
A szerszámosláda, nyak-

kendõ és zokni immáron

a múlté – míg pár éve a ka-

rácsonyi (giccs) ajándék

toplistát oly kreációk

vezették, mint a bólogató

Jézus-figura, a felfújható

templom szószékkel vagy az apa-

fiú-szentlélek legószett, mára a mobil-

telefon, iPod, asztroelemzés, mellfor-

máló készülék és kombináló zsírégetõ

program dívik.

Azt nem lehet tudni, mit kombinált

az a bizonyos személy, kinek cipõ-

mérete még IQ-ját is jócskán fölül-

múlhatja, s legsetétebb idiotizmusá-

val (no meg valószínûleg két kezével)

eltulajdonított egy pingvinfiókát

az egyik brit állatkertbõl. A tavaly

történtekrõl még a rendõrség is úgy

vélekedik, a March of the Penguins

címû film ihlette ünne-

pi áhítatban elkövetett

bûntény tettese kará-

csonyi ajándékul szánta

a kicsiny madárkát…

25 ezer font jutalmat

ajánlottak a nyomrave-

zetõnek, ám reményt

nem sokat fûztek

a pingvinbébi elõkeríté-

séhez, ugyanis legfel-

jebb néhány napot élhetett szegény

szülei táplálása nélkül. Noha még az

amerikaiak is imákat rebegtek a kis

Togáért new yorki templomukban,

a kis pingvin nem került elõ. Vigaszt

nyújtott azonban, hogy szülei nemso-

kára újabb tojáson üldögéltek, mely

gyermekkezdeményt már szigorúan

mozgásérzékelõkkel és biztonsági

rendszerekkel védték.

Hogy ily esetek ne történhessenek

meg, nem árt állatkerti örökbefogadás-

ok elõtt megfelelõen

tájékozódni, és akkor

tán elkerülhetõek az

olyan (gyakori) kérdé-

sek is, mint például:

„Ha befizetem az örök-

befogadás összegét,

mennyi idõ múlva

postázzák nekem

az elefántot?”

Szerencsére sokan

beérik pingvinbõl a matricával, képes-

lappal, fadísszel, meg cseréppel, a kü-

löncök pedig megajándékozhatják

magukat e hidegben pingvin alakzatú

infraégõs, gázüzemû hõsugárzóval,

vagy éppen pingvines bólészettel.

Ez utóbbi ürítése elõtt jusson

eszünkbe: a munkahelyi karácsonyi

bulikban a legutálatosabb az azt

követõ új álláskeresés..

Halusz Léna

16 Linuxvilág

Boldog Karácsonyt szinte mindenkinek!

Lassan eljõ újra a családi ünnep, mikor is feldíszített fenyõk alatt és kibe-
lezett pulykák felett tartós fogyasztási cikkek, továbbá nem feltétlen ízléses,
ám annál drágább és haszontalanabb ajándéktárgyak láttán mímelhetünk
széles örömöket.
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