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Určite aj vy poznáte Margitu. Možno nie práve tú,ktorú poznám ja,
ale nejakú jej podobnú ste už určite stretli. Margita v podstate nie
je zlá žena, len občas má človek chuť povedať jej, nech je radšej
ticho. Margita na všetko nadáva. Nič nie je dobré a ani dobré nebude.
Všetko dobré už bolo. Všetci sú zlí a všetko je nanič. Margita si
v robote vyslúžila titul „pesimistická Gitka“. Pravdupovediac, ju tak
nikto nevolá, ale toto pomenovanie je vcelku výstižné.
Všetko sa to začalo už veľmi dávno, keď ešte Gitka chodila na
strednú odbornú školu, odbor kuchár- čašník. Gitka chcela pôvodne
ísť za kaderníčku, lenže rodičia považovali toto povolanie za
podradné a tvrdili, že na to aj tak nemá. Naša Margitka nemala veľa
kamarátok. Ani s chlapcami jej to veľmi nešlo. Ona bola ten
hanblivejší typ a zatiaľ čo ostatné dievčatá chodili na rande, Gitka
chodila na zákusky do cukrárne na rohu. Mala jediné šťastie a to bol
veľmi dobrý metabolizmus a tak aj bez väčšej námahy na nej nebolo
vidieť ani náznak toho že v predošlý deň spratala dva veterníky a
krémeš. Mama jej zomrela ako sedemnásťročnej keď spadla zo
strechy pretože sa snažila utesniť dieru cez ktorú im už dva týždne
tieklo do kuchyne. Bola na mieste mŕtva. Margita ju videla padať
práve keď sa vracala zdnuka a niesla jej kladivo. Otec sa o tri roky
zabil pri autonehode. A tak Gitku vychovávala jej stará mama. Tá
jej vôbec nerozumela… Nechápala, načo jej je toľko vecí, toľko
oblečenia a topánok, či jej nestačí to čo má?! Našej Gitke sa postupne
sprotivil celý život. O samovražde uvažovala, istý čas celkom často,
ale nemala na to odvahu. Teda, akoby povedala ona- samovrahovia sú
blbci! Aj tak raz umrú, už mohli počkať…
Teraz Gitka robí v meste na pošte. Nik nevie ako sa tam dostala,
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keďže má vyštudované len kuchára- čašníka. Pred tým robila
v jednom závode na výrobu záhradného náradia, ešte pred tým
v papiernictve a ešte ešte pred tým robila domove sociálnych služieb.
Každé ráno na pošte vyzeralo asi takto:
„Ako je dnes pekne! Teplúčko, slniečko nám tu svieti! Ako ste
sa vyspali, dámy?“ spustí niektorá. „Ale do kelu aj so slniečkom!
Tak bolo teplo, že som spať nemohla!“ pohotovo zareaguje Margitka
a pokazí náladu aj ostaným. „ Tak čo si si neotvorila okno?!“ „Ešte
lepšie! Nech mi tam komáre nalietajú? Tak to ďakujem. Och, ako
nemám rada leto!“. „A ani jeseň, zimu a jar,“ pomyslia si ostatné
kolegyne.
Alebo ešte aj takto:
„Dobré ránko dámy! Včera som si kúpila skvelé nohavice vo
výpredajoch. Boli ste ich už omrknúť? Majú skvelé ceny!“ začne
jedna z kolegýň. „A načo, prosím ťa! Veď tie ceny sú aj tak hrozné.
A keby to aspoň stálo za tú cenu! Prd! Aha! Ja mám tieto zo sekáča za
sedem eur a držia už dva roky.“
Okrem toho, že je Margita taká ufrflaná, je ešte k tomu aj strašne
skúpa. Ona to nazýva „šporovlivosť“ ale je to obyčajné držgrošstvo.
Najčudnejšie na to je, že nedopraje nie len ostatným, ale ani sebe!
Šetrí, kde sa len dá. Servítky berie len z reštaurácií, zásadne ich
nekupuje. Igelitových vrecúšok naberie pri každom nákupe tak aspoň
zo desať do tašky a jedno čajové vrecúško vylúhuje aj štyri razy.
Oblečenie nekupuje vôbec, všetko nosí až do vtedy, kým sa to doslova
nerozpadne. Žije sama v jednoizbovom byte na sídlisku na okraji
mesta. Človek naozaj nechápe čo robí s tými peniazmi čo zarobí…
„Dobré ráno žienky!“ zašvitorí jedného dňa Margitina kolegyňa
Tereza. „Ako ste sa vyspali?“ „ Ale sa ani nepýtaj!“ pohotovo
zareaguje Gitka. Má taký zvyk pokaziť náladu a zhnusiť deň ostatným
„žienkam“ už od rána. Čím skôr, tým lepšie… „Dnes som sa vôbec
nevyspala. Aj lieky som si dala a aj tak nič. Furt dáke sanitky chodili
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a neviem čo, tak som si zapla telku, že si voľačo pozriem. A tam
samé hovadiny dávajú!“ „A dosť! Mňa už z nej fakt porazí. Človek
sa snaží začať deň pozitívne, s úsmevom, presne tak ako to písali
v knihe Pozitívne myslenie. A potom stretne Margitu! Aj by som
jej niečo povedala, ale podľa knihy to nie je dobré. Už to takto
ďalej nevydržím! Keď sa nezmení sama, zmením ju ja!“ pomyslela si
naivne Tereza a v hlave sa ej už vyvíjal plán…
„Haló? Giti? Už sme tu, si hotová? Čakáme ťa pred vchodom.“
Tereza mala geniálny plán. Teda aspoň ona si to myslela. Rozhodla
sa vziať Margitu so sebou na predĺžený víkend do aquaparku. Gitka
zo začiatku nesúhlasila, veď v aquaparkoch sú samé pojašené deti
a špinavá voda a navyše tá cena! Ale nakoniec ju Teraza presvedčila,
sama nevedela ako.
Dorazili tam okolo obeda. Margita, Tereza a ešte dve Terezine
kamarátky, ktoré Gitku nepoznali, ale Tereza ich na ňu vopred
upozornila a oboznámila ich aj so svojim plánom.
Ostatné ženy sa už nahodili do plaviek a chystali sa zaútočiť na
bazény. Trvalo im asi pätnásť minút kým presvedčili Margitu, aby
išla s nimi. Tá sa vám vyhovárala na všeličo možné i nemožné! Keď
sa konečne prezliekla do plaviek, nevedeli či sa smiať alebo plakať.
Ťažko bolo povedať, kedy boli tie plavky v móde, ak niekedy vôbec
boli. Proste vyzerali hrozne! A o Margitinej postave ani nehovorím.
Tak sa ženičky rozhodli ísť najskôr na nákup plaviek. Samozrejme, že
Gitka hneď vyhlásila, že ona nebude míňať na také zbytočnosti, ale
Tereza jej sľúbila, že jej ich zaplatí. Chcela ju rozveseliť. Vymýšľala
všetko možné! Najprv kúpili plavky, potom šli na masáž, do vírivých
bazénov a dokonca presvedčili našu Gitku aj na tobogan! „Ja som
to dala! Gitka dnes skoro ani nefrflala!“ pomyslela si Tereza. „Tak
čo ? Neviem ako vy, ale ja som strašne hladná. Navrhujem ísť sa
prezliecť a potom sa stretnúť v hale a ísť niekam na večeru. Môže
byť?“ spýtala sa.“ Ja s vami nejdem,“ vraví Margita. “Nabalila som
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si z domu a musím to zjesť skôr ako sa to pokazí. Stretneme sa zajtra
ráno, aj tak som unavená.“ Škoda, pomyslela si Tereza. Ale aj tak
úspech! Na nič nezanadávala. „A stavím sa, že by tam aj tak mali len
nejaké odporné polotovary alebo prepražený syr s hranolčekmi!“ …
Na druhý deň už Margitu nedonútili ísť s nimi do bazénov a to
napriek tomu, že včera kúpili nové plavky. „Ale neblázni! Tak načo
si sem prišla keď nikam nechceš ísť? Načo som ti včera kupovala
plavky?!“ začala Tereza. „Ale ja som ťa o ne ani neprosila! Neviem
načo si ma sem ťahala. Škoda peňazí..“ ohradila sa Gita. „No prosím!
To je vďačnosť. Máš pravdu, škoda peňazí na teba! Ja som ťa sem
vôbec „ťahať“ nemusela, vieš?! Ideme do bazénu, potom na obed a na
nákupy. Pokojne si tu zatiaľ trč v izbe a frfli na celý svet!“ vypenila
Tereza. Margita neodpovedala. Zavrela dvere a ostala v izbe sama.
Tereza sa naštvaná vybrala s kamarátkami do perličkového bazéna.
„Ona je neskutočná! Človek jej chce pomôcť a ona sa takto odplatí!
Vždy všetko ofrfle, to je vďačnosť! Načo som ju sem ťahala? Ja som
trúba..“ Kamarátky ju mlčky sledovali. Nechceli nič vravieť, celé im
to prišlo nejaké vtipné. „Vieš, mne to celé príde akési vtipné.“začala
jedna. To však nemala, lebo Tereza sa dostala práve do toho kritického
bodu, kedy máte naštvaného človeka radšej nechať tak a prizerať
sa naň z bezpečnej vzdialenosti ako na rozzúrené zviera v zoo. „A
čo je na tom také vtipné? Vieš čo, už toho mám dosť! Idem preč!
Aj tak je to tu celé nanič! Behajú tu samé pojašené deti, voda je
špinavá a studená a posledné čo mi chýbalo ste vy dve a Margita!“
Obe Terezine kamarátky sa na seba pozreli a pousmiali sa. „Začína
byť ako Margita. Vymenili si role, nemyslíš?“ To Terezu úplne dostalo
a tá nasrdená ako malé dieťa keď sa na ňom dospelí zabávajú, vyšla,
teda pardon, doslova vyletela z bazéna a namierila si to rovno do izby.
Cestou kopla jednu starú dámu a vrazila do malého dievčatka, ktoré
neudržalo rovnováhu a zvalilo sa na zem. Bolo jej jedno či v izbe
stretne Margitu, už toho mala akurát dosť!
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Keď sa vovalila do izby ako orkán, izba bola prázdna. To ju na
chvíľu zastavilo, ale nie úplne. Opäť sa spamätala a hneď sa začala
baliť. O pol hodinu bola hotová. Obrazne i do slova. Ľahla si na
posteľ a zaspala. Snívalo sa jej, že niekto vošiel do izby. Bola to
Margita a bola oblečená celkom pekne. Mala nové šaty a počkať! Ona
sa usmievala! A vo dverách na ňu čakal nejaký chlap. Margita prišla
k nej a potriasla ju za plece. „ Tereza, spíš? Haló? Spíš?“ Tereza sa
prudko posadila a neverila vlastným očiam! Ono sa jej to nesnívalo!
„Kam ideš? Prečo sa balíš?“ Vôbec nevedela, čo jej na to má povedať.
“Inak toto je Peter. Stretli sme sa včera večer keď ste vy boli na večeri
a ja som si zašla ešte niečo kúpiť do supermarketu. Narazili sme do
seba a potom sa to tak zomlelo, veď vieš ako to býva napríklad v tých
romantických komédiách. Vtipné, nie?“ „Áno, vtipné..“ bolo jediné
na čo sa Tereza vtedy zmohla. kto vie čo je vtipné, pomyslela si. „
Nechceš sa ísť prejsť? Vonku tak pekne svieti slniečko. A čo vravíš
na moje nové šaty?“ Margita sa usmiala a zatočila sa v nových šatách.
Tereza nevedela čo si o tom myslieť. Naozaj to bolo celé akési vtipné.

