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Glória, myška zo sídliska
Glória je myška sivá,
na sídlisku žije, býva.
V paneláku má byt zdravý,
tam v pokoji život trávi.
Býva hore na potrubí,
ktoré v zime stále kúri.
Pivnica je plná jedla,
vyberá si, čo by zjedla.
Do špajze tiež dačo schová,
keby ju hlad trápil znova.
Našla si tu kamarátky,
hrajú sa a deň je krátky.
Na svet prišla na jar iba
a to je tá veľká chyba.
Nevidela ešte mačky,
tak nemala opletačky.

To sa zvrtlo v jednej chvíli,
keď sa myši rozmnožili.
Glória len smutne vzdychá:
„Pivnica už nie je tichá.

Zasvietili zrazu oči,
v tme jej ktosi na chvost skočil.
V šoku stihla utiecť za klát,
myslela, že chytá infarkt.

Pri dierach sa víri prach,
myši majú veľký strach.
V tmavých kútoch niekto
striehne,
môže tu byť ešte pekne?“

„Chňapli po mne drápy mačky,“
sťažuje sa nahlas plačky.
Prskot, mňaukot, mačkin beh,
odvtedy má stále pech.

Po zážitku jednom hroznom,
chcela by dať bytu zbohom.
Ako išla domov v noci,
mala náhle divný pocit.
„Nie, neklamú ma zmysly,
kráčam po chlpoch,“ si myslí.
Telo sa jej naplo v kŕči,
jak sa šmykla na tej hrči.

„Denne žijem v strese veľkom,
zničené mám nervy celkom.
Keď za vami sliedi mačka,
bývanie už nie je hračka.“
Niektoré jej kamarátky,
mali život veru krátky.
A tak v noci, len čo spŕchlo,
rozhodla sa konať rýchlo.

„Zo sídliska odídem,
žiť tu viacej nebudem!
Pôjdem bývať jedine,
na dedinu k rodine.“
„Ťažko prežiť cestu v zdraví,“
neustále sused vraví.
„Lúka? Tam je drsný svet.“
Tu však pre ňu miesta niet.
Nachystá si batoh, tašky,
kufor by bol príliš ťažký.
K odchodu ju posúri,
aj ten mňaukot kocúrí.
Stará myš jej k tomu riekne:
„Ak musíš ísť, maj sa pekne!“
Na cestu jej i drozd píska:
„Už nestretneš mačky zblízka.“
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