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Milí čitatel ia!

Dostáva sa vám do ruky výber toho
najlepšieho, čo vytvori l i naši žiaci za 25 rokov
existencie našej školy.

Táto publikácia je dôkazom, že
matematici nežijú iba číslami, ale vládnu aj
slovom. Veď písanie básne je podobné
riešeniu hlavolamu a logika sa pri ňom veľmi
uplatní. Hľadáte vhodné slová, skladáte rýmy,
usporadúvate ich do štruktúry verša. A keď sa
k tomu pridá aj trocha fantázie, romantiky či
vtipu, zaujímavá poviedka je na svete.

Cením si snahu každého žiaka, ktorý sa
okrem štúdia zapája aj do mimoškolských
súťaží. Aj v tých l iterárnych získala škola
nemalé úspechy. Každoročne sa objavujú
talentovaní žiaci, ich pokusy o vlastnú poéziu
či prózu, účasť v recitačných súťažiach. Dobrý
slovenčinár vie takéto talenty odhaliť a
posunúť ďalej, bl ižšie k úspechu. Som hrdý, že
na našej škole sme takýchto slovenčinárov
mali a aj v súčasnosti máme.

Želám vám, čitateľom, príjemný
umelecký zážitok a autorom, tým súčasným
i budúcim, veľa tvorivých nápadov a inšpirácie.
A možno sa nové talenty objavia práve
v súťaži pripravovanej k 25. výročiu založenia
školy.

PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy
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Országh písal, Štúr si myslel:
Ó, krásota je mojej matky reč.
A ja, hoc nie som vekom obor,
cítim to tak tiež.

Vzácny jazyk národný
zapájam ja do tvorby.

Keď ma kopne múza,
šľahne ma jej bič,
píšem, píšem a zastaviť
ma už nedokáže nič.

Pekné slová, krásne vety. . .
. . . a už drobný verš tu svieti !

Michal Rybárik

11 999944//11 999955

Jóóój, keby len ľudia vedeli , čo všetko som zažil , veru by som
už bol v nejakej univerzitnej knižnici.
Vy len na to čakáte, že z vás budú skriptá, však?
Boromir, ja rastiem pre vznešenejšie ciele.
Lesoslav, a vari chcete byť beletria? Alebo nebodaj bestsel ler?
Ale nie. No mne sa zdá, že z vás by bolo akurát tak Kocúrkovo.
Nedobiedzajte, Leso, dobre?
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Keby nám, stromom, ľudia rozumeli , nebolo by to na škodu.
Prečo myslíte?
No, veď my dvaja sme starší, ako hociktorý z tých, čo sa zvú
„korunou tvorstva“. My pamätáme ešte Rakúsko-Uhorsko.
Vtedy nás horár zasadil . Potom sme boli v Československu,
Maďarsku, znova v Československu a teraz rastieme v
Slovenskej republike.
Zaujímavé, a pritom sme stále pri železničnej stanici v
Košiciach.
No, ale neodskakujme od toho. Pamätám, keď Cassovia bola
iba taká veľká dedinka s mestskými výsadami. Bol tu krásny
park. Električky z neho kúsoček odjedl i . Potom viac, viac,
potom im pomohli autobusy a pozrite, čo zostalo. Úbohé torzo.
A to sme vraj ešte relatívne nádherný košický park. Čo potom
tie horšie. . .
Toto je tá daň civi l izácii , Lesoslav.
Ále. V Los Angeles to zvládl i . A majú tam oveľa viac ľudí. Tam
vraj na strechu mrakodrapu postavia rodinný dom a vysadia
rastl iny. Taká záhrada pri slnku. Bývanie je to síce drahé, ale
nádherné. A aj pri cestách sú krásne, udržiavané parky. Parky s
veľkým P. Nie ako u nás. Keď tu vidíte trávu, tak väčšinou
vyrastá len zo škáry v betóne.
Stínajú nás ako o život, a papiera je stále málo. Ako to?
Lebo ešte nie každý chápe, že papier sa dá vyrábať nielen zo
stromov, ale aj zo starého papiera. Hovoria tomu – že ho
recyklujú. Recyklovaním sa teraz vyrábajú zošity a lacné knihy.
Najmä toaletný papier. Myslím, že aj mil ionárovej stol ici je
jedno, či sa jej ujde nový, alebo recyklovaný toaleťák.
Aj tak závidím tomu stromu, čo odišiel na služobku do Vatikánu.
Vy by ste sa len na námestiach presúšali . . .
Nejde mi o to, ale aspoň neskončí ako Žiacka knižka. Taký
potupný koniec. . .
Naozaj, a každý rok tá istá masakra.
Na čo narážate?
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Na Vianoce. Veď povedzte. Keby si na svete zaobstaral
stromček iba každý desiaty človek, doplati lo by na to poll
mil iardy stromčekov.
Keby boli zasadené práve meter od seba, zabral i by skoro 500
km². Veľa. Toto číslo sa dá zmenšiť, keby si ľudia kupovali
umelé stromčeky. . . A koľkí z nás skončia v peci, alebo z nich
bude nábytok!
No to by som nechcel zažiť.
Ani ja. Našťastie ľudia, ktorí s nami cítia, zakladajú také
organizácie, ktoré nám pomáhajú. Teda, nielen nám, ale celej
prírode. Niektorí to však preháňajú. Počuli ste, že v Amerike v
jednom obchode takáto organizácia napusti la mrazených
vianočných moriakov jedom na potkany?
A dobre urobila.
Ja si to nemyslím. Predstavte si, že ležíte skolený pri lese,
čakáte na to, že z vás bude nádherný nábytok v prezidentskej
kancelári i , a naraz akísi takíto „zelení“ prídu a napustia vás
benzínom. Nebude z vás ani nábytok, ani pal ivo. Tak zhnijete.
Vlastne máte pravdu.
Ani ochranu prírody netreba preháňať. Kam by sme takto došli .
Pozrite. O pár dní sú Vianoce. Treba stromčeky. Dobre, že sme
v parku. Aha, tamto v lese práve jeden padá. A po sviatkoch
spadne k ostatnému odpadu. Poslúži l , opŕchol, načo ho ešte?
Veď v budúcom roku si rodinka kúpi nový.
A o rok zas, a zas, a zas. . . Alebo snáď. . .

Michal Rybárik
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Poznám jedného človeka:
noviny predáva.
A spolu s nimi
radosť a nádej rozdáva.

Nik sa ho nepýta,
kým bol, kým je,
veď možno on sám
časom to vypovie.
Možno má školy,
azda bol doktor,
inžinier,
čo má doma diplomy.

Stojí a čaká.
Ktosi sa pristaví.
Staručký predavač
ticho sa pripraví:
„Ako sa máte?
Hrdlo už v poriadku?“
Kupujúci noviny pozerá –
riadok po riadku.

„Večerník, prosím!“
„Nech sa vám páči!
A zajtra prísť,
nech sa vám ráči!“

Poznám jedného človeka:
noviny predáva.
A spolu s nimi
radosť a nádej rozdáva.

Michal Rybárik
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Môže ti sto ľudí slúžiť,
abys´ lepšie cíti l sa.
Niekoho zas všetci bi jú,
majú ho len ako psa.

Lež každý z nich má svoj idol,
rodiča aj priateľ,
spolužiaka, vrstovníka,
dosť. . . Je toho priveľa.

Rodiča si nevyberieš,
spolužiaka možnože,
našiel si si aj ty
dospelého priateľa, nože?

Čo bys´ ho chcel stretnúť
hoci každý deň,
aby si sa cíti l lepšie,
nebol jak ten peň.
Nevravte, že nemáte
dospelého vrstovníka,
ktorému ty povieš všetko,
ktorému sa síce vyká,
ale ktorý pomôže. Čože?
Vždy, ak len môže.

Nemysli si , že ho nemáš,
že sa ťa to netýka.
Bez takého človeka –
život ostrejší je než dýka.

Ďalších zopár slôh by aj
receptom mohlo byť.
Skúste ich pre hľadanie
„toho svojho“ využiť:

Na pleti mi nezáleží,
iba ak by skíni,
ale ja nič spoločného
nebudem mať s nimi.

Výška tela? Nepodstatné.
Duchovná však áno.
Nemusí byť veľmi múdry,
nie však hlúpy Jano.

Má byť veľmi si lný? Načo?
Krehká šupa má tiež jadro.
Poctivosti mal by však mať
velikánske jadro.

Pridaj ešte skúsenosti ,
pravdovravnosť mať by mal,
daj nemálo krásy ducha,
hotový je ideál.

Peter Kalmár
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V poslednej dobe ma najviac zaujal jeden problém, ktorý
je síce problémom už dlho, ale ja som sa k nemu bližšie
dostala až teraz. Mám (alebo som mala) jedného kamoša.
Rozumeli sme si, chodil i sme spolu na spoločenské tance,
takže sme mali aj spoločné záujmy. Boli sme obaja rovnako
starí, mali sme trinásť. Považovala som ho za slušného fajn
chalana. Raz, keď sme tiež tak mali tanečnú, prišiel tam
a divne z neho páchlo. Aj rozprával nejako z cesty. Nerozumela
som tomu (alebo som nechcela rozumieť. . . ).

Kamoška, ktorá s ním chodí do triedy, mi to však
objasnila. „Vieš, on,“ začala opatrne, „on je opitý." V hrdle mi
vyschlo. Bolo mi hrozne, skoro do plaču. Potom mi povedala,
že dokonca aj fajčí a že sa to nestalo prvý raz. Ja som tomu
nemohla uveriť. Vyzeral tak normálne a pritom dokonca kradol
a vôbec. . . Veď mal len trinásť. Nemal problémy, kvôli ktorým by
sa musel opíjať alebo fajčiť. Viete prečo to robil? Kvôli frajerine,
aby sa ukázal, aby sa o ňom povedalo, že je švihák. . .

Nič to, povedala som si, teraz sklamal (veď si
dobrovoľne ničí život), ale ja viem, že moji spolužiaci a ostatní
kamoši a kamošky takí nebudú. Tých predsa poznám oveľa
dlhšie. Nie, oni nepodľahnú. Takto som sa utešovala.

Potom prišiel koniec školského roka, koncoročný školský
výlet do Tatier. Išla som aj ja. Bolo to super, bavil i sme sa,
smial i , vystrájal i , bolo to jednoducho fajn.

Hral i sme akurát volejbal, keď traja chalani začali na
seba žmurkať a potom sa vzdial i l i . „Kam odišl i?“ spýtala som
sa. Potom mi ktosi povedal, že si išl i zafajčiť. No určite, myslela
som si.

Keď som sa potom vráti la na ubytovňu, pod oknom som
počula hlasy. Pozrela som von. Videla som tam tých troch a. . .

11 999999//22000000
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fajči l i . Moje sklamanie si neviete ani predstaviť. Ľudia, ktorým
som veri la, a oni pritom ešte dávali ochutnať aj ďalším, ktorí
tam potom prišl i . To je strašné, myslela som si, podľahl i . Ďalší,
čo sa potrebujú ukazovať. Svet je zlý.

Na druhý deň som išla za jedným z tých, čo tam potom
prišl i a spýtala som sa ho, či má lepší pocit z toho, že fajči l . On
mi však povedal, že on nefajči l , iba sa pozeral a nebude si
predsa ničiť zdravie. A keďže mi to ostatní potvrdi l i , znovu vo
mne skrsla nádej. . .

Aby ste rozumeli , nechcem hovoriť, že ľudia, ktorí fajčia,
či pi jú, sú hlúpi (niektorí to ozaj potrebujú, iní to zas
nepreháňajú), chcem len povedať, ak nemáte dôvod
(vyťahovanie nie je dôvod), tak načo? Veď sú mladí, jeden
blízky človek mi kvôli tomu odišiel . Nechcela by som vidieť, ako
odchádzajú ďalší, alebo ako majú zničené životy. Ale vďaka
tomu jednému chlapcovi predsa len mám nádej.

Anna Medlíková
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Zo svojho života mám najradšej svoj futbalový tréning .
Mám ho trikrát do týždňa. Väčšinou cez víkend chodíme hrať
zápas. Futbal je pre mňa jediná hra, ktorá ma baví. Očarujúce
sú naše svetlomodré dresy, štucne tej istej farby, kopačky,
v ktorých keď idete po betóne, krásne do rytmu klopkajú, či
chrániče, ktoré ochránia všetky pevné veľké kosti alebo krehké
malé kostičky. Keď rozhodca vloží do úst malú sivú píšťalku,
z ktorej, buď steká voda keď prší, alebo je úplne chladná, či sa
od nej odrážajú lúče slnka a provokatívne vás oslepujú, keď
praží slnko, je to krásny pocit z toho, že zasa počujete ten
nádherný zvuk. Keď vidíte, že lopta ide za niektorú z čiar
ihriska, tešíte sa na to odpískanie autu, rohu, či faulu, či odkopu
do brány.

Z pohľadu diváka sa to nezdá, ale aj keď zápas trvá 60
min. , čiže 30+30 min. , lebo hrám za žiačky, zdá sa vám, ako
keby to bolo len 1 0 až 1 5 minút. Po skončení sa prvého
polčasu nie ste rád, že je už polovica zápasu za vami. Buď
nadávanie trénera kvôli stavu 3:0, alebo chválenie niektorých
hráčov, či celého klubu za stavu 0:3 ak sme hostia, to všetko je
istým zmyslom nádherné. Vstúpenie do druhej časti hry
s novými pokynmi trénera, alebo kapitánky, nastáva po 1 5
minútach. Väčšinou na tieto pokyny hneď zabudneme, a potom
to človek, ktorý stojí 1 0 metrov od šatne, hneď rozozná z kriku
trénera.

Lenže tréner nás má aj napriek kriku a nadávkam aj tak
rád. Je to tak isto ako s rodičmi. Aj keď vás vyhrešia za každú
blbosť, je to len preto, lebo nechcú, aby sme robil i tie isté chyby
veľakrát v živote.

Na toto všetko sa teším pred každým tréningom alebo
zápasom. Táto hra je pre mňa celý život a chcem sa jej
venovať až do konca mojej púte po tejto Zemi.

Lenka Halásová
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22000000//22000011

Uvažujem nad rozprávkou. Miesto, kde sa odohráva, už
mám – utešená krajina v srdci Európy. V tejto kraj ine vládne
krásna, múdra a dobrá kráľovná Transparentnosť. . . Alebo
škaredá, zlá, no najmä prefíkaná Korupcia? Neviem, začiatok
rozprávky môže byť aj taký, aj taký. Alebo aj úplne iný; pri
každej rozprávke je aj tak najpodstatnejší jej koniec. A ten by
mal byť dobrý. Lenže: na Slovensku je to tak. A tak na
Slovensku môže rozprávka skončiť víťazstvom zla nad
dobrom. Taký koniec by mi však deti asi neodpusti l i .
Nedávno napísal kamarát Julo pred písomkou z fyziky na

tabuľu zaujímavú myšlienku: „Nie sú dôležité vedomosti, ale
predstavivosť. A. Einstein.“ Predstavivosť je úžasná vec, aj vo
fyzike, no bez vedomostí veľmi nepomôže. Výrok nám však
pomohol – písomka tú hodinu nebola. Podstatné je, že táto
myšlienka by mohla pomôcť pri obmedzovaní korupcie.
Stačilo by si predstaviť, že by sme na úrade nedali úplatok.

Naša peňaženka by bola krásne ťažšia. Cíti l i by sme sa
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čestní. . . Celkom pekná predstava, ktorá by mohla korupčné
správanie potlačiť oveľa lepšie ako nejaké bojové programy.
Ale problém je v tom, že takto by to asi nefungovalo; úradník si
predstaví, že ak dostane úplatok, bude ťažšia jeho peňaženka.
Korupcia je stará vec. Po prvé za korupčné správanie by sme

azda mohli označiť to, že naši predkovia si chceli obetami
zabezpečiť úrodu.
Snáď žiaden politik by sa nehádal, že sa tu zbyrokratizovanú,

slabo fungujúcu a skorumpovanú správu vecí verejných môže
štát. No a čo si štát navari l , nech nejeme my, ale nech si to
pekne zje sám. Alebo: nech s tým niečo robí. Napríklad nech
reformuje verejnú správu.
Dobrá verejná správa je dobrým predpokladom obmedzenia

korupcie. Je bližšie k občanovi, on ju lepšie kontroluje. Občan
aj úradník v nej majú jasne vymedzené práva a povinnosti .
Občania sú informovaní. Áno, je to veľmi dôležité. Myslím si, že
platí: čím lepšie som informovaný, tým menej môžem byť
sklamaný.
Zvýšenú pozornosť treba venovať personálnej pol itike,

výberu a príprave úradníkov, lebo verejná správa, to nie sú len
úrady, ale aj ľudia.
Zákony majú pokrývať problematiku korupcie čo najširšie

a polícia, súdy a prokuratúra ich majú uplatňovať čo
najefektívnejšie. Musí sa zlepšiť vymáhateľnosť práva, aj pri
korupcii má byť jasný vzťah zločin – trest. Dôsledná kontrola,
vyriešenie prípadu, rozsudok. A to všetko v prípustnom čase.
Premiér hovorieva, že ryba smrdí od hlavy. Preto, nech je

prípadom transparentnosti pol itická scéna. Sprehľadniť
financovanie strán, sprístupniť majetkové priznania verejných
činiteľov, oddeliť záujmy politické od ekonomických;
privatizovať štátne podniky. Ale neprivatizovať, ale sprehľadniť.
Aj tým, že ich manažment sa nebude určovať na základe
nejakej koaličnej rady, ale na základe konkurzu. Odbornosť má
byť hlavným kritériom.
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Obmedzovanie korupcie by mohli pomôcť aj pripravované
nákupy vecí potrebných pre úrady vo veľkom. Každý nákup za
naše peniaze má byť transparentný.
Korupcia je stále mimoriadne rozšírená aj v zdravotníctve,

v školstve, v justíci i ; tých oblastí je množstvo. Iste to súvisí
najmä s nezodpovedajúcim ohodnotením ľudskej práce.
Obávam sa, že dvojnásobné platy tak skoro nebudú, na to sa
spoliehať nedá. Sú isté čiastkové výhody, ktoré by sme mohli
týmto ľuďom poskytnúť, ale šancu vidím aj kdesi inde; musíme
upozorňovať na pozitívne príklady v týchto oblastiach.
Spôsobov, ako obmedziť korupciu, je veľa. Najviac však

záleží na nás, musíme byť aktívni a dbať na hodnoty. Napríklad
aj tak, že si už za svojho zástupcu nezvolíme niekoho, kto
uplatňuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám tak, že sa
nám vlastne v súlade so zákonom smeje do tváre; aj to, žiaľ,
svedčí o tom, že naša spoločnosť je na tom veľmi zle.
Komunizmus nás tragicky poznačil a je ťažké hovoriť o obnove
hodnôt, keď vo verejnom živote sú ešte stále vysoko ľudia, ktorí
reprezentovali režim, čo ich brutálne potláčal. . .
Je dobré mať formálne protikorupčné zákony a iné opatrenia.

Je dobré mať dobrý program boja proti korupcii . Lenže to ešte
vôbec nestačí na to, aby bola v krajine nízka miera korupcie. Na
to treba dobrých ľudí. Tí sa však tvoria podstatne ťažšie ako
nejaký kus papiera s paragrafmi. . .
Sme tu my, mladá generácia, azda alternatívna. Nádej, že sa

to môže zlepšiť aj z neformálnej stránky. V únii sa majú ľudia
lepšie. Snáď preto, že tam vládne skôr dobrá kráľovná
Transparentnosť ako zlá Korupcia. Iste, niekedy Korupcia ukáže
svoju si lu. Ale v podstate je tam dobrý koniec rozprávky
pravdepodobnejší. Nech je to tak aj na Slovensku.

Jaromír Sedlár
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Tma pred mojimi očami náhle zmizne. Ocitnem sa v tmavom
lese. Ležím na zemi, ruky mám špinavé od hliny a v tvári
nechápavý výraz. Ani sa nepohnem. Čakám, čo sa stane.
Zrazu sa predo mnou objaví biela vlčica a pozrie na mňa
svojimi plachými očami. Nevyzerá, že by sa chystala na útok.
Pozbieram sa zo zeme a pomaly sa k nej priblížim. Pokúsim sa
pohladkať ju, no uhne sa. Stále nie je nahnevaná, len
vyplašená na smrť.
Pozorne sa na mňa zadíva.
Som Wolfin, ozve sa zrazu tichý hlások odniekiaľ z nekonečna.
Prudko sa otáčam na všetky možné strany a hľadám človeka,
ktorý ku mne prehovori l . Nič ale nezbadám, tak znova upriamim
zrak na vlčicu.
„Ty. . .?“ zapištím od strachu.
Ja, ozve sa. Prekvapí ma ten pokojný tón. Zrazu vlčica
nevyzerá nijako placho, skôr odvážne. Začínam mať naozaj
strach.
Choď už radšej, nestihneš školu, navrhne mi hlasom, v ktorom
ucítim náznak pobavenia.
„A povieš mi snáď ako sa odtiaľto dostať?“ vyprsknem. Potom
uvidím tmavú oblohu.
„Je ešte noc,“ poviem prekvapene.
Tu je stále noc. . . Choď už! zavelí a ja sa ocitnem naspäť vo
svojej izbe, skrytá pod teplou perinou.

22000066//22000077
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Sen. To je prvé slovo, ktoré mi napadne. Trocha zosmutniem a
oblečiem sa do školy. . .
Tma. No potom sa zasa objavia stromy a krajina zaplavená
večnou nocou. Predo mnou sedí vlčica, ktorá ma len nemo
pozoruje.
„Wolfin!“ vykríknem šťastne. A to som si myslela, že ju už nikdy
neuvidím.
Vitaj, dievča, pozrie na mňa múdrymi očami, ktoré sú
zaplavené radosťou. V tej chvíl i viem, že sa zapíšeme do
histórie ako nerozlučná dvojica.
Odvtedy sa každú noc stretávam s Wolfin, rozprávame sa,
prechádzame a obdivujeme krásy lesa. Kamarátky v škole už
nemám – načo aj? Mám niekoho, kto mi vždy rozumie a vždy
ma podporí. Mám svoju vlčicu. No na začiatku som si nejako
neuvedomovala, že to takto nemôže ísť naveky. . .
Sedím na chladnej zemi v lese, Wolfin sa neobjavuje. Volám na
ňu, no márne. Objaví sa až oveľa neskôr. Nemá najlepšiu
náladu. Tak ako ja.
„Wolfin?“ oslovím ju opatrne.
Zavrčí na mňa. Čo chceš?
„Ide skôr o to, čo nechcem. Chcem byť normálna, ako každý
iný. Nechcem mať vždy, keď zaspím, takéto sny. Pomôžeš mi s
tým?“
Zúrivo sa na mňa otočí. Ako myslíš, nahnevane odsekne a
rozbehne sa. Vyskakuje po mne a trhá mi oblečenie, zatiaľ čo
sa bránim, ako môžem.
„Prestaň,“ poprosím plačl ivo. No ona si nedá povedať a
zahryzne sa do mojej ruky. Vytrhne mi kus mäsa. . .
Zobudím sa na šialenú bolesť v pravej ruke. Nevadí mi, že mi
na nej časť mäsa chýba a dokonca mi ani nevadí, že na
koberci je jazierko mojej krvi. Prehl iadnem aj to, že mám v
ústach surové mäso.
Záleží mi len na jednom. Na Wolfin.

Romana Kapustová
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Až neprirodzene vyrovnaná sedím na gauči a pozerám na
veľké hodiny predo mnou. Ostáva ešte dvadsať minút do
polnoci. O chvíľu to všetko príde. Celých päť rokov som čakala
a teraz sa konečne dočkám.. .
Poznám veľa ľudí, no nikto z nich neverí na posmrtný život.
Taktiež poznám aj tých, ktorí veria. Kedysi tiež boli ľuďmi a
pokladali to všetko za nezmysel. Teraz sa s tým musia zmieriť –
či už chcú, alebo nie. Áno, hovorím o duchoch.
Predstavte si, že zrazu sa vám niečo stane. Buď prechádzate
cez cestu a nevšimnete si jedno rýchle auto alebo ležíte na
smrteľnej postel i . Ži jete a zrazu. . . príde smrť. Oddelí vašu dušu
od tela. Dá vám slobodu.
Mnohí si v tej chvíl i ani neuvedomujú, čo sa stalo. Len náhodou
zistia, že ich nikto nepočúva, keď rozprávajú zaujímavú
historku alebo sa im nedarí zdvihnúť pero zo stola. Príde šok.
Taký veľký, že by normálnemu človeku spôsobil úmrtie.
Postupne títo duchovia blúdia svetom a snažia sa s tým
zmieriť.
Teraz sa skúste vžiť do situácie, že sa vám stane nešťastná
udalosť a s nikým sa nemôžete rozlúčiť. Preto som tu ja.
Od narodenia som videla duchov. Zhovárala som sa s nimi a
všetci ma považovali za blázna. Keď som mala viac rozumu,
prestala som s tým. Aspoň som to skrývala pred svetom.
Neskôr ma duchovia vyhľadali . Chceli odo mňa, aby som
nechala odkaz ich rodinám a podobné veci. Poslúchla som.
Celých päť rokov som plni la ich požiadavky. A čo teraz? Teraz
ma čaká odmena.
Odbije polnoc. Privriem oči a započúvam sa do jemného
šuchotu, ktorý stále si lnie. Pomaly sa ozývajú prvé hlasy. Prišl i .
Zacítim chvenie v pravej ruke. To zvoľna prechádza do hlavy.
Prestávam si cítiť nohy. Ale hlavné je, že nakoniec získam to,
po čom som tak veľmi túži la – nesmrteľnosť. A navyše mám
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sľúbené, že potom už nebudem musieť roznášať nijaké odkazy,
radiť ani pomáhať. Duchovia mi dajú naveky pokoj.
Pomaly si prestanem cítiť celé telo. Na poznámku „hotovo“
zareagujem tak, že otvorím oči. Až teraz uvidím priesvitné telá
vznášať sa vo vzduchu. Uvidím, že na mňa divne zazerajú a
niektorí sa aj uškŕňajú. . .
Nachádzam sa pri rodičoch. Veselo preberajú dej fi lmu, na
ktorý práve boli v kine. A ja len nemo pozerám a dúfam, že si
ma všimnú.
„Mami?“ zašepkám. Nereagujú. Skúsim to teda hlasnejšie:
„Mami?“ Nič. Jediné čo ich zaujíma je, že sa herec pošmykol a
vyvrtol si členok. Smejú sa.
„Mami!“ nal iehavo volám a prosím, no nikto ma nepočuje. Už
naveky. . .

Romana Kapustová
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Každý večer sa pred spaním Boha pýtam, či to naozaj
musí byť. A on mi každý večer tým svojím nadpozemským
hlasom odpovedá: „Óóó, áno, Zuzana, musí to byť."
Ja už fakt neviem. Nepomáha, keď sa na profesora pozriem
pekne. Nepomáha, keď sa na profesora pozriem smutne, a
nepomáha ani, keď sa naňho pozriem škaredo. Ešte aj Boh ma
odvrhol. Tak čo potom? Čo ešte? Školská písomná práca
zrejme patrí k tým nepochopiteľným veciam, ako sú napríklad
moje gigantické boky či neprestajne žltá farba mojich zubov.
Musí to byť, nech robím, čo robím. Až raz zomriem, mali by ma
vyhlásiť za svätú, keď už prežívam takéto muky. Jednoducho
jedného dňa do triedy príde učiteľ a s úsmevom na tvári
veselým hláskom povie: „Študenti, zajtra si napíšeme školskú.“
Svet je hneď krajší. Veru, veru. Boky sa hneď zdajú byť menšie
a zuby belšie. V mojej hlave je zrazu prázdno. Úplné prázdno.
Nezaujíma ma, koľko čokolády zjem, koľko vlasov mi odstáva,
je mi úplne jedno, či som si urobila domácu z chémie, a to, že
do mňa mama neprestajne hučí, aby som si spravila poriadok,
je mi celkom ukradnuté. Veď zajtra zazvoní, učiteľ mi na lavicu
položí dvojhárok a zadanie plné úloh, o ktorých sa mi nikdy ani
len nezazdalo. Keď si už x-tý krát prejdem písomku bez
výsledku, popozerám sa po triede. Všetci niečo horl ivo píšu,
len ja nečinne sedím a v hlave počítam aritmetický priemer aj s
tou päťkou zo školskej. A zrazu uvidím susedov papier. Papier
popísaný odhora až nadol. Papier, z ktorého až kričí: „Opíš to!
Opíš to!“ Veď neurobím nič zlé. Aj tak všetci vravia, že netreba
všetko vedieť, ale stačí vedieť, kde hľadať. . . A už píšem. Podlo
opisujem. Ale je mi to jedno. Chcem mať jednotku. A ja ju aj
budem mať. Už mám skoro všetko. Môj papier je zrazu tiež celý
zapísaný, no vtom sa na mňa pozrie sused a zasipí: „Čo to
robíš?! Dostaneme päťky!“ Nedostaneme, nikto na to nepríde.
„Prestaň!“ Ale prečo?
„Zuzana, vy odpisujete!“„Neodpisujem.“ „Odovzdajte papier. A
sused tiež!“
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Všetci na mňa zízajú. Aj moji dobrí kamaráti na mňa
znechutene pozerajú. Prečo som to urobila? Zrazu sa mi
rozjasnilo. Všetko sa mi premieta pred očami. Presne vidím,
ako sa všetok ten tuk z čokolády ukladá na mojich bokoch.
Vidím aj tú poznámku z chémie, že som si neurobila domácu
úlohu. Ani ten zlatý chalan z kvinty sa na mňa dnes neusmial. A
čo je najhoršie, uvedomujem si, že tú písomku by som bola
schopná napísať na jednotku aj o polnoci. . .
Tomu, drahí priatel ia, sa hovorí si la školskej písomnej práce.

Zuzana Vargová

Pravda je taká, že ja som bola vždy predurčená na to, aby som
vyhrala olympiádu, vydala sa za krásneho cudzinca a
adoptovala si rozkošné Afričanča. Avšak už v desiatom roku
žitia som si začala všímať, že moje lýtka a stehná nie sú také
svalnaté, ako ich má Marl ies Schildová, a že moje vlasy tobôž
nie sú dostatočne hladké a lesklé na to, aby môj vzťah s
cudzincom fungoval.
No vtedy som ešte nebola dosť odhodlaná (alebo som bola len
príl iš zbabelá) a dúfala som, že raz to príde samo. Neprišlo. A
tak raz, keď som mala pätnásť a hormónov do bludu, vošla
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som domov a oznámila: „Mama, otec, idem vyhrať olympiádu!“
A si si istá? A nemyslíš, že si pristará? A my ti to nedovolíme! A
ty to nedokážeš!
Tieto otázky a neskôr prevažne vyhrážky prestal i z ich úst
vychádzať, až keď som o rok nato vyhrala prvé významné
preteky. Konkurencia detí do šesť rokov mi nerobila problémy,
a tak som sa pomaličky začala predierať zložitým svetom
lyžovania. Čo je však prekvapivejšie, napriek údivu všetkých
zástancov aj odporcov tohto plánu, to šlo.
O ďalší rok som bola na úrovni rovesníčok a o dva som začala
vynikať. Škola hrala čoraz menšiu úlohu, za to pot a lyže sa
stal i kľúčovými postavami. Zatiaľ, čo sa moji spolužiaci
pripravovali na maturity, ja som sa pripravovala na môj vstup do
svetovej el ity.
Už o pár dní som sa spusti la po zjazdovke snímanej kamerou
Eurosportu. Chyba. Nikdy predtým som nezažila väčšie
sklamanie, nikdy predtým som tak vytrvalo nekopala do
okolitých vecí, nikdy predtým som tak dlho neplakala. Často
som mala chuť s tým prestať, no doposiaľ som nebola taká
silná. Mladá slovenská nádej neuspela. Pohorela. Sklamala na
celej čiare. Tak to byť nemalo! Môj výkon mal všetkých ohúriť.
Moje meno mali ľudia oslavne vykrikovať a ja. . . som mala
zdvihnúť trofej nad hlavu. A potom som si predstavila tie
Rakúšanky, ako stoja na stupňoch víťazov. Videla som tváre
rodičov, ako na mňa hľadia a hovoria: „My sme ti to vraveli . “
Vstala som a šla trénovať. Neúspech ma hnal dopredu. Zdravý
rozum omámila tá sladká chuť víťazstva. Trofej stačilo len
zodvihnúť. Ruka bola vystretá a prsty šmátral i po rukoväti.
„Tri, dva, jeden!“ Zostáva zísť tým svahom. Bránky sú presne
tak ako majú byť, tribúny skandujú moje meno. Hukot je čoraz
silnejší, si lnie a silnie. To oni ma nútia ísť rýchlejšie. Tak idem.
Idem dokonca oveľa rýchlejšie, ako sa dá, a im sa to páči. . .
Zrazu všetko stíchlo. Stále letím vzduchom, no nohy už nie sú
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na zemi. Telo sa zvláštne skrúca a všeli jako odráža od
zasneženej zjazdovky.
Na čele pramienok krvi, ruka už nikdy nebude to, čo bývala.
Nohy. Čo je s nohami? Prenikavá bolesť vľavo dolu a
neprirodzený tvar vpravo dolu. Áno, to sú ony. Zatiaľ dve, no čo
ak budem musieť k paraolympionikom? Konečne sem niekto
beží a voľačo kričí, niečo so mnou robí a. . . .
Trvalo to celých päť dní, kým som opäť otvori la oči. Počiatočná
dezorientácia pominula, aj keď nemala. Navždy som mala
zostať spať. Život bez nohy akoby nebol životom. Ako mám
preboha vyhrať olympiádu iba s jednou nohou?!
„Vráťte mi nohu! Vráťte mi moju nohu!“ Kričala som, búchala
som, dokonca som ju šla hľadať, no potom.. . Neviem kedy,
neviem prečo, zrazu som sa ocitla v takej peknej izbičke so
super mäkkými stenami. Celé dni som sa od nich odrážala,
odbíjala, nahlas som sa smiala, hrala som sa, že viem lietať.
Bolo to príjemné. . .

Zuzana Vargová
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220011 00//220011 11

Podľa mňa tam žijú Marťania,
Čo myslíte, sú to kresťania?

Kresťan alebo nekresťan,
Hlavne, že je to Marťan.

Určite vyzerajú ako E.T.
A na svojich planétach
prenajímajú byty.

Aký majú štýl obl iekania?
Asi taký ako pozemšťania.

To už asi nikdy nezistím,
Dokiaľ k Marťanom nevyletím.

Kristián Szeman

Aký je život na inej planéte?
To nevie asi nikto na svete.

Je tam zima, teplo?
Je tam tma alebo svetlo?

A aké sú tam vlastne bytosti?
Možno majú lásky až do
sýtosti .

Určite sú mierumilovní,
Šikovní a usilovní.

A čo ak tam žiadne bytosti
nežijú?
A psy na mesiac nevyjú?
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Prejsť celý vesmír za jednu noc?
Malo to v sebe nejakú tú moc.
Či som tam našla všetko, čo som
hľadala?
To bola otázka, na ktorú odpoveď som
čakala.
Nemyslela som si, že vesmír má toľko
hviezd,
Čo nevidím, ani keď ma baví svet.
Po mliečnej ceste som sa prešla,
Zdala sa byť nekonečná.
Okolo Slnka osem planét,
Je ich toľko ako gamét.
Jedna menšia, druhá väčšia,
No každá niečím výnimočná.
Nejeden meteorit po vesmíre preletí,
Skúšam ich chytiť,
Ale nejako sa mi to nedarí.
Stretla som sa s Marťanmi,
ktorí za mnou behali .
Mil ióny lúčov padajú na nás,
Všetky položia životy za nás.
Pár dotykov s tým čo je tak zvláštne,
Nebo to myslí ozaj vážne?
Jeden budík a už som hore,
Vesmír krásny ako zore.

Katarína Makóová
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Vesmír – tá nekonečná prázdnota,
v nej tisíce jagavých hviezd.
Tmavý sťa uhoľ, čierna mrákota,
plný tých najkrajších miest.

Ohnivé obry vládnu tam samy,
kde bytosť z hl iny nemá žiadnu moc.
Trápia nás svojimi hlavolamami,
K nebesiam voláme o pomoc.

Odhaliť pravdu to všetkých nás láka,
Tajomstvá – srdca ľudského večný sen.
Dobrodružstvo nové na nás už čaká,
Objaviť miesta, ako je naša Zem.

Loď naša zbrázdi nové obzory,
kde Slnka žiara viac nehorí.
Hviezdny jas vyrazí nám dych,
Na miestach tak lákavo podivných.

Jagavou cestou vydáme sa tam,
kde sny naše tiahnu celé dni.
Veď v tej diaľke, napriek nástrahám,
Čaká nás niekto skoro ako my.

Michaela Ovseníková
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Aký môže byť život na inej planéte?
Na tú otázku možno odpoveď nevieme.
Ale našej fantázii sa medze nekladú,
preto jej otvorme cestu
a poďme si spolu predstaviť,
aké by to mohlo byť.
Predstavme si planétu, kde je všetko tak dokonalé,
čo len ľudským srdcom môže byť žiadané.
Obráťme ju hore hlavou, nech je všetko naopak,
kde sa deti môžu celý deň len hrať.
Dajme aj farbám iné mená,
nech je odteraz žltá sivá.
Nech je nebo zelené a tráva modrá,
nech je deň tmavý a noc žiarivo svetlá.
No nezabudnime ani na zvieratká naše,
veď aj ony si musia vymeniť role,
aby nám mohli vrany spievať a sýkorky škriekať
aby nám mohli bociany klopkať a ďatle odl ietavať.
A nakoniec sme ostal i my,
veď aj my si musíme zmeniť naše zvyky.
Vianoce chceme oslavovať v lete
a Veľkú Noc si dáme v zime.
To by bola naša planétka vymyslená,
kde každý si vymýšľa svoje mená.
Taký by bol život na inej planéte,
kde je všetko dole hlavou postavené.

Kinga Dobóová
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Čauko Erik, Maja, Tina,
vyskúšajme niečo príma.

Čo to bude, čo si dáme?
Snáď si niečo šlohol mame?

Dali mi to kamaráti,
včera večer tam pri trati .

Je to príma vecička,
už len privrieť očičká.

Dajme kolo ešte jedno,
a snívajme spolu vedno.

Ja sa vznášam, to je príma,
lenže je mi trochu zima.

Ty si teda strelený,
veď to sme už zhulení.

Ešte dva, tri razy šľuka,
Edo Tinu, Maju núka.

Erik, ten nič nevníma,
len ho zima objíma.

Ráno vstanú v hlave hučí,
svedomie ich trocha mučí.

Prečo sme to spravil i?
Aby sme sa bavil i .

Doniesol som bomba trávu,
na večeru - na zábavu.

Trochu vodky, víno k tomu,
nech sme čím skôr vonku z
domu.

Večer žúrka nastala,
parádna to zábava.

Chlapci bol i ako delá,
snáď si dal i toho veľa.

Maji , tej sa hlava točí,
ani nevie - z okna skočí.

V diaľke modrý maják bliká,
niekto za to tvrdo pyká.

Tak dobre sa bavil i ,
niekde chybu spravil i .

Chybil rodič, škola snáď?
Skúsime to vypátrať.

Bibiána Hanzeľová
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„Alicka, si na rade," povedal Miško svojej sestre a úsmevom ju
povzbudil , aby hodila kockou.
„Päťka! Jeden, dva, tri , štyri , päť. Jupí, som v domčeku!" Alicka
natešene zvýskla. „Mami, ideš, držím ti palce." povedala s
nadšením.
Maličká Ajka hodila kockou za mamku, a keď padla šestka a
potom znova šestka a mamkin panáčik sa dostal až do
domčeka, Ajka zatľapkala jej maličkými rúčkami a zabľabotala.
„Guglgh," rozkošne sa zasmiala a objala mamku, ktorej akurát
gratulovali všetci ostatní členovia rodiny a tešil i sa z jej výhry.
„Juj Ajinka moja, aj ja ťa mám rada!" povedala mamka s
veľkými dobrosrdečnými očami a jej krivým nosom si dala s
dcérou indiánsky božtek. „A teraz šup všetci do kuchyne,
pripravila som pre vás všetkých sladké prekvapenie!" povedala,
a hodila figl iarsky pohľad na Miška a Alicku.
Deti sa okamžite rozbehli do kuchyne a už vo dverách cíti l i tú
perfektnú vôňu. „Mami, si tá najlepšia! Oci, poď si dať aj ty,
máme gumených mackov v čokoláde!" s nadšením volal Miško
na otca.
„Nie, ďakujem, dajte si deti , zaslúžite si to. Dobre ste hral i ! "
Muž s bucľatou bledou tvárou sa na ne zaškeri l , vybral z
chladničky šľahačku, a našľahal ju Alicke a Miškovi na
čokoládových medvedíkov.

220011 11 //220011 22
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Deti sa nadšene pusti l i do dobrôtky. Miško je parádny jedák,
nehovoriac o takých lakocinkách, takže zachvíľu mu na tanieri
ostal len hnedý fľak po čokoláde. Alicka ešte nebola ani v
polovici, tak sa s Miškom podeli la a teši la sa z toho, že mu
chutí.
„Mmmm, aká dobrôtka, ďakujeme!" ďakovali deti s plnými
bruškami a vybral i sa do svojej izby hrať sa na starenku a
chlapca, ktorý jej pomáha prejsť cez prechod pre chodcov.
„Mám ti pomôcť umyť riad, láska?" spýtal sa veselý otec svojej
manželky, ktorá v rukách držala to tretie maličké živé striebro
ich rodinky, vtisol obom veľký bozk a odišiel , pospevujúc si
nejakú romantickú melódiu, k drezu.
„Hej krpatá! Čo zasa zízaš na tie svoje barbiny?" vysmial Max
svoju sestru. „Veď to sú úplne hlúpe bábky, ktoré sú také
nudné ako ty," povedal. „Veď vkuse hovoria len ,ooo, miláčik
môj, nechceš pomôcť? Môžem sa s tebou podeliť? Ja za teba
povysávam.. . ' Samé hlúposti! " rozčuľoval sa a napokon
pohŕdavo dodal. „Vlastne, veď aký pán, taký krám." Kopol do
krabice a odišiel do druhej izby k počítaču hrať najnovšiu
strieľačku s ovládačom v tvare pištole na hyperinternete.
Enka si už zvykla na to, že ju jej brat vždy podpichuje. Veď, on
to predsa nemyslí zle. Chlapci sú takí všetci.
„My sa máme veľmi radi, len Maxík o tom ešte nevie."
vysvetl i la raz Enka mamke, keď prišla zo škôlky.
Keď Max odišiel z izby, Enka sa pokojne vráti la k sledovaniu
svojich bábik. Hrala sa s nimi veľmi rada, no len občas
zasahovala do ich života svojimi príkazmi. Viac sa jej páčilo len
pozerať do krabice ako na rozprávku v telke. Každý večer sa
namiesto večerníčka posadila do svojej izby, pozerala na stále
nové situácie, ktoré sa odohrávali v jej malom svete. Už si ani
nevedela predstaviť svoje ranné vstávanie, príchod domov zo
škôlky či večierku bez tejto rodinky v krabicovom svete.
Enka odjakživa rada kresl i la. Kým ešte nemala svoje živé
bábiky, častokrát len tak vytiahla kancelársky papier z maminej
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zásuvky a začala si kresl iť. Mama síce nebola nadšená, keď
zisti la, že si potrebuje vytlačiť niečo do práce a musí použiť
červený papier, lebo biely zasa niekde zmizol, no Enka
potrebovala tie jednoduché, nepoužité biele papiere, aby mohla
poriadne tvoriť.
Úplne najradšej si kresl i la postavičky a vymýšľala ich životné
príbehy.
Otecka, ktorý bol stále so svojimi deťmi a čítal im rozprávky na
dobrú noc.
Bábätko, ktoré tak rozkošne bľabotalo, až sa všetci susedia
zastavovali , aké rozkošné ňuňu to je v tom kočíku.
Brata, ktorý mal rád svoju mamičku a pomáhal sestre s
úlohami. . . Mala veľkú fantáziu, a preto jej obrázkové postavičky
boli každá iná. Jedna mala zelené vlasy, sivé oči veľké ako
balvany, pal ičkové pery vytočené do úsmevu a veľkú silnú
postavu. Druhá mala veľké zuby, nepatrné oranžové oči,
neforemné topánky a dlhé pekné ruky. Každá bola jedinečná,
každá iná.
Na jedny Vianoce dostala Enka od Ježiška veľmi ťažký balík.
Keď ho otvori la, našla v ňom stroj, podobný tomu, čo mal jej
ocko položený na pracovnom stole. On do neho strkal čisté
papiere a keď z neho na druhej strane vychádzali , bol i na nich
napísané nejaké čísla a dlhé slová.
Nevedela, čo sa s jej strojom robí, tak to vyskúšala tak, ako
ocko. Vzala čistý papier, a strči la ho dnu. Stroj ho vcucol, chvíľu
chrčal a drncal sa, ako-keby mu bola zima, a potom.. . Nič. Len
z opačnej strany vypusti l kúdoľ dymu, ako-keby si odfukol a
upokoji l sa. Enka bola fascinovaná, a zošrotovala takto ešte
peknú hŕbu ďalších papierov, len aby videla ten dym, čo z neho
vyšiel. No keď mama zisti la, kam jej miznú papiere a Enka
nesmela dva týždne jesť cukríky, našla si radšej inú zábavku.
Stroj používala už len ako stolček, na ktorom si kresl i la, pretože
jeho výška bola pre ňu akurát.
Až raz v jeden deň, keď dokresl i la jednu paniu s veľkými
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dobrosrdečnými očami, krivým nosom a dlhými fialovými
nohami, chcela sa postaviť od stolíka, no nechtiac do neho
drgla a kus papiera sa zachyti l v otvore stroja. Ten sa znovu
zachvel, za okamih vcucol papier aj s tou paňou na ňom a
začal sa drncať a hučať. Enka sa zľakla, lebo sa bála, že
mamka znova začne kričať a zakáže jej cukríky, no tentokrát zo
stroja nevyšiel dym. Vyliezla z neho pani s fialovými nohami a
svojimi veľkými očami sa zmätene obzerala naokolo. Enka bola
úplne fascinovaná a nadšená z toho, že jej obrázok sa zrazu
hýbe a obzerá sa naokolo.
Pokúsila sa jej prihovoriť: „Hej, pani, ahoj! Ako si to spravila?"
No ona sa len neprítomne pozerala skrz Enku, akokeby ju ani
nevidela. Po určitej chvíl i tohto zízania sa pani otočila a vybrala
sa k jednému Maxovmu autíčku, ktorého sa Enka vždy bála,
lebo bolo veľké a nebezpečné, najmä v rukách jej brata. Zľakla
si, že by si pani mohla ublížiť, no keď ju chcela chytiť a
presunúť na bezpečnejšie miesto, jej ruka cez ňu len prešla.
Skúsila to ešte párkrát, no pani sa už dostala nebezpečne
blízko a Enka už nevedela, čo má robiť. V panike na ňu začala
kričať, aby sa otočila, aby nechodila k tomu autu. Dohovárala
jej, kričala na ňu, vyhrážala sa jej, presviedčala ju. . .
Až v poslednej sekunde sa pani zastavila a rozmýšľala, ako-
keby niečo počula. Enka jej ďalej dohovárala, už nádejnejšie,
aby sa otočila a pani to konečne urobila. Enka sa strašne
uľavilo a preventívne nechala pani vl iezť do krabice.
Po niekoľkých ďalších pokusoch o konverzáciu Enka pochopila,
že jej postavička ju nemôžu vidieť, a tak už len fascinovane
sledovala, čo pani robí. Po pár dňoch sledovania toho, ako sa
pani bezprízorne prechádza po krabici z jednej strany na
druhú, si Enka pomyslela, že by bolo možno aj celkom fajn,
keby mala aj jej pani nejakých kamarátov ako ona v škôlke, a
tak jej vyrobila aj manžela. Pán s modrými ponožkami, veľkým
bruchom a dobrosrdečnou bucľatou bledou tváričkou po čase
pripoj i l fialovú pani v živote v krabici.
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Hneď to bolo zaujímavejšie. Už to nebola tá pani s
neprítomným pohľadom, hneď sa mala na čo pozerať. Teraz,
keď boli postavičky dve, mali sa úplne super a Enka sa na nich
rada pozerala. Dávala na nich pozor, aby sa im nič zlé nestalo
a teši la sa z nich.
Časom ich presťahovala do domčeka, v ktorom každú izbu
predstavovala jedna krabica od otcových topánok. Ten má
veľmi veľké nohy, takže celá rodinka sa pokojne zmesti la do
piatich priestranných izieb. Postarala sa aj o nábytok a keď
bolo všetko pripravené, postupne páriku pribudl i do domčeka aj
tri deti , ktoré Enka nakresl i la s obrovským nadšením a naozaj
si na nich dala záležať.
Keď Max znova prišiel do izby, Enka stále pozerala do krabice
a vôbec si ho nevšímala. Maxovi sa to už vôbec nepáčilo. Enka
ho úplne ignorovala. Nič si nerobila z jeho hnusných vtipov,
nehnevala sa naňho za to, ani nežalovala mame, čo zasa
urobil . Z koho si má teraz robiť srandu? Už ju nezaujímalo nič
iné, len tá jej sprostá krabica.
Veď nech počká, pomyslel si Max, on jej ukáže! Podmaní si
celú rodinku, začnú ho počúvať všetci! Mama, otec, aj tie tri
sprosté deti a už nebude Enku potrebovať. Bude to gól, dve
muchy jednou ranou! Enka sa strašne nahnevá, a bude zúfalá,
lebo jej zoberie všetky tie sprosté bábiky, ale hlavne - všetky tie
bábiky bude mať pre seba. A bude s nimi môcť robiť, čo len
bude chcieť. Určite sa mu to podarí, musí!
Zákerne sa rozosmial a začal snovať plán. . .
Počkal, kým Enka šla na záchod a hodil rodinke rovno do
obývačky zapaľovač. Zapaľovač bez bezpečnostnej poistky, čo
raz ukradol nejakému chalanovi na ul ici . Začal sa prihovárať
postavičkám. „Héej, aha, poďte sa pozrieť na túto zaujímavú
vec. Také ste ešte nevidel i ! Určite vás to zaujíma, no len poďte
bližšie. . . "
Otec akurát umýval riad, keď zrazu počul z obývačky obrovský
rámus. Hneď pribehol do izby, v ktorej už bol zhromaždený celý
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zvyšok rodiny, a zarazene zízal i na obrovskú divnú sivú vec,
ktorú nikdy predtým nevidel i . Všetci sa zľakl i , bál i sa tej veci.
No predsa ich tá veľká nová, nepreskúmaná vec lákala.
Zvedavosť ich tiahla vpred. Otec, poháňaný nejakou
nevysvetl iteľnou túžbou, začal pribl ižovať vpred.
„Nie, čo si to urobil?!" skríkla Enka na Maxa a rozhnevaná
začala vykrikovať úplne zúvalým, trasľavým, no predsa pevným
hlasom. „Nie, nedotýkajte sa toho! Ublíži vám to, nie! Prosím,
otoč sa, choď preč, daj na seba pozor!"
Max len šepkal: „Poď, len poď."
Pomaly sa pribl ižoval. Už bol od tej veci vzdialený len na jeden
krok. Pol kroka. Vedel, že tam nemá ísť. Hovori la mu to. No on
nepočúval a poháňaný svojou zvedavosťou, túžbou a naivitou;
dotkol sa toho.
Dotkol sa toho, a prudko otočil kol ieskom.
Oheň.

Katarína Krajčiová
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Dej sa odohráva v 28. storočí. Ľudia na Zemi majú ťažký život,
pretože životné prostredie je veľmi znečistené. Okrem toho je
na Zemi čoraz viac živelných pohrôm – záplavy, hurikány,
zemetrasenia, . . . Akoby sa na nás matka príroda hnevala, že
sme na ňu nedbali . Preto sa ľudia snažia nájsť inú planétu, na
ktorej by bol život pre nich možný. Tento príbeh je o planéte
P2324, ktorú má preskúmať vesmírna loď Orion IV na čele so
skúseným kapitánom Shermanom, ktorý je zároveň
rozprávačom príbehu.
„Tri, . . . dva, . . . jeden, . . . štart!“ na môj povel pi lot lode naštartoval
motory a loď začala prekonávať gravitačnú silu Zeme. Zakrátko
sme opusti l i zemskú atmosféru. Odpoji l i sme nosnú raketu
a smerovali k nášmu cieľu – planéta P2324. Okrem mňa boli na
lodi ešte pilot Peterson, video - mechanička Simpsonová,
zdravotníčka Robinsonová a robotik Forman, ktorý mal na
starosti robota. Bol to intel igentný robot a poslúchal na slovo.
Neraz nám zachránil život. S mojou posádkou som
spolupracoval už desať rokov a boli sme dobrí priatel ia.
Ďalšia misia. . . Nečakal som, že nás po ukončení jednej misie
hneď pošlú na ďalšiu. Ale čas, ktorý vtedy ostával ľuďom na
Zemi sa rýchlo kráti l , takže na prieskumy vo vesmíre
potrebovali všetky sily. Nás poslal i na planétu P2324, na ktorej
by mohol byť možný život. Bola o niečo väčšia ako naša Zem.
Asi 60% tej planéty tvori la voda a rástl i tam aj stromy a rastl iny.
Toto všetko zachyti la vesmírna sonda. My sme sa mali
presvedčiť, či je to naozaj pravda a preskúmať podrobnosti.
Ľudia na Zemi vkladali do tejto planéty veľké nádeje.
Cesta nám trvala len 2 týždne. Od roku 2589, keď anglický
vedec Samuel West objavil spôsob, ako cestovať oveľa
rýchlejšie ako svetlo, sa celé ľudstvo pohlo míľovým krokom
vpred. Cestovanie vesmírom od vtedy nebolo pre ľudí veľkým
problémom. Na planétu sme pristál i bez ťažkostí. Hneď sme
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vyšl i z lode a poobzeral i sa okolo. Bolo tam tak veľa priestoru
v porovnaní so Zemou, kde sa už všetci tlači l i . V tom čase bola
ešte tma, ale obloha prezrádzala, že onedlho vyjde Slnko.
Vzduch na tej planéte bol oveľa čistejší ako na Zemi. Tráva,
rastl iny a stromy takisto vyzeral i veľmi zdravo. Vtedy sme ešte
nezbadali žiadne živé tvory, ale všetko nasvedčovalo tomu, že
tam nejaké museli byť. Asi 500 metrov od oblasti , kde sme
pristál i , bolo more, tak sme sa tam pešo vybral i , aby sme sa
pozrel i , či aj voda je v poriadku. Robotik Forman ostal strážiť
loď. Cestou sme si všimli jednu sopku, ktorá bola
pravdepodobne aktívna. O niekoľko minút sme dorazil i k moru.
Voda v ňom vyzerala neskutočne čisto a priezračne. Dokonca
sme zbadali pár malých rybičiek. Zdravotníčka Robinsonová
odoberala vzorky vody, keď sme odrazu začuli si lné dupoty.
Obzrel i sme sa a zbadali niečo veľké, čo sa k nám blíži.
Pripomínalo mi to dinosaura z fi lmov a encyklopédií, ktoré som
videl. Naša loď bola priďaleko a navyše práve z toho smeru sa
k nám rúti l dinosaurus, takže sme museli utekať iným smerom.
Hrozilo nám reálne nebezpečenstvo. Neďaleko som zazrel
jaskyňu. Navrhol som, aby sme sa schovali v nej. Všetci sme
sa rozbehli a vtom sme si niečo uvedomil i . Trochu sme sa
vznášali , čo znamenalo, že gravitácia na tejto planéte bola
o niečo slabšia ako na Zemi. Vedeli sme bez problémov
vyskočiť do výšky dvoch metrov. S poslednými si lami sme
dobehli do jaskyne a modli l i sa, aby nás dinosaurus prehliadol.
Keď to už vyzeralo, že je s nami koniec, začal fúkať vietor. Bol
to skutočne silný vietor. Stromy sa ohýbali ako guma a bolo to
až neuveriteľné, že sa neodtrhl i od zeme. Toto sa však nedalo
povedať o dinosaurovi. Hneď sa odlepil od zeme a začal l ietať,
až nakoniec skončil v neďalekej sopke, ktorú sme predtým
videl i . Po niekoľkých minútach vietor pominul. Našťastie sme
boli všetci v poriadku, jaskyňa ledva vydržala. Veď taký hrozný
vietor som v živote nevidel, ale teraz zachránil naše životy.
„Pane, pozrite sa vonku!“ zvolala Simpsonová od prekvapenia
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od prekvapenia a ukázala na oblohu, „Dve Slnká?!“ Naozaj tam
boli dve Slnká, ktoré ešte len vychádzali . Vyšl i sme z jaskyne
a pozeral i sa na ten zázrak. Jedno slnko bolo žlté a druhé bolo
modré. Preto som mal dojem, že všetko na planéte malo
zelený odtieň. Bolo to čosi neuveriteľné a zaujímavé.
Vtedy už bolo všade jasno a lepšie sme videl i celú prírodu. Ten
dinosaurus, ktorého sme videl i , dokazoval, že tá planéta bola
naozaj „živá“. Všetko mi to pripomínalo Zem v jej počiatkoch.
Vyzeralo to tak, že tam bol možný život ľudí, na slabšiu
gravitáciu a na dve Slnká by si snáď zvykli . Vyžarovali
dostatočné množstvo tepla. Odobral i sme ešte niekoľko vzoriek
minerálov a hornín a vráti l i sa na loď, lebo už bol čas na obed.
Forman všetko pripravil , kým sme boli preč a s chuťou sme sa
dali do jedenia. Poobede sme sa pusti l i do skúmania
odobratých vzoriek a zisti l i naozaj potešujúce informácie. Voda,
jedna z najdôležitejších vecí pre život človeka, bola čistá
a pitná. Ešte sme chceli poobede preskúmať pralesy, ale
zotmelo sa akosi rýchlo. Asi šesť hodín od východu slnka bola
znovu tma, tak sme šli spať. Preležal som v postel i aspoň
hodinu, ale nevedel som zaspať. Vyšiel som vonku na
prechádzku. Keď som sa trochu vzdial i l od našej lode, znovu
som začul dupoty. Zrejme bolo v tejto oblasti veľa dinosaurov,
tak som sa radšej hneď vráti l . Potom som už ľahko zaspal.
Pred spaním som nastavil robota, aby nás cez noc chránil .
Nikto nevie čo sa môže stať, najmä keď okolo behajú
dinosaury.
Zobudil i sme sa na ostré lúče sĺnk. Pozrel som sa von z okna
a všetko vyzeralo ako predtým. Robot stál tam, kde som ho
nechal, takže cez noc sa asi nič vážne nestalo. Zjedl i sme
niečo na raňajky a hneď sme chceli ísť von, lepšie spoznať
planétu. Vtom nás počítač upozornil , že sa k planéte blížia
meteority. „Prečo práve teraz? Ešte tu máme prácu,“ povedal
som nešťastne. „Tak teda musíme odísť. Všetci na miesta!
Peterson, môžete štartovať.“ „Nasledujúca zastávka – Zem!“
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pilot odpovedal a hneď zapol motory. A tak sme bleskovo
odletel i , pretože meteority mieri l i rovno na nás. Keď sme už boli
mimo zóny ohrozenia, vydýchli sme si a sledovali , ako
meteority narážali do planéty. Hoci neboli dosť veľké na to, aby
spôsobil i viditeľné poškodenia, určite po nich ostalo niekoľko
menších kráterov. To samozrejme neznamenalo, že život na
planéte P2324 už nebude možný. Keď sme sa vráti l i na Zem
a podali hlásenie, všetci bol i fascinovaní a radovali sa. Bolo to
pre nás úžasné dobrodružstvo a skvelý pocit byť ako prví na
druhej planéte, ktorú možno budú obývať ľudia. Ešte v ten
týždeň poslal i výskumné tímy na tú planétu, aby overi l i všetko,
čo sme nahlási l i . No dinosaury tam už nenašli živé. Myslím si,
že vyhynuli pri tom páde meteoritov.
Ubehol asi mesiac, odkedy sme boli na tej planéte, ale ľudia sa
stále nesťahujú. Zatiaľ nevieme, ako sa planéta správa počas
jednotl ivých ročných období, preto ešte nie je isté, že tam život
ľudí bude možný. Keď si budú istí, že všetky podmienky
planéty sú dobré pre človeka, tak sa začne veľké sťahovanie.
Dúfam, že sa ľudia poučil i . Planéta nebude fungovať večne
a jej čas sa bude rýchlo krátiť, ak nebudú prírodu chrániť.

Dávid Ngyuen
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keď som dnes čakal na výťah
všimol som si na dverách
vyvesený papier

hovori l
že pani Lenártová sa vo veku 66 rokov
dočkala

keď krčíš
berieš z l inky
nôž

vyškrabuješ s ním špinu z rúry
a potom
ním krájaš
koláče

LLiitteerráárrnnaa SSeenniiccaa LLaaddiissllaavvaa NNoovvoommeesskkééhhoo

XXXXVV.. rrooččnnííkk,, rrookk 220011 11

IIII II .. kkaatteeggóórriiaa,, 22 .. mmiieessttoo

Martin Hatala
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ani som nevedel
aký je dôležitý
pre moju rovnováhu

až teraz
keď mi chýba
začínam chápať
že budem stále krívať
na tvoje

LLiitteerráárrnnaa SSeenniiccaa LLaaddiissllaavvaa NNoovvoommeesskkééhhoo

XXXXVVII .. rrooččnnííkk,, rrookk 220011 22

CCeennaa pprreeddsseedduu TTrrnnaavvsskkééhhoo ssaammoosspprráávvnneehhoo

kkrraajj aa

x x x

vykroj si ma z hliny
a dokresl i prstom
nech som zase
trocha iným
argumentom

na schodisku
zhaslo svetlo
a ja som sa strati l
vo vlastnom dome

tma nepotrebovala
steny

napadlo mi
že tak sa asi cítiš aj ty

na pol ceste dolu

jednou nohou
v sanitke
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x x x

od dnes máme vlastnú posteľ
s vlastným: „Už spíš?“
s vlastnou škárou medzi matracmi
od dnes zaspávame
so spoločným tieňom
aj bez dotyku

od dnes mám mať jasno
aj spiaci

vykroj si ma
jednou hrsťou
aby som ti spoza nechtov
neutiekol

x x x

v predposlednom dejstve
je noc o to ostrejšia
a ty ticho
ako pred budíkom
škrtáš šaty
zalomíš tmu

do verša
skôr než ti ju ráno zmyjú
holé fakty
ku mne sa prirýmuj
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Na udalosti , ktoré som zažil vtedy v Danzdorfe, si
pamätám slabo a neviem, či si na ne chcem ešte niekedy
rozpomenúť. Veď aj to málo, čo si pamätám, mi spôsobuje
neskutočné nočné mory, z ktorých sa každú noc s krikom
prebúdzam. Nedokážem nájsť pokoj v žiadnej svätyni ani
v žiadnom chráme a myslím, že ho už ani nikdy nenájdem.
Som zatratený. Rozpoviem ti teda ten príbeh, no potom ma
musíš nechať. . . Dozvieš sa všetko o Danzdorfe a potom
skončím toto utrpenie.

Vtedy som bol nájomným dobrodruhom. Nič veľké, túlal
som sa po dedinách a bral som každú prácu, len aby som mal
čo jesť. Pár vlkov, niekoľko banditov na cestách, možno dvakrát
goblini , a takmer nikdy nie sám. V tom čase sme mali spoločnú
cestu piati , všetci takí ako ja, chudobní, túžiaci po veľkom
dobrodružstve. Akí sme boli pochabí!

Kto to so mnou cestoval? Počkaj, daj mi čas, nech si
spomeniem. Ach, áno. Faeri l , nedoštudovaný paladin. Chcel
byť mocným bojovníkom svetla. Cha! Keď zisti l , že bude
musieť žiť v celibáte, zdúchol a pritom si nezabudol „požičať“
paladinský dlhý meč. Chodil v starom kyryse, ktorý musel nosiť
ešte jeho dedo a dlhé svetlé vlasy vždy nosil ulízané dozadu
ako ostatní všetci paladini, aj keď ním nebol. Potom tam bol
mág Erilas. Chudák, ten si to odniesol ako prvý. Mal som ho

42



celkom rád. Aj keď nebol ktovieaký mág, teda skôr žiadny, bol
skvelým spoločníkom. Ďalej krásna Nyliria, tak ohybná ako jej
luk, s červenými vlasmi až po pás, v tak ostrom kontraste s jej
alabastrovou pleťou. A nakoniec Lienhart, maličké princiatko
z rodu Odbergkov, ktorému sa nepáčilo sedieť
v polorozpadnutej veži jeho rodiny. Neznášal som ho, ale osud,
ktorý ho zastihol, som mu skutočne neprial.

Bol i sme takto spolu na ceste asi. . . neviem.. . možno tri
až štyri desatidne, a poslednú prácu sme si už ani nepamätal i ,
zásoby sa kráti l i . Dúfal i sme, že aspoň na hrade Bruderburg
niečo nájdeme. Bohužiaľ, našl i sme.

Môžeš mi naliať víno, začínam mať sucho v ústach.
Vďaka. No tak, keď sme boli na Bruderburgu, na výveske sme
videl i správu, že gróf Ackerdach ponúka slušné peniaze za
nebezpečnú prácu. Hneď sme sa teda za grófom vydali . Bol to
už starý muž, mohol mať cez 80 rokov a z kresla, v ktorom
sedel, sa ani nepohol. Na hlave už nemal ani vlások a na tvári
len slabučké chumáče brady. Ponúkol nás bruderburgským
pivom, ktoré chuti lo ako voda zo žumpy s cukrom, a aj podľa
farby od toho nemalo ďaleko. Objasnil nám o čo ide. Z päť dní
vzdialeného Danzdorfu už viac ako 4 desatidne nemajú správy.
O nikom, kto sa tam chcel vydať alebo zastaviť, už nepočuli
a z dediny tiež nikto neprišiel . Kupci, cestujúci z Nordhausenu
svorne tvrdi l i , že cesta na Danzdorf je prázdna a nikoho na nej
nevidel i . Za lénnym pánom posla neposlal. Kým nevie, čo sa
tam deje, sa neodváži otravovať baróna Tosskreutza. Aj tak bol
Bruderburg takmer na okraji ríše, a teda aj na okraji záujmu.
Gróf chcel, aby sme sa tam vydali , preskúmali dedinu a priniesl i
mu správy. Za to nám ponúkol 5 zlatých. To bolo zlato na hlavu.
Hneď, ako sme to pri jal i , oslávi l i sme to v krčme. Také peniaze
za obyčajný prieskum? Akí sme boli pochabí!

Za posledné strieborniaky, ktoré sme nazbieral i , sme
kúpil i niekoľko bochníkov chleba a pár kúskov sušeného mäsa,
dúfajúc, že cestou niečo ulovíme. Na cestu sme vyrazil i hneď
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nasledujúci deň a zo skvelou náladou sme sa trmácali po
kamenistej ceste smerom na Nordhausen.

Doleješ mi? Tu sa až po rázcestie v podstate nič
nedialo, ja a Nyliria sme sa v lesoch vydávali na lov a podari lo
sa nám chytiť pár zajacov. Večer sme vždy rozloži l i tábor pri
ceste, no počas prvých dvoch dní sme narazil i iba na troch
kupcov, všetci niesl i z Nordhausenu kožušiny. Nič sme sa od
nich nedozvedeli a neboli ani zhovorčiví. Na tretí deň, keď
slnko už klesalo k obzoru, sme prišl i na rázcestie. Šípka na juh
– Bruderburg, šípka na sever – Nordhausen. Ja som síce čítať
nevedel, ale Eri las a Lienhart áno. Tretia tabuľa však chýbala
a po chvíl i hľadania sme ju našl i obďaleč pri kope kameňov.
Vyzerala byť poškodená, no Eri las z nej jasne čítal Totendorf.

A tu sa to začalo. Na rázcestí sme rozloži l i „tábor“. Dva
stany alebo skôr natiahnuté plachty a malé ohnisko, na ktorom
sme si na večer uvari l i čaj z borovicového ihl ičia. Rozlosovali
sme si hl iadky, a prvú som si vytiahol ja s Lienhartom. Sedeli
sme pri ohni, pi l i čaj a rozprávali sa, čo po tomto kšefte, čo
spravíme s peniazmi. Lienhart chcel spraviť ešte pár takýchto
prácičiek, a potom sa vydať na sever, kde chcel bojovať proti
nepriateľom ríše ako mu kázala jeho povinnosť princa tej jeho
zrútenej skaly.
Zrazu sme započuli zvuky. Ako údery kladiva na kovadlinu
a zároveň ako keď kosou narazíš do kameňa – taký ostrý zvuk.
Rýchlo sme vstal i a rozhl iadal i sa, ale nič sme nevidel i . Potom
Lienharta niečo zhodilo na zem a jeho rukáv sa chyti l ohňom.
To zobudilo aj ostaných, a kým sme mu ho zahasil i , bolo ticho.
Nanovo sme si vylosovali hl iadky po troch, ale potom už bol do
rána pokoj.

Ráno sme sa pohli ďalej po ceste na západ do
Totendorfu. Z kamenistej sme prešl i na obyčajnú, vyšľapanú
cestičku. Znova sme sa pokúšali loviť, ale tentoraz sme
neulovil i nič. V celom lese som nevidel jediné zviera. Keď sme
k večeru rozkladali tábor, uvedomil i sme si, že je tu až príl iš
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ticho. Počítal i sme, že do Totendorfu prídeme pred západom
Slnka na druhý deň.

Teraz to bolo horšie. Zvuky bolo počuť celú noc a boli to
jediné zvuky naokolo. Zapchávali sme si uši, len aby sme ich
nemuseli počúvať. Tej noci nikto z nás nevedel spať. Zvuky
prestal i tesne nad ránom. Vyrazil i sme teda na posledný úsek
cesty.
Ku Totendorfu sme dorazil i asi 3 hodiny pred západom Slnka.
Totendorf bol pomerne veľkou dedinou, postavenou na úpätí
hory. Bol obohnaný drevenou hradbou, ktorá vyzerala
nedotknutá. Ako sme sa k nemu blíži l i , vedeli sme, že to nie je
v poriadku. Prešl i sme teda drevenou bránou s dvoma
vežičkami, ktorej padacia mreža ležala rozpadnutá na zemi.
Hneď za bránou bolo akési námestie, na ktorom stálo pár
zničených stánkov, kostol, radnica a pár domov. Kostolná veža
bola zborená cez pol námestia a v troskách ležal veľký zvon.
Bolo tam príl iš ticho. . . Nebolo tam nikoho.
Neboli tam živí, neboli tam mŕtvi, neboli tam vrany krúžiace nad
hlavami, neboli tam psy pobehujúce po dvoroch, dokonca ani
chrobáky tam neboli . Nebol tam nikto.

Ako prvé sme zamieri l i do kostola. Obišl i sme trosky
veže a Lienhart s Faeri lom vyrazil i dvere. Neboli sme
pripravení na to, čo uvidíme. Celý interiér bol zničený
a rozhádzaný. Pri oltári to vyzeralo akoby z drevených lavíc
a iných drevených častí spravil i zátarasy. Niektoré boli
obrúsené ako koly. Vyzeralo to, že tu sa bránil i poslední
dedinčania. Všetko bolo pokryté krvou, všetko. No nevidel i sme
žiadnych mŕtvych. Na oltári bol vyškrabaný dátum 1 2.7. To bolo
už šesť desetidní. Preskúmali sme ešte trosky a skúsil i sme
otvoriť kryptu za oltárom, no nepodari lo sa nám to.

Vyšli sme teda von a prezrel i domy. Tak to bolo všade
rovnaké. Všetky domy boli postavené v klasickom slohu Ríše,
trámové konštrukcie vyplnené kameňmi a maltou. Niektoré
vyzeral i , akoby ich len včera opusti l i , v niektorých bolo zase
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všetko zničené. Nenašli sme však žiadne odkazy a ani nič
cenné.
Ostávala nám radnica. Dvere do nej bol i vyrazené a za nimi
sme videl i zvyšky barikád. Prešl i sme teda do hlavnej sály. Áno,
hľadali sme kroniku, samozrejme. Aj sme ju našl i . Počkaj, tie
stránky mám niekde tu. Á, tu sú. Takže.

421 . Roku Ríše
21 .1 . – Doterajšie chodby sú už vyťažené. Dnes začali kopať
prieskumné vrty na ďalšiu rudu.
24.1 – Svadba Thomana Stoxperga a Fronici Eismor.

Potom tu sú nejaké svadby, pohreby, objednávky, nič dôležité.
Á, toto je dôležité.
1 .3. – Počas kopania vrtov jeden z baníkov náhle odpadol.
Vyniesl i ho na vzduch, no do hodiny bol mŕtvy. Jeho posledné
slová boli : „Prestaňte!“

Potom znova nič zaujímavé, až po začiatok kopania.
1 .5. – Vrty boli navŕtané. Zisti lo sa, že kvalitná ruda bude
smerom na východ pod horou a o niečo hlbšie.
5.5. – Začali sme kopať prvé chodby.
1 .6. – Prvé chodby máme, začala sa ťažba.
3.6. – Chlapi sa sťažujú na obrovskú únavu v baniach,
nezvládajú ani osemhodinové zmeny.
6.6. – Dvaja baníci zmizl i ! Baníci sa boja pracovať a tvrdia, že
počujú hlasy a zvláštne zvuky, presne ako keď sa kope, no
počujú ich aj v noci.
7.6. – Nechal som zavolať niekoľko kňazov, aj z okolitých
dedín.
9.6. – Baníci sa prekopali k veľkej jame. Ich chodba preťala
hrubú nerovnú šachtu. Zhora svieti lo cez maličkú dierku
slabučké svetlo, takže asi ústi la niekde na vrcholci hory, dole
sme nedovidel i , taká bola hlboká. V tomto mieste mala asi 30
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stôp v priemere.
1 3.6. – Zmizlo 1 0 baníkov!
1 5.6. – Dorazil i všetci kňazi. Vydali sa k baniam, ale neodvážil i
sa tam. Tvrdia, že je to nečisté miesto. Pokropil i vchod
svätenou vodou a každý baník ju má brať so sebou, viac toho
spraviť nevedeli .
1 8.6. – Ďalších 1 0 baníkov. Všetku svätenú vodu našli vyl iatu.
1 9.6. – Posielam posla do Nordhausenu. Nechal som zavaliť
baňu, zastaviť práce.
20.6. – Posla našl i za dedinou. Teda, iba jeho koňa a posol
zmizol. Sme zatratení. Prečo?!
29.6. – Od zavalenia zmizlo 26 dedinčanov. Každú noc miznú
bez stopy. Niekoľko ľudí sa zabarikádovali v kostole. My sme
sa zabarikádovali v Radnici.
5.7. – Myseľ a telo mi chabnú a nevládzem ani písať. Cítim
silný zápach a ustavične počujeme tie zvuky! Tie strašné
zvuky! Toto je asi môj posledný zápis. Zbohom, a nech nám
Bohovia odpustia.

Tu to končilo. Vyšl i sme von, chceli sme ísť ešte k dolom
a potom vypadnúť z toho prekliateho miesta. . . Ale len čo sme
vyšli z radnice, Eri las sa chyti l za hlavu a začal neskutočne
vrieskať. Nebolo rozumieť ani slovo, ale ani človek, ktorého
mučia, nekričí tak strašne. Potom sa dostal do akéhosi tranzu
a nakoniec spadol na zem mŕtvy. Vtedy sa ozvali tie zvuky,
počuli sme ich odvšadiaľ a zároveň odnikiaľ.

A vtedy som zahliadol ten cintorín. Na tu chvíľu sa nedá
zabudnúť. Nalej mi ešte víno. Tam je ďalšia fľaša. Táák. Čo
som tam videl? Nuž, na cintoríne, ktorý bol za kostolom.. .
Všetky náhrobné kamene boli rozvalené a vonku vedľa jám boli
rozhodené otvorené rakvy.
Potom to začalo. Dopadla na mňa kvapka, myslel som, že je to
dážď. Bola však červená ako krv. Keď som pozrel nad seba,
Slnko zapadalo, ale obloha nebola oranžová, bola červená ako
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ashtonské víno. Pred očami mi preletel šíp.
Prepáč, teraz sa mi to ťažko hovorí. Tak, keď som sa

pozrel smerom, odkiaľ pri letel. . . Bol i tam postavy, ale v ich
očiach sa nezračilo nič, čo by pripomínalo život. V ich očiach
bola smrť. Oni bol i smrť. Rozkladajúce sa mäso na kostiach
a zdrapy šiat. . . Niektorí mali luky, iní krompáče, meče, sekery
alebo len ruky. A išl i naším smerom. Otočil i sme sa a utekali
sme k bráne, keď sa Lienhart potkol o lano zvonu, ktorý ležal
na námestí. Nemohli sme mu pomôcť, nemohli sme sa
zastaviť.

Dolej mi víno! Videl som, ako ho zaživa roztrhal i . Videl
som ich držať jeho nohu vo vzduchu. Nezaslúži l si takú smrť,
nikto si niečo také nezaslúži. A potom.. . Ach, Nyliria. . . Stále si
to vyčítam a do smrti budem, čo už nie je ďaleko. . . Keby som
tak ten štít dvihol o sekundu skôr, šíp by sa zabodol do neho.
Vtedy som sa nedokázal otočiť, nechcel som vedieť, či
nakoniec dopadla tak ako Lienhart. S Faeri lom sme prebehli
bránou a utekali sme takmer celú noc. Až kým sme od vysilenia
nepadli na rázcestí.

Trmácajúc a neustále sa obzerajúc sme prišl i na
Bruderburg a všetko vyrozprávali grófovi. Ten hneď vyslal
poslov do Ardbranu, zvolal aj svojich vojakov. Dal nám 5
zlatých, no ja som ich nechcel. Chcel som preč z tejto nočnej
mory, chcel som zabudnúť, a to mi žiadne peniaze dať nemohli .
Ešte v ten deň som išiel ďalej na juh. Po troch dňoch som sa
rozlúči l s Faeri lom, ktorý tvrdi l , že jeho život bol dar od svetla,
že sa hneď vráti na paladinskú akadémiu, že je predurčený
bojovať proti takémuto zlu.

Ja som tri desatidne cestoval na juh až som prišiel sem.
A to je všetko. To je celý príbeh. A teraz ma tu nechaj, s mojou
dýkou a nalej mi posledný pohár vína. Prestaň! Počuješ to? Tie
zvuky! Tie strašné zvuky!

Ráchel Lauff
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Už len niekoľko týždňov nás delí od vrcholu
športovej sezóny – olympijských hier. Je to čas, kedy sa
v drvivej väčšine ľudí prebudí športový duch a z nepriateľov sa
stanú kamaráti, len aby mohli spoločne fandiť svojmu štátu
a podporovať svojich športovcov. Výnimkou nie sme ani my,
Slováci. Nadchádzajúce zimné olympijské hry sú však
predmetom veľkej diskusie už teraz a, žiaľ, nie je to kvôli tomu,
že ľudia tipujú akú gólovú nádielku udelíme Rusom v hokeji .
Blížiace sa podujatie v Soči je v hľadáčiku ľudí najmä kvôli
problémomv Rusku ohľadom práv LGBT ľudí (teda lesieb,
gayov, bisexuálov, transsexuálov a neheterosexuálov vo
všeobecnosti).
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Na to, prečo je to vôbec problém, ako súvisí s olympiádou
a ako sa to všetko týka nás, Slovákov, priblížim v nasledujúcich
riadkoch.

V prvom rade načrtnem, ako vyzerá aktuálna situácia
LGBT ľudí v jednej zo svetových mocností. Zjednodušene by
sa dalo povedať, že byť homosexuálom v Rusku určite nie je
med lízať. Zákony nielen z posledného obdobia totižto značne
obmedzujú ich práva. Napríklad v júni 201 3 vláda vydala
nariadenie o ochrane mladistvých pred homosexualitou.
V praxi to znamená, že LGBT komunita nemôže mať žiadne
pochody, zhromaždenia či vyjadrenia na verejnosti , pretože by
mohli ovplyvniť mladistvých. Zároveň je na najbl ižších 1 00
rokov vyslovene zakázaný Gay pride v Moskve. S porušovaním
práv v Rusku sa môžu stretnúť aj turisti . Polícia má totižto
právo na štrnásť dní zadržať človeka, ktorý sa im javí ako
homosexuál, prípadne majú pocit, že túto myšlienku podporuje.

Zároveň aj v samotnej spoločnosti panuje značná
neznášanlivosť voči LGBT komunite zo strany občanov Ruska.
Prípady násil ia sú na dennom poriadku, a čo je horšie,
výnimkou nie sú ani vraždy či nehumánne správanie ako
mučenie a týranie. To dokazujú aj aktuálne štatistiky. Až 74%
Rusov si myslí, že homosexualita by nemala byť spoločnosťou
nikdy uznaná, pričom tu nastal nárast o 1 4% v priebehu
posledných 11 rokov.

Môžeme teda vidieť, že homosexuáli v Rusku nemajú
na ružiach ustlané. Ako to však celé súvisí s olympiádou?
Olympijské hry nie sú len o kvalitných športových výkonoch.
Ich cieľom je presadzovať jednotu (čoho prvotným dôkazom je
napríklad aj logo – prepletené kruhy), súdržnosť, mierovú
spoločnosť a zároveň potláčať diskrimináciu. Nie je teda až tak
prekvapivé, že sa tu vynára otázka: Ako môže byť olympiáda
v krajine, ktorá tieto myšlienky jednoznačne nedodržuje?
Predmetom diskusií sa tak stala téma, či by Rusko vôbec malo
mať právo organizovať toto športové podujatie.
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Osobne tvrdím, že áno. A to aj napriek tomu, že plne
podporujem práva LGBT ľudí a veľmi si prajem, aby nastal deň,
kedy nebudú spoločnosťou utláčaní, resp. aby mohli žiť
plnohodnotný život. V prvom rade vidím dôvod v priebehu
samotných olympijských hier. Ruské zákony a ich politika
nebude mať na podujatie ako také absolútne žiaden dopad.
Síce Putin nie je najväčší zástanca ľudských práv na svete, no
rozhodne nie je hlúpy. Som presvedčený o tom, že nie je
v nikoho záujme, aby v čase, keď sú na jeho krajinu uprené
všetky kamery a oči sveta, utláčal a zatýkal ľudí, ktorí sa mu
nepáčia. OH sú totižto obrovskou prestížou a Rusko sa určite
nechce prezentovať ako zlá kraj ina, ktorá porušuje ľudské
práva – jednoducho by tým išl i sami proti sebe.

Zatýkania turistov či aktivistov sa tak nemusíme báť.
Nemôže nastať ale situácia, kedy budú vyvádzať „miestni
homofóbovia“? Aj tu je odpoveď nie. Keďže takéto vyčíňanie
nie je v záujme vlády, tá si dokáže veľmi ľahko ustrážiť aj
svojich občanov, prípadne ich sankcionovať. Rusko je totižto
kraj ina, kde ľuďom vyhovuje mať „diktátorský“ režim. Mať nad
sebou človeka, ktorý im niečo nadiktuje a prikáže je
jednoducho to, na čo sú z historického hľadiska nastavení
a s čím sú spokojní. Ako Putin pískne, tak ľudia poslúchajú.
Pochopiteľne sa to nedá tvrdiť o celej populácii .
No riziko výtržností tu určite nebude o nič vyššie ako napríklad
vo Francúzsku, kde sa pred pol rokom odohral i najväčšie
demonštrácie za posledné roky. Dôvod? Ľudí vyhnal do ulíc
nesúhlas s l iberálnymi zákonmi voči homosexuálom.
A povedzme si úprimne, komu by napadlo zamýšľať sa nad
týmto kontextom olympiády v súvislosti s Francúzskom?

Azda najdôležitejším argumentom je ale to, ako by sa
Rusko zachovalo v prípade, že by im bolo odobraté právo
organizovať OH len na základe ich LGBT politiky. V takej
situácii by to bolo vodou na mlyn pre ruskú vládu.
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Tá by označila LGBT komunitu za vinníkov a snáď
netreba bližšie rozoberať to, ako by to vnímala verejnosť a ako
by sa týmto len zhorši la situácia homosexuálov v Rusku. A to
určite západný svet, ktorý ich práva podporuje, nechce a nemal
by to dovoliť.

Zimné olympijské hry v Rusku sú teda plne legitímne,
i keď mierne kontroverzné. Práve tento fakt však v sebe skrýva
benefity, ktoré sa týkajú aj nás. Najmä kvôli danej
kontroverznosti sa táto problematika dostáva do verenej
diskusie a zároveň verejného povedomia. Ako som spomínal
vyššie, OH ešte ani nezačali a už sú veľmi atraktívnou témou
v rôznych médiách či na internetových fórach. A počas priebehu
samotného podujatia sa táto diskusia nepochybne ešte
zintenzívni, keďže sa stane ešte aktuálnejšou.

Nepochybujem o tom, že medzi zápasmi, v reportážach
či televíznych štúdiách sa budeme v značnej miere stretávať aj
s problematikou práv LGBT ľudí. A práve tu vstupuje do tohto
veľkého kolotoča každý bežný občan, ktorý bez pochýb bude
OH sledovať alebo minimálne s nimi príde do kontaktu.
Netvrdím, že vytvorená diskusia prinesie riešenia či rapídnu
zmenu verenej mienky – až taký naivný nie som. Som ale
presvedčený, že to vytvára obrovský potenciál na zamyslenie
sa nad touto témou. A to je pri ľudských právach, obzvlášť
LGBT ľudí, veľmi podstatné.

Adam Kollár
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• MOJA ŠKOLA
• SOLÚNSKI BRATIA
• NEBUĎ OTROK DROG
• TO SI PÍŠ
• VRÁŤME KNIHY DO ŠKÔL
• MÔŽE JEDEN ČLOVEK ZMENIŤ SVET?
• KEĎ SI VYMÝŠĽAM .. . 201 3
• PRO SLAVIS 201 2
• ŠTÚROVO PERO 201 2
• SÚŤAŽ ESEJÍ
• EURÓPA V ŠKOLE
• MATIČNÁ ESEJ
• MAREC MESIAC KNIHY
• SLOVO BEZ HRANÍC
• MEDZI RIADKY
• DÚHOVÁ LAMPA
• INTEGRÁCIA OČAMI DETÍ
• SVET OKOLO MŇA
• LET DO VESMÍRU
• LITERÁRNA SENICA
• AKO OBMEDZIŤ KORUPCIU
• SLOVENSKO OČAMI MLADÝCH ĽUDÍ
• PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU,
PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Súťažné práce nájdete na:

http: //www.galeje.sk/predmety/slovencina/sutaze_a_projekty/

http: //www.galeje.sk/aktivity/vlastna_tvorba/



GGyymmnnáázzii uumm,, AAll ee jj oovváá 11 ,, KKooššii ccee

organizuje l iterárnu a výtvarnú súťaž

MMoojj aa šškkooll aa
pri príležitosti 25. výročia založenia školy

Súťaž je určená pre všetkých žiakov základných a stredných škôl, špeciálnych škôl,

základných umeleckých škôl a škôl s výtvarným a umeleckým zameraním.

TTéémmyy ll ii tteerráárrnneejj aa vvýýttvvaarrnneejj ssúúťťaažžee::

1 . História mojej školy

2. Učitel ia a žiaci

3. Učitel ia a rodičia

4. Mimoškolská činnosť

5. Dojmy zo školy

6. Škola o 1 00 rokov

PPooddmmiieennkkyy ssúúťťaažžee::

LLii tteerráárrnnee pprrááccee::

Literárne útvary: poézia - báseň v rozsahu 20 veršov, próza v rozsahu A4 – úvaha,

rozprávanie, opis.

VVýýttvvaarrnnéé pprrááccee::

Voľná výtvarná technika: kresba, grafika, maľba, kombinovaná technika, fotografia.

V l iterárnej a výtvarnej práci uveďte meno žiaka, školu, ročník, kontakt.

LLii tteerráárrnnee aa vvýýttvvaarrnnéé pprrááccee bbuuddúú zzaarraaddeennéé ppoodd ľľaa vveekkuu ssúúťťaažžii aaccii cchh ddoo kkaatteeggóórrii íí::

1 . kategória – 1 . stupeň ZŠ

2. kategória – 2. stupeň ZŠ

3. kategória – študenti SŠ

4. kategória – školy s výtvarným a umeleckým zameraním

5. špeciálne školy

• Termín odovzdania všetkých literárnych a výtvarných prác je 28. február 201 4.

• Literárne práce posielajte na adresu: duffekova.helena@gmail .com.

• Výtvarné práce posielajte na adresu: Gymnázium, Alejová 1 , 041 49 Košice.

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže sa uskutoční 11 00.. jj úúnnaa 220011 44

v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 , Košice.





Kam kráčaš...
25 rokov vlastnej tvorby
(práce ocenené na krajskej a celoslovenskej úrovni)

marec 2014
Gymnázium, Alejová 1, Košice
zostavila: PaedDr. Helena Duffeková




