
„Na sto percent!“ 

to je odpoveď na každú druhú vetu mojej mamy. Samozrejme, hlas plný irónie a prskám nevraživosť. 

Za to ale nemôžem ja . . . To nie je moja chyba! Môže za to ona . . .  

Tá odporná deštruktérka dobrej nálady a konštruktérka „depky“. Moja stará priateľka (či nepriateľka?), 

ktorá so mnou plieska už od dvanástich. Sme kamošky (alebo nepriateľky?) už tri roky. Dnes (som stará 

koza) mám pätnásť rokov a ona sa ma drží ako kliešť. Ach, tá puberta . . .  

Život v pätnástke je ťažký . . . Ktoréhokoľvek teenagera sa to spýtate, bude vám tvrdiť presne totožné 

skutočnosti. 
 

 VŠETKO . . . 

 . . . sa vám zdá príliš trápne . . . 

 . . . je pre vás príliš smutné . . . 

 . . . vás donúti plakať . . .  

 . . . umlčíte hudbou a slúchadlami na ušiach . . . 

 . . . čo sa týka rodičov, je otravné . . . 

 . . . čo patrí medzi vaše povinnosti, je druhoradé . . . 

 . . . čo bude pre vás v dospelosti nepodstatné, je teraz pre vás zmyslom života . . . 

 . . . čo je spojené s láskou, je až priveľmi bolestivé na to, aby ste o tom hovorili . . . 

 . . . čo vás priveľmi zarmúti, vás (tak či onak) prinúti premýšľať o smrti . . .  (je to smutné, ale je to tak) 
 

Teenagerský život je podľa mňa zo 70 % depka. 

Depka, depka, zábava, depka, depka, radosť, depka, depka, depka, depka a hádajte čo? Depka! Pri 

písaní tejto úvahy o dospievaní, som dosť premýšľala o tom, ako vlastne ja dospievam. O tom, aký ja 

vediem „teenagerský život“. A prišla som na takú celkom zaujímavú vec . . .  

Niekedy sa mi podarí („taký husársky kúsok“), že sa prestanem správať ako „vymlátený teenager“ 

a dokážem sa chovať na úrovni desaťročného dieťaťa, ktoré poslušne nasleduje svojich rodičov, nechá sa 

držať za ruku  . . . (a hlavne nekuká po chalanoch!) A ešte jedna vec, na ktorú som extra pyšná, keď „mám 

desať rokov“ . . . Dobre vychádzam so svojou sestrou!!! 

Nevydierame sa („Ja to poviem mame, ak to ty povieš....“), nebijeme sa, nenadávame si (ty „šaropana“ – 

nadávka, ktorú mi sestra vymyslela asi pred siedmimi rokmi. Vôbec netuším, kde to vzala ... ) a držíme za 

jeden povraz. Nie je medzi nami až taký veľký vekový rozdiel. Je približne o rok a osem mesiac odo mňa 

mladšia. Väčšinou som ja to „decko.“ A prečo nie? 

Prečo nebyť dieťaťom? Ešte nie som dospelá, nemám vlastnú rodinu, nechodím do práce, nestarám sa 

o deti. Mám len povinnosti, čo sa týkajú školy. „A to je vše.“ Aj keď budúca stredoškoláčka („obchoďáčka“) 

sa má asi správať trochu viac „dospelácky,“ ale čo už . . . Aj takí ľudia musia byť, no nie?  

Ale keď si to porovnám s „exotmi,“ ktorých mám okolo seba, tak som až príliš normálna. Teda, aspoň 

podľa mojej mienky. Ostatní ma majú rovno za mníšku (voči rehoľným sestrám nič nemám, to bolo len 

prirovnanie). A práve toto mi strašne vadí . . . ja nechcem, aby ma považovali za „svätú“, ale zas mám ešte 

(hádam) dosť zdravého rozumu na to, aby som vedela, že ja im (svojím spolužiakom – exotom) nič 

dokazovať nemusím. 

Mám sa rada taká aká som! Nie som žiadny narcis (žltý), ale nebudem sa nikomu podriaďovať!  

T.j. obdobie vzdoru, PUBERTA . . .  
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