
Občas sa Vám zrejme zdá, že unikám. Nie je to dané, alebo 
vyvolané tým, že stagnujem. Nemá to nič spoločné s tým, 
že ma zrazu prestalo zaujímať dianie v meste. Má to oveľa 
hlbší zmysel, samozrejme skôr pre mňa ako pre Vás, ktorí 
ma čítate. Chcem sa Vám ospravedlniť za svoj egoizmus...  
Tak ako každý smrteľník, aj ja murujem škáry 

v existenčných priepastiach a dávam priestor všetkému, čo bez mihnutia oka odbočuje od 
mojej životnej filozofie, aby som rýchlejšie zistila „kto som, čím nechcem byť a kto ma 

brzdí. 
Pozrime sa okolo seba, čo sme schopní behom stotiny sekundy prítomného času  
vyprodukovať?! Hodiny dokážeme rozprávať iným o bezhraničnej láske a o tom ako by sme 
mali žiť, aby sme boli šťastní. Hodiny sa dokážeme utvrdzovať v tom, že „my“ sme tí lepší, 
oni sú tí „zlí“. Hodiny sa dokážeme tápať v ilúzii, že naše zmýšľanie pohne zvráteným 

svetom. Otvorenou otázkou zostáva, či dokážeme ísť aj príkladom. Nie som o nič lepšia, 
akurát som možno bohatšia o toto poznanie. V demokratickom štáte ma hádam neukrižujú, 
každopádne Vám dĺžim vysvetlenie.  

Každý si je zodpovedný sám za seba, každý má slobodnú 
vôľu rozhodnúť sa. Ja vedome obchádzam ľudí, ktorí 
so sloganom: „Áno, budeš šťastná, treba dokázať 
odpustiť, netreba trhať staré rany, treba sa oslobodiť od 
hnevu, treba vedieť bezhranične rozdávať, treba žiť 
z lásky“... Toto sú len slová, realita je taká, že ten kto ich 
vysloví nerozpráva o tom akým človekom túži byť a ako 
to mieni dokázať, ale o tom aká by som mala byť JA, 
aby on bol spokojný. $echcem, aby ma takí ľudia 

učili, nechcem, aby ma viedli a nechcem, aby ma 

utvrdzovali o svojej „bezhraničnej“ láske. Nechcem 
takú „lásku“ cítiť, to by som sa musela vrátiť vo vývoji 
minimálne tisíc krokov dozadu. Možno to vyznie 

egoisticky, ale som úplne nezávislá od pocitov tých, 

ktorí si myslia, že skutočná láska a sloboda pramení 

v slovnom spojení „mala by si...“ 
Nie! 
Keď je čas na hnev tak sa hnevám, keď je čas na slzy tak plačem, 
keď treba tak bojujem, keď treba tak sa nečinne prizerám. (Môj čas 
a moje „treba“ je moja zodpovednosť a môj uhol pohľadu). Bol by 
v tom čert, keby som sa nedokázala úprimne radovať a prežívam to 
s takou intenzitou, že tí ktorí viaznu v kolotoči „dobre by bolo“...mi 
v kútiku duše vždy budú závidieť. Sme schopní obehnúť celý svet, 

len aby sme zistili, že všetky odpovede tkvejú v nás...z tejto 
hypotézy viac – menej sarkasticky vyplýva, že MY sme celý svet.  
Nuž, aby som neodbočila od témy...momentálne sa hnevám!!!  
Môj vnútorný radar zaregistroval čosi hlboko reálne.  



K 20.01.2010 samotné mesto zachytilo „únik mozgov“, čo by som mohla charakterizovať 
tím, že ak by som chcela stoj čo stoj opustiť svoj „domov“, nemusím hľadať ďalších 
dvadsiatich, ktorí sa ku mne pridajú...odchádzajú oni aj bezo mňa a to stroho bez rozlúčky. Už 
len pevne dúfam, že predvolebná kampaň blížiacich sa predčasných volieb nebude stáť 
z oporných bodov typu – Čo kandidát to: „Každému jednotlivcovi vyjdem v ústrety...“ 
So slovami sa hrať nemá, síce už je to len (cca) chabých 7796 občanov, ale splniť sny 
každému indivíduu, to chce guráž. 
Nuž, ale treba si počkať...dopredu oznamujem...tentoraz chcem hodinky s vodotryskom 
a budem stáť prvá v rade. 
 

Vaša Dadka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


