V spleti času som sa zaryla do ľudskej idey. „Dnes Vás najviac zaujíma: Kde som? Čo
robím? Prečo nekandidujem na post „primátora“ mesta Tornaľa?!
Stala som sa nemým pozorovateľom vlastného sveta a kvôli inšpirácii som neraz úpenlivo
zdvihla zrak k nebesiam.
Pričarovať slnko medzi mračná nie je až také zložité ako skĺbiť dovedna naše svety. Tak si
predstavte, že okrem iných – vzácnejších miest som navštívila aj jedno zo zasadnutí nášho
mestského zastupiteľstva. Ani sa nepýtajte! Hlasovalo sa pre a proti ako vo filmovej brandži,
akurát režisér zabudol „pripísať“ úsmevy.
Pfffff...kandidovať? Ja??? Sľúbiť...ale čo??? Táto nejednotná idyla nášho mesta by ma
dokázala inšpirovať k predvolebnej kampani typu: „Ja sľubujem, že Vás naučím chodiť po
vode, a čože by sme vodu pili keď ju dokážeme na víno premeniť?! Voľte ma, spolu to
dokážeme!“
Tak vidíte...nemysliteľné zázraky a o ich pravdivosti by ma unavovalo presviedčať Vás.
Ďakujem za opýtanie... Kto vie čítať medzi riadkami, možno tuší kde som, čo robím a prečo
nekandidujem.

TU ŽIJEM

PRE TIETO MOME/TY ŽIJEM

ĎAKUJEM, JA ŽIJEM :)

Pri zbere cenných informácií mi však neuniklo zopár
nádejných kandidátov a dovolím si Vás na nich
upozorniť.
http://www.hubayova.sk/
http://filadelfi.sk/

Ako Vás poznám milý moji, Vašim favoritom sa v tejto prítomnosti stane mladý Filadelfi. Je
dynamický a aktuálne bez servítky predostiera dianie v meste. Svojim nadhľadom rozbúral
úzkosť všedných dní a občas ja sama trieštim zrak nad citovo podfarbenými textami, ktoré
formou oznamovacích viet dokáže skĺbiť do takého jednotného celku, že musím pri čítaní
nabrať druhý dych. To, že má podporu v mládeži, ktorá sa túži realizovať v lone svojho
domova nehodnotím ako zázrak. Svojou koncepciou sa aktívne podieľa na vytváraní „viery
v krajšiu budúcnosť“...a čo pre nás ten citovaný pojem znamená...tak o tom v podstate
rozhodujeme MY obyčajní z ľudu...totiž, vždy je to o nás...len sme si to zatiaľ nestihli
uvedomiť.
A kto je mojim favoritom???
Hm...poznáte ma, fandím bez výhrad všetkým, dokonca rovnakým dielom. Totiž, ktorýkoľvek
z kandidátov vyhrá v predčasných voľbách a stane sa „dočasným“ primátorom mesta
Tornaľa, bude sa musieť odvážne spovedať ľudu...to chce guráž a preto si ich bez hlbších
posúdení ergo vážim. Nepoznám všetkých kandidátov osobne, ale sú aj takí, ktorých poznám.
Jednému z nich by som najradšej skĺbila životopis do formálneho bestselleru, ďalšiemu
by som z láskavosti upravila webstránku nakoľko má v texte zreteľné štylistické chyby,
no a ďalšieho by som formou výmeny rolí pozvala na kofolu, aby som sa nenápadne
priúčala odvahe.
Ojojoj, je tu toho a chceme predsa všetci jedno: „Žiť s pocitom, že sme tu doma“, alebo sa
mýlim? Tak ma teda opravte, totiž pre dnešok nemám v zásobe žiadne presvedčovacie
argumenty. Vzhľadom na tieto závažné fakty, doprajte mi trošku času na revitalizáciu. Idem
si trošku pobehať nad hladinou plynúcej rieky. Ja si môžem dovoliť ten luxus pretože dnes
mi sršia krásou aj naše tornaľské vrany...v opačnom prípade by som tu už dávno nežila :)
Vaša Dadka

