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Vrtačka

Lidé vrtají do jiných, protože jejich vrtačka má nekonečný pohon – lidskou zvědavost, která
objevuje, překvapuje, ale i ničí a někdy zabíjí. A co? To, co z nás dělá lidi. Naše nitro.
Zvědavost je zbraň. Je to slabost. Nebezpečí, do kterého může spadnout kdokoli z nás. Je to
nekonečná síla, která ubíjí ostatní, protože vrtačka, ta se dostane hluboko. Zasáhne cíl a zraní.
Svět žadoní po tom všem, co zvědavost může objevit a přinést každý den, protože je to tak
snadné. Tak dětsky lehké. Lusknutím prstu někomu provrtat život. Zasáhnout a zničit.
Kousek po kousku vás odkrývá. To, co vás tvoří. Vaše nejhlubší pocity, nejkrásnější sny,
nejniternější představy, nejdivočejší fantazie. Vy a vaše nitro.
Potom přijde někdo, kdo váš vnitřní svět plný intimních emocí provrtá skrz naskrz. Bez
kousku citu. Bez slitování. A vy se bráníte, ale vaše duše té nezničitelné zbrani nedokáže
utéct. Protože je křehčí než zvědavost, která je nabitá silou celé společnosti a bezmezné chuti
uvěznit vaši mysl mezi myslí těch druhých. Uvězněných.
Centimetr po centimetru si vás prohlíží. To, co pro vás je vůně, která vám evokuje rozžhavené
letní dopoledne, kdy vaše srdce slastí poskakuje, je pro ostatní jen součást vašeho těla, které
oni neznají, ale i přesto je to něco nové, co oni mohou ukázat a prodat, protože je to vaše, pro
ně jiné a cizí.
To, co pro vás je znamení celoživotní lásky, kterou cítíte nejen na své pokožce, ale i hluboko
pod ní, je pro ně jen tetování s monogramem. Ale vy víte, že znamená víc. Extázi lásky.
Hořkost utrpení. Slzy štěstí.
Pro vás celý život, celý příběh. Pro ně zábava, peníze. Všechno proti ničemu. Pro vás místo,
kde vaše srdce puká bolestí. Pro ně bahno, kde špína je jen hra, kde stačí jít domů, osprchovat
se a zítra hrajem dál, lidi.

