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Niečo z dávnoveku: dvestoštyri rokov
pr. Kr. začali mrákavy čínskych roľníkov,
robotníkov, vojakov, odsúdencov atď. sta-
vať na severe Číny tisícky kilometrov dlhé
múrisko. Vraj na obranu čerstvého cisár-
stva pred nájazdmi severných lúpežných
kočovných kmeňov. Desaťtisíce týchto
„budovateľov” pri stavbe múru zahynulo.
Niektorí od hladu /väčšina/, iní od zimy či
z iných dôvodov, ale múr stojí dodnes a je
vraj viditeľný aj z vesmíru. Kmene dávno
zanikli, kým múr dostavali a tak sa uplat-
nil až neskôr, v trinástom storočí pri ná-
jazdoch Mongolov. Dnes je to bohatý zdroj
turistických peňazí snobov Západu, ktorý
v minulosti mal chrániť vtedajšiu civilizá-
ciu a kultúru. Múry sa vždy stavali. Stredo-
veké hrady, mestá, kláštory, ba neskôr i
naše obydlia boli obohnané múrmi. V sú-
časnosti aj okolo domov, skôr ako symbo-
lika majetku. Ale spomínate si na nedávne
„hurárúcanie” tzv. berlínskeho múru, čo
bránil „demokracii” rozšíriť sa na vý-
chod? Čas však ide neúprosne ďalej. Dnes
sa stavia múr, čo múr, múrisko okolo po-
myselných hraníc štátu Izrael. Aj sa strie-
ľa, aj sa dôvod výstavby našiel. Je to geto,
nie je to geto – ibaže naopak, ako za fašiz-
mu? Čo sa to vlastne ide stavať okolo bu-
dovy súčasného „svetovládcu”-vysla-
nectva v historickom centre hlavného
mesta nášho štátika. Vysoký, hádam troj-
metrový múr zo železných traverz. Ne-
predyšný, možno v rohoch hradby budú
strielne pre guľomety a bezzáklzové delá!
V strede histórie mesta, na námestí s veľ-
kou sochou národného dejateľa, kde to bu-
de ešte viac biť do očí, než ohradené „ge-
to” vo Varšave. Nie som veľmi presved-
čený, že sa to nepostaví, ba, hádam, aj na-
ši najvyšší sa na dokončení toho monštra
zo železa zúčastnia a radostne budú hra-
bať nohou /vrtenie chvostov nebude vi-
dieť/, ak im niekto potľapká plece. Veru,
veru, dejiny sa opakujú, ibaže cisári už

zmizli a prišiel niekto iný...
Veľmi sa mi páči, ako naši predrahí

predstavitelia vlády a parlamentu radostne
a bezproblémovo odsúhlasujú nové záko-
ny a „tiežzákony”. Oni, čo zadarmo vy-
študovali a získali rôzne akademické titu-
ly, asi už zabudli. Trpeli za tej hnusnej totali-
ty ťažké skúšky z marxizmu-leninizmu,
ktoré mnohí zdolávali s červenými diplo-
mami /zadarmo a s prospechovými štipen-
diami/ – dnes sú ohromní reformátori
/potľapkávaní po pleciach/ a ochrancovia
slobody. Áno, môžete, drahí spoluobčania,
slobodne platiť nemalé poplatky za štúdium
svojich detí. Ste chudobní? Vaša chyba,
ale dáme vám /možno/ aj štipendium, aj
pôžičku študentíkovi dáme, a ak zdarne
dokončí, do smrti nám to splatí. Ak sa
vám nepáči, máte možnosť íst do zahra-
ničia, do Čiech, tam naši Slováčikovia
študujú zadarmo, ako Česi. Už ich je tam
aj tak niekoľko tisíc a úspešne študujú!
Myslíte si, že sa po skončení štúdia vrátia
sem, domov? Už ich vidím! Stačí si zalis-
tovať v telefónnom zozname mesta Prahy,
koľko je tam mien bývalých „Slovákov”!
Takto bude aj inde v zahraničí v rámci
EÚ. Hádam si nemyslíte, že keď niekto
bude roky pracovať kdesi v tramtárii a
vďaka svojim schopnostiam sa uplatní, že
sa vráti sem? Do tohoto raja novodobých
„jánošíčkov”, čo na rozdiel od národného
hrdinu zbíjajú a okrádajú chudobných,
aby obratom ruky nasypali do vrecák zbo-
hatlíkov. Ak sa sem niekto vráti, tak iba z
nostalgie do dôchodku. Kúpi si nejaký
zámoček, vilu či hotel v Národnom parku
a bude tu tráviť dovolenky, jeseň života a
na domorodcov sa bude pozerať... No, vie-
te si predstaviť!

Blíži sa termín vstupu do slávnej únie.
Už nám to po kvapkách osladzujú. Ne-
myslite si, že budete chodiť zarábať do zá-
padného raja, oj, nie! My si svoje uchráni-
me! Žiadne pracovné príležitosti, a keď,

tak iba na čierno a za zlomok domácej
sumy! V Iraku, napríklad, môžete dostať
za hodinu práce minimum sedem eur! Či-
tateľ zajasá! Vrátim sa ako milionár! Veď
jedno euro je asi štyridsať korún. Bude mi
sveta žiť! Ba ako diplomovaná doktorka fi-
lozofie či inžinierka ekonómie pôjdem
„au pair” do rodiny nejakého farebného,
budem tam slúžiť od nevidím do nevidím,
ale doma mi budú všetci – až sa vrátim –
závidieť! No, o čo vlastne ide? Šengenská
hranica bude až niekedy /nože mi pomôž-
te, lebo tie posuny rokov postupne za-
vádzaných noriem sa stále menia!/, takže
colníci, nebojte sa, budete ďalej na hrani-
ci, ibaže k prechodu nám bude stačiť iba
občiansky preukaz! Aký? Nový? Všeúni-
ový? Čo to bude stáť v eurách? V posled-
nej dobe veľmi rád čítam celostránkové in-
zerátne vysvetlenia nášho pána vicepre-
miéra o výhodách vstupu. Za ten svet som
sa však nikde nedočítal, či a kedy sa môže
z tej únie vystúpiť. Tak, ako za čias „rod-
nej strany”, odkiaľ ťa mohli iba vyhodiť 
s nedoziernymi následkami nielen pre
teba, ale aj detné deti.

Na chodníku Kollárovej ulice v Brati-
slave /frekventovanej!/ ležal mŕtvy člo-
vek. Za bieleho dňa, možno ešte dýchal,
neviem. Ľudia ho starostlivo prekračovali,
niekto aj nadával – čo prekáže, ožran! Bo-
že, už je to tu! Ešte pred pár rokmi sme sa
čudovali, že v New Yorku na frekvento-
vanej ulici za bieleho dňa leží zomierajú-
ci. Starostlivo ho prekračujú, nemajú čas
na nejaké taľafatky, až nakoniec policajt
zavolá sanitku. Fakticky, veľmi rýchlo
prišli, aj siréna húkala, aj svetlá blikali –
ako u nás. Posádka s nosidlami rýchlo vy-
stúpila. Prehrabali ležiacemu vrecká, našli
kartičku príslušnej poisťovne, zahrešili,
obrátili sa a nechali ho ležať. Mal chudák
pech! Táto sanitka s jeho poisťovňou ne-
spolupracovala. Aj to je demokracia, pán
minister, u nás doma. Už sme ich dobehli.
Aspoň v tej nevšímavosti...

drga

Ž i a d n e  f a n f á r y

Opäť je tu mesiac marec a s ním prichádza do nášho mesta
jedno skvelé podujatie. Tak ako minulý rok, bude v Nemecku
prebiehať evanjelizácia, ktorá sa cez satelit bude prenášať do
viacerých krajín sveta. Tohto roku sú tieto stretnutia určené
pre mladých od 15 do 26 rokov. Celé podujatie nesie názov
Jesus House Párty 2004 a bude sa prezentovať sloganom
Poď OUT, buď IN! Program bude pozostávať z množstva
hudby, scénok, rozhovorov so zaujímavými hosťami, interak-
tívnych akcií a mnohého iného. Každý večer sa bude niesť
v duchu nejakej témy, pričom tieto sú vybrané z oblastí, ktoré
sú aktuálne pre každého človeka, ako napr. túžba po bezpečí
a domove, po ocenení, hlad po láske a po vzťahoch, smrť, po-
chybnosti atď.

Veríme, že prídete počas týchto dní medzi nás. V budove
Csemadok-u bude v dňoch od 17. do 21. marca pravidelne 

v čase od 17.30 otvorená kaviareň Jesus House. Popri ob-
čerstvení a príjemnej atmosfére budú znieť rôzne témy, ktoré
nám môžu pomôcť v životnej orientácii. Témy jednotlivých
večerov budú nasledovné:

streda: túžba – keď konečne prídeš;

štvrtok: rešpekt – keď zistíš, že si dôležitý /v maďarskom
jazyku/;

piatok: šťastie – keď závislosť ničí + koncert;
sobota: smrť – keď posledný zapáli svetlo /v maďarskom
jazyku/;

nedeľa: budúcnosť – keď pominú tvoje pochybnosti.

V rámci piatkového programu vystúpi skvelá hudobná sku-
pina z východného Slovenska Asuza Stret. Tešíme sa na kaž-
dého z vás, milí priatelia.

Za prípravný team: Hana Ševečková
evanjelická kaplánka v Šahách

Jesus House


