Daniela Romanová, 22 rokov, Zákopčie
Čestný človek
Takže k nám neprídeš, máš rodinu a deti? Čakáš, že ti to uverím? Mohla som vedieť, že
nakoniec zdrhneš. Ja nie som naivná. Viem, že od chlapa sa nedá čakať nič lepšie. Lenže ty si
začal s rečami o našom šťastí a spoločnom živote. Tvrdil si, že som tvoja jediná. Teraz veselo
začneš s rečami o tvojej krave sprostej a vôbec si neuvedomuješ, čo si spôsobil. Mám tiež
malú dcéru a čoskoro budeme bez domova. Vieš kvôli komu? Kvôli tebe a podobnému
idiotovi. No ja nie som naivná husička. Mal by si vedieť, čo som spravila. Možno by si ma
potom uznal za rovnocennú protivníčku. Spravím ti väčšiu scénu ako Slovenské Národné
Divadlo. Prídem za tvojou manželkou a poviem jej, čo si zač! Ak je taká skvelá, ako hovoríš,
tak si ťa nezaslúži. Žiadne peniaze odo mňa nedostaneš. Neboj, možno ti ešte pár zásielok
príde. Zajtra idem na políciu. Tvoja rodinka je určite podvod. Prečo inak by si nepridal ani
jednu ich fotografiu? Isto nie som jediná, ktorú si oklamal. Uvidím, spýtam sa na to tvojej
manželky. Čo ty na to?
Cudzie správy sa nesmú čítať. Možno to už vieš, ale ja som sa to dozvedela len nedávno od
maminho kamaráta. Neskôr našla jeho mobil aj mamička. Kvôli hádke, čo nasledovala, sme
museli odísť. Asi preto sa slušní ľudia na cudzie správy radšej vykašlú. Lenže ja aj tak
kontrolujem všetky mamine správy a tie od kamaráta odstraňujem. Asi slušná nebudem, ale
čo narobíš? Toto ti vysvetľujem, aby ťa neprekvapilo, že ťa poznám. Našla som ťa omylom.
Ten kamarát volal aj z cudzieho čísla. Podala som to mame, mohla to byť len predavačka
bambusových ponožiek. No ponožky nám nikto neponúkol. Odvtedy kontrolujem úplne všetko.
Nemusíš sa báť, neoklamala som ju. Som nevychovaná, ale nie som po ockovi. Netuším, či
som zodpovedná, ale aspoň ale ešte som nenechala priateľku s bábätkom na krku. V prvom
rade neviem pripevniť drobca na krk. Rovno som jej povedala, že ťa poznám. Hovorila mi
o tebe a asi ťa mám rada. Ty si k nej milý, no jej priateľ stále nadával a o mne povedal, že
som sa nemala narodiť. To ešte tak! Kto by potom zabránil, aby sa k nemu vrátila?
Máš, čo si chcel! Nevyhrážala som sa zbytočne. Dnes som bola naozaj na polícii. Tú
rozprávku o únose si môžeš schovať. Pôjdeš sedieť za podvod, kým ťa neprejde chuť na
vytváranie imaginárnych manželiek. Vlastnej dcére som nahovorila, ako ti pomáhame. To
malé chúďatko sa kvôli tebe vzdalo darčeka na narodeniny! Ty isto oddychuješ niekde pri
mori a raduješ sa, ako si nás šikovne oklamal. Tvoja žena je nielen odporná, ona je aj
vymyslená! Fungujú tie reči o únose? Koľko žien si takto okradol? Nemusíš ani odpovedať.

Už som všetko vybavila a ty skončíš vo väzbe. Nenachytal si ma. Od začiatku som vedela, čo
si zač a chcela som len viac dôkazov.
Stále sa hrabem v maminom mobile, tak som so slušnosťou ešte nezačala. Preto ti pokojne
napíšem, čo o tebe dnes povedala. Si zbabelý zlodej, podvodník a ten zvyšoksa naozaj nepatrí
hovoriť. Vieš, čo si myslím ja?. Keď budeš mať na výber dve frajerky, tak sa rýchlo rozhoduj
a nevrav to dovtedy ani jednej. Môj ocko to povedal mamičke aj svojej kamarátke a preto sme
bez neho. Ty si to povedal mamičke aj svojej žene a teraz sme bez peňazí. Prečo si nám o nej
nenapísal na Facebook skôr? Mamička by ti pomohla ja tak. Ona je tá najlepšia na svete
a isto by niečo vymyslela. Veď to sa stáva bežne, že niekoho unesú mafiáni do Egypta a on
potrebuje dva milióny na výkupné. Stačí zavolať policajtov. Oni by všetkých zatli a možno by
ťa aj odviezli domov. Možno by stačilo jednoducho utiecť. My s mamičkou sme to zvládli a ty
nie? Vravela, že si najlepší chlap, tak kde je problém? potrebuješ postup? Najprv sa musíš
zobudiť v noci na zvuky hádky. Mamička ťa vytiahne z postele a v pyžame ťa naloží do taxíka.
Potom zaspíš a zobudíš sa u babky s dedkom. Jednoduché, nie? Ak ťa nemá kto naložiť do
taxíka, neboj. Moja mamička myslela ja na toto. Dnes bola pri policajtoch. Isto ťa nájdu
a dajú všetko do poriadku. Ty potom utekaj domov, nech si mamička tvojich detí nedovedie
podobného kamaráta ako moja.
Odpustíš mi niekedy? Naozaj nechápem, čo sa so mnou stalo. Od začiatku som mala
vedieť, o čo ti išlo. Si skvelý otec aj manžela málokto má dosť rozumu na podobný krok.
Keby si niekde uviedol ich meno, tak by uniesli aj ich. Kde by si zohnal peniaze na výkupné
pre štyroch ľudí? Ty si nejako poradíš. Spolu sme to už takmer zvládli, no pre tvoju ženu
s deťmi peniaze asi nenájdem. Našťastie si im včas zmenil mená a ukryl si ich do bezpečia.
Presne preto ťa považujú za podvodníka. Pre muža ako ty je to omnoho lepšie, ako keby si ich
mal ohroziť. Dnes som bola na polícii a všetko som zrušila. Mala som ti viac veriť. Ako
môžem Rebeku učiť láskavosti a štedrosti, keď toho nie som ani ja schopná? Na teba sa
predsa vykašľal Červený Kríž aj OSN, tak si vstúpil do môjho života. Mrzí ma ten výbuch.
Peniaze mi vracať nemusíš. Pravdupovediac, v skutočnosti si zachránil ty mňa. Neboj, nečaká
ťa celý môj životný príbeh. Máš dosť ťažký život. Nedovolím, aby si sa trápil aj kvôli mojím
malicherným problémom.
Mamička ťa najprv chcela predať na orgány, ak jej nezaplatíš všetko do posledného centu
a teraz som malá potvora, ak to len spomeniem? Mám ju síce rada, ale občas jej nerozumiem.
Ja viem, že druhým treba pomáhať, no nie som jediná, s kým sa mamička pohádala. Babka
s dedkom nás možno vyženú. Mama by si vraj mala nájsť prácu a nie vysedávať doma na

Facebooku. Nechápu, že na to nemá čas? Musí sa predsa o teba starať a zachrániť ťa! Mali
by vedieť, že sociálka ma do domova nepošle. Isto už zistili, aká je mama skvelá a chcú
pomôcť aj oni. Včera volala na číslo z televízie a oni nám dali niekoľko tisíc. No nie sme
bohaté? Predstav si, starí rodičia nám to závidia. Vraj ak môžeme platiť také úroky, tak by si
mamička mohla nájsť aj svoj byt. Vieš, aký si slávny? Nedávno o tebe vraveli v správach.
Mamička sa hneď rozplakala a odišla, ale ja som to videla do konca. Prečo si nespomenul, že
sa kamarátiš s princom zo Zimbawe? Jemu stačí dať číslo účtu a pár hesiel a hneď pošle
človeku niekoľko miliárd. Stačí nás zoznámiť a vyriešia sa tvoje aj naše problémy.
Ver mi, ja som všetko stiahla. Nadovšetko ťa milujem, si jediný, kto uznal moju cenu. Nič
podobné by som ti nespravila. Rebeka dnes zapla správy. Na teba, najlepšieho zo všetkých
chlapov, sa odvážili nahádzať toľko špiny, že sa mi chce ešte teraz vracať. Čo ak materiály
odo mňa nezničili? Možno ich uchovali a použili proti tebe... Neboj, ja verím, že
spravodlivosť nakoniec vyhrá. Poslala som ti ešte nejaké drobné. Využi ich a ukry sa niekam
do bezpečia. Toto považuj za našu rozlúčku. Pochop, bojím sa, že ma špehujú. Predsa len,
keby ma nebolo, tak by o tebe nevedeli. Nič mi nevracaj, veď ja som stále tvojou dlžníčkou.
Tvoja žiadosť o pomoc mi dala novú chuť do života. Tých pár korún nestálo za reč, spravil by
to každý. Teraz som už pochopila, že si mi lásku nikdy nevyznal. Správam som zle
porozumela a všetko som prekrútila podľa seba. Ty si napriek tomu stál pri mne a vypočul si
všetky moje problémy. Viem, aké to máš ťažké. Oproti únosu sa jednalo naozaj
o malichernosti. Preto ti ďakujem, hlavne za ten krátky okamih, kedy som sa cítila milovaná.
Princa zo Zimbawe si stále nezačal riešiť, tak mám iný plán. Kúpim tuhy do ceruziek
a narobím z nich diamanty. Netreba na to veľa, bude mi stačiť silný tlak. Ja ich síce
nestlačím, no mám výborný nápad. Počkám, kým zavolá mamin kamarát a nechám tuhy, nech
ho počúvajú. Ak budú pod takým tlakom ako mamička, tak si za chvíľu kúpime byt. Tie tisíce
z minula ti už mamička poslala, tak sa už nemusíš báť. Možno ťa už pustili, ktovieMôžem ťa
o niečo poprosiť? Keď si kúpime ten byt, tak ku nám nechoď. Mamička by sa rozplakala ako
vždy, keď o tebe počuje. Veľmi sa kvôli mne zmenila. Počúvla dedka s babkou a začala veci
riešiť. Vraj potrebujem stabilnú rodinu, tak sa vraciame k jej kamarátovi. Prečo nemôžeme ísť
k tebe na návštevu? Stabilnú rodinu by som videla a bohato by mi to stačilo. Ak sa mamičke
predsa len ešte niekedy ozveš, povedz jej nech toľko nepije. Keď to skúsim ja, tak začne hneď
kričal, ale teba počúva na slovo.

