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Otvorené okná...
(Úvodné slovo pre zborník víťazných prác 4. ročníka
Novomeského Nitry)

    Brusel 10.september 2007
Vážený čitateľ, milý priateľ,

zbierka, ktorá sa Vám dostáva do rúk, je možno svojím 
formátom útla, rezonuje však silou myšlienok.

Premena myšlienok na slová a slov na činy, sa prelína celou tvorbou 
aj životom Ladislava Novomeského, ktorého si takto symbolicky pripo-
míname.

Z jeho poézie cítiť, že veľmi dobre rozumel ,,obyčajnému´´ človeku. 
Dokázal citlivo zobraziť vtedajšiu slovenskú realitu a vložiť ju do širšie-
ho spoločenského kontextu. To jeho dielu dáva európsky rozmer.

Európske sú aj hodnoty, ktoré z Novomeského diela cítiť: – mier, 
sloboda, spravodlivosť, solidarita. Tieto hodnoty sú nadčasové, o čom 
svedčí fakt, že sú uznávané a presadzované aj v modernej Európe 
21.storočia.Naše Slovensko „otvorilo okná” do Európy síce len nedávno, 
ale mám pocit, že sú otvorené dokorán.

Som veľmi rád, že naši mladí ľudia túto dimenziu vnímajú. Sú od-
hodlaní využiť ponúkané šance a tým zúročiť svoj talent a šikovnosť. 
Teraz je dôležité, aby sme im na to poskytli dostatočný priestor.

Je pre mňa česť byť jedným z gestorov podujatia, ktoré rok čo rok 
priťahuje skvelých, talentovaných mladých ľudí z celého Slovenska. 

Títo mladí ľudia majú nielen svoj vlastný, jedinečný pohľad na svet, 
ale dokážu ho aj podať originálnym spôsobom. 

Za to im patrí moje (a určite aj Vaše) uznanie.

Rád by som vyslovil poďakovanie organizátorom podujatia a odbor-
nej porote za ich obetavú prácu. 

Mladým autorom, ako aj ich pedagógom, úprimne blahoželám k do-
siahnutým úspechom a do ďalšej literárnej tvorby želám hlavne dosta-
tok námetov a ostré pero. 

Vám, vážený čitateľ, želám príjemný umelecký zážitok.

Vladimír Maňka,
Poslanec Európskeho parlamentu, 
gestor kategórie ,,Európan L. Novomeský´´
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PRIATELIA...

Týmto oslovením sa prihovárame všetkým Vám, ktorí ste autormi 
príspevkov v zborníku najúspešnejších prác zo  4. ročníka literárnej 
súťaže mladých autorov Novomeského Nitra. Sme presvedčení, že 
za štyri roky našej vzájomnej komunikácie si to už môžeme dovoliť. 
Oslovenie nás spája aj s tými, ktorí, hoci v tomto roku neuspeli, veríme, 
že naďalej zostanú  našimi priaznivcami  a svojimi novými súťažnými 
príspevkami obohatia 5. ročník súťaže.

PRIATEĽMI sú nám i  všetci, ktorí nám veria, podporujú nás 
a sympatizujú s našou ambíciou vytvoriť priestor pre mladé píšuce ta-
lenty, pre prezentáciu ich literárnej tvorby. Patria medzi nich tí, ktorí 
nám vytvárajú podmienky pre naše aktivity, ale celkom zákonite pat-
ria sem i mnohí pedagógovia formujúci talent svojich žiakov.

PRIATEĽMI sa – veríme – stanú  i  tí čitatelia zborníka, ktorým sa 
toto dielko dostane do rúk možno náhodou.

Projekt Novomeského Nitra 2007 nadviazal na predchádzajúce 
úspešné tri ročníky  literárnej súťaže. V nej sa mladí autori do 30 rokov 
stretávajú v starobylom meste pod Zoborom -  meste, v ktorom sú ko-
rene písma, vzdelanosti a kultúry nášho národa. Projekt je postavený 
na vzťahu k písanému slovu, vzťahu k tvorivosti, k myšlienke a jej ume-
leckému či publicistickému spracovaniu. Je preto logické a symbolické,  
že vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže mladých autorov sa stalo už 
tradične súčasťou slávností „Nitra, milá Nitra...“ spájajúcich dnešnú 
súčasnosť mesta s jej Pribinovskou a Cyrilometodskou históriou.

Prirodzeným spôsobom vyjadrenia vnútorného sveta myšlienok 
a pocitov mladého človeka je formát poézie či prózy. Práve tieto žánre 
sú tradične najviac zastúpené v oboch vekovo defi novaných kategóri-
ách. V doterajších štyroch ročníkoch  poslali mladí ľudia  vyše 1700  au-
torských literárnych prvotín. Projekt literárnej súťaže poskytuje pries-
tor na názorové profi lovanie mladých ľudí aj v publicistickej kategórii 
„Európan Ladislav Novomeský“, v ktorej boli vypísané dva tematické  
okruhy vyjadrujúce nové dimenzie života súčasných generácií:

 1. Otázka národnej identity v EÚ (čo nás rozdeľuje, čo spája, 
patriotizmus, rozširovanie EÚ, imigrácia, solidarita a tolerancia, spo-
jenectvá a ich perspektívy, EÚ a tretie krajiny sveta, atď)

 2. Kultúrne hranice EÚ (na akých hodnotách stojí a funguje 
naša spoločnosť, pramene európskej civilizácie, EÚ v procese globali-
zácie, atď)  
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Štvrtý ročník  literárnej súťaže začínajúcich autorov bol vyhlásený 
v januári 2007.  Z hľadiska teritoriálneho rozmiestnenia autorov po-
tvrdil tendenciu, že súťaž má nadregionálny rozmer, pretože 58 % pri-
spievajúcich súťažiacich pochádza mimo  Nitrianskeho kraja. Osobitne 
výrazný bol záujem z Prešovského kraja, odkiaľ poslalo svoje súťažné 
práce 35 autorov.  Vekovo medzi účastníkmi prevládali stredoškoláci, 
ktorí predstavovali 65%-ný podiel.  Z hľadiska žánrového podielu bola 
najviac medzi príspevkami  prezentovaná poézia (78%).

 Súťažné príspevky hodnotila odborná porota v zložení: 
 • Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. (Univerzita Konštantí- 

    na Filozofa v Nitre) 
 • PhDr. Igor Hochel, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa 

       v Nitre)
 • Mgr. Iveta Verešová (Odbor školstva, mládeže, športu a kul- 

       túry Úradu Nitrianskeho   samosprávneho kraja)

Dlhoročného predsedu poroty Prof. PhDr. Andreja Červeňáka, DrSc. 
inšpirovala tvorba a myšlienkový svet mladých začínajúcich básnikov 
a prozaikov k osobitnému pomenovaniu generácie týchto autorov. Po-
vedané jeho slovami „Novomeského literárna Nitra…je manifestáci-
ou novej generácie – generácie PROTO – života, umenia a literatúry, 
ktorá chce – podľa vzoru svojho patróna, obete i víťazstva nad dobou, 
básnika i duchovnej indidviduality, Laca Novomeského – žiť a tvoriť 
v mene lepšieho a krajšieho svojho údelu i údelu Slovenska v dnešnom, 
ale predovšetkým zajtrajšom svete.“ 

Potešiteľné je, že tvorivá dráha mnohých mladých autorov je zvia-
zaná s menom Ladislava Novomeského aj tým, že autorskými príspev-
kami obohacujú  nielen Novomeského Nitru ale prispievajú aj do rokmi 
vyzretejšej Literárnej Senice Ladislava Novomeského a sú jej úspešný-
mi autormi. 

 
Ocenení autori v 4. ročníku literárnej súťaže mladých autorov 

Novomeského Nitra 2007: 

I. kategória - študenti stredných škôl, žáner: poézia

1. miesto Slávka Pintérová, Obchodná akadémia, Šurany
2. miesto Jana Piknová, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa 
3. miesto Miroslava Roguľová, Gymnázium sv. Moniky, Prešov



10

I. kategória - študenti stredných škôl, žáner: próza
1. miesto Mária Holécyová, Gymnázium, Párovská ul., Nitra
2. miesto Lucia Dušová, Gymnázium, Ul. M.R.Štefánika,
 Nové Zámky
3. miesto Slávka Pintérová, Obchodná akadémia, Šurany

II. kategória – študenti vysokých škôl a autori do 30 rokov, žáner: 
poézia

1. miesto Grigorij Starodubcev, Filozofi cká fakulta UKF v Nitre
2. miesto Lukáš Piňák, Filozofi cká fakulta UKF v Nitre
3. miesto Lucia Radecká, Filozofi cká fakulta UKF v Nitre

II. kategória – študenti vysokých škôl a autori do 30 rokov, žáner: 
próza

1. miesto Brigita Horváthová, Univerzita Konštantína Filozofa 
 v Nitre
2. miesto Lucia Gecelovská, Vysoká škola ekonomická v Prahe 
3. miesto Štefan Barossó, Technická univerzita Košice

Cena poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku
III. kategória – tematická – „Európan Ladislav Novomeský“
Andrea Libáková, Gymnázium v Medzilaborciach
 
Cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. 
Eduard Révész, Gymnázium, Štúrova ul., Želiezovce

Cena primátora Mesta Doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc. 
Ivona Fabiánová, Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. 
Marcela Baranyová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Čestné uznanie Klubu Spoločnosti L. Novomeského v Nitre 
Lenka Podhradská, Špeciálna škola internátna na Červeňovej ul. 
v Nitre 
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Súťažné príspevky úspešných autorov 4. ročníka Novomeského Nitry 
sme zaradili do zborníka. Chceme ním inšpirovať všetkých, ktorým 
je blízka radosť z tvorby. Chceme ich povzbudzovať k tomu, aby ďalej 
rozvíjali svoj talent pre vlastnú sebarealizáciu a rast. Želáme všetkým 
dobrú inšpiráciu, nápaditosť a  bohatstvo myšlienok očakávajúc ich prí-
spevky v nasledujúcom 5. ročníku Novomeského Nitra 2008.

Mediálnym partnerom počas 4. ročníka literárnej súťaže mladých au-
torov Novomeského Nitra  bolo N-rádio  a  SLOVO - Spoločensko-po-
litický týždenník. 

4. ročník literárnej súťaže mladých autorov  Novomeského Nit-
ra 2007 sa realizoval s  fi nančnou dotáciou Nitrianskeho samo-
správneho kraja,  Mesta Nitra a Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky, za čo všetkým darcom ďakujeme.

 
   Klub Spoločnosti L. Novomeského v Nitre
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SLÁVKA PINTÉROVÁ, 20 ROKOV
Obchodná akadémia, Šurany

Bydlisko: Gbelce

Príliv odlivu
(človeka)

Prší..
skrz dúhu

spájajú sa pramene.
Zlatisté lúče

vlhké od suchých slín...

I tak sa rodia...
I tak sa rodia...

dva biele brehy
pláže

z piesku i kamenia.

I tak sa rodia...
I tak sa rodia...

... až kým červená rieka tebou opäť preteká
a z neba pršia prsia celibátu...

I tak sa rodia...
I tak sa rodia...

-krvavé brehy mŕtveho oceánu-
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„Hypermarket“

Zrecykloval
KTOSI

hodnoty sveta..

Vo výpredaji:
NA PREDAJ!

...tak sme sa zišli
-ocenovkovaní-

s čiarovým kódom
na perách...

Človek v presýpacích hodinách

Presýpajú sa dva svety
v Božom koryte.

krídla majú strapaté
od ručičiek veží

čakajúc na čakanie
zabudnutou zápalkou

škrtnutou po pahrebe tela
prišívajú diery

v stratených topánkach

.. v inej sfére ich už nikto nezamestná..
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Knižnice duší

raz som ťa čítal
na zabudnutej stránke

môjho detstva

bola si medzerou medzi zubami
čo stála v dave
sporo obnažená

a ja som len čítal
pomedzi riadky tvojho tela

dnes knižnice našich duší tuchnú
a ich knihy ležia panensky čisté

ako obeta na oltári
a modlitba zaniká v tlačiarňach

otvor nám brány,
keď náš dotyk zaklope

vyvetrať si v duši

...čakanie...

každú noc zomieraš
a čakáš ranné zmŕtvychvstanie

z kríža hebkých postelí

..snáď ti už niekto povie,
ako sa zachraňujú sny,

čo vyvierajú z potoka ľudstva
na tvárach dlaní

..a možno sa dozvieš,
i či sa Beckett dočkal Godota...
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JANA PIKNOVÁ, 17 ROKOV
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

Bydlisko: Stará Ľubovňa

XXX

keď sa už minú všetky zápalky
odchádzaš

so zvukom huslí
v mojom podvedomí

vždy prichádzaš
v inom svetle
s novou aurou

a neošúchanými rybami vo vreckách
si hrkálka ktorá hľadá dlane

spolu sme stredom
galaxie

bez tiaže všetkého čo láme
laná a podobné

knihy ktoré skončia
skokom z ôsmeho poschodia

antikvariátu

PRÍLIŠ POCHOPENÝ

anjeli sú už vraj staromódni pre túto chvíľu
ale aj tak budem lietať

nad vežami neskorogotických kostolov
špinavými stanicami kde sme si cudzí
kde mi chýbajú aj tvoje hlúpe chyby

mlákami ktoré sa pod nami neprepadli
ignorujem ich

teba
všetkých ktorí sú ako ty

bol večer ktorému odrezali ucho
bol dážď ktorý vlastne možno ani nevie že to on

sám prší
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boli ulice ktoré nosili červené svetre a chutili ako pivo
bojím sa o nás

tak ako sa vlaky boja že zomrú v tuneloch
kalendáre majú v ústach zvláštne sucho na čísla

mám už po krk tých melancholických
žartov a teba

chcem svet ktorý by ma mal
v malíčku
a ja jeho
v hrsti

chcem byť konečne
za tebou

SPOMIENKA

prší
a ktosi

hrá na divom klavíri
naliehavo

je obyčajná hrdzavá jeseň
na dlani mi rozkvitajú slnečnice

odrážajú sa v tvojich očiach
v kúte

zvädlo leto
v prasknutej váze
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XXX

obloha dnes dozrela
polievam ju krhlou

a za obzorom
kde hádžu pokrčené ilúzie

prší
vedľa opäť starí susedia

pouličné lampy
a bosé kvety

nás svet
a predsa dnes

už iba môj

XXX

báseň písaná ceruzkami
ktoré obhrýzal čas

pruhované šály
blúdiaci Robinsoni

herci dnes hrajú vlastné
denníky

plná teba a rán
cez ktoré prechádzam

ulicami
zobúdzajúcimi sa pre

tvoj pohľad



18

MIROSLAVA ROGUĽOVÁ, 19 ROKOV
Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Bydlisko: Prešov

RÁM

Založ mi do ruží rám.
Klince nech sa túlia.
Zbav ich zbabelosti...
Hriešny svet sa díva.

Potichu, no jasne.
Nebudem viac svietiť

ako hviezda,
čo prináša šťastie.
Len mi založ rám,

nech ruže nekvília...

***

O hodinu sa narodím
v tieni môjho okna.

Zhasnem sviece,
ľahnem s trávou

do púpavovej stielky.
Počkám, kým zozelenie

chmúrna obloha,
čo spestrí moju nádej

v nás
na lepší zajtrajšok.

***
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Zamrzla slaná voda
na tvojom líci.

Nos máš červený,
Čas na drobno nasekaný

hraje svoju hru.
Snáď hriechom

sťali hlavy
a svedomie už neplače.

Všetko sa raz zíde...
... aj tá slza,

keď sa roztopí.

***

...
Konštantná rýchlosť,

voľný pád.
Dýcham?
Žil som?

Delírium snov?
Konštantná rýchlosť,

náhly skrat.
...
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MÁRIA HOLECYOVÁ, 18 ROKOV
Gymnázium, Párovská ul., Nitra

Bydlisko: Nitra

Majstrova obhajoba

Nebol to obyčajný prípad, to si uvedomovali všetci. Leonardo bol uzná-
vaný, mal mnohých mocných ochrancov, ktorí si s pýchou im vlastnou 
hovorili ochrancovia vedy. To je však len synonymum pre kacírov. Brat 
predsa kryje svojho brata. A Leonardo z mestečka Vinci bol kacírom! 
V rukách sme mali jednoznačné dôkazy o jeho bohorúhačstve a do-
konca bosoráctve! Rozhodli sme sa konať, konať skôr ako mohlo byť 
neskoro! Jeho vplyv mohol mať príliš veľké následky. Jeho trúfalosť 
mala príliš veľké rozmery. A v neposlednom rade, jeho múdrosť bola 
príliš nebezpečná. 

Keď stál pred nami, pokojný a vyrovnaný, v súdnej sieni, iste vedel, 
že ortieľ je už dávno vynesený. Mal právo obhájiť sa, dali sme mu ho, 
ale musel vedieť, že čokoľvek povie, čokoľvek urobí, v očiach Svätej 
matky Cirkvi zostane zatratený. Bol bosorák, ktorý pitval ľudí! Bol 
bosorák, ktorý vyrábal diabolské stroje, maľoval hriešne obrazy, líhal 
s mužmi. Bol bosorák, ktorý hlásal trúfalé myšlienky, aké nemali ob-
dobu.

Leonardova obhajoba nemala ničím prekvapiť. Čakali sme to naj-
horšie. 

„Život je skutočne zvláštny. Pozerám sa na Vás a viem, že ste už 
rozhodnutí. Napriek tomu vás žiadam, vypočujte si slová úbožiaka, 
ktorý stojí pred vami. A počúvajte pozorne, pretože hoci moje slová ni-
kdy nik nezaznamená, hoci moje slová zostanú jedného dňa definitívne 
zabudnuté, vy na ne nezabudnete. 

Môj život bol prostý život učenca, človeka, ktorý túžil po dokona-
losti, po poznaní všetkého. V detstve ma vychovávali v presvedčení, 
že toto poznanie je v Biblii a ja ho mám jednoducho nasledovať. Až 
s prichádzajúcou dospelosťou som zistil, že to nie je moja cesta. Rozum 
dospievajúceho chlapca nedokázal slepo nasledovať tak, ako mu to ká-
zali. Rozum dospievajúceho chlapca nedokázal pasívne prijať pochyb-
nú pravdu a žiť v presvedčení, že všetko je už vypovedané a uzavreté. 
Nie preto, že som považoval Sväté písmo za nepravdivé! Nie! Ja som 
si ho potreboval overiť, ja som potreboval nielen vieru, ale aj dôkaz! 
Taký dôkaz, ktorý by buď vyvrátil skalopevnú vieru takých, ako ste 
vy, alebo naopak, ktorý by ju potvrdil a ja by som tak konečne pochopil 
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PREČO. Prečo sa mám modliť, prečo mám veriť v Boha a uctievať jeho 
syna. Dovtedy som vedel len AKO. Poznal som všetky modlitby, poznal 
som všetky prikázania, ale odpovede na otázku: PREČO to mám robiť, 
nepovažoval môj rozum za dostačujúce.

A kde inde by som mohol hľadať odpovede ako vo vede? Veda, ktorú 
mnohí odsudzujú a iní ospevujú. Veril som, že veda ma napokon pri-
vedie na cestu božiu, že náboženstvo a veda sa stretávajú pri dverách, 
za ktorými ma čaká Boh. Mnohí učenci tomu veria a ja som nebol 
výnimkou. 

Múdrosť je dcérou skúsenosti. A ja som sa rozhodol získavať 
nové a nové skúsenosti. Spoznával som mnohé ďalšie náboženstvá, 
mnohé ďalšie filozofie. Tie mali na metafyzické otázky: Kto som? 
Existuje Boh? Ako vznikol svet? svoje vlastné odpovede. A ja, ako 
nezávislý pozorovateľ, som musel uznať, že sú rovnako presvedčivé. 
V mnohom sa na seba podobali, v mnohom sa odlišovali. Bol som 
z toho zmätený. Pýtal som sa: „Ako je možné, že toľkí ľudia veria v toto 
učenie, keď toľkí ďalší hlásajú ďalšie a rovnako pevne sa ho držia? Kto 
z nich má teda pravdu?“ Filozof by mi odpovedal: „JA!“ Teológ by rov-
nako presvedčivo tvrdil: „JA.“ Moje skúmanie ma nikam nepriviedlo. 
Nedokázal som rozlíšiť, čo je pravda a čo nepravda. Nemal som toľko 
trúfalosti, ani toľko sebavedomia na to, aby som jedným povedal: Vaše 
učenie je pravdivé a ďalším stovkám, tisíckam veriacich by som musel 
povedať, že ich viera je klamlivá. 

Tie najkratšie odpovede ako áno, nie, pravda, lož si vyžadujú na-
jdlhšie rozmýšľanie. A tak som pokračoval vo svojom bádaní, vo svojom 
love na odpovede.

Moje hľadanie pokračovalo tam, kde Boh podľa Biblie začínal - 
v prírode. Skúmal som fyzikálne, matematické zákony, konštruoval 
som prístroje inšpirované prírodou. Čím viac som však skúmal, tým 
bolestivejšie som si uvedomoval, že jej dokonalosť ja jednoducho nie 
som schopný napodobniť. Pokúšal som sa napodobňovať jej dokonalosť, 
jej presnosť, pokúšal som sa inšpirovať jej neopakovateľnosťou. A bol 
som neúspešný. 

Objavil som mnohé zákonitosti javov v našom tele, jeho dokonalú 
symetriu, ktorá sa skrýva v magickom čísle zlatého rezu, zistil som 
ako funguje náš krvný obeh, hľadal som čo sa skrýva za našimi schop-
nosťami vnímať – venoval som sa predovšetkým štúdiu oka, nášho 
najhlavnejšieho zmyslu... 

Vďaka svojmu vytrvalému štúdiu som dokázal namaľovať obrazy, 
ktoré sú podľa mnohých dokonalé. Môj obraz Dáma s hranostajom bol 
úbohým pokusom vystihnúť najvznešenejšiu pózu ženy a aj moji žiaci 
tvrdia, že lepšie sa už nedala zobraziť. Ja však vidím všetky jej nedo-
statky, ja viem, že nie je ani zďaleka dokonalá, hoci mnohí nedôslední 
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umelci by si mohli myslieť opak. Ich presvedčenie pramení nie z prav-
divého základu, ale z nedôslednosti. Chcel som zobraziť prírodu, ale 
podarilo sa mi zobraziť len jej karikatúru. Mnohé zo svojich obrazov 
som preto ani nikdy nedokončil. Znechutený zo svojej nedôslednosti 
som napokon musel odložiť štetec a plátno zahodiť.

To všetko mi tak pomohlo uvedomiť si, že nie som schopný verne 
zobraziť prírodu. Ak chcete presne nakresliť čo i len zrnko prachu, 
musíte poznať jeho tvary, jeho veľkosť. Musíte ho dôkladne preskú-
mať, dôkladne spoznať jeho zloženie, účel a až potom kresliť. Nemáme 
právo nejakú vec buď milovať, alebo nenávidieť, kým sme ju úplne 
nespoznali. Pretože ak niečo chválite, čomu dobre nerozumiete, je to 
chyba, ale horšie je, ak to haníte. Na to, aby boli moje obrazy doko-
nalou kópiou prírody, aby som ich mohol milovať a chváliť, musel by 
som prírodu spoznať. Dosiahnuť úplné poznanie prírody. A ja som toho 
nebol schopný.

Vy tvrdíte, že ste dosiahli poznanie skrz svoju vieru, no rovnako 
mnohému zo sveta naokolo nerozumiete. Vy hovoríte, že to nie je po-
trebné, pretože najdôležitejšia je vaša viera. Ja som ale chcel viac. Ako 
som už povedal, nechcel som slepo nasledovať.

Ale zúfalo som túžil po odpovediach. Prešli dlhé roky úmorného 
hľadania a jediným výsledkom bolo, že som postupne strácal všetko, 
o čo som sa dovtedy opieral ako o jasnú istotu. Od heliocentrického 
dôkazu pána Kopernika ľudia strácajú istoty. Predtým každý vedel, 
že keď sa pozrel nad seba, bolo tam nebo a Boh. Teraz, sa pozriem 
nad seba a viem, že to, čo je nado mnou je v neustálom pohybe, že ani 
to nie je stále. Koľkokrát som zatúžil nájsť si nejakú istotu, ktorá by 
mi prinavrátila rovnováhu do života. Koľkokrát som zatúžil vymyslieť 
si odpovede na svoje otázky, keď som ich už nebol schopný nájsť! Ale 
neurobil som to.  Bola by to tá cesta, ktorá by mi priniesla pokoj, no 
nie pravdu. Nechcel som klamať seba samého len z potreby nájsť po-
koj a rovnováhu. Tak tu teraz pred vami stojím bez akejkoľvek istoty 
vo svojom úbohom živote. 

Nemôžem sa spoľahnúť na svoje zmysly, pretože ma už toľkokrát 
oklamali! Nemôžem si byť ani istý, či to, čo ja vidím ako zelené, nevidí-
te vy ako červené. Jedného dňa sa možno objaví teória, ktorá dokáže, 
že hoci podľa našich sme stále rovnako ťažkí, čas plynie vždy a všade 
rovnako rýchlo, predsa to tak nemusí byť. (pozn. autorky: Einsteinova 
teória relativity) 

Nemôžem sa spoľahnúť na svoje city, pretože mnohokrát som sa 
v nich sklamal.

Nemôžem sa spoľahnúť ani na svoju vieru, o ktorú sa opierate vy. 
Musím sa priznať, kedysi som skutočne veril, že som sa nenarodil 
z lona svojej matky, ale priniesla ma domov žaba. Kedysi som veril, že 
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Zem je stred vesmíru. Veril som v živote už mnohému, čo sa napokon 
ukázalo ako lož, či ilúzia...  

Nemôžem sa spoľahnúť na svoj rozum, pretože jeho schopnosti sú 
tiež len obmedzené vlastnými proporciami, biologickými danosťami, 
tým, že za samozrejmé považuje plynutie času, priestor, hoci to samo-
zrejmým nemusí byť.

Na čo sa teda môžem spoľahnúť? Môžem o niečom jednoznačne 
povedať, že to je pravda a inom, že to je lož? Keď si nie som istý ani 
svojou vlastnou existenciou? Môžem tvrdiť, že som spoznal Boha, hoci 
nedokážem pochopiť ani seba samého? Ak sme my jeho výtvorom, na-
ozaj ho dokážeme niekedy pochopiť? Veď naše stroje, naše výtvory nás 
pochopiť nedokážu!

Nie priatelia, ja som vo svojom živote nenašiel žiadnu istotu. Nehovorím 
vám, že váš Boh neexituje, ale ani nehovorím, že existuje. Pretože 
neviem. A priznávam sa k tomu bez mučenia. Neviem. Aké by bolo 
všetko jednoduché, keby sme o všetkom mohli objektívne povedať: Áno, 
toto je pravda, toto je skutočné! alebo Nie, toto nie je pravda, toto nie je 
skutočné!

 No ja to nemôžem urobiť. Pretože ja svet nevidím čiernobielo. Veci 
nie sú len čierne a len biele. Sú aj modré, hnedé, zelené a každá táto 
farba má ešte nekonečné množstvo odtieňov. Náboženstvá a filozofie 
vidím ako svietnik za pestrofarebnými závesmi. Každý sa naň díva 
z iného uhla, každý vidí inú farbu, no stále upiera zrak len na svietnik. 
Mnohí mudrci sa zaoberali otázkou, ktorý spôsob vlády je najlepší... Ja 
vidím každú vládu len ako jednu z farieb dúhy. Nevidím tam bielu, ani 
čiernu farbu, hoci nevylučujem, že tam nie sú. Sú tam však najrôznej-
šie farby, z ktorých jedna sa páči tým, druhá je výhodnejšia pre iných 
a tretia zase pre ďalších. 

Je to predsa tak prosté, priatelia. Opýtajte sa dieťaťa, akú farbu má 
nebo. Odpovie vám: „Modrú!“ Ale ja tam vidím aj bielu, azúrovomodrú, 
tmavomodrú, šedastú... Neviem, či je to tak správne. Ale uvedomujem 
si, že ani niečo tak elementárne, ako je farba neba nie je jednoznačná. 
Ani tá nie je istá. Modrá, je len jedna z možností, ich zovšeobecnenie, 
nedôsledné zovšeobecnenie.

Tomu dieťaťu by som však nezačal vysvetľovať, že ja vidím viac 
farieb. Zmiatol by som ho a obral o to, o čom bolo dovtedy presvedče-
né, že je samozrejmé. Prišlo by o jednu z istôt svojho krátkeho života 
a na to, aby prežívalo, musí predsa vedieť, že sú tu isté fakty, o ktoré 
sa dá oprieť. A navyše, predpokladám, že keby som mu začal vykladať 
to, čo teraz rozprávam vám, považovalo by ma za blázna a nezaoberalo 
by sa mnou. Malo by predsa iné problémy, ako strácať čas s takým 
šialencom ako som ja. Priznanie, že dnes si ničím nemusím byť istý, si 
priatelia vyžaduje odvahu. Odvahu neuchýliť sa k jednoduchšej ceste 
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a zvoliť sú tú strmú a dlhú cestu, ktorej koniec, ak vôbec existuje, zrej-
me vo svojom živote ani nikdy neuvidíme.

Pýtate sa teda, kam ma moje štúdium priviedlo? K neistote. 
K poznaniu, že nie som schopný spoznať pravdu a nepravdu. Spoznať 
správne a nesprávne. Nehovorím, že jedného dňa toho nebudem schop-
ný...

Vy však tvrdíte opak. Vy vo svojej viere vidíte úplnú pravdu. Prečo 
aj nie? Dáva vám istotu, ktorú som ja stratil a verte mi, život bez nej 
nie je jednoduchý. Vy tvrdíte, že Ježiš je náš Spasiteľ, ale ja neviem, či 
máte pravdu. Vy sa však opierate o svoju vieru, hoci som si istý, že aj 
vás už raz sklamala. Nezdá sa vám to teda len ako ľahšia cesta? Ako 
cesta, ktorú by to dieťa odmietlo, pretože potrebuje prežívať, pretože 
má iné problémy ako zaoberať sa takýmito hlúposťami? Nezdá sa 
vám, že ten, kto tak definitívne vyhlasuje niečo za pravdu, uchyľuje sa 
k ľahšej ceste, v ktorej sa opiera o čosi, čím si nemôže byť istý? Nezdá 
sa vám, že taký človek je nedôsledný? 

Koľkokrát v ľudských dejinách sa stalo, že keď človek nebol schopný 
nájsť odpovede na svoje otázky, uchýlil sa k tomu najhanebnejšiemu 
riešeniu – vymyslel si ich? Aká smiešna je ľudská fantázia, ktorou sa 
snažíme skryť vlastnú nevedomosť! Starí Gréci považovali za príčinu 
bleskov hnev boha Dia, dnes ale pomaly získavame predstavu o tom, čo 
je príčinou tohto prírodného javu. Gréci si odpovede vymysleli, hľadali 
v nich niečo nadprirodzené a uverili tomu, no my im o možno už o nie-
koľko rokov budeme schopní vysvetliť ako blesky vznikajú. Nezdá sa 
vám teda, že tí, ktorí tak skalopevne v niečo veria, v skutočnosti robia 
len to, čo urobili Gréci? Využívajú len svoju fantáziu?

Vy ste ma obvinili z bohorúhačstva, nie preto, že máte skutočné 
dôkazy, ale preto, že nedokážete nájsť iné vysvetlenie ako to, ktoré 
plynie z vašej prekrútenej viery. Vaše obvinenie nevychádza z pravdy, 
ale z vašej nevedomosti. Uchýlili ste sa k riešeniu, ktoré je jednodu-
ché – nenašli ste odpovede vo fyzickom svete, hold, možno ho nájdete 
v tom nadprirodzenom. Fantázia predsa nie je tak úzko ohraničená 
ako pravda. Ale naozaj veríte tomu, že som bosorák? Môžete si tým byť 
istí, keď si nie ste istí ani svojou vlastnou prítomnosťou? Ja, priatelia, 
nemám toľko múdrosti ako vy, aby som to mohol tvrdiť. Ja, priatelia, 
nemám toľko trúfalosti, aby som uznal takéto vysvetlenie. Ja totiž, 
priatelia, neviem...“

Dokončil. Pozrel sa do tváre každého z nás so spokojnosťou zmieša-
nou s ľútosťou. Prebodol ma svojimi tmavými očami a mňa striaslo.

Vtom celú miestnosť zaplavila desivá tma. Počul som len svoj zrých-
lený dych, nevedel som, čo sa deje, nechápal som. V okamihu ma na-
padlo tak obrovské množstvo vysvetlení, no v skutočnosti som si nebol 
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ani jedným istý. Skôr ako som vôbec pocítil strach a svoju bezmocnosť, 
skôr, ako som sa stihol uistiť, že aj ostatní nič nevidia, miestnosťou sa 
rozľahol ohlušujúci tresk a tma sa začala vytrácať. 

Leonardo tam už nestál. Zmizol, stratil sa ako prízrak.
A viete, čo? Ja som nevedel, čo si mám myslieť.

Leonardovu postavu som si nevybrala náhodou. Práve jeho výroky 
a dielo ma inšpirovali k zamýšľaniu sa nad samozrejmosťami, o ktoré 
som sa vždy opierala. V Majstrovej obhajobe som použila všetky mne 
známe výroky, udalosti a ‚hriechy’ Leonarda da Vinciho. Všetko ostatné, 
vrátane pohľadu na svet, ktorý ste mali možnosť prečítať si, sú už len 
fikciou (preto aj ten heliocentrizmus). Leonardo nikdy nestál ako odsú-
denec pred Svätou inkvizíciou, alebo lepšie napísané, žiadne záznamy 
o tom sa doposiaľ neobjavili. Poslúžil mi len ako prostriedok na vyja-
drenie svojich „zmätených“ myšlienok. 

Mária Holecyová
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LUCIA DUŠOVÁ, 15 ROKOV
Gymnázium Nové Zámky, Nové Zámky 

Bydlisko: Nové Zámky

Dážď

Ovial ju chladný vzduch. Zatriasla sa. Po celom tele jej prešiel 
mráz. Vonku bola zima a ona tam stála len v nočnej košeli. Všade 
bolo ticho. Bolo počuť len tiché šantenie dažďových kvapiek na úzkom 
chodníčku.

Kvap - kvap. Kvap. Tak to pokračovalo aj naďalej. Krásny výhľad 
na ešte krajšiu krajinu, panenskú krajinu.

„Božské ticho... povzdychla si a ruky si ovinula okolo hrude. Naďalej 
stála a pozorovala kvapky dopadávajúce na chodník.

„Je zima, poď dnu, začula tichý hlas v pozadí, no nenechala sa 
rušiť. Aj naďalej sa prizerala na tú nádheru. Prekrásne mestečko dý-
chajúce históriou, za ním krásne kopce, lesy, lúky a možno aj jazerá 
obývané vodnými živočíchmi. To všetko jej behalo po mysli. Jej predsta-
vy skrášľoval zanedbateľný dopad svetla Mesiaca a pouličných lámp. 
Bolo to hotové majstrovské dielo. Kvapky padali pomaly a pozadie sa 
tak stávalo prekrásne zrnitým ako dielo slávneho maliara.

Celý tento pohľad patril len Dievčaťu. To ona bola jediná, kto-
rá sa prizerala ako prší. Ona videla všetku tú nádheru. Ona stála 
na rozľahlej terase a len ona vedela, že po celom tele má husiu kožu, že 
od zimy sa až trasie. Pozerala sa aj naďalej a predstavovala si krásnu 
princeznú, ktorá kedysi žila na tomto zámku. Stála na terase oblečená 
len v hodvábnej, ružičkami zdobenej košeli a rozmýšľala nad svojím 
ťažkým osudom. Nikdy nepochopila, prečo sa to muselo stať. Stála tam 
a slzy jej pomaly stekali po tvári. Ťažko povedať, či to boli slzy šťastia 
alebo smútku. Ani samotné Dievča to nevedelo. Stála tam očarená 
z hry krajšej ako Rómeo a Júlia, ktorú mala tak rada. Obzrela a za 
sebou videla malé stromčeky, ktoré o niekoľko rokov vyrastú a bude 
z nich veľký les. Každému bude pripomínať tento deň. Les sa týčil 
za Dievčaťom. Bol strašidelný a predsa tak bezpečný.

„Neuveriteľné...” Dievča si povzdychlo a pobralo sa dnu.
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LUCIA DUŠOVÁ, 15 ROKOV
Gymnázium Nové Zámky, Nové Zámky 

Bydlisko: Nové Zámky

Závislý od múzy

„Mami, on mi zobral lízanku!“ žalovalo asi šesťročné modrooké 
dievčatko na svojho brata. Peter sa len pousmial. Bol piatok, osem 
hodín. Netypicky krásne marcové ráno, keď slniečko zobúdza prírodu 
zo zimného spánku svojimi lúčmi. 

„Dobrý deň, pani Smithová!“ zakričal cez plot na mladú mamičku 
v okamihu, keď zamykal bránku od dvora. Býval v starodávnom dome 
na Tridsiatej piatej ulici. Bola to jedna z najbohatších častí Norwichu. 
Domy tu stáli už od sedemnásteho storočia a keby vedeli rozprávať, ur-
čite by ste sa od nich dozvedeli zaujímavé príbehy zo životov slávnych 
osobností, ktoré mali v tomto meste veľký vplyv.

„Aj tebe, Peter,“ odvetila a svoju pozornosť opäť upriamila 
na nezbedné deti. Peter si vložil kľúče do vrecka, uistil sa, že kovanú 
bránku dobre zavrel, a pobral sa smerom k Valtairovej strednej škole. 
Navštevoval ju už štvrtý rok, tento bol jeho posledný. O niekoľko dní 
ho čaká skúška dospelosti, a potom už len vysnívaný Stanford. Teda 
aspoň dúfal... Predpoklady na to mal...písanie miluje nadovšetko...nič 
iné v živote nechcel robiť...a vraj má aj talent... 

Z myšlienok ho vytrhla vysoká ryšavovláska. Keď prechádzala 
okolo, stretli sa im pohľady. Jej oči boli neskutočné krásne. Sivomodrá 
farba, akú ešte nikdy pred tým nevidel. Zdalo sa mu, že jej zreničky sa 
trocha rozšírili... Prešla okolo. Obzrel sa za ňou, no dievčina už stihla 
zahnúť za roh. Zostal po nej len ľahký závoj Elizabeth Arden a taký ten 
neopísateľný pocit v žalúdku.

***

„Čau, kámo! Už máš plán na víkend?“ potľapkal ho po pleci chalan 
z ročníka, no ani nepočkal na jeho odpoveď, už za sebou aj zabuchol 
skrinku a utekal za svojím dievčaťom.

Peter sa v duchu zasmial. Niektoré predmety majú spoločné už šty-
ri roky, no aj tak sa vlastne dobre nepoznajú. Vie o ňom však, že sa volá 
Joy a je to riadny sukničkár, ktorý s holkou nevydrží ani dva týždne. 

Do zámky zadal štvormiestny číselný kód a otvoril skrinku. 
Na chlapca v nej mal celkom poriadok. Kovové dvere zdobil plagát neja-
kého najnovšieho športiaku a jednej krásky, ktorú si prednedávnom 
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vytrhol z časopisu. Knihy mal uložené na poličkách po kôpkach pou-
žívanosti. Tie horné dokonca za celý rok ani neotvoril. Ležérne si vzal 
učebnice fyziky a zavrel za sebou. Keď už bol na odchode, všimol si, že 
mu niečo vypadlo z poličky. Pomaly, ale rozvážne, sa zohol. Prekvapil 
sa. Bola to biela zalepená obálka bez odosielateľa. Peter nadvihol obo-
čie a rukou si prešiel po niekoľkodňovom strnisku. Nervózne si upravil 
šiltovku a otvoril ju. Srdce sa mu rozbúchalo a takmer spadol z nôh, 
keď na inak čistom papieri prečítal:

Maturitná téma na školský rok 2006/2007 
Sloh: Ako by som sa cítil, keby som bol chladnokrvný vrah?

Zváž sám, čo s tým spravíš. Nepremárni však svoju životnú šancu. 
Veľa šťastia! 

***

Cestou zo školy si chcel všetko vyjasniť v hlave. Zastavil sa teda 
v parku, ktorý bol iba kúsok od Tridsiatej piatej. Sadol si na lavičku, 
zhodil zo seba ruksak a bielu obálku si položil na kolená. Zaklonil hla-
vu a zhlboka sa nadýchol. Snažil sa rozmýšľať. Kto mu mohol podhodiť 
maturitné témy? A odkiaľ ten človek mohol vedieť, že pre neho je na-
jdôležitejší práve sloh? A počkať... ako sa len dostal do jeho skrinky? 

Zložil si tmavomodrú šiltovku z hlavy. Robieval to iba vo výni-
močných situáciách, keď už bol vážne v koncoch a nevedel si rady. 
Postrapatil si krátke hnedé vlasy. Sakra...to je neskutočné...mám tému 
na maturitný sloh!, uvedomil si. Rukou sa dotkol brady. Nepremárni 
svoju životnú šancu...životná šanca...nepremárni ju..., behalo mu 
po rozume stále dookola. 

Zrazu vstal. Usmial sa, na hlavu si opäť nasadil šiltovku a pobral 
sa smerom k miestu, kde ráno uvidel tú mladú kočku. 

Nevedel, prečo sem prišiel. Takisto nevedel, či tu vôbec bude, či vô-
bec býva niekde v okolí. Možno ani nepochádza z tohto mesta, predsa 
len, Norwich je plný turistov.

A v tom ju zbadal. Práve prechádzala cez cestu. Vyzerala úžasne. 
Oblečené mala trištvrťové kárované nohavice, hnedý svetrík a na 
ňom len kožušinovú vestičku. Ryšavé vlasy mala rozpustené ako ráno 
a tvár jej zdobil ten záhadný úsmev, ktorý mu spôsobil ten zvláštny pocit 
v žalúdku...

Musí ju osloviť. Vyzerá prekrásne. 
„Ahoj, nechcela by si si zájsť na kávu?“ počul sa, ako hovorí, keď 

prechádzala okolo neho. Dievča zastavilo uprostred chodníka a pekne 
sa usmialo.
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„Ahoj, si veľmi milý, ale už niečo mám,“ prehrabla si vlasy.
„Alebo čokoládu?“
„Nie, nemôžem.“
„A čo tak zájsť si niekam na prechádzku?“
„Ty sa nedáš odbiť, že nie?“ smiala sa, pričom sa jej na lícach spra-

vili dve malé jamky. 
„Pri takej babe ako si ty? To rozhodne nie.“
„Dobre teda, ale vážne môžem len na chvíľku,“ povedala, načo sa 

obaja pobrali do kaviarničky oproti. 

***

Z chvíľky bolo nakoniec celé poobedie. Zdržali sa až do večera. 
Sedeli oproti sebe, popíjali už asi tretiu šálku čokolády a výborne sa 
zabávali. Peter o nej zistil, že sa volá Sarah, má devätnásť rokov a pri-
šla sem na študijný pobyt. Inak pochádza z malého mestečka neďaleko 
Berlína, nemá súrodencov a chce ísť študovať marketing.

„Dáš si ešte zmrzlinu?“ spýtal sa jej Peter.
„Och, to je už toľko?“ zarazila sa, keď pohľadom zablúdila k hodi-

nám visiacim na stene oproti, „ten čas veľmi rýchlo ubehol. Myslím, 
že by som...,“

„Sarah, aj tak si zmeškala všetko, čo si mala na pláne,“ uškrnul sa 
na ňu. Pohľad mu opätovala.

„Asi máš pravdu,“ vyzývavo naklonila hlavu na stranu. Petrovi sa 
zaiskrilo v očiach rovnako, ako aj jej. 

„Zaplatíme,“ rýchlo povedal čašníkovi prechádzajúcemu okolo. 

Už asi hodinu sa prechádzali po hrádzi neďaleko kaviarne. Smiali 
sa, zabávali sa a neprestajne flirtovali. 

„...A potom som mu povedala...,“ rozprávala Sarah pozornému 
poslucháčovi. Peter bol šťastný ako ešte nikdy v živote. Tie posledné 
hodiny strávené so Sahrou boli kúzelné. Zdalo sa mu, že život má 
zmysel. Zdalo sa mu, že sa vrátil do detských čias. Že Sarah je osoba, 
ktorú hľadal celý život. Že to ona je jeho múzou... pri nej sa mu zrazu 
chcelo písať...mal plno nápadov. Bola inšpiratívna. Taká inteligentná, 
šikovná...mladá... krásna...

Podišiel k nej bližšie. Voňala krásne... Sarah zodvihla hlavu a poz-
rela mu do očí. Jeho hnedé oči boli také krásne. Veľké, verné a úplne 
sa do nej vpíjali pohľadom... po krku jej prešli zimomriavky.

„Si to najkrajšie stvorenie, ktoré som kedy videl,“ priznal potichu 
a objal ju za pás. Sarah privrela oči a trocha sa naklonila k nemu. 
Pobozkal ju...jemne a vášnivo zároveň... Ich pery sa od seba nechceli 
odtrhnúť. Vpíjali sa do seba a neprestajne chceli byť spolu.
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„Si úžasná,“ pošepkal napokon. Sarah sa iba jemne usmiala a po-
hladila ho po hlave.

„Čo by si povedala na to, keby sme šli k nám?“ spýtal sa zrazu. 
V momente, ako to vyslovil si uvedomil, ako špatne vyznela jeho otáz-
ka. Sarah však len zaklonila hlavu, usmiala sa, takže sa jej na lícach 
vytvorili tie zlaté jamky a odpovedala: „A prečo nie?“

***

„Tak, toto je moja izba,“ ukázal Peter pred seba, „prepáč ten nepo-
riadok,“ ospravedlňoval sa, avšak Sarah mu skočila do reči.

„Keby si len videl moju izbu,“ usadila sa na posteľ.
„Vážne, je to ešte horšie ako u mňa? To sa dá?“ doberal si ju.
„Hej, pane, prestaňte!“ hodila do neho vankúš.
„To si nemala,“ zvolal so smiechom.
„Lebo?“ provokatívne pohodila vlasmi.
„Lebo vás takto zvalím...,“ vrhol sa na ňu a začal ju bozkávať 

na krku, „A už vás nikdy nepustím.“
„Nebola by som proti.“
„Iste, slečna? Ste si tým istá?“
„Áno, pán spisovateľ.“
„Ale ja som veľmi zlý...,“ trocha jej vyhrnul tričko a zahrnul jej od-

halenú pokožku bozkami.
„Neviem si to ani predstaviť,“ zašepkala.
„Si moja múza...Sarah...,“ pošepkal jej do ucha.
„Si úžasný.“
Peter sa posadil na posteľ. Vzal ju za ruku. 
„Chceš vidieť prekvapenie?“
Sarah iba prikývla. Vždy, keď sa mu pozrela do očí, prebehla jej 

telom vlna vzrušenia. Ani teraz to nebolo onak. Peter ju vzal jemne 
za ruku. Mala takú jemnú ruku...

Zobral ju až na prízemie. Boli tam len jedny jediné dvere vedúce 
do pivnice. Sarah sa iba nechápavo pozerala na Petra. Nevedela, čo to 
má znamenať. Načo ju Peter vedie do pivnice? Kráčal však príliš pre-
svedčivo na to, aby chcela prerušiť túto chvíľu. 

Peter za nimi zavrel dvere a rozsvietil slabé svetlo niekde vzadu. 
Pivnica bola malá, ale útulná. Bola obložená drevom a Sarah usúdila, 
že ju používali skôr ako herňu, pretože nikde naokolo nevidela ani 
len náznak, že by sa tu nachádzali staré bedne s hračkami alebo za-
váraninové poháre. Uprostred izby dominoval mohutný gauč prikrytý 
mäkučkou dekou. Oproti bol televízor a vedľa biliardový stôl. V izbe 
hrala príjemná hudba. Ako schádzali po schodoch, silnejšie jej stisol 
ruku. Jeho dlaň bola teplá a pôsobila upokojujúco. Bez slova si sadli 
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na gauč a pomaly sa začali bozkávať. Peter jej vyzliekol tričko a zvalil 
ju na deku. Sarah potichu vzdychla...

„Si moja múza,“ opakoval stále. Bozkával ju po celom tele. 
Prekrásne voňala. Bola nádherná...mladá...príťažlivá...vyžarovalo 
z nej niečo neskutočné...bola inšpiratívna...bola to Sarah.

„Hej, čo to robíš?“ zhrozene skríkla, keď zbadala, ako sa v jeho ru-
kách zablysla ostrá čepeľ noža.

Peter prehliadol jej otázku. Takisto ako prehliadol aj jej zhrozený 
výkrik, keď jej jedným ťahom prerezal hrdlo... Myslel iba na to, akú 
má hebkú pokožku a aká je krásna... Pomaly sa zviezla na zem. Jej 
nahé bezvládne telo teraz ležalo na drevenej podlahe. Za ten krátky 
čas sa okolo nej stihla vytvoriť mláka krvi, ktorá jej farbila vlasy do 
červenejších odtieňov. 

Pesnička dohrala, v izbe nastalo desivé ticho. Petra však upokojo-
valo... Podišiel k stereu, vložil doňho svoje obľúbené cédečko a zvalil sa 
na pohovku. Nohy si vyložil na stôl a pozeral sa na nahú Sarah. 

„Vravel som ti, že som zlý...,“ oprel si hlavu o pohovku a zavrel oči.

***

„Miláčik, kam ideš?“ spýtala sa ho matka presne vo chvíli, keď si 
sadal za volant. 

„Idem sa trocha prejsť, mami. Dobre?“ vtisol jej bozk na líce. Matka 
prikývla.

Za ten čas, čo ešte nebola doma, stihol upratať pivnicu, osprchoval 
sa, obliekol Sarah a naložil ju do kufra. 

Peter rozsvietil svetlá a naštartoval motor. Ani nemusel rozmýšľať, 
kam so Sarah pôjdu. Bolo to viac ako jasné. Úplne za mestom je hustý 
les. Ľudia tam nechodia skoro vôbec, pretože to majú úplne od ruky. 
Nikdy tam nikoho nevidieť. Jednoducho,  je to najjednoduchšie rieše-
nie problému. Musí si len dať pozor, aby ho nezastavila polícia.  Predsa 
len pil...

Peter vypol motor a zhasol svetlá. Rozvážnym krokom prešiel 
ku kufru, ktorý aj otvoril. Mal v ňom prichystané všetky potrebné veci. 
Najprv zobral lopatu...potreboval predsa vykopať hrob. Zašiel hlboko 
do lesa. V rukách niesol Sarah a náradie. Hľadal vhodné miesto...
nevedel sa rozhodnúť, kde ju pochovať. Nikdy pred tým nič podobné 
neskúšal...

Nakoniec pre ňu zvolil miesto ako ktorékoľvek iné. Vyzliekol si 
bundu a začal kopať pri strome. Sarah medzitým ležala na igelitovom 
vreci z čistiarne. Bolo to namáhavé, ale konečne to mal za sebou. Jama 
veľkosti ľudského tela bola vykopaná. 

„Budeš mi chýbať, múza moja,“ pobozkal ju na studené pery a vložil 
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do igelitu. Poslednýkrát k nej privoňal, zatiahol za ňou zips a opatrne, 
ako nejakú porcelánovú bábiku, ju položil do jamy vystlatej mäkkou 
dekou.

***

„Srdečne vás vítam...,“ počul hovoriť riaditeľa Peter. Ako všetci jeho 
spolužiaci, aj on sedel v triede v čiernom obleku a tváril sa, že príhovor 
riaditeľa školy je tá najzaujímavejšia vec na svete. 

Obzrel sa okolo seba. Väčšina ľudí hľadela do neznáma, niektorí 
si nervózne hľadali pohodlnejšie miesto na stoličke a našli sa aj takí, 
ktorí boli úplne vystresovaní. Peter sa chcel niekam zaradiť no uve-
domil si, že ani do jednej z tých skupín nepatrí. Nemá sa čoho báť. 
Na rozhodujúcu chvíľu v jeho živote je predsa pripravený. Neexistuje 
nič, čo by ho prekvapilo. Neexistuje nič, čo by ho porazilo. Tému vie 
vopred. Zvládne to. On, Peter Hamilton, to dokáže!

„Môžete začať,“ počul. Nasadil si na hlavu tmavomodrú šiltovku 
a začal písať príbeh, ktorý prežil len pred pár hodinami. Opísal všetko. 
Úplne do bodky. 

Tak ľahko sa mu ešte nikdy nepísalo. 
„Si moja múza,“ opakoval stále. Bozkával ju po celom tele. Prekrásne 

voňala. Bola nádherná...mladá...príťažlivá...vyžarovalo z nej niečo ne-
skutočné...bola inšpiratívna...bola to Sarah. Zahľadel sa pred seba. 
Ach, tá noc bola krásna...stála za to...  Ani sekundu neľutoval to, čo 
spravil.

„Vravel som ti, že som zlý...,“ dokončil na záver.

***

Nasledujúce mesiace strávil veľmi napäto. Musel ešte čakať, kým 
jeho prácu ohodnotí porota. Boli to zvláštne dni, nechutilo mu ani jesť. 
Až v jedno aprílové ráno, keď sa obliekal a zapol si televízor, aby si 
pozrel ranné spravodajstvo, zbadal svoju fotografiu v telke.

Srdce mu začalo biť ako divé. Podišiel k diaľkovému ovládaču 
a pridal zvuk.

„Chlapec, ktorý ešte ani len netuší, ako veľmi sa mu zmenil život 
a to pre úplne obyčajnú vec, ktorú každý z vás berie ako samozrejmosť 
– dostavil sa na maturity. Presne tak, Peter Hamilton, je v maturitnom 
ročníku a nespravil vôbec nič výnimočné okrem toho, že napísal sloh 
na tému ako aj všetci jeho spolužiaci...,“ počul reportérku v televízii. 

V tej chvíli zazvonil telefón.
„Haló?“ spýtal sa, keď zodvihol.
„Dobrý deň, Peter,“ počul svojho triedneho profesora.
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„Dobrý deň, pán Barthney,“ pozdravil ho žiak.
„Pozri, Peter, určite si to už videl v telke, predsa to dávajú už celé 

ráno. Chcel som ti len povedať, že pred školou je už plno reportérov, 
sú tu aj z vydavateľstva, veď si to už počul, takže by som ťa len chcel 
poprosiť, aby si sa poponáhľal,“ dokončil vetu a zložil.

Peter zostal ako obarený. Z vydavateľstva? To vážne? Veď v telke 
nič podobné nespomínali...alebo to hovorili presne vo chvíli, keď sa 
rozprával s pánom Barthneyom? No nič, najlepšie spraví, keď sa v tejto 
chvíli vyberie do školy.

Pred Valtairovou strednou ešte nikdy nebolo tak rušno. Všade 
naokolo boli zaparkované autá z televízie, vonku pobehovali vzrušení 
reportéri, scenáristi a kameramani. Pri hlavnej bráne postávali ne-
dočkaví spolužiaci, ktorí chceli zagratulovať kamarátovi alebo sa iba 
chceli vidieť v telke.

„Aha! Tam je! Už ide!“ zvolal niekto z davu. V tom momente sa 
k Petrovi nahrnuli všetci tí horliví reportéri a začali mu klásť otázky.

„Povedz, Peter, ako si to dokázal?“
„Čo ťa inšpirovalo....“
„Prečo si sa rozhodol práve pre tú krutú variantu?“
„Ako je možné, že taký mladý chalan...,“
„Viete...ja....,“ začal Peter váhavo. Nevedel, kam sa má pozerať skôr. 

A od bleskov fotoaparátov pred sebou videl iba modrú clonu. Zachránil 
ho až pán Barthney, ktorý mu prišiel na pomoc.

„Dámy a páni, Peter prišiel len pred chvíľkou. Poprosím vás o str-
penie, na všetky otázky vám odpovie na tlačovke, ktorá sa bude konať 
o jedenástej,“ počul ho hovoriť. Peter sa držal radšej v ústraní. Takže 
jeho veľký deň je tu. Deň D, na ktorý čakal toľké roky, je tu, naširoko 
sa usmial do objektívov, čím odhalil dva rady bezchybne bielych zubov. 
Ma milý úsmev, napadlo žurnalistov, keď vchádzal do budovy školy.

„Dobrý deň, Peter. Volám sa Sandra McGuayová a som zástupkyňa 
knižného nakladateľstva EHM,“ predstavila sa mladá a sympatická 
ryšavovláska. Peter sa na ňu milo usmial a zahľadel sa jej priamo 
do očí. Zdalo sa, že Sandre to vôbec nie je proti srsti. Práve naopak, 
naklonila hlavou na stranu a koketne si prehrabla vlasy. Ako mu ozná-
mila, spoločnosť EHM mu ponúkla vydanie knihy podobného obsahu 
ako bola jeho maturitná práca. 

Pretože po tom, čo si ju prečítal pán Barthney ako predseda matu-
ritnej komisie, zostal v nemom úžase. Okamžite kontaktoval vydava-
teľstvá, ktoré pre tých pár stránok bestselleru, doslova a dopísmena, 
vyhlásili vojnu. 

„Vydavateľstvo EHM pôsobí v tejto sfére už niekoľko desaťročí. 
Za ten čas si stihlo vytvoriť vysoké postavenie, čo si môžete všimnúť aj 
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v tomto prípade. Vydávame tie najpredávanejšie a najobľúbenejšie 
knihy. Všetci autori sa stali svetoznámymi aj vďaka nám. Myslím, že 
sa nemusíte báť, že by ste neuspeli,“ predniesla nakoniec. 

Peter si upravil šiltovku.
„Ak budem vo vašej spoločnosti, nemám strach o to, že by sa niečo 

pokazilo,“
„Podobne,“ žmurkla naňho. Na chvíľu sa mu zahľadela do očí a on 

opäť pocítil to napätie...
„Ak sa nenahneváte, tlačovka sa začína presne o tri minúty, mali 

by sme sa pobrať do haly,“ upozornil ich pán Barthney.
„Ako len poviete,“ rozhodil rukami Peter a nechal slečnu McGuayovú, 

nech vyjde z miestnosti prvá.

***

„Peter, vždy si sa chcel venovať písaniu?“ spýtala sa reportérka 
s prísnym výzorom na tvári sediaca v prednom rade.

Bolo pol dvanástej a na Vailtairovej strednej škole bolo riadne ruš-
no. V Hale, ktorá bola postavená pre niečo vyše dvetisíc študentov, sa 
teraz nachádzalo množstvo horlivých reportérov a aj niekoľko žiakov, 
ktorým sa sem podarilo pretlačiť, len aby si mohli vypočuť prvý ofi-
ciálny rozhovor s jedným z najmladších spisovateľov na svete. Teraz to 
už bolo oficiálne, pred pár minútami to vyhlásila v priamom prenose 
zástupkyňa celého EHM!

„Áno, písanie ma bavilo už od malička. Neviem si bez neho pred-
staviť svoj život.“

„A, Peter, máš priateľku?“ zakričal dievčenský hlas odniekadiaľ 
zozadu. Halou sa preniesla vlna smiechu.

„Myslím, že je to vec, ktorá sa vôbec netýka dnešnej témy,“ záhadne 
sa usmial a pozrel sa vedľa, kde sedela Sandra.

„Od koľkých rokov sa venujete písaniu aktívne?“ prihlásil sa starší, 
silnejší pán. „Myslím, že skutočne som začal písať až na strednej. To 
viete, dievčatám sa páčia ľúbostné básničky,“ zavtipkoval. Ľudia sa 
znova zasmiali. Nato však pán Bartney vyhlásil, že tlačovka sa končí. 
Reportéri sa postavili a začali vychádzať von z miestnosti.

„Peter, chceš povedať ešte niečo na záver?“ zakričal v tom niekto 
z kúta. Peter si priložil k ústam prvý mikrofón, ktorý našiel. V hale 
nastalo razom ticho. Mohli ste počuť iba redaktorov, ktorí prikazovali 
kameramanom, aby opäť zapli kamery. A to iba kvôli jednej vete.

„Ďakujem mojej múze.“ 
Nato odložil mikrofón na stôl a pobral sa dole z pódia, kde naňho už 

čakala ryšavovlasá Sandra.
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SLÁVKA PINTÉROVÁ, 20 ROKOV
Obchodná akadémia, Šurany

Bydlisko: Gbelce

Ako sa zachraňujú sny...

Hovorí sa, že život je iba fikcia a skutočné bytie patrí iba tým, ktorí 
veria v krásu svojich snov a predsa sa nestrácajú v realite. Nie, nemu-
sí im patriť prívlastok „ľudia s veľkým duchom“, pretože i tí, ktorí sú 
duchom veľkí, mali vždy problém s duchom malým.. s duchom, ktorí 
nikdy nepochopí človeka.

Moc našich slov je obrovská. Slová menia históriu a jediné slovo do-
káže zmeniť človeka. Občas potrebujeme mapu minulosti, aby sme do-
kázali pochopiť prítomnosť a plánovať budúcnosť. No bezmyšlienkovite 
sa spoliehať na zdedené stereotypy? Obávame sa vary, že by sme urobili 
chybu? A čo ak aj áno. Veď ten, kto sa nikdy nepomýlil, nikdy ani nič 
neobjavil, pretože najväčšie zázraky často vznikajú z omylov. Tak prečo 
sa ich báť? Prečo radšej nemať odvahu  použiť vlastnú inteligenciu. 
Naučiť odvahu túžiť po nekonečnom priestore vesmíru a zastať sa toho, 
čo je pre nás skutočne dôležité... hoci by sme boli i jediní.

Za každým rohom človeka môže čakať nová cesta, no ten, čo nemá 
odvahu ukázať svetu svoju pravú tvár, bude celý život nosiť masku ošú-
chanú časom a cudzími myšlienkami. Rozumný človek, ten sa dokáže 
svetu prispôsobiť a predsa ho zmeniť svojim vnímaním, no nerozumný, 
ten chce svet prispôsobiť sebe a pritom často ani sám seba nepozná... 

****

Karla bola pôsobivá. Chladná a predsa starostlivá, zakrývala 
na stole červenú škvrnu cez ktorú prehodila biely obrúsok. Ako plach-
ty, ktoré prehodia cez mŕtve telá. 

„Nezvládneš to. Neznesieš to. V živote si predsa nič nezvládol, tak 
ako si si mohol myslieť, že zvládneš toto. Nemôžem dýchať. Nemôžem... 
musím, musím niečo spraviť, vykričať tú neznesiteľnú pravdu, čo ma 
ťaží na duši vypálená atramentom môjho života.“ bil do mňa hlas 
v mojej mysli.

Možno to bol môj tón, ktorý ako utíšenie po búrke privítalo ticho. 
Miestami som vyzeral kľudne, miestami rozpačito. Rozišli sme sa do 
svojich izieb... tak ako vždy. Nikto nič nepovedal, nikto nič nevidel, nič 
nepočul. 

Občas som ju pozoroval ako spí. Ticho som sa vkradol do jej izby 
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a potichu sa prizeral jej odpočinku. Nikdy som ju nezobudil, pretože 
som vedel, že ak sa tak stane, nebudeme si mať čo povedať. Omráčený 
údivom i žiarlivosťou som si uvedomil, že je ukrytá vo svete vlastnej 
existencie krásy a inteligencie. 

Možno to vyznie cynicky, ale vždy som bol niečím posadnutý. Som 
cynikom v maske romantika. Pravdovravný, pripravený akceptovať 
názory iných.. ale bez slov. Nie vždy som si zachovával takýto odstup 
od ľudí..  Bolo toho veľa, čo ma zmenilo odkedy môj svet prišiel na 
svet...

Občas, keď si spomínam na svoje detstvo do očí sa mi miestami 
hrnú slzy. Pochádzam z miest, ktoré si nepamätám a z čias, na ktoré 
mi nikto nechcel dať odpoveď. Bol som asi len ďalším nechceným dieťa-
ťom, ktoré nikto nečakal a zjavilo sa iba ako príťaž. Taká bola pravda, 
ktorej som nikdy nechcel veriť. Vždy som si vravieval, že to bol len zlý 
sen, obyčajná nočná mora, ktorá sa mi hlboko vryla do pamäte a preto 
sa mi teraz javí ako spomienka. 

Vyrastal som v domove plnom detí, no predsa akosi nebol mojím do-
movom. Raz som na ulici začul ako sa jedna matka vyhrážala svojmu 
synovi, že ak sa nepolepší, pošle ho do detského domova. Ako by to 
bol nápravnovýchovný ústav a nie miesto, kam sa desiatky detí denne 
vracajú, aby aspoň  trochu ucítili teplo lásky. Ja som v ňom vyrastal. 
I napriek láskavej starostlivosti opatrovateliek som si k nim však ni-
kdy nemohol vytvoriť úplne blízky citový vzťah. Vždy som sa i o ten 
kúsok nehy musel deliť.

Bol som objemný a tvár som mal posiatu nepeknými vyrážkami. 
Všetky deti sa na mňa pozerali ako na malomocného, no nakoľko nikto 
nevedel nič o mojich predkoch, nieto ešte o chorobách mojej rodiny, 
bolo veľmi ťažko určiť diagnózu. Ani v škole to nebolo o nič ľahšie. 
Vysmievali sa mi a ukazovali na mňa prstom.

„Veď ty ani nie si skutočný!“ kričali na mňa: „..skutočné deti predsa 
majú rodičov.“

Najprv som nevedel, čo tým myslia. Nikdy som nebol oblečený ako 
ostatní, nemal som drahé veci, ani nič čo by sa mi dalo závidieť. Nikto 
ma nečakával pred školou, nebrával ma na zmrzlinu, na futbal... 
Na výlety som chodil, iba keď sa mi na ne ostatní poskladali. Cítil 
som sa sám. Ako príťaž pre svet, v ktorom ma nikto nechcel. Bol som 
priesvitný. Taký priesvitný, až som sa triasol, aby som nezacláňal. Bol 
som väzňom vlastnej minulosti, ktorú som nikdy nepoznal. No vždy 
som sníval o tom, odkiaľ pochádzam. Kto som a kto ma priviedol na 
svet. Každý deň som čakal, že sa raz otvoria dvere a niekto ma pohladí 
po tvári, pritúli si ma, dá mi bozk na líce... a povie mi: 

„Synček, veď ty si náš.“
No nikdy sa tak nestalo. Keď iní čítali úvahy o svojich snoch, ja som 
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len tíško počúval a so zatajeným dychom hltal každú jednu myšlienku. 
Zdali sa mi také vzdialené, až mi miestami pripadali ako ďaleké gala-
xie v dimenziách vesmíru... no ja som túžil len po jednom. Pre mnohých 
to bola obyčajná zvyčajná povinnosť, ktorej sa chceli vyhnúť a preto 
na mňa len nechápavo pozerali a považovali ma za blázna. Sníval som 
o tom, ako jedného dňa zaklope na dvere mojej izby mama a povie:

 „ Miško, synček môj, poď čistiť zeleninu na dnešný obed...“ 
Nechcel som nič viac, no ani nič menej...ale bolo to tou najvzdiale-

nejšou hviezdou v galaxii vesmíru našej triedy. 

Býval som tichý a čoraz väčšmi som sa vhĺbil do štúdia. Knihy sa 
stali mojou najväčšou priateľkou i dôverníčkou. Ony sa mi nikdy ne-
smiali. Vždy ma vypočuli a zavše som v nich našiel odpovede na tisíce 
nevyslovených otázok. Plakávali so mnou.. a ja s nimi. Niekedy som 
mal pocit, že i ony sa cítia odvrhnuté, akoby ich nikto nechcel vypočuť. 
A tak sme sa rozprávali. Vraveli sme spolu dlhé hodiny, trávili spoločné 
noci. Boli oveľa múdrejšie a bystrejšie ako ja, a tak som len načúval 
ich slovám a delil sa s nimi o všetky moje myšlienky. Ja som sa stával 
dobrým, kým ony boli vynikajúcimi. Nedal som na ne dopustiť. Ja som 
zmenil ich samotu, ony môj život. Postupne som získaval rozsiahly 
prehľad v rozličných témach i oblastiach. Otvorili mi bránu do sveta, 
od ktorej mi dali kľúč. Bol som chudobný a predsa bohatý v duchu.

Vyštudoval som a stal som sa tým, čím som vždy túžil byť – leká-
rom. Spoznal som tisíce chorôb, no stále som mal pocit, že ma to ne-
priviedlo bližšie k blížnemu. Akoby svet zanevrel na mňa a ja na svet. 
Stával som pri pôrodoch a hľadel do tvárí matiek objímajúcich telíčka 
svojich novonarodených detí. Videl som slzy radosti i slzy smútku. 
Milovanie i zatratenie. Lásku i nenávisť v jednom okamihu. Nikdy sa 
nedozviem, aké to bolo pri mojom narodení a nikdy ani nespoznám 
materinskú lásku. Deti si nemôžeme vybrať tak, ako si deti nemôžu 
vybrať rodičov. Šťastní sú tí, čo poznajú vôňu domova, pretože tej sa 
žiadna iná nevyrovná. 

Možno sú v živote dobré a zlé rytmy. ..možno sa striedajú ako 
EKG... a snáď sa len musíme naladiť na ten správny tón, ktorý som 
dosiaľ nevedel nájsť. Veríme, že nespútaná duša mladého človeka sa 
zľahka načrie a dosiahne hviezdne obzory. Myslíme si, že mladé telo 
ukrýva v sebe tajomstvo vytúženého raja, ktoré my celý život tak dych-
tivo hľadáme kráčajúc námesačne svojimi dňami. No každou cestou 
vedie veľa ciest. Nie je rovná, či kľukatá a mnohokrát na nej musíme 
obetovať veľa síl, aby sme sa aspoň priblížili k vytúženému cieľu.

****
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Dnes stojím v šere odetý pri posteli svojej ženy. Nebudím ju, pretože 
ak by sa tak stalo, na aké otázky by som sa jej ešte pýtal? Čo by som 
chcel ešte vedieť? Veď všetky moje odpovede spia o poschodie nižšie 
vo svojich izbách. Aké iné otázky by som ešte mohol mať? 

Nikdy nezabudnem na výraz jej tváre, keď sme sa zoznámili. 
Dodnes ho nedokážem opísať. Neviem, čím to bude, ale asi niektorý 
výraz dokážu zachytiť len umelci. 

Ľúbime sa... tak svojsky. Nikdy sme spolu neprehovorili jediné slo-
vo. Ona vravievala telom a ja som len tíško počúval očami. Trpí afáziou 
a hoci stratila schopnosť reči, za celý život mi toho povedala viac ako 
tisíce tvárí, ktoré som stretol. Dala mi všetko a pritom nežiadala nič. 
Všetko, čo som si v živote prial. Nie, neprekypujeme bohatstvom, ale 
sme šťastní. Šťastní, pretože máme jeden druhého. Ja muž bez minu-
losti, ona žena bez slov... a naše deti, plody nášho života.

Ráno ich zobudím so slovami: 

„Janka, Miško, deti moje.... poďte čistiť zeleninu na dnešný obed.“

... a  ich znudené pohľady na mňa vysypú hŕbu argumentov, pre-
čo ich zaťažujem takými malichernosťami. Asi to nikdy nepochopia. 
Nikdy nebudú vedieť pochopiť, že táto malichernosť bola mojím celo-
životným snom. 

Možno sa im to zdá ako nepriateľský koncept za hranicami reality 
ranného pokoja. Museli by okúsiť trochu mrazu, aby vedeli ako chutí 
teplo. 

Životy iných,  sú pre nás často iba príbehmi... a ich tváre sú iba 
ilustrácie, ktoré nás stretávajú na uliciach... ale i z nekyprenej pôdy 
môže vyrásť zdravý strom... všetko je ukryté v útrobách duše človeka a 
sile vôle odrážajúcej sa v zrkadle jeho činov...
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GRIGORIJ STARODUBCEV, 24 ROKOV
FF UKF, Nitra
Bydlisko: Nitra

Amulety

Minútu pred úsvitom 
blikám mestom

ako semafor
na neexistujúcej

križovatke
tvojich bozkov

a amuletov
ktoré zima
gravíruje 

rovno na kožu

Nič nie je podstatnejšie
ako ráno
keď vtáci

s plochou dráhou 
letu

bombardujú nebo 
svojím počtom

a kvety 
od úžasu

otvárajú ústa
v bezmenných galaxiách

ktoré poznajú len oni
v čakárni

na dymový signál
od Boha

 On je však nefajčiar

a nebo
má žlté prsty 
iba od neónu

čo zostal po búrkach
zavesený 

na opačnej strane
vesmíru
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KAMBODŽSKÉ DETSKÉ RUŽE 
BEZ TŔŇOV

V spánku
mi vystupuje na čelo

studený pot
Pol Potových detí

ktoré naraz dospeli
keď nimi tresli o strom

ako pokazeným veterníkom
a oni vypustili dušu
do spenených korún

les
vtedy strašne oťažel

a zem pod ním
musela si na minútu

sadnúť

zostali na nej
iba oči

opustených hračiek
čo po večeroch

slzia
pretože každý lístok

má od tej doby
inú detskú tvár

sfarbenú
trochu do červena

KLENOT V LOTOSE

V okrasnom kríku
so žltými kvetmi
leží bezdomovec

oči má 
vyvrátené

nahor
akoby držal
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ešte stále 
svoje purpurové nebo

na bielkach

posledný Atlant
vodorovne sťatý

s okrídleným srdcom
miznúcim

hrozne rýchlo 
z dohľadu

a jeho
vymyslený

strážny anjel
v roztopenom perí

ktorý sa dostal 
príliš blízko

ku slnku
nádherne padá

nenacvičenou piruetou
niekde za viečkami

OBRÁTENÝ MIKULÁŠ

Prešiel som izbou 
ako dravá mačka

v tme takej boľavej
a ostrej

ako keď si z celej sily 
plesneš po oku
a v kútikoch

sa ti zjaví
obrátený Mikuláš

-
povestný anjel Neo

nový z rady
okrídlených strelcov

ktorí chodia vzduchom
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iba v uhlopriečkach
a cez deň visia

v šikmých strechách
opustených kaplniek

Prišiel si ku mne
pre odtlačky prstov

a pre skladačku
z tvojho 

podnebia

PREVTEĽOVANIE  TELIAT

Keď som si práve
vytáčal z hlavy vypálené slnko

ako kliešťa
a trochu ako začiernenú žiarovku

do protismeru popoludnia
vykopla mi dvere

malá svorka kukláčov
no ja

som videl iba zakalené oči
čakajúce na svoju nezachytiteľnú

meta-morfózu

Na čele
zopár centimetrov

nad podlahou
vznášal sa ako padlý anjel
domáci bôžik celej skupiny

mlynárik
s nablýskanou brokovnicou

z a r e v a l

takou silou
až sa mu podlomili

tenké nohy
zarezonovali mihalnice

kapustný vesmír
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nahol svoje tykadlá
a zatackal sa od strachu

t o t o   n i e   j e    c v i č e n i e

opakoval si viditeľne
v hlave

a bolo jasné
že ide do tuhého

že majú skrátka ostré náboje

Zostalo mi len zobrať
medzi ukazovák a palec

zadymenú, teplú žiarovku
slnečného kotúča
nežne a mäkko

ako čerstvo vyliahnutú
volavku

a s rachotom ju prasknúť

Mlynárik
vytreštil falošné páry očí

a niekde zozadu
sa začal odriekať
motýlí Otče náš

Bleskovým pohybom
som schmatol starý telefón

na ktorom išli stlačiť
iba tri číslice

( 1  5  8 )
a chrapľavým hlasom

zašepkal:

  „ P o s i l y
      v o l a j t e   o k a m ž i t e   
               p o s i l y.”
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SAMOVZNIETENIE

Praská vzduch
a vtáčia jarabina

opálená
do červena

 bezstarostne
 máva krídlami

akoby si bola
pod ňou nahá

iba 
so strapcami

ktoré horia vo vlasoch
až do jesene

keď nebo
už nevydrží dlhšie

tajiť dych
a všetkým 
ťa prezradí
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LUKÁŠ PIŇÁK, 19 ROKOV
 FF UKF, Nitra

Bydlisko: Hlohovec

Ja = vlkolak

Po šťastných
a krvavých

tesne nad ranom
keď sa vlkolak

po šichte umýva
a ja mu držím zrkadlo..

premýšľam
vo väzení z konvencii sám

zapácham ako rybár
nemôžem sa zbaviť v sne

zástupu / armády
rybacích hláv

Naše priestupky
ošarpaná pokuta
svetu už zhasla

Nevhodné
pre mysliacu menšinu

Nekonečné ticho
ľahlo pred bránou

ako nemý film
titulky treba

na pochopenie citov
Biblia nie je

vedecký časopis
posledných 500 rokov

zložený
zo 40 kníh

kde riešili otázku
ako predať
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cestu do raja
Hrajú:

99 % zo 6 miliárd
iba komparzistov

ktorým pripadli čísla
ostatný ovenčený
Nobelovou cenou

oskarom
a zlatou kopačkou

Réžia:
členovia senátov

parlamentov
Al Káidi

médií
a iných katov

Scenár:
anonym

ktorý neuzavrel
zmluvu s diablom
ale sám so sebou

Poďakovanie:
sponzorom

hercom
celému štábu
a planéte Zem

za poskytnutie priestorov
zmazaných masových hrobov

a hŕbu času

Dievča ulice

Svrbí ma....
aj svedomie

Čakám na pasáka
pasie ma
ulicami

bordelmi
život ma mení

necháva vrásky
pohlavné choroby
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roztiahnuté nohy
ako ma ľudia oddelili

boh už nespojí

Som pohrebisko
dejín

manželstiev
chlapov

masový hrob
vzťahov

Po(i)stenie citov
neprimeraný postoj

môjmu životu

Jej bosé nohy
tikajú

na sever
a zas na juh

už len nemo kričí
mala som chuť

vypadnúť

Pre Ajvu

Štvaný životom
s unaveným mesiacom

po osemhodinovej šichte
znechutený

zo svojho stvoriteľa

spovedám sa vám
moja sufražetka

moja venuša
posledný krát

neukrižovaný
nepotopený
neukrivdený

iba som zazrel nebo
cez kľúčovú dierku
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Tajná známosť

Oprel som sa
o jej mäkké telo

už sa v nej nebúria hormóny
búrim sa ja
zhrešili sme

proti konvenciám
pred Bohom

tmavá a nečitateľná
ako predposledná etapa

nekonečna
leží vedľa mňa

a dáva mi polovičný
do raja

za ktorý sa platí
od pradávna

zaužívanými percentami
z citov

ešte mi stihla
spraviť raňajky
a bozk na čelo

než utiekla do školy
kde sa treba tváriť
že sa nepoznáme

škoda
keby to aj v skutočnosti

bolo s (Ni)nou tak



49

LUCIA RADECKÁ, 20 ROKOV
FF UKF, Nitra

Bydlisko: Michalovce

STARENA

Mrzká starena
kríva v rytme tanga
Lúče strhli jej tvár
Zakúsila trocha zo smrti
Znetvorená duša cm úľa si palce na nohách
Óh, aká slasť
Zakrátko zdvíha päťkilové závažie
Spadlo
 jej zo srdca 
Sťaby rakva bez venca
Bez rozlúčky 
Bez modlitby

Z úcty vyprchala šťava
 pravdaže ovocná 
Zuby sa kníšu v rytme tanga 
Prepláva nimi už len po domácky urobená hrušková výživa
 pre stareny 
Sliny sa hompáľajú 
na ovisnutej gambe
 taktiež po domácky urobenej
Po mastných vlasoch sa prechádzajú domáci
Boli tu včera a budú tu aj zajtra
Niekoľkokrát
urobí učebnicové kroky
Dva dopredu
Dva dozadu
a neúspešne padá
 do mdlôb
Lúka bez zubnej kefky
stáva sa domovom
 pre všetkých
Vycivené údy oslobodili zem 
od poslednej kukurice

Domáci sa odsťahovali
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Vraj sa to dá

Desať bodných rán
do hrudníka
a sme opäť
priatelia
Hráme človeče
a ja sa nehnevám
Lúpeme spolu pistácie
Periny už vychladli
keď...
Rozmaznal si ma do bezvedomia
Zmýlil si si ma
so sardinkou v tomate
Plávam si paradajkami
a ty sa prehrabávaš dužinou
Bez kyslíka

Vraj sa to dá

Kilometrová úrodná pláň
plná zeminy
a košatých stromov
My dvaja
Ja slivka
a ty
gaštan
Na fotkách vyzeráme
komicky
Úrodné
Politický prevrat v našich srdciach
zanechal
agresívny pokoj

Vraj sa to dá

Rozbili sme prasiatko
a zamierili do kina
Hlavná úloha - nenásytný hrdina
v tvojom podaní
Ja režisér bez kravaty
Taký trocha pop art
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Romanca v čierno bielom
vydaní
Koniec hercom v pyžamách

Ľúb ma

Vtedy, keď si uložil
môj život
do sarkofágu
ručičky na hodinkách
ukazovali
devätnásť
Trocha primladá
na
mladícke
nerozvážnosti
tohto
tisícročia
V duchu tradícií
knísala som sa
v lone dravých krýs
a čerstvo zasiateho maku
Na úpätí
tunajších plání
žala obilie
a
siala trávu
do pravidelných tvarov
Lúčila sa
po stý krát
s umením
a želala si smrť
Jánošíkovu
Milovala som ťa
keď si mi nežne
sypal piesok
do očí
aja
som ich mala
krvavé od vďaky
ľúb ma tak
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ako
ťa ja nikdy milovať
neznesiem.

ŽIVOČÍCH

Dýkou si
češem vlasy
Viažeš mi ich
do stále zložitejších
uzlov
Raz si povedal
že budeme svoji
Naveky
Plešiny už prerástli
moje očakávania
Kupuješ drahé šperky
Vyfukuješ zo seba
diamantový dym
No
kričíš tak
obyčajne
Ako obyčajný
živočích
Flákaš sa po miestnych
putikách
a vykrikuješ
nadávky
ktoré tak
dôverne poznám
Zahulákaš do dažďa
a umelkyniam z 32.ulice
stojíš ako model
Nahý
Smiešny
Zúfalý '
Krešeš vrásky
na mojej ohyzdnej tvári
Pasívne polohy sú
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ti vlastné
Prežil si túto
jar
Kupliar ti zobral
odtlačky prstov
a ty si len
takticky
zaútočil na jeho
ego
Jemne ma hladíš
po uzlíkoch
a prechádzaš mi perami
po duši
Rozkotúľaš slová
do vzduchoprázdna
a myslíš to vážne
Dve na tri, tri na štyri, päť na šesť..
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BRIGITA HORVÁTHOVÁ, 22 ROKOV
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Bydlisko: Kežmarok

V zajatí bytia

Byť, či nebyť to je základná otázka každého potencionálneho samo-
vraha snažiaceho sa vymaniť spod vplyvu neznesiteľnej reality. Veď 
skutočnosť občas každého z nás páli, deprimuje, privádza do zúfalstva... 
Súvisí to s faktom nemožnosti poprieť  autentické bytie v tejto klietke 
uzatvoreného časopriestoru. Každý z nás prichádza do konfrontácie 
s touto skľučujúcou klaustrofóbiou vlastnej existencie. 

Ešte minulý rok, predtým než odkvitli tvoje pery, bola som bytosťou 
s tečúcim úsmevom...

Veľmi skoro som postrehla, že nerád prejavuješ svoje city navonok. 
Odjakživa si bol ku všetkým  cynický a chladný ako žulový útes. Tvoje 
štrbavé srdce vysielalo ultrafialové lúče do okruhu troch kilometrov 
a systematicky ničilo všetko, čo mu stálo v ceste. Uzamkol si sa do svo-
jich vzdušných zámkov a kľúče od brány si odhodil do priepasti. Nik sa 
k tebe nesmel priblížiť, dokonca ani ja...

Dobre som vedela o tvojich problémoch, veď sme sa poznali už 
dávno. Avšak nepomohlo to, stále sme si boli cudzincami. Cudzincami 
z opačnej strany slnečnej sústavy. Chcela som preklenúť tie praska-
júce ľady, čo nás od seba oddeľovali. Žiaľ moje úsilie vyšlo nazmar. 
Napriek výstražným signálom si nasadol na svoju potápajúcu sa kryhu 
a vesloval si k neznámym obzorom. Obzorom dokonalého zabudnutia. 
Vzďaľoval si sa ako trepotajúca sa bodka strážneho majáka. 

Na úsvite sa mihali tvoje vyhasnuté svetielka...

Utekal si ako piesok presypávajúci sa pomedzi zamdlené prsty 
kostlivca. Tvoj dym sa vznášal z útrob bafkajúceho parníka a zvodné 
sirény ťa lákali do zradných vôd bahnitej močariny...

Podľahol si sám sebe a dal si sa ovenčiť putami nesplniteľných 
túžob.  

Svet si odrazu videl očami slepca a cez hustý závoj skrehnutých 
hmiel prestával si vnímať  jeho pestré dlane. V rozbúrenej mysli sa ti 
v pološere roztancovali divotvorné predstavy... 
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V diaľke som  videla vädnúť tvoju tvár....

Stál si uprostred jesennej záhrady. Tá záhrada ti na zelenom podno-
se servírovala svoje červivé plody. Nebol si tam sám, bola pri tebe žena 
a ponúkla ti jablko. 

Tá žena ponúkala seba... Prijal si, vďačne a ohromene si prijal jej 
teplo. Teplo sálajúce priamo z centra mliečnymi hviezdami posiatej 
Galaxie a nechal si sa pohlcovať jej desivými čiernymi dierami, ba 
dokonca dovolil si jej obhrýzať tvoj kostnatý ohryzok.... 

Opantala ťa, omámila, ovládla a zmocnila sa tvojich nepokojných 
snov...

Kým si spal zabodla do teba svoje otrávené žihadlo. Pravdaže, nič si 
nepostrehol a všetko bolo po starom. Len ty si sa menil...

Narástli ti mušie krídla a chcel si vzlietnuť. Vzlietnuť k tisícom 
jaga-júcich sa sĺnk...

Padal si, rýchlo a beznádejne si padal z kozmických výšok, kam 
ťa vyniesli tvoje fantastické zjavenia. Dobrácky a poddajný Pegas sa 
pod tvojimi roztrasenými kolenami odrazu splašil a zhodil ťa zo sedla. 
Márne si hľadal svoju injekčnú striekačku..., nebolo ženy plnej horúce-
ho objatia, nebolo ničoho... Dostal si priamy zásah do Achillovej päty. 
Hadiaci sa had ťa silno poštípal. Navreli ti všetky žily a v modrom 
oceáne tvojich rúk som zbadala akési bodky... 

Na vlase visela tvoja závislosť

Žena. Tá tvoja krištáľová žena sa viac neukázala. Nasypala ti 
do očí štipľavý prach, aby si si nikdy viac nespomenul na jej pokrivenú 
tvár. Aj hluché hluchavky ohluchli v tichu tvojich fialiek. Zranený si 
sa plazil vo svojom pokazenom žalúdku štrbinami zlomenej minulosti. 

,,Zrada, ...“, vraveli tvoje kalné rieky zlosti. Hnev, zúfalstvo, be-
znádej sa pretekali o prvenstvo. Zachytila som výkriky tvojich pohľa-
dov, žiaľ ty si ma cez štrbiny zatiahnutých žalúzií v tvojej duši akosi 
prehliadol. Utiahol si sa do jaskynnej samoty, aby šumenie a kroky 
tvojich utrápených myšlienok sa v ozvenách rozlievali v nekončiacom 
nekonečne. 

Tvoje listy spálil mráz a lupene mojich nemých bozkov ostali visieť 
na vláknach pavučín...
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Spáchal si to. Niečo v tebe sa pomútilo a ty si vykonal ten hrozný 
čin. Rozhodol si sa ukončiť vetu, vetu vlastného života poslednou bod-
kou. Tvoja matka, tvoja sestra..., všetci tvoji blízki ťa za to odsudzovali, 
nenávideli, trúchlili, no popritom ťa bezhranične milovali. Milovali ťa 
viac než ja. 

Milovali ťa viac...

Práve stojím pri tebe a dívam sa do tvojej hlinenej tváre ako ti 
z vyschnutého srdca vykvitli nebojácne a temné chryzantény. Sú mocné 
a smelé, také ako si bol kedysi dávno ty, no žiaľ stačila kritická chvíľka 
ošiaľu a všetko sa zmenilo. Teraz ležíš v temnom údolí a svojimi ko-
reňmi ťa vrúcne objímajú len korene plačúcich briez. Stovkami bodiek 
v tvojich dopichaných žilách si dal posledné zbohom celému vesmíru, 
rodine, priateľom i mne. 

Tieto riadky píšem ako výzvu všetkým výhonkom tejto zeme, aby 
porozumeli gramatike tohto sveta, aby dostali rozum a nedávali bodky 
tam, kde ich netreba....
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LUCIA GECELOVSKÁ, 22 ROKOV
Vysoká škola ekonomická v Prahe, Praha

Bydlisko: Košice

List nad vodou, list pod vodou

Na pláži sedel chlap. Teodor. Bolo to v ich rodine vtedy pred vy-
še dvadsať jeden rokmi dosť divoké. Šialenstvo. Všade neporiadok, 
po zemi sa pohadzovali hračky, oblečenie a na tom všetkom boli omr-
vinky snáď všetkého, čo sa za posledné dni jedlo. Malá Terezka bola 
veľmi živé dieťa. Jeho staršia sesternica. Tehotná pani Krndelová 
nevládala upratovať a Terezkina mama bola na liečení. A chlapi? Tí 
chodili do firmy a práca v byte im nič nehovorila. V ten deň šli v telke 
samé blbosti. Pani Krndelová sedela na gaučovke a čumela na obrazov-
ku úplne vyčerpaná. Nezaujímalo ju, čo tam šlo, ale pozerala. Chvíľa 
ničnerobenia. V brušku mala bábo. Už len tri týždne a vyvalí na ňu 
svoje očká malý chlapček. Tešila sa. Veľmi sa tešila. Vyrástla v biede, 
ledva dokončila strednú školu. Jej syn bude mať lepšiu budúcnosť. 
I keby mala pracovať od rána do večera. „Theodore Roosvelt sa svoj-
ho času vo veku 43 rokov stal najmladším prezidentom v histórii 
Spojených štátov. Bol zaujímavou osobnosťou, vniesol silu a vzrušenie 
do postu prezidenta. Presadzoval progresívne reformy, silnú zahra-
ničnú politiku a správal sa ako pravý „správca ľudu“. Dokázal...“ Pani 
Krndlová sa vytrhla zo zamyslenia. V telke dávali dokument o americ-
kých prezidentoch, ten deň venovaný Roosveltovi. Dívala sa a počúvala 
všetko, čo o ňom hovorili. Teodor. To pravé meno pre jej syna. V tej 
chvíli sa rozhodla. 

Sedel s nohami pred sebou, podopieral sa rukami. Vlny mu zalievali 
chodidlá. Vlnka za vlnkou. Príjemný pocit, ale Teodor si to neuvedomo-
val. Bolo mu to jedno. Čo tam po vlnách. Voda, akurát nechutne slaná. 
Nič svetoborné. Veď sú jej na svete milióny litrov. Mal by sa hádam 
niečím tak bežným nadchýnať? Alebo sa z toho dokonca tešiť? Hurá, 
hurá, som pri mori, omývajú ma vlny tohto úžasného zázraku akým je 
more. No určite. Do kelu s morom, do kelu s vlnami. Dokážu vyliečiť 
ubolené srdce? Pokašľaný život? Poleno drevené, to len tak vo sne. 

 „Teodor Krndela, je mi ľúto, ale vzhľadom na vaše úbohé vedo-
mosti, ktorými ste ma dnes zahrnuli, Vám musím povedať, že dnešnú 
skúšku Ste neurobili. Viem, že ju potrebujete, ale ako vravieval kedysi 
môj učiteľ na gymnáziu, nepotešili Ste ma, tak ani ja Vás nepoteším,“ 
profesor Peterka nemal zľutovanie. ‘Sakra, prečo som si musel potia-
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hnuť práve tú najhoršiu možnú otázku? Do kelu, do kelu, do kelu. To 
nie je fér. Veď som sa toľko dní učil a takýto koniec.‘ „Je mi ľúto, ale 
vzhľadom na Vaše...“ v hlave mu zneli tie nešťastné slová stále dokola. 
Bolo to pred tromi mesiacmi, no ešte stále sú tam. Behajú v jeho moz-
gu, nie a nie sa ich zbaviť. ‘Poleno drevené mu bolo ľúto. No isto. Bol 
celý rád, že ma vykopol. Hnusák jeden. Mrvil ma ako suchý chlieb, to 
bol ten jeho súcit, jeho ochota pomôcť. Ľúto, ľúto, no určite. A ja som 
monacký princ, mám kopu peňazí, dievčatá sa o mňa bijú, cestujem 
po svete, v izbe mám krásny drahý koberec.‘ 

Na Hlavnej ulici v Košiciach je fontána. Tancujúca fontána. 
Voda strieka a padá podľa hudby. Vždy na celú hudba prestane 
a zaznie zvonkohra. Celá táto krása pravdaže prebieha len v teplých 
mesiacoch. Pred dvoma rokmi v lete k fontáne pristúpila mladá žena. 
Vyzerala napoly šialená, v očiach zúfalstvo, bolesť, beznádej. Týmito 
očami hľadela na striekajúcu nádheru pred sebou. Čo sa jej stalo? 
Pôsobila ako človek, ktorému sa na jeho ceste vynorí veľká diera, nevie 
ako ju prejsť a najjednoduchšie sa javí skočiť do nej. Vyzula si topánky 
a vošla do fontány. Stála tam odovzdaná jej kvapkám. Spŕšky vody 
v rytme hudby. Dala si dole šaty, odhodila ich a ľahla si na dno. Len 
tvár mala nad hladinou. Naokolo bola kopa ľudí, ale pre ňu akoby 
existoval len jej smútok a tá padajúca voda. Hučala všade vôkol nej. 
‘Hlupaňa. Šialená,‘ pomyslel si Teodor, ktorý celý ten výjav pozoroval. 
Žena nič nevnímala, len tú vodu. Na čo v tej chvíli myslela? Po pár 
minútach sa otočila a ľahla si na brucho. Poslednýkrát pozrela na dážď 
fontány a ponorila tvár pod hladinu. Sekundy plynuli. Nikto nič neuro-
bil. Všetci len hľadeli čo sa to deje. Niektorí vystrašene, iní pohoršene. 
Ďalším to bolo úplne jedno. Nejaká šibnutá sa kúpe vo fontáne. Desať, 
dvadsať, tridsať sekúnd. Teodor položil tašku na zem a rozbehol sa. 
Vbehol do vody a vytiahol ju spod hladiny. „Ste v poriadku?“ ‘Zbláznili 
Ste sa?‘ Chcel povedať, ale nechal si to pre seba. „Chceli Ste sa zabiť?“ 
Žena na neho len nemo hľadela. Narušil jej svet. Vzdala sa, ponechala 
svoj osud fontáne a on to prerušil. Čo povedať? Chcel sa spýtať ‘Prečo?‘, 
ale mal pocit, že by mu to aj tak nepovedala. Vyplašene sa dívala, 
akoby nevedela čo teraz. Bál sa, že sa do tej vody zas hodí. No stál 
oproti nej a vedel, že by jej to nedovolil. ‘Ako mohla niečo také urobiť?‘ 
Možno sa ani nechcela zabiť, možno len skúšala, ako dlho pod tou 
vodou vydrží. Ale skôr to vyzeralo na tú prvú možnosť. Bola to pekná 
žena. Páčila sa mu. Dlhé hnedé vlasy, krásne tmavé hlboké oči a plné 
pery. Dievčenská postava. Len ten výraz v tvári a ten smútok v očiach 
desili. „Poďte von,“ vyšlo z neho. Ani sa nepohla. Ešte chvíľu ticho stáli 
oproti sebe. Potom sa zjavila polícia a ženu odviedli. Vôbec nebojovala, 
bolo jej úplne jedno, že ju odvezú na policajnú stanicu. Možno si toho 
ani nebola vedomá. Čo s ňou bude? Ako sa jej život bude ďalej uberať? 
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Prekoná to alebo si nájde inú fontánu, rieku, jazero, či oceán? Teodora 
odpovede zaujímali, ale o neznámej žene odvtedy nepočul.

Nebola to jediná skúška, ktorú neurobil. Nasledovali ďalšie dve. 
Bol z toho zúfalý, veď sa predsa pripravoval. Čítal si to niekoľkokrát. 
Škola ho síce nebavila, čo sa na tom do istej miery určite podpísalo, 
ale snažil sa. Niekde musela byť chyba. Niečo robil zle. Prvý ročník 
nejako zvládol, i tento druhý vyzeralo, že prežije, ale na konci sa to 
pokazilo. Došiel mu list zo školy, vyhodili ho. Skončil. Vysokoškolský 
titul je minulosťou, cieľom, ktorý je v nedohľadne. Nezamestnaný. Už 
niekoľko týždňov je jedným z tých chudákov, čo hľadajú prácu. Stále 
neúspešne. Nečakal to. Neveril, že sa to môže stať. Ešte jeden rok, 
a mohol byť aspoň bakalárom. I to je titul. Jeho rodičov to vzalo ešte 
viac. A svoje sklamanie dávajú najavo nepeknými poznámkami. „Vieš 
ako sa hovorí takým ako si ty? Príživník.“ Počúval to skoro každý deň. 
„Máme dvadsaťjeden ročného syna a musíme ho živiť, i keď už neštu-
duje.“. „Máš ešte trochu času, a ak si nič nenájdeš, pôjdeš do bane.“ 
Vyhrážal sa mu otec. Nedali mu pokoj, stále vyrývali. Neznášal byť 
doma. Bolo to hrozné, stále dokola tie reči. 

Na pláži bol krásny slnečný deň. Taliansko. Za posledné peniaze, 
ktoré mal, si kúpil lístok. Preč. Musel preč. Už to nemohol vydržať. 
Začínal príliv a vlny mu už siahali až ku kolenám. Jeho jedinou oporou 
a radosťou bola Martina. Chodili spolu osem mesiacov. Cítil, že je to 
tá pravá. Skvelé dievča. Ryšavé vlasy, ktoré jej väčšinou voľne padali, 
zopínala si ich len výnimočne. Veľký talent na jazyky a matematiku. 
Milovníčka prírody. Lúky, lesy, jazerá, rada chodievala kamkoľvek 
mimo mesta, kde bolo čo najmenej badať zásahy človeka. Bola to jeho 
prvá veľká láska. Pred ňou nemal šťastie a zažil len odmietnutie a je-
den krátky vzťah, ktorý trval len pár týždňov. Nesadli si. Obaja to cítili 
a tak to ukončili. Martina pri ňom stála vždy, keď ju potreboval. Keď sa 
mu nedarilo v škole, keď bol nešťastný zo stavu v ich rodine. Rodičia sa 
často hádali. So sestrou dobre nevychádzal. Chcel, ale sestra nemala 
záujem. Maťka vniesla do jeho života svetlo a už po pol roku vedel, že 
to je žena, ktorú si raz chce vziať. Mal rád jej smiech, jej optimizmus. 
Schopnosť tešiť sa z maličkostí.  Keď konečne skončila zima a nastali 
teplé jarné dni, často chodievali na dlhé prechádzky na miesta, kde 
boli len oni. Naháňali sa na lúke ako malé deti. Keď ju chytil, zvalil 
ju do trávy a zahrnul ju celou svojou láskou. V lese ho donútila hrať 
schovávačku. To dieťa v nej mu zamotalo hlavu. Pôsobila tak nevinne 
a zraniteľne. Ako krehká bábika o ktorú sa treba starať s veľkou ne-
hou. A to presne chcel. Mať ju naveky. Jedného dňa na konci leta odi-
šla. Dostala výbornú možnosť štúdia v Amerike. „Prepáč. Veľmi ma to 
mrzí. Vieš, že ťa mám rada. Ale je to obrovská príležitosť. Životná šan-
ca. Nemôžem to nevyužiť.“  Prišlo to v najhoršej možnej chvíli. Rodičia 
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ho mali v zuboch kvôli tej škole, nevedel si nájsť prácu, jeho budúcnosť 
bola neistá. A jeho jediná radosť odišla. Dorazilo ho to. Už boli len tma-
vé dni. Jesť mu nechutilo, zle spával i dýchanie bolo utrpením. Je to 
presne desať dní bez nej. Tá prázdnota ho rozhlodáva. ‘Dala prednosť 
škole v zahraničí predo mnou.‘ Nevedel to pochopiť, vyrovnať sa s tím. 
Ona bola pre neho tím najcennejším v živote. Dal by jej prednosť pred 
všetkým. A ona ho tak ľahko vymenila za Ameriku. ‘Prekliata škola. 
Prekliata krajina.‘ Už sa nevráti. Vedel to. „Nečakaj na mňa. Je to 
príliš ďaleko. Taký vzťah nemá budúcnosť. Ja viem, že teraz je to zle 
načasované a máš zlé obdobie, ale tá príležitosť je tu teraz, nedá sa to 
odložiť. No uvidíš, určite všetko dobre dopadne.“ ‘Zbohom, láska moja. 
Zbohom. Veľa šťastia. Jasne, že to dobre dopadne, ako inak. Som fakt 
na skvelej ceste. Radosť po nej kráčať. Ako by som mohol byť nešťastný 
z tohto vývoja? A nebodaj neveriť, že to bude dobré? Kdeže. Lepšie to 
už ani nemôže byť. Každý deň vstanem, prejdem sa po mojom drahom 
mäkkom koberci, vyjdem do kráľovskej záhrady. Sluhovia mi pripravia 
raňajky a ustelú posteľ. Všetko je naprosto dokonalé.‘ 

Príliv postupoval. Nohy už mal celé mokré a slané. Neznášal soľ 
na svojom tele. Ale teraz po ňom mohli rozsypať hoc aj červenú papri-
ku, či čierne korenie a bolo by mu to jedno. Nebolo to príjemné, ale čo 
to bolo oproti tomu, čo mal rozsypané vo vnútri.

Keď sa Teodorovi rodičia dozvedeli o vyhadzove, bol to šok. Ich syn 
nedokončil školu. Nedokázal to. Ich syn, v ktorého vkladali toľké náde-
je. Bolesť. Zlosť. Bolesť. Zlosť. Sklamanie. Smútok. Kde sa stala chyba? 
Robili pre neho predsa všetko čo bolo v ich silách. Čo teraz? Hovorili 
mu, nech sa poctivo učí. Stále mu to húdli do hlavy. On im stále 
na to, že sa učí dosť. Tak prečo sakra neurobil až tri skúšky? Čo to bolo 
za učenie? Alebo si z nich len robil srandu? Bol príliš veľa s Martinou. 
Keď mu to vytkli, odvrkol, že sa učí, keď je ona v škole. Chodila ešte 
na gymnázium a trávila tam celé dopoludnia. No zjavne to nestačilo. 
Ako to mohlo stačiť, keď nebolo badať pozitívne výsledky? Mal sa 
snažiť viac. Lajdák jeden. To je jeho vďaka za roky starostlivosti? Ako 
mohol? Bolelo to. 

Poznáte podnik Diera v Košiciach? V podzemí na Poštovej ulici. Je 
to tam pekné. Od špinavého hnusného pajzlu to má ďaleko. Oficiálne 
si to hovorí country klub, ale hrávajú tam i rockové kapely. Piatok na 
jeseň pred dvoma rokmi tam hrala košická rocková partička Clear. 
Skvelá kapela. Prišlo sa na nich pozrieť veľa ľudí. Tí, ktorým sa neu-
šlo miesto pri stoloch, postávali, či dokonca sedeli na zemi. Atmosféra 
výborná. Poriadne to roztočili. Taký hlas môže ich spevákovi závidieť 
nejeden hudobník. Teodor tam bol s kamarátmi. Pri vedľajšom stole se-
dela žena. Tak okolo tridsaťpäťky. Vlasy úplne tmavé, tak čierne vlasy 
ešte na nikom nevidel. Oči tej istej farby. Všimol si ju hneď ako prišli. 
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Už vtedy mala dosť vypité. A pila ďalej. Čím bola opitejšia, tím bola 
hlučnejšia. Nadávala na celý svet, na jedného kreténa, na jednu ku..., 
čo s ním bola v posteli. „Do hája s tým ...., parchant jeden. Starala som 
sa o neho. A on si to rozdá s takou mladou mrchou v našej posteli..“ 
Bolo mu jej ľúto. Ďalší pohárik. „To ste všetci takí, čo?“ vyblafla zrazu 
na Teodora. Bol pri nej najbližšie. „Tiež podvádzaš svoju priateľku?“ 
Mlčal. „No čo mlčíš? Ťažko sa priznáva k takému svinstvu, čo? Všetci 
ste rovnakí. Vernosť vám nič nehovorí. A čím mladšia a blonďavejšia, 
tím lepšie.“ Snažil sa nevšímať si ju. Bola už riadne opitá. Nejakí chla-
pi sa na ňu oborili, nech drží hubu. „Čo? Čo?“ zrúkla na nich. Pozreli 
na ňu ale tak škaredo, že sa radšej utíšila. Dala si ešte malé pivo 
a mrmlala si rôzne nadávky a ktovie čo ešte popod nos. Aspoň už ostat-
ných neobťažovala. Nasledujúci deň bola jej fotka v novinách. Zabila 
manžela a upila sa k smrti. Polícia ju našla niekedy po polnoci ležať 
na ulici. Svoju dieru v ceste neprešla. 

Slnko stále svietilo. Teodor zmenil polohu a ľahol si. Vlny ho 
zaplavovali až po pás. Okolo šiel chlap o barlách. Skackal na jednej 
nohe. Druhú nemal. Nehoda. Pred pár týždňami šiel autom a vrazil 
do neho nepozorný vodič. Prežil, ale zranil si nohu. Nejaký čas bol 
v nemocnici, potom ho pustili domov. Lekár povedal, že je nádej, že 
bude v poriadku, no má to mať v pokoji a nenamáhať ju. A tak sa po-
hyboval na vozíčku. Tanečník. Čítal o tom. Jeden z najlepších mladých 
talentov na svete. Už nikdy nebude tancovať. Žiadne súťaže. Jeho ka-
riéra skončila. Nohe sa pohoršilo a museli ju amputovať. Zostala mu 
len jedna. Bolo až obdivuhodné, ako sa s tím vyrovnal. Prvé týždne ne-
boli ľahké a mal viaceré krízy, ale prekonal ich. Priateľka ho neopustila 
a v lete sa zobrali. Majú obchod s tanečnými potrebami a spoločne pod-
nikajú. Darí sa im. Dokonca uvažujú o dieťati. Ten chlap nemal nohu, 
ale Teodor mu závidel. 

Stál na chodbe spolu s asi dvanástimi ďalšími uchádzačmi. Bolo to 
na desiatom poschodí v jednej veľkej košickej budove. Sídlila tu firma, 
ktorej inzerát našiel v novinách. Hľadáme mladého človeka do pozície 
programového koordinátora. Komunikatívne schopnosti a angličtina 
na výbornej úrovni podmienkou. Zaujalo ho to. S angličtinou problémy 
nemal, bol už brigádovať v Írsku i Anglicku, má certifikát z kurzu 
na Malte. Šiel to teda skúsiť. Jednalo sa o významnú medzinárodnú 
spoločnosť zaoberajúcu sa mimo iného rôznymi programami do za-
hraničia. Stáže, brigády v Amerike či niektorých európskych štátoch. 
Potrebovali niekoho, kto by sa staral o zákazníkov. Oboznámiť ich 
s programom, o ktorý by sa zaujímali, a ak sa prihlásia, postarať sa 
o všetko ohľadom ich pobytu v cudzine. Poistenie, víza a iné potrebné 
záležitosti. Najprv boli všetci uchádzači usadení v zasadačke, kde im 
povedali základné informácie o firme a o mieste, ktoré ponúkali. Potom 
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im rozdali test z angličiny. Zvládol ho výborne. Z dvanástich otázok 
mal až desať dobre. Niektorí mali i osem chýb a on len dve. Potešilo 
ho to. Nasledoval ústny pohovor v malej kancelárii, kde ich volali po 
jednom. Pravdaže v angličtine. I s tým bol spokojný. Nemal problém 
rozprávať. „Ďakujem všetkým, že ste prišli. Do týždňa sa vybraným 
ozveme na mobil. Dovidenia.“ Pre Teodora to bol už asi piaty poho-
vor. Ozval sa na mnoho inzerátov, niektorí ani neodpísali. Nebolo to 
vôbec ľahké. Na niektoré zaujímavé sa ani nemohol ozvať, lebo nemal 
potrebné znalosti. Niekde vyžadovali nemčinu, či na jeho prekvapenie 
aktívnu ruštinu. Alebo bol podmienkou vysokoškolský titul. Ten ne-
mal. Skúšal i pohovor na učiteľa angličtiny v jazykovej škole, ale bolo 
to akési zmanipulované, a tak nemal šancu a nedostal to. Nakoniec 
ho nevzali ani za toho koordinátora. Ani do športového obchodu. Nič. 
Stále nezamestnaný. Rodičia stále vyrývali, ako je na tom s prácou. On 
im musel vždy oznámiť, že zatiaľ nič nenašiel. A Martina odišla. 

Ako tak ležal na pláži, bol svedkom niečoho nezvyčajného. Mamka 
tlačila synčeka na vozíčku. Ten sa usmieval. Bolo na ňom vidieť, že je 
rád, že je tu. Pred štyrmi rokmi kráčal z tréningu domov. Netušil, že 
to bol jeho posledný basketbalový tréning. Ten chlap uháňal cez mes-
to snáď stovkou. Cesty boli mokré, dostal šmyk a vyletel na chodník. 
Presne tam, kde kráčal chlapec. V jednej sekunde sa jeho svet totálne 
zmenil. Ležal pri kolesách auta, nemohol sa pohnúť. Bolesť bola obrov-
ská. Zanedlho upadol do bezvedomia. Keď sa v nemocnici prebral, zistil, 
že nevie hýbať nohami. Bol od pása nadol ochrnutý. Už nebude chodiť. 
Nebude behať na ihrisku za loptou. Nebude šampión zápasov. Nepôjde 
na turnaj, na ktorý ho trénerka vybrala. Bol jeden z najlepších v tíme. 
Bavilo ho to. Neprejde sa po chodníku. Rozplakal sa. Mamička k nemu 
prišla bližšie a objala ho. Odvtedy sa s tím nejako naučil žiť. Stále však 
smutne pozeral na behajúce deti. Keď prepínal v telke kanály a natra-
fil na basketbalový zápas, neraz mu vyšli slzičky. Tomu kreténovi, čo 
ho prešiel, to ani nebolo ľúto. Po tej havárii ušiel. Našťastie ho našli 
podľa značky vozidla. Nejaký trest dostal, ale to už chlapčekovi zdravé 
nohy nevrátilo. Rodičia sa snažili hľadať mu v živote čo najviac pekné-
ho a postupne si našiel i sám veci, z ktorých sa tešil. Zrazu si všímal 
i to, čo bolo pre neho predtým samozrejmé. Musel, ak nechcel stráviť 
zvyšok života v smútku a sebaľútosti. Jeho rodičia boli skvelí. Robili 
pre neho hrozne veľa. Teraz ho viedli po tejto krásnej piesočnatej pláži. 
Slniečko svietilo a na tvári chlapčeka bol úsmev. Nemohol plávať, ale 
aspoň vnímal atmosféru, vdychoval morský vzduch. Tešil sa z paliem. 
Zastavili pri brehu blízko Teodora. Vybrali chlapca z vozíčka, vyzliekli 
ho a posadili k vode. Vlny ho omočili. Nohy nič necítili, ale ruky to 
príjemne ochladilo.  Dali ho ľahnúť na brucho, hlavu držal vo vzduchu. 
Smial sa, keď ho vlny zaliali až po krk. Teodora vlny zalievali, mohol 
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ísť aj plávať, ak by chcel. Nijak ho to ale netešilo. 
Odkedy odišla, jeho život už bol úplne o ničom. Nebolo nič, čo by 

ho tešilo. Najprv tajne veril, že sa s tým možno vyrovná, že to možno 
nebola tá pravá, keď tak ľahko odišla. Ale každý deň mu bolo horšie 
a horšie. Príliš ju miloval. Bol na nej a jej prítomnosti silne závislý. 
A zrazu tu nebola. Neprechádzali sa pri rieke, nechodili do parku. 
Už ju nedržal nežne v náručí u seba či u nej v izbe. Nebozkával ju. 
Ani len nevidel je úsmev, jej oči, jej neposlušné vlasy. Bola na tisíce 
míľ vzdialená. Pár dní po jej odchode uvidel na ulici ženu. Bola to ich 
bývalá suseda, pred rokom sa odsťahovala a tak ju už nevídal. Mala 
štyri deti. Malé, divoké, neposedné. Šla s nimi po Hlavnej a snažila sa 
ich udržať čo najviac pohromade. Kruhy pod očami, bolo na nej badať 
vyčerpanosť. Deti jej dali zabrať. Pred rokom ju opustil manžel. Preto 
sa presťahovala. Mladá kolegyňa z tenisového klubu. Cítil sa už príliš 
zaviazaný, túžil po  voľnosti. To, že na splodení tých detí mal veľkú 
zásluhu, ho nijak nebralo. Posielal bývalej žene peniaze a len občas ich 
prišiel pozrieť. Ani ich nikam nebrával. Dať pozor na štyroch šibalov 
by bolo nad jeho schopnosti. Radšej nič neriskoval. Výnimočne si jedno 
nanajvýš dve na víkend zobral, ale nikdy nie všetky naraz. Kdeže. 
Teodor obdivoval tú ženu, ako to zvláda. Verila v jeho lásku, v rodinu 
a skončilo to. Ostala sama s deťmi. Prečo? Prečo to život dopustí? On 
je šťastný, má sa dobre, užíva života. Nikto ho za to nepotrestá. Keď 
kráčal tou ulicou, zronený, mysliac na Martinu, obdivoval ju ešte viac. 
Mala deti, nemohla ukázať slabosť. Musela sa o ne postarať, zahrňovať 
ich láskou. Jeden synček sa potkol o kameň, spadol a udrel si kolienko. 
Vyčerpaná mamička sa vystrašila, rýchlo sa k nemu zohla, pofúkala 
mu boľavé kolienko a s láskou si ho pritúlila. Boli neposlušné a divoké, 
ale boli to jej zlatíčka. Hoci jej nedali vydýchnuť, milovala ich. Vďaka 
nim sa každé ráno budila. 

Teodor nevedel, kvôli čomu by sa mal zobúdzať on. Aby si vypočul 
rodičov a ich stále narážky na jeho neschopnosť a darmožráctvo? Aby 
cítil tú prázdnotu a bolesť v srdci? Sklamal všetkých, i seba. Svoj život 
videl úplne neperspektívne. A pritom sa dejú i horšie veci. Tanečník 
príde o nohu. Malý chlapček ochrnie. Matka ostane sama s deťmi. 
Ženu podvádza manžel v ich vlastnom byte a tak ho zabije a upije sa 
na smrť. Svet je plný nešťastia a utrpenia. „No tak, musíš sa pozbie-
rať. Si mladý, máš ešte všetko pred sebou. Dokelu, nebuď mäkký, veď 
si chlap.“ Povedal mu kamarát. Mal pravdu, veď teoreticky nebolo nič 
stratené. Mohol si nájsť prácu. Dokonca mohol ešte i študovať. Hoc 
i len diaľkovo popri zamestnaní. Niekde možno bola žena, pre ktorú by 
znamenal viac ako pre Martinu. Stačilo nazbierať silu a bojovať. Deň 
za dňom, posúvať sa hoc i malými krokmi dopredu. Teodor ale rezig-
noval. Závidel ľuďom, ktorý mali vôľu ísť ďalej. On nevládal. Nechcel. 
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Teraz rozumel tej žene pri fontáne. Vtedy nechápal, ako to mohla 
chcieť urobiť. Nepoznal síce jej dôvody, ale cítil s ňou. Bol v inej časti 
sveta, fontána tu nebola, ale mal niečo lepšie. 

Je jeden spôsob, ako môžu vlny vyliečiť akýkoľvek bôľ. Pomôcť člo-
veku necítiť bolesť. Utíšiť boľavé srdce. Nevýhodou ich formy pomoci je 
fakt, že s celou tou bolesťou človek príde aj o všetko pekné. O každú ná-
dej. Je to ale rýchlejšie ako čakať, kým to prebolí. Ľahšie ako bojovať. 

„Žiaden muž nemal šťastnejší život ako som viedol ja. Šťastnejší 
v ktoromkoľvek smere,“ povedal Theodor Roosevelt roku 1912, keď 
myslel, že nastal jeho koniec.  Počas kempovania v Milwaukee ho po-
strelil fanatik John Schrank. Zo zranenia sa nakoniec zotavil a zomrel 
až o sedem rokov neskôr. 

Príliv už poriadne postúpil a zalieval mu tvár. Posunul sa nižšie 
smerom do vody. Vlny sa nezastavili. Šli ďalej. Jedna za druhou. Bol 
im odovzdaný. More ho s nadšením vítalo vo svojej moci.
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Z hlbín priepasti

Jedným z najväčších omylov v krátkej ľudskej histórii je bezpochy-
by presvedčenie, že racionálnym a logickým prístupom dokáže človek 
odhaliť a pochopiť všetky tajomstvá obklopujúce jeho všedný životný 
priestor. Nie je ale práve táto filozofia racionálneho uvažovania, teda 
veda, tou najväčšou brzdou na ceste k pochopeniu? Logika, ktorou sa 
pokúša riadiť spoločenský systém môže byť nebezpečnejšia, ako slepá 
dôvera v abstraktný a nereálny mýtus. To, čo nie je preukázateľné 
bežnou vedeckou metodikou sa automaticky považuje za niečo klam-
livé, podvodné a falošné. Odsudzujeme takto všetky myšlienky, ktoré 
by v určitom okamihu mohli nám všetkým nie len pomôcť, ale možno 
nás aj zachrániť, keď sa budeme rútiť do vlastnej záhuby. My ľudia sa 
inštinktívne vyhýbame tme, bojíme sa jej. Zvolili sme si preto vedu, 
aby bola našim svetlom a viedla nás kľukatou cestou nepochopenia. 
Zabúdame ale, že to, čo sa skrýva v tme, nemusí byť ani náznakom 
také hrozivé, ako to, čo môžeme objaviť, keď zažneme svetlo.

Správa o smrti môjho bratranca ma zastihla v práci. Uniformovaný 
muž zákona ma nie práve najšetrnejšou cestou požiadal, aby som sa 
dostavil do márnice na identifikáciu tela. Bolo chladné októbrové ráno. 
Staromódne policajné auto nepríjemne zapáchalo zmesou cigaretového 
dymu a ostrého deodorantu. Sedel som na zadnom sedadle a mlčky 
pozoroval sychravú krajinu za oknom. Vladimír bol mŕtvy. Človek, 
s ktorým ma spájali moje najrannejšie detské zážitky sa teraz rozkla-
dal na studenom pitevnom stole. Nečakal som, že by sa mohlo stať 
niečo také. Áno, pracoval pre políciu, no ako som správne dedukoval 
z jeho rozprávania, väčšinu času trávil v archívoch a nikdy nemal čo 
do činenia s iným zločinom, ako tým na papieri. Policajt sa správal mi-
moriadne bezočivo a odmietal odpovedať na moje otázky. Vraj on sám 
o prípade nie je takmer vôbec informovaný a všetko potrebné mi vy-
svetlí poverený vyšetrovateľ. Nehovoril pravdu. Pozoroval som na ňom 
akýsi záblesk neprirodzeného sústredenia. Nemal som ale v úmysle 
zisťovať príčiny jeho absurdného správania. Netrvalo dlho a auto za-
parkovalo pred rozľahlou budovou na Alexstrasse číslo dva.
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Fascinácia násilím je pre ľudské pokolenie povestná. Nejde o ukája-
nie akýchsi pravekých perverzných pudov, ale skôr o uspokojenie potre-
by vidieť a môcť sa na vlastné oči presvedčiť o zvrátenosti, ktorá nemá 
v zákonom organizovanej spoločnosti miesto. Volám sa Roland Glide 
a mojím poslaním je obhajoba morálneho úpadku. Znásilňujem prav-
du, prekrúcam významy slov. Som advokát.

Mestská márnica je impozantná stavba z prelomu šestnásteho 
a sedemnásteho storočia. Delí sa o svoje priestory s fakultou medicíny 
a biochémie, preto v tomto okolí nie je nezvyčajné zazrieť skupinu štu-
dentov v lekárskych plášťoch. Z budovy sálal chlad. Kamenné fresky, 
mozaikové okná, pošramotená história. Niet divu, že sa toto miesto 
spájalo s tými najdesivejšími historkami. Vedel som, že Vladimírove 
pracovné povinnosti ho sem už neraz priviedli. Jeho rešerše zahrňo-
vali prieskum dokumentov a spisov toho najbizarnejšieho charakteru. 
Do istého okamihu sme si boli veľmi podobní. Rovnaké záujmy, spoloč-
né sny. Zvolil si však cestu samotára, zaoberal sa každým prípadom 
príliš do hĺbky, nevynechal ani jeden detail. Priznávam, že ma táto 
jeho fascinácia občas desila. Napriek tomu to bol môj bratranec a zá-
roveň najbližší priateľ. Zvláštne. Jeho smrť vo mne nevyvolala takmer 
žiadnu odozvu. Necítil som smútok, len akýsi mrazivý pocit hlboko 
v srdci.

Policajt mi pokynul, aby som ho nasledoval. Minuli sme ospalého 
vrátnika a starodávnym výťahom sa zviezli o poschodie nižšie. Interiér 
márnice ostro kontrastoval so zvyškom budovy. Minuloročná rekon-
štrukcia premenila tieto kedysi zatuchlé priestory na vyleštené skvos-
ty modernej funkčnej architektúry. Všetko pôsobilo dokonale hladko 
a čisto. Vyšetrovateľ sedel na kovovej stoličke a krátil si čas čítaním 
ranných novín. Keď ma spozoroval, odhodil ich na stôl a posunkom 
odvolal môjho nevraživého sprievodcu. Vyšetrovateľ bol nevýrazný 
chlapík v šedom obleku a pokrčenom kabáte nedefinovateľnej farby. 
Predstavil sa ako Muller.

Prirodzene, ako niekto, kto denne prichádza do styku so zločinom, 
poznal som aj túto miestnu autoritu. Jonatán Muller, šéf oddelenia 
vrážd. Človek, v očiach ktorého som predstavoval tú najväčšiu špinu. 
On príšery lovil, ja som im odomykal klietky. Nedal mi svoje poci-
ty najavo. Dokonalý profesionál. Chladný, vypočítavý, inteligentný. 
Cítil som, ako ma prebodáva pohľadom a analyzuje každé moje slovo. 
Akákoľvek chyba by znamenala nekompromisný útok. Nehodlal som 
mu dožičiť pocit prevahy.
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Vladimírove telo ležalo na stole pod hrubou prikrývkou. Patológ mi 
podal tubu s mentolovou masťou. Na menovke mal napísané „Dr. Július 
Ernheim“. Ostrá vôňa prekryla všetok mŕtvolný zápach. Vyšetrovateľ 
odkryl prikrývku. Okamih, ktorý trval večnosť. Prišlo mi nevoľno 
a od zhnusenia som musel odvrátiť tvár. To, čo ležalo na stole, už nebol 
Vladimír. Zručne umiestnené krížové stehy na hrudníku prezrádzali 
nedávnu pitvu a dodávali tej bielej mase výraz čohosi fantasticky 
obscénneho. Musel som vyjsť z miestnosti, doktor aj vyšetrovateľ sa 
objavili chvíľu na to.

„Pán Glide, toto je doktor Ernheim. Prednáša tu na fakulte 
a súhlasil, že vykoná obhliadku tela. Vo svojom obore je považovaný 
za kapacitu. Teraz dovoľte, aby som vám objasnil okolnosti vraždy 
vášho bratranca...“ nepodal som doktorovi ruku. Nikto z prítomných 
to ani nečakal. Muller sa vyjadroval zdvorilo a bez zbytočných emócii. 
Keby som to nevedel lepšie, povedal by som, že so mnou jedná ako 
so seberovným. V skutočnosti mu išlo len o to, aby sa odo mňa dostal 
čo najrýchlejšie preč. 

Vladimír bol zavraždený pred dvoma dňami. Pitva odhalila masív-
ne vnútorné krvácania spôsobené zatiaľ neznámou chemickou sub-
stanciou, možno nejakým druhom organického rozpúšťadla. Nejednalo 
sa o bežné trávičstvo. 

„...niekto to svinstvo do neho doslova napumpoval,“ konštatoval 
Muller. Keď konečne skončil, z náprsného vrecka vybral balíček ciga-
riet a so slovami, že ma čaká vonku, zmizol vo dverách.

„Dúfam, že mi to neberiete za zlé, pán Glide,“ ozval sa po chvíli 
doktor. Vedel som, čo má na mysli. Hrabal sa vo vnútornostiach môjho 
najbližšieho priateľa, rezal jeho telo. Pri predstave, že tento starec drží 
v ruke Vladimírovo srdce mi prišlo znovu nevoľno.

„Konáte len svoju prácu, doktor Ernheim. Ďakujem vám.“

Kým som čakal na taxík, rozpršalo sa. V plastovom vrecúšku som 
mal zabalené Vladimírove osobné predmety. Policajti ich už stihli prez-
rieť. Nebolo toho veľa. Zväzok kľúčov, žuvačky s citrónovou príchuťou, 
hodinky a prázdny notes. Môj bratranec bol mŕtvy. Podľa všetkého 
trpel, kričal v agónii a dusil sa vlastnou krvou. Pokúsil som si to pred-
staviť. Stále žiadne emócie.

Depresia predstavuje pre ľudskú psychiku takmer hmatateľnú 
fyzikálnu anomáliu. Rýchlosť plynutia času zrazu kolíše, tikot sekun-
dovej ručičky ubíja a zrnká piesku sa v presýpacích hodinách menia 
na kvapky krvavého potu. Ležal som na posteli celé hodiny. Niekde, 
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tam vonku, sa teraz prechádzal vrah. Beštia s ľudskou tvárou. V duchu 
som počítal. Tí všetci zločinci, ktorí sa mojou zásluhou dostali na slo-
bodu. Sú ich desiatky. Desiatky odpadlíkov, vyvrheľov spoločnosti. Čo 
ak bol Vladimírov vrah medzi nimi? Znamenalo by to, že zodpovednosť 
za jeho smrť nesiem ja, jeho priateľ. Navzájom sme si verili, pomáhali 
a ja som ho možno zradil a pochoval za živa. Pocit viny a prázdnoty. 
Keď ma premohol spánok, ešte pršalo.

„V tme, môj drahý priateľ, nepotrebuješ oči, aby si videl. Predstav si 
priepasť, priepasť tak hlbokú, že aj keď jestvuje priamo pod slnkom, 
svetlo nikdy nedopadne na jej dno. Čo sa skrýva v tej tme? V tme tak 
čiernej, že v nej slepo blúdia aj sny.“

Prebudil som sa lapajúc po dychu. To posledné, čo som teraz po-
treboval boli nočné mory. Prišlo to náhle. Zúfalstvo, smútok, plač. Až 
teraz som si uvedomil, že je Vladimír mŕtvy, že je preč a už sa nikdy 
nevráti. Plakal som. Časť mojej duše sa nenávratne rozplynula v hmle 
a vystriedali ju trýznivé výčitky svedomia. So slzami v očiach som 
prisahal, sľuboval, kričal a šepkal, že všetko zmením. Nájdem vraha 
a už nikdy viac, nikdy, nebudem tým Rolandom Glidom, ktorý bez vá-
hania za pár drobných predáva svoje služby Diablovi. Otvoril som fľašu 
koňaku. Nič iné ma v tomto okamihu nenapadlo. Zúfalstvo sa začalo 
topiť na dne pohára.

„Nepozná zľutovanie.“

Prázdna fľaša ležala na zemi a nočná lampa mi svietila do očí. 
Uvedomil som si, že je noc a ja som opitý zaspal na zemi. Stŕpli mi 
prsty a nedokázal som sa postaviť. Všetko sa točí, kŕče v žalúdku. Až 
po niekoľkých minútach som sa ako tak pozbieral. Svetlo v kúpeľni 
niekoľko krát zablikalo. Studená voda mi robila dobre. Vrátil som sa 
do kuchyne a otvoril som okno. Desivé a chaotické myšlienky v hlave 
začali ustupovať. Mrazenie v zátylku...

„Uteč!“

Od prekvapenia som zmeravel. Vladimír! Bol to jeho hlas! Poznal 
by som ho kdekoľvek. Je ale mŕtvy... Dozvuky alkoholu? Pocítil som 
desivé zovretie a niečo sa vo mne prebudilo. Pocit bezprostredného 
ohrozenia, pud sebazáchovy.

„Utekaj, bež, nečakaj, ver!“

Prudko som sa postavil, až sa mi zatemnilo pred očami. Strach. 
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Zachvátila ma neopísateľná panika. Svetlo sa rozblikalo. Vyrazil som 
k dverám. Niečo... Niečo sa práve DOTKLO môjho pleca! Smrad. 
Odporný pach chloroformu...

„Už ste hore, výborne. Na procedúru vás budem potrebovať pri ve-
domí,“ tupá bolesť hlavy a hlas. Zdal sa mi známy. Otvoril som oči, no 
hodnú chvíľu som videl len farebné tiene. Prišlo mi nevoľno a v ústach 
som pocítil pálivú príchuť žalúdočnej kyseliny. Chcel som niečo pove-
dať, no nedalo sa. Pery som mal zovreté akousi gumenou násadkou. 
Strach sa vrátil. Roztriasol som sa po celom tele. Nerozumel som, čo sa 
to deje. Kde to som, ako som sa sem dostal a čo sa to vlastne so mnou 
robí. Keď sa mi vrátil zrak, zistil som, že ležím pripútaný v miestnosti 
so sivými stenami. Doktor Ernheim. Vstúpil mi do zorného poľa a na-
priek tomu, že mal lekársku masku, poznal som, že sa usmieva. Bol 
to desivý, chladný úsmev, výraz, ktorý prezrádzal, že som plne v jeho 
moci. Čo to preboha ten človek odo mňa chce?

„Obávam sa, že vás to bude trochu bolieť. Ale vy to určite prežijete, 
ste silný,“ Ernheim mi znovu zmizol z pohľadu a počul som tak len 
jeho hlas.

„Máte dozaista množstvo otázok a ste iste vydesený, nahnevaný. 
Verím, že ak by som vás v tomto okamihu rozviazal, istotne by ste sa 
mi odvďačili nie príliš šetrne. Mohol by som skúsiť vykonať to celé pod 
narkózou, ale vážený pán advokát, poviem vám úprimne, netrúfam si. 
Po tom všetkom, čo som zistil a čoho som bol svedkom si dnes už nie 
som istý ničím,“ zvuk pripomínajúci bublanie prevarenej vody. Pomaly 
som upadal do mdlôb.

„...nejde ani tak o to, či to prežijete. Potrebujem vedieť, či to je 
možné, uskutočniteľné. Totiž, čas hrá dnes proti mne. Ak to vyjde 
a ja veľmi dúfam, že áno, všetko sa znovu dostane na správnu cestu. 
Ste ideálny kandidát. Včera ráno som nemohol uveriť svojmu šťastiu. 
Zoslalo mi vás samo nebo!“ sklonil sa nado mňa a dlho mi meravo 
hľadel do očí.

„Váš bratranec bol... Ako to len povedať šetrne... Nepredvídaným 
spestrením. Pochopiteľne, nemal šancu niečo odhaliť, ale predstavoval 
riziko, ktoré som nehodlal prijať,“ sňal si masku a odhalil rad starec-
ky nažltnutých zubov. Cítil som k nemu neuveriteľný odpor. Pokúsil 
som sa zalomcovať putami, no boli príliš pevné. Nepohol som sa ani 
o milimeter.

„Viete,“ jeho hlas potemnel. Hovoril potichu, šepkal. Znelo to ako 
zavíjanie týraného zvieraťa. „Ich služby nie sú zadarmo. Začnite si 
s nimi raz a už nikdy vás neopustia. Majú hlad. Tak desivý, obrovský 
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hlad. Priznávam, že v poslednom čase, keď som poodhalil ich podstatu, 
začal som mať strach. Ten hlad je neukojiteľný, nepozná zľutovanie 
a je to len otázka času, kedy sa obráti proti mne. Preto vás potrebujem. 
Ste ideálny.“

Nemohol som uveriť, že sa toto všetko deje. Ležal som pripútaný 
na neznámom mieste, okolo mňa niečo odporne bublalo a človek, ktoré-
ho som ešte len pred pár hodinami pokladal sa vysoko vzdelaného pro-
fesionála mi tu rozprával veci, ktoré nemohli byť produktmi zdravej 
mysle. Zúfalo som prosil Boha, aby sa to skončilo, aby to bol len sen.

„Poznajú ma. Vedia si ma nájsť. Príliš často som blúdil v ich prie-
pasti. Nie je to nič osobné, berte to proste z mojej strane ako nevyhnut-
nosť. Potrebujem si pred nimi nájsť bezpečné miesto na úkryt, miesto, 
kde ma nemôžu nájsť,“ ozvalo sa vysoké pišťanie niečoho, čo mohla byť 
jedine vŕtačka, „...vo vašej hlave, vážený pán advokát, je miesto aj pre 
dvoch.“

Nepamätám si, čo presne sa v tú noc udialo. Prebudil som sa 
uprostred lesa, približne dve míle severne od mesta. Od okamihu, keď 
som nadobudol vedomie, vedel som, že sa niečo zmenilo. Definitívne 
a neodvolateľne. „Čo sa skrýva v tme?“ Pýtal sa ten hlas v sne. 
Nepozná zľutovanie, jeho hlad je neukojiteľný. Našiel som odpoveď, 
až keď som po dlhom blúdení dorazil domov a pozrel sa do zrkadla. V 
očiach som mal jeho pohľad. Ernheimov ľstivý, chladný pohľad. Čo si 
mi to preboha spravil, ty netvor? Vladimír sa ma v tú noc pokúšal varo-
vať. Chcel ma uchrániť pred odpoveďou. Bolo to však rýchlejšie, nedalo 
sa už uniknúť. V bezodnej priepasti sa ukrýva šialenstvo.
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ŠTEFAN BARASSÓ, 24 ROKOV
Technická univerzita, Košice

Bydlisko: Košice

Cíti jej lásku

Posledné dva týždne takmer nič nejedol. Nedokázal to. Pohľad 
na akúkoľvek stravu mu spôsoboval nevoľnosť a navyše, hlad bolo to 
posledné, čím sa zaoberalo jeho narušené podvedomie. Výčitky svedo-
mia a pocit prázdnoty začali prerastať do takmer hmatateľnej fyzickej 
bolesti. Bola totiž preč. Definitívne a neodvolateľne ju stratil. Smrť 
prišla nečakane a vzala si to najcennejšie, lásku.

Pochovali ju v nedeľu. Noc predtým chcel spáchať samovraždu. 
Zabránil mu v tom len nejasný pocit, že ona by to tak nechcela. Vo svo-
jom zúfalstve sa utiahol do najmenšej miestnosti v dome a trávil celé 
dni medzi starými fotkami, spomínajúc na lesk jej očí, ktoré pripomí-
nali odraz hviezd na hladine horského jazera. Slová, ktoré mu šepkala 
pred spaním sa teraz zdali tak vzdialené, až miestami pochyboval, 
či boli naozaj skutočné. Jej hlas, pohyby, smiech, úsmev, stony, plač, 
fantastické nápady. To všetko sa strácalo v hmle krutej rany osudu. 
Stačilo pritom tak málo. Len niekoľko minút a stihol by to. Priviezol 
by ju načas do nemocnice. Bol s ňou, keď posledný krát vydýchla. Držal 
ju za ruku. Ona ho už ale dlho nepočula. Vedel to a toto poznanie ho 
ubíjalo zo všetkého najviac.

Pätnásty deň. Neuvedomoval si, že znovu vyšlo slnko. Sedel so 
skríženými nohami pred obrazovkou televízora a s letargickým výra-
zom sledoval zrnenie nenaladeného kanála. Ťažké viečka sa mu lepili 
na oči a len s veľkým odporom sa bránil spánku. Prečo by mal pokračo-
vať ďalej? Bez nej to predsa nemá význam. Žiadna budúcnosť, žiadna 
nádej. Mal to vtedy spraviť, mal potiahnuť kohútik revolvera. Únava 
začala získavať prevahu. Prišiel sen.

Nekonečný oceán čierneho piesku a absurdná kovová konštrukcia 
pripomínajúca ľudské ucho. Miliardový roj múch plaziaci sa krajinou 
ako tieň z bezodnej priepasti. Všetko sa spomaľuje. Prestrih, ako z ne-
šikovne zlepeného filmu. Scéna sa mení. Je v podkroví svojho starého 
domu. V akváriu pláva bizarne deformovaný morský koník. Jeho meno 
je Leviathan a požiera svet. Prebudenie.
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Sny sú okná, cez ktoré vidíme svet bez predpojatosti racionálnej 
mysle. Prinášajú posolstvo zo vzdialených kútov vlastnej duše a sú 
inšpi-ráciou, ktorej však zväčša chýba hlbší zmysel. Odkedy ho opusti-
la, nesníval. Jeho snom bola len ona. Čo robiť, ak je závislosť silnejšia 
a niet už žiadnej drogy? Láska ako návykový biely prášok. Chýbala 
mu, bez nej už nemohol ďalej existovať. Pomaly, no s čoraz väčšou od-
vahou formuloval v duchu plán. Bude s ňou, nech to znamená hoc aj 
zatratenie ohnivého pekla.

Cestu na cintorín poznal naspamäť. Vyčkal do noci. Hodina úmor-
nej práce a dokázal to. Prebojoval sa až k vrchu rakvy. Ani na okamih 
nezapochyboval. Náhodný svedok by to označil za choré, zvrátené, 
beštiálne. Otvoril hrudník rozkladajúceho sa tela.

Miluje ju. Je teraz naveky s ním. V tú noc držal v ruke neveľkú pách-
nucu hrudu, ktorá bola jej srdcom. Prehltol ho takmer celé. Je znovu 
s ním. Miluje ju a čo je najdôležitejšie: cíti jej lásku. V sebe.
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ANDREA LIBÁKOVÁ, 16 ROKOV
Gymnázium Medzilaborce, Medzilaborce

Bydlisko: Medzilaborce

Čo ponúka Európska únia svojím deťom 
a vnúčatám

Narodila som sa a už sedemnásty rok žijem v krajine, nachádza-
júcej sa priamo v strede starého kontinentu, Európy. Mojím rodiskom 
je krajina bohatá na prírodné krásy, dobrosrdečných a pohostinných 
ľudí. Aj keď je to štát rozlohou malý, je o to krajší. Mojou domovinou je 
Slovensko, srdce Európy.

Veľká zmena sa udiala 1. mája 2004. Tento deň je významný dá-
tum pre našu dovtedy takmer neznámu domovom voňajúcu krajinu. 
Presne vtedy sme sa stali EURÓPANMI. Ináč všedný a ničím výni-
močný deň sa premenil na sviatok. Stali sme sa členmi Európskej únie. 
Zo všetkých strán sme počúvali reakcie starších a skúsenejších, mla-
dých, optimisticky naladených i názory odborníkov. Prognózy sme si 
teda vypočuli všelijaké. Jedni tvrdili, že to bude len horšie a tento, 
pre niekoho obrovský skok, nám veru šťastie a spokojnosť neprinesie. 
Ďalší boli zase presvedčení, že to bude len a len lepšie. Pre mňa, vtedy 
ako ešte len štrnásťročné dievča, bolo ťažké vytvoriť si vlastný obraz. 
Zvolila som si teda menšie zlo a od tohto kroku som očakávala len to 
najlepšie, V značnej miere ma ovplyvnili moji rodičia, ktorí vo vstupe 
do únie videli lepšiu budúcnosť pre nás, svoje deti. A ako sa na to poze-
rám dnes, po takmer troch rokoch, už ako študentka gymnázia? Cítim, 
že moje názory sú zrelšie a nenechávam sa ovplyvňovať názormi iných. 
Mám vlastný rozum a vytváram si svoj pohľad na svet a svoje predstavy 
o budúcnosti. Čo dobré vidím v našom členstve v EU? V prvom rade 
kvantum možností, ktoré nemali naši starí rodičia ani rodičia. Asi naj-
viac nám staršia generácia môže závidieť možnosť voľne vycestovať do 
zahraničia. Po vstupe do Európskej únie bola zrušená vízová povinnosť 
voči všetkým členským štátom. Stačí mať dostatok financií, zbaliť kuf-
re a môže sa cestovať. Pobyt v zahraničí, hoci iba krátky, je určite fan-
tastickou školou života. Spoznávanie rozličných kultúr, štýlov života 
a učenie sa cudzích jazykov dá mladému človeku veľa. Nabrať skú-
senosti a naučiť sa čosi nové, mu môže pomôcť v budúcej práci, 
pri budovaní následnej kariéry, či pri dosahovaní skvelých výsledkoch 
v akejkoľvek oblasti, ktorú si zvolí. Pre nerozhodných môže byť cudzia 



74

krajina akousi smer udávajúcou značkou, na ktorú svetovú stranu sa 
na rázcestí života vybrať. Niektorí z nás hľadajú v zahraničí inšpiráciu, 
miesto pre ďalšie štúdia či uplatnenie, ale aj nový domov a útočisko.

Ďalšou a rozhodne nezanedbateľnou výhodou je rozvoj našej kraji-
ny. Únia nám poskytuje peniaze na rozvoj jednotlivých regiónov. Veď aj 
moje rodisko sa za posledné obdobie výrazne zmenilo. Vymenilo obleče-
nie nenápadného mestečko za oblek mesta Pop-artu, a to všetko vďaka 
financiám pokladnice Európskej únie. Únia investuje do rozvoja v roz-
ličných oblastiach života. Pomáha pozdvihnúť životnú, vzdelanostnú 
a zdravotnú úroveň aj v menej rozvinutých krajinách.

Európska únia je jedinečné spoločenstvo dnes už 27 štátov, ktorých 
vlády sa spoločným úsilím snažia dosiahnuť, aby jej obyvatelia boli 
zdravší, bohatší, šťastnejší a spokojnejší. Veď kto znáš aspoň v jednom 
okamihu nezatúžil po staršom a silnejšom bratovi? Po bratovi, ktorý 
by sa za nás vždy postavil, ktorý by nás ubránil pred všetkým zlým 
a podal pomocnú ruku, vo chvíli, keď je to najviac potrebné. Pre všet-
kých nás, členov tohto výnimočného zjednotenia štátov, je Európska 
únia takýmto starším bratom. Je však nutné aby každý Štát mal 
určitú mieru samostatnosti, čo aj ozaj funguje. Každý z nás má právo 
na svoju vnútornú i zahraničnú politiku. Únia nás v ničom neobmed-
zuje. Veď aj starší brat musí vedieť kedy je vhodné zasiahnuť. Každý 
človek, rovnako ako aj štát, si musí vedieť niektoré problémy vyriešiť 
sám.

Základnou snahou EU je zaistiť pre všetkých jej členov rovnaké 
práva, nech sa rozhodnú žiť, študovať, pracovať, dovolenkovať, nakupo-
vať či iba jednoducho jesť kdekoľvek. Svoje práva máme všade rovnaké 
a všade sú povinní rešpektovať ich. Keďže väčšia časť súčasného sveta 
má demokratickú vládu, každý má právo na svoj názor. Bez obáv môže 
svoje názory prezentovať na verejnosti bez toho aby bol za to súdený. 
Zdá sa mi, že v poslednej dobe je staršia generácia zvedavá práve na 
názory mladých ľudí. Máme nespočetné množstvo spôsobov, ako vy-
jadriť svoje postoje, myšlienky či nespokojnosť. Nie je komplikované 
dať najavo svoje postrehy a reakcie na dejisko vo svete. A čo je na tom 
všetkom najlepšie? Snáď to, že často krát nezostáva iba pri prázdnych 
slovách, ale kompetentní si berú naše rady k srdcu. Snažia sa svet 
zlepšiť a zjednodušiť podľa nápadov nás mladých. Veď koniec - koncov 
im ide najmä o vytvorenie krajšej budúcnosti, pre nás, čiže nastupu-
júcu generáciu. Radi by mám život plný nástrah a prekážok urobili 
o čosi menej náročným. 

Neraz sa zamýšľame nad tým, čím všetkým je Európska únia pre 
nás. Lepšou budúcnosťou? Starším bratom a ochrancom? Školou živo-
ta? Alebo snáď príležitosťou na rovnaký život pre každého? Snáď áno. 
No pravdepodobne každý v nej vidí matku, starú mamu, prastarú ma-
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mu, praprastarú mamu... Hľadáme   v nej   útočisko   a bezpečie.   Ona   
dáva svojím deťom, vnúčatám i pravnúčatám všetko čo je v jej silách. 
No vo vzduchu visí otáznik či to isté dávame aj my jej. Robíme pre dru-
hých v únii čo je v našich silách? Veď zmyslom života nie je iba brať, ale 
i dávať. Pre koho z nás nie je príjemné to teplo v našom vnútri, ak uro-
bíme dobrý skutok.  A preto  neodvracajme tvár od tých, ktorí potre-
bujú našu pomoc, veď už zajtra sa môžeme ocitnúť na mieste toho, kto 
prosí o pomocnú ruku. Stali sme sa súčasťou jedného spoločenstva a je 
našou povinnosťou urobiť tento svet o čosi krajším. Už len z dôvodu, že 
máme omnoho viac  príležitosti na krajšiu a lepšiu  budúcnosť, lepšie 
vzdelanie a dokonalejší duchovný rast, sme únii čosi dlžní. Raz by sme 
jej to mali oplatiť a to jedným jediným spôsobom, pripraviť zázemie pre 
rast novej generácie, ktorá to po nás prevezme ako  my  prevezmeme  
žezlo  po generácii  našich  rodičov a starých rodičov. Snáď sa nám 
podarí zanechať po sebe dokonalý systém spolunažívania všetkých   
národov   a určité   posolstvo,   ako   vládnuť   a riadiť,   toto   stále   sa 
rozrastajúce spoločenstvo štátov. Či sa nám podarí nájsť cestu ako žiť 
svorne v pokoji a mieri ukáže až čas.

My mladí Európania stojíme dnes pred neľahkou úlohou, a to 
zvoliť si zo širokého sortimentu možností, ktoré nám Európska únia 
ponúka. Čelíme obrovskému výberu a komplikovaným rozhodnutiam, 
na rozdiel od generácii pred nami. Je len na každom z nás, ktorú 
cestu si zvolí. Každý sa môžeme slobodne rozhodnúť akým smerom 
sa uberať. Dúfam, že každý mladý človek v únii využije, všetko to, čo 
mu únia ponúka a rozhodne sa správne kam v budúcností smerovať. 
Rovnako verím, že pre naše deti a vnúčatá sa nám podarí vytvoriť svet 
s ešte väčšou škálou možností, a že to od Európskej únie požičané aj 
vrátime.
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EDUARD RÉVÉSZ, 19 ROKOV
Gymnázium Želiezovce

Bydlisko: Zbrojníky, okres Levice

Po rokoch

„Čas nemeriame 
jeho trvaním,
ale jeho hĺbkou.“ 
 Isolde Kurzová 

Horúce lúče augustového slnka nemilosrdne pália do oblokov do-
mov v historickej časti mesta, považovaného za najväčší klenot tunaj-
ších obyvateľov. Žiaden z nich nedá dopustiť na malebné domčeky 
pripomínajúce i tým najstarším bezstarostné chvíle svojho detstva, čas 
všakovakých hier, prvých kamarátstiev a lások. Na prvý pohľad vyze-
rajú akoby pochádzali z rozprávkovej knihy. Ich jedinečnosť dotvára 
široká paleta farieb, ktorej tóny vytvárajú už z čias môjho prapradeda 
neuveriteľný súzvuk. Človeku sa zdá, že na tomto mieste zastal čas. 
Vždy som si predstavoval, ako z kráľovských kočov so všetkou nádhe-
rou vystupujú dámy v širokých lesklých šatách, v spoločnosti elegant-
ných pánov s frakmi a cylindrami na hlavách. I teraz by sem dokonale 
zapadli, no pre súčasných ľudí by predstavovali skôr vydarené atrakcie 
a vďačný cieľ pre ich digitálne fotoaparáty. Doba sa skrátka zmenila.

Verte či nie, na toto miesto som sa vrátil po dlhých štyridsiatich 
rokoch. Pamätám si, akoby to bolo včera, keď som sa po ukončení 
strednej školy musel z mesta odsťahovať. Moji rodičia dúfali v lepší 
život a naším novým útočiskom sa stala krajina neobmedzených mož-
ností - Amerika. Za „veľkou mlákou“ sme sa adaptovali vcelku rýchlo: 
otcovi ako skúsenému obchodníkovi jazyková bariéra zakrátko nespô-
sobovala žiadne problémy, moja mama sa venovala práci v domácnosti.  
Plne som si uvedomoval, že k úspešnému presadeniu sa v neznámom 
prostredí potrebujem mať čo najširšie lakte. Aj keď som bol jedináčik, 
rodičom som svojou občasnou drzosťou a sebavedomím spôsoboval ne-
raz vrásky na čele. Získal som mnoho skúseností, takže to vôbec nebolo 
zbytočné, práve naopak. Po rokoch si trúfam povedať, že som dokázal 
viac než dosť.

Vždy mi však bolo smutno za rodným mestom, mojimi priateľmi 
a známymi. S väčšinou z mojich kamarátov som udržiaval písomný 
kontakt, no časom počet listov klesal. Je to úplne prirodzené. Práve 
preto je možno až neuveriteľné, že som počas celej tej doby udržiaval 
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intenzívne listové kamarátstvo s mojím susedom z Agátovej ulice, 
Vincom. Spoločné telefonáty patrili skôr k výnimočným javom, môj 
priateľ ako odporca technologických pokrokov vraj v dome nikdy ne-
mal ani televíziu... Pre mňa, ako zakladateľa jednej z najznámejších 
televíznych spoločností s celosvetovou pôsobnosťou trochu paradoxný, 
až úsmevný jav. Vinco mal však  naozaj výborný rozhľad a vyznal sa 
vo svete – informácie čerpal iba z neúnavného čítania rozličnej litera-
túry a samozrejme novín. Takmer v každom z jeho posledných listov 
kritizoval čoraz častejší výskyt príliš, ako sám hovorí „skazených tém“, 
ku ktorým prispel „konzumný štýl našej kapitalistickej spoločnosti“. 
Sám nikdy nedal dopustiť na klasických ruských autorov ako Tolstoj 
či Dostojevskij. Ich tvorbu mal dokonale zmapovanú a diela týchto 
velikánov čítal niekoľkokrát za sebou. Celý život pracoval vo svojom 
obchodíku so starožitnosťami, tešil sa z každej ťažko zarobenej ko-
runy, nikdy sa nesťažoval. Po dlhých rokoch sa svojho remesla musel 
nechtiac vzdať a s ťažkým srdcom obchod predať. Nikdy sa neplánoval 
oženiť, čo ma dosť prekvapilo, pretože v ženách sa skutočne vyznal. 
Dokázal o nich básniť celé hodiny. Z jeho listov som usúdil, že mu 
prítomnosť nežnejšieho pohlavia nikdy nechýbala. Ani raz mi však ne-
prezradil, či si nejakú stihol aj nasťahovať domov. Jednoducho, večne 
slobodný záletník Vinco.

Časovo náročná práca a nepretržité udomácňovanie sa mi nedovoľo-
vali vrátiť sa do svojho rodiska. K tomuto kroku som sa odhodlal až 
po dlhočiznom čase na staré kolená. 

Teraz tu sedím na lavičke a našu historickú štvrť takmer nespo-
znávam. Uvedomujem si, že modernizácia mesta je potrebná, ale je 
mi ľúto, keď vidím, že z domčekov uchovaných v mojich spomienkach 
a starých fotografií zostala sotva polovica. Zvyšná časť prepustila svo-
ju jedinečnú podobu moderným štýlom a prepožičala svoje priestory 
kanceláriám vystresovaných, neustále sa ponáhľajúcich obchodní-
kov v bezchybných oblekoch. Ani neviem opísať, ako veľmi sa teším 
na spoločné stretnutie s Vincom, ktoré sme si dôkladne pripravovali, 
ako inak, prostredníctvom spoločných listov už takmer pol roka. 

Jemné kvapky z fontány na námestí mi príjemne ochladzujú tvár. 
Spomienky mi ožívajú i pri deťoch hrajúcich sa s loptou – presne ako 
voľakedy ja s mojimi rovesníkmi. Blíži sa druhá hodina a obloha sa 
nebezpečne zaťahuje. Vstávam a mierim k útulnej krčmičke, ktorá 
už oddávna stojí na rovnakom mieste na konci ulice s fontánou. Ani 
sa nenazdám a začnú padať prvé kvapky. Obliekam si vetrovku s ka-
pucňou a rýchlym krokom za okamih stojím pri krčmičke. Už sa však 
nevolá U majstra Viliama, ale Zelený škriatok. Zvláštne. Starý názov 
mi pripadal omnoho pôsobivejší. 

K tomuto miesto sa mi viažu tie najkrajšie spomienky. Práve tu 
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som po prvýkrát okúsil chuť piva. Zlatistý mok mi vtedy ponúkol 
krčmár Viliam, ktorého každý volal Vilko, čo ho dokázalo veľmi rozhne-
vať. Tvrdil, že pochádza z kráľovského rodu, čo mu, samozrejme nikto 
neveril. Dokonca aj svoj pult nazýval svojím kráľovstvom, prekročiť ho 
či dokonca načapovať si pre seba pivo pre dotyčného znamenalo obrov-
ské problémy. Možno aj preto, že som krčmára vtedy oslovil „vznešený 
Viliam“, s hrdým úsmevom mi nalial. Pamätám si na tú horkú chuť 
piva, no snažil som sa ho piť tak, aby som na sebe nedal nič poznať. 
Vypil som ho celé a keď som sa s tým šiel pochváliť kamarátom, prišlo 
mi veľmi zle. Takéto momenty sa jednoducho nedajú zabudnúť ani 
za taký dlhý čas. 

S námahou otváram ťažké drevené dvere a vstupujem dovnútra. 
Ihneď ma ovanie ostrý zápach cigaretovému dymu, ktorý sa šíri celou 
miestnosťou aj napriek doširoka otvoreným, dozelena sfarbeným ok-
nám. Typický Irish Pub, pomyslím si. Podobných krčmičiek som videl 
počas svojich ciest neúrekom, no každá bola niečím originálna. Aj tu 
dýcha pravá ostrovná atmosféra pripomínajúca príbehy Sherlocka 
Holmesa. Dominuje samozrejme zelená farba. Steny, stoly, stoličky 
i kreslá majú jedinečný zelenožltý nádych. Nájdeme tu aj odtieň bor-
dovej, trochu extravagantný štýl však určite nepôsobí ako klišé. Sadám 
si k prvému voľnému stolu s vynikajúcim výhľadom na barový pult. Je 
umiestnený na úplne inom mieste než voľakedy Vincovo „kráľovstvo“. 
V jeho masívnom dreve sú vyryté krásne obrazce, no hlavne rôzne kve-
ty. Klasické barové stoličky bez operadiel majú károvaný vzor – okrem 
jednej je všetkých sedem obsadených najmä postaršími návštevníkmi. 
Na spodku nájsť štýlové kovové operadlá na nohy. Viem si predstaviť, 
aké potrebné sú pre „spoločensky unaveného človeka“. Ani teraz nemá 
nohy nik na podlahe – no parkety sa už aj tak lesknú od dažďovej vody 
z topánok. V strede miestnosti dominujú elegantné kreslá okolo dvoch 
okrúhlych stolov. Dovedna osem miest znovu beznádejne obsadila par-
tia mladíkov, medzi ktorými vyčnievala jedna ryšavá slečna. Tipujem, 
že nemajú viac ako 30 rokov. Na obrazovke sledujú futbalový zápas, 
glasgowské derby „old firm“ čiže Celticu a Rangers. Podľa dresov usu-
dzujem, že fandia prvému menovanému tímu. Vyzerajú ako praví Škóti, 
chýbajú im už len povestné skladané sukne. Pri nepremenenej šanci 
ryšavé dievča vyskočí a nefalšovaným britským prízvukom nahlas za-
nadáva. Slovíčko, pozná ho snáď každý, rozosmeje celé osadenstvo. 
Dokonca aj dvoch šedivých pánov hrajúcich biliard. Dievča sa po trochu 
prehnaných emóciách začervená a odpije si z piva. Ľudia sa zanedlho 
znova venujú svojim činnostiam, biliardu a kamarátom. Mňa napadá, 
že toho svojho už za krátku chvíľu uvidím. Pri svojej objednávke kávy 
s croissantom vzbudzujem v čašníkovej tvári menší údiv. Nakoniec 
však prikývne a za okamih si už pochutnávam na mäkkom pečive. 
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Niežeby mi nechutilo pivo, ale akosi naň nemám chuť. Pekné lavice so 
stolmi sú umiestnené do akýchsi boxov vytvárajúcich dokonalé súkro-
mie, no pritom človeku neujde nič z diania v bare. 

Kávu som vypil, pečivo zjedol a noviny prečítal z oboch strán. Vinca 
však nikde. Prešla takmer hodina a ja som začal pochybovať o správ-
nosti miesta nášho stretnutia. Bolo zaujímavé, že za ten čas neprišiel 
do baru takmer nik. Opustila ho akurát dobre naladená partia fanú-
šikov po vyhranom zápase Celticu. Dvere sa po dlhšom čase predsa 
otvárajú a dnu vstupuje muž s kapucňou. Dáva si ju dole a rukou 
prechádza po prešedivených dlhých vlasoch. Odkašle si a premoknutý 
kabát zavesuje na drevený vešiak. Mieri k baru, kde mu už kýva celý 
personál. Tá chôdza mi je povedomá – áno, je to Vinco. Pamätám sa, 
že pri každom kroku sa mu plecia nenápadne pohybovali zo strany 
na stranu. Takmer poskočím. Ani neviem prečo, ale zrazu mi začne 
ohromne biť srdce. Pristavuje sa pri bare a s každým sa pozdraví. 
Vidno, že ho tu každý pozná. Úsmevy určite nie sú hrané, predsta-
vujú nefalšované kamarátstvo. Vinco akoby z oka vypadol Seanovi 
Connerymu. Jeho vysoká vzpriamená postava sa nedá prehliadnuť. 
Sivé sako a čierna, navrchu rozopnutá košeľa dodávajú podlhovastej 
tvári s výraznými lícnymi kosťami výzor pravého elegána. Šedivá, 
dokonale upravená brada vytvára s hustým čiernym obočím dokonalý 
kontrast. Zvýrazňuje orieškovo hnedé oči a pri každom úsmeve aj ob-
klopujúce vrásky.    

Začne sa rozhliadať po miestnosti. Pohľad mu zastane pri mojom 
stole. Vstávam zo svojho miesta. Pomalým krokom sa vyberie za mnou. 
Stojíme pred sebou a pozeráme sa navzájom jeden druhému do očí. 
Chvíľu mlčíme.

„Konečne,“ odhodlám sa nakoniec prehovoriť so štipkou irónie.
„Mal som nejaké neodkladné povinnosti,“ prezrádza s úsmevom. 
Podávame si ruky a priateľsky sa objímame. 
„Vyzeráš dobre, skoro ako pred štyridsiatimi rokmi,“ hovorí mi 

a sadá si na miesto oproti. 
„Ty takisto,“ podotýkam, „ako hollywoodsky herec v najlepších 

rokoch.“ 
„Ale nevrav! Mnohí ma porovnávajú s Connerym, ale nemôžem 

za to, že kopíruje môj vzhľad,“ zasmeje sa.
„Ako žiješ?“ pýtam sa skôr zo slušnosti. Viem totiž úplne o všetkom, 

čo za posledných štyridsať rokov prežil. Alebo si to aspoň myslím. 
„Ujde to, trochu si na staré kolená užívam,“ hovorí so šibalským 

žmurknutím. „Priznám sa, že som očakával Američana s veľkým kov-
bojským klobúkom... akože nemáš žiaden prízvuk?“ pýta sa.

Ani som si to poriadne neuvedomil. Svojich dvoch synov som na-
učil aj niekoľko slovenských slov, ale inak som ich vychovával ako 
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Američanov – trochu aj na manželkino želanie. S pravou rodáčkou 
z Dallasu sa darmo budete hádať... 

„Neviem, asi som za ten čas oň ani nestihol prísť,“ odpovedám.
Prichádza čašník. Objednávam si ďalšiu kávu, Vinco zelený čaj. 

Vidieť ho napríklad pri pohári piva je veľmi zriedkavý jav. Zato však 
obľubuje cigary. Jednu si ihneď zapaľuje a ponúka aj mňa. Aj keď som 
s fajčením už dávnejšie skončil, neodolám a zakrátko naše kúdoly dy-
mu splývajú do jedného. 

„Ako idú obchody?“ spýta sa ma a potiahne si z cigary. 
„Nesťažujem sa,“ odpovedám tak trochu diplomaticky. „A čo je 

s tvojím povestným obchodíkom?“ opýtam sa ho.
„Už sa aj prestávam trápiť s tým, že mi ho vzali,“ podotkne a na 

chvíľu sa odmlčí. „Rozbieham niečo nové, rád by som si otvoril antikva-
riát,“ nechá sa viesť týmto snom. „Dúfam, že sa mi to podarí,“ usmeje sa 
a odpije z čaju.

Rozprávame sa už aspoň hodinu. Vlastne hovorím takmer len 
ja. Rodinnú tému Vinco nerád preberá, no na mojich synov sa pýta 
so záujmom. Zdá sa mi, že som vyčerpal všetky témy, ktoré mi behali 
po rozume. Vinco začne kritizovať miestne pomery, hovorí o všetkom 
dôležitom, čo sa za posledný čas udialo v meste. 

Zrazu sa odmlčí. V tvári sa mu zalesknú slzy. Sťažka prehovorí: 
„Mám dcéru. Volá sa Veronika.“

Nechápavo sa ho spýtam: „Ako je to možné?“
„Vôbec som o tom nevedel.“ Zhlboka sa nadýchne. „Prišla za mnou 

len nedávno, má už vyše dvadsať rokov...,“ zakokce sa, „sama si ma 
vyhľadala,“ dodáva. „Viem, že by som sa z toho mal tešiť, ale je to ťažšie 
– ešte vždy som tak trochu v šoku,“ vzdychne si. 

„Poznáš sa s jej matkou?“ spýtam sa ho, aj keď vzápätí svoju otázku 
oľutujem. Mohol som mu ju položiť trochu inak.

„Samozrejme, že poznám,“ pozrie na mňa nepekným pohľadom. 
„Nedávno zomrela a práve preto ku mne Veronika prišla,“ dodáva.

„To mi je ľúto. Boli ste vôbec v kontakte?“ 
„Nie, neboli. Pred vyše dvadsiatimi rokmi sme spolu istý čas žili, no 

v jeden deň zrazu bez slova zmizla,“ hovorí s ľútosťou. „Zlomilo mi to 
srdce, ale nechcel som ti o tom písať.“ 

„Kde je teraz tvoja dcéra?“ pýtam sa ho.
„Býva u mňa. Ešte študuje a chcem jej poskytnúť rovnaké zázemie 

ako jej matka,“ skonštatuje a jeho pohľad spočíva na popolníku.  
„Určite sa ti to podarí,“ poviem a kamarátsky ho tľapnem po rame-

ne. Konečne sa na jeho tvári objavuje úsmev.
Nečakal som práve takýto scenár dnešného popoludnia. Stretnutie 

po rokoch teda prinieslo veľké prekvapenie. Bez slova sa pozerám 
na Vinca. Som rád, že mi povedal o Veronike. Nadšene mi rozpráva 
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o svojich plánoch. Svoju dcéru nevynechal ani v jednom z nich. Je 
zaujímavé sledovať, ako sa niekdajší „večný samorast“ mení na sta-
rostlivého otca. 

Vonku prestalo pršať a pomaly sa stmieva. Opúšťame krčmičku, 
ktorá práve teraz začína naplno ožívať. Námestím nás sprevádza svet-
lo pouličných lámp a príjemný večerný chládok. 

„Neprespíš u mňa?“ pýta sa ma Vinco.
„Nie, nie, ďakujem,“ odmietam zdvorilo. „Teraz sa predsa musíš 

zaoberať Veronikou,“ zasmejem sa. 
„No tak dobre, čo už s tebou,“ hovorí. 
Pristavujeme sa pri domčekoch, tu sa naše cesty rozchádzajú. 

Neďaleko už vidím svoj hotel. 
„Myslíš, že zažijem, ako sa tu budú hrať moje vnúčatá?“ spýta sa ma 

a pozrie na miesta našej mladosti. 
„Určite áno,“ odpovedám.

Líham si s predstavou celého dnešného dňa. Nedarí sa mi zahnať 
myšlienku na Vinca a jeho dcéru. Každý sme žili svoj život ďaleko 
od seba a predsa v nás tkvela túžba po stretnutí. Nečakal som, že bude 
takéto. Vincov osud mi pripomenul, že človek by nikdy nemal byť sám. 
A Vinco má predsa pre koho žiť.     
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IVONA FABIANOVÁ, 18 ROKOV
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

Bydlisko: Stará Ľubovňa

NÁSTROČNÍ

všade rozsypaná bledosť
vlastnými rukami odnášaš

prvý jarný vietor
keď opäť kráčaš za slnkom

chceš sa dať zapáliť
netušíš že zhoríš

každá studňa má dno
a nádej tiež 

oklamaný nestávaš sa prachom
ale mesiacom

XXX

1
maringotka vykríkla 

a jej ústa sa 
už nezatvoria

2 
som polámaným chlebom na zemi

a vtákom
je zrazu príliš horko

na let

XXX

tvoja osamelá veselosť
chutila po práve nahnutom strome

a novom živote
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osud skrytý
vo vlasoch

dozrel do mája

nevoniaš zajtrajškom
hľadíš na mňa 

ostnatým drôtom pleteným zaživa

skryjem sa 
do svojho priezviska

a už mi viac 
neprídeš na meno

XXX

prší a mne sa 
ani nezdá

keď oplačem aj poslednú
trému

obesím ťa
na prvom modrom strome

struna zakliata
v atramentovom oblaku

neoklame kalendár
je september a vtáky

netušia 
kam majú letieť

ostávam
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MARCELA BARANYOVÁ, 20 ROKOV
UKF, Nitra

Bydlisko: Machulince

Amorov šíp

Vyberiem svoje srdce z ohňa.
Zabudnem na bolesť.

Len strel silno do mňa
nech to všetko môžem zniesť.

Osuším si všetky slzy.
Len prejdi okolo mňa.

Zabudnem, čo dnes ma mrzí.
Ja vytiahnem sa z dna.

Silná budem, budem vetrom
keď znovu do mňa narazíš.

Budem novým, iným svetlom.
Silnejším, než ty žiariš.

Zahojím, čo hryzie stále.
Preč bude všetka clivota.

Láska, už neklop a poď ďalej.
Vstúp do môjho života.

Ponúkni ma svojim medom.
Daj mi napiť z kalicha.

Rozvoňaj ma novembrovým letom
nech sa mäty nadýcham.

Znovu chcem, aby šíp udrel ma.
Pamätáš sa? Bác!

Ja slzy som si utrela
len ma neznič, nikdy viac!
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Dnes v noci nespím

Nie, nespím. Akoby som mohla?
Ako sviečka vypĺňam priestor noci

ktorá je rozprávkou, či mýtom...
Presne taký mám dnes pocit.

Nie, nespím.
Túžim byť jediná po nociach hľadajúca

tvoje spiace oči, tvoj dych
čo zfúkne storočný prach z mojich kníh.

Hľadám ten nádherný pokoj
sídliaci v tvojich nočných snoch.

Hľadám tvoj šepot, čo snáď z únavy
recituje mená nás dvoch.

Nie, dnes nespím.
Naopak, prechádzam sa s nocou

a v jej spoločnosti hľadám to miesto, kde spíš.
Kde mesiac ťa stráži a je ti otcom.

Hľadám to horúce objatie plachiet
tú náruč perín.

Hľadám oblak tvojich polnočných predstáv.
Čo by som neurobila pre rým?!

Chcem počuť ako dýchaš
nerušene, snivo...
Vieš, môj maličký

takto mi je za tebou clivo...
Chcem aby si to pochopil

z jediného pohľadu mojich očí.
Chcem aby si pochopil všetko.

... dnes v noci!
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Labuť  plávajúca po leknách

Ach, láska
taká pekná

ako lekná, žlté lekná.
Zostaň, nech sme krásni.

Nech všetci vedia
že sme jasní.

Jeden v druhom.

Ach, láska
ako nektár

ako lekná, biele lekná.
Mladosť si nás našla
všetko si nás našlo!

Každá jedna hviezda, každá!

Ach, láska
taká pekná.

Ako červené lekná.
Tvoj pohľad sa mení.

Vedel si, že
lekná sa zatvárajú v tieni?

Zo sĺz nemám strach.
Sú len malou nutnosťou vyjadrenia

keď ležím ti pri nohách.
Si pekný, lebo si môj.

Láska je pekná.
Pekná ako všetky lekná.

Rozprávaj

Moje vlasy
sa chvejú ako basy.

Vibrácie tvojho hlasu
pohli steblom klasu.
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Tvoja veta rozlieha sa vo vetre.
V mojom vetre.

Vo vetre mojich vlasov.
Tak rozprávaj mi tvojim hlasom.

Rozprávaj ešte a neskonči.
Rozprávaj hlasom polnočným.

Moje ruky
prežívajú muky.

Rozprávaj, neskladaj. Zostaň!
Rozprávaj, nech nie zlostná

ale spokojná som.
Rozprávaj mi tvojim hlasom.

Vibrácie tvojho hlasu
okenné sklá trasú.

Z melódie tvojho hlasu
aj zem klíči.

Vrav mi.
Napĺňaj ma všetkým a ničím.

Vibrácia tvojho hlasu je splav.
Tak nemlč a vrav!

Schyzofrenik

Záclony sa rozochveli
a ja neviem, aký majú dôvod.

Veď nikto sa ich nedotýka.
A predsa, ten neviditeľný vietor

čo sa s každým z nás stýka
nás dokáže rozochvieť

rozvlniť naše vlasy.
A pre čaro tej neviditeľnej krásy

som ochotná byť bláznom.
Schyzofrenikom, čo cíti lásku

v mesačnom svite
a tak málo vie o realite.
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Tým mesačným svitom je sýty.
A uveril bláznovi, akým si ty.

Verím tvojim bláznivým slovám lásky
a nebojím sa vetra, čo zaplietol mi vlásky.

Je bláznivé takto prežívať lásku – ja viem.
Aj ty si blázon a predsa, najviac zo všetkých ti rozumiem.

Pre teba som ochotná byť schyzofrenikom
a spoznávať ťa vo vetre.

Aké je dnes krásne povetrie!

Moje skutočné ja sa rozochvelo.
Niekto by povedal, že na to nemám dôvod

lebo sa ma nik nedotýka.
A predsa, tvoj neviditeľný vietor

čo sa so mnou stýka...
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Drahoslav Machala, jeden z gestorov literárnej súťaže, 
pri úvodnom príhovore

Novomeského Nitra 2007

Vyhodnotenie 4. ročníka literárnej súťaže 
mladých autorov, 

Nitra, Synagóga, 3. júl 2007
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Predseda poroty Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. pri hodnotení 
4. ročníka Novomeského Nitry a vyhlasovaní jej víťazov

Cenu poslanca EP Vladimíra Maňku odovzdáva Juraj Horváth, poslanec NSK,
 zástupkyni Gymnázia z Medzilaboriec pre ich študentku Andreu Libákovú
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Cenu primátora Mesta Nitra preberá z rúk Jozefa Dvonča Ivona Fabiánová 
z Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni

Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pri odovzdávaní ceny 
učiteľke úspešného autora Eduarda Révesza
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Predseda Klubu Spoločnosti L. Novomeského v Nitre Boris Starovič odovzdáva 
Čestné uznanie Lenke Podhradskej z Nitry

Cenu Spoločnosti L. Novomeského  z rúk Drahoslava Machalu preberá 
Slávka Pintérová z Obchodnej akadémie v Šuranoch
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