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nie sme škaredí, len vizuálne komplikovaní
Občas mávaš dni, ktoré nazývaš repozicioningové. Znie to tak múdro. A pritom si len
vysypeš ďalšiu škatuľku lentiliek a upratuješ ich na kôpky. Ak v niektorej prevýši počet
inú, vyješ inkriminované. Tešíš sa, že z niektorých farieb je len po jednej. Vždy sa taká
v škatuľke nájde. Útecha zaškatuľkovanej samotárky.
Dnes to bola fialová, modrá a ružová. Priveľa na samotu.
Dažďu sa podarilo porozkladať svoje zrkadielka a ponúknuť chabému slnku možnosť
ich chvíľu leštiť. Dievčatko nakuklo do každého a gumákou zrušilo všetku námahu
lúčov. Žiadne zo zrkadielok nebolo to pravé. Hľadala to s farebným rámom, ale také
boli len popri ceste a tam ju mama zas nepustí. Tvrdí, že sú to len naftové oká, ale
ona predsa vie, že sú to lentilkové rámy pre slniečko. S posledným rozbíjaným na
tisícky kvapiek to trošku prehnalo.

Ani tento nie je lentilkový! - nahnevalo sa dievčatko na ďalšie falošné zrkadlo.

A rozbilo ho. Ľudia okolo boli smiešne bodkovaní.

Po tomto čine ho rodičia dali do škôlky.
A prišla zima.

po tme je každá mačka tatér
V izbe máš akúsi obdobu priemyselnej zimy, ktorou disponujú sídliská v noci, keď sa
sem cez vetráky dotiahne puch z periférie a zmieša sa s výparmi obyčajného dňa. U
vás to nie sú klasické vône z dopoludňajšieho varenia a údržby bytu, skôr iba nudný
neutrálny pach minimalistického nábytku, nápadu mamy. Biela ťa irituje. Sivá ešte

viac.
S vyplazeným jazykom trhalo fotkám rožky. Boli ostré a pichali. Oblé sa dievčatku
páčili viac. Album bol jej obľúbená hra. Na mačku a na myš. Skrývalo album v škatuli a
nedovolilo dospelákom strkať sa pod posteľ. Potom ale raz prišiel mátohový deň.

Pozri, pod postieľkou nič nie je... A toto...a toto je čo?! – vytiahla prskajúca mama
za chvost lacetky albumovú myšku s okrúhlymi fotkami.

Po tomto čine ho rodičia dali do školy.
Na jar prišla karanténa a tvoja maturita sa zúžila na petíciu za jej úplné zrušenie.
Podpísalo ju už viac ako desaťtisíc ľudí. Pod rúškom anonymného inkognita všetci tvoji
spolužiaci. Ty nie. Červených je vždy v škatuľke najviac. Na čele to máš dávno všetko
napísané. Už od jesene.
Vieš veľmi dobre, že lentilky by mali byť v tvojom veku už dávno úzkoprofilový tovar.
Aj tak si v trafike vypýtaš rovno dve škatuľky a schováš do bočného vrecka vaku,
niekde medzi literatúru pre štvrtý ročník a náuku o spoločnosti. Večer si z nich
vypočítaš, či zmaturuješ. Pôjde o zelenú.

nie všetky námestia sú zaterasené
Na jeseň zramovali terasy. Na dlažbe námestia zostali len kocky. Plné drobných
žuvačkových mincí, čo prepadali cez podlahy terás nepozorným spolužiakom pri
záťahoch po vyučovaní. A od piatka do nedele. Ani jedna žuvačka nebola tvoja. Majú
obmedzenú škálu farieb.
On mal všetky. Ale dúhy sú prchavé. Skrz ústa miznú farby.
Ružová úplne chýba.
Cmúľalo ich pomaly, opatrne, len vrchnú farbu, vtedy sa lentilkám praskalo okolo
obvodu celé telo a dali sa otvoriť ako mušľa. Niektorá praskla. Niektorá šla. Dievčatko
ju drží na ukazováku a myslí si, že je to očná šošovka. Mama má také. Na pohotovosti
si nemysleli nič. Odvtedy dievčatko vie, že lentilky sú dobré iba vo farbe. Biele
škrupiny sú nanič.
Vraj bol Pygmalionom tvojho tela, no od duše si mu nedala prístupové heslo. Márne si
ho uisťovala, že je tam dávno zakotvený. Jeho loď sa každý piatok potápala vždy
rovnako stratená a túžiaca, aby si ju ty, jeho Robinsonka zas raz a tisíckrát potom

zachránila. Pritiahla k sebe do prístavu paží. Mohol ti byť verným Piatkom, sobotou a
nedeľou a potom zas iba tiché, nudné more bežného týždňa s jednou stratenou bielou
roztápajúcou sa škrupinou bez prístavu. Si celá od čokolády. Je horká.
Jeho škrupina našla iný prístav.
Po tomto čine ťa rodičia dali na výšku.

