
Nepotrebujem 

 

Mne je úplne jedno, že vy viete, že ja to viem. Mňa hnevá to, že vy viete to, čo ja nie. Že ja viem. 

A možno by som mala, ale len sa pozerám na svoje nohy. Nevadí mi, keď mi povieš, že som hlúpa, a že 

som mala dávať pozor. Vraj je na mne vidno, že nie som excelentná. Pozrieš a vidíš. Stromy za 

mrežami. Nepokoje, extrémizmus, kvôli ktorému plačem, keď ma duch príde skontrolovať, či spím aby 

mohol odísť a nestrašiť ma. Ale ja som hore. Tak si spolu dáme dve kávy. Taký, čo nehovorí. Môžeš mi 

povedať, že som suchá, ale mne to nevadí. Som v poriadku s tým, že som utiahnutá. Lebo ja budem 

skákať a búchať do vzduchu. Aby som vybila zlosť, ktorá príde, keď si poplačem. Viete, že to viem, ale 

vy nie.   

 Mali by sa báť  a mali by sa klaňať. Pred imaginárnymi priateľmi a duchmi, ktorý si s nami dajú v noci 

kávu, keď preberieme existenčné účely. Duch nevie. Ani oni. Len vy. Jemu to môžem povedať, môžem 

šepkať, aby som nezobudila tých čo strašia. Čo mi zhodia dosku na žehlenie. Počujete, keď chodia po 

podlahe? Lebo oni sa nevznášajú. Ich krátkodobý mŕtvolný chlad zahreje na duši. Nie sú to ľudia. 

Neviem kto sú. Dobrí poslucháči. Takí ako ja. Nevedia, ale chcú vedieť. Tak ako ja. Chcú, aby ostatní 

videli. A aby sa klaňali. Ale sú to duchovia. Vidím ich len ja. Počujem ich. Cítim. Dávajte pozor, 

možno budete musieť vyhodiť levanduľu a kúpiť soľ. 

  Prečo sa opakuješ? A prečo si to neopakuješ? A prečo to nevieš? A prečo si ticho? Ale ja som hore 

a čítam. A viem, len nepoviem. A ver mi kričím. Neviem od kedy. Začiatok bol dávno. Takže si to 

nepamätám. Nespomínam si na mnohé veci. Také, ktoré vraj nepotrebujem. 

 


