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Takže tento mesiac má Luník IX o štrnásť obyvateľov menej. Pred
pár dňami opustila byt na Krčméryho 3 sedemčlenná rodina. Matka sa posledný rok pravidelne
zúčastňovala so svojimi piatimi deťmi nedeľnej svätej omše. Najstaršie deti - Melisa a Maťko
chodili na stretka, do spevokolu i k nám do školy hudby: Melisa na klavír, Maťko na cimbal, v
čom bol veľmi šikovný. Melisa začala prípravu na prvé sväte prijímanie.. Odišli.

A dnes - 26.2. 2015 sa k nim pridala ďalšia rodina. Odišiel vysokoškolák Kajo, jeho súrodenci
-dvojčatá Mišo a Simona, obaja zamestnaní maturanti, ďalej Monika s výučným listom,
momentálne na materskej dovolenke a jej syn Maťko, stará pani Helena Žigová, ktorá bola
počas celého nášho pôsobenia na Luníku zamestnaná, a pán Grundza, ktorý pracoval občasne
ako hrobár, asistent v škole... Všetci boli obyvatelia bytu na Krčméryho 1, takže jeden rok sme s
nimi zdieľali spoločnú chodbu. Mišo s Kajom boli na birmovke, obaja sa aktívne angažovali v
našom stredisku. Boli členmi zboru, pravidelní účastníci mládežníckeho stretka, Mišo rozvíjal
svoj hudobný talent hrou na gitaru a cimbal.

Keď ešte študovali na gymnáziu, boli našimi výkonnými
animátormi, ktorí sa zapájali do chlapčenských stretiek, školy hudby, oratka, táborov... Pred
prvou pôstnou nedeľou sa ešte stihli zúčastniť duchovnej obnovy na Borde... a potom mali
udalosti veľmi rýchly spád...
Dnes ráno ich otec Jozef zaviezol na vlakovú stanicu, obaja chalani boli jeho stretkármi, a hoci
je otec Jozef veľmi silný chlap, u ktorého emócie nehrajú veľkú rolu, v tomto prípade ich
nevedel úplne eliminovať. Nasadli na vlak, ktorý ich mal zaviesť do novej vlasti. Odišli do Čiech,
kde majú časť svojej rodiny...
Košičania sa tešia a my smútime. Prečo ? Lebo nám odchádzajú tí najbližší. Možno Vám
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napadne to „klasické“: „Nech odídu všetci, bude konečne pokoj!“ Nie, neodídu všetci, odídu tí
najlepší, najschopnejší, najvzdelanejší... A momentálne nám odchádzajú tí najbližší... Tak
okrem všetkých ťažkostí, ktoré nám prináša život v tomto prostredí, pijeme kalich horkosti,
spôsobený zlým rozhodnutím... Opakujem sa, ale vždy sa mi to vracia a potvrdzuje. Strom
poznáte podľa ovocia, správnosť rozhodnutia podľa následkov...
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