ČERVENÁ
Áááách, aký som rád, ţe som dostal tú robotu. Yes. Áno. Áno. Som ja ale dobrý. A vôbec
to nebolo také strašné. Myslel som, ţe ma tam budú viac dusiť. Uţ som sa videl, ţe ma
nachytajú na nejakej banalite a skončil som. A pritom to bola úplná brnkačka. Mali pred
sebou môj ţivotopis, ešte sa ma spýtali nejaké veci navyše a bolo to. A ten plat. To som fakt
nečakal. Sedemsto eur. A to je len nástupný. Čo to bude potom. Júj, aký som rád. Dnes je
perfektný deň. A to dnes ešte nie je všetko.
Dnes večer mám rande so Silviou. To je ţena. Keby to s ňou tak vyšlo... Ale čo. Musí
vyjsť. Mám to s ňou perfektne rozbehnuté. Rozumieme si, máme spoločný humor... A uţ
dávnejšie hovorila, ţe sa jej páčia typy chlapov ako som ja. Ach jaj... Keby toto vyšlo. Takú
peknú babu som ešte nemal. Chodil som s peknými, veď jasné, ţiadna nebola vyslovená
škrata, ale Silvia je jednoznačne nad všetkými. Ktovie ako dnes príde oblečená.
A namaľovaná. Podľa toho budem vedieť na čom som. Lebo keď bude len tak leţérne
v mikine, tak budem vedieť, ţe tomu stretnutiu so mnou neprikladá veľký význam a berie ma
a bude ma brať len ako kamaráta. Ale zas na druhej strane keď bude mať stokilometrový
výstrih a bude zmaľovaná jak veľkonočné vajce, tak sa ukáţe ako kurva. No ja neviem, fakt.
Ťaţko je to s tými ţenami. Ale nie. Bude to v pohode. Bude to pekný večer. Ach, ako sa
teším. Toľko vecí v jeden deň...
Jáj, skoro by som zabudol! Ešte aj to loto! Ešte aj to keby vyšlo! Ja by som sa asi
poskladal. Ale to by som uţ fakt veľa chcel. V jeden deň mať toľko šťastia. To nie. To uţ nie
je moţné. Také veci sa dejú len vo filmoch. Ale zas na druhej strane... Nejaké čísla by mi
mohli vyjsť. Jasné, ţe jackpot to nebude, ale pár stoviek eur by nebolo od veci. Nikdy nie je
na škodu, keď človeku takto peniaze spadnú takpovediac z neba. Také prilepšenie.
A čo keby som predsa len vyhral ten jackpot? Veď keď dnes všetko vychádza, prečo by
nemohlo aj toto? Ja cítim, ţe áno. Ţe tento deň bude zlomový v mojom ţivote. Nič uţ nebude
ako predtým. Ja vyhrám ten jackpot. Verím tomu. Fakt tomu verím. Viem, ţe to tak bude.
Koľko to vlastne je, ten jackpot? Hm. Á, uţ viem. 1 580 000 eur. To je... Počkať, prepočítam
si to na kalkulačke na mobile. 1 580 000 krát tridsať... 47 400 000 korún. Vau. Ty vole. Čo ja
budem s toľkými peniazmi robiť.
Tak v prvom rade si kúpim čierne Porche Carrera 911. To je jasné. To som vţdy chcel. Ale
to z deväťdesiateho tretieho. Cabrio, samozrejme. Také, čo som mal ako hračku, keď som bol
malý. Lebo tie nové sa mi uţ vôbec nepáčia. Nie. Kúpim si staré dobré Porsche Carrera 911
z deväťdesiateho tretieho. Ách, moje poršátko... Budem sa v ňom voziť po meste dvadsiatkou,
aby si ho mohol kaţdý poriadne obzrieť. Ja budem mať čierne značkové okuliare, na sebe
značkové handry a značkovú voňavku. Hudbu budem mať pustenú na plné gule. Napríklad
Beastie Boys. To sa presne hodí na pomalú jazdu mestom v drahom bouráku. Aaach. Všetci
budú čumeť. Chlapi budú škrípať zubami od závisti a ţeny... Šecky ţeny sa budú o mňa trhať.
Takéto veci sú pre nich ako magnet. Porsche a v ňom ja v drahých handrách a so svojim
neodolateľným šarmom. Ale ja poviem nie. Nie moje drahé. Smola. Uţ som zadaný. Vedľa
mňa bude sedieť moja Silvinka. Tieţ jej kúpim najdrahšie handry, zlaté retiazky, diamantový
prsteň, smaragdy, rubíny... Šecko čo si zaţiada. Pre mňa nebude nič problém. Tá ma nikdy
neopustí. Bude si vedomá, ţe s nikým sa nebude mať tak dobre, ako so mnou.
No a potom budem cestovať. Do toľkých krajín by som chcel ísť... Do Austrálie, do
Kanady, do severských krajín – Nórska, Švédska, tam je prekrásna príroda, čisto, vysoká
ţivotná úroveň. Uţ nebudem cestovať len prstom na mape. Uţ to bude naozaj. Uţ viem. Ako
prvé pôjdem do San Francisca. Presne tak. To je moje mesto. Vţdy som tam chcel ísť.
Najkrajšie mesto v USA. Golden Gate, tie strmé ulice, električky, Chinatown, more,
Alcatraz... Hmmmm. Uţ keď budem v San Franciscu, tak si pozriem aj zvyšok USA.
Niagarské vodopády, Sochu slobody, Grand canyon... Všetky tieto veci. A potom pôjdem do

Grónska. Som zvedavý, či je tam v lete skutočne tak teplo, ako dávali minule v tom
dokumente. Vraj tam normálne pestujú zemiaky, zeleninu ako u nás. Tak to by som si pozrel.
A potom by som sa z Grónska šupol rovno na Nauru. Aj tam som vţdy chcel ísť. Taký malý
ostrovček, má to nejakých 20 km2 a je to samostatný štát. To ma vţdy fascinovalo. No a takto
by som mohol cestovať celé roky. Mohol by som navštíviť kaţdú krajinu na svete. Je
nejakých dvesto štátov na svete... Keby som v kaţdom pobudol pár dní, tak by sa to dalo
zvládnuť. To by bolo úţasné! Ktovie, či uţ bol taký človek, čo bol vo všetkých štátoch sveta.
Moţno budem prvý. Moţno budem v Guinessovej knihe rekordov! Jaj, som ja ale borec.
A keď sa vrátim, tak si postavím vlastný dom. Uţ nebudem bývať v tej smradľavej
garzónke. To teda nie. Tomu je koniec. Postavím si dom. Čo dom – z toľkých peňazí si
postavím rovno zámok! Bude to štvorcová budova a uprostred bude nádvorie s fontánou.
Dovnútra sa bude vstupovať priestrannou halou. Návštevníka hneď pri vstupe uchváti
majestátne schodisko vedúce na poschodie. Na poschodí bude rozľahlá sála. Budú sa tam
konať večierky, plesy a podobné akcie. Z tej štvorcovej budovy s nádvorím budú vybiehať
ešte bočné krídla. A z tých bočných krídel budú zasa z kaţdej strany vybiehať stĺporadia. Za
samotným zámkom bude krásny anglický park s jazierkami. V jednom jazierku bude ostrov
a na ňom veţa do ktorej sa bude vstupovať nadzemným priechodom zo zámku. V parku,
niekde v strede bude letohrádok, tam sa budú konať akcie v lete. A úplne vzadu v parku bude
taká romantická zrúcanina. Vedľa parku budú potom tenisový kurt, malé futbalové ihrisko,
betónové ihrisko na hokejbal, basketbal a tak a ešte tam bude bazén. Tento celý areál –
zámok, park, ihriská budú ohradené múrom s baštami. Pri tých múroch budú budovy pre
personál. Všetka dlaţba v celom areáli bude z pravého talianskeho mramoru. A bol by som
zabudol – ešte tam budem musieť niekde pichnúť garáţ. Jasné, nebudem mať len to Porsche.
Veterány. Nejaké veterány si kúpim. Tie sa presne budú hodiť k môjmu sídlu. Takţe tá garáţ
musí byť dostatočne priestranná. A moţno si kúpim aj vrtuľník, alebo lietadlo. Ešte uvidím.
A keď mi zvýšia peniaze, tak niekde blízko zámku si dám postaviť golfové ihrisko.
Ale keď nad tým tak rozmýšľam, neviem, či budem mať dosť peňazí na toto všetko. Cesta
okolo sveta, zámok, autá, golfové ihrisko... No, neviem. To bude stáť asi viac ako jeden
jackpot. Musím rozmýšľať realisticky. No to by som si teda pomohol, keby som všetky
peniaze hneď takto prehajdákal. Budem musieť tú moju výhru najprv rozmnoţiť. Aţ potom
budú reálne tieto moje plány so zámkom a cestou okolo sveta. Potom to bude všetko úplne
reálna vec. Ale najprv budem musieť investovať. Všetko nie, to je jasné, iba časť. Dajme
tomu tretinu. Tretinu z výhry. Veru tak. Budem podnikať. Ale v čom?
Čo ja viem, čo takto kamenárstvo? Najprv to bude len taká menšia prevádzka, bude tam
robiť len zopár ľudí. Tá moja firma sa bude volať, hm... Stone Experience. To je perfektný
názov! Bude to na začiatku len taká malá firmička, bude mať však masívnu reklamu, veď
peňazí na ňu budem mať a tak sa zákazky budú len tak sypať. Preto budem musieť prevádzku
zväčšiť a aj prijať viac ľudí. Zákazok bude stále čoraz viac. Reklama bude na celom
Slovensku, preto zákazníci budú z celého Slovenska. Ja budem teda musieť otvárať pobočky.
Budem si môcť dovoliť tých najlepších a najkvalifikovanejších odborníkov. Moja firma bude
zárukou kvality. Chýr o mojej firme presiahne hranice Slovenska. Budem vyváţať aj do iných
krajín. Dopyt bude za chvíľu taký veľký, ţe budem musieť otvoriť pobočky aj v iných
krajinách. Z mojej firmy sa stane megakoncern. Čochvíľa budem mať pobočky vo väčšine
štátov sveta. Moja firma bude produkovať nepredstaviteľné zisky. Stone Experience sa stane
synonymom kamenárstva na celom svete. Ja sa stanem jedným z najbohatších ľudí sveta.
Budem sa úplne beţne stretávať s hollywoodskymi celebritami, prezidentmi, kráľmi...
Postaviť nejaký zámok, alebo cesta okolo sveta bude pre mňa nielen realita, ale bude to
absolútna maličkosť. Ja uţ si budem môcť dovoliť kúpiť futbalové kluby, mestá, ba aj štáty.
Ja budem...

Nedopovie. Na prechode pre chodcov ho v stokilometrovej rýchlosti zráţa kamión. Panák
na semafore svieti načerveno.

