale vnímam ju najmä ako niečo zmysluplné a nielen pre tých ľudí, čo
chodia za nami...

Čo by si vylepšila prípadne uvítala na skvalitnení služieb
injekčným užívateľom drog?

Jeeej, dalo by sa meniť ešte mnoho vecí – ale čo by fakt bodlo by bolo otvorenie K-čka
(kontaktné centrum – tiché, pokojné, anonymné miesto pre všetkých klientov). Mohli
aby sme niektoré služby presunúť z terénu práve tam a určite by sa skvalitnili a boli by
pohodlnejšie. Napríklad ošetrovanie, poradenstvo a pod.. Tak držte palce, nech sa to
podarí 

Okrem toho, že si terénna pracovníčka, robíš aj pri testovaní.
Aké máš z toho pocity, čo Ti dáva táto činnosť? Cítiš ju ako
potrebnú?

Je to ako s výmenou – keby som v tom nevidela zmysel asi to nerobím. Zo začiatku
som samozrejme mala isté obavy – ako to celé bude prebiehať, či to zvládnem (keďže
nie som ani zdravoťáčka ani žiadna lekárka), či nás – všetkých testovačov – klienti
prijmú, či nezlyhajú testy (čo sa už pár krát stalo, ani nie našou vinou ) a tak. Ale
všetko fičí, tak sa tešíme. A či je to potrebné – spýtaj sa klientov 

Ďakujem za rozhovor.

Nemáš za čo, bolo mi potešením 

ANKETA

V roku 2014 sme sa vás pýtali celkom aktuálnu otázku - MALI
STE NIEKEDY ŽLTAČKU? POZNÁTE NIEKOHO KTO JE ALEBO BOL
NAKAZENÝ?
Robo:
„Povedali mi to
sami. Mal som to, takže...
Keby mi to nepovedali ani
nevím.“

Anonymka: „Neviem, nemám
.
predstavu. Ešte som nepočula nič
Iba o jednom z Nitry, ale toho
vyhnali, ale aj tak sa vrátil.
Nechceli si s ním pichať.“

Masný:
„Podľa toho aký typ – A, B, C. A
sú špinavé paprče.
B chytíš stravou alebo krvou a C je
to isté. To B je najhoršie, z
toho sa málokto dostane. Poznám
strašne veľa ľudí, ktorí sa
liečili alebo liečia. Ja som sa dával aj
použitými ihlami ale Cečko
mi nikdy nenašli. Mal som len Bečko.“

A v roku 2015 sme mali problém s ihlami, resp. peniazmi, tak
sme sa vás pýtali:
CHCETE MAŤ RADŠEJ NAJDRAHŠIE IHLY - BRAUNKY/OLAMOVAČKY
NA KRATŠIU DOBU ALEBO KÚPIME OVEĽA VIAC KUSOV
LACNEJŠÍCH?
LALINO: „Je to ťažko povedať. Každý feťák ti povie radšej
alternatívu BRAUNiek neobmedzene. Každý rozmýšľa aktuálne.
Za pol roka môže byť v base, na liečení... Ale teda radšej BRAUNky.“
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Anonym 2:

GITA: „Radšej BRAUNky.“

MASNÝ: „Nemusia byť BRAUNky, ale aby boli aspoň toľko koľko
kvalitné, ako tie čo boli naposledy, aby sa s ňou dalo aspoň raz
pichnúť.“

Anonym 3:
„Lepšie kratšie.“

Anonym 1: „Bolo by
lepšie keby sú
BRAUNky, sú lepšie,
kvalitnejšie.“

V roku 2016 sa nám nazhromaždili vaše sťažnosti na
porušovanie ľudských práv.
STRETLI STE SA S PORUŠOVANÍM ĽUDSKÝCH PRÁV? AK ÁNO,
AKÝCH? A V AKÝCH SITUÁCIÁCH?
Anonym: „Áno, zbytočne dlho ma zadržiavali v CPZ.“

Anonym: „Nie,
nepamätám sa.“

Anonym: „Áno, šikana, psychické a
fyzické týranie vo VTOS.“

Anonym: „Áno, pri výsluchu, urážali ma,
vypočúvali ma pod vplyvom drog, policajti
ma donútili k orálnemu sexu.“
Fero-Nitra: „Každodenne, 16 rokov som čistý od heroínu. Všetci
na teba pozerajú ako na feťáka, celá spoločnosť ťa nálepkuje,
lekári, policajti. Vieš, ono to je také, že keď ťa takto označkujú,
to je také ako keby ti povedali, vráť sa k tomu heroínu.“

F.: „Na úradoch a aj policajti sa ku mne
správajú neľudsky, pretože nemám
občiansky preukaz.“
Ale
Alena: „Áno, neustále. Mám pocit, že mi je stále ubližované.
som
napr. s políciou mam väčšinou len dobré skúsenosti, že keď
m
bola normálna, tak sa ku mne aj oni správali dobre...okre
sprostých poznámok ale to je iné.“

Vesna (kontaktná prac
ovníčka):
„Áno stretla som sa s
porušovaním ľudských
práv. Síce
skorej to nazvem poru
šovanie
ľudskej dôstojnosti. Pr
ed pár
rokmi som ležala v ne
mocnici a so
mnou na izbe ležala jed
na baba,
ktorá nemohla sama
chodiť na
wc, tak jej sestričky m
useli
pomáhať. No a raz v
noci sa jej
išlo na wc a volala ses
tričku aby
jej pomohla, ktorá ne
prišla, tak
sa ta baba vypotrebov
ala v
posteli. Plakala celu no
c, kvôli
hanbe a nechutnosti.
Tiež to
nebolo príjemné ani m
ne a
neviem si ani predsta
viť ako sa
cítila tá baba.“

Vedeli ste, že...

História kondómov od roku 1833 do 1994
bola rubrika, ktorá sa v rôznych podobách objavovala skoro vo všetkých ročníkoch
STORMíka. Vlado pre vás vybral jeden šlánok z roku 2012, ktorý pre vás pripravila Dada.
1833: Technologický pokrok vo výrobe gumy viedol k tomu, že kondómy z prírodných
materiálov boli postupne nahrádzané kaučukovými. Do tej doby si mohli kondómy
dovoliť len bohatí muži. Výroba takých kondómov bola individuálna a nový výrobok sa
tvaroval priamo na tele zákazníka. Básnik H. Heine (1797 – 1856) si vraj nechával vyrábať
priamo také kondómy z hodvábu.
1861: Najstarší zachovaný inzerát na kondómy bol uverejnený v amerických novinách
The New York Times.
20.storočie: Objavitelia vulkanizácie gumy, Američania Goodyear a Hancock prispievajú
k tomu, že kondómy sa stávajú spoľahlivejšími.
1914-1918: Americká armáda zaraďuje kondómy do povinnej výbavy svojich vojakov v 1.
Svetovej vojne.
1920: V USA boli vyrobené prvé automaty na kondómy, ktoré umožnili pohodlný a
anonymný nákup týchto pomôcok.
2. svetová vojna: Behom 2. Svetovej vojny boli kondómy tiež povinnou súčasťou armády
USA. K ich propagácii bol natočený náučný film, ktorého názov môže byť preložený asi
takto: „Nezabudnite ho nasunúť, kým ho vsuniete“.
50-te roky 20. Storočia: Tvar kondómov sa zdokonaľuje a ich súčasťou sa stáva rezervoár na špičke kondómu, ktorý slúži na zachytenie spermií.
1957: Prvý zvlhčený – lubrikovaný kondóm bol uvedený na trh vo Veľkej Británii. Jednalo
sa o výrobok firmy Durex.
1991: V USA je schválený polyuretánový kondóm ako bezpečnostná
zdravotná pomôcka.
1992: Na trh v Európe sa dostáva ženský polyuretánový
kondóm (femidom), V USA sa tak deje o rok neskôr.
1994: Mužský polyuretánový kondóm je uvedený
na svetový trh.

KROK VPRED
A ZÓNA V ROKU 2012
V poslednej dobe sa dosť často stretávame s vašimi reakciami na nedostatok ihiel
alebo vreckoviek na intímnu hygienu. Na vodičky alebo stericupy spomínate už len s
láskou a povzdychom. Nehovoriac o tom, že sme mali „zlé“ kajky a že sme
zredukovali terény. Niekedy vám to môže dokonca prísť aj ako výhovorka, že stále
nemáme peniaze a nevieme s tým nič spraviť. Chcela by som to teda trošku viac
osvetliť a priblížiť.
Združenie STORM, ktoré program výmeny realizuje, je občianske združenie založené
na poskytovanie sociálnych služieb. Sme nezisková organizácia. Všetky financie, ktoré
získame musíme vložiť do našej činnosti (napríklad do materiálu, ale aj do
nájomného, nafty a pod.) Okrem programu KROK VPRED (výmena v teréne v Nitre,
Seredi a Trnave) a ZÓNY (výmena v kontaktnom centre v Seredi), máme aj programy
CIRKUS (práca s deťmi a mládežou v Nitre) a STEREO (prevencia v základných a
stredných školách v Nitre, Seredi, Trnave a pre širokú verejnosť).
Možno vás zaujíma, koľko teda reálne potrebujeme ročne na zabezpečenie
fungovania výmeny v teréne alebo v k-čku. Keďže prvý krát sme boli v teréne pred
skoro 10 rokmi, výmena prešla obrovskými zmenami nielen v počte vydaného
materiálu, ale aj v rozvoji profesionality pracovníkov.
Každú výmenu presne zaznamenávame a vedieme si podrobnú štatistiku, z ktorej
vám ponúkam pár zaujímavých čísiel. Je to štatistika za všetky tri mestá a k-čko spolu.
• 386 x sme boli na výmene autom, pešo alebo v k-čku, čo je spolu 1841 hodín.
• 3956 x ste nás na tej výmene kontaktovali za účelom výmeny alebo pokecania si.
• 69 z vás k nám prišlo tento rok po prvý krát.
• spolu ste priniesli 104 131 ks použitých injekčných striekačiek, čo je viac než 300
kíl. Predstavte si teda 1040 holubov alebo dvoch priemerných poníkov.
• 114 029 ks sme vám dali naspäť (to sú poníci, čo sa dobre nažrali).
• Dosiahli sme tak spoločne 91 % návratnosť injekčných striekačiek.

Na tomto mieste vám chcem za všetkých pracovníkov veľmi poďakovať, že ste
ohľaduplní a motivovaní, že nám ihly prinášate na výmenu.
Týmto spôsobom chránite seba, svoje rodiny a okolie pred pliagami ako je HIV,
žltačka a iné krvné či pohlavné ochorenia. Vážime si to.
Okrem financií na ihly sme investovali aj do ďalšieho materiálu ako sú alkoholové
tampóny (vydaných 89 032 ks), suché tampóny (35 746 ks), injekčné vodičky (13 453
ks), prezervatívy (5205 ks) a pod.
Spolu sme precestovali 8009 kilometrov na výmenné miesta. To je ako jedna cesta
do Konga v Afrike alebo dva krát prejsť do Turecka a naspäť.
Prenajímame si tri kancelárske priestory v Nitre, Seredi a Trnave, z ktorých
štartujeme a zároveň sú aj priestorom na pracovné stretnutia, písanie projektov a
pod. Okrem financií na materiál, nájom a prevádzku kancelárie, potrebujeme každý
rok peniaze na odmeny pre pracovníkov, vzdelávanie, tlač letákov a iné.
Minulý rok na všetko toto sa nám podarilo získať 57 607 €. Za túto sumu by ste si
mohli kúpiť jedno ojazdené Lamborgihiny z 1992 alebo štyri nové Renault Megane.
My z toho žijeme celý rok a všetko do posledného centu sme využili pre rozvoj
programu.
Zabezpečiť celý tento chod prostredníctvom písania projektov a žiadostí na rôzne
projektové výzvy je veľmi neistá záležitosť. Často to závisí od okolností, ktoré my
nedokážeme ovplyvniť (ako je napríklad finančná kríza alebo zmena vlády). Taktiež
sa stáva, že prachy máme schválené a zmluvu s donormi podpísanú, avšak reálne sa
na bankovom účte objavia až v strede roka. Takýmto spôsobom fungujeme každý
rok. Každý rok je to otázne, koľko € sa nám podarí
zadovážiť. Hlavne na začiatku a na
konci roka je to veľmi náročné.
Verím však, že má zmysel všetka
naša snaha o prevádzkovanie
výmeny. A taktiež verím, že tomu
budete veriť aj vy a že nás pochopíte
v našej snahe o skvalitňovanie
výmeny napriek náročnosti
podmienok, v ktorých ju robíme.
Andrejka 2013

OD VÁS PRE VÁS
V roku 2015 sme sa vás chceli upozorniť na nebezpečenstvá
podomáckych kérok, hygienu pri tetovaní, no chceli sme si vypočuť aj váš
dôvod, prečo práááve táto. Zaspomínajte si s nami

Stívo - V base mi to robili. To som
si dal s jedným kamarátom. Také
plátnosom mal. Našiel taký
ornament. On to dal na chrbát a ja
sem. bolo to v roku 2003

Mário - 3 týždne dozadu. Prerábka
z nepodareného len ornamentu. je
to original od tetéra.
Tomáš - dal som si to v roku 2001 vo väzení
po domácky, mali tam dezinfekciu, všetko.
nesúvisí to zničím.

162 martin - na chrte mám meno
svojej dcéry. Dal som si ju urobiť,
keď sa narodila. vyberal som podľa
obrázku.

LOREM IPSUM
Mám tetovanie vzadu na krku. Tetoval mi to
jeden kamarát u neho doma. Je to prezývka,
nie moja, ale frajera. Nechala som si to
vytetovať z lásky. anonym

Záhoráčka - Súto kvetiny a hviezdičky.
Naväzuje na predošlé tetovanie 3
hviezd, ktoré malo pokračovať až na
rameno. dala som si to aby mi to
zakrylo jazvy.

Tomáš - dal som si to v roku 2001
vo väzení po domácky, mali tam
dezinfekciu, všetko. nesúvisí to zničím.
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Hovorí snehulia
k druhému sneh
uliakovi:
„Mrznú mi gule
!"

Behá si tak zajac po lese, behá, keď zrazu vidí jazveca ako húli trávu.
Zajac hovorí: „Jazvec, jazvec, čo to robíš, taký krásny deň a ty si takto
ničíš zdravie! Poď so mnou behať!“ Jazvec uzná
že má zajac pravdu a tak si s ním ide zabehať.
Behajú, behajú, keď zrazu stretnú vlka, úplne opitého ale pije ďalej.
Zajac hovorí: „Vlk, vlk, čo to robíš, taký krásny deň a ty si takto ničíš
zdravie! Poď so mnou behať!“ Vlk uzná, že má zajac pravdu
a tak si s ním ide zabehať.
Behajú, behajú, keď zrazu stretnú líšku, ako šnupe kokaín. Zajac
hovorí: „ Líška, líška, čo to robíš, taký krásny deň a ty si takto ničíš
zdravie! Poď so mnou behať!“ Líška uzná, že má zajac pravdu
a tak si s ním ide zabehať.
Behajú, behajú po lese, keď zrazu stretnú medveďa,
ktorý čuchá toluén. Zajac hovorí: „ Medveď, medveď,
čo to robíš, taký krásny deň a ty si takto ničíš
zdravie! Poď s nami radšej behať!“ Medveď
otvorí jedno oko a hovorí: „Nikam nejdem,
serem na vás. Vždy keď si dá zajac extázu,
tak všetci beháme po lese ako šľahnutí.“
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Tajnička a sudoku boli uverejnené v roku 2015
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Čítal si
v roku 2017?
...tak číta
nech na j,
b
ODVAH ereš
U!

...tak čitaj
a dozvieš sa viac,
čo robiť keď si
nahlavu“
...tak hybaj j
ko
nech máš počne !
e
na duši kon
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...tak čítaj,
k
n e ch víš jať !
z detoxikova

...tak pome čítaj,
hádam nebudeš jak
v absurdistane !

...tak čítaj
a daj sa do kludu,
veď idú svááátky.
Tibor(grafik)

