Odišla som, hoci som mala zostať
(Rozprávanie)
Malá krajinka, moja rodná vlasť. Veľa ľudí na svete nevedelo, kde sa
nachádza alebo to, že vôbec existuje. Moje rodisko síce nemalo dlhú a vzácnu
históriu, malo však množstvo miest a tradícií, na ktoré bol celý národ pyšný.
Po strednej škole som sa do poslednej chvíle nevedela rozhodnúť pre
výber vysokej školy. V tom čase sa konali voľby. Na prekvapenia samej seba sa
z politiky stalo moje hobby. Rozhodla som sa teda študovať politológiu. Ani
som sa nenazdala a štúdium som dokončila spolu s množstvom skúseností. Bolo
to v čase, kedy bol už rok pri moci veľký muž. Ľudia boli z jeho vládnutia
nadšení. Nasľuboval im mnoho nereálnych a nesplniteľných vecí. Počas jeho
reči na balkóniku stáli ľudia v zástupoch a všetci naraz kričali: „Nech žije veľký
muž! Za našu lepšiu budúcnosť!“ Veľký muž sa len usmieval a davu odpovedal:
„Robíme všetko, čo je v našich silách. Ďakujem za vašu podporu!“ Bolo to
komické. Našťastie, žila menšina, ktorá sa na sladké reči nedala zlákať. Žiaľ,
moja rodina do nej nepatrila. Ani oni nevideli, že jeho vláda smeruje do záhuby.
Neustále mi opakovali: „Prečo si taká tvrdohlavá? Veď sa konečne našiel
človek, ktorý chce skutočne ľuďom zlepšiť život“ Vždy som sa len v duchu
pýtala, či som naozaj ich potomok.
Cítila som, že musím spraviť niečo preto, aby sa to bláznovstvo zastavilo,
kým nebude neskoro. Mala som aj možnosť pokúsiť sa s jednou skupinou
ukázať ľuďom pravú tvár veľkého muža a jeho ozajstné úmysly. Spravila som
však presný opak a vybrala si ľahšiu cestu. Odsťahovala som sa zo svojej
krajiny do zahraničia. Našla som si dobre platenú prácu, priateľov a aj svoju
spriaznenú dušu. Proste život ako v rozprávke. Na druhú stranu v mojom
rodisku si robil veľký muž všetko, čo len chcel a ľudia mali život ako v pekle.
Odobral im ich základné ľudské práva, nemohli povedať svoj názor a tiež
schválil ďalšie choré zákazy. Až do dnešného dňa si vyčítam, že som odišla,
hoci som mala zostať a aspoň sa pokúsiť zachrániť svoju vlasť.
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