27. mája

Jednotiek odkladania: 13, denníkov začatých: 1, škatúľ zbalených: 0
Začínam si písať nový denník, aby som sa vyhla baleniu všetkých svojich vecí
do škatúľ, s ktorým mi mama znova a znova píli uši posledných päť dní. Neskáčem práve od radosti, že sa zasa sťahujeme. V Nudnej Pake to bola predsa
len tak trochu sranda. Áno, možno je nudná a plná pakov, no nakoniec mi
prirástla k srdcu. Zaviedla som si prísny denný režim neskorých večerných
potuliek po meste s mačkami, adrenalínových jázd na skejte, virtuo-spastických sól na streche, bláznivých mačacích malieb na steny a troška neškodných
žartíkov spáchaných na miestnych. Leto je predo dvermi, v noci býva príjemne
a som mladá. Radšej by som bola niekde vonku a čosi vystrájala bez dozoru,
ako sedela na zadku vo svojej izbe a podľa príkazu balila škatule.

Neskôr

Som späť. Vyrušilo ma klopanie na dvere mojej izby. Mama. Ubezpečila som
ju, že balím. Nebalím. Idem von.
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Neskôr
Potulujem sa v kríkoch pred Zenitovým
starinárstvom a už teraz mi príšerne chýba toto miesto a jeho úžasne rozkošné
smetiaky, ktoré mi za posledných niekoľko
mesiacov vydali tak veľa pokladov.
Nedarí sa mi umlčať Sabata. Buchol sa do
Zenitovej mačky Fiony a chce, aby o tom vedel celý svet. Och, prichádza Zenit...

Neskôr

Krčím sa za nejakou garážou. Zenit je zdrvený z nášho odchodu. Nielen preto, že som jeho
najlepšia zákazníčka, ale aj preto, že je nešťastne,
beznádejne zaľúbený do mojej golemky. Musela
Mama na pokraji
som ho varovať, že Havranka mu z nášho novéoku.
sťahovacieho am
ho mesta asi nezavolá a že by si mal vyhliadnuť
skôr nejakú ľudskú ženu.
Nechali sme Sabata a Fionu užiť si chvíľku osamote a ja som si dala svoj
posledný okruh obchodom.
Ja:
Zenit:
Ja:
Z:

Ďakujem, že si mi dovolil nakúpiť uprostred noci, kamoš.
Áno, veď kedy inokedy by si potrebovala náhradnú riadiacu
mriežku pre elektrónkový zosilňovač?
Alebo novú iontovú dýzu pre môj obľúbený prak?
Alebo UV maľbu Marlene Dietrichovej?

Hej, Zenit bol ku mne dobrý. Musím porozmýšľať nad nejakým pekným
rozlúčkovým darčekom.

8
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28. mája

Jednotiek odkladania: 23, škatúľ zbalených: 7, mačiek zneistených: 4
Baliace úsilie začalo, no ide to pomaly. Mačky nijak nepomáhajú. Vedia, čo
to znamená, keď sa vytiahnu kartónové škatule, a sťahovanie vítajú ešte menej ako ja. Musím trpieť slušnú dávku mačacej pasívnej agresie. Napríklad:
1. Zúrivé postrkovanie hlavou od Sabata mi dosť sťažuje písanie do
denníka. Alebo aspoň čitateľné písanie.
2. Miles už dotrhal 17 kartónových škatúľ. Teraz budem musieť prekutať smetiaky pred supermarketom a nájsť 17 ďalších.

Majte sa, Zenit a Fiona!
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3. Všetky otvorené a prázdne škatule (ktoré Miles nedotrhal) nechutným spôsobom označkoval NeeChee.
4. Mystika si vypestovala nešťastnú schopnosť zaspať na všetkom, čo
som práve chcela zabaliť.
5. Keď akurát nerobili niečo z vyššie spomínaného, všetky štyri sa potulovali po izbe a kričali „Daj! Daj! Daj!“
6. Čokoľvek chceli, aby som im dala, ostalo to pre mňa záhadou.
7. Po zemi porozlievali misky s mačacím mäskom a vodou. Radšej pomlčím o tom, čo sa práve deje s mačacím záchodom.
8. Mama si myslí, že mačky nekŕmim, pretože stále chodia za ňou a dožadujú sa nejakej dobroty.
9. Kotúče baliacej pásky rozžuvali na lepkavé chuchvalce. Škatule musím preväzovať šnúrou, ako sa to robievalo v časoch dávno minulých.
10. Neužívam si práve pokojný spánok pod dekou zo štyroch mačiek.
Nie, tie potvorky mrhajú najlepšími hodinami na nočné mory tým,
že mi lezú po tvári a hryzú ma do hlavy.
11. Drastický nárast počtu mláčok mačacích zvratkov.
12. V mláčkach mačacích zvratkov je viac mojich vlasov, ako by bolo
normálne.
13. 73 % mojich vecí príšerne páchne.

Neskôr

Som totálne otrávená zo svojej izby, svojich vecí a všetkých tých prázdnych
škatúľ, ktoré sa mi len smejú do tváre. Poradila som sa s magickou osmiguľou a odpoveď bola veľmi jasná:
Dala som tie škatule pobaliť Havranke. Nič moc od nej neočakávam. Aj
tak však idem von napáchať nejakú luxusnú lotrovinu a dať si takú všeobecnú rozlúčku s okolím.
10
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Neskôr
Rozťahujeme sa s mačkami na schodoch radnice a tvárime sa, že proti niečomu protestujeme. Zrejme by sme upútali veľa pozornosti, ak by nebola
hlboká noc.
Teším sa, že obyvatelia Nudnej Paky chodia spať zavčasu. To mi na tomto meste už teraz chýba. Bojím sa,
aby sme neskončili v meste, ktoré hrdo vyhlasuje, že má
„pulzujúci nočný život“. BLEEE!!!!!
O. K., čas na žartíky. Chystám menšiu pomstu pre
Drewa a Sherry – tých smiešnych gašparov jeden blok
odtiaľto, ktorí sa vyvážajú uprostred noci v aute plnom
dymu a div že nezrazia mačacích chodcov. Ukážem im, ako
chutí strach!!!

Neskôr

Práve som sa pozviechala z dlhého záchvatu hurónskeho smiechu na účet Drewa a Sherry. Bolo to PERFEKTNÉ! Vyrobila
som špeciálny druh neviditeľného atramentu, ktorý sa
ukazuje len pri kontakte s dymom. Potom som
ním namaľovala zlovestné ksichty na
okná ich auta. A potom som išla za
nimi na skejte, aby mi z toho divadla náhodou niečo neušlo.
Len čo sa vzduch v ich aute
dostatočne zadymil, TADÁÁÁÁÁÁ, na všetkých oknách sa objavili hrozivé tváre.
A potom AJEEEEE,
Drew a Sherry vy-
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leteli podľa očakávania od strachu z kože. A potom BUM, v mihu to vpálili do
telegrafného stĺpa. Zavolala som na políciu, dala im anonymný tip a zdúchla.
Tu sa žije!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nechcem sa sťahovať.

Neskôr - späť v troskách mojej spálne

Keď som sa vrátila, zistila som, že Havranka pobalila všetky prázdne škatule
jednu do druhej, akoby skladala matriošku.
Ach, tá Havranka je fakt polepetko vo svete golemov. Nadávam si, že som
jej nedala lepšiu inštruktáž.

Neskôr

Začala som s triedením a rozoberaním všetkých vedeckých projektov, ktoré
mi prebiehali v izbe. Tu je zopár najzaujímavejších:
1. Prototyp prekladača z mačacieho jazyka.
2. Metóda pripojenia mojej magickej osmigule na elektronické čítačky
po celom svete, aby mohol každý využiť jej úžasné rady.
3. Rozpracovaný slnkovod, ktorý mi, dúfam, pomôže udržať rastliny
nažive aj v mojej slnkuvzdornej izbe.
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