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Cena èasopisu Priestor pre
ivot je zdarma. Budeme
radi, keï vydávanie èasopisu podporíte sumou 10 Sk.
Touto sumou podporíte
nie len vydanie ïalieho
èísla, ale aj organizáciu,
ktorá ho vydáva.
Preto Vám za to ïakujeme.

cena zdarma
Editorial

Milí èitatelia!

Úvahy hlúpeho Jana

Dnes sa rozhodol hlúpy Jano filozofova

Filozofov na uliciach v
kanceláriách, retauráciách mal tento národ poehnane. No èasto kadá
filozofia konèí pri blízkom
objekte seba samého, alebo svojich blízkych. Národnú politiku èi nadnárodnú
ktorá nás stále ovplyvòuje sme si zvykli komentova slovami :  My sme na
to malí páni, èo my zmôeme a podobne. Hlúpy
Jano vám vetkým pripomína, e tieto beznádejné
reèi sú tvorcami naej bez-

nádejnosti. Hlúpy Jano
nám vetkým pripomína,
e my ¾udia
sme
zázraèné bytosti,
e
sami si tvoríme svoju
prítomnos
a následnú
budúcnos. Kto
nás o tom môe
presvedèi lepie
ako hlúpy Jano
ktorý sa vydal
so svojej pece cez sedem

riek, sedem hôr a sedem
morí vyslobodi princeznú
od zlého draka. Jeho
cesta bola príkladom
prekonávania moných nemoností.
Hlúpy Jano nám
stále pripomína, e
niè nie je nemoné
a ktorý èlovek,
skupina èi národ si
to uvedomí otvoria
sa mu brány poznania aj pochopenia.
(Dokonèenie na
str. 6)

Vydali sme dvanás èísel náho èasopisu. Ako
amatérsky vydavatelia èosi
sme sa aj od Vás milí èitatelia nauèili. (Vïaka vaim
dobre mieneným radám) A
predsa by sme radi ostali
sami sebou, aj s mnostvom
chýb, divnej tylistike a
mononezmyselným témam.
V doteraz uverejnených
èasopisoch Priestor pre ivot sme viackrát menili
témy, od kritických po sebareflexné. V poslednej
dobe sme viac kritizovali a
mono aj strie¾ali od pása
na naich nepriate¾ov v
podobe politikov, nenarancov, byrokratov, faloných
veriacich, snobov, nevímavých potentátov, vlkov odetých v ovèích rúchach a
mnohých iných. V naom
èasopise to tak chodí, mlátime hlava nehlava po naich nepriate¾och a potom
sa im za to aj poïakujeme.
Nesnaíme sa by serióznymi novinami, ako nám radia niektorí nai priatelia,
na to asi nemáme a mono
ani nechceme. V dnenom
èísle sme trochu ustúpili od
naich kritických tém,
okrem humoru Draga
Miku, lebo humor nepovaujeme za kritiku. Nie je to
z naej strany iadna irónia, bude to úprimné poïakovanie vetkým naím
horeuvedeným nepriate¾om. Je to poïakovanie za
ich verziu ivota ktorá nám
vetkým pomáha prei,
precíti, pochopi vetky
stavy BYTIA. A vetci nai
nepriatelia sú naimi nechcenými spojencami. A
navye to vôbec nemajú
¾ahké a jednoduché ako sa
nám mnohým závistlivom
zdá. Mnohí by sme mono
radi zdupkali s bených
denných povinností, ako to
urobili mnohí bezdomovci.
Áno, mnohí uli do sveta
alkoholických a iných opojení, v domnení zabudnú
na denný kolotoè banál-

nych povinností. Dnes chceme poïakova vetkým,
ktorí majú silu, odhodlanie
a hlavne vô¾u, pasova sa s
kolotoèom vednosti a primitívnych denných povinností. Medzi bezdomovcami
je hodne ¾udí ktorí nezvládli tento úasný tlak a zahodili flintu do ita. No aj
medzi nimi je mnoho ¾udí
ktorí si uvedomujú, e ivot je vlastne permanentné zvládnutie bených, jednoduchých povinností.
Mnohí ¾udia tento proces
nazývajú BOJOM, no väèina bojovníkov buï bojuje alebo z boja zdupká.
Preto by bolo lepie tento
proces nazýva , prijatím èi
pochopením bez boja.
No èasto nezvládnutie
situácie, je uitoèným motorom uvedomenia svojej
zodpovednosti voèi sebe aj
druhým. Chceme Vám poïakova, milí nai èitatelia
a podporovatelia, e aj Vy
ste vlastne úèastníci tohto
procesu a vaou úèasou v
kontakte s naim distribútorom ste nosite¾mi a pomocníkmi uvedomovania
svojej zodpovednosti voèi
druhým.
Chceme Vám pripomenú milí nai èitatelia a prispievatelia, e tento národ
má okrem menej skupiny
naich nepriate¾ov drvivú
väèinu úasných a chápajúcich ¾udí.
Dnes je témou náho
èasopisu vïaènos a preto
nai nepriatelia v úvode
menovaní, dnes úprimne a
od srdca ïakujeme aj Vám.
Ïakujeme Vám, e ¾uïom
ukazujete Vau cestu. No
ukazujete nechtiac aj inú
cestu, a vïaka Vám ju
mnohí nachádzajú.
A nemyslite si, nai nepriatelia, e keï vás dnes
chválime a ïakujeme, e
zajtra na Vás nevytiahneme ete aie zbrane. Bojujeme s Vami z Lásky k
Vám, viete o tom, nai nepriatelia ?
-dd-
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Z REDAKÈNEJ POTY
Priate¾stvo

Priate¾stvo sa povauje za trvalú a vysoko cenenú hodnotu. Koho bene povaujeme za priate¾a ? Väèina s nás sa
zhodne v tom, e priate¾ je èlovek ktorým je nám fajn, ktorý
nás vypoèuje keï máme rôzne problémy a ktorý si na nás
nájde èas. Takýmto uvaovaním by kadý dospel ku pomerne ve¾kému poètu priate¾ov (asi len s výnimkou naozajstného mrzúta ktorého obauje samotná ¾udská prítomnos).
Domnievame sa vak, e tento obsah vzahu (a jemu podobaný) spadá skôr pod pojem kamarátstvo.
Skutoèný priate¾a poznáme pod¾a toho, e tento èlovek je
ochotný kvôli nám utrpie aj ujmu. Priate¾ sa týmto líi od
kamaráta. Kamarát sa s nami porozpráva lepie ako známy a
takmer rovnako tak dobre ako priate¾, zabávame sa s kamarátom a s priate¾om takisto takmer rovnako, ale ve¾ký rozdiel je v tom, e kamarát pre nás nie je ochotný znáa akúko¾vek ujmu. My to od neho ani nemôeme chcie a on si to
ani nepovauje za svoju povinnos. Priate¾ a o pomoc v prípade, e by mu jej poskytnutím hrozila ujma, takisto neprosíme. Ale on napriek tomu je ochotný stá pri nás. Priate¾ vie ,
e ujma prejde a prebolí, ale strata priate¾a nie. Priate¾ je s
nami jedna dua a preto tak bolí jeho strata, stratíme vlastne
èas zo seba samých. Priate¾ je ten, kto stojí pri nás bez oh¾adu na problémy, nech sú akéko¾vek ve¾ké, kto s nás nezriekne v nepriazni. Preto je priate¾stvo cenené tak vysoko, pretoe je ochotné prináa ve¾ké obety na oltár ivota. Je najcennejím èo môe èloveku poèas jeho krátkeho ivota patri.
Máte aj Vy ozajstného priate¾a? Veríme, e áno. Stráte si ho
ako oko v hlave a stojte pri òom aj keby ho chcel na kolená
poloi sám osud. Priate¾stvo vtedy prekoná a pretrvá aj smr.
Príbeh èi spoveï milenky vraha, ako sa volá rozprávanie ktoré uverejníme na pokraèovanie, je skutoèným preitým príbehom. Napísala nám ho pisate¾ka, ktorá túto spoveï napísala ako hru èi rozprávanie. Je s prostredia takzvaného podsvetia minulého
reimu, no aj dnes je stále aktuálny.

Spoveï milenky vraha
Èas prvá

Milenka: Otèe zhreila som. Zradila som Pavla.
Kòaz: V èom spoèíva zrada? Iné hriechy nemá ?
Milenka: Myslím, e vetko, èo som spravila z lásky k
nemu, to nie je hriech.
Kòaz: Rozprávaj od zaèiatku.
Milenka: Keï som prila do mesta, nepoznala som tu nikoho, iba jednu kamarátku. Keï sme sa po meste prechádzali, oslovil ma, odprevadil na privát a zaèali sme spolu chodi.
Prichádzal èoraz èastejie a domáca bola proti tomu. Keï raz
v noci liezol cez strechu, preborila sa skryd¾a a mòa vyhodili.
Vybavil mi internát, aby mohol za mòou chodi. Mali sme sa
radi. Skutoèný dôvod preèo za mnou chodil som pochopila a
neskôr. Nevedela som niè o bytových zlodejoch a planetách
na otváranie dverí. Postupne akoby náhodou ma do vetkého zasvätil. Raz priiel, e ide ku kamarátovi, aby som ila s
ním. Prili sme pred byt. Zvonil, ale nikto neotvoril, zvonil aj
na ved¾ajie byty. Doobeda nikto nebol doma, kadý doobeda
pracoval. A neskôr som pochopila, e chcel vedie, èi bude
ma neiadúcich svedkov. Keï nikto neotváral, vybral planetu a otvoril dvere. Vtiahol ma dnu. Stála som ako obarená,
nevedela som èo mám robi. Preh¾adal vetky skrine, poháre, zásuvky... a naiel krabicu od topánok a v nej peniaze a
zlato. Pozerala som neveriac, vraj to má uloené u kamaráta
a teraz si to berie. Odili sme, zasa zamkol, akokeby sme tam
neboli. Nech sa háda rodinka medzi sebou, povedal. Doma
vybral z prsteòov kamene a odviedol ma pred zlatníctvo. Tu
má, povedz im, e nemá peniaze a chce preda rodinné
zlato. Dodal. Neschopná odporu, ako vo sne som vola dnu.
Vyplatili mi na ruku ve¾a peòazí. Vonku mi vetko vzal, prepoèítal a vopchal do vrecka. Teraz si spoluvinník, a bude
poslúcha - zaèula som. Na druhý deò kúpil mapu, poièal si
od kamaráta MB-èku a cestovali sme od mesta k mestu. V
kadom meste naiel v telefónom zozname tvrte kde bývali
lekári a smotánka, ktorá mala pred menami tituly a obtelefonoval ich. Tam kde nebrali telefón, sme ili. Ako ¾ahko priiel
k peniazom, ako ¾ahko sa tie dvere otvárali. Nauèil ma rozoznáva bezpeènostné zámky a vdy som musela ís na ob-
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Rozhovor s jedným nezamestnaným
Volá sa Ján, má 56 rokov. Na jednom pracovisku odpracoval 28 rokov.
Robotu si poctivo h¾adá, no nájs prácu
v jeho veku, je to skôr zázrak. Jeho
materskú firmu sprivatizovali, pracovalo v nej mnoho zamestnancov. H¾adal
ïalej po ïalích firmách, no kde priiel
zakrátko firma skrachovala èi ju zruili. U roky navtevuje úrad práce a obèas mu ponúknu verejnoprospené práce kde
s chuou pracuje.
Otázka: Povedz
nám o svojom detstve.
Odpoveï: Môj otec
bol odbojárom a pracoval ako dielmajster,
mama bola uèite¾ka. Po
skonèení Základnej koly som zaèal chodi na
Ekonomickú kolu, no
po èase som na výlete v
Tatrách nieèo vyviedol
tak ma zo koly vylúèili. Potom som iiel do uèilia no aj
tam som nieèo vyparatil a tak moje
túdiá skonèili. Iiel dom pracova ako
závozník, nemal som ani 17 rokov.
Otázka: Tvojím osudom sa stala
oférèina, ako si na to spomína?
Odpoveï: Pred vojnou som si spravil vodièský preukaz a jazdil som na
vetriéske. Po tom na vetkom monom.
Chodil som na Avii, vozil som betón
na domieavaèi a kadeèo iné. Teraz ma
u do roboty nechcú, pýtajú sa ma, èi
som vyuèený automechanik. Ja som
si opravoval vetky moné autá a nebol som vyuèený. Vdy som si poradil.
Otázka: Od roku 1999 si stále nezamestnaný, aj keï poctivo chodí

a h¾adá si prácu. Èo by si ete chcel
robi?
Odpoveï: Za oféra ma u nikde nechcú, ale robil by som hocièo, aj s lopatou, len dnes a ani k lopate nezoberú. Roboty sa nebojím.
Otázka: ije s drukou na dedine, aj ona je nezamestnaná, ako
vlastne vyijete s tej malej podpory?
Odpoveï: Chodím sa
hlási na úrad do miesta trvalého bydliska, je
to 30 kilometrov. Cestovné je drahé skoro 40
korún. Mám starý bicykel sadnem naò a idem
sa hlási. Horie je keï
prí alebo je zima vtedy
je treba da za lístok, na
vlak èi autobus. Nenáhlim sa, mám kedy, pomaly dôjdem do okresného mesta.
Otázka: Poznám a,
videl som a pracova s lopatou, na
svoj vek má ete chu aj elán.
Odpoveï: Robotu mám rád, nech je
akáko¾vek. Nikdy mi nevadilo keï bolo
treba tvrdo robi.
Podobných ¾udí ako ná Ján je mnoho po celom Slovensku. Monoe nebol
nikdy dobrý, no nikdy nebol ani zlý.
Tento èlovek sa vedel oprie do volantu
Tatry èi naloi fúru cementu. Teraz sa
vie s rovnakou chuou a elánom oprie
do lopaty, ktorú by rad dral v rukách a
takto bol uitoèný aj potrebný. Nemá
od ivota ve¾ké oèakávania, snáï len tú
príleitostnú uitoènos a potrebnos. Je
koda, e ¾udia tohto typu sú dnes tak
málo potrební.
Ïakujem za rozhovor -dd-

Bodlaèie Dr. Aga Miku

* V EÚ si u nebudeme uahova
opasky. Budeme chodi bez gatí.
* Aj Zajac môe ma ve¾a peòazí ako
koza bobkov. * Starnem. U mám iba
historickú hodnotu .
* Slovákom u nie je do spevu -svoj
hlas odovzdali vo vo¾bách.* Bomba
keft je dobrý, a kým nevybuchne.
* Nasnate sa skracova predåenú
miechu. * Miluj svoju vlas - vyieraj
zahranièie.
* Ja chápem vládu, vláda chápe mòa.
Ibae vláda má medový koláè a ja hovno.
* Aj vána známos vyzerá niekedy
smiene. * Kadý kalendár je trhací,
len sa treba nasra.
* Nemocnièné postele sú drahé. Koneène sa postavíme na nohy.
* Len èo sa èlovek pozrie na svet
triezvymi oèami, hneï má chu sa opi.
* Ak vám v aute odídu svieèky, posviete si baterkou.* Doba kotolníkov
skonèila, ale podkurujú nám furt.
* Èítajte dennú tlaè. Zvýi vám tlak
a uetríte na kávu. * Aj slivovica píe,
len sa to potom ako èíta.
* Vyuèím sa za Jánoíka a budem
ma vetko na háku.
* Radej ma vládcu neobmedzené-

ho ako obmedzeného.
* ¼udia prechádzajú od slov k èinom, politici od slov k výèinom.
* Najhorie je, keï èlovek zomrie
ete pred smrou. * Èo dokáe ulica, to
dokáe aj naa vláda.
* Socializmus padol. Ale demokracia akoby nemala konca  kraja. * Najlepí by bol tát bez ¾udí.
* Ak vám krèmár nedolieva, vyjadrite mu nedôveru. * Absurd: Politická
kultúra.
* Kadému môeme daèo vytknú.
V krajnom prípade nohu.
* Klobúky nie sú. obreme do pohárov a krabíc.* Sluný politik je taký,
èo má sluný príjem.
* Deti chodia poza kolu, nezamestnaní poza úrad práce, ostatní poza krèmu.
* Mladým patrí svet. Lebo doma je
to o nièom. * Najväèie sklady sú na
smetisku dejín.
* Keï katovi horí plán, rúbe hlava nehlava. * Povolaním som èlovek.
* Starí Fénièania vymysleli peniaze. Keby ich vymysleli mladí, vymysleli
by ich ove¾a viac.
Vá Dr. Ago Mika
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Stránka od Joiho a Draga Miku
...obèas sa mi stáva, e sklamem sám seba, obèas sa mi stáva, e sa
sklamem v priate¾och... alebo sklamem priate¾ov... nu, èo u...? tak ako
sú vtipy bez slov, ostáva mi tei sa viac zo seba, potei a tei sa z priate¾ov... tak so slovami, ako bez slov...

PRE DUE POETICKÝCH SLOVANOV
Vie si snáï, niekto z vás predstavi,
e by Inkovia vytunelovali svoj zlatý
chrám v Peru, Egypania pyramídy, Indovia aram Tajmahal, èi Austrálci Ayer
Rock...? Nepoèítajúc dobrodruhov a zlodejíèkov - vykrádaèov pyramíd, tie stále stoja v nemej úcte k Oriónu, v nemej
úcte k nim stoja návtevníci zo íreho
sveta. Ktosi kedysi povedal: ...vetko sa
bojí èasu, iba èas sa bojí pyramíd...Boli,
sú a budú pre vetky generácie Egypanov to, èo je pre nich ivotodarná rieka Níl, to èo sú pre Slovákov vetky
rieky, minerálne pramene, lesy a úasné tiché skalnaté Vysoké Tatry...
Milí Èitatelia,
mono podaktorí z vás v údive zdvíhajú oboèie, èo tento výlet do dejín má
spoloèné s Duami poetických Slovanov.
Nu, pod¾a môjho názoru môeme si
prinajmenom vimnú ich oddanos a
úctu k národným hodnotám...k ich predkom a poslaniu...
Medzi mnostvom politických figurín, bola aj jedna, ktorá vyslovila ironicky pravdivú vetu... na Slovensku je to
tak... nu berme to tak, aspoò v tomto
tichom príhovore, ktorý nie je ani výstraným, tobô nie hroziacim prstom,
je tichým epotom, ktorý poetickým Slovanom úplne k poèutiu staèí...a ak by
reval aj v najaích rock metal tóninách... tunelári by ho nepoèuli, tunelári pracujú pod zemou, / èi v podzemí...!?/
aj tak tvrdo spia.

To, e The Mamon s.r.o. & The Slovack na prázdno zuby cvack Ltd. Company postupne vytuneloval rôzne BMG
a Horizont systémy , I.penzijné dôverné
spoloènosti èi ak chcete predal  rodinné
striebro , nad tým ma hlava nebolí, a èo
by sa celý OPEC - (Organizácia krajín
vyváajúcich ropu) zo dòa na deò zrútil...Boh Vesmír slzu nevyroní, ale zaplaèe ak deti jeho Slovanov (vetci sme jeho
Deti) prehrabujú smeti, ak okupanti a
povstalci v Iraku zabíjajú otcov, matky a
deti...v Tatrách po stojaèky zomierajú
stromy z nedbalosti a chaotických rozporu plných predpisov atï.
Ako vnímate skutoènos, e ktosi
bez citu a lásky k slovenským tradièným hodnotám vytuneloval bratislavský futbalový klub SLOVAN ? Slovan
to vdy znelo a znie hrdo!
Na Slovensku vak pár mecenáov,
bez oh¾adu na meno Slovan...plnia si
mamonárske bruchá a vemená...bez
oh¾adu na to ¾ubozvuèné meno Bratislava, to súmenie ¼udovítom túrom
zvolané: B r a t i a S l á v a...
Slovenský literát pán Drahoslav
Machala raz povedal: Ak zavolá Slovan, ne ozve sa ti èes a hrdos... dovolím si doda: na minulos, prítomnos
a budúcnos...
Ak som vás dnes nepoteil, nu nech
Vás poteí pán: Dr. Ago Mika so svojim
humorom.
29052004 v Poprade aj Vá * JOi *

*BoD¼AèIE* Dr *Aga Miku*
* Tí, èo nesejú, iba nú, by potrebovali vymláti * Kto chce psa bi, poplatky mu zvýi*
* Jedna lastovièka leto nerobí. Ale
vyserie sa priamo na vás. * Aj pri studenom pive to neraz vrie*
* Mnohí chodia do krèmy iba preto,
aby ich odtia¾ mohli vyhodi *
* Keï rozpoèet prihára, poslanci si
sypú popol na hlavu * Alkohol je duchaplný nápoj *
* Naa vláda sa nikdy nezníi k zvyovaniu ivotnej úrovne *
* Stratil som ilúzie. ¼utujem toho ,
kto ich nájde * aty robia èloveka èloveku neraz vlkom *
* Zdravotný stav môe by vány alebo veselý * Nerobte z komára somára.
Aj tak sú premnoení*
* Výsledkom feminizmu je aj nafukovacia panna a fackovací panák *
* Ak budete èinke tyka, stane sa z
nej tyèinka* Hnusné poèasie ! Ani èo by
ho ná parlament odhlasoval*
* V ivote by som nezobral úplatok.
Ale je toto nejaký ivot ? *
* Ak sa vám manelka odcudzila,
urobte si z nej frajerku *
* Za socializmu sme prekúvali meèe
na pluhy. Dnes tanky na kontajnery.*
* Kadé auto vyhodené do vzduchu
dopadne opä na zem *
* Peniaze pokazia charakter, ale
napravia reputáciu *
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* Ráno býva múdrejie ako veèer. A
ïalí veèer je to zase o nièom
* Aj Európa má svojich hlupákov.
Ale my máme väèích * Národ je múdry. Len ¾udia sú hlúpi *
* Zle je, ak nemáte do èoho pichnú.
Ete horie je, ak nemáta èím * ijem
zo spomienok. Z príspevku sa nedá.
* Nae zdravotníctvo je na ve¾mi
vysokej úrovni. Od neho do neba je u
len kúsok *
* Najskôr vás odpíu tí, ktorým ste
dávali v kole odpisova * ¼udstvo delíme na ¾udí a papaláov *
* Premiér zanechal bicykel a trénuje beh na mieste * Po, bezdomovcovi
ani túlavý pes netekne *
* Stavanie vzduných zámkov zamestnanos v stavebníctve nevyriei *
* Dve eny vdy nájdu spoloènú reè.
Ak ohovárajú tretiu * Ete dlhy nevracajte. poèkajte, a koruna oslabí*
* Èo sa nauèí, to ti nik nezoberie.
Ale môu to z teba vytåc *
* Aj mnohí tí, ktorí mlèia, sú hlúpi.
Iba to nedokáu vyjadri slovami *
* Najlepie sa majú ¾udia, ktorí netuia, e druhí sa majú ete lepie *
* Lekári nás u nebudú vyetrova v
nemocniciach, ale na slobode *
* Ak chytíte slinu a nemáte na pohárik, odp¾ujte si ! *
Vá Drahoslav*Dr*Ago*Mika*

Z REDAKÈNEJ POTY
hliadku ja, na poschodie kde sa byt nachádzal. Vdy privolal
výah, ktorý ho uvedením do chodu vdy upozornil, e niekto
ide. Rýchlo sme vybehli o poschodie vyie.
Tak ve¾mi som ho milovala, e mi vôbec nedochádzalo, èo
vlastne robíme. Bolo to ako sen, akoby som sa pozerala na
seba ako na cudzieho èloveka a nevedela som pochopi, preèo
to vlastne robí.
Raz veèer, bolo to deò pred Silvestrom, povedal: U sme si
popracovali dos, trochu sa na konci roka zabavíme. Sadli
sme do auta, ktoré nedávno kúpil a li po nejakého kamaráta. Bol doma, práve sa vrátil z väzenia. Byty - samozrejme.
Naloili f¾ae ampusu a koòaku a ete nieèo do sáèku, èo
som nevidela. Po ceste na chatu sa bavili, vôbec sa ma nebáli,
preèo Joo uletel , preèo bol v base. S bratom vykradli kamarátových rodièov, keï neboli doma. Vyetrovaním boli v
podozrení, Joo vzal vinu na seba, aby aspoò brat ostal na
slobode. Rodièov by to psychicky znièilo, bol to maznáèik netrestaný a u Joa boli na to zvyknutí, bol recidivista. Na chate
dve hodiny pred polnocou, dos podguráený ma Pavol zaèal
núka kamarátovi. Vraj sú ako bratia a on sa bude pozera.
Nesúhlasila som, aj keï sa mi hlava krútila. Zaèal sa chova
agresívne, z¾akla som sa. Povedal som ti, e je málo opitá,
zahlásil. Dobre, niè sa nedeje, nemal som babu dva roky, ete
to vydrím, Joo na to.
Uk¾udnila som sa, zábava sa zasa rozbehla. Idem ete pre
jednu koèku pre teba, povedal mu Pavol a nechal nás tam
samých. Odtartoval. Do mesta to bola slabá polhodina a spä
tie. To znamenalo, e budeme sami asi hodinu. Prepáè mu,
on to tak nemyslel, to vie alkohol, ospravedlòoval ho Joo.
Uk¾udnila som sa celkom. Pri pomalej hudbe sme zaèali tancova. Myslela som, e zlo je zaehnané, tak som k¾udne pila
ïalej. Ten ampus mal akúsi divnú chu, bol akýsi èudný.
Zrazu mi bolo do smiechu, bola som ¾ahuèká a poletovala
som ako motýlik. Ete si daj, povedal. Poslune som vypila.
Ostatné si pamätám ako s filmu na plátne kde som hrala
hlavnú úlohu. Nebránila som sa, keï so mòa strhol aty a
poloil ma na stôl. Urèitým spôsobom som to chcela, túila
som zrazu po tom peknom chlapcovi. Zrejme u prichystanými povrazmi mi priviazal roztiahnuté nohy aj ruky, kadú k
jednej nohe stola. Otvorili sa dvere a voiel Pavol. Asi vôbec
neodiiel. Dos si jej toho nasypal ?,opýtal sa. Si ikovný môe zaèa. Pokraèoval. Môj vznáajúci mozog s buchotom dopadol na tvrdú zem. Bolo neskoro. Preèo nekrièí, neprosí, aby
sme ju pustili, povedal Joo. A pomohlo by to ? myslela som si.
Ich nadrogovaná psychika by sa tým iba vybièovala k èinom,
ktoré by pre mòa zle dopadli. Akoko¾vek ohúrený mozog,
zaèal mi pracova. Len k¾ud, k¾ud, uk¾udòovala som sa. Leala som ako drevo, bez pohnutia bez vôle. Urob nieèo, takto
ma to nebaví. Poèula som Joa. Pavol zobral ¾ad z ¾adnièky a
pomaly mi ním zaèal krúi po krku, prsiach, bruchu a stehnách. Joo nejakým pierkom, alebo èím, opakoval po òom.
Snaila som sa ovládnu, predstavovala som si tie najodpornejie veci na svete, aby som na to nemyslela. Dlho to nepomáhalo. Extáza sa pribliovala proti mojej vôli, telo sa mi
zaèalo chvie. Pozreli sa na seba a usmiali sa. Neuteèie. Poï,
povedal mu Joo. Vybrali zo sáèku injekcie a nieèo si pichli do
íl. Urèite drogy. Dáme aj jej ? Opýtal sa Joo. Zatia¾ nie, ale
ty pomaly, mal si dlhú prestávku. Pavol na to. Neboj. Dodal
Joo. Sledovala som, ako sa menili, uvolnili a vyzeralo to, e
sú na vrchole blaenosti. Prili ku mne a milovali sa so mnou
obidvaja naraz.
Ráno som sa zobudila, lebo mi bola zima. Ete stále som
leala priviazaná na stole. Triaslo so mnou, a mi zuby drkotali. Pavol sedel na zemi, hlavu v dlaniach a neveriac òou
pohyboval sem a tam. Bol v oku. Po chvíli zbadal , e som
otvorila oèi. Povedal som mu, aby si dal pozor, aby ve¾a nebral...povedal. Èo sa stalo ? Zrazu mi ho bolo ¾úto. Bol taký
bezmocný a zranite¾ný, e som mu odpustila aj ten podraz s
kamarátom. Bez slova stal, odviazal ma, omotal okolo mòa
deku a zobral ma do náruèia. Plakal, Boe, plakal... Cez jeho
plece som zbadala na zemi Joa. Leal akosi pokrútene. Nohy
sa mi podlomili. Joo, Joo...èo mu je ?, skríkla som. Je màtvy,
povedal Pavol.
Ticho bolo neznesite¾né, pozbieraj sa nesmú ho tu nájs.
Poèkali sme do veèera, naloili do auta a odviezli do lesa.
Ved¾a neho sme nechali striekaèku a malý sáèok bieleho
práku. Pavol ho nezabil, proste to prebral.
Pokraèovanie príbehu v budúcom èísle.
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Z REDAKÈNEJ POTY
Dostal som takýto mail. Celkom pekný. Niekto vak
hneï napísal opaèný mail. Je na nás èi budeme alebo nebudeme vïaèní. Posielam obe verzie.
Neviem èi je zaujímavý tento mail na uverejnenie, ale ta monos výberu vïaky alebo nevïaku je
naozaj na nás a pod¾a naeho výberu vyzerá aj ná
ivot... posúïte sami.
Svao
SOM VÏAÈNÝ...
- za teenagera, ktorý neumýva riad, ale pozerá televíziu, pretoe to znamená, e je doma a nie na ulici s chuligánmi,
- za dane, ktoré musím plati, pretoe to znamená, e
mam stále zamestnanie
- za neporiadok, ktorý musím upratova po oslave, pretoe to znamená, e som obklopený priate¾mi, za aty, ktoré sú mi trochu tesne, pretoe to znamená, e mam dostatok jedla
- za partnera, ktorý noc èo noc dokrèí prikrývky, pretoe nie je vonku s niekým iným,
- za trávnik, ktorý treba kosi, za okna, ktoré treba
umýva a odkvapy, ktoré treba opravova, pretoe to znamená, e bývam v svojom dome,
- za vetky sanosti, ktoré poèúvam na vládu, pretoe
to znamená, e mame slobodu prejavu,
- za volne parkovacie miesto, ktoré je a na konci parkoviska ,pretoe to znamená, e môem chodi a e som
obdarený i dopravnými prostriedkami,
- za vysoký úèet, ktorý platím po veèeri s blízkymi, pretoe to znamená, e som tedrý
- za kopu bielizne a ehlenia, pretoe to znamená, e
mam èo nosi,
- za únavu a bo¾avé svaly na konci dna, pretoe to znamená, e som bol schopný ako pracova,
- za otravný budík, ktorý musím ráno vypnú, pretoe
to znamená, e som ete naive a koneène ... za to mnostvo emailov, pretoe to znamená, e mam priate¾ov, ktorí
na mòa myslia
PRAJEM vám vïaèný deò
NIE SOM VÏAÈNÝ,
- za teenagera, ktorý neumýva riad, ale pozerá televíziu, pretoe to znamená, e budem plati ve¾a za elektriku,
- za dane, ktoré musím plati, pretoe to znamená, e
mam zlu úètovníèku, ktorá nevie zneui systém
- za neporiadok, ktorý musím upratova po oslave, pretoe to znamená, e som obklopený ¾uïmi ktorí ma oklbú
aj o posledne gate a keï treba pomôc tak ma nepoznajú,
za aty, ktoré sú mi trochu tesne, pretoe to znamená, e
som zas pribral jak prasa
- za partnera, ktorý noc èo noc dokrèí prikrývky, pretoe ich nikdy nevyehlí
- za trávnik, ktorý treba kosi, za okna, ktoré treba
umýva a odkvapy, ktoré treba opravova, pretoe to znamená, e musím éfovi robi poskoka na jeho dome,
- za vetky sanosti, ktoré poèúvam na vládu, pretoe
to znamená, e to s nami nedopadne dobre,
- za volne parkovacie miesto, ktoré je a na konci parkoviska, pretoe to znamená, e ma kadý raz èo prí niekto
ofàka blatom a keï je sneh tak si zas zlomím nohu
- za vysoký úèet, ktorý platím po veèeri s blízkymi, pretoe to znamená, e to odo mòa oèakávajú keïe zarábam
viac
- za kopu bielizne a ehlenia, pretoe to znamená, e
mam frajerku ktorá to za mòa nevyriei,
- za únavu a bo¾avé svaly na konci dna, pretoe to znamená, e starnem,
- za otravný budík, ktorý musím ráno vypnú, pretoe
to znamená, e zas zaèína ïalí posraný deò... za to mnostvo emailov, pretoe to znamená, e som zavalený robotou a admin zle nastavil antispam
PRAJEM vám nevïaèný deò
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Tri vyznania Lásky
Priestoru pre ivot, najlepiemu èasopisu na Slovensku od èitate¾ky Halerky
Sedím v izbe malièkej,
Obèas sa usmejem,
Dnes sa zasa objavil
Môj najlepí èasopis.
Pár stránok má
No èíta medzi riadkami hlavne treba,
Srdce obèas zabolí...
Keby bolo nieèo
Èo sa ti dá znies
-Bola by to Láska
ktorá sa stráca.
-Bola by to Úprimnos,
ktorej dávno niet
-Bolo by to Zdravie,
ktoré je tak vzácne
-Bolo by to astie,
ktoré je obèas neverné
-Bola by to Rodina, Domov, Práca...
To by bolo vetko, èo by som Ti chcela
znies.
Halerka

za¾úbená
Som bohatá?! Mono pre Teba
Lene nie som, v srdci cítim prázdno.
Viem mám domov, poste¾, jedlo
Lene chýba mi ty.
Ty, ktorý si mi ukázal
- tú smutnejiu stranu
- chudobu.
Prechádzam sa po iline,
èakám kde a uvidím.
Ak a nestretnem veèer, plaèem.
Je mi smutno, modlím sa, aby si
Zajtra priiel. A keï a zbadám
Srdce mi búi, hneï si a kúpim
Si ten najlepí èasopis na svete PP.
Halerka
Ko¾ko je v ¾uïoch bolestí,
Verím, e PP si v kadom
Srdci svoj priestor nájde.
Ja si priestor kupujem
Lebo ho milujem.

Halerka

Spoloènos priate¾ov Zeme vás pozýva na

LETNÝ EKOTÁBOR
s bohatým programom

1. Tradièné remeslá
Kadé poobedie sa úèastníci budú môc venova ¾udovým remeslám
ako hrnèiarstvo; textilné techniky; koíkárstvo; výroba drevených lyièiek; peèenie chleba; drotárstvo... ktoré budú vyuèované profesionálnymi remeselníkmi.
2. Prednáky, diskusie, videofilmy
Niektoré z veèerov ekotábora spríjemnia úèastníkom osobnosti ochranárskeho èi duchovného ivota, ktorí budú prednáa a rozpráva sa s vami
hlavne o prírode a jej ochrane, ale nielen o nej :
- Laco Hegyi (Spoloènos priate¾ov Zeme)- Nula odpadov- je to moné?
- Juraj Lukáè (Lesoochranárske zoskupenie VLK) O lese, spojené s
celodenným výletom
- ¼uba Lacinová (SAV)- Genetické manipulácie
- Peter Mihók (Centrum pre podporu miestneho aktivizmu)- Zdåenie
krajín tretieho sveta a globalizácia
- Bohdan Dobroslav Ulain  O Slovanoch,- ich bostvách, vnímaní sveta, o posvätných zvieratách a rastlinách.
- Katka Pipová  O ivote na ranèi, koòoch a iných zvieratách
... a iní (ostane ako prekvapenie)
3. Praktická pomoc krajine
Doobedia budú venované prácam pre miestnu krajinu a zdravé ivotné
prostredie  dokonèenie hlineného domu a slamenej strechy, výstavba kompostovacieho zásobníka, výroba solárnej suièky, práce v lese a na ranèi,
informaèné aktivity v obciach, monitorovanie èiernych skládok...
Pripravené sú aj 2 celodenné výlety, hry, táboráky, kurz bubnovania,
bruných tancov, jazda na koòoch a koncert Miroslava vického so skupinou Bytosti.
Tábor sa uskutoèní: od 24. júla - do 1. augusta 2004 (príchod u 23.7. poobede),
na Ranchi Transylwahnja, 982 52 Niná Kaloa (okres Rim. Sobota)
Úèastníci by si mali prinies spacák, karimatku, hygienické potreby, pracovný odev, rukavice, misku a príbor na jedenie, pohár,turistickú obuv a
priplá, kto môe aj stan a ïalekoh¾ad.
Cena je: 1 500 Sk na 9 dní (pre èlenov SPZ 1 300 Sk na 9 dní). Ak niekto
nepríde na celý ekotábor, len na nieko¾ko dní, cena na 1 deò je 170,- Sk (pre
èlenov SPZ len 150,- Sk). V cene je celodenná strava, organizaèné a materiálové náklady.
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Listáreò
V naej listárni uverejòujeme list aj s
naou odpoveïou pánovi Ing. Matúovi
Koovi. Prvý krát sme uverejnili list pána
Kou v PP è.10, aj s naou odpoveïou.
Rozhodli sme sa v diskusii pokraèova.
Táto diskusná relácia uverejnená v
naom èasopise, môe ozrejmi a zjasni
mnohé aktuálne otázky dnených dní.
Zároveò sa chceme ospravedlni, ak uráame alebo sa dotýkame postojov mnohých
¾udí, èi intitúcií.
Váená redakcia
Trvale mám na zreteli, e èasopis nie je hlavnou náplòou Vaej èinnosti. Konáte záslunú
prácu na prospech bezdomovcov. V tom smere
Vám drím palce a prejem hodne pochopenia
zo strany miestnych konelov.
Mal som za to, e ohlas na Chvenie a vibrácie bude azda prínosný, ak uloíte autocenzúru v oblastiach, o ktorých informácií máte ve¾mi málo.
Dnes u máme prístup k informáciám. Preto
nemusíme tápa, na rozdiel od eleznej opony,
keï sme málo èo vedeli o stave za òou, a predsa mohli si tým smerom bez obáv strie¾a od
pásu vo vedomí, e tamtí sa bráni nemôu a
vlastní toho ve¾a nevedia.
Monoe by na Vae úvahy mohol poda
vysvetlenie napríklad niektorý z naich emigrantov, ktorý vo vajèiarsku preil obdobie po
roku 68. Kontakt by som na Vae doiadanie
mohol zaisti.
Nedá mi nepripomenú, e vïaka EU vá
návod na rozdávanie nezaslúených fondov zo
strany zahnívajúcich kapitalistov, (boháèov) sa
bude realizova. A pretoe svet je jeden celok,
ete lepie èasy svitajú tým, èo od nás exportujú k nim svoju kriminalitu.
Ete raz Vám chcem vyjadri uznanie a snahu zmierni údel postihnutých a jej ¾udskú dimenziu.
S prianím dobrého zdravia Koa Matú
8.4.2004
Váený pán Koa
Ve¾mi ïakujeme za list aj poïakovanie naej aktivite. V naich predchádzajúcich èasopisoch sme stále pripomínali, e sa nesnaíme o objektivitu a pravdivé informovanie.
Stále sa snaíme pripomína, e pripomíname len nae videnie -vnímanie naej pravdy.
Naa objektivita konèí pri kadej obhajobe
posledných z posledných a to sú vetci nai
klienti. Objektivitu a pravdivos, serióznos,
s¾ubujú vetky médiá a predsa sú od skutoènej pravdivosti a objektivity ve¾mi ïaleko,
aspoò sa nám to tak zdá. ( zasa len nám).
Prepáète, e sme Vás ani nepoiadali o uverejnenie Váho èlánku, sme skutoène neseriózni a neobjektívni.
K vámu listu by sme radi pripomenuli,
e prístup k informáciám je v dnenej dobe
skutoène bohatý, len máme pocit , e informácie sú ako keby od jedného cenzora, jedného historika, jedného víaza a máme zato, e
je to pravda okyptená. Tie si myslíme, e
väèia pravda sa skladá so syntézy malých a
rôznorodých právd. Mohlo by to znamena,
e Vaa pravda by mohla s naou malou pravdou by spoloènou väèou pravdou. To platí
aj na syntézu- spojenie bohatého západu a
chudobného východu. ¼udská bieda, duchovná aj fyzická je zaloená na nepochopení, e
kadý si tvrdí svoje, e má Absolútnu pravdu. Robíme to aj my /navonok/ aby sme vy-
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tvárali protipól proti stádovitosti a bezmylienkovitému prímaniu Verejných právd.
Máme pocit , e si myslíte, e obhajujeme
východ proti západu. Chudobných proti bohatým a pod. Máte pravdu, obhajujeme skutoène meninové názory aj keï nemusia byt
racionálne podloené. Monoe sme spadli z
neba, rovno na hlavu a mono poskytujeme
dezinformácie, no aj bláznom patrí kúsok
sveta.
Èo sa týka EU ktorá rozdáva nezaslúené
fondy a my (východné táty) im za to importujeme, kriminalitu, máte pravdu, na prvý poh¾ad to tak vyzerá. No hlbí poh¾ad môe by
aj iný. Ak nám Európa dáva akési fondy tak
zaruèene aj nieèo dostáva, napríklad: Mladých
¾udí ktorí vytvárajú dôchodky v bohatých krajinách, lacnú pracovnú silu, predaj svojich
výrobkov na naom trhu a mnohé iné veci.
Myslíme si, e vzájomne sa máme èím obohati, hovorí sa, e pýcha degeneruje aj hrdé a
bohaté národy.
Èo sa týka spomínaných nezaslúených fondov ktoré spomínate, máme s tým aj svoje skúsenosti. Obrátili sme sa na nadácie ktoré spravujú tieto fondy tátov Ve¾kej Británie, Holandska, USA a iné. Pýtali sme od nich spomínané fondy na výstavbu kempov. Viete èo
nám odpísali ? Niektorí chceli aby sme uviedli príklad zo západu, e to tam funguje. ia¾
túto poiadavku sme im nemohli splni, lebo
nevieme o skúsenostiach na západe. Niektorí
podmienili darovanie inými nesplnite¾nými
podmienkami v duchu hesla: Dáme ale! Take
poruèeno Bohu vzdávame sa nezaslúených
fondov zo strany zahnívajúcich kapitalistov a
spoliehame sa na chudákov ktorí nás podporujú na uliciach. Existujeme vïaka tudentom ktorí nám dajú na námestiach denné vreckové, dôchodcom, enám a mamièkám, muom ktorý majú súcit. A predsa pri mnostve
nespravodlivosti, je tento svet spravodlivý,
vïaka ¾uïom dobrým aj zlým.
Ïakujeme Vám úprimne za Vá list, na ná
neseriózny èasopis reaguje málo rozh¾adených
¾udí. Mono vzájomnou diskusiou rôznych názorov ¾udia zaènú viac myslie. ovplyvòova,
tvori a to nemusí by na kodu veci. Nepochybujeme o vysvetleniach emigrantov po roku
68, no dnes u je iná doba, ako zrovnate¾ná
s predchádzajúcim reimom.
V Martine: 23.4.2004
S pozdravom a poïakovaním Daniel
Dikanec redaktor PP
Váený pán Dikanec
V rukách som mala prvý krát vydanie
Priestoru pre ivot, váim si ¾udí ktorí sa snaia
v rámci svojich moností pomáha tým èo sú na
tom ete horie.
Zarazilo ma vak nieko¾ko postrehov v odpovedi pani Duchoòovej a tak som nechala derivácie a integrály , tie poèkajú a vzala som
pero a papier a ...
... budem dúfa e iadna zo ien a detí alkoholikov si Vau odpoveï nepreèíta. Vraj opitý
èlovek vníma mylienky druhých ¾udí, má otvorené emociálne vnímanie, vie milova. Ale ja sa
pýtam koho!? Len seba samého ? Ak by Vae
vyhlásenia boli pravdou, nebolo by to¾ko rozvrátených rodín, chlapi by neboli agresívni a
nebili by svoje eny a deti,...
... ani ja by som nebola (teraz u) s 2,5 roèným synom v prenájme. Po jednej zvade so
mnou otec povedal, e si nepraje, aby Mirka

so svojim synom ili s ním pod jednou strechou. O dva mesiace som sa sahovala do prvého prenájmu. Pre pokoj v dome. Miesto
podpory (zruila som síce svadbu, ale nechala
si bábätko), som dostala facku od èloveka,
ktorý má pod¾a Vás otvorené emociálne vnímanie. Hej má, otec plaèe ( keï v telenovele
Juan nadáva jednoduchej Márii) a na druhý
deò oplzlo uráa svoju enu. enu, ktorá s ním
zostala v dobrom aj zlom.
Bezcitnos sa pripisuje alkoholikom, no
opak je èasto pravdou, Vá citát. Naozaj ?
Opustených ¾udí podporím aj posledným halierom, ale nie alkoholikov, ktorým daný stav
vyhovuje. Tým èo sa zo dna chcú zdvihnú,
silno drím palce. Aj keï im to vyjde na nieko¾ký pokus. Len Boh a ja, vieme ako sa snaím,
Ale nie o tom chcem písa. Nepovaujem sa za
Lepiu a Dokonalejiu, ale takéto (Vae) výroky rania nie len mòa, ale aj tých, ktorí u èosi
s alkoholikmi preili. Som voèi nim zatrpknutá a zatvrdnutá. Ale to je preto, e som ich
vyèíòanie preila.
V úvahách hlúpeho Jana píete o placebe,
farmaceutickom priemysle o chorobách ktoré
sú krutým nepochopením ivota. Viete, sesternici sa narodilo ako prvé dievèatko. Druhým bol chlapec, ktorý sa narodil predèasne a
nezvíazil v boji o ivot. Tretie bolo opä dievèatko, Mária. Po troch rokoch jej diagnostikovali leukémiu. Mòa by to vtedy zloilo. Ale
sesternica bojovala. Dnes má s Márie, vïaka
Bohu tinederku. Mária kruto nepochopila ivot ?
Sestra pracovala ako zdravotná sestra, pri
detièkách chorých na srdieèko. Jednému bábätku sa stala aj krstnou mamou. Malá Klaudia sa u teraz pozerá z neba. Aj Klaudia nepochopila ivot ? Veèer èo veèer sa modlím so
synom k Bohu, za tie duièky. Myslím, e aj
moja sestra bude do smrti vedie mená a pamäta si tvárièky vetkých drobcov a detí ktoré chorobu nepremohli.
Píem tak pesimisticky, aby ste to vedeli
porovna. ¼udia ktorí trápia iných a deti, ktoré
rozdávali rados, len nedostali ancu. Boh si
ich predèasne zavolal do anjelského zboru. Tí
prví tú ancu dostali. A ako ju vyuili ? To sa
zúètuje a u Boha.
Svet je nespravodlivý a preto mu pomôme
(aj s Vaim èasopisom) aspoò troku vyrovna
to ve¾ké pokrivenie. Boh nám (Vám) v tom
pomáhaj !
Mirka
Milá Mirka
Ïakujeme za Vá list, sme radi, e nae
fantasmagórie Vás nenechali ¾ahostajnou.
Ste urèite dobrý èlovek a preto nám prepáète,
e objektom naej kritiky a výèitiek sú vetci
dobrí a spravodliví. Take vitajte v naej hre
v ktorej sa chodí s koou na trh. My sa budeme aj naïalej tvári, e máme absolútnu pravdu a nai èitatelia si budú s naich kontaverzných právd, vybera vlastnú pravdu. Vlastne ide len o to, e pomáhame iným, h¾ada
vlastné poznanie, vlastnú pravdu.
V úvode nám píete, e dúfate, aby to neèítali eny a deti alkoholikov. Vy si myslíte,
e existuje obe bez viny ? Vy si myslíte, e
eny a niekedy aj deti alkoholikov neprodukujú nenavi, zlobu, strach ktorý je impulzom na ïalie násilie ? Keï sú chlapi agresívni a bijú eny a deti, deje sa to len tak
náhodne?
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Z REDAKÈNEJ POTY
Milá redakcia,
Úvodom Vás èo najsrdeènejie pozdravujem. Prednedávnom som si kúpil Vae noviny. Sú úasné! Iiel som s práce a
ponáh¾al som sa na autobus a vo vrecku mi trngali posledné
drobné. Zrazu na mòa zavolal akýsi pán a ponúkol mi vae
noviny so slovami, èi nechcem pomôc ¾udom bez domova.
Ani som neváhal a z vrecka som vytiahol vetky drobné a
nasypal so ich muovi do ruky. Schmatol som noviny a utekal
na autobus. Potom sa na mòa ofér autobusu hneval, lebo mi
nemal vyda drobné.
Po preèítaní váho èasopisu som si uvedomil, e sú tu koneène ¾udia, ktorí pomáhajú ¾uïom bez domova a nie, e sa
len tak tvária, e pomáhajú. Vae noviny sa mi ve¾mi páèia a
drím Vám vetkým palce v ïalej práci.
Zaujali ma Vae oznamy, e h¾adáte dopisovate¾ov do
Váho èasopisu. Tak som sa rozhodol, e Vám polem jednu z
mojich básní, s názvom obrák.
S pozdravom Igor Kuchárka

obrák

na rohu námestia
si zbedaèená bytos drobné pýta
a ïalí nový deò s radosou víta,
èlovek je to bez domova
je to jeho pieseò ivota mólová,
èlovek nemusí by znalec,
aby vedel, e je to bezdomovec,
sedí na rohu ulice,
¾udia chodia kol neho ako mulice,
tvária sa, e tu nie je
zubaté slnko sa na neho smeje,
èi dobrého èloveka v tomto svete nie je ?
èo by mu pár drobných hodil do klobúka ?
dobrý skutok sa ponúka
a Boh vám odpustí vae viny,
keï pochovajú vás do studenej hliny
len tam sedí
a spieva svoju pieseò
je mu trochu zima
veï je skorá jeseò
nie je to prvýkrát,
keï cíti, e nemá ho nikto rád
teraz cíti,
aká je realita ivota,
ivot je zlámaná mólová nota,
èi neexistuje boia dobrota ?
láme svoju myse¾,
kam dnes veèer zloí kosti,
pri poh¾ade na klobúk
má pocit bezmocnosti
chytá ho chví¾a múk
zo vadia¾ sa na neho zloba díva
o normálnom ivote obrák sníva
chytá ho nálada smutná a clivá
Boe !
pomô mi !
pinavý syn z tohto sveta
to bola jeho posledná veta
zrazu anjel k nemu pristúpil
naèiahol svoju ruku
z jeho ivota ho vykúpil
a diabol od neho odstúpil
tak obrák na ulici vydýchol
umrel na rohu,
èo mu bol osudný
nik po òom ani nekýchol
je koniec obludný.
Prièiòme sa o to
aby aj takí ili ako ¾udia
èo na periférii ivota blúdia
obsypme ich hojnosou
aby umierali s ¼udskou dôstojnosou.
Igor Kuchárka

6.
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Úvahy hlúpeho Jana

Dnes sa rozhodol hlúpy Jano filozofova
(dokonèenie z prvej strany)
Poèúvajte ¾udia ktorí sa radi pova¾ujete na peci a rozmý¾ate o zmysle ivota, poèúvajte aj tí ktorí o týchto pravdách radi diskutujete, poèúvajte aj tí,
ktorí vetko skryto pozorujete a tvárite
sa nezaujate. Èi ste na peci, pod pecou, èi
ste zamestnaný zmysluplnou èinnosou
vdy dospejete k poznaniu, e niè nie je
nemoné. ¼uïom; sa èasto za ivot podarí zrealizova len èas svojich snov a
ve¾kolepých mylienok, nako¾ko si dávajú ve¾mi nízke ciele alebo ich podriadia
len osobnému prospechu. Mnoho ¾udí si
vimlo, e svoje èasto
malé ciele zrealizovalo
celkom ¾ahko. Mnohí
sa iste zamyslia, e
preèo si nedali aj iné
ciele, ktoré by tie
nepochybne dosiahli. ¼udia èasto podriaïujú
svoje ciele, ako
napríklad: vytudujem, oením
sa /vydám/ postavím dom, zasadím strom, budem
ma deti, zabezpeèím seba aj svoju rodinu a v tichu a pokoji
doijem. ¼uïom sa spravidla ¾ahko podarí dosiahnu tieto ciele a
predsa im v ivote nieèo chýba. ¼udia sú
èasto nespokojní a vnútorne nenaplnení, nako¾ko ich ivotným poslaním je
nieèo viac. Dalo by sa poveda, e ¾udia
pokojní a vyrovnaní si splnili svoje ciele
bez oh¾adu na nami ohodnotenú výku
cie¾ov. Preto sa hovorí, blaení pokojní,
lebo nali svoj pokoj. No èo s Vami nepokojní, je Vás mono väèina, ste snáï
horí ako pokojná menina ? Nie ste
horí, ani lepí, ste len nepokojní, lebo
svedomie Vás posúva svojmu naplneniu.
Ak budete streèkova a vzdáva sa svojich vysokých cie¾ov, vdy vás svedomie
postaví na tartovaciu èiaru. ivot má
èas, ivotu niè neuteèie, ivot sa smeje
nad naou trucovitosou.
Viete èo vám chýba nepokojní ¾udia
Slovenska, Európy aj sveta ? Vae ciele
by, sýty, by bohatý, býva v peknom
dome, radova sa s rodinou, býva v pek-

nej krajine sú NÍZKE. Vae ciele sú obmedzené preto mnohí majú problém ich
naplni. Èlovek je súèasou kolektívu
celého ¾udstva, naastie mnohí si to
uvedomujú. Preèo by sme so svojimi
túbami a snami nemali prekroèi vlastný prah svojho domu, rodiny èi národa
? Preèo by sme si nemohli pria, e
okrem vlastného domu s milou rodinou, si budeme pria aby vlastných domov s milou rodinou malo èo najviac
¾udí na tomto svete. Okrem priania je
aj osoné a dobré pre
to nieèo urobi .
Toto tajomstvo
ukryté za pecou, je
také silné a úèinné e
by mohlo postavi
nový svet bez vojen
a násilia v akejko¾vek podobe.
Podobné tajomstvá sú prezrádzané v rôznych
duchovných náukách z celého
sveta.
N e h o v o r
mám mua ktorého milujem, povedz radej poznám mua ktorí
ma miluje. Nehovor mám enu ktorá ma miluje, povedz
radej, som rád e poznám milujúcu enu.
Nehovor, mám skvelé deti, povedz
radej, e poznám skvelé deti, lebo deti
nie sú nae deti.
Nehovor, mám dom. Povedz radej
ijem v dome na svojej krátkej ivotnej
púti.
Nehovor, mám tát ktorý ma chráni. Povedz radej, ijem v táte ktorých
prísluníkov milujem ako aj celé èloveèenstvo, lebo vetci sme si bratia.
Keï sa dnes prichytí pri svojich nízkych cie¾och, pamätaj, e tvoje ciele
môu by ïaleko väèie presahujúce
rozmer tvojho ivota, tvojej rodiny èi
tvojho národa.
Tak u vie, s èoho pramení Tvoj
nepokoj ?
Sna sa naplni svoj ivot vysokými
cie¾mi, a ivot sa Ti, aj vetkým, stane
rajom.
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Listáreò
(pokraèovanie zo str. 5)
Preèo v niektorých rodinách nepoznajú
násilie ? Myslíte si, e vdy záleí len od mua
a ena v tom hrá len pasívnu úlohu ? My by
sme boli radi, keby nae èlánky èítali eny a
deti alkoholikov. Ak ich to pobúri, znamená
to, e v tom nehrajú len pasívnu úlohu. Ak
sa urazia, tak sme urazili ich pýchu. Je nepohodlné hovori ¾uïom pravdu, lepie je tvári sa ako muzikant, ja niè. Aj Vám chceme
pripomenú, e pokora vo vzahoch je ve¾mi
dôleitá a hlavne u ien ktoré sú zatrpknuté.
Nae tvrdenie, e opitý èlovek (mu aj ena/
vie milova èastokrát viac ako triezvy je nepochybné. Ak sa manelia, alebo opití ¾udia
medzi sebou pobijú a èasto krát do krvi, je to
tie druh Lásky, ktorú, oznaèujeme nálepkou
nenávisti. A my vieme, aj mnohí iní, e nenávis je najbliie k Láske. Pýtame sa Vás, a
mnohých iných, chceme zaíva vlanú Lásku ? Vo vlaných láskach nejestvuje svár a
nenávis. Vlané Lásky nebolia, sú naoko tolerantné, aj rozumné, vlanými Láskami je
postihnutý celý svet. Vlaná láska nie je Láskou, je len jej odvarom bez farby a chuti, bez
vône a bez zápachu. Poznáte príbehy opitých
muov /aj ien/ ktorí kúpili svojej milovanej
/milovanému/ darèek a s ve¾kou radosou
sa vracali domov a doma ich privítal krik a
svár. Kladné emócie opitého, sa premenili na
agresivitu a veèer skonèil manelskou bitkou
a aj deti sa stali aktérmi súbojov. Tieto manelstvá a vzahy sme zvykli nazýva rozvrátenými rodinami, kde je násilie a neustály svár
prezentované ako nieèo negatívne, strané,
ohrozujúce deti a matky. S týchto rozvrátených rodín odchádzajú deti, ktoré moderná
psychológia nazvala obeami domáceho násilia. Tieto deti sú pod¾a psychológov, postihnuté nábehom na rôzne závislosti, drogy,
alkohol a násilie v rôznych formách. Skutoène psychológovia majú pravdu. Tieto deti sú
ukrátené o mnohé radosti svojich rovesníkov, no boli im pridané vlastnosti a danosti
obrovských ¾udských rozmerov. Boli im pridané vlastnosti a schopnosti súcitu, vcítenia,
a prijatia rôznych foriem Lásky. Lebo Láska
ma mnoho podôb a svojich tvárí. Odsúdením a nepochopením jednej formy Lásky, sme
nepochopili Lásku ako celok. Aj deti s rozvrátených rodín, ktoré sú postihnuté rôznymi závislosami prebraté od svojich rodièov
majú vlastnosti o ktorých vlaná väèina nemôe ani sníva. Take puritáni poèúvajte,
kde je extrém, tam je Láska, kde je vlanos
tam je lásky málo. Láska sa èasto vyskytuje
aj tam, kde ju nikto neh¾adá, alebo sa nám
javí ako násilie èi despotizmus.
Ete raz poèúvajme vlaní s celého Slovenska, len nám sa to tak zdá, e zaívame
skutoènú Lásku. Zdá sa nám, e láska je to èo
my preívame. Mýlime sa, skutoèná Láska má
rôzne prejavy, skutoèná Láska èasto aj bolí.
Keï hovoríme o telerancii vo vzahoch, tam
u èasto dávno Lásky nieto. My vlaní, sme
len zdupkali z holumnice Lásky a teraz pouèujeme èo Láska vlastne je. V holumnici Lásky nás nebudú hladka, budú nás bi hlava
nehlava, a ostanete bez klasu a bez plevy.
Keï ostaneme èistý, bez klasu a plevy pochopíme, e Láska je prejavom kadej krajnosti,
len nie naej vlanosti.
Netvrdíme, e tieto predchádzajúce slová
boli adresované Vám Mirka.
Ale vráme sa k Vámu listu, kde píete,
e alkoholici milujú len seba. Nemilova seba,
znamená nemilova druhých, ako môe nieèo milova druhých, keï nemiluje samo seba
? Ak Vás a iných nae výroky rania, môe to
znamena, e sme trafili do èierneho, alebo
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sa totálne mýlime. Mýlime sa èasto a niekedy
triafame do èierneho. Jedno aj druhé môe
by prospené a uitoèné, nako¾ko ve¾a ¾udí èo
odsudzovalo rôzne negatívne prejavy, sa stali
tým èo odsudzovali. V praxi to znamená, e
abstinent celý ivot odsudzoval alkoholikov a
na sklonku ivota sa sám stal alkoholikom.
Píete nám o Márii, ktorá ochorela na leukémiu. Keï píeme o nepochopení ivota skôr
sa to vzahuje na dospelých, nie na deti. Snáï
by bolo dobré sa zamyslie, èi aj Mária neochorela pre nepochopenie dospelých v jej okolí, (mono aj rodièov) a mono nás vetkých,
ktorí sme èasto slepí aj hluchí. A deti nás môu
svojou chorobou, upozoròova na to nae kruté
nepochopenie ivota. Slovo bojova s chorobou sa v dnenej dobe èasto pouíva, bojova
môeme s partnerom, susedom, spoluhráèom
a najèastejie by sme mali bojova sami zo sebou, a potom h¾ada nepriate¾a z vonku. Chorobu èasto vnímame ako nepriate¾a z vonku a
tento omyl, je nám je èasto osudný a ia¾ Bohu,
aj deom. Choroba nie je nepriate¾ z vonku, je
stvorená z náho vnútra a èasto z náho hrubého nepochopenia. Existujú aj výnimky, no tie
potvrdzujú pravidlo. Aj malá Klaudia, ktorá
sa na nás pozerá z neba, by bola rada, keby
sme ivot nebrali ako permanentný boj, èi premoený èi vyhraný zápas. ivot by nemal by
bojom, ivot by mal by skôr ivotom a tam
boj nemá miesta. Kto meèom bojuje, meèom aj
zhynie, a to je nepopierate¾ný fakt. Take, malá
Klaudia pochopila ivot, nepochopili sme ho
mnohí iní.
Na záver chceme pripomenú, e aj ¾udia
ktorí trápia iných, tie vlastne milujú svojou
trápivou Láskou. ako poveda ktorá Láska
je lepia. ancu majú dobrí aj zlí na nie
je isté, ktorí pochopia skôr tajomstvo ivota.
A mimochodom svet je spravodlivý, aj keï
to tak nevypadá. Viete, e nejestvuje nespravodlivos ? Existujú len nespravodlivé prvky
ivota, ktoré sa aj tak premenia na absolútnu
spravodlivos. Na záver chceme podotknú, e
ve¾a ¾udí si myslí, e smr je nespravodlivá a
krutá. Èo keï je smr len nový zaèiatok ?
V Martine 18.5.2004
S pozdravom Daniel Dikanec red. PP
Dobrý deò,
Nedávno som v iline stretol chlapíka, ktorý tam dával èasopis Priestor pre ivot. Preèítal
som ho celý a musím uzna  dobré èlánky.
Èlovek zistí, e nie je dôleité ve¾a ma, ale vedie sa rozdeli. Veï vetko je to v rebríèku hodnôt. Pokia¾ je na prvom mieste Boh, tak na
iných miestach nezáleí. Keby aj na druhom
mieste boli peniaze, niè sa nedeje lebo niekto aj
tie musí ma a môe ¾uïom dáva prácu (napríklad ako podnikate¾), ale pokia¾ je na prvom
mieste Boh, tak je to v poriadku, lebo je èestný,
nezávidí, rozdáva iným. Keï je Boh na prvom
mieste, tak dodrujeme jeho príkazy a neberieme im ako nieèo, èo musíme, ale to èo chceme
sami a radi to robíme !
A ve¾mi sa mi páèilo aj to, e najdôleitejie a
najcennejie veci sú zadarmo  ve¾ká pravda.
Ja som mladý a sami uznáte, e chcem pracova aj zarobi. Ale zarábanie nie je prvoradé.
Len chcem zabezpeèi rodinku, da jej primerané bývanie. A nie je to povrchné a plytké, ale
má to význam !
Len to¾ko som chcel... a drím palce.
Jozef so iliny
Zaujal ma Vá èasopis Priestor pre ivot, jeho
názov pravdivo vystihuje skutoènos v irokom
zmysle slova. Èlovek nesmie obmedzova èloveka, lebo kadý kto sa narodí na túto zem, má

zákonité právo na òu, tie na súkromie. Nikto
nesmie vlastni zem, aby ju nechal lea ladom
 lebo ona patrí vetkým.- predovetkým vak
tým, ktorí si ju váia a milujú ako dokonalé
Boie dielo, ktorí s láskou do nej vkladajú semená  ako Boí dar, ktorý v poctivej práci
prináa vysokú, mnohonásobnú úrodu o èom
sa ¾ahko presvedèíme, keï zasadíme len nieko¾ko semien a v jeseni ich mnostvo spoèítame. Mnohí nadávajú na dobu, e je zlá ale predsa je vytvorená ¾uïmi a tvoria ju vetci, ktorí
sa jej prispôsobujú i keï s reptaním. Treba si
uvedomi, e vetko pochádza od èloveka na
základe túob- chcenia. Ak sa nám nepáèi doba
 zmeòme ju je treba zaèa od seba. Nenadávajme e je nieèo drahé. Ak sú drahé napríklad zemiaky, zasaïme si ich (obchodníci nech
si s nimi robia èo chcú),, keï vloí zemiak do
zeme láskavou rukou, s vedomím, e je to nádherný Boí dar, v jeseni bude ma poehnanú
úrodu (srdce ti napovie ako má pripravi
pôdu). Keï bude takto s Láskou sadi, ako
keï sa diea hrá v piesku, nebude tvoja práca
úmorná, ale stane sa plodnou hrou  poteením, zasadí málo  urodí sa ve¾a. Spolu so
svojou milou budete ako hrajúce a milujúce
deti  hoci budete pracova, môete si dáva
bozky, hladi sa láskavým poh¾adom, alebo hlinou zamazanými rukami, veï sa potom vzájomne umyjete  chváliac tým svojho Stvorite¾a, milujúceho Otca, Dobrodinca  za to, e vás
stvoril, e ste sa nali, e ste spolu, e ste spojený tým najkrajím putom LÁSKOU, v ktorej
sa poznávate a teíte sa s ním s plnosti a bohatstva ivota. S takou istou Láskou akou vkladá semená do zeme, zbieraj úrodu a s tou
istou Láskou pripravuj pokrm  vtedy sa zmení doba pre teba, tvoj dom.
Èo sa týka politikov, sa síce hovorí rôzne 
napr.: Aký sú ¾udia, sú aj politici, èi inak.
Aká je pravda ? K èomu ich môeme prirovna ? Mono k capom v záhrade, ktorí nali
dieru v plote, voli dnu a snaia sa vetko zora, vydávajúcich sa za záhradníkov. Potom
pri vo¾bách nech sa vám postaví i sto capov a
povedia: Jedného z nás si zvo¾te  verte, e
zvolíte vdy len capa. Skutoèného záhradníka
poznáte pod¾a jeho práce  nepovedia vám,
utiahnite si opasky na nieko¾ko rokov, veï
úroda je vdy, od jari do jesene. Skutoèný záhradník opraví dieru v plote, vyenie kodcov
a s Láskou sa stará o svoju záhradu. Dobrý
vodca je ako dobrý otec, ktorý nebehá po susedoch ale rozumne spravuje svoj dom s Láskou
v Pravde vychováva svoje deti, v úcte k ivotu
ich stavia na vlastné nohy. Teda by sme mohli
poveda, e aký rodiè také sú jeho deti, aký
vodca  taký národ.
elám vetko dobré, ve¾a nápadov, ktoré
by mohli pomôc mnohým otvori oèi  prebudi sa zo spánku.
S pozdravom Ján upek, Liptovská osada
Milý Ján,
V mene naich èitate¾ov aj svojom ïakujeme za krásny list plný tých najhlbích mylienok zameraných na to najpodstatnejie èo
je nosite¾om ivota a to je Láska. Láska premenená na drobné v benom ivote, Láska
pri sadení, Láska pri èakaní, Láska pri zbere,
Láska pri varení a konzumovaní,. Celý ivot
je vlastne procesom nekoneèného kolotoèa Lásky a vedie prija tento kolotoè s Láskou a
po smr je pochopením a zmyslom ivota.
Máme sa od Vás èo uèi, viete o tom ? Je to
múdros naich starých otcov, ktorú sme kedysi nazývali sedliackym rozumom.
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(pokraèovanie zo str. 7)
Sedliacky rozum je hodnotou o ktorej sa dnes u ani nehovorí,
sedliacky rozum sa nevyuèuje na iadnych univerzitách sveta, no
zvyky sedliackeho rozumu sú zachované v generáciách tohto národa. A Vy pán Ján, ste nosite¾om jednoduchých múdrostí ktoré
sme nazývali sedliackym rozumom. Vráme sa k týmto jednoduchým múdrostiam ktoré sú zdrojom nekoneènej Lásky nie len k
sebe, ale aj ivotu ktorý nás obklopuje. Správne ste pripomenuli
nám vetkým, e ak sa nám nieèo nepáèi na dobe v ktorej ijeme,
máme monos to zmeni. Zmena pôsobí z nás samotných, proces
zmeny je najmä v ¾uïoch ktorí najviac nadávajú alebo odmietajú.
Mnohí nadávame a svorne udrujeme daný stav  èo odmietame
to stále trvá. Pri kadej zmene je potrebné nieèo prija ako fakt 
neodmieta, a potom prija novú víziu reality. Tieto pouèenia sú
prospené pre väèinu populácie, no radi by sme pripomenuli naim politikom, aby aj oni sa vracali k osvedèeným sedliackym
rozumom. Áno vieme, e dnes sa to u nenosí, dnes sa oháòame
inými hodnotami a mono inými kultúrami ktoré sú pre nás neprirodzené. Dnená inteligencia je podivne inteligentná, keï tvrdila, e nemôeme spoji vo¾by prezidenta s refernendom, vraj to
bude neobjektívne, zneuitelné a pod. Pod¾a èoho súdi naa inteligencia, e by to bolo neobjektívne a zneuitelné, nevieme, ale
zrejme pod¾a seba súdim teba. ( zistené pod¾a prieskumov verejnej
mienky, e vysokokolsky vzdelaní ¾udia nepodporovali spojenie
reverenda s vo¾bami prezidenta) Vraj musia by dve komisie a
mnostvo dôvodov preèo sa to nedá. Milá inteligencia Slovenska
sedliakovi nevysvetlíte , e to nie je moné. Staèilo by zmeni
zákon, aby zasadala jedna komisia s dvoma urnami, a pre sedliaka je vetko moné. Samozrejme , e sa budete obhajova, e to
viete najlepie a vyhodené milióny sú pre nedostatok sedliackeho
rozumu spláchnuté do neznáma. Samozrejme , e aj medzi inteligenciou sú ¾udia so sedliackym rozumom, no prieskum preukázal
opak. Stav spoloènosti tie dokazuje, e múdra inteligencia so sedliackym rozumom vymrela alebo vymiera. Peniaze ktoré preustrujete, by vedel sedliak vyui na iné úèely a s iným efektom. Èo
keï raz, vytudovaných capov ktosi vyenie z krá¾ovských záhrad
a uviau ich na retiazku pri horkom kríku ? Miesto sladkej kapusty dopestovanej v pote sedliaka, budú obhrýza nechutné bodliaky. Niektorí tuia, e s ich capovaním to tak dopadne, preto mnohí berú na rohy, kde sa èo dá. Tento národ sedliakov je tak múdry, e ich ani moc za svoje p¾undrovanie neprenasleduje. Tento
národ sedliakov im dáva monos okráda, ba èo viac nechá sa
okráda. Inteligentní capi berú na rohy vetko èo sa dá a utekajú
sa schova so svojim lupom. Kde a kam, sa schováte CAPI ? Zastavte sa CAPI, svet prítomnosti aj budúcnosti sa Vám vysmeje, to
èo uchmatnete môete aj tak vzápätí strati, z vily vás vyenie ena
èi milovaná dcéra. S miliónových aut ostanú hàby rotu. Z exkluzívnych dovoleniek ostanú len prázdne spomienky.
Redakcia PP

Výstavba nových chatiek v kempu pokraèuje...
8.
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Úèastníci stretnutia naich sympatizantov.

Stalo sa v naom kempe

Dòa 19. júna nae OZ Proces-3, organizovalo stretnutie sympatizantov mylienky Verejných kempov. V kempe sme navarili gulá a spoloène
sme si pripomenuli dvojroèné fungovanie náho kempu. Vo veèerných
hodinách prili k nám divadelní ochotníci zo Stupného (Pri Povaskej
Bystrici) s natudovanou hrou známeho slovenského dramatika Oswalda Záhradníka - AZYL.
Je to príbeh dnených dní o ¾uïoch s periférie spoloènosti. Snaia sa
pomôc sebe a navye aj druhým. Sú pokorení no predsa hrdí. Veria v
zázraky, aj keï navonok neprichádzajú. Veria v nádej, lebo tá zomiera
posledná.
Amatérsky umelci hrali celým srdcom pre divákov ktorých väèina
boli ¾udia s periférie spoloènosti. Ïakujeme s celého srdca milým ochotníkom, s celým tábom ochotných ¾udí, ktorí nezitne odovzdali sami seba.
Ïakujeme
Záber s predstavenia hry Oswalda Záhradníka- AZYL v miestnej kole v Priekope.
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