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A pingvin és a tû – avagy a Pingvin Projekt
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Félreértések elkerülése végett nem narkomán szárnyasok megmentésének
szövetségérõl szól a tudósítás, sem szénakazalbéli pajzán homo és hetero
madártörténetekrõl – sokkal személyreszabottabb a híranyag: szabjuk
személyekre a linux-pingvint!

Megszületett a Magyar Pingvin Projekt
( http://pingvin.mediacenter.hu).
Egy csapat plüsspingvinért áhítozó
toboroz szertefele lelkesen társakat,
hogy tût, cérnát, ollót és varrónõt
ragadva saját bolyhos madarat birtokolhasson. Próbáltam megfejteni

a rejtélyt, ágyvizelõs kort túlhaladva
mi késztet (majdnem) felnõtt személyeket plüssállatkák (majdnem) mindenáron való megszerzésére, s mielõtt
még azt a végkövetkeztetést vonnám,
hogy tán némelyek sokkal késõbbi
leszármazottai a csimpánznak, mint
mások, az alábbi kevésbé szigorú találgatásokba bocsátkozom: Feltehetõen
a csapat ismeretségi körében rövidáruval kézimunkázó varrónénik
hosszú combokkal is rendelkeznek.
A rövid- és/vagy hosszú távú tervezet
elegendõ alkalmat nyújt gondos és
rendszeres eszmecserék lebonyolítására, melyben a munka hatékonyságát
növelendõ gondosan és rendszeresen
cserélõdhetnek a rövid- és hosszúitalok. Természetesen az eszme is jelen
van: „Bárki bármennyi munkát el
tud végezni, feltéve, ha ez nem az
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a munka, amit éppen csinálnia kell.”
No de én, ki már
nyakig merültem
a pingvinek székelési
paramétereibe, tüntetést vizslattam homoszexuális szárnyasok jogaiért, tisztelegtem Nils Olavnak,
a norvég hadsereg
pingvinezredesének, szurkoltam a japán madarak sikeres távfutó-mérkõzésénél, kötelességemnek éreztem ismét
leoldani az elõítéletek láncait, és figyelemmel kísérni a szabásmintákat.
A tervrajzokat tekintve olykor meg
kellett állapítanom, ha szép a varrás,
még nem biztos, hogy jól sikerült
a mûtét… Némi fantázia és praktikum
elrugaszkodottságára vallott, midõn

pingvineket kedvenc háziállatokkal
(például kutya,
macska, szomszédbácsi) elegyítettek;
a kitágult elmék
a méreteknek sem
mindig szabtak
határokat, néhol
meg tán a szomszédbácsi ült rá
a mintapéldányra.
Ám a játszma nincs elvesztve, míg
meg nem nyertük alapon megszülettek a hazai prototípusok is, a projekt
életrehívói és támogatói pedig nagyszabású terveikhez továbbra is toborozzák a szabókat-varrókat s leendõ
Tux-tulajdonosokat.
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