
Keď sa zubatá pozabudne v šenku.. 

 

Prechádzam sa po cezpoľnej  cestičke, kdesi na konci Gemera  

( ľudovo: Ludaš) tam, kde ani kojot po Vás neštekne. Zrazu kde – tu, 

tu – tam, prefrčí povedľa mňa auto v západnom štýle „Gedappááá“  

Stíham akurát zaregistrovať potmehúdsky úsmev šiestich hláv.  Až 

ma bez výčitiek svedomia striasa mizantropický záchvat úzkosti. 

Ja... klaustrofobická duša svojho prekvapeného vedomia, bez 

zbytočných otázok ohľadom života, skáčem takmer do priepasti smrti so sídlom:  Rieka Slaná. 

Modrý motúz, ktorý registruje môj unáhlený úskok  je zrazu mojím forever priateľom a ja v štýle 

Bungee Jumping dávam zbohom všetkému, čo ma v živote stretlo. 

„ Drž mááááá, motúz drž ma, lebo prisahám vačku, že ja skočím!“ 

Prečo som si ja vlastne myslela, že na území „nikoho“ stojí bezpečný most, ktorý bude tolerovať to, 

že sa nechcem dať zraziť autom? 

Ten motúz je fakticky východiskovým riešením na novodobé 

problémy 21. storočia, a už len preto, že som prežila, zaujímalo by 

ma, prečo má tá „život zachraňujúca cverna“ práve modrú farbu? 

Mne sa páči zelená farba, prinajmenšom sýto červená, lenže na môj 

názor sa zas nikto nespýtal. Keďže som „most“ v určitých bodoch  

pretrhla a teda porušila som „nehnuteľnosť“, chcela by som to 

napraviť. Odporúčam zelenú farbu a o 2 rady viac + tabuľu 

s nápisom: „Dadka prežila Ty však neriskuj!“ 

Fjuh, prežila som, zubatá má dnes asi voľno a pripíja si na moje zdravie. 

A či som ja vôbec za to vďačná? Odkedy ma prepoistili bez môjho vedomia, som vďačná za 

všeličo, hlavne v rámci slovného spojenia: „Dadka – ešte – stále  – tu byť!“ 

To, že som si takmer roztrepala kotrbu na rozheganom asfalte pred našim panelákom Vás 

trápiť nemusí, to je už len nepatrný detail oproti ďalším  základným amorálnostiam. 

Teší ma však fakt, že paragrafy sú mi neprestajne naklonené, ja som si ich totiž v rámci svojho 

sakramentského voľného času dokonale preštudovala. 

Dáva mi to akúsi sociálnu istotu, že kým Slovensko rieši jazykové zákony, ja s úsmevom na 

perách skapínam pri „bezpečnom“ motúzovom moste,  a na asfaltovom pľaci v rodnej 

Tornali. 

Ešteže je vždy čo riešiť, že? 

Vaša Dadka 


