Ťažko sa hľadajú originálne slová na želanie nového roka tak, aby to nebolo
klišé. Lebo po skutočne úprimných želaniach, ktoré dostávam alebo vidím, príde
tvrdá januárová realita, ktorá nám naznačí, že nebude lepší. Ale takí sú ľudia,
potrebujú závan optimizmu a perspektívy, preto si rok čo rok na sviatky želajú a
veľká časť z nich to myslí aj úprimne. A možno toľko pozitívnej energie, ktorá sa
verbalizuje v novoročných prianiach, nový rok predsa len vylepší. Preto Vám aj ja
tradične 1. 1. venujem túto novoročenku k celému roku 2021, ale aj k tým
nasledujúcim rokom.
Okrem nekonečného zdravia, fyzického i duševného, šťastia v živote a zo
života, lásky k ľuďom i k Zemi, Vám želám:
- zdravý sedliacky rozum a skúsenosť - absencia tohto drví našu krajinu na
všetkých úrovniach,
- slušnosť - nie iba v zmysle vypustenia vulgarizmov zo slovnej zásoby,
niekedy aj človek so slušným vyjadrovaním je hulvát,
- empatickú a asertívnu politiku - tá chýbala, ale aj po februárovej zmene
stále chýba,
- peniaze - ak nie priehrštia, aspoň na dôstojné žitie. Nikto mi nevezme
názor, že sa sčasti aj za ne dá kúpiť zdravie i šťastie, a to, že naša krajina má
dostatok peňazí, no vo veľmi zlej réžii,
- detstvo - toto želám deťom, ktoré sa v tejto dobe chtiac alebo nechtiac
stávajú dospelými. Niekedy to má aj svoje výhody - stačí ich počúvať a inšpirovať
sa nimi. Ale o detstvo by nemali prichádzať. A dospelým želám, aby sa občas
správali detinsky - uvoľňuje to a učí chápať,
- konečne normálne školy, schopného ministra, motivovaných a
rozhľadených nie učiteľov, ale pedagógov, spolupracujúcich rodičov a
humanistických riaditeľov,
- trvalú úctu k prírode a zvieratám, nie iba nárazovú v podobe státia počas
štrajku a pritom v súkromí s
vreckami a jednorazovými umelohmotnými
rúškami,
- estetiku, ktorá nám, Slovákom, a najmä developerom, chýba a nivočí
prirodzené krásy Slovenska,
- empatiu, asertivitu, názorovú toleranciu, ktorá nás neraz prekvapuje aj vo
vetách bežných názorových teroristov, lebo mnohí sa korunovali za šíriteľov
jediného správneho názoru, (zatiaľ) strieľajú slovami a sú schopní zaradiť
oponenta do nižšej kategórie človečenstva,
- toleranciu vôbec - najmä k ľuďom, ktorí nikomu neškodia, iba sú iní,
- kultúru, ktorá existuje a má vysokú kvalitu, no dlhé roky dostáva zabrať a
doslova sa opľúva chrlením komercie a gýču v sledovaných či menej sledovaných
médiách, ale neraz klesá aj v divadlách, v knihách, v hudbe, vo výtvarnom umení
či architektúre,
- veľa osobností, ktoré Vás nebudú tlačiť z extrému do extrému, z pravdy do
lži, ale ktoré Vás presvedčia, upokoja a ukážu Vám inú cestu,
- rodinu (biologickú či náhradnú), ktorá sa na Vás nevykašle, vezme Vás
takého, aký ste, bude sa s Vami stretávať, nevyčlení Vás kdesi na perifériu a aj v
prípade konfliktu sa k nemu postaví čelom a bude sa rozprávať,
- záľuby a povinný čas na ne, pretože tie neraz človeka povzbudia, motivujú
a hlavne mu poskytnú relax, ktorý v dnešnej dobe potrebujeme,

- nezávislosť a zásadovosť, ktorá oslobodí každého človeka a otvorí mu
voľnosť konania a vyjadrovania, hoci sa táto vlastnosť často chápe nechápajúcimi
ako tvrdohlavosť,
- záujem o všetky veci (vraví sa veci verejné), čo sa dejú, pretože Váš
nezáujem si osvojí niekoľko záujemcov, ktorí môžu mať rôzne podivné záujmy,
- schopnosť začať od seba - tá musí byť masová, aby mesto, okres, kraj,
štát, svet pocítili zmenu,
- úsmevy mať a vytvárať - bližšie nezdôvodňujem, no skúste sa v čase
pandémie hoc aj cez rúško usmiať, udejú sa zázraky,
- schopnosť počúvať - a nie iba ušami,
- moderné a klasické v prieniku - neodhadzujme klasické, len preto, že je to
klasické, ale ani ho nepovyšujme na jediný spôsob; nepreceňujme moderné, len
preto, že to inde funguje, ale ani ho neignorujme,
- zdravú nedôveru tým, čo sa popálili na vlastnej otvorenosti, úprimnosti a
ľudskosti, žiaľ, sú ľudia, ktorým žiadna novoročenka nič nepovie, preto je
obozretnosť dôležitá, najmä ak jej chýbanie vie človeka ohroziť,
- priateľstvo - a je jedno či reálne, virtuálne, dočasné, dôležitá je kvalita
priateľstva, nie forma a kvantita,
- dôstojný život, ktorý chýba neraz ľuďom, ktorí rodine, vlasti, svetu neraz
dali viac ako dostali,
- čestnosť – kým tá nebude v každom z nás, nečudujme sa, že sa takáto
mentalita potom prejavuje vo vládnutí, developingu a vo funkciách,
- nepotláčať plač - ten má očistný účinok, prečistí oči, ale aj myseľ,
- prácu, ktorá bude pre Vás ostrovom sebarealizácie a nie bariérou, ktorú
denne musíte prekonávať, aby ste nezostali bez prostriedkov,
- menej byrokracie - prečo? Lebo tá bujnie rovnako ako technika, čo ju má
odstraňovať, ale ničí naše sny, ambície a motiváciu v práci a neraz zastiera
zmysel nášho povolania,
- rozvážnosť - problém nie je katastrofa, problémy sa riešia, patria do života
a kým nejde o život, tešme sa zo skúsenosti zo stretu s problémom. A robiť z
malicherných problémov katastrofu nás robí smiešnymi, chorými a cholerickými,
- mier, ktorý nie je samozrejmosťou ani v súčasnom svete,
- zdravý socializmus, aby sa nestávalo, že niekde sa vyhadzuje po tonách a
niekde kilogramy chýbajú na prežitie,
- život bez asociálov - a vôbec nemyslím ľudí bez domova či menšiny, ale
bez vrahov, zločincov, dílerov, mafiánov, nebezpečných politikov, násilníkov a
bitkárov, vrahov prírody, vandalov, chamtivcov, výpalníkov, úžerníkov, primitívov
a iných, čo ničia ľudstvo,
- zdravú Zem - to je moje ťažko splniteľné želanie, dôvody neuvádzam, no
nezávisia od našej planéty.
Želám Vám, aby sa novoročné klišé aspoň trochu naplnilo!
Ján Papuga
V Bernolákove 1. 1. 2021

