Aukcia
Aukcia
Na približne sto stoličkách sedeli rôzni ľudia, ale zrejmú prevahu mali muži v drahých
oblekoch s cigarami v ústach. „Do hája, Aďo, ja sa tu z toho dymu pogrciam,“
naznačila som svojmu kolegovi do ploštice na mojej blúze dávenie. Ako vždy mi
povedal, že ak to pokašlem ja, tak aukcie nikdy nezastavíme, lebo práve ja som tá
posledná šanca. Inak sa budú tieto zverstvá konať ďalej. Aká irónia, že Grošove aukcie
sú vždy a výhradne iba o „zvieratách“.
„Vážení páni (ktorí už z diaľky voniate peniazmi!) a milé (hlavne zámožné!) dámy,
ďalšia z aukcií úžasného pána Groša sa začína!“
Všetci začali nadšene tlieskať, s povzdychom som zopakovala ich pohyby rúk. Divné,
ani nezamrmlali na čudné Grošove poznámky.
„Číslo jedna: krava! Výborná na hamburgery do vašich rýchlych občerstvení, drahí
páni. Mám ich niekoľko kusov, väčšina z nich sú dojnice, majú vďaka tomu výbornú
chuť na tanieri,“ neprirodzene zasalutoval Groš a napravil si sivé fúzy, „Samozrejme,
niektorí by mohli mať námietky na nemožnosť skladovať kravy vo svojich firmách,
ponúkam preto aj dvadsať! Dvadsať páni, dvadsať budov s vybavením na odsávanie
mlieka o rozlohe (ktorá nikoho nezaujíma, ehm, ehm)! A niekoľko per-fektných!
Perfektných bitúnkov (ktoré síce nedodržiavajú základné hygienické štandardy, ale
musím to potichu povedať, kvôli zákonu o ochrane klientov na aukciách, ehm, ehm),
ale to vás v každom prípade nebude trápiť, lebo sú za veľmi výhodnú cenu!“
„Ja tu nevydržím, Adrián, fakt nie,“ zovierala som mikrofón silno v prstoch. „Vydrž,
máš to nafotené aj nahrané?“ „Hej,“ prikývla som, hoci ma Aďo nemohol vidieť. „A
máš nafoteného aj kupcu?“ Opäť súhlas.
„Číslo dva: psi! Ponúkam výhodný obchod so psíkmi (fuj, ako ich len neznášam)! V
ponuke sú rôzne plemená, naozaj všetky, na ktoré si len spomeniete! Nevyhýbam sa
ani špeciálnym kríženiam (keď to nevyjde na prvýkrát, zoženiem ďalšiu suku, až kým
sa nám to nepodarí, no a čo!) a vyvážaniu do zahraničia! Drahí moji, obchod so mnou
prináša veľké zisky. A ušetríte. Priestory na kotenie sú vážne malé a ja vám ponúkam
záruku na ich každodenné čistenie (ehm, ehm, takže tam nemusíte vôbec chodiť a ja
sa o to vôbec nemusím postarať. Pšt, Sidónia, máš to zapísané, povedal som to, hej?
Takže keby niečo, vedeli o tom. Podľa zákona, hej?).“ Po tom, ako si Groš šuškal so
svojou asistentkou v pozadí, divila som sa, že to nikto neregistruje. Bola som síce

hneď v prvej rade, ale Groš bol naozaj hlasný. Akoby si bol všetkým taký istý...
„Mám toho po krk. Chcem po ňom hneď skočiť a zbaliť ho,“ neuniesla som to a vtedy
sa Groš pozrel na mňa. Zamrzla som. Videl ma? Uvedomil si, že nie som len ďalší
obyčajný klient?
„Milé dámy, ručičky vám bozkávam na diaľku (ehm, ehm, to iste, fuj) a vážení páni,
keďže som dostal upozornenie, že musíme aukciu predčasne ukončiť, dáme si na
záver posledné číslo a aukciu, na ktorej všetko dokončíme, vám v predstihu oznámim.
Číslo tri: dvojité sliepky!“
Na pódium sa sťažka vydriapala sliepka. Ak by sa ňou ešte dala tak nazvať. Bola
spojená cez hruď so svojou dvojičkou. Doslova to boli siamské sliepky.
„Môj najnovší experiment! Viac mäsa, väčšia úspora miesta, možno menej krmiva...
ale to sa oplatí! Verte mi!“ Ľudia nachvíľu ostali v šoku a po pár sekundách sa
nadšene roztlieskali. Všade som počula pochvaly ako „skvelé, pán Grošík,
neuveriteľné!“ a „isto budú aj geneticky modifikované, s lepším mäsom, výborne, pán
Grošík!“. Ponuky len lietali vzduchom.
A vtedy mi praskli nervy.
„Stop!“ zakričala som, ale oni ma neregistrovali. Vybehla som po schodoch na pódium
a zamávala rukami. „Stop! Čo nevidíte, ako Groš zaobchádza s tými zvieratami?
Nevidíte, ako trpia? Toto nie je spravodlivý ani dobrý obchod!“
„Ale je ziskový, milá slečna (ty kazisvet jeden, ehm, ehm). Komu kedy záležalo na
tom, ako sa zvieratá cítia? Každý chce zarobiť, kde je dopyt, tam je ponuka a aj
zákazník je spokojný,“ tichým hlasom sa mi snažil Groš zalíškať.
„Niektorým záleží. Napríklad mne. Štátna veterinárna správa, pán Groš,“ vytasila som
preukaz, „pod oddelením štátnej polície. Mám právo vás zatknúť, takže byť vami,
dávam si pozor na jazyk.“
Groš sa ku mne so smiechom nahol: „Viete, slečna, ide o to, kto tu má moc. Vy sa
naozaj nebojíte? Budete ticho tak, ako tí predtým.“
„Ja? Na to zabudnite! Ja mám plán. A hoci by ste mi ho mohli rozbiť, ja nestíchnem. A
hoci by som bola len kvapka v mori, aj tá strhne so sebou oceány. Len nesmie byť
ticho. Nikdy nesmiete byť len ticho.“ A s tými slovami som mu nasadila putá.

