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O knihe

Sandra,  komička  s  telesný�m  postihnutí�m,  sa  v  svojej  druhej  knihe
zamý�sľa nad z ivotom a nad vsetký�m, čo streta�va. Jej stand up komedia� lne
vý�stupý  va� s  nezdvihnu�  zo  stoličký  a  neobsahuju�  vulgarizmý,  ale
sprí�jemnia den , čakanie na autobus či dodaju�  tročhu inspira� čie do u� plne
bezný�čh dní�.
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Jemna�  satira spoločnosti a netýpičke�  riesenia akosi nemo zu čhý�bať v
knihe,  ktoru�  napí�sal  čhlap.  A  rozhodne  nie  je  nu� dza  o  diskusie  o
partnerský�čh vzťahočh, ktore�  su�  ine�  ako na najro znejs í�čh stra�nkačh pre
zený. Knizka je veľmi kra� tka, ale ma�  býť tak jednodučha� , ako i uz itočna� . Ak
bý ste pri  nejakej  prí�lez itosti  mali napí�sať nejaký�  kra� tký prejav,  mozno
va�m pomo ze. Stačí� sa len zamýslieť, vs í�mať si vsetko kra� sne i vsetko to, čo
je u� plne zle a treba si z toho urobiť srandu/Sandru.
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Dvanástka

„Ma�m rada slovne�  hračký. Patria medzi tie, ktore�  na rozdiel od iný�čh
kazí�m  len  občas.  Slovna�  hračka  sem  a  tam  potes í�,  neublí�z i,  aj  keď  je
niekedý nepočhopena� . Deti nema�m, takze si kazda�  suseda mýslí�, ze budem
veľmi rada, ak tie jej deti postra�z im idea� lne na mesiač. Darmo hovorí�m ze
nie, ze ma�m veľa pra� če a idem na skialpinizmus, neveria mi. Prí�du, povedia
svojej malej ratolesti, nečh poslu� čham tetu a idu�  preč, niekedý aj s čigou v
ruke. Sandra, dobre ze si tu, ber malu� , ja ma�m rande uz  za sesť hodí�n a
musí�m sa namaľovať. Ako super. Aj sa pý� tam, prečo sesť hodí�n, keď ja, čo
nie som z iadný blesk,  to zvla�dnem za dve či  tri  minu� tý.  Ina�  suseda ma
výuz í�va, či sko r zneuz í�va sta� le, ale este nevie moje meno. Raz som Son a,
raz  som Sasa,  raz  mi  dokonča  spra�vne  povedala  Sandra,  ale  potom  sa
opravila na Sla�vku. Tak sa čí�tim ako ta�  najdo lez itejs ia osoba na svete, len
ma�m prievan v pen azenke. Musí�m si dať čenní�k a dopí�sať, ze sí�če nie som
platča DPH, ale 200% navýse potes í�, keď uz  sa stara�m o dieťa o 200% viač
ako rea� lna matka. Sandra to, Sandra hento, ale tie deťu� renče neplatia u� čtý.
Asi bý som sa mala zamerať na detsku�  pra� ču, potenčia� l bý to malo. Len po
ničh neviem kričať. Beriem to ako veľký�  osobný�  mí�nus.“

„Jedno dievčatko,  vola�  sa  Eva,  ma vzdý  nejako prekvapí�  tam,  kde je.
Da�vam na n u pozor, čhví�ľu sa pozriem inde a ona je na strome. Č6o ma�m
urobiť,  roztočiť  vozí�k,  dať  si  na  kolesa�  klinče  a  začhra�niť  ju?  Alebo sa
nečha�m  prerobiť  na  transformera,  ktorý�  doka� ze  zaba�vať  deti,  nudiť
dospelý�čh  a  este  aj  výkona�vať  pra�če  vo  vý�skačh?  Evička  mi  neda�vno
povedala, ze je na dvana� stke. Instinktí�vne som ju počhva� lila, ze je to dobre.
Az  potom  si  pris la  na  to,  ako  veľmi  som  stratena� .  Aka�  dvana� stka,  do
pekla?“

„Napadlo  mi  ako  prve�  to,  čo  zaují�ma  pedofilov.  Ona  je  na  nejakom
dvana� sťročnom dievčati? Ž6 iadne ine�  dievča nevidí�m. Ona ma�  sedem rokov
a kebý sedemročna�  ovla�dala puberťa� čku, tak bý to bolo niečo zaují�mave� .
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Niečo medzi sikanou, nepočhopení�m, rý�čhlým dospievaní�m a este niečí�m,
ani neviem čí�m. Dobre, dievča to nebude. Dvana�stka pivo? Mala bý som
zobrať alkohol tester? Nu� tim ju,  nečh na mn a dý�čhne.  Neviem čo mi to
napadlo,  ale skontrolovala som, či  ma�  dvana� stku zub. Ma� .  Teda mýslí�m,
vidí�m vsetký.  Viem,  ze  zubý sa  inak ra� taju�  u  detí�  ako  u dospelý�čh,  ale
expert na to nie som. Takze pivo to nie je, basa pí�v tiez  nie. Sedí� na lavičke
a v ruka� čh nema�  nič. Ale aj tak tvrdí�, ze je na dvana�stke. Pý� tam sa, či nema�
pod  sebou nejake�  na� radie,  naprí�klad  kľu� č.  Dvana�stku.  Nema� .  Nie  je  na
z iadnom  autobuse,  trolejbuse  či  inom  dopravnom  prostriedku,  ani  vo
vago� ne.  Žačí�nam  uvazovať  este  viač.  Dvana� stka  mo ze  býť  nejaký�  iný�
alkohol? A čo takto dvana� sťperčentna�  čokola�da? To bý bolo ma� lo. Taktiez
nevidí�m  z iadnu  uniformu,  z iadne  na� radie  ani  nič,  čo  bý  znamenalo
dvana� sťhodinovu�  pračovnu�  smenu.  Da�vať dvana�stký pra� če  znie strasne
hlu� po,  deti  si  vo beč  neuz iju�  detstvo.  Rozhodne  sa  vsak  nevzda�vam  a
mýslí�m  ďalej.  Pozera�m  na  mobil  a  veru  nie  je  čas  obeda.  Napadlo  mi
dvana� sť stupn ov. Len tak sa pozriem na dievčatko a napadne mi uhlomer.
Alebo Evička na dvana�stej etape Parí�z -Dakar. Tam bý mohla býť, zhodou
okolností�  bý po nehode mohla lezať na  dvana�stke,  takze  na  dievčati,  v
dvana� stej etape. Alebo v dvana�stom pokuse? Viem, ze Eva neklame, ale na
akej dvana�stke mo ze býť? Dvana� stka plečh? Dvana� sť tehiel? Dvana�stka v
Mendelejevke  je  horčí�k.  Žobrala  mi  tabletku?  Ždví�ham  ju,  ale  z iadný
horčí�k.  V  zna�mom filme  sa  Hliní�k  odsťahoval  do  Humpolča,  ale  čo  ma�
spoločne�  Evička a dvana� stka, to neviem. Vzda�vam to. Ani nemýslí�m ďalej.
Napadaju�  mi vsetký dvana�stký, od dvana� stej skladbý dvana� steho albumu
od  skupiný,  ktora�  ma�  dvana�sť  členov.  Dokonča  sa  objavilo  moje
matematičke�  ja,  ktore�  mi  hovorí�,  ze  dvana� stka  je  deliteľna�  jednotkou,
dvojkou,  trojkou,  stvorkou,  sestkou  a  dvana�stkou.  Je  to  teda  veľmi
univerza� lne čí�slo a ja som pekne v ha� ji.“

„Po čhví�li  sa  ma Evička  pý� ta  na  pastelku.  Žabehla  bý  som,  ale  oveľa
rý�čhlejs ie je povedať jej, v ktorom suplí�ku sa pastelký načha�dzaju� . Existuje
dvana� stka pastelka? Podľa tvrdosti či farbý? Mozno a�no. Odhalila som to?
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Asi  nie.  A  pretoze  ma�  sedem,  asi  nedostane  dvana� sť  u� loh  z  jedine�ho
predmetu  alebo  dvana�sť  u� loh,  ake�  dostal  Herkules.  Nie  je  ani  na
dvana� stom mesiačikovi, asi nič  nema�  s dvana� stým apostolom a tu som sa
rozhodla, ze to vzda�m.“

„Nena�padne  zazera�m  na  Evičku,  ktora�  si  kreslí�.  Nie  je  to  z iadna
umelkýn a, ale kreslí� rý�čhlo a očividne ju to baví�. Pý� tam sa, čo kreslí�, a ona
odpoveda� ,  ze  loďku.  Pý� tam  sa,  či  nečhče  nakresliť  naprí�klad  ruzu,  ale
odpoveda�  mi, ze ruza bola omaľova�nka čí�slo jedena� sť.“
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Vojna

„Nebola som na vojne. Na tom čvičení�, ktore�  vola�me vojna, ani na tom,
čo niekto nazve čvičení�m, ale ide sa proti tý�m druhý�m s ostrý�mi na�bojmi.
Ma�m  oproti  iný�m  zopa� r  vý�hod,  čí�m  vojnu  v  z iadnom  prí�pade
nesčhvaľujem, ale na počudovanie bý mi nebolo tak zle,  ako niektorý�m
ostatný�m.  Tak  sčhva� lne,  ma�m vý�hodu,  ze  výzera�m neskodne.  Nepriateľ
nebude  uvazovať  nad  tý�m,  či  na�hodou  nejdem  v  supertajnej  akčii
odkra�gľovať  jedne�ho  za  druhý�m.  Len  si  predstavte  Jamesa  Bonda  na
vozí�ku,  alebo Mission Impossible  s  vozička� rmi.  Vozička� ri  nenosia  ťazký�
guľomet, nevenuju�  sa wrestlingu a tak podobne. Vieme sko r zavadzať, ako
utekať  do  prvej  lí�nie  a  ja  osobne  som  v  zavadzaní�  naozaj  dobra� !
Kazdopa�dne  som  minule  uvazovala,  aka�  bý  som  bola  vojačka.  Taka�  ta�
skutočne profesiona� lna. V uniforme, ktoru�  v mojom čí�sle asi nerobia. Vo
vojenský�čh čizma�čh, ktore�  bý som sí�če nemala zladene�  s farbou vozí�ku, ale
mohla bý som efektí�vne prejsť tý�čh dvadsať metrov,  čo  zvla�dnem. AB no,
výhrala som tak tročhu lote�riu a medzi ľuďmi, ktorí� bý mohli parkovať na
vozička� ročh  sa  ma�m  veľmi  dobre.  Len  nema�m  auto,  vodiča� k  a  čhuť
znizovať popula� čiu svojou jazdou a čakaní�m v rade. Teda čakanie v rade
nie je proble�m, ale sta� tie bý som fakt nečhčela. Ale uz  tročhu odbieham.
Uvazovala som nad svojou vojenskou sčhopnosťou a ma�m ťazký�  pla�n. Krok
čí�slo jeden, veľa sa usmievať.  Krok čí�slo  dva,  namontovať si  na vozí�ček
toľko vý�busní�n, koľko sa zmestí�. Krok čí�slo tri, zvaD čs iť si kozý. AB no, znie to
odveči,  ale dostanem sa k tomu. A teraz krok čí�slo stýri,  dať vsetko do
perfektne�ho  stavu,  hoči  len  raz.  Prečha�dzala  bý  som  sa  po  čestička� čh,
ktore�  ovla�da nepriateľ. Len tak, svojou čestou. Výhliadla bý som si taku�
vaD čs iu skupinu vojakov. Isla bý som k nim a zvodne bý som sa usmievala.
Mýsleli bý si, ze som nejaka�  neskodna�  loka� lna slečna, ktora�  tra�vi z ivot tý�m,
ze na Pokeči hľada�  niekoho v uniforme, lebo ostatný�m na jednodučhe�  ahoj
neodpovie. Na� sledne bý som si dala dole tričko, mikinu alebo neviem čo,
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podľa počasia a ičh pohľad bý sa upriamil na pra� ču plastičke�ho čhirurga.
Pekne bý ma obkolesili a ja bý som nahmatala červene�  tlačí�tko. Veľke�  bum.
Bola  bý  som  hrdinka!  Ža� roven  bý  som  bola  feministička�  teroristka  s
počitom nadradenosti a kebý tento mo j na�pad počul nejaký�  dikta� tor, tak
bude zle. Banda ozbrojený�čh vozička� rok bý isla na plastiku a potom na
nepriateľske�  u� zemie.“

„Sandra a tý bý si isla na vojnu?“

„Uvazovala  som  nad  tý�m.  Koľko  zdravý�čh  čhlapov  bý  si  výbavovalo
modru�  knizku?  Ja  bý  som  sla.  Mohli  bý  ma  zajať  a  donu� tiť  variť
nepriateľom.  Mora� lka  bý  klesla  naozaj  hlboko.  Alebo  bý  mi  mohli  dať
pra� ču v kopaní� za�kopov. Neviem si predstaviť niečo s ialenejs ie. Ja a lopata
nie sme kamara� ti,  ani ja a krompa� č.  Vlastne ja a pra� ča kdesi v zemi, na
nespevnenej pločhe, to je ako na�pad na veľmi čiernu kome�diu s poriadnou
da�vkou absurditý. Potom bý ma dali na stavbu mostov a tam bý sa toto
vsetko  stretlo  s  mojim  stračhom  z  vý�sok.  Napadlo  mi  vsak  aj  ine�
zameranie.  Mohla  bý  som  býť  snajperka.  Vsetko  výbavenie  bý  som  si
niesla so sebou a mohla bý som čakať niekde v kroví�. Len ja, ostreľovačia
puska a vsetký tie čhroba�ký, pavu� ký a uzovký, pred ktorý�mi sa v hustom
poraste  uteka�  len  veľmi  ťazko.  Postaví�m  si  pusku  na  statí�v  a  čaka�m.
Výstrelí�m  a  rý�čhlo  preč.  Alebo  výstrelí�m  a  pomalý  preč?  Kazdopa�dne
neda�vno som výhla� sila vojnu zamrznute�mu kontajneru na plastý. Počí�tila
som v sebe silu a odhodlanie, ale nakonieč aj tak výhral kontajner. Viete,
ake�  je pre mn a ťazke�  otvoriť zamrznutý�  kontajner? Mora� lka v čudu, jeden
nečht tiez , ale okoloidu� či smetiari sa na mn a pozerali aj bez toho, abý som
isla pod no z . Jeden strasne milý�  ku mne pris iel, čhčel ho pre mn a otvoriť,
ale nes lo to ani jemu. Tak sme za�pasili spoločne a podarilo sa to. Plast is iel
do plastu, ja som is la domov a ten smetiar bol pre mn a vojnový�  hrdina.
Este mal aj uniformu. D6 akujem, ste u� zasní�!“
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Ideálny partner

„Výbehla  som  minule  vonku,  čo  v  mojom  prí�pade  nie  je  u� plne
najrý�čhlejs ie,  a  uvidela  som  vsetký  tie  pekne�  dvojiče.  Dievča  ako  z
rozpra�vký,  čhlapeč ako z lačne�ho porna a drz ia sa za ruku. On ťuka�  do
svojho mobilu, ona do svojho, ale su�  sťastní�. Alebo su�  influenčeri, ju� tuberi
alebo niečo podobne�  a robia si statistiký sledovanosti pekne s u� smevom.
Prve� , čo mne napadne, je la� ska, porozumenie… som zena a jednodučho na
take� to veči verí�me, sme tak nejako naprogramovane� . Sku� sena�  zena, ktora�
dobre pozna�  realitu, si vsak mo ze mýslieť niečo čelkom ine� . Naprí�klad im
to mo ze dobre fungovať na verejnosti, ale nemusí� im to fungovať v posteli.
A o tom bý som rada hovorila v tomto standupe. Totiz , som sta� le slobodna� ,
aj keď mi moja mamička furt niekoho dohadzuje. A tak spí�m s plýsa� kom.
Ma�  to svoje vý�hodý, dokonča veľa vý�hod. Ma�m obrovsku�  posteľ, no vďaka
nemu ju nezabera�m čelu� . Takze lupiný a vsetko ostatne�  su�  len na jednej
strane  postele  a  nie  na  čelej.  Nikto  mi  nekradne  vanku� s  ani  perinu  a
dokonča keď mu z iadnu perinu neda�m, tak neprotestuje. Žna�sa to u� plne
pokojne, bez vý�čitiek. A ja ho ma�m rada, aj keď neusta� le pozera�  do stropu.
Alebo  na  mn a.  Mo zem si  výbrať.  No  nie  je  to  u� zasne�?  Mačko  ma�  este
niekoľko u� zasný�čh vlastností�. Pozrie si so mnou romantiku, teleshopping,
tra�pnu realitý show a vo beč mu nevadí�, ze neusta� le prepí�nam. T6 uka�m do
ovla�dača ako ďateľ, hľada�m niečo pozerateľne�  a on nič. Pozera�  či hľada�  so
mnou. Nevadí� mu ani reklama, ani Fičo, ani keď nečhtiač pustí�m maďarsku�
či raku� sku telku. A čo je podľa mn a do lez ite� , je pri mne. Neodčha�dza na
čigaretu kazdu�  polhodinu, ani na malu�  potrebu kazde�  dve hodiný. Nezvoní�
mu telefo� n, nemusí� ries iť pra� ču a nevýhova� ra sa, ze vola�  s mamou nahlas a
ta�  ma�  vzdý iný�  hlas a prí�zvuk. Skra� tka je mo j.  Po jde kam čhčem a keď
poviem, ze po jde do sprčhý, tak je v sprčhe a neprotestuje proti studenej
ani horu� čej vode. Dokonča som mu dala ru� sko, keď som bola čhora� , nečh
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odo mn a nič  nečhýtí�.  Dala som ho aj do vzdialenosti viač ako 2 metre a
čhý�bal mi.“

„A nebol bý na niečo predsa len lepsí� čhlap, Sandra?“

„Viem kam smerujes ,  to určite  a�no.  Teda ak bý mu vsetko fungovalo
akura� t vtedý, keď bý som ja mala čhuť. Čhlap vsak na rozdiel od mačka
nečha�va  vsade  ponozký,  neumý�va  riad,  nenakupuje  a  vsetko  ostatne� .
Samozrejme ak to nie je jeden z tý�čh zodpovedný�čh čhlapov, ktorí� o mn a
nezakopnu� .  Ale hlavne čhlapom veľmi nerozumiem. Ani oni mne. Alebo
a�no? Minule som takto is la na na�kup a zapa� čilo sa mi niečo v najhornejsej
poličke. Len som sa na to pozrela a uz  mi kra� sný, výsoka�nský sýmpaťa�k
podal čo som čhčela. Len tak, bez slov. Ž6 iadne čhvastanie a hlu� posti, len
čista�  pomoč.  To  sa  opakovalo  este  v  ten  den  i  v  ine�  dni.  Tak  som mu
pozrela na ruku, ze či ma�  obru� čku a z iadnu nemal. Tak som sa rozhodla, ze
mu jednodučho poďakujem. Hovorí�m ďakujem, on mi odpovedal, ze to je
maličkosť,  a ja som zistila,  prečo nie je zadaný�.  Podľa dýčhu je to ťazký�
fajčiar, ktore�mu odhní�vaju�  pľu� ča a tak si pre istotu neumý�va zubý. Hneď
som mu povedala, ze viem pomo čť s tý�mto proble�mom, ale on nevedel o
čom rozpra�vam. Ako naznačí�te čhlapovi, ze bý mal viač dbať na osobnu�
hýgienu? Isla som na to rafinovane a podala som mu zubnu�  pastu. Na to mi
povedal, ze ičh ma�  doma aj desať a este z iadnu neotvoril. Rozhovorila som
sa o tom, ze  čhlap určite  čhče viač zabodovať u z ien a ze  toto niekedý
urobí� viač ako výsoka�  skola. Na to mi povedal, ze výsoke�  skolý ma�  dve, ale
ze nečhče zenu a namiesto zený ma�  v posteli mačka, ktorí� mu nefrfle do
toho, čo pozera�  v telke, nesvieti mu, keď čhče spať a hlavne si nenastavuje
budí�k na skoru�  hodinu. Dostala som na�pad, ze sa stretneme. Su� kromne, v
doma�čnosti. A ze sa mu pozriem na zu� bok, i keď samozrejme minima� lne s
respira� torom. Žistila som, ze ten muz  ma�  nejake�  divne�  výberačie zubý a uz
da�vno si ičh nevýčistil, lebo na to vzdý zabudne a nefunguje mu čučh. Tak
sme mali o tom dlhu�  diskusiu, pa� r večí� sa zmenili k lepsiemu, ale zahla� sil
mi,  ze  ma�m lepsieho medveďa,  ako ma�  on.  Pre  toľku�  neu� čtu k  svojmu
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mačovi  som ho výhodila,  čo  znovu čhví�ľu  trvalo,  a  zaľahla som k tomu
svojmu. Ten si sí�če nikdý nečistí� zubý, ale inak ma�  s tý�m čhlapom prama� lo
spoločne� . D6 akujem, ste skvelí�!“
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Viera

„PamaD ta� te  si  niečo  z  detstva?  Keď ste  boli  este  male�  deti  a  este  ste
nevedeli,  čí�m čhčete býť, ale uz  sa nasla teta kdesi zo vzdialenej rodiný,
ktora�  presne  vedela,  čo  z  va� s  bude?  Niekto  sa  pozrel  na  tu�  vasu  mini
hlavičku a uz  boli na�padý, na čo sa hodí�te? Ja som si odmala vs í�mala, ze s
tý�mi nohami to asi nebude veľka�  sla�va, ale čhčela som býť čýklistka. Býť v
telke,  kru� tiť  kolesami  a  predbiehať  vsetký�čh  tý�čh  spotený�čh  čhlapov.
Nevedela som, ze su�  odlisne�  katego� rie, ani ako funguje bičýkel. Nevedela
som nič. Iste, uz  som na rozdiel od su� časný�čh kotlebovčov vedela ako sa
pí�se bičýkel, ale nemýslela som si, ze to da�m. Bola som nadana�  a vrodene
nedokonala� ? Mozno. Ale mala som sen. Potom mi u� plne ina�  teta, ktora�  z
mo jho  pohľadu  výzerala  u� plne  rovnako,  povedala  veľke�  mu� dro.  Ž6 e  ak
budes  dobra� , tak ti Jez is  pomo ze. Povedala som si, ze fajn. Kazdopa�dne uz
som vedela  z  čoho sa  sklada�  bičýkel,  ale  nevedela  som,  kto  je  to  Jez is .
Neviedli ma k viere. Samozrejme, ako spra�vne dieťa som sa spý� tala prečo.
Potom prislo ďals ie prečo, a ďals ie a ďals ie. Toto je do lez ite� , lebo dieťa si
čhče dať dohromadý su� vislosti, pospa� jať si to, a tak potrebuje vedieť viač
vtedý,  keď mu to  jednodučho pa� li  a  čhče  vedieť dodatočne�  informa� čie.
Prečo  je  ten najrý�čhlejs í�?  Prečo  je  ten čýklista  taký�  skaredý�?  Prečo  ma�
ruzove�  tričko? Prečo ma�  zelene�  tričko? Kedý prí�de Jez is? Tou poslednou
ota�zkou  som  mamu  zmiatla.  Najsko r  ota� zký  na  sport,  potom  niečo
su� visiače so sportom a nakonieč Jez is . Povedala mi, ze Jez is  nepreteka� , a ja
som sa spý� tala tu�  najlepsiu ota�zku, prečo.“

„A uz  vies  prečo?“

„Teraz  viem,  ale  keď  som  bola  mala� ,  tak  som  nevedela.  Mama  mi
povedala, ze mi to nevie tak dobre výsvetliť a ze nečh idem za otčom. Toho
som sa spý� tala, kto je to Jez is , a on kru� til očami. Doteraz si to pamaD ta�m.
Povedal mi, ze podľa Biblie je to sýn Boha. Tak mi musel výsvetľovať čo je
to Biblia a čo je to Boh. Potom mi musel povedať, kto to boli Rimania, ako
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sa z dreva robí� krí�z  a čhuda�k mi musel hovoriť aj o krvnom obehu. Vsetko
naraz. Ja som sa tes ila, moja hlava sa zvaD čsovala a mala som počit, ze mu
výsa�vam z ivotnu�  energiu. Keď som dala asi sedemdesiate prečo, tak som si
povedala dosť. Objala som ho a povedala som mu, ze ho ma�m rada. A ze
ďals ie ota�zký budem mať az  keď prí�de z pra� če. Neviem, či ho to spečia� lne
potes ilo, ale usmieval sa. Dozvedela som sa veľa a neviem, či som to vsetko
spračovala spra�vne. Na Vianoče som od Jez iska dostala knihu o Jez isovi a
iný�čh ľuďočh. Take�  zaují�mavosti.  Kto to bol,  čo urobil a tak. Volalo sa to
Nový�  za�kon. Este som nevedela, čo to su�  tie za�koný a moje čí�tanie bolo
značne nedokonale� , ale postupne som to čí�tala a tra�pila som sa. Uvedomila
som si, ze to asi nie je čelkom pre mn a. Dlhe�  prí�behý o vsetkom moznom a
ja som si mýslela, ze tí� ľudia museli býť veľmi divní�. Samozrejme som sa
pý� tala, či je niečo aj predtý�m, lebo ze ma to hodilo do deja a niečomu som
nerozumela.  Pý� tala  som  sa  v  skole  a  u  zna�mýčh  a  nikoho  veľmi  Jez is
nezaují�mal.  To  som  este  nevedela,  ze  ten  Jez is ,  ktorý�  zomrel  za  nase
hriečhý na krí�z i,  je  za� roven  Jez isko,  ktorý�  mame doniesol  hriankovač  a
otčovi strojček na odstran ovanie čhlpov z nosa.  Dozvedela som sa vsak
este jednu zaují�mavu�  več, ze viera v Jez isa nie je jedina�  a su�  aj ine�  vierý.
Prebudilo sa moje detske�  ja a hodilo znovu tu�  istu�  ota� zku: Prečo? Prečo je
ičh viač? Kto je najlepsí�? Komu veriť? A čo ak niekto klame či zava�dza?“

„Ako to teda je?“

„Urobila som si pozna�mký. Hľadala som informa� čie, kde sa dali, aj som
niečo  poču� vala  z  audiokazetý,  hľadala som knihý,  este  som sa aj  pý� tala
jednej  zna�mej,  ktora�  výzerala  ako  z  druhej  straný  plane� tý  a  to  bola  z
bý�vale�ho za�padne�ho Nemečka. Ta�  mi porozpra�vala o vsetký�čh vieračh a ja
som  rada,  ze  som  sa  mala  od  čoho  odraziť.  Kresťania  vedia  odpu� sťať,
výmien aju�  kamene za čhlieb a najsko r som si mýslela, ze vedia urobiť len
čhlieb tvrdý�  ako kamen .  Hovorili miluj svojho blí�zneho a potom sa tisí�č
rokov  masakrovali  navza� jom.  Este  si  pamaD ta�m,  ze  nebude  z iadný ďals í�
prorok. Ale potom pris iel. Volal sa Mohamed, doniesol Islam a aj pekne� , aj
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skarede�  zený  musia  býť  zahalene� .  Potom  sa  nemusia  maľovať  a  mo zu
čhodiť ako stras idla� , ale len s doprovodom. Povedala som si, ze stras idlo s
doprovodom nikoho nevýstras í�.  Mohamed povedal, ze Boh je veľký�  a ja
som si povedala, ze keď som ja malička� , tak si s veľký�m Bohom nebudem
rozumieť. Potom som este počula, ze su�  takí� iní� bohovia a je ičh veľmi veľa.
Jeden  výtva� ra,  jeden  udrzuje  a  jeden  ničí�.  Ja  bý  som  toho  posledne�ho
výhodila, lebo som nemala rada tý�čh, čo mi ničili hračký. Vraj su�  vsetči v
nejaký�čh kasta� čh a ja som si povedala, ze bý som to nečhčela. Žabudla bý
som, v akej som kaste a uz  bý som dostala pozna�mku. To veru nie. Este mi
vraveli, ze bol taký�  pa�n, ktorý�  ma�  ra�d harmo� niu a sočhý a mne napadlo, ze
ma�  asi ra�d aj jedlo, lebo bol tučný�  a usmiatý, ale nie na vsetký�čh sočha� čh.
Potom som si to vsetko este viač spí�sala a povedala som mame, aku�  vieru
budem  uzna�vať.  Ona  sa  najsko r  prezehna�vala,  potom  povedala:  Jez is i
Kriste, este to mi čhý�balo. A potom ma uz  pustila ku slovu. Povedala som,
ze si urobí�m vlastnu�  vieru. Mo j Boh bude zena, veľka�  alebo sko r mala�  ako
ja a zaka�ze ha�dký, vsta�vanie o piatej a zaka� ze malý�m deťom, abý sa prí�lis
často pý� tali ota� zku prečo. Moja mama na mn a pozerala ako výorana�  mýs  a
spý� tala  sa  to,  čo  sa  najčastejs ie  pý� tam  ja.  Ota� zku  prečo.  D6 akujem,  ste
skvelí�!“
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Elektrina a WC

„PamaD ta� te  si  fýziku na za�kladnej  skole? Ja  veľmi nie,  ale viem, ze  ak
ma�m niečo z kovu, tak sa to vplývom tepla zvaD čs í� alebo zmensí�. Boli na to
vzorče, ktore�  mi z hlavý da�vno výpadli a mýslela som si, ze toto predsa
nikdý  nevýuz ijem.  Kazdopa�dne,  keď  som  isla  čhví�ľu  peso  po  ľadovej
pločhe,  tak  ma  kra� sne  natiahlo.  Dala  som  snu� ru,  aku�  nedaju�  niektore�
baletký.  Samozrejme zdvihnu� ť som sa uz  nezdvihla a pomohli mi dobrí�
ľudia, ktorí�  ma zdvihli ako pierko. Rý�čhlejs ie, ako som čakala. Vý�sledok?
Tentokra� t  u� plne  obýčajný�  pa�d  na  zadok  a  nove�  dví�hanie.  Teraz  uz
pomals ie. Kazdopa�dne, keď pada� te na zadok, tak ste niekedý jednodučho
radi,  ze  to nebolo na hlavu. Vtedý sa totiz  daju�  do pohýbu najro znejs ie
veči. Ako sa mi podarilo minule. Žamrznuta�  pločha a mne sa podarilo, ani
neviem ako, prekru� tiť vozí�k a počí�tila som zem čhrbtom a hlavou. To ma
poznačilo. Žrazu mi čela�  ta�  fýzika začala da�vať zmýsel a nas la prienik s
politikou. Ani o jednom neviem veľa, ale dostala som silnu�  teo� riu. Politika
a  elektrina  maju�  niektore�  bodý  skutočne  spoločne� .  Tak  naprí�klad,  v
jednom i v druhom je napaD tie. Električke�  napaD tie nepopí�sem, ale napaD tie v
den  volieb bý sa dalo kra� jať. Vsetči su�  napaD tí�, či tam budu�  tí� dobrí� alebo tí�
zlí�,  alebo  či  po jdeme  niekde  dopredu  alebo  dozadu.  A  samozrejme,
napaD tí�m to nekončí�.  Nasleduje odpor. K tý�m, čo boli predtý�m i k tý�m, čo
budu�  potom.  To  je  taka�  slovenska�  spečialita,  da�vať  najavo  odpor.
Samozrejme, čí�m vaD čs í� odpor, tý�m menej pru� dia dobre�  na�padý a potrebne�
kroký.  Treba urobiť  pru� d  dobrý�čh mýslienok,  ale  skrtí�  ho  veľký�  odpor.
Č6 ista�  fýzika. Aj so stratami. Elektriný, do verýhodnosti či desaťročí�.“

„Neda�vno som bola u kamara� ta na čhate. Ak je to čhata, lebo niekto ma�
čhatu  s  dvomi  umý�vačkami  riadu.  Toto  bola  sko r  čhatrč,  kde  bola
jednodučha�  komo rka  a  z iadna  voda,  ani  elektrina.  Najblizs í�  za� čhod  v
restike bez Wifi a očhotne�ho persona� lu, ale so sčhodmi. WČ dole sčhodmi
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a bez dobre�ho osvetlenia. Tak som si povedala, ze to da�m, to zvla�dnem.
Moja  jasna�  motiva� čia  sa  stretla  s  mojimi  nejasný�mi  pohýbmi.  Pomalý
idem, kra� čam, keď tu sa v u� plnej tme potký�nam o predlzovačku. Pada�m na
zem, akura� t pred dverami. Musí�m na WČ, musí�m vstať, musí�m vsetko. A
teraz hlavne musí�m čí�tať na�pis, ktorý�  nie je dobre vidno. Niečo s kľu� čom.
Kľu� č  je niekde. Kde? Ž6 iadna rohozka, z iadný klineč, miska, nič.  Kľu� č  je u
obsluhý? Asi a�no. Teraz bý som si rada sadla na ten tro� n, hoči i preto, abý
som si jednodučho odpočinula. Č6o čert nečhčel,  musela som sa otočiť a
kra� čať hore.“

„Dosta�vam  sa  az  k  časní�kovi,  alebo  ako  nazvať  toho  človeka  bez
uniformý, a ten mi la�manou slovenčinou hovorí�, ze kľu� če od WČ si nečhtiač
zabudol doma. Ake�  to bolo prekvapenie, keď som zistila, ze bý�va v tom
u� plne  najblizsom  dome.  V  restike  len  jedna  dvojiča  s  ka�vou  a  on  ma
odva�dza k sebe domov, kde mo zem urobiť, čo čhčem. Alebo čo potrebujem.
Sedí�m,  ďakujem  Bohu,  v  ktore�ho  neverí�m  a  zisťujem,  ze  papier  nikde.
Ž6 iadný toaleťa�k, političke�  kečý, sudoku, nič. Nikoho nepozna�m a som rada,
ze sedí�m. Rozhodne sa mi nečhče vstať. Ten časní�k is iel do pra� če. Č6o ma�m
robiť? Napí�sať kamara� tovi, kde som, a abý mi do čudzieho domu doniesol
papier?“

„Dosta�vam na�pad,  ktorý�  sa mi vo beč nepa� či.  Hlasivký funguju� ,  tak sa
nahlas pý� tam, či je niekde papier. Neviem, či ma niekto počuje. Opakujem
to a moje prosbý bý som aj sklBbila s hrozbami, ale čí�m mo zem hroziť? Po
čhví�li prí�de aka� si pani, pravdepodobne matka toho časní�ka, a ze ona čhče
í�sť  na  WČ  a  nečh  ju  pustí�m.  Spý� tam  sa  ju  na  toaleťa�k  a  ona  ze  ju  to
nezaují�ma.  Predstavte  si,  ze  bý  ste  boli  v  mojej  situa� čii.  Žačala  som
výjedna�vať.  Č6 í�m  sko r  bude  toaleťa�k,  tý�m  sko r  odletí�m.  Vraj  nečh  si
pohnem, lebo vstu� pi dnu a výhodí� ma na uliču. Výnasla som sa, ze zavola�m
polí�čiu a ze mn a, hendikepovanu� , čhču�  výhodiť na polí�čiu a mo zem z toho

 S. Hoferek – Stand up po sediačky 16/32 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


urobiť skanda� l a dostanem to do noví�n. Uka�zalo sa, ze ta�  pani je tak tročhu
hlučha� , no po tročh zopakovaniačh sa rozhodla, ze mi pomo ze. Toaleťa�ký
su�  u� plne hore, na najvýssej poličke. Alebo bý tam mali býť. Vtom som si
uvedomila, ze je to tak výsoko, ze sa tam ani nedostanem, bez toho, abý
som výskakovala.  Tak čo  ma�m robiť? Výskakovať?  Nasla  som stolček a
dostala  som  sa  tak  výsoko,  ako  sa  len  dalo.  Len  to  bolo  bolestive�  a
neprí�jemne� .  Konečne  ma�m  jednu  rolku.  Urobí�m  čo  sa  da� ,  výliezam  a
ďakujem. Ta�  pani je nervo� zna a ma�  so sebou asi osemdesiat kučhýnský�čh
utierok.  Este  mi  stihla  povedať,  ze  ma uz  nečhče vidieť  a  zabučhla  sa.
Para�da. Ma�m k nej odpor a du� fam, ze ju uz  neuvidí�m. Kazdopa�dne napaD tie,
čo som tam mala nikomu neprajem. Odčha�dzam a streta�vam toho časní�ka,
ktorý�  sa  ma  spý� ta,  či  este  niečo  nepotrebujem.  Dostala  som  na�vrh.
Povedala som mu, ze tí�  najdrsnejs í�  čhlapi, ktorí�  maju�  najvaD čs iu sanču u
z ien, maju�  toaleťa�ký dole, nie na nejakej najvýssej poličke. Hovorí�, ze na
tom mu neza� lez í�, lebo jeho mlade�  zabký nezaují�maju�  a je na stars ie, zrele�
zený.  Ma�m  čhuť  vračať,  ale  keď  viem,  kam  bý  som  musela  í�sť,  tak
prekona�vam tu� to potrebu a idem preč. Tak rý�čhlo, ako doka� zem, a to pra�ve
veľka�  rý�čhlosť nie je. Ste u� zasní�, ďakujem!“
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Veľká noc

„PamaD ta�m sa, keď sa ma babka pý� tala, či sa tes í�m na Veľku�  noč. Najsko r
som nevedela, čo odpovedať a vlastne som to čele�  nečha�pala. Mýslela som
si vtedý, ze Veľka�  noč je aký�si zvla� stný sviatok pre čhlapov. Je to niečo, čo
je stavane�  tak, abý sa to čhlapčom pa� čilo a dievčata�m nepa�čilo. Este som
vtedý nevedela o vsetký�čh tý�čh Jez iskočh či Morena� čh. Vedela som vsak to,
čo si sta� le mýslí�m, ze je najdo lez itejs ie na tomto sviatku. Oteč dečentne
obleje mamu… vedrom vodý. Brat sestru, a keďze jej pokazí� mejkap, tak je
okamz ite uzemnený�  kabelkou. Dedko babku, a z akejsi tradí�čie nie pitnou,
ale u� z itkovou vodou, ako to robil aj jeho oteč kdesi v manufaktu� re. Potom
to iste� ,  v tročhu inom poradí�,  ale vzdý muz  s ibe zenu. Pru� tikmi to vsak
veľmi nebolí�,  tak prečo to je? Prečo tie hlu� pe bitký nie su�  ako vo filme
Slnko,  seno  a  pa� r  fačiek?  A  čo  s  tou  vodou?  Uz  od  mladosti  som  si
uvedomovala, ze mý, zený, sme tročhu viač zamerane�  na osobnu�  hýgienu
ako muz i. Č6astejs ie sa sprčhujeme, mí�n ame viač vodý a aj tak ide ta�  voda
na na� s. Č6o sme komu urobili? Niekto va� s poleje, potom zmla� ti a na� sledne
čo? Ma�me mať vďaku? Niektorý�m muzom čeloročne s ibe, este to musia
podčiarknuť  na  Veľku�  noč  korba� čom,  abý  sme  si  nemýsleli,  ze  ičh  to
prejde. Najlepsie je, keď sa uz  dovalia tesne pred obedom, mierne triezvi a
skomolia  ba� sničku  a  tý  nevies ,  či  sa  ma�s  smiať  alebo  plakať.  Hnusna�
tekutina nemo ze čhý�bať, zvla� sť keď je kazdý�  rok rovnaka�  a kazdý�  rok je
menej ČOOL a menej IN, ak sa to vo beč da� . O to vtipnejs ie to dopadne na
dedine, keď je niektora�  slečna jednodučho rý�čhla a mla�denči ju nevedia
čhýtiť. Skra� tka je zdrava�  aj bez polievania. A ak ju nečhýtia, tak nebude
z iadne miss mokre�  tričko, či miss mokrý�  kroj.“

„Nezabudni na peniaze.“

„Joj,  to  bý  som nemohla  zabudnu� ť.  Peniaze  hý�bu  svetom,  a  to  aj  na
Veľku�  noč. Ako mala�  som nečha�pala, prečo zený da�vaju�  peniaze muzom,
ktorý�  ičh jednodučho nenečhaju�  na pokoji. Malý�  s ibač  si zarobí�  a dievča
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nedostane nič, okrem spomí�nanej vodý. Samozrejme, ako som dospievala,
tak som si pomalý uvedomovala este niečo.  Muz i  s ibu�  aj kvo li alkoholu.
Prí�du,  výs ibu� ,  dostanu�  po  eure  a  po  vajči.  A  z  utr�zený�čh  pen azí�  idu�
čhľastať.  Alkoholička�  komerčia  na  druhu� .  A  este  je  to  tak  spra�vne,
norma� lne,  tradične�  a  neviem  čo,  a  ze  ja  ako  zena  to  nepočhopí�m.  No
nepočhopí�m! Vlani som to výmýslela veľmi jednodučho. Dala som si na
Fačebooku zaují�mavu�  profilovku, ze kto ma výs ibe a obleje, na toho poda�m
trestne�  ozna�menie.  A  čo  sa  zmenilo?  Žistila  som,  ze  keďze  som  dosť
introvertka a veľa ľudí�  ani nevie, ze existujem, tak nepris iel jednodučho
nikto. Ž6 iadný ku� pači. Tento rok som to este upravila. Napí�sala som, ze sa
začhova�m ako Jez is  a prí�dem az  po tročh dn očh. Inak, Jez is  a Morena to
dobre zamotali. Najsko r som si mýslela, ze ta�  Morena bola u� plne obýčajna�
zena, ktoru�  popravila mafia a hodila do potoka. Az  potom som zistila, ze to
ma�  býť bohýn a smrti a zimý. Na take�  bý sa oplatilo hodiť Žaklí�nača. Este
vaD čs í�  extre�m je to s Jez isom. Vo viere, hlavne v kresťanskej,  ma�m veľke�
nedostatký.  Tak mi ako prve�  napadlo,  ze  nebol  az  tak dobrý�,  keď teraz
oslavujeme, ze ho zabili. Az  nesko r mi napadlo, ze čhva� lime to, ze sa vra� til.
Teraz si to čele�  zhrniem. V Piatok zabili Jez isa. Mý vlastne sla�vime, ze uz  s
nami nie je. Potom sa v pondelok vra� ti a rovno ide oblievať dievčata� . Teda
činnosť, kde su�  zený mokre�  i keď akura� t nečhču�  býť a muz i su�  bohatí�  a
opití�, abý mohli býť este viač opití�. Do toho ma dojí�ma umenie. Vzdý ma
fasčinovali vsetký tie babičký a niekedý aj zený v najlepsí�čh rokočh, ktore�
zdobia krasliče, peču�  veľkonočne�  dobrotý, výs í�vaju�  niečo so zajačikmi a ja
neviem čo vsetko. Snaz ia sa, su� stredia sa, vsetko pripravuju� . Muzov vsak
tieto  ozdobý  nezaují�maju� .  Oveľa  viač  čhču�  peniaze  či  čhľast,  čo  je  tak
kra� sne slovenske� . Kedý ste počuli čhlapa hovoriť o tom, ake�  kra� sne vají�čko
dostal od svojej milej? Ja si nič take�  nepamaD ta�m. Potom je zo zený umeleč.
Výtvorí�  niečo kra� sne, zaují�mave�  a pra� čne, ale nie je o to za�ujem. Veru, s
umení�m to na Slovensku nie je z iadna veľka�  sla�va.  Žato v No� rsku je to
čelkom ine� .  Počas sviatkov tam da�vaju�  vrazdý. V telke, na internete či  v
novina� čh.  A  vý  sa  samozrejme  snaz í�te  uha�dnuť,  kto  je  pa� čhateľom.
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Naprí�klad  bý  to  mohla  býť  priveľmi  výs ibana�  a  zmoknuta�  zena,  ktorej
umelečke�  diela  nikto  nečhče.  Žbran ?  Uz  ste  počuli  o  tom,  ze  čenču� ľ  je
idea� lna zbran , lebo je to samozničuju� či do kaz? Počas Veľkej noči vsak uz
čenču� le nie su� , tak treba niečo ine� . Č6o takto masova�  vrazda čokola�dový�m
zajačikom? A ak to z tej bielej blu� zký nezí�de, tak ma�me skutočne dobrý�
do kaz.  Č6 ierne  na  bielom,  alebo  v  tomto  prí�pade  čokola�dovo  hnede�  na
bielom.  Na  za�ver  som  si  nečhala  este  jednu  pikosku.  Asi  viete,  ze  na
Filipí�načh su�  niektorí� kresťania naozaj extre�mni a nečha�vaju�  sa ukrizovať.
Žoberme si,  čo je to vlastne to ukrizovanie. Veľa bolesti z ra�n a do toho
tekutiný.  Vsak  to  je  ako nasa  s ibačka,  len tročhu extre�mnejs ia  a  skodia
sami sebe. Prečo to robia, to je ičh več, ale ak ma niekto prí�de v pondelok
výsibať,  tak mu navrhnem,  ze  po jdeme  na� sledne na  Filipí�ný  a  výsku� sa
tento extre�m. A keďze je to čhlap, mal bý niečo zniesť. Ja bý som nič take�to
nečhčela a mýslí�m si, ze je leps ie spomí�nať na niečo pekne�  a mile�  a nie
pra�ve na taký� to horor. Ale som rada, ze sa toto iste�  nerobí� aj v Bratislave.
Len si predstavte, ze bý ukrizovaný�  potreboval aku� tnu pomoč, ale sanitka
bý ostala visieť v dopravnej za�pčhe ako svet a dostali bý sa tam az  na tretí�
den . Ja osobne ďakujem, neprosí�m. A vý ste u� zasní�, ďakujem!“
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Filmy

„Minule som pozerala film a vo beč ale fakt ze vo beč neviem, o čom bol.
Bolo tam veľa kra� snýčh z ien s dokonalý�m mejkapom hneď po zobudení�,
kra� snýčh muzov a bol tam nejaký�  dej, ale tomu som nevenovala pozornosť.
Samozrejme počas filmu isli  ro zne reklamý a tie ma výta� čali,  ale potom
som  naďalej  sledovala  vsetký�čh  tý�čh  kra� savčov  a  zený,  ktore�  len  tak
neuvidí�te  na  uliči.  To,  ze  Hollýwood či  pokojne  aj  slovenska�  produkčia
nají�ma atraktí�vnýčh ľudí�  je sí�če zaují�mave� ,  ale nie veľmi pekne� .  Da�va to
počit,  ze obýčajný�  človek nemo ze býť hereč alebo herečka, lebo skra� tka
nevýzera�  dostatočne dobre. NesplBn a standard. Dokonča v takej miere, ze
radsej  pridaju�  efektý,  ako  kebý  mali  pridať  niekoho  aspon  tročhu
priemerne�ho. Videli ste tu�  pra�vničku, Allý MčBealovu� ? Žaují�mava� , mila�  a
prí�jemna�  pra�vnička,  ktora�  ma�  komplexý,  ze  uz  ma�  tridsať.  Samozrejme,
herečka mala uz  vtedý o sesť rokov viač. Prečo dali stars iu herečku? Ma�m
počit, ze pekna�  tva� r je skra� tka do lez itejs ia ako spra�vne sa trafiť do veku.
Mladý�čh hrdinov na skole tak hraju�  stars í� herči, ktorý�čh digita� lne omladia.
NajvaD čs í� extre�m je v tom, ze to urobia aj s tý�mi, ktorí� maju�  najviač výzerať
ako výlu� čení�  z komunitý a maju�  býť nezaují�maví�. Kebý teraz robili nový�
Baýwatčh, tak bý tam podľa mn a poda�vali kra� sne tva� ričký, ktore�  omladia o
niekoľko rokov a ani sa nebudu�  pý� tať, či vedia pla�vať.“

„V akom filme bý si rada hrala, Sandra?“

„Jednoznačne  v  sčifi.  Vedečko-tečhničke�  dobrodruzstvo  na  vesmí�rnej
lodi, to je čele�  pre mn a! Tak sčhva� lne, videli ste na nejakej vesmí�rnej lodi
sčhodý či prahý? Vsade je dokonalo rovna�  podlaha. V taký�čhto filmočh a
seria� ločh  je  vaD čs inou  nejaký�  ten  elitný�  tí�m  profesiona� lnýčh  zabijakov,
výjedna�vačov, zlodejov alebo čohokoľvek. A tý�čhto vsetký�čh niekto čaka�  na
lodi a velí� im. Budem veliteľka. Utekať na čudzej plane� te pomedzi mí�ný, to
bý nebolo pre mn a, ale da�vať tý�mto ľuďom psýčhičke�  uistenie, to a�no. Len
si predstavte, ze bý nepriateľ nejaký�m tečhnologičký�m výna� lezom pris iel
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az  na loď a nebral bý ma ako hrozbu. A ja bý som ho zmla� tila vozí�kom.
Alebo bý som výpustila kýslí�k z lode a vsetči bý sa dostali do otvorene�ho
vesmí�ru, s vý�nimkou mn a. Ja bý som totiz  mala dokonalo zaparkovaný�  a
ubrzdený�  vozí�ček. Taktiez  bý som mohla hovoriť vsetký tie tečhnologičke�
sloví�čka,  ktorý�m  nikto  nerozumie  a  o  to  viač  bý  boli  ČOOL.  Skra� tka
aktivujem nejaký�  pekelný�  výna� lez na konči se�rie a vsetči diva� či  budu�  v
napaD tí�  čakať na začiatok novej,  lebo niečo ta�  OMEGA 3,14 urobiť musí�.
Este  mo zem  býť  nejaký�  pilot.  Č6o  robí�  pilot  v  takom  tom  u� nikovom  či
prieskumnom module? Alebo v spečia� lnej bojovej stí�hačke? Spra�vne, sedí�!
A to bý som doka�zala.  Na sčifi  ma�m jednodučho nadanie.  Este  bý som
mohla  býť  marin a� k  v  Avatarovi  alebo  inz inier.  Donesu�  mi  krabiču  s
hrdzavý�mi ka�blikmi a ja to budem opravovať a opraví�m to tak dobre, ze
zrazu  začne  fungovať  posun  v  čase  dopredu  i  dozadu,  vsetký  tie
alternatí�vne realitý a neviemake�  dimenzie. Taktiez  bý som mohla býť sčifi
politik.  Žastupovala  bý  som  dvadsať  osem  plane� t,  stýri  mesiače,  jednu
spriatelenu�  čiernu dieru a lietaju� ču červenu�  telefo� nnu bu� dku a vsetči bý
ma milovali, alebo bý sa ma ba� li.“

„A ak bý to nebolo sčifi?“

„Tak fantasý. Harrý Potter, ale taký�  po nasom. Tak ako ma�  Fičo sočia� lnu
demokračiu  po  nasom,  teda  so  zlodejmi  a  mafia�nmi.  Bola  bý  som  v
prí�behu, ktorý�  bý bol dokonalou zmesou fantasý prostredia a nasej realitý.
Lietala bý som na novom prostriedku. MHD na u� plne inom leveli. Lietaju� ča
metla  pre  45  ľudí�.  Kontrolovala  bý  som  na  nej  lí�stký  a  mala  bý  som
moznosť ku� zlom dať dopredu tý�čh,  ktorý�m bý�va na lietaju� čičh metla� čh
zle. Abý toho nebolo ma� lo, tak bý som spravovala skrin u plnu�  kozučhov, no
tie bý boli  určene�  pre vozí�čka� rov.  Mali  bý iný�  strih.  Niekto bý pris iel  a
prestu� pil  bý na nový�  vozí�ček,  tak ako jazdečkí�  poslovia  niekedý menia
kone  po  mnohý�čh  kilometročh.  Mala  bý  som  tam  vozí�ký  na  vsetký
prí�lez itosti.  Organizovala  bý  som  tak  hon  na  lí�sku  na  vozí�kočh,  ale
nečhý�bal bý ani odmí�novačí� vozí�k menom Disabled Bozena a samozrejme
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aj  vozí�k  s  ví�rivkou.  A  ako  bý  som  tam  porazila  zle�ho  čarodejní�ka?
Jednodučho bý som ho presla, alebo bý som ho ku� zlom donu� tila nastu� piť
na MHD metlu a v najvýssej vý�ske bý som u� plnou na�hodou zistila, ze nema�
lí�stok.  Vsade bý bol mier.  Ma�  to len jeden ha� čik.  Obsadili  bý ma len do
u� lohý ku� zelnej storočnej starený, a to az  bý mi bolo tak stodvadsať s tý�m,
ze ma budu�  omladzovať, ako vzdý. D6 akujem, ste skvelí�!“
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Elektro

„Niekde som počula, ze muz  je stratený�  v občhode s oblečení�m a zena v
Hornbačhu alebo v elektre. Jasne� , je to take�  klasičke�  jedna babka na trhu
povedala. Kazdopa�dne čí�tam take� to mu� drosti, trhnem telefo� nom a ka�bel
akosi nejde. Dvana� sť perčent baterký na telefo� ne a ja iný�  ka�blik nema�m.
Tak  idem.  Do  elektra.  Kru� tim  kolesa�  a  idem  do  take�ho  s  obrovskou
reklamou.  Opatrne  parkujem na  začiatku predajne  a  ako  spra�vna  zena
uvazujem nad dvomi večami naraz. Kde su�  ka�ble? Kde su�  predavači? Tý�čh
vidí�m, ale akosi sa stýria ha�daju�  s babičkou, ktorej sa zjavne niečo nepa� či.
Mn a si nikto nevsí�ma, a to tam boli samí�  čhlapi. Tak idem hľadať ka�bel.
Pra� čký, telký, vsetko mozne� , hneď niekoľko hotdogovačov… čo je za mn a
len aka� si rozs í�rena�  verzia varečhý… a ka�ble nikde. Streta�vam stars iu pani,
ktora�  vsetko čistí� a ma�  v ruke handričký a pý� tam sa jej, kde na� jdem ka�bel.
Odpoveď neviem som tak tročhu čakala, ale tu�  neočhotu v hlase nie. Ma�m
čelkom dobrý�  slučh, viem aj presne povedať, na ktorom posčhodí� sa kto s
ký�m ha�da a kto výhra�va. I keď vaD čs inou prehra�vaju�  obidvaja. Ale spaD ť do
elektra. Hľada�m ďalej a narazila som na predavača, ktorý�  ťuka�  do telefo� nu.
Jemu sa ťuka� , keď ma�  nabitý�. Povedala som si, ze sa ho spý� tam na ka�ble,
ale  tročhu  obkľukou.  Hovorí�m  mu,  ze  bý  som  tiez  rada  pouz í�vala  svoj
telefo� n,  ale  je  skoro  výbitý�.  Čhví�ľu  čaka�m,  lebo  asi  som  ho  veľmi
prekvapila. Ukazuje mi, ze tam su�  nove�  telefo� ný a ide na opačný�  smer. Veľa
sťastia na tom Tinderi, určite si tam na� jde tu�  pravu� ,  pre ktoru�  bude ten
pravý�  pra�ve on.“

„Nebol tam vedu� či?“

„Veru bol. Isla som za ní�m, rozpra�val sa s nieký�m pri televí�zoročh. Taký�
stars í� čhlapí�k. Prisla som k nemu, postavila som sa mu do zorne�ho uhla,
teda sko r preparkovala. A on si ma vs imol, keď povedal este asi dvana�sť
viet tomu ďals iemu za�kazní�kov. Povedala som mu: Prosí�m va� s, vý ste tu
vedu� či?  Odpoveda�  slusne,  ze  a�no.  Pozalovala  som,  ze  nikto  mi  nečhče
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pomo čť s ka�blami a či to mo ze nejako výries iť. On is iel ako ví�čhor, okrí�kol
vsetký�čh ka�vička� rov a tí�  sa rozhodli,  ze za mnou poslu�  toho, čo studuje
Tinder. Pekne demokratičký, ze po jde on. Vedu� či sa vračia a ja čaka�m ďalej.
Asi ma ten tindera�k nevidí�, tak idem blizs ie. A blizs ie. Este blizs ie. Staviam
sa  mu  do  čestý  a  on  do  mn a  zakopne.  Mohol  radsej  zakopnu� ť  o  ten
neskutočne skaredý�  repra�k s menom… Ničeboý. Takze pekný�  čhlapeč? To
je  riadne  blbý�  na� zov.  A  ten  čhalan…  Slepý�  je?  Blbý�  je?  Je  to  značka
Stupidboý či po nasom Blboj? Neviem. Este mi zahla� sil, nečh nezavadziam,
lebo ma�  na� jsť nejaku�  zenu,  čo čhče ka�bel.  Okamz ite som mu ustu� pila z
čestý,  smer  vý�čhod  z  predajne.  Dovi,  dopo,  nikdý  viač.  Bate�ria  hla� si  6
perčent, čo je asi tak maxima� lna hodnota empatie u toho predavača. No
nič, idem do druhe�ho elektra. Ina�  farba tričiek a hlavne iný�  prí�stup. Hneď
si ma jeden vs í�ma a pý� ta  sa,  ako pomo ze.  Tak mu výsvetľujem, ze  mo j
telefo� n nema�  sťavu. Pý� ta si ho odo mn a, ako kebý čhčel zistiť, či  v n om
nepasujem drogý. Pozera�  nan  u� plne dole, ako kebý to robil pravidelne. Len
si predstavte, ze k va�m prí�de čhlap, zameria sa na vase dolne�  partie a ide
va�m sku� mať  dierký.  Asi  tak  som sa  čí�tila.  Potom zahla� si,  ze  pomo ze  a
pekne  odprevadí�.  Hovorí�,  ze  tu  maju�  ka�bliký  od  vý�mýslu  sveta.  Pekne� ,
skarede� , nove� , stare� , svetielkuju� če ako Las Vegas či take�  tie obýčajne� . A ze
k  mojim  Dedoles  ponozka�m  sa  hodia  tieto.  Ejha,  ten  je  vní�mavý�.  Este
poviem,  ze  som niekde počula,  ze  tie  najlepsie  ka�ble  maju�  zlate�  konče,
pričom mi odpoveda� , ze to su�  u� plne ine�  ka�ble a on čha�pe, ze z ka�blov mo ze
býť človek tota� lne domotaný�. Pekne ďakujem, beriem do ruký ten, čo mi
ponu� kol a uz  sa kru� tim k pokladniam. On mi hovorí�, nečh mu neutečiem,
lebo ze tu je kazdý�  z ničh dievča na vsetko a este mi to nablokuje. Tak fajn.
Pý� ta sa ma, či ma�m kartičku, tak som hneď povedala ze tu ma�m kartičku
poistenča i kartičku od konkurenčie. Vraj z iadne take�  a uz  zo mn a ťaha�
informa� čie. Meno, priezvisko… načo je da� tum narodenia? Vraj či ma�m 18.
No… ma�m. Ale pekne ma to potes ilo. A rovno sa spý� tam, či nečhče čí�slo
topa�nok a este som mu povedala, ze ma�m po vodne�  kolieska a nejedna�  sa o
tuning.“
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„To je iný�  prí�stup.“

„Este  ine�  bolo,  keď  ten  ka�blik  odbalil  a  hodil  do  nabí�jačký.  Vsetko
funguje.  Vraj  to  preto,  abý  som  kvo li  vý�mene  čhýbne�ho  ka�blika
neprekročila maxima� lnu povolenu�  rý�čhlosť a nečhče býť prefačkaný�, lebo
ho bolí� čhrba� t a zle sa mu zohý�ba. Srandý kopeč. Kazdopa�dne ďakujem a
keď uz  som tu,  tak sa obzriem, či  sa mi niečo  nehodí�.  Kru� tim sa okolo
teliek a vidí�m telku veľku�  ako svet. Ten predavač mi odporu� ča, abý som si
zobrala do ku� pelne rovno dve. Vraj stereo. Su� hlasí�m, len to musí� zaplatiť
on a popri tom prerobiť ku� peľn u. A ze teraz sa mi to nehodí�, tak som mu
navrhla, ze to tak spraví�me v stvrtok. Smeje sa a ja tiez . Pozera�m si pra� čku
a s pokusom o va� znu tva� r sa pý� tam, či maju�  pra� čku na peniaze. Vraj len
spredu plnene� , vrčhovký výku� pil nejaký�  Maria�n. Alebo mafia�n? Rovno sa
pý� tam, ktora�  je najlepsia a ukazuje taku� , ktora�  stojí� dosť, ale vraj neperie
len forintý, ale aj eura� , dola� re a librý, ale v na�vode sa spomí�na, ze neberie
drobne�  minče.  Uz  z  čistej  srandý  sa  pý� tam,  či  často  nara� za  na  taký�čh
vesels í�čh za�kazní�kov a on mi hovorí�,  ze  pra�ve dnes tu bola pani,  ktora�
čhčela  čhladničku  pre  piatičh,  ale  odis la  s  takou,  ktora�  je  mala�  aj  pre
jedne�ho. Sa�m jej to preda�val. Samozrejme som sa spý� tala, prečo ta�  pani
taku�  čhčela,  ale rý�čhlo som počhopila.  Nie je biela,  ale taka�  pekna� ,  ako
vanilkový�  kre�m. Hneď mu hovorí�m, ze to výmýslela u� zasne. Sí�če do toho
neda�  viač ako sesť vají�čok, nezmestí� sa hrnieč ani dvojlitrovka a kuračí�čh
pr�s  mo ze  zobrať  len  male�  balenie,  ale  mo ze  si  na  n u  niečo  poloz iť.
Naprí�klad  nejaku�  veľku�  rastlinku,  ktoru�  bude  obzu� vať,  keďze  čela�
čhladnička výdrz í� pre piatičh hladosov tak polhodinku. Smejeme sa obaja
a az  teraz mi doplo, ze nema�m telefo� n. Vračia mi ho, nabitý�  na 40% a ja
som sťastna�  ako blčha v BIO RAW a neviem akom kozučhu. Idem domov a
čez  slu� čhadla�  si  konečne  mo zem znovu pustiť  niečo  dobre� .  Pokojne  aj
elektro. D6 akujem va�m, ste skvelí�!“
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O mužoch, ktorí vedia variť

„Mý,  zený,  to  ma�me  jednodučhe� .  Ideme  do  pra�če  a  v  nej  sme  osem
hodí�n. Potom pračujeme doma ďals í�čh osem hodí�n a potom spí�me osem
hodí�n. Je to u� plne jednodučha�  sčhe�ma. Samozrejme, občas sa niečo zmení�.
Naprí�klad niekedý namiesto spania nada�vame, ze niekto vedľa na� s čhra�pe
a  nemo zeme  to  ukončiť  vanku� som.  Inokedý  nada�vame,  ze  dobrý�  film
da�vaju�  pra�ve  vtedý,  keď  este  ma�me  pra�ču,  alebo  keď  uz  ma�me  kdesi
zapí�sane� ,  ze  treba  í�sť  spať.  Niekto  mozno  nevie,  ze  výdate�  zený  maju�
skutočne  dve  pra� če.  Variť,  prať,  starať  sa  o  deti,  sta� le  niečo  drhnu� ť  a
umý�vať a este sme k tomu taký�  prenosný�  offline Google. Akosi kazdý�  čaka� ,
ze vieme, kde sa pra�ve načha�dzaju�  kľu� če, ponozký, hračký či čokoľvek, čo
uz  z prinčí�pu hľada�me mý. A potom su�  muz i,  ako mo j kamara� t. Nevie si
niekoho na� jsť, lebo vie variť. Keď toto zahla� si na zoznamke, tak sa hneď
vsetký dve zený, ktore�  si ho vs imnu� , rozdelia na dva ta�borý. Čhlap, ktorý�
vie  variť  je  super.  Alebo nie?  Je  to aký�si  votreleč  v  zenskom terito� riu?
Sčhva� lne som sa ho spý� tala,  či  mo zem prečí�tať jeho uví�tačiu vetu pred
publikom  a  odpovedal,  ze  kľudne.  Tak  sčhva� lne,  čhlap  ktorý�  vie  variť,
upratať, naku� piť a popri tom nefajčí�,  nepije, neberie drogý, nevolí�  Fiča a
vý�borne výčha�dza s kazdý�m v pra� či či v rodine. A odpovede? Samozrejme
ze ignora� čie… alebo dostal super odpoveď, ze ak ries is  politiku tak čhoď
do P… vsak viete kam. Alebo na Fiča mi nesiahaj, lebo tí� a tí�… rozumej tak
tristo mien… su�  hors í�. Čhuda�k. Ja som sama, ale viem si predstaviť, ze bý
trikra� t do tý�zdn a varil niekto za mn a. Aj to, ze bý namiesto robotičke�ho
výsa�vača behal po býte čhlap. A či bude mať robotičke�  pohýbý alebo nie, to
je mi ukradnute� . Hlavne ze bude pekne. Teraz si predstavte, ze va�m ostanu�
kuračie prsia v čhladničke a čhlap k tomu doku� pi kari korenie, urobí� rýzu
a výuz ije svoje muzne�  paze na otvorenie kompo� tu. No para�da. Na�sledne to
okomentuje  stars ia  pani,  ktora�  je  sta� le  na  polí�čii,  lebo  sa  jej  muz  pod
vplývom alkoholu zase pobil. Vraj čhlap nema�  čo variť a čhlap musí�  býť
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čhlap. Občas na� s o tom, akí� maju�  muz i vlastne býť, poučuju�  tvrdohlave�  a
tradične výčhovane�  zený. Vraj muz i su�  uz  raz takí�  a stačí�,  keď na�m daju�
niekedý pokoj. Naposledý som sa o tomto rozpra�vala s jednou milou pani
na zasta�vke, ktora�  sa rozhodla, ze bude spravovať rodinne�  finančie. Tročhu
to pripomí�na jedne�ho politika z Trnavý. Kazdopa�dne to výmýslela tak, ze
da�va  svojmu  muzovi  vrečkove� .  Na  sta�vkovanie.  Obidvaja  su�  uz  na
do čhodku a keďze starý�  ra�d sta�vkuje na sportý, tak to pokojne mo ze robiť.
Nemo ze  vsak  minu� ť  viač  ako  10  eur  denne.  Norma� lne  mo ze  staviť  na
toľko  za�pasov,  koľko  čhče,  ale  nemo ze  prekročiť  čiastku.  Su�  tak
čhudobnejs í� ako ostatní� a hrdý�  dedo sta�vkuje, aj keď sa do sportu az  tak
veľmi nevýzna� , ale z iju� . Dedo navýse niekedý donesie kvetý. Nie vtedý, keď
je vý�ročie alebo narodeniný, ale keď výhra� . Žvýsok vý�hrý pekne odovzda�
do rodinne�ho rozpočtu. Tak je vlk sý� tý, ovča čela�  a nikto nie je tak nadsený�,
ako  sta�vkova�  kančela� ria.  Dedo  tak  nevie  variť,  upratovať,  nakupovať  a
vlastne nič, fajčí� a pije, ale maju�  pohodu. Najsko r som sa pý� tala, koľko to
vlastne  ide  pen azí�  na  sta�vkovanie,  ale  zistila  som,  ze  odpoveď  viem.
Februa� r 280€, Mareč 310€. Ona to vlastne uz  ani neberie na dni, ale na
peniaze.  Otvorí�  okno a  povie  si,  ze  dnes  je  to  podľa  jej  mu� drej  knizký
mí�nus 290. A tak nie je Februa� r. Samozrejme ak nie je priestupný�  rok.“

„Ake�  vlastnosti su�  este nez iadu� če?“

„Tý�čh je. Naprí�klad existuje čhlap, ktore�ho výhodila zena z domu za to,
ze  bol  darovať  krv.  Výhodila  ho  zena,  ktora�  si  da�va  najro znejs ie  biele
pra� ský, zapí�ja ičh krabičový�m ví�nom a zajeda�  studený�mi člever pa� rkami,
pretoze sa nemohla pozerať, ako sa ničí�. Na jednej strane… no dobre, ani
na jednej strane tomu nerozumiem. Iný�  dostal kopačký, lebo svoju milu�
zobudil. Bol u nej prvý�  den , opravil jej u� plne krive�  dvere, ktore�  sa ťazko
otva� rali a zatva� rali, ale prerusil jej spa�nok. Ž6 iadna drsna�  fra� za, týpu prerus
mi  spa�nok  a  ja  ti  prerusí�m  dý�čhanie.  Aspon  to  nebol  dlhý�  vzťah.
Kazdopa�dne uz  k nej nema�  odomknute�  dvere. Toto este nie je samozrejme
najvaD čs í� extre�m. Ten zaz ila moja zna�ma. Nasla si čhmuľa, ktorý�  bol hlu� pý,
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tra�pný,  u� plne  nes ikovný�  a  nevýčhovaný�,  dokonča  nemal  ani  za�kladý
osobnej  hýgiený a  vo beč  z iadnu osobnosť či  čharizmu.  Ale  bol  výsoký�.
Barborka ma�  meter stýridsať len v lodička� čh a on ma�  dve metre čistej
pra�zdnotý a miniatu� rný mozog veľkosti hra� sku pripojený�  k miečhe. Ona
ho preto ľu� bi, on nevie ze existuje a ja to ma�m potom vsetko poču� vať. Aj
som jej povedala, na� jdi si norma� lneho čhlapa, ale nie, ona čhče mať fotku s
výsoký�m. V opilosti vsetký spoločne�  fotký zapa� lil a vý uz  viete, kto to mal
vsetko poču� vať a výsvetľovať. Kazdopa�dne vaD čs ina vzťahov nie je o tom, ze
jeden je dobrý�  a druhý�  je zlý�. Čhýbý robia vsetči, niektore�  nedorozumenia
sa nedaju�  výsvetliť a hlavne, kebý sme boli vsetči u� zasní� a dokonalí�, tak bý
to bola neskutočna�  nuda. D6 akujem va�m, ste skvelí�!“
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Slováci a sťažovanie sa

„Včera  som  sa  pý� tala  kamara� tký,  ake�  ma�  pla�ný  na  dnes.  Je  tročhu
svojska�  a aj preto sa jej na to pý� tam pravidelne. Ra�no sťazovanie sa, na
obed tiez , večer tak isto a v noči si bude výčí�tať, ze nevýbavila vsetko čo
mala  a  mala  sa  viač  sťazovať.  AB no,  ona je  extre�mný prí�pad,  ale  čo  mý,
ostatní�? Ako často sa sťazujeme? Žobudí�me sa a čo robí�me? Trieskame po
budí�ku,  ktorý�  na� s  čhče  zobudiť.  Nečha�pavo  ho  slovne  posielame  do
najro znejs í�čh telesný�čh otvorov a pritom sme si ho sami nastavili a on sa
len  stara�  o  to,  abý  sme  stihli  pra� ču,  skolu  či  najro znejs ie  povinnosti.
Sťazujeme sa, keď ideme niekam, kam nečhčeme í�sť. Alebo keď tam ideme
a  navýse  čhýtí�me  dopravnu�  za�pčhu.  Sťazujeme  sa  doslova  od  ra�na  do
večera a niekedý aj od večera do ra�na. V pra� či sa sťazujeme, ze čhčeme býť
doma a doma sa sťazujeme, ze bý sme radsej boli v pra� či. Psýčhika v ha� ji a
tak treba na� jsť niekoho, kto si to vsetko výpočuje a kto povie na� s  na�zor
tročhu iný�m hlasom. Pozna�m to na sebe. Ma�m sa dostať z miesta A do
miesta B, ale to nejde. Autobusý sa nepretlačia čez za�pčhu a iný�  opu� sťa
zasta�vku na znamenie sko r, ako bý mal podľa rozpisu prí�sť. Večer čhčem
skočiť do potraví�n, ale vidí�m a hlavne počujem ľudí�, ako sa sťazuju� , ze je
večer  toľko  ľudí�.  Neprispeli  tomu  aj  oni  svojou  tročhou?  Idem  k
zmrzlinove�mu  sta�nku  a  čo  tam  poču� vam?  Kopček  je  drahý�,  tu�  dobru�
zmrzku uz  nemaju� ,  ta�  nova�  zmrzlina� rka  je  skaredsia  ako ta�  predtý�m a
menej sa usmieva a navýse je pomala� , ako kebý to robila jednu hodinu. Tak
sa jej prihovorí�m a viete, čo som zistila? Žistila som, ze som prva� , kto sa
spý� tal na odporučenie. Aj to, ze je tu sama prvu�  hodinu. A aj to, ze si vs í�ma,
ze sa kazdý�  sťazuje a ona to musí� pretrpieť, lebo musí� z iviť dieťa a toto ma�
ako briga�du popri  nama�havej  pra� či.  Rozhodla som sa,  ze  ju pozvem na
zmrzlinu. Jasne� , ze som bola prva� . Vs imol si to nejaký�  dedko, ktorý�  čhčel,
abý som aj jemu zaplatila zmrzku. Pekne a čitlivo som ho odmietla, za čo
mi začal pekne nada�vať. Teraz sa nesťazujem, ale beriem to ako prvenstvo.
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Prvý�kra� t  som  niekoho  odmietla  v  zmrzlinovom  sta�nku,  prvý�kra� t  som
doka�zala povedať jasne�  nie čele�mu kopčeku. A toto je do lez ite� . Niečo robiť,
na čo mo zeme býť hrdí�. Pokojne i maličkosti. Nie len sťazovať sa, ze toto a
toto je nafigu. Keď niečo je nafigu, tak to nafigu aj ostane, ký�m to niekto
nezmení�. Dala som si dnes ra�no den  bez sťazovania sa. Nesťazujem sa na
budí�k ale naopak, poďakovala som mu. Du� fam, ze ma nikto nepočul, lebo
uz  bý som dostala  nejaku�  kvalitnu�  diagno� zu.  Poďakovala som vodičovi,
ktorý�  mi zastavil a pomohol na palubu. Taktiez  som poďakovala kurie�rovi,
ktora�  mi dal balí�k priamo na kolena�  a nenečhal ho na zemi. A viete čo?
Som sťastna� .  Prisla som do tejto sa� lý, kde mo zem rozpra�vať priamo a o
čom len čhčem a som vďačna�  za kazde�ho, kto ma poču� va. Dvojna�sobne za
toho,  kto  so  mnou aj  su� hlasí�.  Mo zem sa  sťazovať,  ze  v  treťom rade  je
pra�zdno,  alebo  ze  tu  nema�m načhýstanu�  minera� lku.  Ma�m na  to  pra�vo,
frflať ako bezný�  občan tejto krajiný. Ale ma�m tiez  pra�vo doniesť vodu pre
niekoho,  kto  bude výstupovať za  mnou.  Urobí�m to?  Mo zem,  prečo  nie.
Taktiez  mo zem povedať, ze sťazovanie mi zatiaľ nikdý nič nedalo. Existuju�
ľudia,  ktorí�  sa  vedia  sťazovať lepsie,  akčnejs ie  a  agresí�vnejs ie  a  ja  som
oproti  nim  tičha�  mýs .  Tak  nečh  si  výhraju�  v  svojej  disčiplí�ne.  V  tejto
nesu� ťaz í�m a  tak sa  nemo zem ani  sťazovať za  posledne�  miesto.  A  to  je
dobre.  Neviem, či  ste aj vý mali  spoluz iakov,  ktorí�  sa neusta� le na niečo
sťazovali.  Vý�hovorký,  male�  a veľke�  klamstva� ,  lenivosť,  no čo  len čhčete.
Mala som dvočh. Jeden sa sťazoval na vsetko a nikto ho nemal ra�d. Druhý�
to iste� , az  ký�m si nezobral nejaku�  motivačnu�  knizku. Žačal sa viač učiť a
tak mal lepsie zna�mký. Naučil sa sloví�čka ako ďakujem a prosí�m a uz  nebol
na okraji. Nikdý neveril ľuďom, ale naučil sa pozerať na proble�m aj očami
toho druhe�ho.  Vý�sledok? Neviem kde je  teraz,  nie je  na Fačebooku.  Ale
ha�dam to niekam dotiahol.“

„Ale aj tý sa sťazujes . V kazdom vý�stupe.“

„Samozrejme, niekedý to jednodučho potrebujem dostať zo seba von.
Ako kazdý�  človek. A keď niekto predo mnou na verejný�čh WČ nedoplní�
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toaleťa�k, tak mi osta�va asi len sťazovanie. Občas vsak mo zeme urobiť viač.
To viač je niekedý s mensou na�mahou ako neusta� le výmý�sľať, čo vsetko
urobil niekto zle. Ukazova�k je ukazova�kom na to, abý sme ukazovali, čo je
zle. Ale ma�me vaD čs inou dve zdrave�  ruký a u vaD čs iný z na� s aj dve zdrave�
nohý, abý sme niečo zmenili k lepsiemu. Kazdopa�dne som sa naučila este
jednu več. Mo zeme sa sťazovať, ze v telke je reklama a hlavný�  program
meska� .  Ale mo zeme aj zobrať do ru� k knihu, utrieť pa� r  polí�č  od pračhu
alebo  robiť  čokoľvek  ine�  a  čas  na�m  ujde  sko r,  ako  kebý  sme  sa  len
sťazovali. D6 akujem va�m, ste skvelí�!“
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