
V spleti horúcich letných lúčov, kde sa túžba objaviť čosi nové 
neprestajne strieda so zvedavosťou, som preskakujúc praskliny 
v asfalte nasmerovala svoju pozornosť na Plážové kúpalisko 
v Tornali. 
Kde bolo...tam bolo! V rade i stojac opodiaľ... 

Vychladnuté pivo Radler a radosť z malých bláznovstiev dopĺňali atmosféru letného scenára. 
A ja, čo nepútam pozornosť zaužívaných receptov na pokojnú, lež nudnú prítomnosť som 
s prižmúreným pohľadom a zaostreným sluchom hopkala za rehotajúcim sa davom. Zapla 
som svoje audiovizuálne schopnosti a nechávala som sa unášať. 
„ Ty kokso, to ti je mega bageta, no a ten vtip?! Trhalo ma od smiechu na 

všetky štyri svetové strany.“ 
„Ani nehovor, neskutočná obsluha. 
Človeče, toto nám tu vo svete chýba. 
Miro hybaj na zapečenú bagetu.“ 
„Gery hybajte, platím ďalšiu rundu.“  
„Čuješ žabka? Zdá sa, že tam zakotvíme!“ 
 „Juúúúúj ešteže tak. Však poďme naspäť, mám naštelované 
vnútro, som hladná a chcem si ten vtip znova vypočuť, voda 

počká.“ 
... „Veru choďte, Dadka pôjde za vami“ – pomyslela som si. 
(V poslednom čase premýšľam  o sebe v tretej osobe jednotného čísla – 

Dadka píše články, Dadka zbiera zážitky, Dadka 
sa doružova vyspinkala...je to komické, vracia ma 
to do detských čias kde: „Mamiíííííí, Dadka je 
hladná“ bolo prirodzenou súčasťou  môjho 
vlasteneckého ideálu voči vlastnej osobe.) 

Nuž...a tak Dadka upäla v atmosfére smiechu a ľudskej súdržnosti 
s úžasnou papanicou v ústach. 
Totiž zistila som, že za kulisou výroby senzačných zapekaných 
bagiet je oveľa – oveľa viac ako snaha vyhovieť požiadavkám 
hladných žalúdkov.  
Čas, ktorý nám venuje senzačná obsluha. Spätné úsmevy, radosť 
z práce a pohotová reakcia na všakovaké nálady ľudí, bez štipky 

automatizácie typu: „Nech sa páči, euro päťdesiat, ďakujem, dovi, ďalej...“ 
Ten chlap mal v skutku pravdu: „Toto nám tu vo svete chýba!“ 

Som duša v človeku a neskutočne rada sa smejem, 
ak sa na tom túžite podieľať, poďte si vypočuť, kde 
má ježko svoje ústa a ako ho maco šikovne otáčal, 
aby sa zbytočne nepichol. 
...A keď si chcete s chuti zaspievať, poproste 

Kevina o profesionálny  sprievod s gitarou. 
Nálada, smiech, ľudské teplo bez zaužívanej rutiny a zbytočného bontónu. 
Bol by v tom čert, keby ste sa popritom všetkom schuti nenajedli. :))) 
Bon Appétit pre telo i pre dušu!!! 

 
             Vaša Dadka 



  
 
 
 
 
 

 Majiteľka prevádzky: 

 Eli Rajkóová s rodinou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


