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O knihe

Ú� dajne  nie  je  možne�  napí�sať  knihu  s  LGBT  tematikou,  pretože
Slovensko nie je pripravene� . Znie to absurdne. Dokonca tak absurdne, že
sa toto tvrdenie ani na�hodou neda�  brať va�žne.  To otva� ra dvere komike.
Va� žne te�my sa daju�  prebrať s humorom a ľudí� je potrebne�  brať ako ľudí�,
pretože  inak by sme ako spolocnosť nikdy nes li  dopredu a doka� žali  by
sme len stagnovať.

Ta� to veľmi kra� tka knižka je ako polievka,  do ktorej  sa dostal humor,
ľudske�  pra�va,  žožnamovanie,  viac ako jedna minorita  a  v  neposlednom
rade to, v com su�  niektorí� slova� ci majstri sveta – hejtovanie. Stand up na
voží�cku nema�  veľky�  žmysel, alebo je to cele�  u� plne inak?
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1. výstup - inzerát

„Na po� dium pricha�dža na� s  tajny�  hosť. Č. lovek, ktore�ho nepožna�m, požna�
cloveka,  ktory�  tvrdí�,  že  Sandra  je  skvela� .  Tak  ju  priví�tajme  mohutny�m
potleskom!“

V sa� le je asi sesťdesiat ľudí� a vsetci tlieskaju�  nežna�mej brunetke, ktora�
na svojom voží�ku sí�ce nela�me ry�chlostne�  rekordy, ale doka� že í�sť dopredu
a popri tom vsetky�m ma�vať.

„D. akujem pekne ža  uvedenie.  Mo2 žem povedať,  že  clovek,  ktore�ho tu
pa�n organiža� tor nepožna� , požna�m dobre. A bola by som radsej, keby som
ho nikdy nepožnala a to nielen preto, že ma�m o dve kolieska naviac. Teraž
vsak k veci. Ma�m telku. Norma� lne som bola v obchode a povedala som si,
že  jednu chcem.  Nebudem ža n u  da�vať  polovicu vy�platy,  vsak  nie  som
blondí�na.  Ale na tej  jednej  boli  tak kra� sne maciatka.  Tak ma�m o jednu
telku  viac,  o  dve  tretiny  vy�platy  menej  a  maciatka  nikde.  S  pomocou
jedne�ho dobre�ho a jedne�ho dobre žaplatene�ho cloveka sa dalo vsetko u
mn a dohromady, tak by som mohla byť sťastna� . Ani veľke� , ani male� , vsetko
tip top. A už  sa na mn a ru� tia Krimi noviny! V kra� snych detailny�ch ža�beroch
su�  veci, ktore�  som fakt nechcela vidieť. Aj som si povedala, že koho žabilo,
no tu trepnu�  že Sandru ž Bratislavy. Hneď som sa ustipla a keď som to
robila,  vypadol  mi  diaľkovy�  ovla�dac  a  keď  som  ho  dví�hala,  dala  som
volume tak na celu�  dl�žku požorovateľne�ho vesmí�ru.  Tie fujavice možno
spo2 sobila moja telka. Vlnenie, to si pama8 ta�m. A ja som sa dobre vlnila, ky�m
som to neokresala ž volume na plné pecky na volume bolí ma hlava, ale nie
až tak moc.“

„Č.o ti na to povedala mama?“

 S. Hoferek – Mama hľadá ženu 4/13 greenie.elist.sk 

http://greenie.elist.sk/


„Nieco mi vravela, ale nepocula som to. Ale teraž k tomu hlavne�mu. Som
tu kvo2 li mame. Ona je mu� dra, vedela co obsahuju�  vsetky tie rela� cie alebo
co  to  je  s  na�žvami Mama ožen  ma a Farma�r  hľada�  ženu.  Ja  som na to
neveriacky požerala ako krtko na beto� n a mala som pocit, že ma niekto ž
druhe�ho konca vesmí�ru chce potrestať ža to volume na telke.  Hneď mi
napadlo,  že  by  to  mohol  niekto  pomeniť.  Farma�r  hľada�  ženu,  ale  ženu
mo2 že hľadať aj mama. A aj farma� r by mohol niekoho oženiť. Hlavne ak by
to  bol  taky�  ten  multifunkcny�  chlap  ako  Pellegrini.  Aj  na  traktore,  aj  v
kostole, aj v kostole na traktore, no proste vsade. To je pre mn a len taka�
somarinka,  ale  to  druhe�  je  u� žasne� .  Mama  hľada�  ženu.  Ja  hľada�m  sta� le
okuliare, niekto hľada�  žlatokopku, ktoru�  si mo2 že aj žo slovenske�ho platu
dovoliť a moja mama hľada�  ženu, ale nejde jej to. Ona vsetky tie moderne�
huncu� tstva na ty�ch internetoch nepožna�  a neovla�da. A vo2 bec, kde si ich ma�
na� jsť? Tak som sa rožhodla, že idem hľadať tu,  v hľadisku. Ma�m tu fotku
mojej mamicky, specia� lne taku�  ž roku, keď žací�nal Depeche mode, tra�va
boli želensia a cervene�  trení�rky na telesnu�  vy�chovu boli ČOOL a IN. Teraž
som už  vžbudila požornosť ty�ch niekoľky�ch v prvej rade, ktorí� maju�  leps ie
oci ci leps iu optiku ako ja, a ty�m ostatny�m poviem nieco o mojej mame. O
jej  vnu� tri.  Moja  mama  ma�  rada  ža�hradku  a  vys í�vanie.  Pri  ty�chto
cinnostiach na nic  nenada�va a nema�  požna�mky, co vsetko by som mohla a
mala robiť lepsie. A hľada�  ženu. Tu ma�m na to papierik.“

Sandra vybera�  ž vrecka papierik a v slabom osvetlení� trochu nada�va, že
sa to neda�  dobre cí�tať.

„Takže, mala by byť mila� , prí�jemna�  a vesela� , aby sme si… teraž neviem
ci  rožumeli  alebo  nerožumeli.  Č. lovek  nikdy  nevie.  A  mala  by  byť
nefajciarka, so schopnosťou umyť aj ten najviac spinavy�  plech, co vie moja
mama vždy oceniť a pochva� liť, a mala by mať dobre�  srdce a rovnaky�  vkus
pri  spolocnom  sledovaní�  televí�žie.  Neviem,  co  k  tomuto  mo2 žem  este
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pridať,  ale  musí�m  povedať,  že  moja  mama  je  poctivy�  televí�žny  diva�k.
Vs imne si chybu v reklame a rada to povie nahlas vždy,  keď ju da�vaju� .
Takže  my nepotrebujeme  informa� ciu,  že  ide  reklama.  Moja  mama  to
jednoducho vie, svojim tretí�m okom vsetko podrobne prestuduje a my sa
tak nemusí�me topiť vo vlastnej nevedomosti. Este by som mala povedať o
mojej mame nieco vlastny�mi slovami. Vychovala ma tak dobre, ako vedela,
a  tak  som  mala  sta� le  trojky.  Bež  nej  by  to  bolo  nieco  celkom  ine� ,  ale
nemenila by som to. Ma�m svoju mamu rada, a poviem si to aj pri každej
jednej televí�žnej reklame. Aj po tom, co mi povie, aby som dala tu�  telku
hlasnejs ie  keď  sa  tam  objaví�  Miro  Jaros .  Takže  hľada�m.  Alebo  sko2 r
poma�ham  hľadať,  lebo  moja  mama  hľada�  ženu.  Čhlapa  nechce,
hermafrodita tiež  nie, to mi neodsu� hlasila. Takže ak je tu niekto, kto ma�
mamu  alebo  aspon  trochu  podobny�  vek  ako  moja  mama  a  nebojí�  sa
spolocnej precha�džky do Kauflandu a požerania telky s palacinkami, ake�
vie  len  moja  mama,  tak  sa  mi  ožvite.  Budem  tu  niekde  vžadu  a  s
poha� rikom budem spomí�nať na to,  co  vsetko som už  stihla požabu� dať.
D. akujem, ste u� žasní�!“
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2. výstup - rande

„Sandra  pocas  minule�ho  vy�stupu  porožpra�vala  o  tom,  ako  jej  mama
hľada�  ženu. Alebo Sandra hľada�  ženu pre jej mamu? Ako to vlastne je a ako
to dopadlo? O tom va�m pricha�dža porožpra�vať pra�ve teraž!“

V sa� le je o nieco viac ľudí� ako predty�m. Niektorí�, ktorí� is li na cigaretku
pred  jej  posledny�m  vystu� pení�m  si  povedali,  že  na  n u  po2 jdu  až  trochu
nesko2 r a daju�  jej sancu, keď je tu žnovu. S voží�kom a s u� smevom pricha�dža
k mikrofo� nu.

„D. akujem, ďakujem a rada tu vsetky�ch vidí�m. Minule som tu bola, lebo
hľada�m ženu pre tu�  najdo2 lež itejs iu ženu. Pre mamu. Ale cuduj sa svete,
ky�m ja hľada�m ženu pre n u, ona hľada�  pre mn a chlapa. Ako by povedali v
Dunajskej  strede,  v Rimba Sombe ci  v  Strede nad Bordogom, toto nem
dopadne dobre. Teda, ak tam na�hodou požerali seria� l Susedia a este aj po
ty�ch  dlhy�ch  rokoch opakuju�  tu� to  hla� sku.  Moja  mama  si  myslí�,  že  bude
veľmi vtipne� ,  ak ku mne žoženie basketbalistu.  Vraj  poriadny chlap ma�
mať  dva  metre.  S  ty�m  sa  da�  su� hlasiť,  ma�  to  vy�hodu  v  obchode  pri
nakupovaní� a poviem va�m fyžika� lne tajomstvo. Dvojmetrovy�  chlap urobí� v
horu� com lete lepsí� tien  ako take�  male�  stvorenie ako som ja. Takže ak bude
vrhanie  tien a  olympijska�  disciplí�na,  poslem tam  svojho  chlapa.  Len ho
musí�  moja  mama  na� jsť,  tak  jej  pomo2 ž te!  Basketbal  podmienkou,  nie
vy�hodou.  Hľadanie  muža  ale  necha�m  na  nej,  ma�  s  hľadaní�m  toho
spra�vneho sku� senosti cely�  ž ivot a niekedy ma�m pocit, že len sku� senosti s
hľadaní�m nestacia.  Este niekomu povie,  že  som mala trojky a už  žacnu�
niektorí� chlapi sledovať moju postavu oveľa precí�žnejs ie.“

„A nasla si ženu pre mamu?“
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„Joj,  že  ci.  Čí�tila  som  sa  ako  porotca  vo  vsetky�ch  ty�ch  Talentoch,
Superstar  a  neviem  com  vsetkom.  Asi  aj  Mama  ožen  ma.  Vybavujem,
sku� mam, spožna�vam, no cela�  veda.  Nebudem hovoriť  mena� ,  aspon  nie
priamo.  Trochu  si  dopomo2 žem  porovnaniami  s  postavami  ž  minulosti,
ha�dam  to  priveľmi  nepreženiem.  Prve�  rande  žnie  na  papieri  dobre.
Kvietok od jednej, kvietok od druhej. Vža� jomne si ho vymenili a keďže sme
boli  na na�vsteve,  kde ž ekonomicke�ho hľadiska a urcite�ho minimaližmu
bola  len  jedna  va� ža,  tak  sa  naskladali  kvietky  k  sebe.  Z. ena  bola  v
rovnakom  veku,  mala  rovnake�  na�žory  na  skaženu�  mla�dež ,  ktora�  sta� le
niekde vyseda�va, tak ako ja. Teda ak ma tu este niekto považuje ža mla�dež .
Čele�  rande bolo plne�  rožhovorov, diskusií�, najro2 žnejs í�ch polemí�k a vlastne
vsetke�ho, co treba prebrať.  Zakecali sa je veľmi, naožaj veľmi slabe�  slovo.
Pocasie,  politika,  no  jedno  vsetko.  A  potom  to  pris lo.  Moje  detstvo.
Nena�padne  som  odplachtila  vedľa  a  neviem,  ci  si  to  vs imli.  Toľko
informa� cii naraž. Vysvitlo, že aj ta�  druha�  žena ma�  dce�ru. Ú� plne ina�  postava,
ine�  vlasy, ine�  oci, žuby, nechty, bež kolies a tak podobne. Jej dce�ra že ma�
tetovanie,  takže  je  Satan,  a  ža� roven  je  to  tetovanie  Jež isa,  takže  je  to
sva8 tica. Snaž í�m sa to nepocu� vať, ale moja vlastna�  mama v domnení�, že by
som mohla nieco žle prepocuť, ma prisla preparkovať bližs ie. Darmo jej
hovorí�m, že tu stojí�m na invalidoch a je mi dobre. Obidve sa dohodli, že
treba sku� mať vsetko o tej mla�dež i, ci už  s ty�m mla�dež  su� hlasí�, alebo nie.“

„Ako to dopadlo?“

„Dopadlo to  lepsie  ako  nasledovne�  rande.  Druha�  pani  bola  od mojej
mamy  stars ia.  Vyžerala  tak  trochu  ako  Vasiľ  Biľak,  vyjadrovala  sa  asi
rovnako  a  na  starom,  plesnivom  gramofo� ne,  pu� sťala  sum  pretka�vany�
hlu� posťami ž histo� rie. Najsko2 r som si myslela, že toto je jeden veľky�  omyl
a predsa sa moja mama nemo2 že da�vať dohromady s nieky�m ako je ona, ale
medžity�m sa žase rožpru� dila  debata.  Zase o na� s,  o  takej  tej  skaženej  a
neviem  akej  mla�dež i.  Ma�m  pocit,  že  moja  mama  žacala  chodiť  po
na�vsteva� ch  a  brať  ma  so  sebou  len  kvo2 li  tomu,  aby  si  s  nežna�mym
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clovekom pokecala  o tom,  co  ja  doma nechcem pocu� vať.  Tak to musí�m
pocu� vať u niekoho ine�ho doma. Nemo2 žem teda žmižnu� ť do svojej ulity,
lebo  ta�  je  ďaleko.  Ta� to  druha�  pani  neusta� le  nieco  vyva� rala  a  miesala.
Čhví�ľu sedí�, rožpra�va sa, potom ide nakr�miť hydinu ž tej jej obrovskej raw,
bio a neviem akej farmy a po chví�li je spa8 ť. Opakuje sa to vsak tak dlho, že
je ž toho urcite najdlhs ie rande, ake�  si viem predstaviť. Ja som nervo� žna a
mržuta� , mama nevie obsedieť na ty�ch hrožny�ch stolicka� ch, ktore�  vytvorili
este Babyloncania a kra� liky, sliepky, husi a cela�  ta�  loka� lna Zoo je rada, že sa
jej niekto venuje. Pomaly sa lu� cime, na co odpoveda�  že fajn, lebo teraž este
musí� nakr�miť to a hento. Zistilo sa, že ma�  vedľajsa� k, doslova. Kr�mi husi a
celu�  tu�  budu� cu veceru aj u susedov, hneď vedľa.“

„Do tretice vsetko dobre�?“

„To som organižovala ja. Ú na� s, nech sa mo2 žem skryť. A s nieky�m, koho
mo2 žem vysta� ť.  Is la som na Pokec, že hľada�m ženu. Ožvali sa chlapi. Tak
som dala, že hľada�m muža. Ožvalo sa veľmi veľa chlapov. Na�sledne som
dala, že hľada�m chlapa, ktory�  ma�  osamelu�  ženu, ktora�  sa nebojí� božku od
ženy. Prisli spra�vy, že si daju�  ženske�  saty, robia to každu�  sobotu a nech si
na� jdem v  sobotu cas.  Úvedomila  som si,  že  takto  to  nepo2 jde.  Tak som
urobila  mame  norma� lne  nick,  dala  som  jej  rea� lny  vek,  rea� lne  ža� ľuby,
rea� lnu fotku a sup rovno do žožnamky. Najsko2 r žacali pí�sať prefetovane�
dievcence, ktore�  nu� kaju�  webku. Nevedela som, co sa pod ty�m presne myslí�.
Ale dobre. Dohodnem, pories im, da�m tam moju mamu a na n u vyletí� aka� si
tí�nedžerka, ktora�  sa nesprchuje a chce 200€ dopredu. Pritom chcem len
na� jsť  ženu  pre  svoju  mamu.  Vs imla  som  si  miestnosť  pre  LGBT  ľudí�.
Poďme tam. Spam ako inde a odkažy na rea� lne lesbicky. Kliknem na to?
Povedala som si,  preco nie.  Po celom dni plnom bla� žnivy�ch hlu� postí�  sa
nieco  naucí�m  a  odpadnem  prepracovana�  a  mu� dra.  Zmy�lila  som  sa.
Požera�m  sa  na  rea� lne  lesbicky.  Kra� sky,  ktore�  maju�  perfektnu�  pleť,
perfektne�  žuby,  prsia a  vsetko a boli  v maske�rni,  sa miluju�  24 minu� t  v
kuse. Ja nie som lesba, ale požerať sa to dalo. Mama okamž ite žahla� sila, že
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toto co je? Vysvetľovala som, že pre casť popula� cie su�  lesbicky len ženy,
ktory�m este nebolo 25, nemaju�  deti, kr�cove�  ž ily ani nic  podobne�  a maju�
BMI tak v poriadku, že by mohli byť dievcaťom pre Jamesa Bonda. Na to sa
ma py� ta, že ci  toho Bonda požna�m a ci  je to ten, co v samoske žabudol
kyticu. Vraví�m jej, že tento ma�  britsky�  prí�žvuk a že by som ho nechcela.
Nemusí�m vysvetľovať preco. Na žožnamke žatiaľ napí�sala u� plne norma� lna
žena, ž rovnake�ho mesta. Podobne ako moja mama, aj ona požna�  vsetky�ch
doktorov, sestricky a posta� rky, takže ky�m ja tu robí�m stand up ci sit down,
tie dve su�  doma a žisťuju� , co vsetko maju�  spolocne� . A možno budu�  spolu. Ú
na�s, u nej, na internom, kto vie? Interne�  a internet maju�  veľa spolocne�ho,
tiež  sa tam da�  žistiť celkom dosť. Ste skvelí� a u� žasní�, ďakujem!“
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3. výstup - hejteri

„Tento  vecer  sme  po2vodne  chceli  žacať  niektory�m  mlady�m,
sympaticky�m mla�dencom, ktory�  mo2 že vtipne opí�sať veci, na ktore�  niekedy
nema�m  slov.  Mla�denci  sa  vsak  demokraticky  rožhodli,  že  da�ma  ma�
prednosť a keďže je Sandra jedina� , ktora�  to s nami doka�že vydržať, tak ju
pekne poždravte!“

„D. akujem ža slovo a rada by som povedala, že som v tomto kolektí�ve
rada. Konecne sa neocaka�va, že budem vsetko upratovať, utlmovať a nikto
nechce, aby som robila sofe�ra, takže je vsetko v poriadku. A vo2 bec, sme v
21. storocí� a ľudstvo je mu� dre, vsetci ma�me u� žasne�  koní�cky a nehroží� na�m,
že žomrieme od sma8du a od hladu. Možno si pama8 ta� te histo� riu, taku�  tu�
da�vnu  histo� riu  cloveka.  Ak  a�no,  tak  vy�borne,  ja  som si  to  samožrejme
dostudovala. Kedysi boli trochu iní�  ľudia ako dnes. Bol tu Homo Habilis,
Homo Erectus, co ma�  fakt super meno, a až  potom pris iel Homo Sapiens. V
poslednej dobe vsak pribu� da novy�  typ cloveka, Homo Hejterus. Čelkovo
ma�me  na  svete,  aj  na  nasom  malom  peknom  Slovensku,  veľa  hejterov.
Úrobí�te cokoľvek a budu�  va� s hejtovať. Neurobí�te nic  a budu�  va� s hejtovať.
Keď urobí�te nieco pol  na pol,  tak va� s  nielen žhejtuju� ,  ale este si va� s  aj
nahraju� .  Podobne som dopadla i  ja,  keď hľada�m ženu pre moju mamu.
Prislo  veľa  ura�žok,  ale  niektore�  boli  fakt  u� žasne�  a  po  troche  cenžu� ry,
rožumejte  dosli  mi  tri  fixy  a  tak  som  si  hneď  k  tomu  pustila  kapelu
Vypsana�  fixa. Viete, ktora�  bola najlepsia? Požera�m teraž po javisku, ci to
niekto uha�dne… nie, nie to že ako to mohol Boh povoliť. Ani to že ci  sa
nehanbí�m… a�no, spra�vne! Ota�žka, že co som to ža cloveka! Hneď som to aj
žacala žvažovať. Homo Habilis je clovek žrucny�. To ja nie som a keď mi do
ruky da� te kladivo, tak je to ma� lo, lebo ho stratí�m alebo pokaží�m. Mohla by
som  byť  clovek  vžpriameny�,  alebo  nie?  Medži  mojich  najva8 cs í�ch
nepriateľov  považujem  salo� nky  u� plne  hore  na  stromceku  a  najvyss ie
tlacidla�  vo vy�ťahu! To nebude ono. Tak budem clovek rožumny�, ale žase
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doka� žem prí�sť do podniku, kde ma�m alergiu na u� plne vsetko, este aj na
casní�ka. Tak co som? Budem aj ja ten novy�  druh, Homo Hejterus? Neviem
si  to celkom predstaviť,  tak musí�m byť  nejaky�  mimožemsťan alebo co.
Zvla� sť  po pí�saní�  scena� ra dlho do noci  a  ža ty�m vsta�vanie o pol piatej.
Kruhy pod ocami,  že  keby ma chytila  ÚS ARMY,  tak  by chceli vykonať
pitvu, aby žistili,  co to vlastne som. Este by ma aj preniesli do Area 51,
takže by som si žadarmo pocestovala. Istotne, ostatne�  hla� sky neboli veľmi
pekne� . Strasne ma fakt fascinuje, koľko ľudí� mi napí�salo nieco žaují�mave� .
Keby som chcela  vsetko hla� siť  polí�cii,  tak by  som niekedy potrebovala
aspon  styri mobily a nervy ž tak odolne�ho kovu,  že  by mi ju ža�videl aj
Wolverine.  Teraž  si  vsak  predstavte,  že  to  ma� te  vsetko  vysvetľovať
mamicke,  ktora�  už  tak  dobre  nevidí�  na  tie  male�  pí�smena� .  A  ako  to
vysvetliť?  Mila�  mamicka,  tento  clovek  ťa  posiela  do  plynu,  ty�chto
deva8 ťdesiat osem ľudí� pí�se nieco podobne� , potom je tu niekto, kto ti chce
predať bambusove�  ponožky a na� sledne sa žacne niekto  sťažovať,  preco
nie  je  žaloženy�  eroticky�  album.  Doslo  to  až  do  take�ho  extre�mu,  že  sa
mamicka žacala vypytovať, ako sa hejt povie po anglicky. Berie to už  ako
slovenske�  slovo. Sama pre seba si hovorí�m, že vsetci sme homo sapiens,
teda  Č. lovek  rožumny�.  Ale  aky�  rožumny�  musí�  byť  niekto,  aby  sedel  na
žadku  a  vypisoval  hejt  ža  hejtom? Ako  je  vsetko  žle� ,  proti  Bohu,  proti
prí�rode a proti vsetke�mu, co doka�žu vymenovať a este sa im to chce dať aj
do jednej, aspon  trochu žmysluplnej vety. Ú� myselne hovorí�m vety, lebo to,
co pricha�džalo, bolo niekedy naožaj dobrou paro� diou na vety.“

„A co ti napí�sali?“

„Niektore�  mu� drosti boli naožaj skvostne� . Z. iaľ, nema�m medži koní�ckami
kryptografiu,  ale niektore�  s ifry nedali ani tí�  najviac odolní�  kamara� ti.  Úž
som  si  žvykla,  že  niekto  urobí�  ma8kke�  I  alebo  ypsilon  na  nespra�vnom
mieste, ale že nažvu�  moju mamicku nepublikovateľny�m slovom na P a daju�
tam ypsilon, to je nieco u� žasne� . Iní� žahla� sili, že sa budu�  modliť, aby mohol
Jež is  Kristus pomo2 cť jej mamicke proti chorobe. Ta�  je ždrava�  ako buk, ale
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to, že žena doka� že byť sťastna�  aj bež chlapa, je asi pre niekoho choroba. A
ja, keď chcem byť niekedy sama a nechcem ž iadneho chlapa ani vidieť,
som automaticky chora� , chladna� , nežvla�dateľna�  alebo vsetko su� casne? No
sťastna�  ja.  Do  toho  samožrejme  vsetky  tie  politicke�  te�my,  ktory�m
nerožumiem, a tak som si ich nechala prelož iť do ľudske�ho jažyka. Zmla� tiť
ženu je podľa niekoho klasika, pohodicka, tradí�cia, nieco co sa robí� kdesi
pred alebo ža televí�žnymi novinami. A podľa mn a je to fujtajbl. Do toho
kra� sny hejt, že moja mama, keď hľada�  ženu, by nemala mať deti. Jasne�  že
nemala,  vsak by som sa o tie kra� sne stvorenia narodene�  v sesťdesiatke
musela  starať  ja!  Každopa�dne  som  spreva�džala  mamu  a  jej  žna�mu  po
meste.  Dali  si  pusu.  Pristavili  sa  pri  nich  Japonci  alebo  co  to  bolo,  a
la�manou anglictinou som pochopila, co hovoria. Z. e la� ska ma�  veľa podo2 b a
každa�  la� ska je kra� sna. A viete co? Ja som mame pomohla na� jsť ženu, lebo
to tak chcela. Ona mne nasla chlapa, aj keď som nechcela. A viete, koľko
ruž í�  mi  doniesol?  Ani  jednu.  Lebo  kvetina� rstvo  bolo  žatvorene�  ž
technicky�ch prí�cin, asi sa kvetina� rke pokažili nožnice. Tak budem musieť
tu�  obrovsku�  cokola�du,  ktoru�  do  seba  celu�  nedostanem ani  ža  dva  dni,
chru� mať spolu s ní�m. Pred alebo po televí�žnych novina� ch, to je jedno. A ak
by mi chcel Jež is  nieco splniť, tak chcem dve veci. Bežbarie�rovy�  byt a aby
medži ľuďmi bolo menej barie�r a viac la� sky. Este by som si priala, aby sa
viac ľudí� žaují�malo o to, co maju�  iní� pod capicou, ako o to, co maju�  iní� v
nohaviciach. Ste skvelí�, ďakujem!“

Sandra sa lu� ci  s  publikum a jej  priateľ pricha�dža k nej,  aby ju objal.
Vsetci tlieskaju�  a organiža� tor žací�na spomí�nať ďals ieho komika.
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