MOJE POĎAKOVANIE DETVANOM
Detvania moji – strávili sme spolu pod našou Poľanou nádherné dni plné
ľudskosti, úcty a pochopenia, a pre ďalší život na tomto svete ostávajú v nás
nezabudnuteľné spomienky. Za každú jednu chvíľu všetkým Vám, srdcu blízkym
ľuďom úprimne ďakujem. Zviazal som svoj život pred vyše polstoročím z mnohými
Detvanmi a počas rokov s ďalšími srdcu blízkymi ľuďmi sme spoločne napĺňali
výnimočné myšlienky Andreja Sládkoviča z jeho Detvana, vzdávajúce vysokú poctu
celému kraju pod Poľanou a ľuďom v ňom žijúcim.
Úžasný kraj, ktorého všetky miesta sa hlboko vnorili do môjho života spolu
s výnimočnými ľuďmi. Na každého jedného z nich mám vo svojom vnútri uložené
vzácne spomienky. Bolo ich veľa v Detve i na všetkých podpolianskych dedinách
a všetkým patrí nielen moja úcta, ale najmä môj obdiv za ich človečinu, ktorú so seba
odovzdávali pri každom jednom stretnutí. Žiaľ na mnohých týchto vzácnych ľudí dnes
môžeme už len s láskou v srdci spomínať a som rád, že na nikoho z nich nezabúdame.
Chvála Bohu že majú svojich nasledovníkov, ktorí majú v sebe zakódovanú
rovnakú úctu k výnimočnému dedičstvu predkov a tvorivo ho rozvíjajú, zveľaďujú a
odovzdávajú svojim potomkom v duchu odkazu dávnych čias „ Dedičstvo otcov
zachovaj nám ó Pane“.
Tento odkaz nám pre každý čas žitia pretavil do svojich slov aj Andrej
Sládkovič : „ Neuzeraj sa v cudzom zrkadle – hrdý svet má svoju koľaj, nechoď sa
hľadať v časy zaviate, na vlastný čas sa odvolaj.... Rod môj, ty ľúb si svojho Detvana,
v ňom duša tvoja je zmaľovaná, zhrej obrazom tým, čo schladlo ! Kde bujné v duši rastú
zárody, tam pyramída vstáva slobody - a to je naše zrkadlo“!
Majme tieto slová vzácneho odkazu vždy na pamäti a ochraňujme ich v sebe
v každom čase žitia, ako vzácne klenoty ľudského ducha. Určite sa to oplatí. Hlboko
sa klaniam a veľmi ďakujem za všetko, čo sme spolu prežili a verím, že ešte
prežijeme.
S úctou k Vám Detvania moji
Igor K o v a č o v i č

