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5. ročník literárnej súťaže mladých autorov  Novomeského Nitra 2008 sa realizoval 
s  fi nančnou dotáciou  darcov:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Mesto Nitra

Ing. Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu

Spoločnosť Ladislava Novomeského

Mediálni  partneri počas 5. ročníka literárnej súťaže mladých autorov  
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Spoločným úsilím k spoločnej Európe....
 (Slovo na úvod)

 V poradí už piaty ročník literárnej súťaže mladých autorov Novomeského Nitra 2009 je 
dôkazom toho, že záujem o literárnu tvorbu sa u našich mladých ľudí nevytráca a to napriek 
dobe a situácii, ktorej výrazným charakteristickým znakom je informatizácia a medializácia 
spoločenského diskurzu. Aj v tomto ročníku literárnej súťaže sme sa stretli  s menami 
autorov, ktorí nám zachovávajú svoju priazeň už od prvých ročníkov.     
 V zborníku, v ktorého stránkach práve listujete, sa Vám niektoré z mien javia určite 
povedomé, iné, tie ktoré ešte nepoznáte, odvážne zareagovali na našu výzvu a vďaka 
kvalite svojich diel oslovili porotu. Pevne veríme, že v nasledujúcich ročníkoch sa opäť 
prejaví pestrosť a k úspešným autorom sa pridajú nové mená s čerstvými a podnetnými 
myšlienkami pre tvorbu. 
 5. ročník literárnej súťaže sa stal pevnou tradíciou slávností  Nitranov a zapadol do 
kontextu Cyrilo-Metodských slávností.  Toto začlenenie sa do Nitrianskeho kultúrneho leta 
sa odrazilo aj zastúpení záujemcov z Nitry a jej okolia. I keď  sa súťaž dostala do povedomia 
prevažne študujúcich mladých ľudí po celom Slovensku, a regionálny rámec prerástla už 
od počiatku, najsilnejšie zastúpenie si udržiava naďalej Nitriansky kraj. Očami porotcov 
sa prehnalo viac ako 300 súťažných príspevkov, jedinečných myšlienkových vyjadrení, 
nápadov.....Počas piatich ročníkov tak mali možnosť nielen hodnotiť samotné diela o 
počte asi 2000 prác, ale aj sledovať a skúmať vývoj názorov mladej generácie na základe 
abstraktného myslenia, vyjadrovania sa, vnemov na okolitý svet....             

 V literárnej súťaži rozvíjame okrem poézie a prózy už tretí rok publicistiku so 
zameraním sa na spoločenské vedy. Realizovať sa v tejto kategórii majú možnosť študenti, 
ktorým sú blízke odbory ako fi lozofi a, sociológia, politológia, žurnalistika, etika, história.....
Kategória „Európan Novomeský“ má za cieľ prebudiť v nich záujem o vyjadrenie vlastnej 
vízie Európy v rôznych kontextoch podľa ich výberu a zamerania. 
 Gestorom tejto tematickej kategórie je poslanec Európskeho parlamentu Vladimír 
Maňka, ktorý je výrazne naklonený pre podporu a rozvoj kultúrnych aktivít mladej 
generácie už od našich začiatkov. Jeho záštitu pozitívne vnímajú aj zúčastnení autori. 
Svojim humanizmom a nadšením dokázal u účastníkov tejto kategórie prebudiť záujem 
o európske dianie. Ústretovým krokom zo strany pána poslanca bola pozvánka pre 
výhercov, porotu, učiteľov, redaktorov TV Central a členov KSLN na poznávaciu cestu do 
francúzskeho mesta Štrasburg. Trinásti z nás tak jubilejný 5. ročník zavŕšili návštevou sídla 
Európskeho parlamentu, Rady Európy a Európskeho súdu pre občianske a ľudské práva. 
Mladí autori dostali jedinečnú možnosť na vlastné oči vidieť „Srdce únie“ a spoznať činnosť, 
fungovanie a inštitucionálne ukotvenie  Európskej únie. Návštevníkov zaujalo nespočetné 
množstvo činností – najviac ich však zaujalo poslanie a význam Európskeho parlamentu a 
práca europoslancov zo Slovenskej republiky. Okrem iných informácii im bola ozrejmená 
aktuálna problematika a výzvy, ktoré sa týkajú vitálneho cieľa európskych politikov – 
ratifi kačného procesu Lisabonskej zmluvy. Pána poslanca príjemne prekvapil ich aktívny 
záujem o súčasné dianie v únii.              

 Pre mladú generáciu budúcich Európanov je dôležité čo možno najviac obohacovať 



7

svoje poznatky nielen o Európskej únii, ale aj o ich spoluobčanoch. Štrasburg – mesto, 
ktorému patrí mnoho prvenstiev a jedinečností na starom kontinente. Prečo ho nazývať 
„symbolom“? Po stáročia bol obchodnou a kultúrnou križovatkou Západnej Európy. Je 
žijúcou spomienkou na zmierenie sa dvoch národov, ktoré azda najvýraznejšie prekresľovali 
dejinný proces – ten napokon vyústil do želanej integrácie a medzi európskymi národmi sa 
rozvinul dialóg. Štrasburg je ukážkou kontaktného miesta, v ktorom sa stretávali a dodnes 
sa ovplyvňujú rôzne aspekty nielen európskej civilizácie. Najviac sa tento proces prejavil v 
umení – literatúru nevynímajúc.          
 Umenie sa predsa ľuďom prihovára len v jednom jazyku, ľudskému druhu dobre 
zrozumiteľnému. Literatúra dokáže zachovať národné povedomie na „veky večné“, nie je 
však obmedzená hranicami fyzickými či pomyselnými – naopak, ona hranice ruší. Prečo? 
Literatúra – to je tvorba ľudí o ľuďoch a pre ľudí.  Otvoriť sa literatúre a podporovať jej  
tvorbu, rozvoj, šírenie – to je tým spoločným úsilím, ktoré vytvára spoločné Európske 
kultúrne dedičstvo. 
 Dúfame, že vyjadrením nášho priania o rozvíjaní literárnej tvorby primäme mladú 
generáciu, aby v tomto procese intelektuálneho rozvoja zotrvávala naďalej a zachovala tak 
duchovný pokrok slovenského národa v spoločnej Európe.....
         
Ocenení autori v 5. ročníku literárnej súťaže mladých autorov Novomeského Nitra: 

I. kategória - študenti stredných škôl, žáner: poézia

1. miesto Barbora Žilecká, Gymnázium  Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
2. miesto Renáta Kuljovská, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
3. miesto Miloš Herda, Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

I. kategória - študenti stredných škôl, žáner: próza

1. miesto Diana Serenčková, Gymnázium, Nové Zámky
2. miesto Zuzana Rusnáčeková, Gymnázium, Želiezovce
3. miesto Lucia Maková, Gymnázium,  Párovská 1, Nitra

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

1. miesto Lýdia Sobeková, Kružlov
2. miesto Katarína Džunková,  Univerzita Karlova,  Praha
3. miesto Luboš Lehocký, 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 Mária Vörösová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
3. miesto Václav Kostelanskí, Považská Bystrica
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III. kategória – tematická – „Európan Ladislav Novomeský“

Veronika Kostilníková, Gymnázium v Medzilaborciach
 
Cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. 
  Martina Majerová, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno

Cena primátora Mesta Nitra  Doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc.
  Martina Štofk ová, Filozofi cká fakulta, Prešovská Univerzita, Prešov

Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre Prof. RNDr. Libor Vozára, 
CSc
  Simona Krovinová, Filozofi cká fakulta  UKF v  Nitre

Čestné uznanie Klubu Spoločnosti L. Novomeského v Nitre 
Lenka Podhradská,  Špeciálna škola internátna na Červeňovej ul. v Nitre 
 
 Súťažné príspevky všetkých úspešných autorov 5. ročníka Novomeského Nitry sme 
zaradili do zborníka. Chceme ním inšpirovať nielen ich, ale aj tých, ktorí neuspeli, aby 
nezanevreli na tvorivosť a aby ďalej rozvíjali svoj talent pre vlastnú sebarealizáciu a rast. 
Želáme všetkým dobrú inšpiráciu, nápaditosť a  bohatstvo myšlienok očakávajúc ich 
príspevky aj do ďalších ročníkov.
 
 Mediálnym partnerom počas 5. ročníka literárnej súťaže mladých autorov Novomeského 
Nitra  bolo SLOVO - Spoločensko-politický týždenník. 
 
 5. ročník literárnej súťaže mladých autorov  Novomeského Nitra 2008 sa realizoval 
s  fi nančnou dotáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,  Mesta Nitra a Spoločnosti Ladislava Novomeského za čo 
všetkým darcom ďakujeme.

     Klub Spoločnosti L. Novomeského v Nitre
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Úvodné slovo Ing. Vladimíra Maňku,
poslanca Európskeho parlamentu
a gestora kategórie Európan L. Novomeský

Milí priatelia,

 v histórii Slovenska nájdeme mnoho prípadov, keď politik bol súčasne aj kultúrnym 
činiteľom, literátom - spisovateľom, či básnikom, hercom, novinárom,...
Zoberme si Štúrovcov, z nich predovšetkým Ľudovíta Štúra a Jozefa Miloslava Hurbana. 
Z novšej histórie najvyššie vyčnievajú dvaja politici: Vladimír Clementis a Laco 
Novomeský.
Asi bude na tom veľa pravdy, že naši básnici, spisovatelia, herci rozumejú slovenskému 
človeku. Inak by ho ťažko pochopili a ešte ťažšie dokonale stvárnili. 
Ak my všetci, starší, mladší, ľudia s rôznymi pohľadmi na svet, ak sa budeme navzájom 
počúvať a snažiť sa jeden druhému porozumieť, určite nájdeme ľahšie spoločný cieľ a aj 
najlepšiu cestu k nemu.
 Každý rok si prečítam alebo vypočujem desiatky názorov mladých ľudí, názorov na 
dnešný svet, ale hlavne na budúcnosť. Stále viac si uvedomujem, že vaše názory, milí mladí 
priatelia, sú pre budúcnosť nás všetkých veľmi dôležité. Len s vami dokážeme smerovať 
k dokonalej Európe.

 Podľa autorky víťaznej práce v kategórii „Európan Novomeský“, Veroniky Kostilníkovej, 
Európa bude miestom, kde ľudia budú žiť v mieri, kontinentom, ktorý sa bude ďalej 
rozvíjať,... Citujem: „ oslavou nezávislosti, demokracie, rôznorodosti kultúr.“
Táto vízia, milá Veronika, by si určite získala sympatie aj samotného Laca Novomeského, 
ktorý sa vo svojich úvahách neraz zamýšľal nad stieraním hraníc 
v Európe a hľadaním vzájomného porozumenia.

Milí čitatelia,
 s potešením konštatujem, že aj v tomto ročníku súťaže viac ako polovica súťažiacich 
pochádza z iných regiónov Slovenska. Týmto sa vaše podujatie, milí priatelia z krásneho 
mesta Nitra, stalo podujatím nás všetkých. Tak, ako aj Laco Novomeský je básnikom celého 
nášho národa.

Vladimír Maňka 
poslanec Európskeho parlamentu
gestor kategórie ,,Európan L. Novomeský“
(Nitra 3. júl 2008)
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Niekoľko slov o básnikovi Novomeskom 
a Novomeského Nitre

 Osobnosť básnika, esejistu, novinára a politika Ladislava Novomeského môže byť v istej 
miere vnímaná ako kontroverzná. Do takejto pozície autora určuje jeho celoživotný ľavicový 
svetonázor, prekračujúci bežné parametre sociálneho cítenia (ktoré mal nepochybne veľmi 
vyvinuté) a odrážajúci sa v presadzovaní marxistického učenia o triednom boji, myšlienok 
o diktatúre proletariátu a pod. Novomeský bol a pravdepodobne do konca svojho života 
zostal presvedčený o tom, že treba budovať socializmus. Toto presvedčenie mu zostalo 
aj napriek tomu, že na začiatku 50. rokov minulého storočia, v čase keď si komunisti 
upevňovali v štáte moc, sa stal jednou z mnohých obetí politických represií a zastrašovacích 
manévrov z radov samotných komunistov. V roku 1951 ho zatkli, obvinili, následne súdili 
vo vykonštruovanom procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami a poslali do väzenia, v 
ktorom pobudol až do roku 1955. Potom žil v ústraní a do verejného života sa zapojil až po 
rehabilitovaní v roku 1963. 
 V Novomeskom – podľa môjho názoru – sa však aj potom akoby svárili jeho marxistické 
či socialistické presvedčenie a vrodený zmysel pre demokraciu. O istej protirečivosti svedčí 
napríklad táto skutočnosť: Na začiatku roku 1968, v ére tzv. Pražskej jari, sa československá 
politika pokúša o demokratizáciu spoločnosti. Vtedy sa začína diskutovať o odstránení  
cenzúry a jedným z najhorlivejších zástancov prijatia zákona o jej zrušení sa stáva práve 
Ladislav Novomeský, publikujúc svoje názory na stránkach Kultúrneho života. Zaujímavá 
je však jeho argumentácia – hovorí totiž, že nie je dôstojné pre socialistickú spoločnosť, 
aby sa v nej cenzúra uplatňovala. O niekoľko mesiacov neskôr, po okupácii Československa 
Vojskami varšavskej zmluvy, prijíma funkciu v Ústrednom výbore komunistickej strany 
Slovenska i v Ústrednom výbore komunistickej strany Československa, zrejme v nádeji, 
že sa podarí zachrániť čo-to z výsledkov demokratizácie. Keď sa však na začiatku tzv. 
normalizácie začnú politické čistky v radoch spisovateľov, prežíva trpké sklamanie. Chce 
protestovať zrieknutím sa funkcií v komunistickej strane, no prehovoria ho, aby v nich 
zostal. Postupne dostáva rôzne štátne vyznamenania a verejné ocenenia. Básnik sa dostáva 
do pozície ofi ciálneho štátneho komunistického básnika. Do role, ktorá mu bytostne 
nesedí. 
 Ako čitateľ, ktorý pozná celé Novomeského básnické dielo, a ako učiteľ literatúry, 
ktorému je známy aj jeho zložitý životný osud, sa domnievam, že nemusíme nekriticky 
prijímať všetky jeho postoje, že môžeme pri čítaní niektorých jeho článkov pociťovať hlboký 
nesúhlas, avšak nemôžeme pochybovať o kvalite jeho umeleckého talentu a básnického 
diela. Novomeský zostane zapísaný v našich dejinách predovšetkým ako básnik, ktorého 
tvorba výrazne ovplyvňovala vývinové pohyby slovenskej lyriky v období medzi dvomi 
svetovými vojnami. 
 Ak literárna súťaž mladých autorov Novomeského Nitra, ktorej už 5. ročník sa uskutočnil 
v tomto roku, nesie meno tohto významného slovenského básnika, je to len na prospech 
veci – upevňuje sa tak literárne povedomie slovenskej verejnosti, pestuje sa literárna tradícia 
a pozornosť mladých či začínajúcich autorov sa upriamuje na zaujímavú autorskú osobnosť, 
na básnika, ktorý bol jednak vskutku talentovaný a jednak tvoril s plným nasadením. To, 



11

prirodzene neznamená, že by organizátori literárnej súťaže či členovia hodnotiacej poroty, 
očakávali, že jej účastníci budú napodobňovať vzor. Naopak, očakávaná je skôr originalita, 
myšlienková nápaditosť, hľadanie vlastných ciest. 
 Prirodzene, do literárnych súťaží, ktorých je na Slovensku požehnane, prichádzajú 
príspevky rozmanitej úrovne – od úplných „prepadákov“ až po tie, ktoré majú veľkú 
výpovednú hodnotu a sú napísané prinajmenšom zručne a signalizujú skutočný umelecký 
talent. Je to prirodzené a výnimkou nie je ani Novomeského Nitra, ktorej sa darí napĺňať 
ambíciu byť celoslovenskou literárnou súťažou pre dve základné vekové kategórie (študenti 
stredných škôl a študenti vysokých škôl) s možnosťou súťažiť ako v poézii, tak aj v próze.  
 Ako porotcovi mi 5. ročník Novomeského Nitry opätovne naznačil, že na Slovensku 
sa v prostredí stredných a vysokých škôl objavujú nové literárne talenty (a tie staršie sa 
rozvíjajú), z ktorých niektoré možno ani nie v tak ďalekej budúcnosti prehovoria aj na poli 
„profesionálnej“ literatúry, t. j. takej, ktorá vychádza knižne, vyvoláva pozornosť literárnej 
kritiky a stáva sa tak súčasťou aktuálneho literárneho procesu. To ma nesmierne teší. Chcem 
však vysloviť myšlienku, že súťaž plní zušľachťujúcu funkciu pre všetkých zúčastnených, pre 
tých, ktorí boli ocenení a budú si hľadať ďalšie možnosti publikačne sa presadiť, ako aj pre 
tých, ktorí zostali v úzadí. Literárna súťaž – tak ako písanie samotné – je totiž predovšetkým 
o rozvíjaní vlastného intelektuálneho potenciálu, tvorivosti a svojej duchovnosti. 

Doc. PhDr. Igor Hochel, PhD. 
člen poroty Novomeského Nitra 2008
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Barbora Žilecká, 18 rokov
Gymnázium Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Bydlisko: Nová Ľubovňa

XXX

Stojím
A čakám

Kedy večer zbledne

Šteklenie po jesenných vráskach
mi pripomína

babkinu vysmiatu tvár
keď zvierala v rukách moju mladosť

Kľačím
A opäť čakám

Pri kostolnej bráne

XXX

Čierna je príliš svetlá
na spomienky

do ktorých viem strach
Asi sa veľmi trasiem na tento svet
Možno len nerozumiem viečkam

Za oknom si ľudia nepamätajú
ani mená

Mne je pritesno na pocit
Pod dreveným stropom
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NESKORO

Dnes
Tak ako včera

a zajtra
nikdy

tak ako  nikdy
tak ako teraz

a teraz
je neskoro na čakanie

Len raz
A dosť

Sladké je príliš horké
a tak

nechutné
Ružencom si vyprosujem ráno

Kde je ráno slepé
a nič netušiac po

hriechu
Je mi teplo

Len
Tieň mi mrazí ruky

Dám si ešte
Kúsok medového čaju

Chcem už len raz
A dosť

XXX
Pod lampou

dievča zviera zvyšky ranného dychu
Ako zviera

Vrecká plné večernej whiskey
Je to zvláštne ale

Viem ťa
Môžeme nesmieť
A smieme nemôcť

Avšak
na čase len..

raz
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Renáta Kuljovská
Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca

Bydlisko: Dunajov

Šialene mi pripomínaš leto 
v korunách stromov

Čerešne z ktorých mi srdce búšilo rýchlo
ako idú prsty po strunách gitary

Vtedy mi on ukradol denník
nahnevala som sa

roztrhala ho na kúsky
a denníku som odpustila

kráčam po ceste
stromy na pozadí modrej

ako na fotografi ách ktorých sú milióny
sú krásne

všetky sú krásne

a zem plná ľudí
uložených

postávajúcich
lietajúcich

padlých

tváre s motýlími maskami
a Deti

chcela by som im a mne všetko povedať
všetko čo je

stvorila si detstvo
obliekla mu čiapku

poslala ho von
a ono sa nevrátilo
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dobrý deň starý otec
alebo ktokoľvek kto ste

pozeráme sa spolu na divadlo ulice
každý zvlášť

bulvár dievčat 
na ktoré ste pristarý

chlapcov 
ktorým sa neviem dívať do očí

plávame medzi nimi odlišní
vy toľko času

ja menej

máme naše žalosti
žaloby

tak nepodobné
teraz však ja nie som ako oni

a oni nie sú ako vy

Zaspala si na sene
a snívaš sny

nevidíš tie páry
rúk
nôh
očí

nepočuješ kopať múzu
a nie si ňou
nebyť tebou

tak ťa zobudím



16

Miloš Herda, 18 rokov
Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

Bydlisko: Skýcov

Nezaradený

Jaskyňa zakalených
nevolaj ma po mene.

Nie som tvoj.
Ja som z hraníc.

Stade vidím,
ako rieka tečie

do diery.
Koľká škoda.

Už som sa chcel umyť
od vápna,

aby som splynul.
Nomád ma však odhovoril.

Vraj netopiere vo dne nelietajú.

Tak si sídlim na hranici.
Nezaradený.

Od všetkých. Iný.
So všetkými.

Anjel fantázie

Anjel fantázie
tancuje po hladine

v rytme náhody
v črievičke navrátenej.

So svetlom,
s farbami,

s rukami k nebesám
maľuje oblohu
kým je lúkou.

Naučila motýľov
ako byť pestrý.



17

Slnečnica

Mokrým kašľom dýcha
Slnečnica

Hromadí hlieny
Pobehlica
Odkvicla

Mimo hrobu
Hnije na očiach

Vypáchla už v lete

V zemi je všetko čo vzišlo
Vypasené červy

Cesta spráchnivená

Hora vytýčená
Cesta spráchnivená

Noha unavená čo kráča vpred
Hora odskakuje do hôr
Cesta sa vlní po cestách

Noha unavená čo kráča vpred
Melie štrk – roztápa ľad

Vôbec nebolí
Účelom je vyživená

Noha unavená čo kráča vpred
Nemôže zastať – veď nosí

Život
Horiacu pochodeň

Bzučiaci blesk
Prameň lásky

Nevyschne
Iba ak noha padne

Zlomí sa – črepy zostanú
Nepríde život na horu

Nie inak
Len cez zodraté kolená do raja
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Diana Serenčková, 21 rokov
Gymnázium Nové Zámky

Bydlisko: Nové Zámky

Venovanie:

„Mohla by som to venovať ľuďom, ktorí trpeli a stále trpia. 

Mohla by som to venovať ľuďom, ktorí sa im snažia pomôcť.

Mohla by som to venovať ľuďom, ktorí obetovali život.

Mohla by som to venovať ľuďom, ktorí stratili lásku.

Mohla by som to venovať ľuďom, ktorí ešte nestratili nádej.

Mohla by som to venovať ľuďom, ktorí sa snažia zmeniť 
svet k lepšiemu.

Ale ja to venujem ľuďom, ktorí nechápu, ľuďom, ktorí nevedia aké je to „byť čiernym“!“                  

                                                               Diana Serenčková 

Vražda duše

 Mám dvadsať rokov, som vysoký, svalnatý, športovo založený chalan so zmyslom 
pre humor. Medzi moje záľuby patrí plávanie, hudba, prechádzky prírodou. Študujem 
na vysokej škole, mám priateľku, auto…a predsa som mŕtvy. Moja duša zomrela. Zabili 
ju. Duša je ako ruža. Najprv je to len malý púčik o ktorý sa treba starať a polievať ho, aby 
vyrástol a rozkvitol v krásnu ružu. Ten môj púčik nestihol rozkvitnúť. Nedali mu šancu. 
Nedovolili mu žiť.
Mám len dvadsať, život pred sebou, no nemám dôvod na radosť. To čo zo mňa ostalo som dal 
iným. Mojím jediným snom je to, aby iní nemuseli trpieť tak ako ja. Želám si, aby neznášali 
každý deň to čo znášam ja. Nechcem, aby ešte niekto obetoval lásku. Možno si teraz myslíte, 
že som rozmaznaný chalan, ktorý nevie čo so sebou. Pýtate sa kto som? Cigán. 
            Mám tmavú pleť a kvôli tomu som prišiel o všetko. Z materiálnych vecí mi nechýba 
nič, telo sa hýbe, len duša niekam odišla. Kvôli pleti som prišiel o priateľov, o sebavedomie, 
o chuť žiť, no najbolestivejšie je to, že som prišiel o lásku. Mám priateľku, ktorú mám rád a 
ktorá so mnou čaká dieťa. Ale s mojou najväčšou láskou som sa musel rozlúčiť. O tom vám 
však poviem neskôr, pretože je to dlhý príbeh.
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          Všetko sa to začalo mojim narodením. Bývali sme v meste a nepatrili sme k Rómom z 
osady. Mama bola olaská cigánka, otec tiež Róm. Bol z bohatej rodiny a mal všetko čo chcel. 
Až sa raz zaľúbil do dievčaťa z osady a to mu rodičia nechceli dovoliť. No napriek všetkému 
ich láska vydržala a vzali sa.  Zoznámili sa v jednej reštaurácii. Otec tam bol s kamarátmi a 
mama si prišla hľadať prácu. To pekné dievča surovo odbili, pretože Cigánov nepotrebujú. 
Môj otec sa jej zastal a tak sa nejako dali do kopy. Rodičia mu ju zakazovali, dostával domáce 
väzenie, ale nepomohlo. Sú spolu už dvadsaťpäť rokov a každým dňom sa majú radšej. Dnes 
je môj otec veľmi prísny a v meste nie je obľúbený. Ako malý som nechápal prečo je taký, 
prečo si nikoho nepustí bližšie k telu, no teraz to chápem. Snaží sa nás len chrániť. Ak naňho 
ľudia pľuli a nadávali mu, to vydržal. Lenže keď si založil rodinu nechcel, aby to isté prežívala 
aj jeho manželka a tobôž nie deti. Mama nebola zvyknutá na mesto. Žila v osade pri dedine. 
Nebola zvyknutá na prepych, ktorý jej ponúkol môj otec. Naša rodina už dlhé roky patrí k 
najbohatším v meste. Bývame vo veľkom dome. Máme dva domy. Jeden máme v meste  a 
druhý na druhom konci republiky. Chodíme tam na chalupu. Každý z nás má svoje auto. 
Naozaj si žijeme na vysokej nohe. A predsa nás odsudzujú. Kvôli predkom, kvôli pleti. 
Všetkých hádžu do jedného vreca a nikomu nedovolia ukázať svoje prednosti. Nemôžeme 
rozvíjať svoju osobnosť. A to všetko len preto, že sme Rómovia. Veď aj my sme ľudia a máme 
právo žiť. Máme právo na život. Nie nadarmo sa hovorí: „Ži a nechaj žiť!“. 
          Prvýkrát som sa s rasizmom stretol ako malý chlapec. Väčšinu času som trávil doma, 
pretože rodičia ma nechceli púšťať von. Aj som sa hádzal o zem, no nepomohlo. Zvyčajne 
sme spolu chodievali do parku, ktorý bol iba kúsok od nášho domu. Rád som sa hrával 
na pieskovisku, no vždy som sa musel hrať sám. Pieskovisko bolo plné detí a ja som sa s 
úsmevom na tvári a s formičkami v ruke rozbehol k nim. Lenže vždy som tam ostal sám, 
pretože ostatný rodičia ihneď vytiahli svoje deti z piesku a odišli o kúsok ďalej. Nikdy som 
to nechápal. Dnes už viem, že nechceli aby sa ich dieťa hralo s Cigánom. Pre vás, bielych, 
sú to len také maličkosti. Ale ako by ste sa cítili vy? Nemal som veľa kamarátov, pretože ich 
rodičia im zakazovali hrať sa so mnou. A tak som väčšinu času trávil doma.       
          Problémy sme mali aj pri bežných činnostiach, ako je nakupovanie. Predavačky nás 
„nenápadne“ sledovali, či nekradneme a pri každom prudšom pohybe začali rozhadzovať 
rukami a rozčuľovať sa. Oblečenie nakupujeme výlučne v zahraničí. Ak nám predali 
nekvalitný tovar a my sme ho chceli reklamovať, nemohli sme. Mysleli si, že naschvál sme 
ho zničili. A reštaurácie? Bieli dostali vždy lepší stôl ako my. Keď sme si chceli kúpiť niečo 
drahšie, televízor, nábytok, predavačky nás odmietali obslúžiť a odbíjali nás rečami, že je to 
veľmi drahé a že mi si to nemôžeme dovoliť. Ostali v nemom úžase, keď videli otcovu plnú 
peňaženku. Samozrejme, prvé čo im napadlo, bolo to, že určite sme zlodeji. Jednoducho 
nevedeli pochopiť, že Róm môže mať toľko peňazí.      
           Keď som mal štyri roky, nastúpil som do škôlky. Veľmi som sa tešil, pretože som bol 
stále doma a nemal som kamarátov. Myslíte, že v škôlke to bolo iné? Práveže tam to bolo ešte 
horšie. Nikto sa so mnou nechcel hrať. Pri obedoch si ku mne nikto nesadol. Až po čase, keď 
si to všimli učiteľky, museli deti sedieť aj pri mne. Jasné, že som tam mal aj zopár kamošov, 
ale so mnou sa nerozprávali tak ako s inými. V škôlke som sa prvýkrát stretol s brutálnym 
rasizmom. Môj spolužiak Marek sa do mňa  z nenazdajky pustil a začal ma mlátiť. Nemal na 
to žiadny dôvod, vlastne mal. Moja pleť. Hneď medzi nás skočili učiteľky, no samozrejme, že 
vinný som bol ja. Nikto mi nechcel veriť, že som mu nič nespravil. Len moji rodičia mi verili. 
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Aj sa to snažili riešiť, no v škôlke ich odbili s tým, že to bola nevinná bitka medzi chlapcami. 
Rozprávali sa aj s Marekovými rodičmi. Ani tam nepochodili. Vraj nabudúce si nemám 
začínať. Často som domov chodieval s plačom. A tak mojim rodičom neostávalo nič iné, 
len ma odpísať zo škôlky. Mama musela prestať pracovať a ostala so mnou doma. Otca som 
vídaval veľmi málo, pretože veľa pracoval. Celé dni som trávil doma alebo u babky. Babka 
býva na druhom konci mesta. Má tam domček a záhradku. Veľmi rád som sa tam hrával. Ako 
malý som sa hrával s gombíkmi. Mala ich veľa a boli všelijakej farby. Tých gombíkov bolo 
naozaj veľmi veľa, no odkedy som sa s nimi začal hrávať ja, ostalo ich len zopár. Babku mám 
len jednu, pretože druhá zomrela tesne pred mojim narodením. Nepoznal som ju. Dedka si 
veľmi nepamätám. Zomrel keď som bol ešte veľmi malý. Môj druhý dedko žije v Amerike. 
Raz sme boli uňho na návšteve a bolo tam nádherne. Občas príde aj on k nám. V Amerike 
sa mi páčia veľké budovy a sú tam suprove obchody s oblečením. Som pedant na oblečenie. 
V tomto som horší ako baby. Všetko čo mám na sebe musí byť zladené. Nákupy sú mojou 
veľkou vášňou, no horšie je to, že rodičia to za pozitívum nepokladajú. Vyzerá to tak, že 
som rozmaznaný. Opak je pravdou. Rodičia ma vychovali tak, aby som rozmaznaný nebol. 
No učili ma aj to, že ak mám čo ukázať, tak nech to ukážem. Aj keď šaty človeka nerobia. 
Len svet mi nedovolí ukázať moju osobnosť. Takže môžem ukázať len šaty. Tak sa musím 
skrývať za oblečenie. Vo vnútri som citlivý, no navonok pôsobím tvrdo. Otec ma učil, že 
nemám ukazovať strach a hlavne svoju Achillovu pätu. Mohli by to využiť proti mne. 
           Po skúsenosti so škôlkou som sa veľmi bál ísť do školy. Veľa som sa naplakal, no 
nepomohlo. Školský rok sa blížil a ja som mal strach. Nevedel som či to bude také ako 
v škôlke, či ma budú biť a ponižovať. Otec mi dohováral, že to nebude také zlé, mama sa 
ma tiež pokúšala upokojiť. V noci som nechcel spávať a stále som trucoval. Až prišiel ten 
deň. Ráno ma rodičia skoro zobudili, obliekol som sa, naraňajkoval a išli sme. Na školskom 
dvore bolo veľa detí a každé z nich sa bálo. Všetci sa báli toho, čo je to škola, ako sa budú učiť, 
či budú mať kamarátov… Len ja som mal na strach iný dôvod. Pleť. V triede som bol jediný 
Róm ja. Prvý deň bol pekný, pani učiteľka nás privítala a každý z nás sa predstavil. Až neskôr 
to začalo byť zlé. Do tej istej školy chodil môj spolužiak zo škôlky Marek. Ten čo ma mlátil. 
Boli sme v rovnakej triede. Hneď v prvých dňoch som si našiel kamaráta. Volal sa Mišo. 
Jemu jedinému môj pôvod nevadil. Sedeli sme v jednej lavici a často sme sa navštevovali. 
Navzájom sme si pomáhali a dodnes sme ostali najlepšími kamošmi. Postupom času som si 
našiel viac kamarátov a kamarátiek. Naša trieda sa rozdelila na tri skupiny. Do prvej skupiny 
patrili deti, ktoré si ma obľúbili a ktoré ma mali radi. Druhá partia bola neutrálna a tretiu 
viedol Marek. Do tej partie patrili ľudia, ktorí ma neznášali a ktorí mi stále nadávali. No ja 
som bol šťastný, že mám toľko kamarátov. Bola to veľká podpora a tak som si z Marekových 
posmechov nič nerobil. Až dovtedy, keď prekročil hranice. Bol som asi piatak. Zo školy som 
išiel sám a jeho banda si ma počkala. Schytal som to. Nikdy som nepatril medzi bitkárov, no 
brániť som sa musel. Bili ma a nadávali mi. Len preto, že som Róm. S monoklami a s plačom 
som išiel domov. Ťažko sa mi na to spomína, pretože práve táto chvíľa mi zmenila život. 
V ten deň som sa zaprel a povedal som si, že raz im to v živote vrátim. Nie formou monoklov, 
ale tak, že im dokážem, že nie som nula. Že aj Róm môže dosiahnuť úspech. Som príliš 
tvrdohlavý na to, aby som ustúpil. Znie to síce jednoducho, ale nebyť tej bitky a môjho 
zapretia, tak som s osobou, ktorú mám tak veľmi rád. Viem, že tú osobu často spomínam 
a vy netušíte kto je to. Ale chcem vám všetko vyrozprávať postupne. Podstatné je, že ona je 
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môj život a ona jediná ma pochopila.
           Tak ako väčšina detí aj ja som mal frajerku. Bol som druhák a ona moja spolužiačka. 
Veľmi sa mi páčila. Mala krásne dlhé vlasy a volala sa Hanka. Cez hodiny som po nej 
poškuľoval a kreslil som jej rôzne obrázky. Najradšej som kreslil srdiečka a potajomky som 
jej ich schovával do tašky. Raz ma napadlo, že by som ju mohol pobozkať. Hneď som to 
vykecal kamarátom. A ona sa to dozvedela. Na ďalší deň ju chránili všetky jej kamarátky, 
aby sa mi môj plánik nepodaril. Nebol v tom rasizmus, patrila do neutrálnej partie. Vôbec 
som nevedel, ako jej tú pusu dať, no potom sa mi naskytla skvelá príležitosť. Sedela bokom 
od partie a ja som sa k nej potajomky prikradol. Podarilo sa! Trochu sčervenela, ale bola to 
sranda. Obidvaja sme sa začali strašne smiať. Také detské lásky sú najkrajšie. 
           Tak ako to bolo v prvej triede, tak to ostalo po koniec základnej školy. Marek si ma 
vždy našiel a ja som sa stále utvrdzoval v tom, že musím niečo dokázať. Aj som sa mu bránil. 
Dokázal som sa ubrániť keď bol sám, alebo keď boli len dvaja, no väčšinou chodil všade so 
svojou bandou. Nedostával som až také údery aby som musel ísť do nemocnice, no dosť to 
bolelo na duši. Zopár monoklov a menšie krvácania. Mišo si ma bránil. Len raz na to doplatil 
aj on. Začala sa bitka a jeden z Marekových kamošov udrel Miša tak silno, že si buchol hlavu 
o stenu. Krvácalo mu to. Nikto s tým však nič nespravil a ešte sme všetci dostali poznámku 
do žiackej knižky. Po každej bitke som sa ešte viac uzavrel do seba a nikoho som si nechcel 
pripúšťať k telu. Chcel som byť slávnym hercom alebo uznávaným spevákom. Chcel som, 
aby ma poznali ľudia z celého sveta, aby ma obdivovali a pri pohľade na mňa aby si každý 
povedal: Pozri, to je môj idol! Namiesto tejto vety som počúval: Pozri, aký Cigán! 
           V siedmej triede som si našiel ďalšiu frajerku. Bol to veľký hit s niekým chodiť. Ak 
ste nikoho nemali, neboli ste in. Jej meno bolo Mirka. Cez hodiny sme si písali papieriky, 
občas sme sa chytili za ruky a to bolo asi tak všetko. Trvalo to len chvíľu, no na prvé lásky 
sa nezabúda. Jeden lístoček nám zobral učiteľ fyziky a sľúbil nám, že nám ho vráti na konci 
deviateho ročníka. Dočkali sme sa. Základná škola ubehla veľmi rýchlo a ja som sa ocitol 
v devine. Posledný rok bol stresujúci, pretože sme mali prímačky na stredné školy. Po dlhom 
zvažovaní som si vybral gymnázium. Prímačky som zvládol ľavou- zadnou, pretože som vždy 
patril medzi lepších žiakov. Tak veľmi som sa tešil na strednú. Marek išiel na učňovku a to 
znamenalo, že ho už nebudem stretávať. Koniec roka sa blížil a ja som horel nedočkavosťou. 
Nastal posledný deň deviateho ročníka. Všetci sme boli sviatočne oblečený, zoradení do 
dvojíc. Chodili sme po škole a spievali. Kamaráti, rodina a známi nám dávali kytice. Keď 
sa táto ceremónia skončila, usadili sme sa v triede. Naša triedna učiteľka sa chcela rozlúčiť. 
Slzy tiekli nie len jej ale každému z nás. Keďže to bol posledný deň, chcel som sa udobriť 
s Marekom. Vyšli sme na chodbu a začali sme sa rozprávať. Oľutoval všetky tie roky. Ľutoval, 
že mi robil zle. Podali sme si ruky a tým sa vymazalo všetko zlé. Aspoň som si to myslel. 
Večer nás čakala rozlúčková. Prišiel celý učiteľský zbor, naša trieda, rodičia a kamaráti. Moji 
rodičia prísť nemohli, pretože sa museli postarať o babku. Pár dní pred koncom deviny 
dostala infarkt a skončila v nemocnici. Oslavu sme mali vo veľkej sále. Po celej miestnosti 
boli rozvešané balóny s našimi menami. Celú akciu moderovali dve spolužiačky. Pripravili 
sme si scénku. Takú, ako sa správame na hodinách. Najťažšie bolo, keď každý z nás dostal 
ružu a mal niekoho pozvať do tanca. Bolo by jednoduché tancovať so spolužiačkou, no my 
sme museli pozvať rodičov a učiteľov. Mirke sa ušiel učiteľ fyziky a vrátil jej náš papierik 
spred niekoľkých rokov. Ja som tancoval s učiteľkou slovenčiny. Každý z nás sa správal inak 
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ako počas školského roku. Všetci boli milí a dokonca sa mi prišla ospravedlniť celá Marekova 
partia. Bolo to príliš krásne na to, aby to bola pravda. Rozlúčka trvala do neskorej noci. Už 
sa blížil záver, keď v tom Marek vybehol na pódiu s mikrofónom v ruke. Pred všetkými 
mi začal nadávať. Navymýšľal si, že som ho hrozne prosil aby sme sa udobrili a on my 
s ľútosti podal ruku. Len nevie ako si má tú ruku ktorú mi podal vyčistiť. Vraj je zneuctený 
a tak. Bolo to hrozné. Jasné, že učitelia kričali aby prestal, no bolo neskoro. Príliš ma to 
zasiahlo. Odišiel som. Pár ľudí išlo za mnou, no ja som chcel byť sám. Blúdil som nočným 
mestom, túlal som sa po parkoch a po tmavých uliciach. Plakal som. Plakal som ako malé 
dieťa, keď mu zoberú hračku. Mne vzali dušu. Zabili ju. Celú noc som premýšľal nad svojim 
životom. Nemal som prečo žiť, nebol tu nikto, kto by ma chápal. Topil som sa a zúfalo som 
hľadal slamku ktorej by som sa chytil. Sedel som na lavičke a uvažoval o samovražde. No 
nemal som pocit, že je čas odísť. Každý má na tomto svete nejakú úlohu a ja som vedel, že 
splnenie mojej úlohy ešte len má prísť. Vo väčšine príbehov by sa v takejto situácii stalo asi 
to, že hlavný hrdina by sa pripravil na samovraždu a presne pred skončením svojho života 
vy ho zastavilo dievča a bola by z toho veľká láska. U mňa to bolo iné. Nechystal som sa na 
samovraždu, len som o nej uvažoval. Neprišlo žiadne dievča. Nestretol som životnú lásku. 
Ja som stretol zmysel života. Neišlo o môj život, ale o životy iných. Ako som tam sedel, 
neďaleko som zbadal skupinku Rómov. Boli to klasicky Rómovia. Robili hluk, vykrikovali 
a bolo ich strašne veľa. Len som ich tam pozoroval, keď zamierili ku mne. Nezačali ma tam 
ľutovať, ani ma neokradli. Zbadali moju pleť a povedali: To je jeden z nás! 
            Zdá sa vám to málo? Je to jedna veta zložená z jednej číslovky, slovesa, predložky 
a  z dvoch zámien, ktorá sa končí interpunkčným znamienkom. A predsa mi zmenila život. 
Predsa mi dala nádej, ktorú som tak dlho hľadal. Doteraz po mne ľudia vykrikovali vety 
tipu: Čo je to za Cigáňa? Pozri aký Cigáň! Ďalší Róm! No Rómovia ktorých som v tú noc 
stretol mi dodali odvahy, nesmiali sa a prijali ma medzi seba. Pochopil som, že mojou úlohu 
je pomáhať im. Pomáhať tým, ktorí trpeli a stále trpia. Pomáhať tým, ktorí stratili nádej. No 
najdôležitejšie je pokúsiť sa otvoriť oči ľuďom, ktorí nechápu, ľuďom ktorí nevedia aké je to 
„byť čiernym“. 
           Prázdniny ubehli ako voda. Počas prázdnin som sa veľmi zmenil. Myslíte, že človek sa 
nemôže zmeniť za tak krátky čas? Omyl! Bol som sebavedomí a nevadili mi reči ohľadom 
mojej pleti. Dodnes pôsobím tvrdo a machersky. Ale vo vnútri som iný. Toto je len taká 
maska. Nechcel som byť aj na strednej taký citlivý. Na základke som si zo všetkého robil 
veľkú hlavu a veľmi tomu dopomohol Marek. Len kvôli nemu som dnes taký aký som. Už 
sa nenechám ponižovať a urážať. 
           Po prázdninách som nastúpil na strednú školu. Mal som strach, pretože som nikoho 
nepoznal. No všetko išlo ako po masle. Našiel som si kamarátov a kamarátky. Nebol tam 
nikto kto by mal pripomienky ohľadom môjho pôvodu. Do spoločnosti som sa zaradil 
rýchlo a aj v učení to nebolo také hrozné. V triede som bol obľúbený, možno vďaka svojmu 
humoru. V našej triede bolo aj dosť hádok. A keď sa to týkalo aj mňa, zvyčajne som počúval 
rasistické nadávky. Neboleli ma. Snažil som sa ich schovať pred ostatnými, no predo mnou 
sa skryť nedali. Čas plynul a koncom prvého polroku som začal chodiť so spolužiačkou 
Viktóriou. Patrila medzi najkrajšie baby v škole. Nebol som hanblivý ani nič podobné. Len 
som prišiel k nej a spýtal sa, či so mnou nechce chodiť. Súhlasila. Bývala v našej štvrti. Často 
sme sa stretávali v parku a chodievali sme ruka v ruke na prechádzky. Padli aj prvé pusy. Po 
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večeroch sme chodievali na romantické prechádzky. Bolo to krásne a mal som ju rád. No 
trvalo to príliš krátko. Mesiac a dva týždne. Mali sme sa stretnúť v parku. Prišla a povedala, 
že so mnou končí. Len tak mi dala kopačky a nepovedala prečo. O pár dní z nej vyšlo, že 
sa pozná z Marekom. Keď zistil, že chodí so mnou, kázal jej nechať ma. Hučal jej do hlavy, 
že nemôže chodiť s Cigánom. Musela ma nechať, pretože sa jej vyhrážal. To bolo na mňa 
už naozaj veľa. Kalich pretiekol a moje nervy praskli. Večer som išiel do baru, kde zvyčajne 
chodí. Sedel tam s cigaretou v ruke a s pohárikom pred sebou. Bol tam s kamošom. Prišiel 
som k nemu a začali sme sa hádať. Nevydržal som a strelil som mu. Začali sme sa biť. Tentoraz 
sa to neskončilo monoklami ale mojou zlomenou nohou. Kopol ma a ja som spadol. Marek 
odišiel, že s tým nechce mať nič. Nikto z prítomných nechcel zavolať sanitku a tak som to 
musel všetko spraviť sám. Skončil som v nemocnici a podal som trestné oznámenie. Viete, 
ako dopadlo vyšetrovanie? Nikto z tých, ktorí boli v tom bare nepovedal pravdu a tak bol 
páchateľ neznámy. Neverili mi. Marek sa musel tým ľuďom vyhrážať alebo čo. Nedočkal 
som sa spravodlivosti. 
           Zvyšné tri roky mi ubehli veľmi rýchlo. Od mojej zlomenej nohy som neustále 
pomáhal Rómom. Keďže spievať viem, chodil som po rôznych benifi čných akciách a spieval 
som. Nebolo to veľa, ale vždy sa pre tých ľudí zozbierali nejaké peniaze. Rodičia ma v tom 
len podporovali a začali pomáhať aj oni. Prispievali fi nančne, no pomáhali mi aj organizovať 
rôzne zbierky. Od mojich známych som zozbieraval staré oblečenie, ktoré chceli vyhodiť. 
Chodil som po koncertoch a spevákov som čakal na chodbe. Vysvetlil som im čo robím 
a mnohí prispeli. Dokonca som sa snažil ísť aj za prezidentom, no nedostal som sa tam. 
Neskôr som začal spolupracovať s asociáciou Ľudia proti rasizmu. Nosil som reklamné 
tričká a rozdával som na ulici predmety a tričká s názvom ich asociácie. Chodili sme spolu 
po osadách a mnohým Rómom sme pomohli, no nie len po materiálnej stránke, ale aj v 
právnych a psychických veciach. Snažili sme sa ich naučiť viesť iný život. Snažili sme sa dať 
im vzdelanie, naučiť ich hygiene. Aj keď sa nezmenili všetci, ale mnohí začali študovať na 
vysokých školách, našli si prácu, byt… Niektorí pochopili aká je hygiena dôležitá, začali 
chodiť na preventívne prehliadky a dali sa očkovať. V tejto práci som sa našiel. Mnohí ma 
preto odsudzovali, ale nedal som sa zlomiť. Snažil som sa pomáhať zo všetkých síl. Dokonca 
cez letné prázdniny som šiel na dva týždne bývať do klasickej Rómskej osady. Mal som 
sledovať ako žijú a lepšie pochopiť ich správanie. Každá osada Rómov má svojho vajdu. Je 
to ako ich šéf alebo také niečo. Hneď v prvý deň ma prijali medzi seba. Stretol som sa tam aj 
s krádežou. Všimol som si, že keď som bol s nimi v obchode, väčšina z nich dávala svoj nákup 
do krabice a nie do tašky. Nechápal som prečo a vysvetliť mi to nechceli. Bolo vidieť, ako 
keby sa hanbili. Až večer som to pochopil. Kúrili si nimi. Po večeroch sme všetci sedávali 
pri ohni. Lúskali sme prstami a tlieskali rukami. Niektorí hrali na husle. Ostatný spievali 
a tancovali. Ich hudba mi dodávala energiu a nádej. Cítil som sa tak slobodne. Na nič som sa 
nemusel hrať a mohol som byť sám sebou. Aj keď v osade by som nechcel žiť, pretože je tam 
špina, ale ľudia sú tam veľmi dobrí. V tom čase, keď som bol v osade, zomrela im kráľovná. 
Znie to síce zvláštne, no oni majú naozaj svojho kráľa a kráľovnú. Šli sme na jej pohreb. 
Neboli tam len Rómovia z blízkeho okolia. Mnohí prišli zo zahraničia. Ten pohreb vo mne 
vzbudil veľký obdiv. A veľké emócie. Nebol to klasický pohreb, keď všetci stoja a počúvajú 
kňaza. Plakali. Plakali všetci. Dokonca aj silný chlapi, ktorí vyzerali ako najväčší tvrďasi. 
Omdlievali. Nevedel som sa zdržať sĺz. Pochopil by som ak by odpadla nejaká žena, ale ak 
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odpadne od žiaľu nejakých päť chlapov, tak to je nad moje chápanie. Bolo to také dojímavé. 
Až tam som pochopil, prečo sa medzi bielymi správajú tak ako sa správajú. Dlhé stáročia 
im bieli ubližujú. Boli ponižovaní, utláčaní a vždy patrili k spodine. Ale prečo? Veď každý 
má právo žiť.
           Konečne prišla maturita a ja som ju zvládol. Po skončení štvrtého ročníka som 
si podal prihlášku na vysokú školu. Chcel som študovať Rómsku kultúru. Prijali ma a ja 
som nastúpil. Ešte pred nástupom na výšku som sa na jednej diskotéke zoznámil s Dagmar. 
Mala toľko rokov ako ja a bola celkom fajn. Keď som nastúpil na výšku, začali sme spolu 
chodiť. Jej mama bola známa herečka a tak som získal mnoho kontaktov. Dagmar som mal 
rád. Nebola veľmi pekná, no vďaka nej som to mohol niekam dotiahnuť. Podarilo sa mi 
presvedčiť ju, aby aj ona začala pomáhať iným. Vďaka nej sa k nám pridali mnohí herci, 
herečky, speváci 
a rôzny známi ľudia. Využíval som ju? Sám neviem. Mal som ju rád, ale išlo mi hlavne o to, 
aby som pomohol iným. Aj keď takýmto spôsobom. Dagmar vedela prečo som s ňou, no 
vôbec jej to nevadilo. Videla na mne len moju tvár a postavu. Nikdy nepozerala na to ako sa 
cítim a či som šťastný. 
            Naša spoločnosť organizovala výlety do osád aj naďalej. Po pól roku  chodenia s 
Dagmar som sa takej akcie znova zúčastnil. A tam som ju stretol. Bol večer, sedeli sme pri 
ohni a ja som ju zbadal. Láska mojich snov. Hudba znela tak sladko. Pozrela sa na mňa. 
Mal som pocit, že ju poznám celý život. Odpútal som sa od reality. Bola to len chvíľa, no tá 
chvíľa ma naplnila neuveriteľným šťastím. Mal som radosť, no zároveň aj strach. Vedel som, 
že nemôžem byť s ňou. Nebolo to možné. Aj keď s Dagmar by som nemal problém, pretože 
som ju mohol nechať, no môj sen byť niekým a dokázať tým čo mi ubližovali, že na to mám, 
ma premohol. Tohoto som sa vzdať nemohol. Postupom času som sa o nej dozvedel viac. 
Tiež prišla pomáhať. Rozdávala staré oblečenie, pomáhala s deťmi a bolo vidieť, že má veľmi 
dobré srdce. Chcel som sa s ňou zoznámiť, no nemohol som. Chodil som s Dagmar a možno 
by sa stalo to, čo vtedy s Viky. Dni plynuli a ja som sa s ňou pomaly ale isto lúčil. 
            Prišiel posledný večer. Nemohol som ostať s ostatnými. Vzdialil som sa neďaleko od 
osady. Celý večer som sedel na kopci a pozoroval západ slnka. Premýšľal som nad svojim 
životom, nad svojim snom… A vtedy som začul niekoho za sebou. „Ahoj! Máš tu voľné?“ 
Bola to ona. Sadla si vedľa mňa a západ slnka sme sledovali spolu. Volala sa Nikol. Najprv 
som nevedel čo povedať a bolo zjavné, že aj Nikol je nervózna. Postupne sme sa dali do reči. 
Bola úžasná. Mala zmysel pre humor a dobré srdce. Cítil som sa s ňou tak dobre. Mal som 
pocit, že ma chápe bez toho, aby som jej rozprával o svojom trápení. Zistili sme, že máme 
veľa spoločného a sme rovnakí. Aj ona keď ma zbadala mala pocit, že ma pozná. Nevedela 
ako sa so mnou zoznámiť, pretože mala z toho strach. V posledný večer sa chcela trochu 
prejsť a tak osud zariadil, že sme sa tu stretli. Večer plynul a slnko dávno zapadlo. Nadišiel 
čas rozlúčky. Nechcel som, no nedalo sa nič robiť. Ráno sme si podali ruky, vymenili úsmev 
a pohľady. Ona odišla svojou cestou a ja som sa musel vrátiť do bežného života. 
            Odo dňa ako sme sa rozlúčili prešli už tri mesiace. Snažil som sa ju nájsť, no neviem ani 
jej priezvisko. Viem len to, že sa volá Nikol a býva v tom istom meste ako ja. Len nedávno 
sa nasťahovala. Nevypýtal som si ani jej telefónne číslo. Akosi som na to zabudol. Zrejme 
som bol taký naivný, že som si myslel, že na tom kopci budeme sedieť celú večnosť. A teraz 
neviem kde ju mám nájsť. Ani neviem prečo ju hľadám. Chýba mi. Vedela ma pochopiť bez 
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vysvetľovania. Často chodím po meste v nádeji, že ju stretnem. Aj Dagmar si na mne všimla 
nejaké zmeny. Vraj od tej návštevy v osade som stále smutný a bez nálady. Dokonca si začala 
myslieť, že mám inú a potajomky mi prezerala telefónne čísla v mobile. Nič nenašla, no aj 
tak jej to vŕta v hlave. Dagmar nechcem podviesť a najradšej by som ju nechal, no ona vždy 
niečo vymyslí len aby som ju nenechal. Napríklad teraz chcela zorganizovať akciu na pomoc 
Rómom. Vraj ja si to mám prichystať a ona pozve ľudí zo šoubiznisu. Nemôžem ju nechať. 
Má kontakty a vďaka nej sa do takýchto akcií zapájajú známe osobnosti. Tak som to teda 
zorganizoval. Zajednal som veľkú sálu, pripravil potrebné veci a ona pozvala známych ľudí. 
Spieval som aj ja. Vystúpil som na pódio a spustil som. 
A vtedy som zbadal, že je tam aj Nikol. Stála medzi ľuďmi a pozerala mi do očí. Po celej 
ceremónii som sa snažil nájsť ju niekde medzi ľuďmi, no nikde som ju nevidel. Dlho som 
hľadal a sledoval som odchádzajúcich ľudí. Nič. Smutný som sa vrátil do šatne. Čakala ma 
na chodbe. Celým telom mi prešiel neuveriteľný pocit šťastia. Stála tam a čakala. Nemal 
som však čas porozprávať sa s ňou a tak som jej povedal, že sa musíme stretnúť. Dohodli 
sme sa na mieste a na čase. Odišla a ja som sa šiel venovať účinkujúcim ľuďom. Horšie bolo, 
že Dagmar nás videla. Vyzvedala sa kto to bol a tak. Povedal som len toľko, že to dievča sa 
prišlo spýtať ako by sa mohla prihlásiť do asociácie Ľudia proti rasizmu. Nemal by som 
takto klamať, no nič sa nedalo robiť.
            Prišiel čas keď som sa mal stretnúť s Nikol. Čakal som v parku. O chvíľu som zbadal 
ako sa blíži ku mne. Bola taká nádherná. Mal som strach, že jej ublížim. Šli sme sa prejsť. 
Aj ona sa ma pokúšala predtým nájsť, no nemala číslo, priezvisko a ani moju adresu. Celý 
ten čas som jej chcel povedať, že chodím s inou, no nemohol som. Nedokázal som nabrať 
odvahu. Mohla by sa nahnevať a viac by som ju nevidel. Vymenili sme si čísla a rozlúčili sme 
sa. A takto to pokračovalo aj ďalej. Tajne sme sa stretávali. Náš vzťah nebol taký klasický 
ako iné vzťahy. Nebolo to o držaní za ruky a o sladkých pusinkách. Bol o vzájomnom 
pochopení. Čoraz viac som mal pocit, že ma dokonale pozná a že vie čo jej tajím. Cítil som 
sa nepríjemne, no zároveň slobodne a šťastne. Konečne som našiel niekoho kto ma mal 
rád takého aký som. Niekoho kto nepozeral na moju pleť. Nechcel som aby niekto vedel, 
že spolu chodíme. Neišlo ani tak o to ako by vyvádzala Dagmar, no bál som sa, že by jej 
mohli ublížiť. Nechcel som aby sa jej niečo stalo len kvôli tomu, že je so mnou. Veľmi som 
si cenil, že na mňa netlačí aj keď som vedel, že by chcela aby o nás vedel celý svet. Aj keď 
som nemohol do sveta vykričať, že ju mám rád, predstavil som ju aspoň môjmu najlepšiemu 
kamošovi Mišovi. Najprv nechápal čo sa robí a skoro jej povedal o Dagmar, ale nakoniec 
pochopil. Neschvaľoval síce, že Dagmar nič nepoviem, ale pochopil to, že Niky mám rád a 
že som s ňou šťastný. Vedel, že konečne som našiel to, čo som hľadal celý život. Fascinovalo 
ma, ako sa Niky správa, ako premýšľa. Ohromovalo ma jej diplomatické myslenie a najviac 
sa mi páčilo jej srdce. Mala silné sociálne cítenie. Každý deň sa zamýšľala nad Rómskou 
problematikou a pomáhala im aj keď len malými drobnosťami. Keď mala napísať slohovú 
prácu, napísala o živote Rómov. Háčik bol v tom, že jej profesor slovenčiny bol veľký rasista. 
Nehovoril o ničom inom len o tom, ako by všetkých Cigánov nahádzal do poriadne hlbokej 
jamy. Mala poriadnu guráž keď mu to odovzdala. Ten sloh však napísala tak perfektne 
a presvedčivo, že profesor ju pochválil pred celou triedou a dokonca začal reálne uvažovať, 
že by nemal na nich nadávať. Nemal by ich hádzať do jedného vreca. Niky často premýšľala 
nad tým, ako sa vyvinul človek. A viete načo prišla? Zastávala teóriu, že človek a opica mali 
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spoločných predkov. Prvý ľudia sa vyvinuli v strednej Afrike, to znamená, že všetci boli 
čierny. Až potom ľudia začali obsadzovať aj iné územia a tak sa zmenila aj farba ich pleti. 
Všetko to záležalo od prírodných podmienok. Bol som ohromený keď mi to povedala. Po 
chvíľke premýšľania som zistil, že má pravdu. Ale prečo bieli spravili s čiernych otrokov? 
Veď aj oni boli tmavý.
            Nechýbal jej ani humor. Keď na nás prišiel smiech, smiali sme sa aj celý deň. V iné dni 
sme vedeli byť vážny. Vždy keď som sa jej pozrel do očí, videl som v nich veľa lásky. Nemusela 
povedať nič a predsa som vedel na čo myslí. Rozumeli sme si bez slov. Z jej očí bolo vidieť čo 
ku mne cíti. Na nič sa nehrala, nepretvarovala a vždy bola sama sebou. Samozrejme, mala aj 
zlé stránky. Napríklad bola veľmi tvrdohlavá. Tak ako ja. Čo mala na srdci, to aj na jazyku. 
No občas tým aj vedela ublížiť. Napríklad raz, keď ma popadla namyslenosť. Vyhral som 
zopár súťaži a myslel som si, že som najväčší macher. Samozrejme som to aj dával najavo. Už 
jej to liezlo na nervy a dostal som od nej studenú sprchu. Nezačala kričať ani nadávať. Len 
povedala, že keď ma to prejde tak potom tu bude pre mňa. Že ma chce späť takého akého 
ma spoznala. Najprv som si myslel, že len žartuje, no keď mi ani po týždni nezdvíhala mobil, 
začal som nad sebou premýšľať. Po mesiaci a pól som jej napísal SMS: Už prešlo. Stretli 
sme sa a všetko bolo fajn. Ešte som jej za tú sprchu aj ďakoval. Dagmar nikdy nenapadlo, že 
mi môže pomôcť. Vždy sa zaujímala len o to, aby nás na ulici videl čo najväčší počet ľudí. 
A tak prišlo veľké rozhodnutie. Chcel som sa s Dagmar rozísť. Už som s ňou nemohol byť. 
Chcel som byť len s Niky. Myslel som aj na to, že ak nechám Dagmar, známy ľudia nebudú 
chodiť na benefi čné koncerty. Vykašľal som sa na to. Veď hlavne kvôli tomu som s ňou bol. 
No myslím, že by som to zvládol aj sám. S Niky ide všetko ľahšie. A tak prišiel deň, keď som 
to mal povedať Dagmar. Niky nevedela nič. Všetko som Dagmar vyrozprával. Ako som sa 
zoznámil s Niky, ako to celé pokračovalo… Vôbec ju to neprekvapilo. Vraj o všetkom už 
dávno vie. Jej kamarátka nás videla. Rozprávala, že jej to vôbec nevadí a môžem pokojne 
chodiť aj s Nikol. Len aby som ju nenechal. Vraj takého pekného chlapca už nenájde. Takže 
celý ten čas jej išlo len o môj výzor. To však nebolo najhoršie. Šok som dostal až vtedy, keď 
mi povedala, že je tehotná. A ja som nevedel čo ďalej…
            Musela sa o tom dozvedieť Niky. Vzal som ju za ruku a začal rozprávať. V jej očiach 
som videl, že má strach z toho, čo jej chcem povedať. Bál som sa, že sa nahnevá, že ju viac 
neuvidím. Nespravila však nič. Nezačala vrieskať, fackať ma a nadávať. Z hlboka sa nadýchla. 
Celý čas vedela, že jej niečo tajím, len nevedela, že je to také vážne. Nechápala, že som bol 
s ňou, keď som vedel, že budem otcom. Vysvetlil som jej, že som sa to dozvedel len pred 
chvíľou. Chcela to skončiť. Nie preto, že som klamal, ale preto, že budem mať dieťa 
a ono potrebuje otca. Nepamätám si čo bolo ďalej. Viac sme neprehovorili. Pamätám si len 
slzy, bolesť a zároveň aj to, ako mi povedala, že ma ľúbila, ľúbi a bude ľúbiť. 
            Prešli dni, týždne a ja som nevedel čo ďalej. Život bez Nikol sa mi zdal nezmyselný 
a prázdny. Tak veľmi mi chýbala. No zároveň som sa tešil na malé. Dagmar som povedal, 
že vziať si ju nechcem, no to maličké neopustím. Nevedel som sa dočkať kedy jej začne 
rásť bruško. Prešli štyri mesiace a na Dagmar nebol žiadny náznak tehotenstva. Napadlo 
ma, že klame, no dosť som pochyboval, že by toho bola schopná. Spravila to. Po štyroch 
mesiacoch sa mi priznala, že klamala. Len preto aby si ma udržala pri sebe. Veľmi ma to 
vzalo.  Tešil som sa na malé a nakoniec to bola len lož. A prišiel som o toľko času, ktorý 
som mohol stráviť s Nikol. Moje prvé kroky viedli práve k nej. Zazvonil som na dvere a 
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čakal. Zazvonil som znova, no nikto neotváral. A vtedy som ju zbadal, ako sa blíži k svojmu 
domu držiac sa za ruky z iným. Chcel som utiecť ako malé dieťa, no nemohol som sa ani 
pohnúť. Bolo vidieť, že aj Niky to dosť zarazilo, že som tam. Chvíľu ostalo trápne ticho, 
ktoré prerušovali len zvedavé otázky toho cudzieho chalana. Vyzvedal kto som a čo chcem. 
Niky mi nepovedala nič. Pozrela mi do očí a povedala neznámemu, aby odišiel. Dala mu 
košom. Začal nadávať a rozhadzovať rukami, no ani jeden z nás si ho nevšímal. Po dlhom 
lamentovaní odišiel a my sme tam ešte hodnú chvíľu stáli bez slov. Objali sme sa. Konečne 
som po dlhom čase cítil také teplo pri srdci. Nepotrebovali sme si dávať sladké pusinky ako 
v romantických fi lmoch. Toto znamenalo omnoho viac. Dlho sme sa rozprávali. Vysvetlil 
som jej ako Dagmar klamala a že ju viac nechcem vidieť. Samozrejme, nedalo mi neopýtať 
sa na toho chalana. Pravda bola taká, že s ním chodila dva týždne a to nie preto, že by ho 
mala rada, ale preto, aby nemusela stále myslieť na to, ako jej chýbam. Tak dlho sme sedeli 
a držali sa za ruky. Toľko bolo vecí, ktorých sme si chceli povedať. Vedeli sme, že už nič 
nebráni tomu, aby sme mohli byť spolu. Problémom však mohol byť môj otec, no keďže sa 
aj on postavil rodičom kvôli mojej mame, nebol by to problém ani pre mňa. V tej chvíli bolo 
najdôležitejšie to, že som mal rád ju a ona mňa.
            Od čias ako som nechal Dagmar sa toho veľa nezmenilo. Chvíľu síce vyvádzala 
a robila nám zle, no prešlo ju to, keď videla, že už nemá šancu. Dodnes robí nejaké blbosti. 
Napríklad len pred pár dňami prišla Niky SMS, že ju podvádzam. Samozrejme, že tomu 
neuverila. A keďže Dagmar čakala, že Nikol bude zúriť a odpíše jej, veľmi ju rozčúlilo, že 
Niky nenaletela. Zo dňa na deň ju mám radšej. Už sme spolu dva roky. Len nedávno som 
oslávil 23 rokov. Vždy, keď ráno otvorím oči, na tvári sa mi zjaví úsmev. Prečo? Pretože 
viem, že to bude znova krásny deň. A aj keď sa nám niečo nepodarí, spolu to prekonáme. Aj 
naďalej sme pomáhali Rómom. Chodili sme po osadách, pomáhali sme 
materiálne a organizovali sme rôzne akcie. A tu sa môj príbeh s Niky končí. 
Prišla mi pracovná ponuka. Mal som ísť do Rumunska pomáhať Rómom. Mojou úlohou 
bolo učiť v osadách deti a všetkých naviesť na trochu spoločenskejší život. Musel som ísť 
sám. Chcel som vziať Nikol, no ona ostala pomáhať doma, pretože v osade dosť vážne 
ochorelo jedno dievčatko. Najprv som povedal, že nechcem ísť, no Niky vedela, že mojim 
snom je pomáhať a toto je veľká šanca. A tak nám neostávalo nič iné, len sa rozlúčiť.
            Dnes som v Rumunsku už šesť mesiacov. Práve sa balím, pretože idem domov. Tak 
veľmi sa teším na Niky! Od vtedy ako som odišiel som ju vôbec nevidel. Vždy, keď som ju 
chcel ísť pozrieť, tak mi do toho niečo vošlo. No a Nikol sa tiež veľakrát chystala navštíviť 
ma. Osud zrejme nechce aby sme sa stretli. Ale o pár hodín sa to zmení. Idem domov a 
Niky vôbec nevie, že prídem. To bude prekvapenie, keď ma uvidí stáť vo dverách. Neviem 
sa dočkať. Srdce mi tak silno búši…         
            Som tu! Som doma. Práve vidím svoje rodné mesto. Je tma a ja idem rovno k Niky. Už je 
to len pár ulíc. Píšem tak napínavo, že možno čakáte, že ma zrazí auto alebo niečo podobné. 
To sa stáva len v telenovelách. Toto je realita a mne sa niečo také stať nemôže. Som hrdý na 
to, že som dopomohol k tomu, aby mnohí ľudia objavili stratenú nádej. Myslím, že svoje 
poslanie na tomto svete som splnil. Toto bola moja úloha. A teraz môžem byť so svojou 
najväčšou láskou. S Nikol. Ach! Tak veľmi ju ľúbim…ÁÁÁÁÁÁ………… 
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Správa z miestnych novín: Včera vo večerných hodinách bol brutálne
                                            zavraždený 23 ročný Róm. Napadol ho 23 ročný
                                            Marek K. so svojím 25 ročným kamarátom
                                            Tomášom P. Na mieste bol nájdený nôž. Tomáš P. sa
                                            priznal k vražde a objasnil nám okolnosti tohoto
                                            prípadu. Tomáš a Marek boli dlhoročný priatelia a
                                            obidvaja boli od malička zaujatý voči Rómom. Od 
                                            Tomáša P. sme sa dozvedeli, že Marek K. mlátil 
                                            zavraždeného Róma už ako malého a celý život mal 
                                            proti nemu výhrady. Jeho rasistické myšlienky ho
                                            dohnali k tomu, že včera brutálne napadol chlapca 
                                            tmavej pleti a usmrtil ho troma bodnými ranami. 
                                            Priateľku zavraždeného museli hospitalizovať na 
                                            poliklinike, pretože sa z toho psychicky zrútila. 
                                            Len kvôli rasistickej neznášanlivosti prišiel o život 
                                            chlapec, ktorý mal ešte celý život pred sebou. 
                                            Dúfame, že tento prípad nám otvorí nielen oči ale aj
                                            Srdcia. Skúsme ich prijať do nášho sveta.
                                            Nehovorme už ty a on, ale my.
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Zuzana Rusnáčeková, 18 rokov
Gymnázium, Želiezovce
Bydlisko: Nová Dedina

Sila prírody

 V našom dvore rástla lipa. Mohutný, dávno bútľavý strom, symbol Slovanov, ťažko 
stonajúci vo vetre a búrkach, no jemne sa prihovárajúci šelestom svojich listov a kvetov 
v letnom vánku. Vtedy rozprávala príbehy svojej stáročnej  existencie, stačilo načúvať...
 Áno, naša vzácna lipa mala podľa odborníkov úctyhodný vek 350 – 400 rokov a hrdila sa 
odznakom ,,Chránený strom”. Nikto sa jej nesmel ani dotknúť, tobôž ju spíliť, alebo ináč 
poškodiť. Svoje korene zapustila do zeme v čase, keď o našej dedinke nebolo ani chýru. To 
ešte netušila, že raz si pod ňou postavia domček moji predkovia, dedinskí gazdovia. 
 Koľko potu a hrdlačenia videla za svojho života! Vozy, keď sa zvážalo seno, pluhy, keď sa 
išlo orať, statok vychádzajúci i vracajúci sa z paše. Ženy, mužov i deti v uznojených košeliach 
prichádzajúcich z polí či lúk, zvlažujúcich si svoje vyprahnuté ústa v čerstvej studničnej 
vode. Vtedy láskavo poskytla svoj tieň unaveným telám a načúvala ich príbehom, keď si 
obďaleč na ohnisku opekali slaninku, či zemiaky. Vnímala vôňu tabaku z fajky starého otca 
a jeho múdre rady mladým gazdom, zurkot čerstvo nadojeného mlieka, tlmené bučanie 
nasýteného statku v maštali, gagot husí a brechot strážnych psov. 
 V časoch vojny do jej bútľaviny ukrývali pred vojakmi poživeň, ktorá znamenala 
záchranu pred hladom . A hoci vojaci prehľadali celý dom, povalu, maštale i stodolu, nenašli 
potraviny ukryté v lipe. Veď koho by napadlo prehľadávať strom! Lipa preto požívala veľkú 
vážnosť a nikdy nikto na ňu nedal dopustiť.
 Jej prítomnosť ma sprevádzala od detstva. Hra na skrývačku sa neobišla bez toho, aby 
sa niekto neukryl do jej bútľavých útrob. Pod  košatou korunou, ktorou prešumeli veky, sme 
si užívali tieň cez horúce letné dni, hrali sme Kolo mlynské okolo mohutného kmeňa... Ona 
trpezlivo znášala všetky naše huncútstva a veľkodušne nám odpustila boliestky, ktoré sme 
jej 
uštedrili z detskej nerozvážnosti. 
 Každé ráno ma odprevádzala do školy a vítala naspäť doma. Zakaždým som sa jej 
pozdravila: ,,Ahoj, lipka!” a vždy som mala pocit, že mi pozdrav opätovala. Chápala môj 
smútok, keď som sa jej zverila so zlou známkou, jemne zašumela, keď začula moju radosť 
z jednotiek. Z okna mojej izby som videla na jej konáre, ktoré mi každé ráno zakývali na 
pozdrav a večer mi zaželali dobrú noc. Keď som prichádzala domov po dlhšom čase, pohľad 
mi hneď padol na našu starú známu. Pohladila som ju očami, šepla čosi na pozdrav 
a spokojná, že ju vidím neporušenú, som vošla dovnútra.  
 Bola neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny. Vítala i odprevádzala jej členov či už 
pri narodení, alebo pri poslednej rozlúčke. Mala som 12 rokov, keď sa naplnil čas mojej 
starkej. Prvý, komu som sa šla vyplakať, bola naša lipa. Jej  dutý kmeň mi poskytol útočisko 
pred touto hroznou skutočnosťou. Tam som mohla naplno a nerušene dostať zo seba ten 
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veľký bôľ, ktorý mi skľučoval dušu. Spoločnosť mi robili iba nemé pavúky, mravce a lesklé 
chrobáčiky, ktoré tu našli svoj domov. Akonáhle som však vyšla von, cítila som sa oveľa 
lepšie a  mala som pocit, že som nabrala novú silu potrebnú na to, aby som zvládla túto 
ťažkú ranu. Keď starkú vynášali z dvora, lipa plakala...  V slabom vetre z jej listov padali 
kvapky májového dažďa. Aj vtáci v  korune stíchli pri tónoch smútočnej kapely. Odvtedy 
som vnímala tento náš strom ako človeka. 
 Často som sedávala na jej hrčovitých koreňoch, ktoré sa akosi nevmestili pod povrch 
zeme. Nikdy sa pod ňu nedala umiestniť lavička, pretože jej korene to nedovoľovali. Keď 
som si vo večernom tichu sadla na hrubý koreň a oprela sa o  kmeň pokrytý neuveriteľne 
vráskavou kôrou, cítila som príliv energie. Po nohách mi liezli lienky a v čase kvitnutia 
omamne voňal lipový kvet. Lipové kvety sa každoročne oberali a sušili na čaj. Bol taký 
voňavý, že naša kuchyňa celú zimu voňala lipou. A vyliečil vraj  nejedného človeka.
Niekoľkokrát som sa pristihla, ako jej nahlas rozprávam svoje pocity. Aj s mojou prvou 
láskou som sa zverila našej lipe. Vtedy som zasnene sedela pod ňou a trhala lupienky 
z harmančeka:  ,,Má ma rád, nemá ma rád...” Vedela toho o mne viac, ako mama. Bola 
dobrým spojencom, nikdy totiž nič z našich dôverností nevyzradila. Odpoveďou na moje 
trápenia, ale i radosti bývalo tiché zašumenie v rozkonárenej korune, ktorá pamätá toľko 
storočí.
 Aj keď bola už staručká a unavená, v lete i v zime poskytovala priestor pre život. Dávala 
poživeň včelám, zdravie ľuďom, domov vtákom, ktorých spev neutíchal do neskorého 
večera. Vyprevadila z hniezd stovky okrídlených operencov. Cez ponuré zimné dni, keď 
oddychovala pod snehovou prikrývkou, ju zas denne liečil a preklepával pán ďateľ a kŕmidlo 
zavesené na najspodnejšom konári dávalo obživu sýkorkám. 
 Mali sme ju radi a ona to cítila. Cítila lásku, s ktorou sme sa jej denne prihovárali, 
lásku, s ktorou sme ohľaduplne oberali jej voňavé kvety. Lásku, ktorá sa rinula z okien cez 
vianočné sviatky, keď sme spoločne spievali Tichú noc. V posvätnom tichu štedrého večera  
nás odprevádzala na polnočnú omšu a vidiac svornosť, znovu sa spokojne ponorila do 
zimného odpočinku, aby sa na jar zasa mohla predviesť vo svojej majestátnej kráse. Po dlhej 
zime ju zobúdzalo zurčanie jarných vôd a veselé veľkonočné štebotanie. Vtedy sa naliala 
novou miazgou a opäť z nej vypučal život.
 Po každej búrke otec vyšiel na dvor a s obavou hľadel na lipu, či jej víchor a blesky 
neublížili. Spomínal, že pokiaľ si pamätá, kedysi dávno ju búrka trochu potrápila, no 
vážnejšie jej neublížila. Z lipy sem - tam opadol suchý konár, no napriek tomu, že kmeň 
mala už bútľavý, pevne stála a odolávala vrtochom prírody. 
 Preto nás pri veľkej nemilosrdnej búrke pred dvoma rokmi ani nenapadlo, že by práve 
toto leto mohlo byť posledné pre dominantu nášho dvora. 
 Blesky už od skorého popoludnia križovali oblohu a ozývalo sa vzdialené hrmenie. 
Bolo sparno, lipa tuho a omamne voňala.  Prudký lejak a ľadovec nedali na seba dlho čakať. 
Dunenie hromu dávalo dodatočne najavo silu bleskov, ktoré vytvárali na tmavom pozadí 
hrozivé svetelné krivky. Postupne však búrka ustupovala, i dážď pomaly ustával. A vtedy to 
prišlo. Ohromný, neuveriteľný záblesk svetla a rachot, od ktorého zarinčali okenné tabule. 
Všetci sme sa zhŕkli vo dverách, tušiac, že niekde veľmi blízko udrel blesk.
 Ale čo to?! Neuveriteľné...! Práve ten blesk skosil našu lipu! Bez milosti. Neuveriteľný obraz 
skazy mi utkvel v pamäti dodnes a len tak ľahko z nej nevymizne.
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Uvideli sme, ako lipa rozčesnutá na dve polovice dokonáva. Vrcholec jej horel plameňom, 
ktorý však krotil dážď. Nestačili sme sa ani spamätať, keď sa celá jedna polovica tohto 
vzácneho stromu so stonaním zvalila rovno pred vchodové dvere. Mokré listy oprskali 
tabule skla, sťaby slzy bolesti. Z jej mŕtvej koruny vyletovali kŕdle vtákov a hľadali útočisko 
pred dažďom. Sčernetá stojaca polovica stromu sa týčila ako dymiaci pomník a netrvalo 
dlho, zrútila sa i ona.  
 Ubolená a doráňaná lipa sa s nami rozlúčila posledným vzdychom, ktorý vyšiel z jej 
unavenej, stáročnej duše. Vtedy som naozaj plakala a chcelo sa mi kričať. Kričať, aby sa 
všetko vrátilo späť, pohroziť bleskom, ktoré nám ju vzali. Veľmi to bolelo, veď práve odišiel 
člen našej rodiny. Slzy sa objavili u každého z nás, ba i u susedov, keď po búrke prišli na 
spálenisko a namiesto vzácneho stromu tu našli len dymiace kusy dreva. 
 Lipu sme ,,pochovali” po svojom. Zostala nám z nej len tabuľka so znakom Slovenska 
a nápisom ,,Chránený strom”. Strom, ktorý sme však nedokázali uchrániť pred prírodnými 
živlami.
 A ešte sme si z nej odložili jedno polienko. Do toho polienka nám zručný rezbár sľúbil 
vyrezať podobizeň našej lipy. Ostatné drevo sme použili na letné opekačky. S každým 
prasknutím ohňa sme cítili, že je tu s nami a prihovára sa nám.
 Pomaly sme si zvykali na prázdny dvor. Niekdajšiu prítomnosť robustného stromu 
nám dávali znať len hrčovité korene, ktoré sa otec chystal neskôr zo zeme vyklčovať. Cez 
zimné mesiace ich prikryl sneh, jar priniesla so sebou kopu práce v záhrade i okolo domu a 
tak sme túto neľahkú robotu ponechali na neskoršie leto. 
 Neuveriteľné prekvapenie nás však čakalo, keď sa chlapi rozhodovali, akým spôsobom 
tie hlboké korene dostať zo zeme. Nikto nechcel veriť tomu, čo uvidel: zo zhoreniska 
vytŕčal štíhly krehký prútik s lipovými lístočkami! Húževnato sa predieral pomedzi kúsky 
zhoreného dreva a všemožne sa snažil získať šancu na život. 
Všetci užasnuto hľadeli na tento malý zázrak, ktorý nám dal znať, aká veľká je sila prírody. 
Na jednej strane síce život bez výstrahy vezme, no na druhej daruje nový, mocnejší. Veď aj 
náš lipový prútik povstal doslova z popola, ako bájny vták Fénix. 
 Chlapi odložili náradie a pomaly sa rozišli. Vedeli, že korene von nepôjdu. Že prútik, 
ktorý vyrašil na rumovisku, je vlastne naša lipa a pupočnú šnúru medzi ňou a týmto 
mladým stromčekom nikto nikdy neprestrihne. Že on, keď dorastie, bude tešiť aspoň toľko 
generácií, ako jeho predchodkyňa. 
 Staráme sa teraz oň s veľkou láskou a dúfame, že sa dožijeme jeho rozkvetu. Raz bude 
vedieť rozprávať príbehy, dá domov vtákom, obživu včelám a zdravie ľuďom. 

A oni mu za to venujú svoju lásku a kus srdca.  
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Lucia Maková
Gymnázium Párovská 1, Nitra

Bydlisko: Nitra

Zrodená v daždi 

Na cintorín vstupovala neisto a pomaly. Nemohla tomu uveriť. Keby ju nebol podopieral 
jej osemnásť ročný syn, tak by asi nespravila ani krok. Jej malá postava opierajúca sa 
o mohutného Petra akoby sa ešte väčšmi zmenšovala. 

******

„Laura? Pobaľ sa! Je osem hodín. O hodinu máš odísť. Urobím ti bagety na cestu. Bude to 
dlho.“
„Ježiš, mami len to nie! Nerob. Nezjem to. Veď v noci budem spať a ráno si dám sušienky,“ 
odpovedala Laura popri ťukaní do klávesnice počítača. Z tej cesty bola vzrušená. Posledné 
veci si pobalila hneď ráno. Ešte nikdy nebola v Paríži. Uvidí Notre-dame, Eiff elovku a prejde 
popri Sorbone. Bude môcť francúzsky šarm od domácich žien. No v žiadnom prípade sa 
nechce zoznamovať s mužmi. Už mala dosť ľúbostných vzťahov, ktoré sa vždy skončili po 
pár mesiacoch. Nie preto, že by sa jej dotyční znepáčili. Chlapi neznesú, keď je od nich 
žena úspešnejšia. Laura bola síce ešte len mladá gymnazistka, ale už pracovala v rádiu. Pre 
dvomi týždňami jej prišla ponuka z miestnej televízie urobiť reportáž o Paríži. Vedela veľmi 
dobre po francúzsky a anglicky. Lepšie ako niektorí dospelí. Prečo by mala odmietnuť túto 
príležitosť? Mala cestovať s jej známymi z televízie. V Nitre skoro všetkých poznala. 
 Ach, Nitra, tak nerada ju opúšťa, hoci ide do PARÍŽA. Nitru vždy považovala za 
najúžasnejšie mesto. Vždy sa rada prechádzala po parku a sledovala ako miestni maliari 
zachytávajú výhľad na hrad . Ktovie ako vyzeral pred tým vypálením?
 Z rozmýšľania ju vyrušilo trúbenie auta pred domom. Pred cestou sa mali zastaviť 
chalani na kávu. Vlastne káva bola len krycí manéver Laurinej matky. Chcela vedieť, s kým 
púšťa svoju dcéru do ďaleka.  Laura to vedela a bola veľmi rada, že je taká starostlivá. Navyše, 
mala s ňou skôr sesterský vzťah. Všetko si hovorili a práve vďaka svojej matke bola Laura 
taká úspešná  - pretože ju podporovala a verila jej. 
 „Čavte! Nie ste tu nejako skoro? Dáte si niečo pred cestou?“ s úsmevom ich pozdravila 
Laura. 
 „Hej Lo, mali sme problém. Robo zas ochorel a nemohol prísť,“ vravel jej trochu 
nervózne Michal. Michal mal 32 rokov, ale zjavne mu to nebránilo nosiť tričká s Disneyho 
postavičkami.
 „Čože? A čo teraz budeme robiť?“
 Odpoveď vošla takmer okamžite cez vchodové dvere. Mal hnedé oči a brčkavé 
gaštanovo hnedé vlasy. Na tvári šibalský úsmev. Nepoznala ho. 
 „Toto je Henry.“ Ihneď sa ozval Michal, „nahradí Robovu prácu. Robí pre Situ 
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v Bratislave.“
 „Dobre,“ rozpačito vravela Laura. Podala mu ruku na pozdrav a on ju prijal. Nevedela 
prečo, ale cítila, že si budú rozumieť. Pozreli na seba a usmiali sa. 

******

 „Zišli sme sa tu, aby sme dali posledné zbohom...“
 Laura nemohla vnímať ďalšie slová. Nedalo sa to. Stála a hľadela pred seba ako v tranze. 
Ťažko dýchala, po líci jej stekala slza, pokračovala cez jemné záhyby vysušených pier s kvapla 
z brady na čiernu topánku. 

******

 Zrazu začalo pršať. Laura si natiahla kapucňu a skryla sa pod najbližší strom. Natáčanie 
v parku im prerušil silný dážď. Len čo chalani skryli výbavu na natáčanie, začali robiť niečo, 
čo bolo Laure neuveriteľne smiešne. Naháňali sa v daždi a hádzali do  mlák.
 „Sú ako malé deti,“ pošepla si pre seba Laura s úsmevom na perách. Prekrížila si ruky 
na prsiach a preniesla sa späť do Nitry. V detstve sa nemohla dočkať dažďa. Miloval vodu 
a to, že po uliciach, najmä po pešej zóne, chodili krásne farebné dáždniky a po daždi predsa 
býva dúha, ktorá plní želania...
 Vybehla spod stromu a pripojila sa k šantiacim spolupracovníkom. Niekto z nich ju 
chytil okolo pása, zdvihol do vzduchu a položil ju do najväčšej mláky. Otočila sa. Oproti 
nej stál Henry. Díval sa na ňu šibalským pohľadom, stiahol jej premočenú kapucňu z hlavy 
a pobozkal ju. 

****** 

 „Mami,“ vyšlo z Petra akýmsi priduseným hlasom. Laura na neho pozrela spuchnutými 
červenými očami. Pozerali na seba asi minútu. Matka mala so synom pevné puto, a to 
zaručovalo, že vedeli komunikovať aj bez slov. Robili to často. Chytila ho za ruku a spoločne 
kráčali za rakvou. 

******

 Henry mal v tej zvláštny pohľad. Laura to videla. Už ho poznala dobre, a nechala 
ho hovoriť. Veď predsa, tú novinu mu môže povedať aj nakoniec aby mu zlepšila náladu. 
Nevyplaší sa. Viem to. Vravela si v duchu a zamerala k Henrymu pohľad pochopenia. 
 „Dostal som ten džob, na ktorý so čakal celý život. Nemôže tu zostať. Musím ísť do 
Londýna a zapracovať sa,“ dohovoril a chytil ju za ruku. Vždy mala studené ruky a on jej ich 
s obľubou zohrieval.
 „A teraz čo? Ak si to predstavuješ?“ spýtala sa, ale ten hlas ako keby patril inej osobe. 
Začal sa triasť. Nie od zimy, ale od nervozity.
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 „Viem, že so mnou nemôžeš ísť kvôli tvojmu povýšeniu a ani Ti nedovolím zahodiť 
túto príležitosť kvôli mne.“
 „Ale ty nič nechápeš.“
 „Pozri, Lo, je mi s tebou čoraz lepšie, ale obom nám záleží na kariére a na budúcnosti. 
Nežijeme len pre prítomnosť, tvoríme súčasnosť a budúcnosť. Chápeš?“
 „Lezieš mi na nervy s tými fi lozofi ckými vsuvkami,“ snažila sa o žart Laura. Nemôže 
mu to povedať. Pre neho je tá práca všetkým a nebude mu predsa brániť uskutočniť jeho 
najväčší sen. Nemôže. Kebyže mu povie, že v nej už rastie plod ich lásky, všetko by bolo 
zničené. Ak neodíde, bude nešťastný a to predsa nechce. Hľadela na svoje ruky ochraňované 
a zohrievané tými jeho. Zhlboka sa nadýchla, zdvihla hlavu a povedal: „Máš pravdu.“ Na nič 
iné sa nezmohla. Na pohovke sedeli ešte pár hodín. V tichu každý z nich sledoval pohyb 
toho druhého. Ako keby sa chceli presýtiť prítomnosti milovanej osoby. 

****** 

 Pracovníci pohrebnej služby začali spúšťať Henryho rakvu do vyhĺbeného hrobu. 
Laurine nezastaviteľne brázdili jej bledé líce a ona sa nenamáhala ich zastaviť. Nedalo sa 
to. 

****** 

 „Mám syna a dozvedám sa to až keď má dva roky a zhodou okolností nie od jeho 
matky,“ vravel Henry nahnevaným hlasom. Anglicko ho zmenilo. Začal nosiť bokombrady 
a vybral si z ucha svoju náušnicu. Už to nebol ten chlapec plný snov o krajšom a lepšom 
živote pre všetkých. Bol to muž činov.
 „Nechcela som, aby si kvôli nám zahodil svoju veľkú šancu,“ skoro až šepkala Laura. 
V náručí držala svojho neposedného synčeka, ktorý vydával zvuky zvieratiek, čo ho mama 
učila.  „A nekrič, vyplašíš malého,“
 „Laura, ako si to mohla zvládnuť? Prácu, dieťa.“
 Pomohla mi mama. O Pepeho sa stará ako o vlastného. Niekedy keď je s ním, tak mám 
pocit, že neexistujem,“ dopovedala a pobozkala syna na hlavičku. 
 „Mama,“ skríkol malý Pepe. 
 „Tata,“ pošepla mu Laura a vložila ho do rúk otcovi. Synček sa začudovane pozrel na 
svojho otca. Henry si ho k sebe privinul a pozrel na Lauru. Usmievala sa a po líci jej stekala 
slza. Slza šťastia.

****** 

 Na cintoríne už zostalo len pár Henryho najbližších. Laura stála pri dospelom Petrovi. 
Už neplakala. Hľadela na hŕbu vencov s nápismi. Pomaly sa otočila k synovi. 
 „Ideme ,“ povedala pokojným slabým hlasom. Pozrela na hrob. 

 „Ešte sa stretneme...“
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Lýdia Sobeková, 25 rokov

Bydlisko: Kružlov

*
pestrofarebné deti

kdesi v kríkoch
čakajú na zázrak

nevedia čítať

a my
ktorí vieme

o vypadaných božích
vlasoch

z večerných správ
bdieme

aby sme ráno
tak rýchlo nevybledli

*
ticho prechádzaš

z jednej strany
na druhú

niekoľkokrát za deň
tajomstvo ukryté v pančuchách

nechávaš iba tušiť
pod kožu máš ďaleko

dnes odídeš
ešte raz

skôr ako predýcham
tvoje zavanutia

vydýchnuté z rúk
a napoly skrehnuté

dlane
odložím do vitríny

nakoniec pochopím
tajomstvo anjelov

a teba nechám iba tušiť
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z kameňa
na kameň

prehádžem každé tvoje slovo
stokrát premyté
v mojom potoku

zajtra
keď bude pršať
odídeš aj sám
a ja si vrátim

náznaky prvých kvetov
uvädnutých

pri prvom západe slnka
tvoje deti

odídu za tebou

*
pred dverami

nemo opustené dieťa
tvoje

označená tvár z reklamy
na dojčenské mlieko

manželstvo
a ďalšie slová pribuchnuté

zaseknuté
kričiace

pod prahom
a nakoniec namiesto bielych

stien
prázdno v náručí

*
na treťom poschodí

býva boh
vozičkár

opretý lakťami o parapet
vyrýva si čiarky

na zápästí
za každý hriech

chce potom od nás
jablko

striedame sa v nakupovaní
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Katarína Džunková, 20 rokov
Univerzita Karlova, Praha

Bydlisko: Košice

xxx
v podvečer

na malostranskom mámestí
sa mi raz zazdalo

že počujem
tiché šušťanie

akoby sa chrámy
chystali na útek

a zdvihli si barokové sukne
miesto kupolí

akoby som za rímsami
videla už budúcoročný mráz

vybaľovať
obruče

alebo akoby domy
prosili o novú košeľu
keď im v podpazuší

narástli lastovičie hniezda

tak som si spomenula

na jeden deň detstva
keď som motýľovi

naschvál poobtierala krídla
položila ho na cestu

a zvolala:
„Chudáčik!

Kto ti to mohol urobiť?“

nikdy potom

som už v dečkách
nevidela hačkovaný vzor

pávieho očka

a nikdy potom
mi to už

nebolo ľúto
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xxx

každú jar
mi púčiky na konároch broskyne

pripomínali prstene

až teraz som si všimla
že sa pri tom sama

nenápadne hladím po rukách

tak sa stalo
od lásky

len na krok
k sebaláske

niečo puklo
vraj mali zase

vstávať z mŕtvych chrústy
celé pokrčené

keď im pre to všetko
bolo tesno

v chrobáčej duši

xxx

náš profesor dejín
nosieval

v ľavom vrecku
na košeli
hrebeň

aby si mohol
rozčesať srdce

vždy keď sa niekde
začala vojna

neplakal
len pri odchode zo školy

šliapal na púpavy

až keď bolo ďaleko
nenápadne sa obzrel

čo ak by tadiaľ náhodou
kráčali ľudia

ktorí sa chcú napiť
aspoň rastlinného mlieka
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xxx

pod agátom
s bielymi sponkami kvetov

sa raz pretekali chlapci
kto skôr pootvára oči

novonarodeným mačiatkam

až sa čmeliaky
tuhšie zapli

do svojich opaskov

chlapci sa smiali:
vedia posúvať čas

a za nechet
sa im skryl

možno aj boh:

v januári
stromom
pootvárali

púčiky

v lete
bili hrozno

aby zbordovelo

nad ich ulicou doteraz
visia dlhé povrazy dažďa

husi letia rýchlejšie
keby ich znovu

chceli predčasne
vyhnať z jazera

a mesiac tam nesvieti nikdy
keby ho náhodou

chceli zastreliť

odvtedy prešlo veľa rokov
starí ľudia mali na rukách reťaze
a nikto sa ich neopovážil opýtať

čo je vlastne teraz
s tými deťmi
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Ľuboš Lehocký, 25 rokov
Filozofi cká fakulta UKF v Nitre
Bydlisko: Vranov Nad Topľou

víly neexistujú

za posledným padajúcim stĺpom
tvojej belasej nádeje

je pravda – schúlená a chvejúca sa
dotýkaš sa jej
ako dieťa pece

aby zistilo či je horúca
a so slzami v očiach si fúkaš prštek

popálený poznaním

roztopašnica

otehotnela z kvapky vína na perách
porodila bociany

teraz im kladivom rozbíja zobáky
smeje sa

výska
robí to s pôžitkom

***

skielce slov

rozbité štruktúry reči

znásilnená výpoveď

ktosi z nej odlieva
hroty šípov
a brúsi ich

pulzujúcim kameňom
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***

kým slovo
prejde z brehu na breh

načisto sa pokrčí

vzdychom
rozdúchava

tlejúcu pravdu na moste

***

keby som bol katolíckym kňazom
a na um by mi prišlo niečo také

prosil by som Boha o odpustenie

ale nie som

dívam sa ti nahej medzi nohy
a ďakujem Pánovi za to
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Brigita Horváthová, 22 rokov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Bydlisko: Kežmarok

V žiali žiarlivosti

 Som nevyriešenou hádankou našich hádok. Som zvodnou vílou vznášajúcou sa 
v bezváhovom stave pod rozčerenou hladinou rybníka. Som tichým kvílením ranených 
vtáčat umierajúcich na ramenách poľnej trávy. Moje dlhé vlasy splynuli s pohybom 
bahenných rias a v mojich pľúcach sa usadili kamienky klesania do večnosti. 

Láska je ružou ranných zôr. Láska je históriou bielych dní. To je láska...
Milovať a nenávidieť.

 Náš matematický vzťah bol spočiatku ako každý iný, všedný, každodenný. Plusy aj 
mínusy sa periodicky striedali a vznikali z toho zaujímavé rovnice o dvoch neznámych. 
Naše rôznobežky osudu sa zakaždým v určitom bode pretli a vzniklo z toho pekelne pekelné 
iskrenie. Môj a tvoj svet sa však časom úplne odcudzili a z toho, čo bolo, nebolo odrazu 
celkom nič. V temnom údolí tvojich očí sa zjavili prazvláštne záblesky. Záblesky slepej 
a nekonečnej žiarlivosti.

 Žiarlil si pred pivom, pri pive a najviac po ňom. Tvoje poznámky ma zraňovali 
a privádzali do zúfalstva. Zakaždým si ma sfúkol ako páperie z púpavy. 

 Postupom času som začala náš vzťah podrobovať dôkladnej analýze. Našla som 
v ňom mnoho nedostatkov a v mojej duši sa rozhostil desivý nepokoj. Zaplavovali ma vlny 
negatívnej energie. Túžila som aspoň na chvíľu vypadnúť z týchto ubíjajúcich dní a nocí. 
Vtedy som už 
s tebou nekomunikovala, respektíve nemala som potrebu s tebou komunikovať. Pravdaže, 
ty si si stále hľadal zámienky, aby si mi mohol ubližovať, a preto som ti o svojej tajnej túžbe 
radšej nepovedala. 

 Jedného krásneho dňa, keď si nebol doma, zbalila som si zopár vecí a s pridusenými 
spomienkami v kútiku duše som vykročila smerom k novému životu, životu bez teba. 
Konečne som sa cítila šťastná a slobodná. Preč, len rýchlo preč. 

Vystieram rozpätie svojich krídel a žiadna klietka tvojich rúk ma už netlačí...

 Len rýchlo, vlak, autobus, taxík..., hocičo, nech tu už nie som. Odchádzam z mesta, 
zanechávam prahy minulosti. Stále ťa ľúbim, ale nemôžem ďalej s tebou žiť. 

Buď zbohom ničiteľ môjho srdca.
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Sedím v autobuse a je mi dobre. Dívam sa na pestrú kyticu rozkvitnutých stromov 
lemujúcich cestu a v nozdrách mi brní čerstvý vzduch. 

Vidiek, krajina môjho detstva, pokojný prístav mojej dospelosti... 

Pri vystupovaní ma privíta mladý muž...

Je to krásavec. Poznáme sa už celý život a ľúbime sa tak, ako nikdy nikoho nikdy viac ľúbiť 
nebudem. Má rovnako krásne vlasy ako ja, šibalský úsmev, jamky v lícach a svetielka 
v očiach, ktorých plameň si mi svojim správaním dávno zahasil.

Pod nohami mi vykvitol oceán kvetov a z tváre mi zmizol šedý závoj vrások. Cítim sa ako 
bohyňa. 

Toto je Olymp, nebo, raj... 

Mládenec mi ochotne pomohol s batožinou a odviezol ma domov. S láskou hladím starý 
šijací stroj, či kolovrátok... Výšivky, čipky, dečky, čepce...

Tíško usínam pod mäkučkým baldachýnom a všetko sa mi zdá akoby bolo snom.
Dedina vstáva ešte pred svitaním, iba ja som si sladko spinkala. Vstala som až okolo poludnia, 
keď mladý pán podával obed. Na terase sme sa spolu naobedovali a chvíľu sme sa zhovárali, 
kým mu súrny telefonát nepripomenul neodkladné povinnosti. Keď sme sa lúčili, nikto z 
nás netušil, že je to naposledy...
Neostala som však celkom sama, spoločnosť mi robil čierny kocúrik, ktorý veselo priadol. 
Deň sa chýlil k večeru a ja som sa rozhodla prejsť sa smerom k rybníku. Prechádzala som sa 
po tráve, keď tu zrazu čosi zašuchotalo. Vyľakala som sa. Sprvu som si myslela, že je to párik 
kŕkajúcich žiab alebo had, no bolo to niečo väčšie. Videla som ako sa vo vysokej tráve niečo 
alebo niekto pohybuje a ide smerom ku mne. 

Prestrašila som sa na smrť, keď som zbadala, že z tej trávy si sa vynoril práve ty...

Ocitla som sa vhlbinách úzkosti. 

Ťažko som dýchala a nevedela som ti vysvetliť, čo tam robím. Samozrejme, opäť si ma 
začal obviňovať z nevery, hoci som ťa za celý svoj život nikdy s nikým nepodviedla. A to aj 
napriek tomu, že sa mi naskytlo mnoho príležitostí. Ty si mal vždy tvrdú hlavu a bolo priam 
nemožné presvedčiť ťa o opaku. Neveriac veršom mojej vernosti sotil si ma na zem a začal si 
sa mi vyhrážať, že ma zabiješ, že ti musím povedať, kto to bol, lebo si ma s ním videl. Vnímal 
si ma ako majetok, ktorý smieš vlastniť len ty. Prezradil si mi, že si mi dal do peňaženky malý 
čip, aby si mohol sledovať, s kým ťa podvádzam. Podľa neho si ma aj našiel a už odvčera si 
mi neustále v pätách. Márne som sa snažila všetko ti vysvetliť, tvojim ušiam sa moja pravda 
zdala neprípustná. 
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V amoku dal si sa do útoku. 

Ošiaľ šípových ruží zabodol tŕň krivého podozrenia tvojej láske do hrude a výkriky 
vymyslených výmyslov zmýlili míle tichých chvíľ. Zlomené stonky stonajúcich peterkľúčov 
stratili kľúče od našich sŕdc a lúče môjho tela vertikálne zapadli za horizont večnosti. 

,,Je to môj brat..., môj brat...!!!”, kričala som z plného hrdla, ale ty si si ho pamätal ešte ako 
chlapca a nevedel si pochopiť, že odvtedy dospel a opeknel. Znova si ma mlátil hlava-nehlava, 
až kým som nestratila vedomie. Potom si ma hodil do rybníka, ale to si už nepamätám. 
Viem, len toľko, že keď som sa prebrala, bola som už mŕtva. Mŕtvola ležiaca pod hladinou 
rybníka obklopená húfom šupinatých plutvonožcov. 

Tajne verím, že spravodlivosť raz nájde tvoj tieň a vykričí pravdu o mojej nevine do tvojich 
uší. Vedz, že napriek všetkým prekážkam, naveky budeš prebývať pod strechou môjho srdca 
v žblnkotajúcich spomienkach.

Skončil sa príbeh, no láska je bez konca...
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Mária Vöröšová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Bydlisko: Močenok

Vyzrievanie...

 Človek sedel na verande vo svojom starom prútenom kresle a jemnými dúškami 
pochlipkával lahodný odvar z liečivých byliniek, ktoré starostlivo a s láskou nazbieral dnes 
dopoludnia. 
Ešte nikdy sa necítil tak úžasne slobodný ako v tejto chvíli. Nezaväzovali ho žiadne starosti, 
nedostatky, práca, nič, čo by nedokázal zvládnuť v objatí, ktoré mu poskytovala Matka 
príroda. Bol voľný ako vták, jeho myšlienky naberali nespútaný obrat a zavše sa mu zdalo, 
že sú čím ďalej frivolnejšie a indiferentnejšie. Akoby ani nežil, no vzápätí pocítil ako mu z 
nôh, rúk i celého tela prúdi životodarná tekutina, ktorá vrcholí v epicentre celého človeka, 
v mozgu.
Horúčava, púšť, slnko, smäd, láska, láska...  myšlienky, ktoré sa mu objavili vždy vtedy, keď 
sa cítil najlepšie, a ktoré ho zároveň stiesňovali a bili ako bič. 
„ Prečo opäť tie isté slová, ktorým nerozumiem?“, pýtal sa človek sám seba a jeho otázka 
bola ako šíp bezcieľne vystrelený do vzduchu.
„Veď predsa sedím v rodičovskom domčeku obklopený horami, svojím najdrahším 
pokladom! Nikdy sa nestane, že by tie veľké rozľahlé lesy ustúpili pred slnkom a to by ich 
pohltilo na nekonečnú púšť. Tu sa mi predsa nič nemôže stať, nikdy nepocítim hlad a smäd, 
pretože ma napája čistá horská bystrinka neďaleko môjho domčeka. Každé ráno kráčam po 
machovom koberci a zbieram si lístky, z ktorých varím liečivé odvary... „
A človek ťarbavý srdcom, nechápajúc, si celé dopoludnie pripravoval obhajobu pred svojím 
svedomím. 
Jeho dom stál vedľa brezového hája, uprostred čistého územia, ktoré ešte ľudská ruka 
nestihla znesvätiť. Tráva, ktorej sa dotýkali jeho nohy bola nádherne sýtozelená, ešte stále 
pokropená rannou rosou. Z oblohy sa na neho usmievalo kostrbaté, ale o to krajšie jarné 
slnko. Nebeské vtáctvo vzlietalo z  korún stromov a rozprávalo o svojom živote, no zároveň 
krákalo svoju ničotu. A na oblohe plávalo stádo bielych barančekov.
Vánok jemne vial a dotýkal sa ľudského ucha a nežne hladil obrysy jeho drsnej tváre. 
Kedysi boli jemné a starostlivo upravené, no on si myslel, že teraz sú krajšie než kedykoľvek 
predtým. Možno preto, že žil ako samotár. 
 A roky ubiehali a človek si naďalej nažíval svojím uzavretým, navonok pokojným 
životom, mysliac si, že jeho sa ten veľký a vzdialený svet netýka. Netýka? Veď sám pred 
ním unikol ako zajac pred vlkom a utiahol sa do samoty, akéhosi izolovaného priestoru 
prírody, dúfajúc, že prežije v pokoji zvyšok života... Aký paradox vyspelého myslenia! Veril, 
že unikne pred svetom, pred ľuďmi, civilizáciou, ale neunikol pred tým, čoho sa najviac 
obával: pred svojím svedomím! 
 A ono sa ozývalo práve vo chvíľach, keď si bol človek istý, že pred ním ušiel. 
Pomýlený svojou chorou vedou, gniavený svojimi babylonskými stavbami ilúzií, znechutený 
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pokrytectvom spoločnosti, zaskočený intrigami, sa s trpkou bolesťou obracia späť.
Horúčava, púšť, slnko, smäd, láska, láska ... myšlienky, ktoré sa opäť ozvali. Nikdy neboli 
preč, len sa vedeli dobre ukryť. Veď v mozgu je dosť miesta. 
Náhle ho myklo. „ Smrť“, skríkol.
Nie, na to nechce myslieť, veď sa pred ňou ukryl. Nesmie predsa skončiť ako kopa 
zvápnenatelých kostí, bez hrobu, náhrobného kameňa či epitafu. Chce žiť! Ešte aspoň 
chvíľku žiť uprostred prírody a svojich milovaných hôr.
                                                                                                                       
 A tak človek bojoval. A žil. Desať, pätnásť, dvadsať rokov... po dvadsiatich piatich 
rokoch  prišla jeho prvá návšteva. Akýsi pán z mesta tvrdil, že hľadá pokoj a krásu. A človek 
mu ponúkol všetko, čo jemu dala kedysi príroda. Blankytne modré nebo sa rozprestieralo 
nad jeho chalúpkou ani čo by ho umelec dokázal zobraziť na svoje plátno. 
Tráva pokrytá machom a drobnými kvetmi voňala a malý horský potôčik jemne žblnkotal 
vtáčikom do nôty. Ale nezostal dlho, odišiel. A človek zostal sám. Opäť.
Odvtedy sa mu svedomie už neozvalo. Akoby ho chcelo pripraviť na čosi, čo ho čaká 
a neminie. Aby konečne sám prišiel na to, čo bolo skutočnou podstatou jeho ľudského 
vyzrievania. 
 „ ... láska, láska... prečo mi to hovorí svedomie dvojnásobne? „, pýtal sa človek sám seba 
a odrazu pochopil. V jeho zatemnenej mysli sa zablyslo. A spomínal. Pred mnohými rokmi, 
vtedy, keď bol ako každý mladý človek plný elánu a snov, spoznal lásku. Krásne dievča, 
stvorené preto, aby bolo milované. Len nepochopil, čo v skutočnosti pravá láska znamená. 
Utiekol do hôr. Zbabelo ako dajaké zviera pred nepriateľom. Bez rozlúčky, bez slova. 
Život mu privial do cesty šťastie a on pre prvú nezhodu a hádku, ho späť odfúkol.
  Človek sedel na verande vo svojom starom prútenom kresle. Už to nebol ten slobodný 
a voľný muž. Sedel tam zhrbený a chorý starec, ktorý čakal na svoj údel. A nečakal dlho.

 S plukom anjelov sa uberá pred Boží súd. Istota ho chlácholí, že opäť dostane pekný 
domček aj tam pri Pánovi ďaleko od všetkých zvedavých ľudských pohľadov.
Áno, v diaľke ho vidí, díva sa mu priamo do očí. Plače. „ Pane, prečo plačeš?“
„ Pozri sa mi do očí,“ odvetil. A v nich človek zbadal celý svoj život. Chlipkajúc lahodné čaje, 
nezáujem o vonkajší svet, ktorý sa ho nikdy netýkal. Prekvapený zložil svoj kríž a odišiel od 
neho. V tú chvíľu sa ozvalo jeho svedomie: „Dostal si oči, a ty si ich zavrel, dostal si ústa a ty 
si mlčal, uši a ty si nepočul.
Opustil si všetko to, prečo si v bolestiach prišiel na tento svet. S pýchou, že teba sa to netýka 
si odporoval všetkému, čo ti Pán postavil do cesty. Až tak si nenávidel svet?“
 Jeho vek bol preťatý jak more Mojžišovo a metronómom duše odklínal otázku, ktorá bola 
zo všetkých otázok, ktoré kedy vyslovil najpodstatnejšia: čím si teraz zaslúži nebo? Vari za 
svoju pýchu či za svoj hnev?
Celý život prežil iba pre seba. Aká ohavnosť!
„ Pane, odpusť mi! Smiem začať odznova?“.
Nastalo ticho. 
Vzrušený a neistý človek nedokázal dýchať. Cítil, ako sa mu pomaly vlieva krv do žíl, ako 
prechádza každou bunkou, tkanivom, každým orgánom. Tá nevýslovná bolesť ho úplne 
prenikla. 
Duša mu teraz krváca, pretože celý život utekal pred údelom doby. Akejže doby? Pred 
údelom ľudí!
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Naučil sa klamať všetkých, no nakoniec oklamal len sám seba. 
Mohol byť horiacou a žiariacou pochodňou, keby  bol ochotný zanechať teplo svojej lesnej 
skrýše a postavil sa proti vetrom.
Mohol byť zástavou, rovno vztýčenou, ktorá ukazuje ten správny smer. No stal sa handrou, 
aby  pochopil, že i slepý muzikant dokáže žiť s otvorenými očami a vnímať hudbu srdcom.
Zrazu mu telo oťaželo a dopadlo na mäkkú machom porastenú zem.
Keď sa dopoludnia rozpustila hmla, človek zbadal, že leží na svojom starom deravom 
kresle....
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Peter  Valášek

Bydlisko: Považská Bystrica

Incident s mačkami

Za ľudské duše dobre platia, často i s rizikovým príplatkom. Behať, zháňať a po pár 
dňoch uštvatý ako pes ľahnúť do postele. Vtedy tieto zapredané a nespokojné ma chodia 
mátať, nevládzem odolať a pravdepodobne nikto na svete by to nevedel. Hovoria mi, čo 
si to spravil, bránim sa, veď obchod je obchod a život je krutý, ty si chcela mať obrovský 
talent, vedieť krásne spievať a vidíš. Stačil jeden podpis a všetko máš, ale že si sa nevedela 
presadiť, to už nie je mojou vinou, zlez z tej police a nechaj ma spať. Brániš sa, vraj len 
v jednom regióne je vďaka mne tisíc dvesto rovnako talentovaných žien, nuž, len sa snažím 
uspokojiť požiadavky, na reklamáciu nemáš nárok. Veď vám vlastne plním sny a kto môže 
za to, že nechceš niečo originálne, niečo, čo nechce toľko ľudí. Bol tu trebárs chlap, ktorý 
chcel majstrovsky splietať povrazy, teraz viaže ručne aj oceľové laná a práce má toľko, až 
nevie kde mu hlava stojí. Ty však nie, spievať chcem vedieť, nuž spievaj, talent máš, nemrhaj 
ním pokiaľ si mladá, pretože život je krátky. Vtom ma nespokojná v diablových službách 
pohrýzla do odokrytého palca na nohe. 

Keď sa človek zobudí a pamätá si takýto sen, nečaká nič dobré, len má zo seba zlý pocit. 
Navrch, keď bol do palca uhryznutý naozaj, tečie mu z neho krv a vo dverách do kúpeľne 
sa ešte mihne mačací chvost. No nič, umyť, obliecť a do práce. 
Na chodbe tohto starého domu sa nikdy neotvárajú len jedny dvere. Pri každom vrznutí 
pántu vrznú i pánty na dverách mojej susedy, starej ženy, ktorá potrebuje mať všetko pod 
kontrolou, len svoj tucet mačiek ustrážiť nevie. Zamykám a vravím dobré ráno pani Krátka, 
dnes ma uhryzla tá čierna, idem na vyšetrenie. Šedomodrá hlava s natáčkami zmizne za 
zvuku pántov. Jedna mačka by mi nevadila, aspoň niet v dome myší, ale viac mačiek už 
vytvára smrad a to nie je v poriadku. Až si nájdem chvíľu času, musím pozrieť pod vaňu, 
tam asi bude diera, cez ktorú tá háveď ku mne lezie. Ale nemám čas ani len k lekárovi zájsť, 
aj tak, čo môže slušný človek dostať od mačky. Dúfam, že sa aspoň stará zľakne a dá si na ne 
väčší pozor. 
Večer sa vraciam unavený a na chodbe bez žiaroviek na mňa vyletí starena podporovaná 
chórom vreštiacich zvierat. Nadáva spôsobom, aký by nikto od starenky nečakal, dokonca 
na mňa útočí. Preboha pani, veď vy ste chorá, kričím a utekám sa skryť. Nedbá a päsťami mi 
búši na dvere, huláka, že som vrah a zavolá políciu, vraj si nezaslúžim žiť. Veď tu sa už ani 
žiť nedá, kontrujem, ale bez úspechu, asi ma nepočula. Zmizla jej tá čierna a ja som ju zabil. 
Ťažko ju presvedčím o opaku, keď sa s ňou nemienim baviť. Snáď sa starena rýchlo unaví
a ja v kľude zaspím. 

Priznám sa, nespávam od toho výstupu pokojne. Dieru pod vaňou som síce zapchal fľašou 
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od šampónu, ale na rímse za oknom mi tie potvory sedávajú stále a odkedy som našiel 
obhryzené a vlhké kreslo, už ani nevetrám. Mám tajne dúfať, že už čoskoro umrie a bude 
pokoj? Určite ma potom príde mátať, zatiaľ umierajú len mačky, nedbajú pritom na svojich 
deväť životov. 
Vyčíslila mi to presne, podľa nej som ich už zabil sedem za dva týždne, čo je však podozrivé, 
stále nebadám, že by ich ubudlo. Pravidelne ma totiž doma vítajú oznamy nalepené na 
dverách môjho bytu, so stručným znením : vrah ! V schránke mám len zriedka poštu, zavše 
leták, každý deň ma tam však čaká upozornenie, že jej vraždím mačky. 

Chápem človeka, keď zostane na staré kolená sám a zoženie si zviera. Len väčšinou sa 
vplyvom odlúčenia od spoločnosti to zviera stane lepším a rozumnejším, než všetci ľudia 
okolo. Tejto chudere musí byť nesmierne smutno, veď tam má celú liaheň mačiek, mohla by 
však brať ohľad aj na susedov. Ale prečo brať ohľady na druhých, keď sú to idioti a stále majú 
niečo proti tým milým nemým tváram. Málokedy z tohto boja vyjde človek ako víťaz, ach, 
keby ešte žil jej starý Miro, omlátil by jej hneď prvú mačku o hlavu. Ozaj, odkedy chudák 
umrel, nepočul som tu spievať ani jedného vtáka, začina mi to liezť na mozog. 
Jeden večer ma prišiel pozrieť kamarát, venčil psa, nuž sa tu zastavil. Už na chodbe sa ten 
chudák trhal z vodítka, zavýjal ako zmyslov zbvavený a kým sme vypili po pohári vína, začal 
si hrýzť laby a zbláznil sa úplne. Vraj od tej návštevy ani raz nezaštekal, nezavrtel chvostom 
a odmieta žrať a aký to bol dobrý pes. 

Na pravidelné večerné búchanie na dvere už nereagujem. Trvá i s nadávaním približne osem 
minút, potom nastane kľud. Nie však dnes, spoza dverí počuť hlas chlapa, že mám otvoriť, je 
tu polícia. Nakuknem a vážne, za starenou stojí uniformovaný a ešte nejaká ženská v civile zo 
spolku na ochranu zvierat. To je on, to je on, kričí nepríčetná suseda, to on mi vraždí mačky 
a žerie ich. Pán policajt, bránim sa proti absurdnosti, vidíte, že tá pani je chorá, neberte ju 
vážne.  Samozrejme mi tá háveď vadí najmenej rovnako ako ona, ale predsa som 
človek, k vražde sa neznížim a nevidím rozumný dôvod, prečo by som mal tie špinavé zvery 
konzumovať. Dobre, pán v uniforme vie správne posúdiť realitu, musí ma však v rámci 
svojej povinnosti pokarhať a upozorniť, pretože pani sa sťažuje na netolerantné správanie 
voči mačkám a bojí sa fyzických útokov z mojej strany. Na druhú stranu, tiež tuto s milou 
pani musia skontrolovať môj byt, či nenájdu stopy po týraní zvierat. Nech sa páči dnu, vy 
nie ! zastavil som starenu, ktorá už liezla dovnútra. Musim podotknúť, že jediný týraný som 
tu ja a týrajú ma mačky a táto stará. Nemôžem vetrať, nemôžem vyjsť z bytu bez toho aby 
ma zasypala nadávkami a ešte má na svedomí kamarátovho psa, ten sa tu chudák zbláznil. 
Ozaj, poďte sa sem pozrieť, keď už vás tu mám, vediem ho do kúpeľne, tadiaľto ku mne liezli 
a v spánku ma tá jedna beštia aj pohrýzla, ukážem vám to. Spolu s ponožkou som si stiahol 
aj necht, veru sa mi zdalo, že v poslednom čase zmodral a drží nejak slabo. Mávam hnilým 
prstom na policajta a na prekvapenie oboch, mi z neho kvaplo na dlažbu niečo hnedožlté. 
Mali by ste s tým ísť k lekárovi, radí mi, reku, chystám sa každým dňom, len viete, veľa práce, 
málo času. 

Medzitým tá ženská presnorila bez úspechu obe izby a našli sme ju ako nevychovane hľadí 
pod pokrievky. Pani, nehanbíte sa ? Nehanbí a pýta sa, čo dobré budem mať na večeru. 
Hydinové soté, žiaľbohu som nečakal návštevu, nezostane mi pre vás. Nevadí, vraví, nejako 
zvláštne to vonia, vábne a exoticky. To je indické korenie a prikryte to, kým mi neodveje 
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všetok šmak. Poslúchla a oblízala si prsty. Vtedy si všimla moju nohu bez ponožky, vyvalila 
oči na farebný prst, rýchlo sa rozlúčila a bežala preč. Príslušník stihol len zasalutovať 
a zmizol za ňou. 

Večeriam v kúpeľni, nemám totiž rád, keď mi niekto hľadí do taniera. Mal by som si 
zaobstarať rolety, lebo tie mačky mi už vážne vadia. Udierajú labami a hlavami na okno, 
škriekajú a bojím sa ísť ich zahnať, pretože stará čaká určite len na to. Pozerám na palec, 
prestáva mi chutiť, veď on hnije, nebolí, ale mám z neho strach. 

Všetko plynie v zabehnutých koľajách. Nadávky, nervózne výstupy, suseda sa očividne 
scvrkáva, chradne. Naopak ja jedávam výdatne, na všetko som si zvykol, obrastám tukom 
a červenejú mi líčka. Len ten nešťastný palec, vlastne už celé chodidlo. Stále nemám čas 
zájsť k doktorovi a napadne mi to len vtedy, keď si tú nohu umývam. Necht mi nedorástol, 
naopak, odpadli i ďalšie štyri, hniloba sa zastavila a stále bez bolesti sa mi zo spodnej strany 
vytvotil pľuzgier, taký mäkký vankúšik. 

Umrela. Zistil som to ja, nie, že by mi chýbali odkazy a nadávky na chodbe, ale predsa to 
boli jediné prejavy jej existencie a tie jedného dňa pominuli. Dokonca aj mačiek očividne 
ubudlo. Až keď sa z jej bytu začal šíriť smrad neporovnateľný s predchádzajúcim, upozornil 
som políciu. Vraj ležala na posteli v rozklade, sčasti obhryzená domácimi miláčikmi, nuž je 
to smutné, snáď už bude v dome kľud. 

Spím pokojne, vetrám, pretože už môžem, dokonca musím, rozliezol sa totiž ten zápach 
po celom poschodí. Zrazu sa zo spánku strhnem a určite sa mi to nezdalo, na chvíľu mi 
v obrannom refl exe vyleteli z pokazenej nohy pazúry. Vrah! Počujem známy hlas. Stará sedí 
na polici a nenávistne na mňa pozerá, vôbec jej pritom nevadí, že som len v trenírkach, je 
totiž strašne teplo. Všade po podlahe ležia mŕtve mačky. Všetky, ktoré som vraj zabil. Po 
vulgárnych prejavoch prechádza do útoku, na moje prekvapenie sa nedokážem brániť. Ona 
je duch a márne sa snažím roztrhať ju pazúrmi, prechádzajú ňou skrz bez účinku. Naopak 
ona, neviem ako je to možné, ma mláti zdochlinami hlava nehlava, no väčšinou hlava, len 
zavše netrafí, lebo utekám. Je rýchla, mrštná a nesmierne to bolí dostať mŕtvou mačkou 
po ústach. Veď som nič nespravil, tak prečo takáto pomsta. Dlho to trvalo, našťastie asi po 
hodine z ničoho nič zmizla, ľahol som si a nadránom nepokojne zaspal. 

Zvláštna vec, totiž ráno som už nevstal. Neviem určite, či to všetko bol len sen alebo nie, 
faktom je, že pozerám na vlastnú mŕtvolu. Jednoducho ma v noci porazilo. Než som sa 
stačil spamätať, volá spoza kuchynských dverí nedočkavý úradnícky hlas, ďalej, ďalší, no 
tak! Nuž teda vojdem, nik iný tu nie je. Za kuchynským stolom sedí žena, že už na mňa 
čakajú vraví a ukazuje na dvere, ktoré som vo vlastnej kuchyni nikdy nemal. Len vojdem 
a hneď som pred súdom, mám zlé tušenie, či to nie je ten obávaný súd posledný. Tak to máme, 
spustil chlap v mózartovskej parochni, celý život planý, no na očistec by to stačiť mohlo, ale 
je tu incident s mačkami. S tým ja nemám nič spoločné, bránim sa. Tak teda mačky plus 
klamstvo, pokračuje, priznanie a ľútosť vám asi už nepomôžu, ale uľaví sa vám, no? Vôbec 
nič velebnosť, ako tu pred vami stojím, neviem o ničom, len, že mi vadili a jedna ma uhryzla. 
Zrazu sa za ním otvorili dvere, zasmrdela síra a bolo počuť krik mučeného chlapa. Ej ha, 
dobre teda, zožral som ich niekoľko, len pár, uprel na mňa pohľad, dobre, presne sedemnásť 
som ich zjedol, priznávam sa. Na cesnaku, v hríbovej omáčke, na prírodno aj paprikáš som 
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z jednej uvaril, tiež indické kari, z kostí som spravil vývar a z ostatných klobásy, ľutujem, 
plačem a prosím o milosť, snáď sa s tým dá ešte voľačo spraviť. Zaváhal a spustil, k vašemu 
dobru treba uznať, že voňalo to veľmi vábne, vráťte sa na sekretariát a nadiktujte tam 
všetky recepty, ja zatiaľ uvážim, čo s vami. Ďakujem vám velebnosť, splním, nadiktujem 
všetko, dovidenia. Popri diktovaní som premýšľal, aký usporiadaný život začnem viesť od 
tejto chvíle, aké dobré skutky sa naučím robiť a čo všetko pekné ma čaká. Žena sa usmiala, 
poďakovala, vraví nech sa páči a vedie ma ku dverám do obývačky, vravím vďaka, veď 
u seba doma trafím i sám, ale ona, že ma predsa vyprevadí, veď toto sa človeku nedeje každý 
deň, teda vďaka, otvorím dvere a zrada, bezodná priepasť, rev, plamene, síra a s pekelným 
rehotom ma kopla do chrbta. 
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Veronika Kostilníková
Gymnázium, Medzilaborce

Bydlisko: Medzilaborce

Európa v budúcnosti

 Ako si predstavujem Európu  budúcnosti? Aká bude? Čo nám desaťročia nepretržitého 
vývoja a honby za niečím materiálnym prinesú? Hmmm... ťažká otázka.
 Ak bude svet taký uponáhľaný ako je v súčasnosti, ak bude mať človek ťažkosti s tým, 
aby sa zastavil, všimol si ostatných a spýtal sa ich takú všednú otázku akou je: Ako sa máš?, 
tak potom.... Tak potom svet stratí zmysel pre celé „duchovno“ - pre krásu, estetiku a možno 
v najhoršom prípade i ľudskosť. Už teraz knihy, dobrodružstvo v stane pod hviezdnou 
oblohou a prechádzky nahradil internet, televízne reality shows i posedenia v krčmách, 
drogy, či alkohol. Ľudí zaujíma len to, aby sa mali ONI v poriadku, aby ONI mali dosť 
peňazí aby ICH nepostihlo nešťastie a tak ďalej... Mohla by som vymenovať možno aj tisíce 
potrieb ľudí, pri ktorých sa javia ako egoisti, sebci, či pesimisti. No potom by táto práca 
mala negatívnejší charakter, ako by som chcela.
 Existuje teda pre tento svet, či Európu nejaká iskierka nádeje? Nejaký plamienok alebo 
záchranný čln? Určite áno. Myslím si, že takýmto malým, ale zato silným plamienkom sú 
láska i priateľstvo.
 Láska dokáže zmeniť i toho najnecitlivejšieho človeka na krotkého baránka, prítulného 
leva, neškodného hada. Láska... Nie je podstatné, či je to láska rodičovská, manželská, 
detská, či je medzi starými alebo mladými ľuďmi. Najdôležitejšie je, že má silu najsilnejšej 
armády, najničivejšieho tornáda, ktoré dokáže zmeniť nenávisť na zaľúbenie, strach na pocit 
bezpečia, dokáže usušiť slzy na tvári. Mení pesimistov na optimistov, lakomcov na štedrých 
darcov, smútok na radosť, čierne na biele, škaredé na nádherné...
 Je akýmsi kvetom, ku ktorému chce každý privoňať. Je nádhernou sedmokráskou, 
vyrastajúcou v záhrade priateľstva. Avšak tento nežný kvietok treba ustavične opatrovať, 
pretože je mnoho tŕnia, bodliakov, buriny - teda nenávisti, sebeckosti a pokrytectva, ktoré 
takýto krehký kvet udusia, zakvačia, zničia. Nedajú mu dýchať, prijímať živiny v podobe 
milých slov, úsmevu, poláskania a pomoci...až zomrie.... Skončí sa jeden príbeh o unikátnej 
láske alebo priateľstve medzi ľuďmi. Avšak tak ako malá kvapôčka a jemný slnečný lúč 
dokážu prebudiť na jar semienko zo zeme, aby znova vykvitlo, tak má takúto silu i priateľ. 
Len nemôže zmeškať svoj čas, ktorý v tejto dobe tak rýchlo ubieha. V dobe, keď mlyny času 
melú neúprosnejšie ako predtým. Ak príde včas, je akýmsi liekom na ubolenú dušu, liekom 
ktorý dokáže obnoviť lásku i priateľstvo. Ak zmešká je na svete viac o jedného smutného 
človeka, o jedno zlomené srdce.
 Aká bude Európa v budúcnosti? Na to, aby bola svetom, do ktorého chce matka 
priviesť svoje dieťa, kde ľudia žijú v harmónii, optimizme, vo vzájomnom rešpekte 
a chápaniu jedinečnosti každej ľudskej bytosti, kde sa rodičia neboja pustiť svoje dieťa 
na ulicu, potrebuje Európa zdravé, plnohodnotné a hlboké medziľudské vzťahy. Vzťahy, 
ktoré vydržia aj počas vojny, nebezpečenstva, prírodnej, či inej katastrofy, ktoré celému 
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okolitému svetu ukážu, že Európa je stále kontinentom ľudskej fantázie, vytrvalosti, že 
i napriek dvom svetovým vojnám, ktoré hlboko otriasli všetkými štátmi i životmi obyvateľov 
sa znova postavila na nohy a vybudovala svet lepší, duchovne bohatší a krajší. Že i napriek 
niekdajším nezhodám sa snaží vytvoriť svet náboženského ekumenizmu, tolerancie medzi 
rasami a emancipácie všetkých spoločenských vrstiev.
 Som si temer istá, že Európa bude miestom, kde ľudia budú žiť v mieri. Bude sa 
i naďalej rozvíjať a smerovať vpred - kde ju v budúcnosti čaká veľa radostí, no i starostí. Ale 
tých radostí bude dúfam viac. Ľudia budú hrdí na to, že sú označovaní pojmom Európania. 
Hrdí na to, že žijú na kontinente, ktorý si aj po storočiach trpkých skúšok zachoval úctu 
a hrdosť, a určite nesklamal velikánov, ktorí tu žili.
 Európa bude oslavou nezávislosti, demokracie, rôznorodosti kultúr. Bude kontinentom, 
kde černoch bude rovnaký ako beloch, kde sa nebudú nenávidieť moslimovia a kresťania. 
Kde nebudú obrovské rozdiely v sociálnom zabezpečení rodín a práce bude pre všetkých 
dostatok. Kontinentom, ktorý keď navštívite, uvidíte vysmiate detské tváre, spokojné 
úsmevy dôchodcov, uvidíte mladých vzdelania chtivých študentov. Rozvíjajúcu sa kultúru, 
ktorú budú tvoriť vždy dobromyseľní, priateľskí, dobrosrdeční, šľachetní, obetaví, pracovití, 
trpezliví, snaživí i cieľavedomí Európania, spájajúci sa v duchu spolupatričnosti.
 Ako povedal Ľudovít Štúr: „Kým duch v národe, národ žije“. A v Európe určite ten duch 
nikdy nezanikne. Vždy sa nájdu ľudia túžiaci po láske a priateľstve. Stačí jeden človek, ktorý 
zasadí kvet priateľstva. Ten kvet, potom svojou krásou pritiahne ostatných, až nakoniec 
vznikne celá záhrada ľudských kvetov priateľstva.
 Aby bola Európa takou, ako si ju predstavujem ja, aby sa ten spoločný kúsok tak 
rôznorodých a predsa rovnakých národov nezmenil na smetisko plné prachu, odpadkov 
a špiny, ale zostal krásne zelený a večne mladý, plný života, optimizmu a priateľstva človeka 
s človekom, lásky a porozumenia, musia ľudia budovať pevné vzťahy. Vzťahy, ktoré nezničia 
ani tŕne, ani bodliač, ani burina, ktoré sa uchytia tak veľmi rýchlo a dokážu prežiť aj 
najnepriaznivejšie počasie, ukryté hlboko a tíško, pričom čakajú na najmenší náznak, kedy 
budú môcť vyjsť znova na povrch a začať odznova skazu ľudstva. Sú ako zákerná choroba, 
ktorá zabíja ľudí veľmi pomaly, ale isto. Zabíjajú ich tak rafi novane, že si to väčšina ľudí 
uvedomí, až keď je už príliš neskoro...
 Dúfam, že si všetci čoskoro uvedomíme, aké sú láska a priateľstvo v našich životoch 
dôležité...
..........pretože inak nás v budúcnosti nečaká nič dobré..........
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Martina Majerová
Gymnázium Ľ.J. Šuleka

Bydlisko: Komárno

V jeden deň po mnohých rokoch

 Cesta bola takmer prázdna. Po nekonečnej kolóne áut náhliacich sa vždy o takomto 
čase do mesta nebolo odrazu ani stopy. Na krajnici stál postarší pán, v ruke držal kartónovú 
tabuľku s obrovským číslom desať a už hodnú chvíľu rozmýšľal nad tým, že to na dnes 
zabalí. Melóny naložené v prívesnom vozíku boli po celodennom státí také horúce, že by k 
cenovke mohol pokojne pripísať: „grilované chutia najlepšie“. 
 „Kde, do pekla, sa stratili všetci ľudia? Iste sú v takomto teple zalezení kdesi v tmavých 
pivniciach. Dobre robia! No nič, na dnes stačilo. Nebudem sa predsa len tak dívať, ako sa mi 
všetok tovar pokazí. Margaret, ideme!“ zavolal na svoju manželku, ktorej tropické počasie 
očividne vyhovovalo. Na sebe mala žlté plavky a v ruke fľašu od opaľovacieho krému.
 „Drahý, mohol by si mi, prosím ťa, natrieť chrbát?“ veselo sa spýtala ryšavovlasá žena. 
V porovnaní so svojím manželom vyzerala mimoriadne mladistvo. 
 „Nie, povedal som, ide sa domov. Opaľovať sa môžeš aj na balkóne.“ odvetil starý 
predavač.
 „Ako myslíš, Gregor, no keby sme chvíľočku počkali, určite by si ešte niečo predal.“ 
ubezpečovala ho usmiata manželka. 
 „Už tu takto sedíme viac ako osem hodín a čo z toho? Kvôli dvadsiatim korunám 
nebudem predsa zabíjať celý deň! 
Iba čo mi sem chodia špiniť vtáky. Ideš ho!“ starý pán  schytil polorozpadnutý slnečník 
váľajúci sa pod plastovou stoličkou a z celej sily sa zahnal na vyplašené operence. Tie síce v 
tej chvíli s ohlušujúcim škrekotom odleteli, no spôsobili, že slnečník premenený na obranný 
nástroj skončil zapichnutý v jednom z prezrievajúcich melónov. 
 „Kruci špagát aj s robotou!“ rozčuľoval sa predavač zatiaľ čo jeho žena sa na celej scénke 
náramne zabávala. 
 „Mami, kedy tam už budeme?“ ozval sa tichý hlások na zadnom sedadle starého 
Renaultu. 
 „Vydrž, zlatko, už sme skoro tam.“ odpoveď znela pomerne dôveryhodne. 
 „Chce sa mi spať a oni ma v jednom kuse otravujú,“ povedalo plavovlasé dievča usadené 
medzi dvoma vyškierajúcimi sa bratmi. 
 „Vy dvaja! Nechajte ju už na pokoji,“ autoritatívne vyhlásil otec, ktorý bol dovtedy, 
celkom ponorený do šoférovania a nevhodné správanie svojích dvoch potomkov si vôbec 
nevšímal. Pán Karson mal na hlave posadený biely plážový klobúk a na spotenej tvári sa mu 
zrazu objavil nahnevaný výraz. „A ty, Lilian, prečo si to od nich necháš?“ 
 „Lebo sú starší a silnejší. A mám podľa teba vôbec nejakú šancu? Jeden ma schmatne 
zatiaľ čo druhý predo mňa pchá tie odporné červíky!“ oborila sa na neho dcéra a na oboch 
bratov vrhla rozzúrený pohľad.
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 „Neboj sa, sestrička, zajtra ideme na ryby a cestou domov ti nazbierame čerstvé. Iste 
sa ti budú páčiť tie chutnučké vypasené dážďovečky,“ provokoval Daniel, o rok a jeden 
deň mladší od svojho brata Adama. Hoci bol medzi nimi tento minimálny vekový rozdiel, 
chlapci vyzerali akoby boli jednovaječné dvojčatá. 
 „Tak už dosť!“ mama v tej chvíli stratila trpezlivosť, otočila sa a výhražne vyhlásila uprene 
hľadiac na svojich dvoch výrastkov: „Ak okamžite neprestanete, televízor neuvidíte 
ako je rok dlhý!“ To očividne zabralo, Daniel si uvedomil, že zašiel priďaleko. 
 Lilly chvíľu trvalo kým jej došlo, čo práve počula. Mama, ich mama sa práve vyhrážala 
trestom, ktorý nebol určený jej. Páni! Historická udalosť. Väčšinou totiž potrestali rodičia 
svoju jedinú dcéru Lilian. Ako na hlavu postavené! V iných rodinách by ju všetci nosili na 
rukách, ale u Karsonovcov? Hocičo sa u nich doma dialo, vždy z toho vyšla, aj keď neprávom, 
najviac vinná práve ona – najmladšie zo všetkých detí. Nuž, na každého raz príde, pomyslela 
si Lilly a spokojne sa zahľadela na cestu pred sebou. 
 „Aha, oci, melóny. Nekúpime jeden?“ váhavo sa spýtala svojho na volant sa 
sústrediaceho otca. 
 „Čo? Jaj, melón, jasné, prečo nie,“ zašomral pán Karson, „Helen, čo ty na to?“
 „V takomto zničujúcom teple dobre padne kúsok vychladeného ovocia. Ale tak sa mi 
zdá, že sme prišli neskoro. Ten pán vyzerá, akoby práve zatvoril,“ pohľad jej padol na zlaté 
náramkové hodinky na ľavom zápästí. „No ešte nie je ani päť hodín. Zastav, hádam ešte 
chvíľu počká.“
 Pán Karson zaparkoval pri pravom obrubníku s maximálnou presnosťou. Jeho 
žena Helen, vystúpila z auta a podišla k nahnevanému predavačovi, ktorý práve odkladal 
rozheganú stoličku.
„Prepáčte, prosila by som si jeden melón. Taký stredne veľký,“ povedala, no v tej chvíli sa 
jej podlomili kolená. Zazrela tvár nahnevaného predavača a vtom, sa jej v hlave vynorili 
staré spomienky. Pred očami mala obraz malého dievčatka, ktoré učil otec jazdiť na bicyklli. 
Vysoký muž krivkajúc behal za malou dcérkou s dlhými zapletenými vrkočmi držiac pri 
tom roztrasené kormidlo. Vyzeral presne ako pán stojaci pred ňou, ibaže mal o niečo menej 
šedín a tvár mu priam žiarila šťastím. Nie, to nemôže byť predsa on. Jej otec svoju manželku 
opustil, keď mala Helen jedenásť. Odvtedy o ňom nič nepočula. 
 „Dobrý deň! Pravdaže, môžete si vybrať, mám veľa pekných melónov. A sú sladké ako 
med!“ predavačova zlosť akoby sa v tom momente rozplynula, dokonca sa usmial  keď pred 
sebou zbadal platiaceho zákazníka. 
 Helen Karsonová podišla k prívesnému vozíku a siahla po tmavom melóne celkom 
na kraji. Jemne po ňom poklopala hánkami dlhých tenkých prstov a keď začula známy dutý 
zvuk, vzala melón do rúk. 
 „Ukážte, pomôžem vám,“ ponúkol sa starý pán a položil melón na váhu. „Bude to 
rovných 50 korún. Krásny kúsok ste si vybrali.“ 
 Pani Karsonová otvorila starú koženú peňaženku a vybrala z nej modrú papierovú 
bankovku. Ešte raz spočinula pohľadom na mužovi stojacemu pred ňou, poďakovala sa 
a nastúpila do auta. 
 Predavač melónov si starostlivo vložil svoj celodenný zárobok do vrecka a zamyslene  
sa pozrel na vzďaľujúce sa auto. Vtom sa pri ňom zjavila Margaret, tento raz mala na sebe 
dlhé letné šaty. „Tak vidíš, hovorila som ti, zostaňme ešte.“
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 „No veď dobre, dobre,“ zašomral zamyslený pán.
 „Kam sa to pozeráš? Čo ti včely uleteli?“ čudovala sa žena nad náhlou zmenou nálady 
svojho  manžela. 
 „Tú ženu odniekiaľ poznám. Len keby som vedel odkiaľ“
 „To pochybujem. Nevšimol si si ešpézetku? Kedy si bol, prosím ťa, ty niekde inde ako 
v tomto zapadákove?“ pochybovačne sa naňho pozrela Margaret. „Máš pravdu, na dnes 
stačilo škvarenia. No poď, aspoň konečne raz stihnem svoj seriál.“
 „Ty a tie tvoje prihlúple seriály!“ zahundral starec a nasadol do svojho milovaného 
veterána.

Zaslepenie utrpením

 

 V ten deň strašne pršalo. Všetci obyvatelia Durhamu, malého mestečka ležiaceho na 
severe Británie, sa už od skorého poobedia ponáhľali domov, aby sa vyhli najväčšej búrke 
za posledných dvadsať rokov. Nikomu z nich  by ani vo sne nenapadlo zostávať v tomto 
neznesiteľnom počasí mimo svojej útulnej obývačky. Na cestách vznikali zápchy a nervózni 
vodiči na seba do nemoty vytrubovali. 

 Daniel mal vtedy iba šesť rokov. Nechápal, prečo sú ľudia okolo neho takí namosúrení 
a prečo naňho mama kričí, aby kráčal rýchlejšie. Jemu bolo jedno či zmokne alebo nie. Jediné 
na čo v tú chvíľu myslel bola hodina klavíra, o ktorú prišiel kvôli meškajúcemu autobusu. 
,,Mami, prosím ťa! Nemohli by sme tam zájsť pešo? Veď to nie je tak ďaleko,” nariekal malý 
tmavovlasý chlapček držiac za ruku svoju mamu. 
,,Nie, Daniel, nemohli! Chceš dostať zápal pľúc kvôli hlúpemu klavíru?” 
,,Ale mne nie je zima. Mám predsa ten teplý sveter od starkej. Určite nedostanem zápal 
pľúc!” protestoval Daniel. 
,,Netáraj a poď! Ideme domov. Na klavír môžeš ísť aj inokedy. To je moje posledné slovo!” 
namietala. 
,,Ale ja nechcem ísť domov!” skríkol chlapec, vytrhol sa svojej nahnevanej matke a rozbehol 
sa preč. 
,,Daniel! Okamžite stoj! Počuješ? Vráť sa naspäť!” zúfalo kričala mladá žena a rozbehla sa za 
svojím neposlušným synom. Bežala ako len vládala a ako jej to dovoľovali jej úzke dlhé šaty 
a topánky s vysokými podpätkami, no Daniela nedobehla. Už po chvíli sa jej stratil v dave 
a ona sa len bezmocne obzerala, či ho náhodou nezazrie kdesi na námestí alebo v najbližom 
parku. 
,,Nevideli ste tadiaľto bežať malého chlapca? Má tmavé vlasy a oblečenú zelenú vetrovku,” 
bezmocne sa pýtala ľúdí náhliacich sa z práce, no nikto Daniela nevidel.Určite šiel k pani 
O´Conellovej! pomyslela si. 

 Pani O´Conellová bola staršia dáma, ktorá učila hrať Daniela na klavíri od jeho 
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štyroch rokov. Chlapec si s ňou výborne rozumel. Bola to jediná osoba, ktorej dôveroval od 
smrti svojho otca. Cítil, že mu rozumie. Daniel totiž nebol celkom obyčajný chlapec. Bol 
mimoriadne nadaným klavíristom. A vôbec, zakaždým, keď začul hudbu, bol z neho odrazu 
úplne iný človek. V tej chvíli sa s ním vôbec nedalo rozprávať. Akoby bol v nejakom inom 
svete. V akomsi tranze, z ktorého ho nikto nevedel prebudiť. Trvalo to už dlho. Od smrti 
pána Harpera, Danovho otca. 
 
 Methew Harper bol svetoznámym klavírnym virtuózom. Bol to neobyčajný človek. 
Keď v tú noc pred troma rokmi nešťastne zahynul pri strašnej autonehode, Jill, Danova 
matka vzala syna a odsťahovala sa z Londýna k rodičom. Nedokázala žiť v meste, ku ktorému 
ju viazalo toľko spomienok.
 
 Bolo už niečo po pol šiestej, keď sa Jill dostala k bytu pani O´Conellovej. Zabúchala na 
pevné drevené dvere, no nikto sa neozýval. 
,,Pani O´Conellová! Ste doma? Tu je Jill. Jill Harperová. Hľadám svojho syna. Nie je 
náhodou u vás? Ja...bojím sa oňho. Utiekol mi na ulici a myslím, že bežal k vám.” 
Dvere sa otvorili. Stála v nich staršia pani s uterákom na hlave. Oblečený mala ružový župan 
a vyzerala dosť prekvapene. 
,,Ahoj, Jill! Prepáč, nepočula som ťa klopať. Čakala som vás s Danom, no keď ste dlho 
nechodili, spravila som si kúpeľ. Oh, pre Boha! Veď si celá premočená! A kde je Dan?” 
čudovala sa pani O´Conellová. 
,,Ušiel! Išli sme domov lebo autobus neprišiel. Daniel robil cirkus a naraz sa mi vytrhol! 
Bežal smerom k vám, myslela som si, že bude tu,” rozrušene vysvetľovala Jill. 
,,Ku mne? Ale sem neprišiel! No poď, poď dnu, zohreješ sa. Niečo vymyslíme.” 

 Jill vošla do útulného bytu na kraji Durhamu. Vyzula si premočené topánky a sadla si 
na stoličku pri dverách. 
,,Je to moja vina! Od Matovej smrti som stále nervózna a Dan to tiež nemá ľahké. Mala som 
byť pozornejšia. Nestalo by sa to...,” nariekala Jill. 
,,Ale no tak! Ty za to nemôžeš. Dan bol vždy veľmi výbušný chlapec. Rovnako ako jeho 
otec. Nájdeme ho, uvidíš!“ chlácholila ju stará pani, ,,prezlečiem sa a môžeme ísť!”
 
 Vyšli na ulicu. Dážď stále neustával. Rozbehli sa do centra, pýtali sa každého, koho 
stretli. Nikto Daniela nevidel. Nazreli i do obchodov s hračkami, cukrární, no nikde chlapca 
nebolo. Zastavili sa aj u Danielových starých rodičov, pre prípad, že by sa vrátil domov. 
Nikde ho nenašli. Jill bola zúfalá. Na polícii jej sľúbili, že urobia, čo bude v ich silách, ale 
ani oni tomu nedávali veľkú nádej. Napokon, keď prechádzali okolo Durhamského divadla, 
odrazu začuli  prenikavý zvuk klavíra. Danielova najobľúbenejšia melódia sa rozliehala po 
celom námestí. Niekoľko ľudí, čo práve prechádzalo okolo, sa započúvalo do skladby, ktorú 
skonponoval Mathew Harper tesne pred svojou smrťou. Jill neváhala a vbehla do budovy 
uprostred námestia. Malý Dan sedel za obrovským koncertným krídlom. Svoju nariekajúcu 
matku si ani nevšimol. Až keď napokon dohral, zbadal ženu stojacu za ním so slzami 
v očiach. 
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 ,,Dany, synček! Toto mi viac nesmieš urobiť. Vieš ako som sa o teba bála? Prepáč mi, 
že som na teba kričala. Neuvedomovala som si, aká je pre teba hudba dôležitá.” ,,To je v 
poriadku, mami. Ty mi prepáč. Sľubujem, že už viac neutečiem!” Jill chytila Dana za drobnú 
ručičku a spoločne sa pobrali domov. 

 Jill sa postarala o to, aby jej syn získal to najlepšie hudobné vzdelanie priamo v srdci 
Londýna. Vedela, že je Daniel výnimočný a snažila sa ho zo všetkých síl podporovať. Už 
nikdy neplakala pri pomyslení na minulosť a na náhlu smrť svojho manžela. Uvedomila si, 
že musí žiť ďalej a aj keby sa cítila niekedy na pokraji svojich síl, za žiadnu cenu sa nesmie 
vzdať. 
 
 ,,Keď sa zatvoria jedny dvere, otvoria sa druhé, no my často tak dlho a ľútostivo 
pozeráme na zatvorené dvere, že nevidíme tie, ktoré sa nám otvorili...”
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Martina Štofk ová, 21 rokov
Filozofi cká fakulta  Prešovskej univerzity, Prešov

Bydlisko: Girlatovce

Alpské zápisky
 

Pred niekoľkými mesiacmi som sa rozhodla, že pôjdem pracovať do Švajčiarska ako aupairka 
a táto myšlienka vo mne rezonovala až do chvíle, kým som si na internete nevyhliadla 
úžasnú ponuku, stvorenú práve pre mňa. A tým sa začala moja dobrodružná púť priamo 
do alpského raja.....
 
      Moje prvé pocity po vysadení z autobusu v neznámej krajine, a dokonca vo veľkomeste 
St.Gallen, sa miešali s pocitmi radosti, že som už na mieste, s pocitmi strachu či sa tam po 
mňa niekto dostaví alebo si musím poradiť iným spôsobom... 
Našťastie som nemusela vymýšľať nijaké nove stratégie, ako sa dostanem z veľkého mesta 
do menšieho, kde som mala ísť pracovať.  Keďže sa po mňa nakoniec dostavili, dostala som 
sa na miesto, ktoré mi bolo neznáme a v ktorom som mala zostať celý dlhý mesiac. 
 
       Napriek práci som sa však veľmi tešila, že si môžem vychutnávať krásy zahraničnej 
prírody. Táto úchvatná krajina na mňa pôsobí ako čerstvo namaľované umelecké dielo, 
ktoré sa nepodobá tým ostatným. Neustále pasúce sa Milky so zvoncami na krku sú 
najtypickejším úkazom a nádhere zapadajúcou časťou alpského obrazu a musím povedať, 
že sú predsalen čímsi odlišné od tých našich, sú to proste alpské kravičky.
Dokonale si máte možnosť vychutnávať aj svieži horský vzduch  a tečúce pramene čerstvej 
horskej vody na každom kroku, a pritom sa nemusíte obávať, že vás postihnú žalúdočné 
ťažkosti. 
Vo väčšine oblastiach ľudia bývajú priamo v lone prírody a v objatí Álp, veľmi ťažko 
a náročne však pracujú na vysokohorských poliach.
 
      Ich kultúra je skutočne na veľmi vysokej úrovni. Na každom rohu vysadené krásne 
kvety nikomu nenapadne zlomiť a na zemi nenájdete jedinú omrvinku, nieto ešte odpadky. 
Odpad je v krajine mlieka a čokolády separovaný do viacerých zložiek- sklo, papier, kartón, 
plast, ostatný odpad, a dokonca aj staré pečivo určené pre domáce zvieratá. 
Striktne však dodržiavajú nariadenie, že ním musí byť suché, ničím nenavlhčené pečivo, bez 
akýchkoľvek prísad, aby potom zvieratká nemali žiadne ťažkosti.
Ani náhodou sa vám tam nestane, že vám nejaký šofér na priechode nezastaví svoje auto 
a pri školách sú cesty zreteľne vyznačené, aby sa tam jazdilo so zvýšenou opatrnosťou.
Väčšina trávnikov a detských ihrísk je vyznačená ceduľkami s nápismi, že na miestach, kde 
sa hrajú deti, sú zakázané prechádzky so psami.
 
      Výstavba švajčiarskych domčekov je mimoriadne zaujímavá a tradičná jedine pre 
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obyvateľov tejto kultúrnej krajiny. Romantické okenice s kvetmi neobyčajne dotvárajú ich 
imidž  samostatnosti, nezávislosti a svojskosti... 
 Ďalším úkazom je ich slušnosť a vychovanosť, pretože si všetci navzájom zdravia, bez toho, 
aby sa poznali a z ich tvárí žiari úprimnosť, srdečnosť a priateľskosť.
Moderné poľnohospodárske stroje uľahčujú pomoc ťažko pracujúcim ľuďom vo 
vysokohorských podmienkach a u nás takéto zariadenia nájdete len zriedkavo.
Hoci je tam štandardne drahý život, skvelo sa dajú využiť sezónne zľavy a časté akcie, 
predovšetkým na oblečenie, pretože klesnú až „pod cenovú hladinu“ . Švajčiarske platy sú 
však mnohonásobne vyššie, ako tie naše a najviac peňazí vraj zarábajú lekári.
 
      O svoje zuby Švajčiari nadmieru dbajú, pretože jeden zub ich môže vyjsť v prepočte až 
na  niekoľko stotisícoviek. 
Najväčšmi som sa však zarazila pri pohľade na luxusne zriadené lekárske ordinácie. Ako 
aupairka som na lekárskej prehliadke sprevádzala malé dievčatko, ktoré som mala vo svojej 
opatere, spolu s jej matkou. Hneď pri vstupe si musíte obuť teplé domáce papuče, ktoré sú 
každému k dispozícii, deti majú dokonca širokú možnosť výberu a môžu si zvoliť jedny 
z viacerých zvieracích papučiek. Príjem má na starosti zdravotná sestra, ktorá je v niektorých 
prípadoch i lekárničkou, a práve s týmto úkazom som sa i stretla. Mala som možnosť vidieť, 
že lieky, ktoré lekár dievčatku predpísal, nám osobne dala priamo v ambulancii sestrička, 
takže lekáreň navštívite len v prípade, ak si chcete nejaký vitamín dodatočne kúpiť. 
V ambulancii bol k dispozícii aj moderne zriadený detský kútik s množstvom hračiek, regály 
plné kníh pre deti či o deťoch a moderné prútené kreslá na sedenie pre mamičky.
      Čo ma však najviac zarazilo, bol fakt, že lekár vyjde za pacientmi priamo zo svojej 
ordinácie a osobne podá ruku deťom i matkám, aby sa gentlemansky predstavil a zdvorilo 
ich privítal. V ich medicínskej oblasti sa vykonávajú skutočne odborné vyšetrenia a všetko 
som si to podrobne všímala. 
Dieťa, trpiace len kašľom, je vyšetrené úplne kompletne a doktor vás už neposiela za ďalšími 
odborníkmi, pretože on sám je profík v každej oblasti. Kontrolné vyšetrenie vám nariadi 
hneď o pár dní, v niekoľkých nasledujúcich mesiacoch však nasledujú ďalšie preventívne 
vyšetrenia, aby sa náhodou nič nezanedbalo a pravidelne sa sledoval stav pacienta. 
     Mala som možnosť navštíviť dokonca aj školu, čo bolo pre mňa ďalším ohromujúcim 
zážitkom. Najväčšiu radosť mi robilo zisťovanie toho, aké všelijaké možnosti a pomôcky 
majú švajčiarske deti a s akým entuziazmom tam chodievajú. Výťahy, zväčšovacie zrkadlo 
pre zábavu, najmodernejšie školské pomôcky, kútiky na hranie a maľovanie, dokonale 
moderné triedy a kamarátski učitelia, to všetko sa zaraďuje k ich školskému systému. 
 
      Zábava však taktiež neodmysliteľne patrí k ich bujarému spôsobu života. Aj to som si 
na vlastnej koži poriadne okúsila, a veru musím povedať, že obyvatelia neutrálnej krajiny 
sa vedia skvelo zabávať. Najčastejšie akcie sú festivaly, jarmoky, výstavy domácich zvierat 
a sviatky koncom jesene, keď sa lúčia so sezónou veľmi netradičným spôsobom. 
Ich životodarkyne, teda kravičky, obvešané nádhernými vencami z kvetov, prechádzajúce sa 
ako modelky, ženú pastieri a poľnohospodári z vysokohorských salašov dolu do dedinských 
stajní. Večer si miestni či návštevníci okrem pijatiky užívajú aj skvelú tancovačku, ktorá sa 
končí až skoro ráno. 
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      Úžasným zistením bol pre mňa i fakt, že jarmoky nemajú len dospelí, ale dokonca 
i deti, čo je pre nás veľmi zaujímavé a netradičné. Žiadne bláznivé a nebezpečné kolotoče, 
ale jazda na poníkovi, chytanie hračkárskych rybiek, koleso šťastia s výhrami či trampolína, 
pri tomto druhu detskej zábavy sa istotne deťom nemôže nič stať, takže rodičia nemusia 
mať žiadne obavy o svoje ratolesti a môžu sa spokojne venovať nakupovaniu.
     Švajčiari sú veľmi sebestační v každej oblasti a všetko, čo robia, zanecháva veľký  
dojem a stopy. Majú sa skutočne dobre, čo vidieť aj v politike či doprave. Spoločnými silami 
prispievajú k svojbytnosti a hrdosti vlastného národa a svoj stáť si nesmierne vážia, o čom 
svedčia i švajčiarske vlajky na domoch týchto vlastencov. 
 
      Musím však uznať, že starať sa o trojročné dievčatko a popritom sa venovať domácnosti, 
nebola práve najjednoduchšia úloha. Malá Rebeka, ktorá mala už v poradí pätnástu aupairku, 
teda mňa, a ktorej rodičia nežijú spolu, si vyžadovala mimoriadnu opateru a poriadnu dávku 
trpezlivosti. Nechcem nikoho odsudzovať, no myslím si, že dieťa do troch rokov potrebuje 
mať oboch rodičov pri sebe a hlavne matku na materskej dovolenke, pretože práve tento vek 
je vo vývine dieťaťa najdôležitejší.
      Deti v zahraničí sú obklopované množstvom hračiek a vecí, avšak na lásku non-stop 
pracujúcich rodičov, poniektorých aj cez víkendy, zostáva príliš málo času...Aupairky majú 
teda na starosti nielen deti, ale aj podľa inzerátov tzv. ľahké domáce práce,  a tak sa z pestúnok 
stávajú žienky domáce, lepšie povedané zahraničné.
Každý deň príprava obeda, tip-top vyčistená kuchyňa, vysávanie, vešanie prádla, žehlenie...
a takmer žiadne voľno, asi takto vyzerá náplň práce väčšiny slovenských aupariek 
v zahraničí.
       Aj popri práci som si však tento pobyt dokonale vychutnala, do sýtosti som načerpala 
energiu z horskej prírody a prívetivých tvárí okoloidúcich ľudí i navštívila množstvo 
nádherných miest.
  Keďže som sa narodila v znamení rýb, mojimi poznávacími miestečkami sa stali 
aj  Bodamské a Valenské jazero a kúpala som sa v perfektných bazénoch na moderných 
kúpaliskách, ktoré boli tiež skvelo zariadené.
Som veľmi spokojná, že som mala možnosť vidieť túto nezávislú stredoeurópsku zem 
a istotne by som sa sem ešte niekedy vrátila.
Všetko má teda stránky dve a každá skúsenosť obohacuje náš život. Som skutočne šťastná, 
že som využila šancu, ktorá sa mi naskytla a mala tak možnosť spoznať nielen nové miesta, 
ale aj nových ľudí. Keby som pozerala na minimálne platobné podmienky, iste by som 
sedela doma, nezažila nič nové a nespoznala pestrý svet i bytosti, ktoré v ňom žijú. Človek 
sa totiž v prvom rade obohacuje novými poznatkami, zážitkami a skúsenosťami a môžem 
hrdo vyhlásiť, že  som vďaka nim zbohatla na duchu už teraz..... 
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HISTÓRIA NA KOLESÁCH

      Stopy histórie sú vryté nielen vo vzácnych kultúrnych či  umeleckých dielach, môžu sa  
odzrkadliť i v dedičstve našich starých otcov.
Starobylé automobily sú v súčasnosti nepochybne dokonalou ukážkou histórie,  ktorá 
má v sebe zakorenené dlhoročné tradície. Milovníci veteránov sa prostredníctvom svojej 
najväčšej vášne každoročne stretávajú vo viacerých  kútoch Slovenska. Medzi dôležité 
miesta ich stretnutí patrí od minulého roku aj mesto Prešov, kde sa v dňoch 8.-10.júna 2007 
konal už druhý ročník podujatia Šarišský okruh veteránov.  Organizačný výbor tvorilo 
sedem „statočných“: Ing. Marek Repčák, Ing. Marko Mihok, Ing. Alexander Ducár, Dušan 
Jarkovský, Milan Girmala, Ing. Milan Girmala ml. a Jozef Hlafk a. Súťažilo sa v rôznych 
súťažných disciplínách, najzaujímavejším získaným titulom však bol Smoliar súťaže . 
       Prehliadka historických vozidiel, dobových kostýmov, hudba minulých desaťročí 
a neprehliadnuteľné nadšenie všetkých návštevníkov bolo dôkazom neustále vládnucej 
príjemnej nálady, zábavy a smiechu. Tieto pojazdné skvosty ste mali možnosť vidieť počas 
troch „historických“ dní hneď na niekoľkých miestach. 
Množstvo prešovských párov očí zažilo skvelú dobovú atmosféru dotvorenú starodávnymi 
hitmi z tých čias najprv na pešej zóne, ktorá bola prvým dejiskom stretnutia. Druhým 
dôležitým „veteránskym“ počinom bol príjazd do mesta Veľký Šariš, ktorý sa uzavrel prvou 
súťažnou disciplínou. Na letisku v Ražňanoch sa dámy i páni občerstvili a zabavili pestrým 
programom a súťažami. Celá skupina sa v ďalšom bode programu presunula do historického 
kaštieľa vo Fričovciach, v ktorom sa podával slávnostný obed. Všetci tam mali na chvíľu 
pocit, že sa ocitli v minulých rokoch, všetko bolo vynikajúco dotvorené a prispôsobené 
dávnym časom našich predkov. Po ochutnaní „fričovských“  špecialít sa všetci účastníci 
osviežili lahodnou zmrzlinou v meste Sabinov, ktoré sa preslávilo niekdajším natáčaním 
slávneho fi lmu Obchod na korze. 
Veľkolepý deň sa napokon zavŕšil v rekreačnej oblasti Drienica. V luxusnom hoteli Javorná 
sa konalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže. Teplá večera a možnosť navštíviť 
relaxačné centrum s plaveckým bazénom padlo každému na úžitok.
            Predstavitelia motoristických záľub však pripravujú ďalšie stretnutia, na ktorých 
sa opäť predpokladá kvalitný program a pestré aktivity.  
    Avšak nielen lesk a hýrivé farby starých zrekonštruovaných  automobilov si zaslúžia 
obdiv, ale predovšetkým technická zručnosť, pravidelná starostlivosť a obetovaný čas svojim 
„miláčikom“ sú zárukou kvality.
Nech teda tieto mnohoročné tradície nezapadnú prachom a v historickom duchu pokračujú 
i naďalej.
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KVAPKA  LÁSKY

      „Jedna kvapka lásky je viac ako vodopád zlata,“ kdesi som raz počula. Jej foriem 
a podôb môže existovať skutočne veľa. Môže ňou byť dokonca aj jedna obyčajná kvapka 
ľudskej krvi.   
     V tomto prípade krv znamená oveľa viac, než len červenkastú tekutinu, neustále 
kolujúcu v našom tele. Signalizuje tak málo a pritom tak veľa. Podstata tohto „daru“ spočíva 
v humánnosti a ochoty pomáhať druhým. „Pomôž druhému a tým urobíš dobre aj sebe,“ 
káže naše svedomie. Nie všetci ho však uposlúchneme a niektorí, žiaľ, ani nemáme šancu 
týmto nezištným spôsobom pomôcť a prejaviť svoju dobrú vôľu. Je veľmi hodnotné, ak 
máme krv takú zdravú, že ju môžeme „požičiavať“ aj ďalším. Tých, ktorí môžu darovať 
bezproblémovú krv, je v súčasnosti pomerne málo a na druhej strane sú to ľudia, ktorí to 
urobiť môžu, avšak ignorujú to alebo úplne odmietajú. Aj taký je život...Krásny a zároveň 
smutný, krutý i paradoxný. Dnes platí vo svete zákon džungle, teda takmer každý z nás myslí 
len na seba, na svoj zištný prospech a nestará sa o potreby iných, no my predsa nepatríme 
do žiadnej ríše zvierat. Prečo konečne nevyjdeme zo svojej ulity a nepokúsime sa postaviť 
ju druhému? Pretože my sami ju máme akúsi roztrieštenú a jej vnútro je ešte väčšmi 
rozpoltené. Prečo mala význam obyčajná soľ v chronicky známej rozprávke Soľ nad zlato? 
Pretože znamenala viac ako zlato pre tých, ktorí to vedeli oceniť. S krvou je to čosi podobné.  
Prečo teda jedna kvapka symbolizuje pre niekoho mnohokrát viac ako celý vodopád 
našej krvi? Pretože je ich životodarkyňou. Veď čo pre nás znamená taká malá kvapka, keď 
jej máme mnoho? Takmer, alebo dokonca vôbec nič, keďže si ju ani neuvedomujeme.  
Avšak pre tých, ktorí tú kvapku potrebujú, môže znamenať celý život. Uvedomme si, ako 
jednou jedinou, nepatrnou kvapôčkou môžeme zmeniť život nejakého človeka k lepšiemu 
a takýmto nezištným spôsobom ho zachrániť.
      Osobne poznám jedného úžasného človeka, ktorý daroval krv už 75- krát v živote a za 
svoj láskavý čin bol vyznamenaný zlatou medailou. Táto vzácna a úctyhodná bytosť, ktorá 
sa  môže popýšiť aj nemalou zbierkou diplomov, je moja babička. Škoda, že ju nemôžem 
nasledovať. Kiežby som mala takú bezchybnú krv ako ona. Hoci som ju po nej zdedila, 
nie je rovnaká. Za istých okolností teda nemôžeme obdarovať iných svojou „maličkosťou“ 
a túto podobu lásky solidárne prejaviť tým, ktorí túžobne čakajú. Niekedy  je to zbytočné, 
pretože...
      Zdravie si musíme vážiť, zdravie je potrebné si ctiť, vďaka zdraviu predsa máme dôvod 
i chuť žiť. „Kto nájde zdravie, nájde poklad.“ Krv je teda pre mňa istým signálom lásky. Krásy 
života pozostávajú práve z takýchto nepatrností a maličkostí. Čím viac ich bude pribúdať, 
tým bude svet krajší. Spravme ho teda lepším už teraz...
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Tanec radosti a plodnosti

      Ktorá žena v dnešnej dobe nepotrebuje relax a zábavu? Odpoveď sa vôbec nehľadá 
ťažko. Takmer každá moderná a emancipovaná žena túži po činnostiach, ktoré slúžia na 
odreagovanie sa od každodenných starostí a hromady problémov. 
Práve preto sa s elánom venujú rôznym športovým aktivitám, navštevujú umelecké krúžky 
či tanečné školy. 
      Avšak tanec nie je len o ľudových, moderných či latinsko-amerických prvkoch.. Skúsili 
ste už niekedy orientálne tance? 
Tento druh zábavy totiž neprospieva len vášmu telu, ale aj duši. Pri exotickom „kývaní sa“ 
a krútení zadkom či bokmi odstraňujete všetky negatívne vplyvy a pritom prijímate novú, 
pozitívnu energiu. 
      Je to veľmi jednoduché...Stačí sa započúvať do hudby a podľa rytmu sa vrtieť tak, ako 
sa vám páči a pritom zabudnúť na všetko a na všetkých. Načo sa trápiť nad tým, čo vás čaká 
doma alebo v práci, svoje starosti radšej odložte na neskôr. Tento čas je vyhradený jedine 
vám, tak si vychutnajte nerušené chvíle pohody a oddychu. 
      Pri orientálnych tancoch sa dokážete poriadne uvoľniť a nabrať druhý dych. 
Takéto tanečné umenie je pre ľudí veľmi prospešné a má u nás už päťročnú tradíciu. 
Charakteristickým znakom jeho modernosti je, že sa neustále vyvíja a dopĺňa novými 
krokmi. Z pôvodne klasickej muziky s arabskými, indickými a tureckými prvkami sa pomaly 
zaraďuje medzi druhy modernej hudby, ktorá má odľahčenejší štýl. 
V zahraničí sa mu venujú dokonca aj muži, avšak u nás je to ešte stále čosi neobvyklé 
a akoby tabuizované.
      Kurzy orientálnych tancov sú už takmer v každom meste, najviac sa im venujú 
obyvateľky Prešova, Bratislavy, Žiliny, Považskej Bystrice, Púchova a Piešťan.   
Brušné rytmy vyhľadávajú Slovenky všetkých vekových kategórií od 15-70 rokov a ich 
počet je každým rokom čoraz vyšší. 
      Úvodom stretnutia „Arabiek“ môže byť čítanie z orientálneho kalendára, návod na 
zdravý život alebo etika cudzokrajnej ženy a záverom je prednes príbehu pre potešenie 
srdca, ktorý má morálny charakter a duševnú pointu.  
Takmer na každom stretnutí lektorka zdôrazňuje, že každá žena je dokonale krásna, vytvára 
dokonalú harmóniu  tela i duše a všetci ľudia sú si rovní.
Jednoduchým odevom tanečníc je šatka rôznej farby s peniažtekmi, ktorá sa viaže okolo 
pása.  Dokonale plní svoj účel, pretože sa peniažky rozozvučia pri každom pohybe. Súčasťou 
tanca je horiaca sviečka v kruhu a okolo nej si veselo poskakujú rozžiarené tváre všetkých 
účastníčok.    
Po štyroch rokoch pravidelného tréningu sa tak z vás môžu podľa lektoriek stať skvelé 
tanečníčky, ktoré prekvapia nielen svojich milých, ale predovšetkým samé seba.
      Táto hudba „ľahko stráviteľná” pre uši napomáha nielen vašej duši, ale dokáže utlmiť 
bolesti pri menštruácii, problémy s chrbticou a je veľkým pomocníkom pri migréne . 
Podľa starej orientálnej legendy dokonca tancovali brušný tanec aj ženy, ktoré mali problém 
otehotnieť a vo väčšine prípadov si  takto svoje dieťa doslova „vytancovali“. 
Keďže sa pri ňom prekrví panvové dno a odbúra sa pôrodný stres,  Afričanky ho nazvali 
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„tancom plodnosti“. Vlnitými pohybmi panvy sa teda dopracujete ku kondícii, zdraviu 
a niekedy aj k prírastku do rodiny.
      Ak vás teda láka tento druh tanca a telesného pôžitku, navštívte kurzy v školách 
orientálneho umenia, vo fi tnes centrách alebo si ho zatancujte len doma a urobte tým 
radosť sebe i svojím blízkym.

Tmavý svet
Stále väčšmi ma prepadá pocit, že naše spravodajské relácie v hlavnom vysielacom čase 
sa už pomaly začínajú podobať kriminálnym fi lmom a ponúkajú nám ten najhorší svetský 
obraz. Z pôvodne objektívnych správ sa tak stávajú subjektívne výpovede moderátorov či 
účastníkov príspevkov s prvkami agresie, násilia a brutality, ktoré už dokonca začínajú byť 
nevhodné pre deti.
Je síce pravda, že prvotnou črtou spravodajstva musí byť reálny obraz sveta, avšak mal by 
byť zaodetý v rôznych farbách. Na svet je totiž potrebné hľadieť nielen pochmúrnymi očami, 
ale v prvom rade sa pozerať cez ružové okuliare. Nie je potrebné si zbytočne nahovárať, že 
všetko je úžasné a svet je dokonalý, keďže všetci dobre vieme, že to tak nie je a ani nikdy 
nebude. No ľudí, prirodzene, zaujíma viac bežný život prostých ľudí s jednoduchými 
názormi a pohľadmi, proste život, ktorý sa podobá tomu nášmu.
„Ide tu  vo všeobecnosti o zhodnú kolektívnu reakciu, ktorú prežíva väčší počet ľudí 
v  spoločne zdieľanej situácii.“ Ľudia získavajú čoraz väčšiu potrebu získavať informácie, 
pretože  silnie vzťah k médiám, ktoré sú významným socializačným faktorom.
„Významným faktorom mediálnej manipulácie je, že informácie do seba zapadajú a preto je 
ťažké uvedomiť si, čo je udalosť a čo pseudoudalosť.“ Svojou výchovou sme predurčení veriť 
tejto informácii a zvyčajne si myslíme, že aspoň malú časť informácie si môžeme overiť. 
Spoločnosť sa nám práve týmto spôsobom pred očami deformuje pod vplyvom mediálnych 
príbehov.
Hovorí sa, že aj zlá reklama je reklama, no pomaly už začína platiť, že každá reklama je 
zlá reklama. Je potrebné s tým niečo rýchlo spraviť, lebo ľudia sa nikdy nepreberú z toho 
„storočného spánku“ a večných driemot, spôsobených zarážajúcimi krimipríspevkami.
Máme pocit, že nesledujeme večerné správy, ale kriminálne zápletky s hľadaním odpovedí 
na otázky, kto koho zabil či kto koho okradol. Práve títo ľudia sú hviezdami večnej krimisérie 
a hlavnými protagonistami „skazeného sveta. Áno, svet je totálne skazený, ak budeme veriť 
všetkému, čo vidíme a počujeme v televízii. Avšak sme v prvom rade ľudia a nie beštiálne 
zvieratá, ako nás vykresľujú médiá. Je to však naozaj tak a všetko je v skutočnosti rovnaké 
ako vo svete inscenovania?
Myslím si, že mnohých by občas viac zaujalo a potešilo vidieť živých ako mŕtvych a počuť 
skôr o víťazstvách ako prehrách či o nálezoch ako stratách. Som optimistka a hoci sa snažím 
myslieť racionálne, vidím neracionálne. Podľa môjho názoru už ľudom lezie na nervy 
dookola vidieť a počúvať len to zlé, čo sa deje, ale chceme vidieť najmä pozitívny prístup 
k životu. Svet predsa nie je celý tmavý alebo áno?
Všetky večerné spravodajské programy sa zvrtli do akéhosi zakliateho labyrintu rovnakých 
obrazov o živote a smrti, no chýba nám tá podstata, aký bol život pred tou smrťou či víťazstvá 
pred tou životnou prehrou. Tvorcom týchto programov sa to už pomaly začína zamotávať a 
„krimipostáv“, „krimicelebrít“ či „krimipolitikov“ nám pribúda v mediálnych obrazoch stále 
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viac. Niektoré televízne stanice to už pomaly začínajú vylepšovať reportážami o zvieratkách, 
čo je síce milé, no až príliš kontrastné s tými predošlými príspevkami a celá štruktúra len 
neúplne zapadá do puzzle skladačky.
Čosi nám v týchto správach predsa len chýba....životné pocity bežných ľudí a náš skutočný 
svet so všetkými životnými odtienkami, aby sme mali možnosť vidieť a myslieť  jasnejšie, 
zreteľnejšie a mohli spoznať racionálne iracionálny a neobyčajne svet nás, obyčajných 
ľudí....
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Simona Krovinová, 21 rokov
Filozofi cká fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Bydlisko: Kováčová

Mana

Večer začalo snežiť.
Náš sused Guru pokojným hlasom vyriekol:

,,Pozrite, z neba padá krupica.“

Zahľadeli sme sa do zrnitej indigovej výšky
a potom neskôr,

posypali záhradu škoricou & kakaom.

Do rána po bielej prikrývke nezostalo ani stopy.

Prahlad

Letný vzduch
hustý ako polievka

chudobných
detí.

Lepí sa na telo
pomaly ma obteká.

Kráčam tunelom vlastnej siluety
v cudzích šľapajach

s vyplazeným jazykom.
S ambíciou nejesť

& nepiť= nevylučovať.
Ušetriť čas

živiť sa fotosyntézou.
Cez kožné lieviky

vsakovať slnečnú aj
lunárnu
stravu.
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Čiary

Pod lupou
pozorujem články

svojich prstov
odtlačky

ešte nedotknutých vecí
a

čiara života
je rozsekaná

neviditeľným nožom.

***

Niektoré rána
je vstávanie ťažšie
ako tie predošlé.

Neviem sa vtesnať do svojho tela
& mysle.

Očné bulvy nepasujú do jamiek.
Škrípu, keď nimi otáčam

zo strany na stranu.

Hlinené guľôčky sú priveľké,
aby skórovali.

Moja koža napnutá do prasknutia.
Luk, pripravený vystreliť vnútornosti.

Neznáme zranenia, neznámych nocí,
keď som kráčala, a pritom stála namieste.

Vcucnutá vzdušným vírom
do nebeského odtoku,

vypršaná & vsiaknutá pôdou
putovala článkovaným telom dážďovky,

ktorú rozsekli chuligáni.
Roznesená niekoľkými pármi topánok

sa konečne oslobodila svojho ega
a moje spomienky

sa stali pamäťou celého sveta.
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Komik

Keď rozprával vtip
náhodne gestikuloval

rukami.
Vztýčil svoj ukazovák

a za oknom zažiaril
jasný & modrastý blesk.

Vypadla elektrika.
,, Mesiáš!“ Vykríkla som zo srandy.

Za dva týždne nastal mediálny koniec sveta
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Novomeského Nitra 2008

Vyhodnotenie 5. ročníka literárnej súťaže 
mladých autorov,

Nitra, Synagóga, 3. júl 2008

Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu, 
počas  príhovoru  k oceneným účastníkom 5. ročníka 
Novomeského Nitry, keď pozval do sídla EP výhercov 

všetkých kategórií  literárnej súťaže
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Drahoslav Machala, jeden z gestorov literárnej súťaže pri 
úvodnom príhovore

Doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., člen odbornej poroty,  
zhodnotil 5. ročník Novomeského Nitry
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Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana 
Belicu preberá Martina Majerová od Heleny Psotovej, 

vedúcej odboru školstva, mládeže, športu a kultúry NSK 

Cenu primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča  určenú Martine 
Štofkovej odovzdáva  viceprimátor Štefan Štefek 
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Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. odovzdáva  

Doc. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.   Simone  Krovinovej

Predseda poroty Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. počas 
návštevy v Štrasburgu ocenil europoslanca Vladimíra 

Maňku za  podporu tvorby mladej generácie
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Účastníci stretnutia s poslancom EP Vladimírom Maňkom v 
Štrasburgu v októbri 2008
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