Život za displejom
,,Soňa, vypni tú somarinu!“
,,Prestaň byť na tej sociálnej sieti závislá!“
,,Bez Instagramu nevydržíš ani hodinu!“
Tieto reči počúvam od rodičov dennodenne. Od skorého rána až do noci. Ide mi z toho
zošalieť polovica mozgu! Verte mi, ak by boli rodičia telka, už ju dávno stíšim. Rodičia
majú však pravdu. Ja, Soňa Lipnáčiková, som CHZI- Chorobne závislá na Instagrame.
No nie len ja som závislá, ale aj moja celá trieda, škola, Slovensko, Európa, svet –
ľudia v mojom veku. Nedokážeme žiť s vedomím, že niečo, čo sa stalo vo svete, nám
uniklo, aj keď je to len informácia, že známej herečke zomrel piaty škrečok v poradí.
No u mňa to tak nebolo vždy. Minulý rok som ešte nemala smartfón a netušila som, čo
je to Instagram. Podpísalo sa to však na mojej obľúbenosti a počte kamarátov. Všetci
niečo zdieľali. Všetci streamovali. Všetci lajkovali. Až na mňa. Dokonca sa v triede o
ničom inom nehovorilo, len o INSTAGRAME. Vtedy som rýchlo pochopila, že ak chcem
priateľov, budem musieť byť ako oni. Kúpila som si teda aspoň najlacnejší smartfón a
nechala sa vtiahnuť do sveta, v ktorom žijú všetci okolo, do instagramového sveta.
Dnes sa zo žiadnych okolností od mobilu nepohnem. Spím s ním, mám s ním online
rande, chodím s ním do online prírody, jem s ním, chodím s ním na WC a aj sa s ním
kúpem. Podľa mňa si moji rodičia myslia, že som instagramový psychopat. Možno toto
je ten dôvod, prečo mi mobil berú, ak som na ňom dlhšie ako dve hodiny.
Keďže mi dve hodiny na Instragrame nestačia, musela som ich prekabátiť. Jednoducho
každé ráno počas cesty do školy si spravím zachádzku do parku, kde je wifi pre
všetkých. Sadnem si na lavičku pod lipou a snažím sa stihnúť vidieť všetky zaujímavé,
vtipné, originálne príspevky. Nečudujte sa mi. Veď, ako inak by som vedela, o čom sa
rozprávať s kamoškami. Takto aspoň moja cesta do školy nie je nudná a nezaujímavá
ako predtým, keď som ešte nemala Instagram.
Tak to bolo aj dnes. Akonáhle som sa vzdialila od rodičov a domu, namierila som si to
rovno do parku. Sadla som si na lavičku, siahla som po mobile a otvorila svoj
Instagram. Klasika. Prvé, čo mi napadlo skontrolovať, bol môj včerajší príspevok, ktorý
som na Instagrame postla. Selfie, ktoré som si spravila včera v tomto parku s
hrabľami, ktoré sú tu už mesiac opreté o lipu. Napísala som komentár: Takto pred
vyučovaním pomáham v parku. Samozrejme, že to nebola pravda, ale takto to robili

všetci. Pod príspevkom však stále svietilo len päťdesiat lajkov. Jasne som si pamätala,
že presne päťdesiat bolo aj včera o 23:58. Dala som refresh. Pre istotu. Stále len
trápnych 50 lajkov. Nechápem, taká Kristína Palková postla rovnakú fotku o päť hodín
neskôr ako ja a jej príspevok má 268 lajkov. 268! Čo je o 218 lajkov viac ako mám ja.
218!
Rozhodla som si spraviť ,,opravnú“ fotku s hrabľami, keď sa vtom ku mne ozvala jedna
staršia pani: ,,Chystáš sa upratať ten neporiadok pod lipou?“ Dopovedala a ukázala na
papieriky na zemi. ,,Prepáčte, pani, ale asi ste sa pomýlili. Ja nie som žiaden
dobrovoľník. To je ich robota, nie moja. Ja som si chcela spraviť fotku na Instagram.“
,,A ubudlo by z teba, keby si ten poriadok urobila ty?“ ,,To síce nie, ale prečo mám
upratať niečo, čo som ja nezapríčinila?!“ odpovedala som jej podráždene. Už s vážnym
tónom hlasu začala: ,,Milá moja, to vy, mládež, vždy robíte neporiadok v tomto parku.
Hádam nechcete, aby sme ten neporiadok upratali za vás my, najstarší! Myslíte si, že
my, starší ľudia, nevieme, že si spravíte fotku s hrabľami, aby ste oklamali svet, ako
,,pomáhate“ prírode?! Ste internetoví klamári!“ Dopovedala a odišla preč.
Po tomto rozhovore som už nemala chuť si spraviť fotku s hrabľami alebo si sadnúť
späť na lavičku a rozdávať lajky na instagrame. Vymazala som včerajší príspevok a
vybrala sa do školy.
Na druhý deň som sa opäť počas cesty do školy zašla do parku. No tentokrát som tam
nešla pre wifi a ani preto, aby som mohla byť na Instagrame. Išla som tam preto, aby
som napravila, čo som včera nespravila. Včera som si uvedomila, že nechcem byť
klamárkou ako iní ľudia. Už nechcem žiť vo falošnom svete.
Prišla som do parku a nasadila si rukavice, ktoré som zobrala z domu. Do ruky som
zobrala staré známe hrable a začala som upratovať. Po chvíli mi niekto zozadu zobral
hrable z rúk. Otočila som sa a oproti mne stála pani, ktorú som tu včera stretla.
Čakala som, že mi niečo povie. No ona sa len na mňa usmiala a pustila sa do práce.

