
Atrament 

Neznášam atrament. Viem, že je to veľmi dôležitá vec, ale aj tak. Ako môže byť niečo tak 

hrozne nepraktické? Všade samý bodrel - machule na výrobných reportoch, fľaky na 

obľúbenej blúzke, stekance na nábytku, fŕkance na stole... A večne modré prsty. Hej, tých si 

človek užije, keď robí v administratíve tak, ako ja.   

Ako s tým má jeden človek normálne žiť? Viete, aké je ťažké prečítať taký výrobný report?  

Ono by to bolo ťažké, aj keby sa to rýpalo do kamenných dosák, pretože rozlúštiť tie kliky-

haky vôbec nie je hračka. A predstavte si, že vám do toho  kvapne ešte zopár tučných machúľ 

atramentu, trochu oleja, niekto na to ešte kýchne a ďalší sa to pokúsi zachrániť tým, že to 

dôkladne poutiera handrou... Taký report sa možno hodí medzi  Rorschachove obrázky, ale 

stav produkcie z neho nevyčítate. Tento problém je na dennom poriadku. Človek si na to aj 

celkom zvykne, však čo už... Inak to už nebude... Ale často sa vyskytnú aj trápnejšie veci.  

Napríklad keď vyglancujete celý byt, nachystáte najlepšiu večeru na svete, vyčančáte stôl, 

steny, možno aj strop, oblečiete si najkrajšie šaty, spravíte si dokonalý make-up, ukľudníte 

novonadobudnutého snúbenca... A nakoniec jeho neskutočne náročnej matke, ktorá vás vidí 

prvý raz v živote otvoríte s úžasnou machuľou na nose... Keď čistíte pracovný stôl v strese a 

na poslednú chvíľu, NIKDY to nerobte hygienickými vreckovkami!  

Takéto veci zaraďujem k občasným trapasom. Ale stávajú sa aj vyslovené katastrofy. 

Predstavte si, že pripravuje svadbu snov pre najlepšiu kamošku, pol roka s ňou beháte po 

všetkých svadobných salónoch v okruhu 100 km. Od začiatku vám je jasné, že šaty sú pre ňu 

prioritou číslo jeden. A tak beháte a zháňate a ste trpezlivá, ústretová, vždy poruke, po piatich  

mesiacoch už aj dokonale zúfalá a po pol roku neskonale šťastná, že už si definitívne nejaké 

vybrala. No a potom pri podpisovaní sobášnych listov sa len bezmocne prizeráte, ako sa jej 

vyklepaný novomanžel postará o atramentovú pohromu... V niektorých krajinách sa vraví, že 

nevesta by mala mať niečo modré. Ale rozchechtaná lebka sa na svadobné šaty rozhodne 

nehodí.... 

Neviem, či je to vekom, ale zdá sa mi, že je to s tým atramentom čoraz horšie. Čím ďalej tým 

viac ošterností sa s ním spája. Hrozné to je, atramentová pohroma číha na každom kroku. 

Niekto by už konečne mal vymyslieť guličkové pero... 
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