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„Som taká šťastná, po takých šatách som
dlho túžila. A moja zbierka! Má ďalší malý po-
klad.“ 

„Čo budeš robiť s toľkými šatami?“ vyzve-
dám. 

„Budem ich predsa mať! Budem ich nosiť
pri rôznych príležitostiach, môj manžel dosia-
hol isté postavenie, a tak ho MUSÍM reprezen-
tovať. Nech všetci vidia, akú má KRÁSNU
manželku. Na večierkoch, kokteiloch a recep-
ciách, tie šaty sa na to úplne hodia.“

„A keď priberieš?“ 
Predstavujem si pribratú Pipi v šatách, ktoré

práve kúpila. Predstavujem si, ako špeky rozťa-
hujú zips a na tučnom bruchu sedia ako pne-
umatika. 

Zhrozene zhíkne: „Ja? Nikdy! Nikdy nebu-
dem ako tie zanedbané tučné ženy, pretože
budem na sebe vždy pracovať!“ Zatrúbi na
škodovku, ktorú by týmto autom pokojne do-
kázala rozbiť na cimp campr. „Nikdy nebu-
dem pobehovať po dome vo vyťahaných teplá-
koch, nikdy nebudem mať olámané nechty.
Vždy budem skvele vyzerať! Za každú cenu,
nakoniec, môj manžel na to má.“ 

Svieti červená a ona poklepkáva prstíkmi po
prístrojovej doske. Asi rozmýšľa. Ako byť stále
krásna a štíhla, aby sa vopchala do svojich po-
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kladov. Aby mohla REPREZENTOVAŤ! Po
uliciach sa náhlia ľudia. Vianoce pomaly udá-
vajú tempo čižmám, topánkam a ľahkým te-
niskám. Zrýchľujú dni. Nekompromisne vhá-
ňajú mužov a ženy do obchodov nakupovať,
nakupovať a znova nakupovať. Do zbláznenia
nakupovať. Toto je ozajstná daň za sviatky po-
koja. Premenili sme ich na naháňačku ako
z grotesky. 

Naskočí zelená. Pipi trúbi a nadáva. Na hlú-
pych šoférov, na nemožné šoférky. Sú pomalí.
Ona sa ponáhľa. Zaradiť nové šaty do svojej
zbierky. Kĺžeme sa po cestách ako nedobytná
strieborná archa. Striekame na chodcov prúdy
špinavej vody. V aute je teplučko. Hrá rádio.
Akýsi spevák škrieka text o nešťastnej láske.
Nervozita ľudí z chodníkov sa triešti o neprie-
strelné okná auta. Míňame sivé, uponáhľané
tváre ľudí, ktoré upierajú pohľad kamsi do
vzduchoprázdna. Telefonujú. Dívajú sa na ho-
dinky, alebo netrpezlivo vyťukávajú esemesky.
Obedujú počas chôdze a za volantom áut rie-
šia rozchody. Nikto sa nikomu nepozrie do
očí. Ponáhľanie sa zaberie veľa času. Znova nás
zastaví červená. Pipi mlčky pozoruje semafor
a ja sa dívam do výkladu s luxusným nábyt-
kom. Priestranná posteľ s baldachýnom láka
na spánok. Nedbalo porozhadzované vankúše
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