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SOS

 Rekonštrukcia sa skončila, 
lešenia, čo blokovali dvere, sú preč 
a gymnázium sa môže pýšiť krás-
nou lascívnou fasádou. Dokonca aj 
radom pred toaletami je konečne 
koniec. A takisto sa k nám vrátilo i 
naše milované Pompo s rozšírenou 
ponukou bagiet. Učitelia už nie sú 
takí nervózni, menej chýbajú, tes-
tovanie štvrtákov, ktoré sa nekona-
lo, je ukončené.
 A predsa sa nájdu ľudia, 
ktorých celá tá rekonštrukcia vô-
bec neteší - štvrtáci! Tí minuloroční 
si mohli celú triedu oblepiť hoci i 
tonou lepiacej pásky, my môžeme 
výzdobu triedy zrealizovať len 
pomocou šiestich nástenných 
háčikov. Wow, už teď se těším, jak 
to rozjedem! Akoby sa kontrola z 
eurofondov nemohla poponáhľať a 
nechať nás, nech sa s tou omietkou 
trocha vybláznime. Najhoršie na 

tom je, že aj ťaháky sú na tej panen-
skej stene úplne nezrealizovateľné. 
Každý náhodný ťuk je hneď sank-
cionovaný, všetko žiari ostrými, 
jasnými farbami. Ako nám bolo v 
tej ušmudlanej škole dobre. Sem- 
-tam sa síce nekúrilo, ale bola naša. 
Všetko je teraz také čisté, plastové 
a umelé, na laviciach už sa nedajú 

EDITORIÁL
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FOTKY na stiahnutie, SÚŤAŽE, UPÚTAVKY, FUNKLUBY, PRIPO-
MIENKY, NÁMETY NA ČLÁNKY, OTÁZKY NA ČLENOV REDAKČNEJ 
RADY už aj na facebooku ( rovnako ako všetko ostatné :) ) 

Toto všetko na stránke: 

SOS: Spoľahlivý odbúravač stresu

nechať ani žiadne odkazy. Ktovie, 
ako dlho bude našim mláďatám 
trvať, kým sa tu znova udomácnia. 
Zatiaľ môžu nostalgicky posedávať 
v biologickom laboratóriu a vŕtať si 
do lavice oblepenej žuvačkami do-
konale vytvarovanú dieru, na ktorú 
im nikto nikdy nepríde.
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 Študenti posledného ročníka 
akéhokoľvek gymnázia majú ťažké 
hlavy. Od učenia samozrejme, ale aj 
od toho množstva univerzít a vysokých 
škôl,  ktoré majú na výber. Jedna 
lepšia než druhá. Česká? Slovenská? 
Zahraničná?  
 Niektorí z nás v tom majú 
jasno už od prímy, iní si cestu vybrali v 
priebehu rokov strávených na gympli a 
sú aj takí ako ja, čo ešte stále nevedia. 
Ale bez ohľadu na to, do ktorej z týchto 
skupín patríme, dozvedieť sa viac o 
vysokých školách nám nemôže byť 
na škodu. Preto sme sa, ako to každý 
rok štvrtáci z nášho gymnázia robia, 
vybrali na Veľtrh vysokých škôl, ktorý 
sa konal 4.-6.10. 2011 v Bratislave. 
 Tento rok 10 934 študentov 
obzeralo a vypočúvalo personálne 
zastúpenie 256 inštitúcií z 11 krajín. 
Z toho 79 študentov bolo z Gymnázia 
Janka Jesenského.  
 Do Národného tenisového 
centra sme prišli v zdraví skoro ráno, 
vďaka tomu sme sa vyhli tlačenici pri 
dverách aj medzi stánkami. A keď sme 
už boli dnu, rozbehli sme sa do úzkych 
uličiek, každý hľadať tú školu, ktorú 
chce päť rokov nazývať svojou Alma 
mater.
 A bolo ich tam dosť. Cez 
technické, chemické a matematické 
odbory až po dejiny, genderové 
štúdiá a múzické umenia. Pod každým 
názvom školy dvaja alebo viacerí, 
viac či menej ochotní zástupcovia 
vysokoškolského vzdelávania. Buď 
nás hneď “odkázali”  na materiály 
a internetovú stránku, alebo nám 
plynule odpovedali na položené 
otázky. Niektorí nám povedali aj 
to, čo sme nechceli vedieť. Aj ich 
prístup možno ovplyvnil náš názor na 
konkrétnu školu. Ale keď chce niekto 

od pätnástich na Komenského, tak 
tam pôjde, aj keby čo bolo. A takých 
je asi viacero, lebo pred stánkom 
Komenského univerzity bolo viac ľudí 
ako na Václaváku počas Nežnej. 
 Vstávať tak skoro kvôli 
Veľtrhu vysokých škôl stálo za to. Od 
spolužiakov som počula tiež pozitívne 
ohlasy, že vyzvedeli všetko, čo chceli 
a že si vybrali dobre. Ja osobne som 
sa vďaka nemu dozvedela o takých 

školách, o existencii ktorých som 
ani netušila, a našla zaujímavé nové 
odbory. Cítila som sa síce trochu 
stratená a zmätená, ale keď tento 
pocit opadol, mala som veľa letákov, 
veľa informácií, ešte viac možností a 
bola som o krok bližšie k správnemu 
rozhodnutiu. 
 Teraz treba už len správne 
vypísať prihlášku. 

VEĽTRH
ako si vybrať

 text-soňa klimčová-

alebo

 Ak opisujeme svet, zvykneme 
hovoriť, že je nekonečne veľký. 
“Nekonečne veľký” je na jednej strane 
pojem veľmi výstižný, na strane druhej 
ale ťažko predstaviteľný. Vieme si 
predstaviť to, čo vidíme. Lenže čo 
ak je daná vec taká obrovská, že ju 
celú nemôžeme nikdy uvidieť? Tým 
najlepším spôsobom je nahliadnutie 
na to, čo bežne nevidíme. Ktorá časť 
sveta je na to vhodnejšia než vesmír, 
ktorý obklopuje našu Zem?
 Preto sa desiateho 
novembra pod vedením pána 
profesora Žitňanského a pani 
profesorky Hlavinkovej konala pre 
gymnazistov exkurzia do hvezdárne 
v Partizánskom. Účastníci exkurzie 
navštívili hvezdáreň v podvečerných 

hodinách, tu mali možnosť si vypočuť 
odbornú prednášku od pána riaditeľa 
Vladimíra Meštera. Ten ohúril 
návštevníkov svojimi vedomosťami 
a znalosťami vesmíru. Okrem 
zaujímavých informácií o vesmíre 
mohli vidieť fascinujúce animácie 
vesmíru, rovnako pozoruhodné videá 
a v závere exkurzie mohli na vlastné 
oči pozorovať Mesiac a Jupiter.

Obohatení o nové poznatky sa so 
zážitkom spokojne mohli odobrať 
do postelí. Zaiste musí byť veľmi 
zaujímavé pracovať vo hvezdárni. 
Ktovie, čo všetko ešte stále čaká na 
svoje odhalenie? Veď vesmír je taký 
veľký...

Na návšteve
vo HVEZDÁRNI

KONALO SA

 text-tomáš belobrad- 
foto-miriama prievalská-

BOLI SME



Žiaci 9. ročníka základných škôl 
uvažujú nad tou správnou stred-
nou školou. Kam ďalej? Mnohí už 
sú rozhodnutí, pre tých váhavejších 
tu bola prezentácia stredných škôl. 
Možno práve ona im  v rozhodovaní 
pomohla, alebo ich aspoň utvrdila v 
tej správnej voľbe.

Kedy a kde?
Túto príležitosť majú každoročne de-
viataci v Bánovciach nad Bebravou. 
Ani tento rok nebol výnimkou. Všetko 
sa konalo dňa 27.10.2011 v bývalom 
Závodnom klube Tatra. Zišli sa tu st-
redné školy z Bánoviec a okolia, aby 
informovali nadšených deviatakov o 
štúdiu na ich škole. Podaktorí študenti 
predviedli i svoje zručnosti. Deviataci 
si zase rozšírili svoj obzor a utvorili si 
svoj vlastný prehľad.
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A čo stredné 
školy?
Určite každý žiak oce-
nil širokú ponuku. 
Celkom ste tu mohli 
nájsť 13 stredných 
škôl, medzi ktorými 
nechýbali Stredná 
odborná škola Far-
ská 7, Stredná od-
borná škola J. Ribaya, 
Súkromná stredná 
umelecká škola Hodruša-Hámre, Ob-
chodná akadémia v Partizánskom a 
mnohé ďalšie. Milovníci rybárčenia 
si prišli na svoje, pretože zastúpenie 
tu mala aj Stredná odborná škola ry-
bárska z Mošoviec. Popri tom ste si 
mohli nechať zmerať tlak alebo ísť na 
masáž u žiačok zo Strednej zdravot-
níckej školy v Trenčíne. Študenti zo St-
rednej odbornej školy v Topoľčanoch 
vám pre zmenu ponúkli rôzne druhy 
medovníčkov či zákuskov.
Samozrejme, medzi strednými školami 
nemohlo chýbať ani Gymnázium Janka 
Jesenského pod vedením pani profe-
sorky PaedDr. Magdalény Dobiášovej. 

SOS

Prezentácia 
s t r e d n ý c h 

škôl

Môžeme usúdiť, že akcia sa vydarila 
(niektorí mali problém sa odtrhnúť 
od tácní a odísť na ďalšiu hodinu). 
A hoci niektoré slabšie nátury po 
kombinácii mlieka a jabĺk urgentne 
potrebovali toaletné služby, všetci sa 
môžeme jednomyseľne zhodnúť na 
tom, že takýchto dní by sa určite malo 
organizovať viac.

Záujemcovia o štúdium na našom 
gymnáziu si mohli pozrieť prezentáciu, 
v ktorej boli ukážky priestorov školy. 
Pochválili sme sa aj víťazmi viacerých 
olympiád a súťaží. Žiaci si mohli 
pozrieť diplomy, práce študentov, pí-
somky alebo školský časopis.
To, že o našu školu je veľký záu-
jem, potvrdzuje aj fakt, že sa minuli 
všetky letáčiky a vlajočky. Z množstva 
opýtaných deviatakov chcú byť viacerí 
študentmi Gymnázia J. Jesenského.
Celá prezentácia dopadla podľa 
očakávania dobre. Napokon, všetko sa 
rozhodne až o niekoľko mesiacov...

O gymnazistoch sa dá pokojne 
prehlásiť, že svojimi maškrtnými ja-
zykmi vedia doceniť všetky pochutiny. 
Naposledy sme sa o tom presvedčili 
počas dňa pažravosti, keď sedemnásť 
plechov koláčov zmizlo, ako by sa ani 
nechumelilo. Aby sa však nehovorilo, 
že sme ako tučniaci, čo ich masovo 
vyrábajú vo fastfoodoch, tentoraz sme 
obrátili kartu.
Vedenia nad kuchyňou sa ujala pani 
profesorka Hlavinková, ktorá si vzala 
za úlohu ukázať nám, že aj zdravé po-
traviny môžu byť chutné. Teda, zdravé 
či nezdravé, hlavne, že sa môžeme 
len tak dosýtosti napráskať. Tí, čo si 
nevzali desiatu, dobre vedeli, prečo 
tak robia. 
Všetci nejako prispeli (buď svojimi výt-
vormi, alebo iba tak, že sa postarali 
o to, aby nič nevyšlo navnivoč), a tak 
sme si v stredu 26. októbra poriadne 

naplnili svoje žalúdky.
Provizórne stánky sa rozložili na 
hornej chodbe a statoční dobrovoľníci 
ich museli veru dobre chrániť pred ná-
porom toľkých hladujúcich študentov. 
Predsa len, museli čakať až do veľkej 
prestávky. O to bola ich radosť väčšia 
z takého veľkého výberu. Koláče, 
syry, jablká, rožky s nátierkou, mlieko, 
jogurty, to všetko čakalo len na zmiz-
nutie v doširoka otvorených ús-tach.
Nenašiel sa azda 
nikto, kto by si 
túto akciu nechal 
uniknúť, a ones-
korenci (šťastní tí, 
ktorých učitelia 
sa ponáhľali, aby 
sa im tiež niečo 
ušlo), mali prob-
lémy sa predrať 
cez všetok ten dav. 

 text -tomáš belobrad-
foto-kristína hollá-

Mlieko s jablkom, skúste!
 text+foto-maja antalová-

BOLI SME
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Korene Halloweenu teda siahajú až 
do keltských čias, kedy bol pod náz-
vom Samhain oslavovaný ako po-
hanský nový rok. To najbežnejšie 
pomenovanie ale vzniklo skrátením 
anglického Halloweenen, teda Hal-
loween, čo znamená „predvečer Svi-
atku všetkých svätých“. Je oslavovaný 
predovšetkým v USA, Veľkej Británii či 
Írsku, ale s postupujúcou internacio-
nalizáciou životného štýlu sa lietajúce 
metly, čierne mačky či vyrezávané 
tekvice dostávajú aj do slovenského 
povedomia. Nuž, a v našich zemepis-
ných šírkach  sa jednoznačným číslom 
jeden stali halloweenske diskotéky . A 
Gymnázium Janka Jesenského predsa 
nemôže za týmto trendom zaostávať!
Toľko k pôvodu a dôvodu vzniku tej-
to strašidelnej zábavy medzi múrmi 

bánovského gymnázia. 
Tohtoročným dňom Dé sa pre 
všetkých bývalých i súčasných gymna-
zistov stal 27. október. A vzhľadom na 
pozastavenú činnosť jedinej diskotéky 
v meste sme oslavovali asi najvyššiu 
účasť v histórii. Ale príšer, samozre-
jme. Neviem ako vám, ale mne sa 
najdesivejšie zdali tie, čo išli samy za 
seba, a dokonca od nich  ani nepýtali 
vstupné (teda JA). Bohužiaľ, nestihla 
som sa odfotiť spolu s ostatnými mas-
kami, tak nemôžem byť zaradená do 
súťaže o tú najlepšiu. Vaše prípadné 
hlasy si však veľmi cením. 
Možnosť zasmiať sa na spolužiakoch 
v zvláštnych kostýmových kreáciách 
ale nebola jediným lákadlom na 
opustenie nedopitých ( nealko) 
drinkov. Na gymnázium lákala aj ka-

Halloweenska diskotéka

pela Oceľová (MBM), ktorá nám svo-
jou hudbou odľahčovala strašidelnú 
atmosféru. Škoda, že nie „až do rána 
bílýho“. A tak aj napriek neúprosným 
prosbám kapela odohrala poslednú 
pieseň a hudobnej réžie sa chytila 
„domáca“ DJka Johanna Šinská, ktorá 
nás previedla klasickými diskotékový-
mi „vypalovačkami“ až k polnočnému 
vystúpeniu pani profesorky Dúckej, 

Sama tomu neverím, ale ak sa ešte nájde niekto, kto nevie, čo 
to ten Hallowen vlastne je, skúsim vám ho v skratke priblížiť. 
Vy ostatní môžete nasledujúcich pár riadkov preskočiť. 
Vážne, neurazím sa.

1. miesto

2. miesto

3. miesto

KONALO SA
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V súťaži o najlepšiu halloweensku 
masku bola nakoniec najúspešnejšia 
Alexandra Repáňová prezlečená za 
mačku. Aj napriek tomu, že v inter-
netovom hlasovaní  jednoznačne 

zvíťazila, venovala svoju vybojovanú 
bonboniéru Ive Trebichavskej. Na 
druhom mieste skončila dvojica An-
eta Danišová a Alexandra Laginová 
vydávajúce sa za rozprávkové dvojičky 
– Janku a Danku. Tretie miesto obsa-
dila maska koňa, pod ktorou sa skrýval 
Marek Konc s Norom Súkeníkom a 
ktorú si počas fotenia osedlala pani 
profesorka Hlavinová.
Odborná porota na čele s pani pro-
fesorkou Dúckou udelila cenu i za 
najstrašidelnejšiu halloweensku 
masku. V tejto kategórii zvíťazili  Bar-
bora Schwarzová a Nikola Ježíková.
BLAHOŽELÁME !

 text -viki-
foto -magda mináriková-

ktorá nás spoľahlivo a bez použitia 
násilia vyhnala do studeného 
bánovského povetria. Ďakujeme. 
Ale nie, vážne. Ďakujeme školskej 
rade aj už spomínanej pani profesorke 
za ďalšiu vydarenú akciu. 

špeciálna cena

KONEČNÉ 
VÝSLEDKY

The Great Gatsby. A ktorý to je?
na pokročilej úrovni. Nemali sme na 
výber. Predtlačený krížik v kolónke B2 
totiž rád rozhodol za nás. A to sme si 
ešte koncom minulého školského roka 
mysleli, že nás učitelia ťažšou maturi-
tou iba strašia, aby sme sa viac učili. 
Nie že by sme si vtedy mysleli, že toho 
vieme málo - to sme zistili až po tej 
hre v angličtine.
 Teraz, keď už je všetko 
odsúhlasené a podpísané, nezostáva 
mi nič iné, len si google translator 
nastaviť ako domovskú stránku, na 
you tube vypnúť automatický preklad 
do slovenského jazyka, k televízii si 
doplatiť satelit s kanálmi national geo-
graphic a akoby to nestačilo, zbohom, 
dabované filmy.

 Nikdy som netušila, ako môže 
človeku zmeniť život jedna divadelná 
hra.

tempe reči a v štandardnej angličtine.“

 Každé druhé slovo, každá tre-
tia veta, každá druhá veta, výborne! 
Na konci prvého dejstva som konečne 
zistila, kto je kto.  Aj to len vďaka čisto 
racionálnej dedukcii. Ten vysoký s tou 
hranatou sánkou, ten vyzerá dosť an-
glicky na to, aby mohol byť hlavnou 
postavou. Určite to bude Gatsby. Tak 
ho predsa opisovali aj na wikipédii, 
hneď pod varovaním, že Následující 
část článku vyzrazuje zápletku nebo 
rozuzlení díla. 

 Pár dní pred tým, ako sme kvô-
li hre pricestovali do Bratislavy, sme si 
v škole vypisovali záväzné prihlášky 
na maturitnú skúšku z cudzieho ja-
zyka. Všetci sme si zvolili maturitu 

 V kinosále Domu odborov 
v Bratislave sme si 28. septembra 
posadali na skladacie stoličky a všetko 
bolo tak príjemne slovenské, až som 
celkom zabudla na to, že dnes sa hrá 
hra The Great Gatsby. Nie, žiadny 
Veľký Gatsby, ako nám hovorili v 
škole.  Ako správni maturanti by sme 
mali hercom dobre rozumieť. Tak to 
aspoň tvrdí Štátny pedagogický ústav 
v cieľových požiadavkách na maturit-
nú skúšku z anglického jazyka.

 „Žiak rozumie dlhším, 
náročnejším monologickým, dia-
logickým a kombinovaným ústnym 
prejavom informatívneho a umeleck-
ého charakteru a primerane náročným 
populárno-vedeckým textom, ktoré 
sú prednesené v bežnom hovorovom 

 Svetlo zhaslo, na javisko vybehli prví herci a začali 
spievať. Po anglicky. Dobre, pesničke nemusím rozumieť, 
možno o chvíľu, keď sa medzi sebou začnú rozprávať... No, 
tak nie.

 text -žabčo-
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Okrem jarmokov boli v 
Bánovciach 7. októbra 
aj imatrikulácie mláďat 
z Gymnázia Janka Je-
senského. Prvákom a 
primánom sa vraj kolená 
triasli celý týždeň. Mnohí 
mali v úmysle na posled-
nú chvíľu ujsť, ale to by 
sme predsa neboli správ-
ni štvrtáci, ak by sme s 
takýmito hlúpymi nápadmi 
nemali skúsenosti a ne-
nahnali ich späť do tried.

 Prváci a primáni sa pekne 
poobliekali do pyžám, na hlavu si 

ponaťahovali pančuchy, ktoré si sami 
doniesli, a nakoniec sme im pomohli 
ponavliekať sa do plienok. Pomaľované 
tváre, krikľavo narúžované ústa, spo-
jené obočia, dokreslené okuliare a 
na čele načrtnutý obdĺžnik. Rámčeka 
na čele sa prváci báli najviac, lebo 
im vraj pripomínal značku, akú dáva-
jú bravčovému dobytku tesne pred 
porážkou.
 S nápisom Bažanti potom 
všetci naši benjamínovia prekonali 
okružnú trasu cez námestie i pomedzi 
jarmočné stánky. Nikto, kto sa v tom 
čase nachádzal v okruhu päťdesiatich 
metrov, ich nemohol prehliadnuť. 
Megafóny, rapkáče a hlasné trúby mi 
v ušiach hučali ešte do ďalšieho dňa. 
 Hulákajúci dav asi sto ľudí, 

Noví gymnazisti 
odimatrikulovaní!

ďalej smeroval na sever, až do nového 
MsKS. Tu už si prváci trocha vydých-
li, lebo balónmi vyzdobená sála im 
pripomínala skôr oslavu. Na javisku 
sa vystriedali všetci. Jedni skončili 
s tvárou od čokoládového topingu, 
iní sa najedli orieškového krému a 
banánov, zamúčili si tváre pri praskaní 
balónov a dievčatá počas jednej dis-
ciplíny nastrúhali asi dve kilá mrkvy. 
Najťažšie zo všetkých to však mali tie 
prváčky, ktorým ich vyžrebovaní part-
neri obaľovali tvár v múke, vajíčku a 
strúhanke.
 Všetci bez rozdielu dostali do 
pripraveného rámika na čele pečiatku 
školy, na znak toho, že sa konečne 
stali právoplatnými študentmi gymná-
zia. Volil sa i kráľ a kráľovná prvákov. 
Tí si spolu zatancovali na romantickú 
pieseň. Scéna ako vystrihnutá z holly-
woodskeho filmu.
 Nakoniec nám štvrtákom a ok-
táve všetci zložili sľub vernosti a odd-
anosti. Mimo iného prisahali, že nám 
budú chodiť cez prestávky zotierať 
tabuľu, nosiť svoju desiatu a, hlavne, 
zakaždým pokorne zdraviť. Decká z 
prímy zasa museli sľúbiť, že svojim 
spolužiakom dajú ochotne opísať 
domáce úlohy a písomky. S radosťou 
prisahali.
 Učitelia, ktorí sa na 
imatrikulačkách ukázali, hovorili, že tie 
tohtoročné boli najlepšie za posledné 
roky. Hádam sme nikoho nesklam-
ali. Možno akurát tých, ktorí dúfali, 

Ako sa na tohtoročné imatrikulácie pozerajú štvrtáci a ich obete?

KONALO SA
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všetkých. Áno, aj tých v nedohľadnej 
vzdialenosti.
 A aké úlohy si štvrtáci prip-
ravili tentoraz? Rovnako primitívne 
ako vždy. Ťažko sa mi to hovorí, ale 
inteligencia ľudskej spoločnosti sa 
takto naozaj rúti do záhuby! Niektorí 
z nás dopadli vcelku dobre, iní horšie. 
Dohliadala na nás aj neodborná po-
rota, ktorá určite hodnotila len na 
základe sympatií. Disciplíny v pároch 
boli najzábavnejšie. Teda, presnejšie, 
len pre tých v hľadisku. Jedlo sa, tan-
covalo, strúhalo ( i prsty padli za obeť 
), šľahačkovalo , no najmä – skončilo 
sa.
 Ako všetci ostatní, aj my sme 
to prežili. Bez väčších následkov na 
zdraví, (hovorím o fyzickom zdraví, 
psychické ujmy už rieši odborník). A čo 
nám z imatrikulácií zostalo? V prvom 
rade hnusná svalovica. No na druhej 
strane, ďakujeme vám, štvrtáci! Keby 
nebolo vás, žiaden z nás by sa tak 
veľmi netešil na maturitný ročník. Veď 
my to raz niekomu pekne vrátime. Aj s 
úrokmi!

že najbláznivejšia úloha, akú budú 
schopní gymnazisti vymyslieť, bude čo 
najrýchlejšie sa naučiť vzorec dekar-
boxylácie kyseliny izocitrónovej. Hlavu 
hore, veď gympel nie je iba o učení!

Som presvedčená, že dátum 7.10. 
2011 sa v srdciach tohtoročných 
bažantov nadlho neusadí.
 Celý deň sme spokojne sle-
dovali dážď, ktorý nám, ako sme dú-
fali, hral do karát. Milí štvrtáci, nič 
nebude! V daždi sa predsa ani vám 
nebude chcieť trmácať mestom. Čo 
mestom, ale jarmokom! Opak sa, 
bohužiaľ, stal pravdou. Pršať prestalo 
v tej najnevhodnejšej chvíli a my sme 
sa “celí nadšení “ mohli navliecť do 
pyžám, na hlavy  dať pančuchy a tváriť 
sa nadmieru spokojne. Aby toho náh-
odou nebolo málo, dovalili sa štvrtáci, 
bučali na nás ako vojnoví velitelia, 
veselo točili rapkáčmi a hrali sa na si-
rény. Naháňali nás s čínskymi rúžmi ( 
maybelline to určite nebol ) a každý 
nám na tvár čosi bohovsky umelecké 
nakreslil. Keď sme si mysleli, že prípra-
vu sme všetci prežili, na naše veľké 
sklamanie tu bol ešte posledný bod vi-
zuálnej stránky. Plienky! Veľké, malé, 
papierové, látkové, nepoužité ( a 
možno i použité ) – skrátka, každému 
podľa jeho gusta.
 Ulicami sme sa, samozrejme, 
nemohli presúvať ako seriózni študenti 
z gymnázia, ale pripomínali sme skôr 
nejakú nižšiu triedu materskej školy. 
Skackaním, kačacím krokom, spiev-
aním a rôznymi bojovými pokrikmi 
sme na seba pútali pozornosť úplne 

KONALO SA

 text -žabčo-  

 text-miriama prievalská
foto -magda mináriková-

Imatrikulácie očami 
imatrikulovanej
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 „Cenu niektorých vecí 
si uvedomíme až vtedy, keď 
ich stratíme.“ Táto veta tvorí 
aspoň raz za mesiac status jed-
ného z mojich facebookových 
priateľov. Vždy som prevrátila 
očami, nikdy som si nemyslela, 
že budem musieť dať tým ro-
zorvaným dušiam za pravdu. Až 
teraz.
 Naše vzácne Pompo určite 
každému v novom školskom roku 
chýbalo. Aj mne. Bagetky, vegetky, 
šaláty, čokolády, papity, lízatká, len-
tilky, tyčinky, keksy... Mali všetko, po 
čom piští každé študentské srdce. V 
miestnosti s rozmermi dvakrát jeden 
a pol metra sa diali hotové zázraky. 
Veď kto sem-tam nepotrebuje trochu 
obaliť nervy po nevydarenej hodine? 
Kúpiť čokoládu učiteľke, lebo ju má 
tak strašne rád a dať jej tým najavo, že 
ho vôbec nezaujíma to, či tú písomku 
dnes dá, alebo nie. A čo tak Pompo-
zoznamka pri čakaní v rade?
 Kultúrny život na chodbách 
bez nášho drahého Pompa nebol ten, 
čo býval. Suplovanie predsa ľudí ne-
spája tak ako pelendreky. Dokonca 
nám na chvíľu  vzali aj automat so 
životobudičmi - všetkými druhmi bez-
kofeínovej kávy! Akoby mi nestačilo, 
že pri vetraní mám vždy kvôli 
zatepľovaniu plnú hlavu polystyré-
nu, ešte aj toto.  To, že sa nemusíme 
prezúvať, bola len slabá náhrada za to, 
že nám vzali takú vzácnu vec, niečo, 
čo sa nezmazateľne navždy vrylo do 
našich mladých sŕdc.
 Pompo, ľúbime ťa! Dúfame, 
že s nami zostaneš už navždy.

 Zvláštne, ako sa znovu pot-
vrdzuje nepísané pravidlo, že o 
veciach, ktoré nám vŕtajú hlavou 
najčastejšie, hovoríme najmenej.

 V mene všetkých dievčat by 
som chcela upriamiť pozornosť na 
jednu vážnu vec – záchody na prízemí 
naozaj chýbajú. Možno si pomyslíte, 
že sa nič takého strašného nedeje. 
Ale vymeňte si to s 
nami. Zahoďte svoj 
štandard a priblížte 
sa nám. Počas 
d e s a ť m i n ú t o v e j 
prestávky sa skúste 
nachystať, najesť ( 
poprípade zabehnúť 
po pomôcky, či zotrieť 
tabuľu ) a s najväčším 
optimizmom utekať 
hore schodmi mysliac 
si, že ten rad, ktorý 
tam bol predošlú 
prestávku, tam už 
nebude. Že všetky, 
ktoré chceli urobiť to 
čo vy, to už urobili a 
teraz tam konečne 
budete samy. Omyl! 
Vojdete, vidíte ďalšie 
čakateľky, a hoci 
s úsmevom poz-
dravíte a položíte 
zbytočnú otázku : 
„Tiež čakáte?“, aj tak 
si v duchu poviete 
: „Do prdele! Zase 
nestíham!“ A vtom, 
keď sa konečne ot-
voria dvere na jednej 

z kabínok a vy ste práve tá, ktorá je na 
rade, zistíte, že buď zvoní, alebo sa 
vám už zrazu nechce. S malou dušičkou 
tam aj tak vojdete, myslíte len na to, 
ako brzdíte dlhý rad a samu seba povz-
budzujete : „No tááák. Sústreď sa. Raz, 
dva, tri...“ Počítate obkladačky. Po-
darilo sa a vy s úsmevom vychádzate 
von. A ak ste to šťastie nemali, utekáte  
až potom a ako na potvoru sa  míňate 
s tými istými ľuďmi. No keď musíš, 
tak musíš. Neverili by ste, ale aj od 
takýchto nepríjemných situácií sa 
môže odvíjať vaša ďalšia pozornosť na 
hodinách. A predsa len, kto z nás sa 
pôjde ospravedlniť pred celou triedou 
so slovami : „Prosím vás, pán profesor, 
odpustite mi tú písomku. Nemám tam 
nič napísané, lebo v mysli som mala 
len veľkú potrebu.“

O ČOM SA HOVORÍ???
Z lásky 

k cukru

SOS

Nie vždy 
je menej viac

text+foto-žabčo-  

NÁZORY

text-miriama prievalská-  



Martinku. A boli sme radi.

 Najčarovnejším prvkom 
tohto predstavenia bola postava 
bielej lane, od začiatku predstavenia 
nadobudla symboliku osudu a smrti. 
Keď bola na javisku, nedali sa od nej 
odtrhnúť oči o to viac, že mala aj 
vlastný hudobný motív. 

 Ako sa píše v bulletine, pred-
stavenie je voľne inšpirované motív-
mi z románu. Preto nekopíruje jeho 
dej ani myšlienky presne, avšak na 
to, že je to dramatické spracovanie, 
obsiahlo v sebe všetko, čo mohlo a 
malo. Učarovalo nám veľkoleposťou 
a výpravnosťou. Nápaditou scénou, 
hudbou aj zábavnými momentmi. 
Len aby sme si potom na mature ne-
spomenuli na Martinku a Bednárika, 
miesto na Šangalu a Jégého.

1 1
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 text-soňa klimčová-
foto - zdroj:internet-

REPORTÁŽ

 Adam Šangala, vyše tristos-
tranový román, narvaný do triapol-
hodinového  predstavenia a ešte aj 
muzikálu. Na takú vec sa odhodlá je-
dine Bednárik. Lebo ten vie, čo robí.
Keďže išlo o muzikál, nepatrí sa 
nespomenúť autora hudby Vaša 
Patejdla a autora textov piesní, 
nečakane, Kamila Peteraja. To, že 
sme hneď po predstavení tie piesne 
vešali krížom-krážom po Facebooku, 
o niečom svedčí.

 Ale nazad do divadla. Jednu z 
najkrajších scén, akú som kedy vide-
la, navrhol Vladimír Čáp, a na kostý-
moch sa tiež narobili. Využili všetky 
možné komunikačné prostriedky, 
aké sa dali. Hudobné a farebné 
motívy, choreografiu, svietenie...

 Podľa mňa to naši profesori 
robia schválne, že vždy vyberú niečo, 
v čom hrá Milan Ondrík. Tentoraz 
sme ale zastihli alternanta Ivana 

Adam Šangala je realistický 
román  o živote a pomeroch 
na Slovensku v 17. storočí. 
Autorom je Nádaši Jégé, 
slovenský spisovateľ, ktorý 
bla bla ble ... nuda, že?
A napriek tomu si celá 
škola bude spievať “Šá-
áángááálááá...” ešte dobré 
dva týždne. 
Prečo? No lebo sme boli v 
divadle, v ktorom, to sa už 
ani neunúvam hovoriť. 

Šááán - gááá - lááá...
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 Okolo roku 2040 sa vraj pres-
tanú papierové noviny vydávať a všetko 
bude už len na nete. Ja som milovníčka 
novín, rozhlasového éteru a médií cel-
kovo. A mám veľmi rada pocit, keď 
z novinového stánku odchádzam s 
plnou náručou najnovších výtlačkov. 
To však neznamená, že ich nečítam aj 
online a nesledujem médiá aj v inej 
podobe. Naopak, problém nevidím 
vo forme, v akej sú informácie po-
dané, ale v obsahu. A mrzí ma, keď 

mladí študenti žurnalistiky v televíznej 
reportáži odpovedajú, že ešte neve-
dia, či chcú byť novinármi. Vedia si 
skôr predstaviť prácu hovorcu alebo 
v PR agentúre. V poslednom čase sa 
akosi vytratili základné prvky, ktoré 
novinára charakterizujú. Byť zvedavý, 
klásť aj otázky, na ktoré sa ostatní 
nemajú odvahu spýtať a hlavne - vy-
tráca sa radosť z poznávania nových 
ľudí, vecí, odlišných nazeraní na svet. 
Preto má poteší každý záchvev zveda-
vosti po nových informáciách, každá 
zvedavosť, ktorá sa nerovná bul-
várnosti. Pred desiatimi rokmi som 
sa v prvých číslach časopisu SOS ve-
novala aj nezmyselnostiam útokov, 
ktoré sa odohrali vo svete - Dvojičky, 
následne Afganistan, neskôr Irak. 
Dnes situácia v tomto smere postúpila 
do obludnejších rozmerov – keď sa v 
médiách pozeráme priamo na zabí-
janie nielen politických predstaviteľov. 
Doba sa zmenila, máme čerstvé a 
„zaručené“ informácie priamo z mi-
est aktuálneho diania. Zapneme in-
ternet, mobilné telefóny a sme up-
rostred celosvetového miš-mašu. 
Základ je - vedieť sa zorientovať v tejto 
mediálnej dobe. Keď prišla možnosť, 
opäť byť na stránkach časopisu SOS, 
nemohla som uveriť, že je na svete 
už desať rokov. Začali sa mi vynárať 
spomienky, ako sme rozmýšľali nad 
jeho názvom. Padali rôzne návrhy. 
A zrazu sme sa spontánne zhodli, 
že to bude Spoľahlivý odbúravač 
stresu. Zdá sa, že dnes tento názov v 
sebe nesie ešte aktuálnejšiu výzvu. 
Všetko je hektickejšie, rýchlejšie, 
anonymnejšie a zároveň sa oveľa viac 
zasahuje do súkromia každého z nás. 
Tým už narážam na vývoj techniky, 
ktorý sa za posledných desať rokov 
odohral aj v médiách, aj v bežnom 
živote. Som preto veľmi rada, že SOS 
má svojich pokračovateľov, že svo-
je otázky, postrehy a videnia tohto 
sveta vkladáte do písmeniek, ktoré 

Opísať  vierohodne moju sestru by 
bolo náročné aj s použitím Krátkeho 
slovníka slovenského jazyka. Ľudia, 
ktorí mali tú možnosť byť aspoň 
na chvíľu súčasťou jej života, by ju 
opísali ako geniálnu, múdru, zod-
povednú, slušne vychovanú, skrom-
nú, vyspelú. Ak niekomu vstúpila do 
života, zanechala za sebou  stopu 
výnimočnosti, ktorá sa nedá tak ľahko 
zmazať. Ako ju však mám opísať ja, 
jej sestra, ktorá s ňou prežila celý 
život a vnímala ju aj inak ako geniál-
nu študentku?  Stačí povedať, že je 
narodená v znamení škorpióna a má 
rada dukátové buchtičky? Nestačí. 
Začnem teda od začiatku.
O prvých troch rokoch a devätnástich 

Bola pri zrode SOS 

Meno: PhDr. Veronika Vaňková 

Vyštudovala Katedru žur-
nalistiky na Univerzite Komen-
ského v Bratislave. Pôsobila 
ako redaktorka zahraničnej 
redakcie v Slovenskom ro-
zhlase. Momentálne vysiela 
aj v rádiu Jemné melódie. 

posúvate ďalej svojim čitateľom. 
Mňa podnietilo písanie článkov pre 
časopis k tomu, že som išla študovať 
žurnalistiku a postupne som začala 
pracovať v médiách. Študentský 
život na vysokej škole pre nás zna-
menal stretávanie takmer výlučne na 
prednáškach. Keď sa končila hodina, 
my sme si len povedali, čo má každý 
v ten deň ešte pred sebou a rozpŕchli 
sme sa do redakcií, v ktorých sme pra-
covali. Ubehlo viac ako päť rokov a 
moji kolegovia dnes pôsobia v rôznych 
médiách. Za seba môžem povedať, že 
ma stále baví objavovať niečo nové, 
sledovať spoločenský vývoj a neustále 
si klásť otázky. A nech už máte vys-
nívanú akúkoľvek profesiu, ak cítite, že 
je to to, čo by ste chceli robiť, skúste 
to. V tomto prípade to veľmi výstižne 
povedal Mark Twain: „O dvadsať ro-
kov budete viac sklamaní z toho, čo 
ste neurobili, než z toho, čo ste uro-
bili. Takže odviažte lano a vypláva-
jte z bezpečného prístavu. Naberte 
vietor do plachiet. Skúšajte. Snívajte. 
Odhaľujte.“

Jednoducho 
Mária

 text +foto-veronika vaňková-

Z TITULNEJ STRANY
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dňoch jej života toho veľa neviem. 
Ak by som o nej mala niečo usúdiť 
z fotografií, povedala by som, že to 
bolo čierno-biele dieťa, usmievavé, 
milované oboma rodičmi, vytúžené. 
Ako ku takmer každému dieťaťu, aj 
k nej sa viaže príhoda o tom, ako ju 
dedko zbadal a povedal, toto, vážení 
prítomní, bude osobnosť! Nepovedal 
vtedy však nič konkrétnejšie, a tak 
sa na to pozabudlo. Avšak teraz, keď 
je sestra tým, čo je, rád pripomína, 
že predpovedal jej úspech, keď mala 
iba rok. Potom, teda po troch rokoch 
a devätnástich dňoch, som prišla na 
svet ja. Bola som nepekné dieťa bez 
vlasov, ale v okamihu, ako ma sestra 
zbadala, tú malú plešatú hlavu vykú-
kajúcu z perinky, zaľúbila sa. A ja som 
sa do nej zaľúbila hneď, ako som bola 
schopná vnímať svet a moju veľkú 
sestru. Naša mama hovorí, že v deň, 
kedy som sa narodila, sestra dospela. 
Už ako trojročná si uvedomovala, že je 
teraz tou staršou, ktorá sa o mňa musí 
starať. A aj to robila. Naučila ma jazdiť 
na bicykli. Rodičia sa o to pokúšali 
niekoľko dní, ale potom prišla ona a 
zrazu som sa nebála odlepiť nohy zo 
zeme a jazdila som po dedina s veľkou 
pýchou, že som to dokázala. Vždy 
mala talent ľudí učiť, povzbudiť ich. 
Verila v moje schopnosti, aj keď ja som 
bola na dne. Vedela však učiť aj samu 
seba. Rodičia ju nechceli učiť čítať, 
zastávali názor, že učiť sa má v škole 
a obávali sa, aby sa v prvom ročníku 
nenudila. Ak existuje dokonalý príklad 
samouka, tak potom je to rozhodne 
ona. Poznáte ešte nejaké dieťa, ktoré 
sa naučí samo čítať? Vždy bola až 
prehnane cieľavedomá, ak si niečo 
zaumienila, išla za tým, aj keď to zna-
menalo ísť cez cestu plnú prekážok. 
Po štyroch rokoch na základnej škole 
prestúpila na osemročné gymnázi-
um a myslím, že práve tam sa začali 
prejavovať jej schopnosti a nadanie. 
Vyhrávala každú súťaž, do ktorej sa za-
pojila, všetci učitelia si ju obľúbili, niel-
en pre jej vedomosti, ale aj pre zrelosť 
a svedomitosť, s akou pristupovala 
ku vzdelaniu. A to v takom mladom 

veku nie je rozhodne samozrejmosť. 
Po štyroch rokoch na gymnáziu, keď 
mala pokračovať v štúdiu už v rámci 
strednej školy, rozhodla sa, že chce 
viac. Čistou náhodou sa dozvedela o 
Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch, 
škole veľmi náročnej, ale zároveň 
vychvaľovanej. Chcela sa na tú školu 
dostať a začala sa pripravovať na prijí-
macie skúšky. V tej dobe som bola ešte 
celkom malá a taktiež trochu urazená, 
že namiesto toho, aby sa so mnou 
išla bicyklovať, len sedí a číta jednu 
encyklopédiu za druhou. Nebolo pre 
mňa preto žiadnym prekvapením, že 
sestru prijali. To, že sa umiestnila vo 

výsledkovej listine ako druhá, však 
prekvapilo aj mňa, napriek tomu, že 
som vždy slepo verila v jej schopnos-
ti. Odchod na internát nebol jedno-
duchý. Videla som však, že práve táto 
škola je tou, na ktorej bude spokojná 
a na ktorej jej jedinečnosť nezostane 
nepovšimnutá. Celých päť rokov na 
bilingválnom gymnáziu sa jej meno 
spájalo s úspechmi v súťažiach, na-
jmä literárnych. Svedkom jej talentu 
bola nástenka s diplomami ocenených 
žiakov, ktorú takmer celú zapĺňala ona. 
Moja sestra.  Život s ňou však niekedy 
nie je jednoduchý. Treba sa vyzbrojiť 
dostatočným sebavedomím a asertivi-
tou, pokiaľ sa nechcete utápať v mori 
sebaľútosti . Keď som v pätnástich ro-
koch nastúpila na to isté gymnázium, 
ktoré ona opustila pred štyrmi rokmi, 

 Ak existuje do-
konalý príklad sa-
mouka, tak potom 
je to rozhodne ona. 
Poznáte ešte ne-
jaké dieťa, ktoré sa 
naučí samo čítať? 

“
“

odvšadiaľ som počula to isté. Ty si 
Balgová? Nemala si tu sestru? Pamä-
tám si ju, bola úžasná študentka.  Dú-
fam, že aj ty budeš taká. Ako sa má? 
Kam chodí do školy? Čože? Na Cam-
bridge? A tak ďalej a tak ďalej. A, áno, 
je to pravda. Moja sestra, ktorú som 
len prednedávnom kopala, lebo mi 
nechcela požičať barbínu- černošku, 
študuje na jednej z najlepších univer-
zít na svete. Bol to jej sen, odjakživa. 
Sen, ktorý sa splnil a zmenil jej život. 
A zmenil ho nám všetkým okolo, ktorí 
neverili, žeby sa z dievčaťa pochádza-
júceho z dediny mohla stať študentka 
v Cambridge. Pamätám si, ako si stále 
hovorila, že sa tam nedostane, že 
nemôže byť sklamaná, keď jej príde 
tenká obálka začínajúca slovami: veľmi 
nás mrzí, slečna Balgová, ale... Ale ona 
sa tam dostala. Je tam. Študuje ekonó-
miu, pije kávu z papierového pohára, 
večeria v sále pripomínajúcej interiér 
Rokfortu, vtipkuje s vrátnikmi, roz-
práva sa s budúcimi manažérmi, poli-
tikmi, so zrejme najinteligentnejšími 
ľuďmi v Európe a v Ázii, a to všetko 
akoby nič. Ona tam totižto patrí.  
Moja sestra je súborom tvrdohlavosti, 
cieľavedomosti a neústupnosti. Keď 
sa s ňou hádam, ktorá z nás má ten-
toraz umyť riad, tieto vlastnosti mi 
lezú na nervy. Ale vďaka tomu, aká je, 
ju všetci zbožňujú.  Keď toto píšem, je 
v Cambridge už druhý rok. O pár dní 
príde domov na Vianoce  a zase to 
bude ako predtým. Budeme si celé dni 
v pyžame čítať knihy, pozerať stupídne 
seriály a smiať sa na nich. Bude mi 
rozprávať o štúdiu v Cambridge, akoby 
to nič nebolo, a ja jej budem rozprávať 
o tom svojom na gymnáziu, ako keby 
som študovala jadrovú fyziku a or-
ganickú chémiu zároveň. Moja sestra 
je výnimočná žena. Volá sa Mária. A 
má rada dukátové buchtičky.

Čo je na mojej sestre najlepšie? To, 
že aj napriek všetkej tej múdrosti a 
genialite ma potrebuje. A to, že ja 
potrebujem ju, je vám už zrejme jas-
né.

 text -ypsilon-
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Máš slovenský folklór skutočne rada 
alebo ťa k nemu už odmalička viedli 
rodičia a zostalo ti to doteraz?

Keďže ma k nemu odmalička viedli, 
tak už ho mám skutočne rada. Ale 
aj tak si myslím, že na tom všetkom 
sú najlepšie zájazdy a festivaly. Ale 
nepredstavujte si ma ako nejakého 
závisláka, čo by chodil najradšej celé 
dni v kroji. Pre mňa je to určitá forma 
relaxu, zábavy. A  kroj nemám rada, 
najradšej by som hrávala v rifliach a 
mikine.

Tvoja mama je pôvodom Češka, nikdy 
si nechcela rozprávať radšej po česky, 
ako sa trápiť so slovenčinou? Predsa 
len, po gymnáziu aj tak mnoho sloven-

ských maturantov odchádza študovať 
na české vysoké školy.

Keď som bola malá, tak som sa s 
babkou snažila rozprávať po česky, 
ale rýchlo ma to omrzelo. Predsa 
len, slovenčina je slovenčina  A čo sa 
štúdia v Česku týka, bude to pre mňa 
len výhoda, keďže tam mám skoro 
celý zvyšok rodiny.

A čo plánuješ po maturite? Tanec, 
husle, slovenský jazyk? Blava alebo 
Praha?

Ani jedno. Momentálne ma drží eko-
nomika alebo cestovný ruch a Brno. 
Ale predpokladám, že v čase vyda-
nia časopisu to už bude zase iné. Ale 
je pravda, že by som nechcela úplne 
zavesiť husle na klinec, no na živenie sa 
hudbou to nie je a myslím, že ani nikdy 
nebude.  To nechám talentovaným, ja 
si budem užívať čistú drinu a potom o 
to sladšie ovocie.

Čo máš na Slovensku najradšej?

Tatry, Tatry, Tatry!!!

A čo turistika?

Turistika?  Tatry, Tatry, Tatry...  Ale 
po okolí ma to veľmi nebaví, keď už, 
tak mám rada poriadne skaliská a do-
brú „makačku“, keď sa vstáva ráno o 
tretej-štvrtej a prichádza sa až večer. 

A pokiaľ chceš vedieť niečo konkrétne, 
tak sme napríklad liezli na Gerlach, 
prešli sme hrebeňom Nízkych Tatier a 
podobné koniny  :)

Stretla si sa na olympiáde s nejakou 
úlohou, ktorá ťa skutočne zaskočila?

Keď som mala päť minút rozprávať na 
tému „Majú vedci právo na biotechno-
logické zásahy do ľudskej konštitúcie a 
prirodzenosti človeka?“.. . WTF??

Bolo aj niečo, za čo sa hanbíš, že si to 
nevedela?

Väčšinou sú to úplne bežné veci, ktoré 
ma nejakým záhadným spôsobom 
minuli. Napríklad, čo znamená slovo 
„mecenáš“. Za to sa hanbím doteraz 
ako pes.

V októbri si znova postúpila do kra-
jského kola. Trúfaš si na rovnaký 
úspech aj tento rok?

Vzhľadom k tomu, že som si naň ne-
trúfala ani minulý rok, tak je moja 
odpoveď asi jasná. Ja vždy beriem veci 
tak, ako prídu. Nič neplánujem, nič ne-
beriem ako tragédiu. Aj keď je pravda, 
že som trošku pod tlakom. Minulý 
rok som mohla len prekvapiť, teraz 
každý očakáva minimálne obhajobu 
minuloročného druhého miesta.

Ako dlho sa venuješ tancu a aký 
najzložitejší prvok zvládaš?

Aktívnejšie som začala tancovať 
zhruba v piatej triede a od deviny 
tancujem s babami v tanečnej sku-
pine Mellidance pod vedením Mon-
iky Kližanovej.  Čo sa najzložitejšieho 
prvku týka, tak všetky, ktoré vymýšľa 
Magda Mináriková (a kto ju nepozná, 
nevie, o čo prichádza :D).

Máš veľa záujmov, ostáva ti čas aj na 
ničnerobenie?

Jasné, vždy si na leňošenie nájdem 
čas. Buď vynechám záujmy, alebo 
školu. Ale tým nechcem nahovárať na 
záškoláctvo, ja mám iba talent „hodiť 
sa maród“ v tú najvhodnejšiu chvíľu :) 
Ale ja nič, ja muzikant.

Z TITULNEJ STRANY

 text -žabčo.
foto -súkromný album-

Rýdze 
slovenskô 
dievča
Minulý rok sa prebojovala až do 
finále Olympiády zo slovenského 
jazyka. Tam skončila druhá. Niek-
torí si možno povedia, že ak sa 
už niekto narodí ako Slovák či 
Slovenka, tak by nemal mať so 
slovenčinou problém. Ale Erika 
dokonca ani čistokrvná Slovenka 
nie je. Navyše, po škole hrá na 
husle, tancuje ľudové tance, kde-
kade s tým všetkým vystupuje, a 
čo je hlavné, dokáže si to aj pori-
adne užiť!
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V prechodnej stanici, silickej krčme, 
sa pri biliardovom stole zanietene 
bavila partia zarastených chlapov. Po 
maďarsky. Našťastie krčmár videl, že 
neprichádzame z juhu, a tak sa nám 
prihovoril po slovensky. Po pive sa 
nám na slnku trocha točila hlava. Na 
širokej ceste smerom na Krásnohorskú 
Dlhú Lúku sme mali nádherné počasie 
s profesionálne vytvarovanými oblak-
mi. Dovideli sme dokonca až na Tatry a 
v diaľke rozoznali i Kráľovu hoľu. Cestu 
sme si kvôli autobusu krátili, ako sa 
dalo. Nechtiac sme sa dostali k posedu 
a krmníkom, vliezli do závrtu uprost-
red lesa a nechali sa vyľakať unikajúci-
mi vystrašenými diviakmi.

Už nikdy viac?
Počas poslednej zastávky na 
Dievčenskej skale sme dojedli horkú 
čokoládu, prezreli si z diaľky hrad Krás-
na Hôrka i celé údolie a odohnali po-
sledné včely, ktoré zavoňali paštétu.
V autobuse sme už len počítali otlaky 
a škrabance. Z plánovaného pikniku 
medzi bielymi kameňmi sa nakoniec 
stala jedenásťhodinová túra po ne-
spútanej slovenskej prírode. Ešte 
doma som sa zaprisahávala, že už ma 
nikto mimo civilizácie nedostane, no 
teraz, keď si prezerám fotky a vidím, 
čo som od zlosti z nepriehľadných ci-
est a zničených chodníkov nevidela, 
mám chuť vrátiť sa späť.

nesprávnej trasy dokonca vyhnali osy 
zahniezdené priamo v chodníku.
Od krčmy v Silici, ktorá sa nachádzala 
na polceste, nás delil ešte pekný kus. 
Kus po planine, kus cez les... Úzky 
turistický chodník vedúci pomedzi 
húštinu stromov a pichľavé kríky bol 
v katastrofálnom stave. Rozbahnená 
cesta preoraná kravskými kopytami sa 
nedala nijako obísť. Na vykúkajúcich 
kameňoch sa šmýkalo, a tak sme sa do 
bahna často prepadali až po členky. 
Po polhodinovom trápení sme stretli 
prvých protiidúcich turistov - koho in-
ého, ako Čechov.
„Jó, je to dobrý. Fakt krása. Jenom 
zvlněný louky a pár kamenů,“ uistili 
nás a pokračovali v nezmenenej trase 
aj napriek tomu, že sme im podrobne 
vysvetlili, čo ich čaká.

Tak predsa aj kúsok krasu
Cesta, ktorá nás čakala, bola naozaj 
krásna. Biele kamene trčali zo zeme 

ako kosti pri otvorenej 
zlomenine. Všade okolo 
nás krasové závrty a pre-
padliská. Vyzerali, akoby 
sem-tam ktosi cez odtok 
odpustil trocha zeme.
Tesne pred Silicou sme 
stretli aj tých, čo mali na 
svedomí nepriechodnú 
cestu. Na planine s krás-
nymi kvetmi, stromami a 
výhľadom sa páslo stádo 
kráv.

Začarovaná krajina modrého 
slimáka

Čím bližšie bola naša cieľová stanica, 
tým menej ľudí vo vlaku zostávalo. Až 
sme sa vo vozni nakoniec ocitli sami. 
Takisto sa k nám nikto nepridal ani na 
jovickej železničnej stanici. Zostali sme 
uväznení na betónových paneloch  a 
obkľúčení po krk vysokou trávou.
V Joviciach bola trasa ešte značená 
veľmi prehľadne a turistické značky sa 
nachádzali na každom rohu. Pod lesom 
to už však také ružové nebolo. Orien-
tácia fungovala na systéme „pôjdeme 
tam a potom uvidíme“. Okrem hríba 
satana a modrého slimáka to bol les 
ako každý iný.

„Turistický chodník“

Aj  na rázcestiach sme označené stro-
my hľadali márne. Vždy bolo treba 
zabehnúť a preskúmať terén, raz nás z 

Ak by som čo i len tušila, že  
stredne ľahká túra Slovenským 
krasom sa zmení na boj o nervy, 
určite by som radšej zbehla na 
zmrzlinu.
Kvôli vlaku som napriek prázd-
ninám budík nastavila na päť 
hodín a tridsať minúť. Traja 
statoční si na stanici kúpili jed- 
nosmerný lístok do Jovíc a vydali 
sa tým napospas nefalšovanej 
slovenskej divočine.

Dobytok, osy a Maďari v Slovenskom krase

 text+foto -žabčo-

REPORTÁŽ
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 Napriek tomu, že vyštudoval 
odbor, ktorý zdanlivo nesúvisí s 
ochranou prírody, tvrdí, že má pre 
pochopenie podstaty lesa bližšie ako 
ktorýkoľvek biológ, nehovoriac už o ab-
solventoch lesníckych fakúlt. Študoval 
kybernetiku a tá je podľa neho zákla-
dom pre pochopenie fungovania 
živého sveta. Snažil sa konštruovať 
roboty a manipulátory a popritom 
bol fascinovaný živými organizmami, 
ktoré sú vytvorené tak dokonale, že 
ani pri vedeckom pokroku sa nedajú 
porovnávať s neživými, umelo vyt-
vorenými organizmami. Aj keď ho ele-
ktrika vždy bavila, rozhodol sa zmeniť 
svoje zameranie na ochranu prírody. 
Jeho hlavným cieľom je zachrániť lesy- 
a keďže to nikto iný nerobil, v roku 
1993 vznikol práve VLK. Čo podľa Ju-
raja Lukáča škodí slovenským lesom 
najviac? Paradoxne to nie je priemy-
sel. Najväčším ohrozením divočiny 

sú ľudia, ktorí sa na ničenie prírody 
nečinne prizerajú. Vytvoril VLK-a 
ako alternatívu pre slušných a nes-
korumpovaných ľudí, ktorí zachraňujú 
lesy aj za tých, ktorí na to nemajú 
čas alebo chuť. Cez rôzne aktivity a 
zbierky sa snaží oboznámiť obyvateľov 
Slovenska s reálnym stavom našich le-
sov a zapojiť ich do boja za zachovanie 
divočiny. S divočinou je úzko spätý- 
žije na severovýchodnom Slovensku. 
Jeho domovom sa stala drevenica v 
Osadnom, kde býva prakticky bez mo-
bilného signálu, bez splachovacieho 
záchodu, televízora, ale zato so psom 
a niekoľkými srnkami, ktoré sa mu 
pravidelne objavujú pred domom.
 S blížiacimi sa Vianocami a s 
narastajúcim tlakom ekológov si čoraz 
viac ľudí kladie otázku: umelý či živý 
vianočný stromček? Obe rozhodnu-
tia majú svoje ekologické klady aj zá-
pory. Juraj Lukáč má však jednoduché 

riešenie: najlepší vianočný stromček je 
žiaden vianočný stromček. Oslavovať 
Vianoce, či už sme kresťania, alebo 
máme iné vyznania, zbytočným zabí-
janím akéhokoľvek života je popretím 
zmyslu tohto optimistického sviatku.  
Tak teda veselé Vianoce- či už so 
stromčekom, alebo bez. Ale hlavne 
bez školy. 

VIANOČNÝ STROMČEK

ZELENÉ OKNO

 Elektrikár, ktorý sa zamiloval do divočiny a ako východoslov-
enský chmurnik predpovedá počasie na každý víkend. Takto 
charakterizuje sám seba Juraj Lukáč, zakladateľ a náčelník 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Letná škola žurnalistiky – prázdni-
nová súťaž TASR
- ceny za najlepšie príspevky: Ria 
Gehrerová, 4. B,
Tomáš Belobrad, sexta

Celoslovenské literárne súťaže vo 
vlastnej tvorbe
Škultétyho rečňovanky
- 1. miesto: Ria Gehrerová, 4. B,
- 2. miesto: Soňa Klimčová, oktáva

Medziriadky
- čestné uznanie: Ria Gehrerová

Literárny Zvolen
- čestné uznanie: Ria Gehrerová

Literárny Lučenec
- 1. miesto: Ria Gehrerová

Inšpirácie spod Sitna
- 2. miesto: Ria Gehrerová

Jašíkove Kysuce
- čestné uznanie: Ria Gehrerová

Literárna Senica Laca Novomeského
- 1. miesto: Ria Gehrerová
- čestné uznanie: Ivana Balgová, 3. C

Olympiáda zo slovenského jazyka a 
literatúry – okresné kolo
- 2. miesto: Zuzana Pristachová, 
kvarta

Koyšove Ladce - celoslovenská súťaž 
v prednese ľúbostnej poézie
- 1. miesto: Simona Šebeňová, kvarta,
- 1. miesto: Lukáš Hanko, kvarta,
- čestné uznanie: Miriama Prievalská, 
1. B

Beniakove Chynorany – výberové 
krajské kolo o postup
- postup na celoslovenský festival 
poézie: Simona Šebeňová 

SÚŤAŽILI SME

Juraj Lukáč

Muž, ktorý nemá

 text -iypsilon-
foto-súkromný album-
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 Všetci si už asi domysleli, že 
hovorím o sviatku, ktorý sa ľudovo 
nazýva dušičkami. Vychádza z pôvod-
ného keltského sviatku nazývaného 
Samhain, počas ktorého Kelti 
oslavovali koniec leta a začiatok zimy, 
pričom verili, že hranica medzi svetom 
mŕtvych a svetom živých sa stráca a 
tieto dva svety sa spájajú. Pri večeri 
prestierali aj pre mŕtvych, za oknami 
nechali zapálenú sviecu vo vyrezanej 
tekvici a prezliekali sa do masiek, 
maľujúc si tváre, čo ich malo ochrániť 
pred zlými duchmi. Mimochodom, ne-
pripomína vám to niečo?
 Počas veľkej kristianizácie 
potrebovala cirkev vymyslieť niečo, čo 
by ľudí odvrátilo od osláv pohanských 
sviatkov, ale tí sa svojich zvyklostí pe-
vne držali. Preto sa zaviedol Sviatok 
všetkých svätých, ktorý mal pohan-
ské zvyky nahradiť. Tieto dva sviatky 
sa nakoniec premiešali tak, ako ich 
slávime doteraz po celom svete.
 Na Slovensku tradične 
navštevujeme hroby zosnulých, kla-
dieme na ne kvetiny a zapaľujeme 
sviečky. Spomíname na spoločne 
strávené chvíle, veriaci sa modlia za 
ich duše a dúfajú, že sa s nimi stret-
nú vo večnom živote. Je pekné uctiť 
si pamiatku niekoho, na kom nám 
v živote veľmi záležalo. O to viac 
človeka zarmúti, keď si nájde vykrad-
nuté auto. Akoby nestačilo, že cesty 
sú preplnené a pri cintorínoch niet 
kde zaparkovať. Tu je to, žiaľ, bežné. 
Nechápem, ako niekto bez problémov 

okradne ľudí, ktorí šli vzdať hold zos-
nulému. Každý, kto stratil blízkeho, 
vie, aký silný dokáže byť žiaľ, ako sme 
schopní preplakať celé hodiny. Cítil 
by som sa ako najväčší chudák. O 
vykrádačoch hrobov ani nehovorím. 
Keď sa niekto neštíti pre pár zlatých 
zubov nenechať na pokoji miesto po-
sledného odpočinku, aký to len môže 
byť človek? Zviera.
 Jeden z ekvivalentov sviatku 
dušičiek je aj Halloween. Zachoval 
si mnoho z pôvodného Samhainu, 
ale môžeme ho brať ako vernejšiu a 
správnejšiu verziu? Halloween, ktorý 
sa najviac slávil v Amerike, sa šíri do 
všetkých kútov sveta. Nie som žiadny 
xenofób, ale keď si porovnám tieto dve 

udalosti, dušičky sú mi sympatickejšie. 
Prečo? Nuž, z Halloweenu sa poma-
ly, ale isto, stáva nie sviatok ducho-
vný, ale sviatok komerčný. Ponúkajú 
nám ho mobilní operátori, televízie, 
a v podstate všetko, čo potrebuje od 
ľudí dostať peniaze. Pôvodný zmysel 
obliekania si masiek sa vytratil, nikto 
nepomyslí na žiadnych zlých duchov. 
Je to len súčasť tzv. koledovania, pri 
ktorom (zatiaľ ešte nie u nás) deti dos-
távajú cukríky. Áno, je to pekné a milé, 
ale... Vedia vôbec, čo je pôvodné? Na 
zosnulých si nespomenú, ide len o 
zábavu, svetskú zábavu. Nemáme jej 
dosť na to, aby sme museli znásilňovať 
aj spomienky na mŕtvych?
 Či už oslavujete Halloween, 
dušičky alebo Samhain, či veríte v 
posmrtný život, alebo nie, spomeňte 
si na tých, ktorí už medzi nami nie sú. 
Ani my nežijeme večne a raz sa nad 
nami jama uzavrie. A možno si niekto 
potom spomenie aj na nás.

Čo nás ochráni pred  
zlými duchmi?
Koniec októbra a začiatok novembra sa neodmysliteľne 
spája s dvomi udalosťami. Tou prvou sú jesenné prázd-
niny, keď na pár dní máme pokoj od tej obrovskej haldy 
učiva, ktorú na nás učitelia zlomyseľne hádžu. Druhá 
udalosť je viac duchovného charakteru. Alebo nie?

 text -tomáš belobrad-
foto-zdroj: internet-
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 Ústrednou postavou toh-
to prapodivného príbehu je mág 
Vetroplaš. Vďaka stávke sa ako študent 
zaplietol s pôvodnými zaklínadlami 
sveta a jedno z nich sa mu usalašilo 
v hlave. Následkom toho všetky os-
tatné zaklínadlá tvrdošijne odmietajú 
zostať v jeho pamäti. Vetroplaš preto 
vedie povaľačský život príležitostného 
lingvistu. Všetko až do okamihu, než sa 
v ankh-morporkskom prístave objaví 
Dvojkvietok - malý štvoroký chlapík, za 
ktorým neustále cupitá veľká truhlica s 
desiatkami malých nožičiek. Pochádza 
z mýtického Vyvažujécho kontinentu, 
nepredstaviteľne bohatej ríše. Zlato, 
ktoré so sebou nosí, je v jeho domov-
ine zanedbateľnou čiastkou, ale 
vzhľadom na klasické plochozemské 
pomery je to priam rozprávkové bo-
hatstvo. Vetroplaš sa dobrovoľne nasi-
lu stáva Dvojkvietkovým sprievodcom 
a pod hrozbou smrti musí zariadiť, aby 
Dvojkvietok dostal všetko, čo sa mu 

zachce a aby sa spokojný vrátil domov. 
Dvojkvietok ale chce vidieť krčmové 
bitky, stretnúť hrdinov a zažiť pori-
adne dobrodružstvá. Najbláznivejší 
výlet po Plochozemi začína!
 Knihy Terryho Pratchetta o 
úchvatnej Plochozemi sa stali kultom. 
Vydaných je okolo 35 a to nie je zďaleka 
finálne číslo, pretože aj napriek Al-
zheimerovej chorobe píše ďalej. Ku 
knihám boli dokreslené mapy, kresby 
a komixy, dopísané rôzne komentáre a 
poviedky, vyrobené hry a natočené tri 
filmy. Napriek tomu nás tento britský 
skvost vo veľkej miere minul. Keby mi 
ju neodporučili priatelia z Čiech, asi by 
som sa k nej nedostal.
 Pocity po prečítaní boli veľmi 
rozporuplné. Plochozem si vás získa 
svojím špecifickým humorom... ak 
preň máte pochopenie. Ide o naozaj 
veľmi zvláštny druh humoru, ktorý 
sa vám buď veľmi zapáči, alebo ho 
naopak zavrhnete. Je zložitý a niektoré 

“hlášky” možno vôbec nepochopíte. 
Kniha akoby trpela krízou identity a 
doteraz som neprišiel na to, k akému 
žánru má najbližšie. Na satiru sa ob-
javuje pokus o nejaký skutočný dej, 
ale na vážnu literatúru je v tom zase 
priveľa paródie. Farba mágie sa nedá 
charakterizovať, utvára si svoj vlastný 
žáner. Na to, aby ste porozumeli tomu, 
čo hovorím, si ju ale musíte prečítať.

 Asi to tak malo byť. Hoci nie 
je ľahké zmieriť sa s niečím takým 
tragickým a nečakaným. Po rozprávko-
vom živote s milujúcou ženou mu 
zostali iba spomienky a kopec nezod-
povedaných otázok, rébusov. Odpove-
de sa skrývajú, ako to už býva zvykom, 
na tých najnečakanejších miestach. 
Dôverne ovládať taktiky boja v povo-
jnovom stave niečoho, čo tak ukrutne 
bolí a zaráža zároveň, niekedy nestačí.

       Dva roky, počas ktorých lúštil 
tie osudné hieroglyfy, mu ubrali pár 
tónov farby z jeho hnedých vlasov. No 
Miles Ryan, vo funkcii chápavého otca 
so zbraňou zástupcu šerifa v ruke, sa 

nevzdáva. Až do posledku. Až kým 
nepretočí všetky záhadné otázniky 
na skutočnosť. Na tú neprispôsobivú 
pravdu, ktorá sa už preliala a už ju 
nikto nedokáže prepísať. 

       Vtedy dokáže zohrať podstatne výz-
namnú rolu aspoň nebadaná iskrička 
dvoch pohľadov, ktorá prináša pocho-
penie a opätovnú radosť zo života 
do zlomených ľudských srdiečok. A s 
tým neprestáva ani v čase, keď sa na 
jar vracajú staré spomienky, ktoré už 
dávno odleteli preč. A, samozrejme, 
najdôležitejšie je vedieť odpúšťať. 
Inak by Miles nebol Milesom.

Nicholas Sparks: Osudová zákruta

RECENZIE

 text+foto-iva mišáková-

Dokážete si predstaviť obrovskú korytnačku plávajúcu v hlbinách vesmí-
ru? Dobre, a čo tak štyroch, o niečo menších slonov na jej pancieri? A 
teraz veľký kotúč na ich chrbtoch posiaty malými horami a riekami, 
kde všelijakí zvláštni obyvatelia tohto sveta žijú svoje zvláštne životy. 
Tak toto je Plochozem, miesto, kde svetlo nie je zďaleka najrýchlejšiou 
veličinou.

Terry Pratchett - Úžasná Plochozem, Farba mágie

 text -tomáš belobrad-
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 Časy, keď ľudia vstávali skoro 
ráno a spoločne celá dedina kráčala 
do kostola, sú preč. Zázraky si vieme 
zdôvodniť logickými faktami, nikto po 
ničom viac netúži. Young sa so svojou 
Chatrčou dotýka veľmi citlivých otázok 
viery a náboženstva.
 Mack nemal veľmi šťastné 
detstvo. Jeho otec tyranizoval celú 
rodinu až dovtedy, pokiaľ Mack 
neušiel z domu. Po rokoch si našiel 
milujúcu manželku, založil si rodinu 
a pre svoje deti sa snaží byť oporou 
a vzorom. Miluje ich z celého srdca a 
zniesol by im aj modré z neba. Jed-
ného dňa ich vezme na výlet a... tam 
sa jeho život zrúti. Počas výletu jeho 
najmladšia dcéra Missy bez stopy 
zmizne. Zostal iba svedok, ktorý ju vi-
del v miznúcej dodávke. S políciou a 
úradmi zistia, že ju uniesol Lienkový 
vrah, nebezpečný maniak unášajúci 
malé dievčatá, ktorých telá sa nikdy 
nenašli. V starej opustenej chatrči 
nájdu dôkaz, že Missy bola brutálne 
zavraždená. Ani o pár rokov neskôr sa 

Mack a jeho rodina nevedia poriadne 
vyrovnať so stratou dcéry a sestry. 
Mackova manželka sa rozhodla zobrať 
deti na výlet k rodine, a tak Mack zos-
tal sám. Tu sa v jeho schránke objaví 
záhadný odkaz. Podľa všetkého je od 
Boha, ktorý ho na víkend pozýva do... 
chatrče. Napriek všetkým rozumným 
argumentom sa vyberie na to strašné 
miesto, kde hľadá odpovede na svoje 
otázky.
 Názory ľudí na toto dielo 
sú veľmi rozporuplné. Sú tu ateisti, 
ktorým sa kniha zapáčila, alebo veria-
ci, ktorí ju zase zavrhujú. Téma knihy je 
naozaj veľmi odvážna, postaviť úplne 
všetko na rozhovoroch o otázkach vi-
ery a náboženstva je veľmi rizikové. 
Sám neviem, či ju mám hodnotiť
z pohľadu jej prínosu do literatúry, 
alebo podľa toho, čo vo mne, ako 
vo veriacom človeku, zanechala. V 
každom prípade to pre mňa bol nao-
zaj veľmi silný čitateľský aj duchovný 
zážitok. Young je naozaj presvedčivý 
rozprávač, ktorý dokáže rozcítiť len 

 Dnešný svet je plný mačov 
každého druhu, závislákov na adre-
nalíne alebo zoženštených bojkov. Len 
ozajstní muži akoby boli nedostat-
kovým tovarom. Kde sú a prečo ich je 
tak málo? Na túto otázku odpovedá 
kniha Divoký v srdci. V jej voľnom 
pokračovaní  sa John Eldredge venuje 
výchove skutočného muža.
 Určite sa vám už stalo, že vaša 
polovička za vami prišla s knihou v 
ruke: ,,Toto si musíš prečítať!“ Stačil 
jediný pohľad na obálku a vedeli ste, 
že „to“ vás uspí skôr, ako sa dostanete 
k čítaniu. Z chlapca kráľom je v tomto 
smere ako kofeín. Už dizajn hovorí, že 
táto kniha je to pravé pre nás chlapov. 
Ale keďže nehodno súdiť knihu podľa 
obalu, trošku si ju rozpitvajme.
 Preklad v ničom nezaostáva 
za anglickým originálom, čo poteší 
najmä, keď sa stretneme s častými 

citáciami anglických a amerických kla-
sikov. Autor veľmi dobre vie, ako sa 
prihovoriť moderným mužom. Vie, že 
nepoznáme nič horšie ako návody a 
príkazy. Preto sa snaží vytvoriť dialóg. 
A to nie len otázkami, ktorými podop-
iera myšlienkové pochody čitateľa. 
Pri čítaní máte pocit, akoby ste sa ro-
zprávali so starým priateľom. Vie, že 
nás nudí teória. Preto je každá kapi-
tola ochutená  Eldredgeovými spo-
mienkami  a zážitkami s jeho synmi 
a priateľmi pri horolezectve, love, či 
táborení. Autor je skvelý rozprávač, 
čo nepochybne dokázal  aj v tejto kni-
he. Ale nezaprie v sebe ani veriaceho 
človeka, čo na kvalite knihy vôbec  
neuberá. Práve naopak. Dáva jej to 
pointu a hĺbku. Azda jedinou chybou 
knihy je jej jazyková úprava, ktorá sa 
zdá byť mierne odfláknutá. Zamenené 
písmenko dokáže zanechať nepríjem-

nú pachuť,  avšak celkový dojem 
to kazí minimálne. Preto Z chlapca 
kráľom hodnotím ako dobrú voľbu pri 
vašej budúcej návšteve kníhkupectva.

 W. Paul Young: Chatrč

John Eldredge: Z chlapca kráľom

RECENZIE

 text -tomáš belobrad-

foto kníh -zdroj: internet-

niekoľkými slovami. Vynáša vieru z 
lavíc kostolov do skutočného života. A 
navyše to všetko podáva jednoduch-
ým spôsobom, bez všetkých dogiem. 
Neukazuje, že niečo musí takto byť, 
ale ukazuje nám, že to tak je. Možno 
mu uveríte a možno aj nie.

 text -dominik holíček-



20

SOS

 My ľudia západnej kultúry 
radi dávame veciam múdre mená. 
Najlepšie latinské. Latinsky sme naz-
vali aj jeden pocit. Fóbia znamená 
strach. A k slovu fóbia možno pripojiť 
všelijaké predpony. Xeno- napríklad 
je to, čo je cudzie. Xenofóbia je teda 
strach z toho, čo je cudzie, z toho, čo 
je iné ako ja. 
 Bojím sa ťa, človeče, lebo 
si iný, lebo tvoje oči smerujú šikmo 
dohora, zatiaľ čo moje sú rovné, bojím 
sa ťa, lebo tvoja koža obsahuje viac 
melanínu ako moja, lebo nemáš rád 
bryndzové halušky, lebo vieš, kto je 
Mao Ce -Tung, ale nie, kto je Ľudovít 
Štúr.
 To je xenofóbia, zdanlivo nev-
inný pocit, veď keď mi niečo vadí, ak 
sa toho bojím, vyhnem sa tomu. No 
nie všetci sme takí. Niektorí sa veľmi 
radi vrhajú do otvorených konfliktov. 
Rasizmus je strach. Strach pretavený 
do agresie. Tento strach je “vznešenou 
ideológiou”, ktorá zapríčinila 
množstvo vojen v minulosti, prítom-
nosti, a keďže človek je nepoučiteľný, 
aj v budúcnosti. Ale prečo ? Prečo keď 
ja poviem čierne a ty biele, akosi sa na 
teba nalepí nálepka nepriateľ. Prečo 
sa bojíme jeden druhého? A ešte sme 
ochotní hľadať na to historické, eko-
nomické a sociologické dôvody, aby 
sme si to odobrili.
 Z vedeckého hľadiska sú 
všetky živočíchy z osemdesiatich 
percent to isté. Keď tento postup 
aplikujeme iba na druh homo sapi-
ens, číslo sa zvýši. Všetci ľudia sú na 
deväťdesiatosem percent  rovnakí. 
Všetci máme dve ruky a dve nohy, 
jedno srdce a jednu hlavu. Nemáme 
sa prečo báť. Báli by sme sa iba sami 
seba. Veď všetci sme variáciou toho 
istého. Variáciou človeka. 

alebo iný informačný portál prezradí 
hneď dva zaujímavé fakty, ktoré sa 
nás týkajú. Prvá udalosť sa stala 17. 
novembra 1939. Študenti v Čechách 
okupovaných nacistami sa vydali 
protestovať proti nadvláde. Zaiste 
vedeli, že fašisti ich nenechajú na po-
koji. Ale aj napriek tomu vyšli do ulíc. 
Deväť z nich prišlo o život a tisícky de-
portovali do koncentračných táborov. 
Našli odvahu dať najavo nesúhlas.
 O päťdesiat rokov neskôr, 
17. novembra 1989, sa ulice zaplnili 
znovu. “Máme holé ruce, Jakeše do 
koše, Masaryka na stovku”; tieto heslá 
skandovali protestujúci ľudia. Dnes 
nám to asi veľa nepovie. Podstatné ale 
je, že český a slovenský národ sa spoji-
li a našli odvahu postaviť sa  proti    ko-
munizmu. Nič nebolo isté a protestu-
júci mohli pri zásahu bezpečnostných 
zložiek ľahko prísť k zraneniu, až smrti. 
Ale nebáli sa.
 My nová generácia, budúcnosť 
sveta, sme, žiaľ, ľahostajní. Nevieme a 
nechceme vedieť, čo sa kedysi stalo. 
Je nám to jedno. Hlavne, že máme 
deň voľna. A pritom sme nasledovníci 
tých ľudí, kedykoľvek môže prísť rad 
aj na nás. Nevravím, že máme hneď a 
zaraz vyjsť do ulíc a protestovať proti 
všetkému. Raz sa ale môže stať, že 
svet bude potrebovať takých, ktorí sa 
vzoprú  voči nespravodlivosti, a kto iný 
to spraví, ak nie my?
 Áno, znie to pateticky. 
Začnime tým, že nebudeme zabúdať a 
ignorovať.

 Odvaha. Odvaha, či už skočiť z 
mosta s bungee lanom, alebo odvaha 
vstať a povedať svoj názor. Nespoliehať 
sa, že všetko urobí za nás niekto iný, 
ale namiesto toho sami začať riešiť 
vlastné problémy a  sami prekonávať 
prekážky. Spraviť krok doprázdna, keď 
výsledok nie je istý. Áno, odvaha je to, 
čo možno dnes Slovensku chýba. Keď 
sú ľudia vo svete nespokojní, búria sa. 
My ale mlčíme. Minuli sme už našu 
dávku odvahy v minulosti?
 Pokiaľ nebudeme poznať 
našu minulosť, stále dookola budeme 
opakovať jej chyby. Toto tvrdenie sa v 
mnohých rôznych podobách stále viac 
a viac dostáva do povedomia ľudí. A ja 
s ním súhlasím. Nie je to tak dávno, 17. 
novembra  sme oslavovali štátny svia-
tok s oficiálnym názvom Deň boja za 
slobodu a demokraciu. Žiadne učenie, 
každý strávil deň voľna tak, ako to 
považoval za vhodné. Nič, nad čím sa 
treba nejako zvlášť pozastavovať. A 
predsa...
 V spravodajstve som zach-
ytil pár spomienkových správ na rok 
1989. Krátke pripomenutie vtedajších 
udalostí, pár rozhovorov s disidentmi. 
Druhá reportáž bola o spomienkových 
pochodoch s veľmi malou účasťou. A 
tretia? Ankety na školách. Pri všetkej 
tej nevedomosti je ťažké rozhodnúť 
sa, či sa smiať, alebo plakať. Mladí 
nevedia a starší začínajú ľutovať. Táto 
krátka úvaha nemá byť o politike, ale 
nie je možné ju nespomenúť.
 Krátky pohľad na wikipédiu 

Nebudeme zabúdať a 
ignorovať

O xenofóbii

 text -tomáš belobrad-
foto-zdroj: internet-

 text -soňa klimčová-
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s ORIGINALITOU?
Ako sme na tom

kniha s...” a podotýkam, že nie z jed-
nej série od jedného autora. Už len 
to ďalšia mi trhá oči. Naozaj nemám 
nič proti upírom, vlkolakom, anjelom 
a všetkým ostatným, ale v okamihu, 
keď začnem čítať, viem vo väčšine 
prípadov uhádnuť, aký bude celý dej. 
Samozrejme, dnes figuruje v hlavnej 
úlohe zakázaná láska medzi dvoma 
značne odlišnými živočíšnymi druhmi, 
pričom jeden z nich je potravou toho 
druhého. Ale no! Inak sa to nedá?
Sám občas napíšem nejakú poviedku. 
Viem, že je veľmi ťažké nájsť orig-
inálnu myšlienku, keď nám podvedo-
mie neustále tlačí do pera prekrútené 
myšlienky z iných kníh. A naozaj nie 
je dobrý pocit, keď plný spokojnosti 
so svojím dielom uvidím v kníhkupec-
tvách “nový a strhujúci bestseller”! 
Len veľmi ťažko by som bol schopný 
ukradnúť nápad človeku, o ktorom 
som v živote nepočul, a dovolím si 
tvrdiť, že rovnako ťažko by ho on ukra-
dol mne. Kde je teda chyba?

V komercii a propagande. Bola by 
podobnosť medzi dvoma príbehmi 
taká zjavná, keby reklamné pútače 
zakaždým nevykričali to slovo “ďalší”? 
Samozrejme, že bez dobrej reklamy 
by mala aj tá najlepšia kniha pro-
blém presadiť sa. Tu sa nám ale 
vynára ďalšia otázka. Ktorá reklama 
je dobrá a zároveň vhodná? Prob-
lém vidím v tom, že reklamy prestali 
poukazovať na niečo nové v diele, ale 
naopak sa snažia čitateľa presvedčiť 
o tom, že táto kniha prekonala svoju 
predchodkyňu tým, že jej upíri majú 
lesklejší chrup, démoni ostrejšie rohy 
alebo vlkolaci chlpatejší kožuch.
A teraz k samotným autorom. Je ťažké 
napísať niečo, čo tu ešte nebolo? Je. 
A je to prenáramne ťažké, či už doku-
mentujete život fantasy hrdinu, alebo 
len obyčajného tínedžera, ktorý hľadá 
svoje miesto v spoločnosti. Nie sme 
koniec-koncov všetci rovnakí? Sme, 
ale zároveň sme aj každý inakší.
Písať vie takmer každé sedemročné 
dieťa z civilizovanej krajiny. Ale 
skutočne písať vie málokto.

Určite sa vám neraz stalo, že pri čítaní 
nejakej knihy ste si spomenuli na iný 
titul, ktorý sa až podozrivo podobal 
na ten, ktorý ste držali v rukách. V 
prvom rade sa takéto “vykrádačky” 
veľmi ťažko dokazujú. Pravdaže, raz 
za čas sa niekto rozčertí a zažaluje 
svojho kolegu, roky sa preháňajú po 
súdoch a nakoniec z toho väčšinou nič 
nie je. A po druhé, musíme si položiť 
veľmi podstatnú otázku. Sú to vôbec 
“vykrádačky”?
Knižný svet sa totiž podraďuje ake-
jsi móde. Nie akejsi, veľmi určitej 
móde, ktorú by nevidel ani slepý. Ke-
dysi to bola mágia, ešte včera upíri a 
vlkolaci a dnes sú to anjeli. Kedysi sa 
chápadlá tejto módy schovávali a pô-
sobili nenápadne, takže sme ich skoro 
nevnímali. Dnes sa nás, odvážnych 
čitateľov držiacich svoje záložky pri-
pravené k útoku, už nebojí. Cerí na 
nás svoje zuby v kníhkupectvách, 
kde si môžeme veľkými písmenami 
prečítať: “Ďalšia nezabudnuteľná  text -tomáš belobrad-

Nejde ani tak o samotnú keramiku, 
ako o cenník zavesený na dverách. 
Sadzby rozdelené podľa služieb, podľa 
cien s DPH a bez DPH, kolónky v SKK 
a EUR, no jednoducho radosť sem 
dobehnúť na poslednú chvíľu. Práve 
vtedy sme čakali na prestup a vonku 
sa nám zimiť nechcelo, usilovne sme 
desať minút študovali všetky dôležité 
informácie na použitie toaliet. 
Vo Veľkom Krtíši bolo úžasne. Ľudia tu 
o Honte rozprávali ako o nejakej roz-
právkovej krajine. Boli takí nadšení, 
až som sa bála, či to tu nefunguje 
podobne ako vo filme Stepfordské 
paničky. Nútili nás počúvať čarovné 

Škultétyho bezvetrie a stačilo by jedno 
slovo a už by nám vybavovali stavebné 
povolenie. Okrem toho, že na Honte je 
veľa lesov, kde prirodzene rastú jedlé 
gaštany, kedysi tu postavili aj hrad Mo-
drý Kameň. V ňom momentálne sídli 
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. 
Okrem tých interaktívnych, z ktorých 
sa tešili hlavne deti, lebo sa s nimi 
počas prehliadky mohli aj hrať, tam 
boli aj staré, už používané, ošumelé 
postavičky z bábkového divadla. Vždy 
som sa týchto nesvojprávnych malých 
ľudí bála, a tak som bola celkom rada, 
keď už som sedela v autobuse na ceste 
domov, kde ľudia občas nadávajú na 

Aj milí ľudia vedia nahnať strach
Ďalšie vyhodnotenie literárnej súťaže - tentoraz Škultétyho 
rečňovanky vo Veľkom Krtíši. Okrem toho, že naša škola zno-
va bezkonkurenčne vyhrala, sme sa zastavili aj na netypic- 
kých zvolenských toaletách.

svoju dedinu a nemajú dokonale up-
ravené všetky vlasy na hlave.

 text + foto-žabčo-
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Prof.: Viete, čo máte v tamtej skrinke?
Trieda: Televízor.
Prof.: Tam si Superstar pozrieme. Aj 
Farmu si pustíme.

Prof.: Dejepis musíte vedieť,  aby ste 
neboli ako Joey z Priateľov.

Prof.: Nemáte skrinky?
Štud. : A vy máte?

Prof.: Koho dáme za predsedu?
Trieda: Igaza!
Prof.: A podpredsedu?
Trieda: Igaza!
Prof. : A keď bude chorý? Musí mať 
nejakú náhradu.
Štud. : On to zvládne aj vtedy.
Prof. : Mirko, súhlasíš?
Igaz : Hlas ľudu – hlas boží.

Prof.: Ale veď je vám tu dobre v tých 
našich Banánovciach.

Prof.: Koľko sa učíte english?
Trieda: Štyri - päť rokov.
Prof.: Tak to tu budete spíkovať!

Prof.: To prečo sú tu voľné stoly? Kasa-
la, dopredu! Nebudeme tu predsa 
sedieť ako v reštaurácii.

Prof.: Čítať azbuku sa naučíte ein, 
zwei. 

Prof.: Výborne, výborne. Vám to ide 
jak ďáblom.

Prof.: Vy ste zúfalci!

Prof.:To je tá elektrika, že ju nevidíme. 
Môžeme ju len pocítiť.

Prof.: Doniesli ste tie peniaze?
Štud.: Ešte nie všetci.
Prof.: Ako to, že nie? Díler chce keš.

 Pani Vyšumená sa pod ná-
porom naliehavých listov z celého 
Slovenska tentoraz rozhodla vyjadriť 
aj k trocha delikátnejšiemu prob-
lému. Vybrala si list od profesora 
z východného Slovenska, ktorého 
volanie o pomoc sa jej zdalo byť 
naliehavejšie než volanie ostatných. 
Vyšumená ďalej pre SOS Times uvied-
la, že problémy podobného rázu nie 
sú vôbec ojedinelé a pomerne často 
sa vyskytujú aj v našom regióne. 
Vraj je to spôsobené stúpajúcou 
koncentráciou znečistenia v ovzduší, 
ktoré už nestíhajú zachytávať po-
horia hraničiace s Českou republik-
ou. Ak máte rovnaký problém ako 
náš dnešný anonymný dopisovateľ, 
vyhľadajte, prosím, lekársku pomoc.

PROBLÉM:

 Milá pani Vyšumená, už 
naozaj neviem, na koho sa mám s 
mojím problémom obrátiť. Uznajte, 
nám chlapom sa ťažšie priznáva, že 
potrebujeme pomoc.
 Moja manželka ma vždy 
držala vo vojnovom režime. Všetko 
muselo byť po jej, a čo je horšie, 
ihneď. A práve to sa na mne prejavi-
lo. Namiesto normálnej chôdze vždy 
utekám. To však nie je ten problém.  
  Koniec koncov, 
aspoň sa mi nestane, že by som bol 
nedochvíľny. Moje trápenie spočíva 
v tom, že všetci moji študenti sa na 
mňa sťažujú, že veľmi rýchlo rozprá-
vam a oni si nič nestíhajú zapisovať.  
Keď ja im chcem toho toľko povedať!
 V mojom veku si už naozaj 
nemôžem dovoliť okamžitú výpoveď. 

Profesor z gymnázia

RIEŠENIE:

 Pán profesor, je mi cťou, že 
ste sa obrátili práve na mňa.  Moja 
rada znie: skúste za každými dvoma 
slovami, čo poviete, mlčky niečo 
počítať. Dievčatá v triede, kvetináče, 
modré peračníky, proste hocičo. Vaši 
študenti budú určite spokojní, keďže 
menej je niekedy naozaj viac a vy 
môžete doma potajme pracovať na 
výskume a štatistikách o gymnáziu.  
Riaditeľ vás nielenže nevyhodí, ale 
na vašom plate pribudnú aj nejaké 
tie prémie. Dúfam, že podiel z nich 
skočí aj ku mne. ( Za dobrú radu,  
rozumiete .)
 A aby som nezabudla – poz-
dravujte pani manželku. My ženy 
veľmi dobre vieme, že všetko je pre 
vaše dobro. 

Špeciálne vydanie pre milovníkov  
absurdného humoru.  

HLODY Vyšumená 
RADÍ

Máte nejaké problémy? 
Trápi vás nešťastná láska? 
Napíšte nám! Veď je to také 

jednoduché! Vylejte si svoje 
srdce a ozvite sa nám na  
casopissos@gmail.com
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„Žena sa stane ženou až vtedy, keď si začne pripadať 
tučná.“ Môj dedko.

Keď som mala sedemnásť, narástli mi prsia a druhá brada. 
Prestala som sa vyhovárať na ťažké kosti a po prekročení 
magickej hranice sedemdesiatich kilogramov som sa nado-
bro vzdala kariéry modelky.
Začala som piť pivo a spoznala som Paľa. Sedel v opačnom 
kúte našej krčmy a rukou ma volal k sebe. Nikdy som nešla. 
Celú zimu sme sa iba zdravili kývnutím hlavy a posielali si 
kolieska z cigaretového dymu.
Paľo býval presne oproti môjmu oknu. V noci som ho 
potme sledovala, či mu v izbe nezbadám nejakú ženu, 
ale býval príliš ďaleko. Delil nás asi stometrový pás role. 
Často som si predstavovala, ako tú roľu prehnem na polo-
vicu a odstrihnem. Bývali by sme tak blízko, že by mohol 
každú noc chodiť cez okno do mojej izby.

Opatrne som vystrčila hlavu zo zadných dverí a očistila 
šnúry na bielizeň ponaťahované cez celú šírku nášho dvo-
ra. Pomedzi moje a mamine nohavičky som pozorovala 
Paľov dom. Niečo tam brechalo, revalo... O chvíľu už po 
roli behal starý rozhrkaný traktor. Spoza ozrutného volantu 
mi dvojmetrový Paľo celou cestou vykyvoval, vycieral sa 
na mňa a robil kľučky, ktoré ma mali ohúriť. A aj ohúrili.
Vždy keď ma uvidel na dvore, okamžite vybehol von a 
usilovne zbieral kamene alebo rozkopával polepené hrudy 
hliny.

Vo vedľajšej dedine som mala chorú babku. Hoci, bola 
viac stará ako chorá. Až doteraz sa o ňu starala mama, tá 
však v lete začala chodiť na brigády.
S oddanosťou červenej čiapočky som teda babke začala 
v košíčku nosiť jedlo. Nebývala ďaleko. Stačilo prejsť po 
poľnej ceste k veľkému stohu a prebehnúť cez ovsené pole.
Až raz, kde sa vzal, tu sa vzal... za stohom na mňa ako 
vlk z rozprávky striehol Paľo. Mávol rukou, nech idem za 
ním. Možno to bolo tým divým slnkom, ktoré mi pieklo 
na hlavu – skutočne som šla. Nervózne som trhala chlpaté 
klásky a potkýnala sa o vlastné nohy.
Pri stohu mi vzal z rúk košík a odložil ho na zem. Ani sme 
sa nepozdravili. Iba sme si vedľa seba sadli a pri náhodných 
dotykoch sme sa tomu druhému ospravedlnili. Až keď som 
povedala, že musím ísť, lebo babka už bude hladná, chytil 
ma za plecia a pomaly ich zatlačil do sena.

Prebehla som cez pole a s nohami dorezanými od trávy ro-
zrazila babkine vchodové dvere. Meškala som. Asi hodinu. 
Otočila som ju na druhý bok, aby nemala preležaniny a 
položila jej na stolík vedľa postele tvarohové koláče. Sadla 
som si vedľa nej a chrbtami rúk chladila prekrvené líca. 
Tá malá zošúverená žena ma celý čas potichu pozorovala. 

Na stohu Nerozpráva. Odvtedy, čo zomrel dedko.
Na druhý deň ma na stohu Paľo čakal znova. A potom zno-
va a znova... až si babka zvykla na studené obedy.
Na jeseň, keď sa ochladilo, babka sa z izby presťahovala 
do kuchyne, kde som jej navyše musela zakaždým zakúriť 
a napraviť perinu tak, aby jej nevykúkali nohy.
Seno nám odviezli, začalo častejšie pršať.
Paľo bol síce vysoký, ale prvýkrát, keď preliezal cez okno 
do babkinej izby, roztrhol si nohavice. Kvôli nitke rovnakej 
farby som musela vypárať babkin nedeľný ručník.
V tej izbe sme sa spolu potichu zašívali celú jeseň aj zimu, 
až kým na jar zem opäť nevyschla.
Babka bola iba tichým svedkom, ktorému som za mlčanie, 
ako odmenu, pridávala do čaju vždy o lyžicu cukru viac. 
A pritom som ani nemusela. Iba na mňa prázdno pozerala 
a medzi pery, čo sa jej prepadávali dovnútra, si vkladala 
kusy koláča.
V prvé dni sa mi často snívalo, že babka znova prehovo-
rila a prezradila nás mojej mame. Neskôr sa to zlepšilo. 
Ukazovákom ma volala k sebe a šepkala, že je fešák, ako 
dedko.

Mama medzitým začala robiť na zmeny. Väčšinou len 
nočné dvanástky, lebo tie nikto nechcel a boli najlepšie 
platené. Za posledný mesiac odpracovala dvestoštyridsať 
hodín a dala si urobiť umelé nechty.
Vídali sme sa iba v nedeľu, keď mala voľno. Ja som 
väčšinou vešala bielizeň alebo robila v záhrade a ona poo-
bede dopíjala svoju rannú kávu. Nikdy sme sa nerozpráva-
li. Nemali sme o čom.
Až v máji, keď sa zobudila s väčšími kruhmi pod očami 
ako zvyčajne a okolo hlavy mala namiesto ručníka za-
viazaný uterák, začala sa pýtať. Oči mala vlhké, lesklé, 
červené. Nepozerala na mňa, iba si nervózne mädlila ruky.
„Ako sa inak máš, Rom?“
„Dobre.“
Už dávno som zabudla, kedy sa ma to spýtala naposledy. 
Teraz ani neviem, čo jej mám na to povedať.
„Hmm... dobre... a čo, ako v škole?“
„Dobre, celkom dobre.“
„Neprepadáš, dúfam.“
Sklopila som oči vo výraze „šibe ti?“ a konečne som zis-
tila, akým tónom som sa s ňou vtedy dávno, keď sme sa 
ešte rozprávali, bavila.
„Prepáč,“ zasmiala sa, „to je dobre. Len sa uč.“
Vždy mi hovorila, nech sa dobre učím, lebo skončím ako 
ona, no až teraz som v nej videla odstrašujúci príklad.
„A čo, aj niekoho máš? Či?“ pýtala sa opatrne. A zároveň 
to bola odvážna otázka. Zavesila som aj poslednú ponožku 
a sadla si na kraj starej záhradnej sedačky. Dlho som neod-
povedala. No tak, Romana, máš osemnásť a si normálna, 
nemôže byť predsa taká naivná a stále veriť, že sa celý čas 
hráš s panenkami.
„Hej, mám.“
„Hej?“ prekvapene zdvihla hlavu, „a koho?“
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„Paľa,“ tentoraz som pohľadom uhla ja.
„Koho?!“ povedala nahlas a ja som sa začala báť, že sa 
nepýta preto, lebo nevie, koho myslím, ale naopak, že vie a 
nemôže tomu uveriť. Keď zbadala, že sa bojím odpovedať, 
zamávala si rukami pred tvárou, akoby odháňala muchy 
alebo rušila nepodarené kúzlo a povedala: „Nie, nie. 
Prepáč. Akého Paľa?“ povedala už pokojne.
Trhla som hlavou smerom k Paľovmu domu. Práve 
vyťahoval svoj starý traktor.
„Toho?“ čudovala sa.
Pokrčila som plecami.
„Veď je to obyčajný hromotĺk.“
Povedala to zúfalo, akoby pôvodne čakala Paľa Haberu. 
Odišla do kuchyne a otvorila zásuvku s liekmi. Čosi si ho-
dila do úst a zapila minerálkou. Ja som sa rezignovane zoh-
la k mojim odrasteným reďkovkám a čistila ich od vykú-
kajúcej zeliny. Paľo zatiaľ kľučkoval po roli a posielal mi 
imaginárne bozky. Vyzliekla som si bundu a hanblivo mu 
nastavovala svoj veľký výstrih.
O chvíľu sa mama vrátila. Postavila sa do dverí a hľadela 
na mňa dovtedy, kým som sa na ňu nepozrela. Do očí mi 
svietilo slnko, obranne som pokrčila nosom. Nevidela som 
na ňu veľmi dobre, ale myslím, že už nemala uplakané 
oči. Iba viečka jej ešte trochu viseli. Nevyzerala tak super 
ako kedysi. Vyzerala ako mama. A podľa toho sa začala aj 
pýtať.
„A je na teba dobrý?“
„Je.“
„A ako dlho už spolu...“
„Chodíme spolu skoro rok.“
„A páči sa ti?“
„Veď... hej.“
„Ale veď nie je pekný...“
„A babke sa páči!“ celkom som zabudla na to, že sa mi to 
iba snívalo. Pozrela som späť na reďkovky.  
Mama sa chvíľu ošívala, no potom sa začala pýtať znova.
„A Roman sa ti nepáči?“
„Aký Roman?“
„Mladý Chrobák.“
Roman Chrobák o mňa nezavadí pohľadom. Jediné, čo ma 
v tomto násilnom rozhovore utešovalo, bol fakt, že mami-
na si o mne myslí, že som pekná.
„Nie, nepáči.“
„A Igor?“
Igora sme mali v dedine iba jedného. Prezývali ho Mucho. 
Kvôli muchotrávkam. Tiež mal celú tvár posiatu bielymi 
fľakmi. V podstate to bol najhoršie vyzerajúci chalan v de-
dine. Asi o tri triedy za Romanom. Mama asi skutočne pri 
výbere chalanov strieľala naslepo. Či sa nechytím a svojho 
Paľa si nerozmyslím.
„Mamina!“ hnevala som sa, „a ty niekoho máš?“
„Veď tatina,“ povedala tak rýchlo, že som jej to ani neu-
verila.
„Tatina? Veď ten už s nami dávno nebýva.“
„Zarába.“

„Hádam mi nechceš povedať, že je už tri roky na 
týždňovke!“
Mame na rukách vystúpili žily. Príliš neskoro som zistila, 
že som s tatinom vlastne vôbec začínať nemala. Rozhodla 
som sa teda aspoň tváriť, že jej verím. „A kde to teraz teda 
robí?“
„V Čechách,“ odpovedala rýchlo, s bolesťou sa chytila za 
hlavu a spakovala sa späť do kuchyne. Vzala si zo stolíka 
melatonínovú tabletku a ľahla si do postele. Pred nočnou 
sa ešte musí vyspať.

Babke som opäť doniesla pár koláčov a ponáhľala sa za 
Paľom, ktorý na mňa už vonku netrpezlivo čakal. Babke 
som do čaju hodila štyri kocky cukru, pretože som sa bála, 
že ho mohla cez okno zazrieť.
„Ešte niečo?“ pýtala som sa to vždy. Bola to z mojej strany 
tak trochu vypočítavosť, lebo som vedela, že aj tak mi nič 
nepovie. Babka ale pohýbala pravou rukou - akoby solila. 
Pocukrovala som jej koláč.
„Všetko?“
Pozrela von oknom. Stál tam Paľo a s vyplazeným jazykom 
napodobňoval bozkávanie. Babka sa usmiala. Možno. A 
možno iba narazila na hrozienko v koláči. Zdvihla som 
ukazovák. Znamenalo to niečo, ako počkaj tu, hneď som 
späť.
Dotiahla som ho dnu, aj keď protestoval a nedočkavo ku 
mne naťahoval krk. Strkal mi ruky pod šaty, no hneď ako 
uvidel, že už stojí pred mojou babkou, napravil si klin na 
nohaviciach. Rozpačito jej zamával otvorenou dlaňou: 
„Dobrý, ja som Paľo.“
Babka iba ležala, pozerala na neho, na mňa... Paľo mi 
zašepkal do ucha, že sa jej bojí a myslí si, že ho uhran-
ula. Vynadala som mu potichu do somárov, hoci som si 
to isté myslela aj ja. Je zložité čítať v človeku, ktorý vám 
nič nepovie a celú jeho mimiku predstavujú pohybujúce sa 
očné buľvy.
Babka sa zahľadela na mňa. Paľa úplne ignorovala. Potom 
si medzi ďasnami požmolila úzke pery a pootvorila ústa.
„Fešák, ako dedko.“
Paľo sa usmial a poďakoval. Bol rád. Ja som sa iba poti-
chu pozerala na babku a nevedela, či sa mi to znova iba 
nesnívalo.

O tri dni babka zomrela. Prirodzenou smrťou. Premýšľala 
som nad tým, či ju náhodou priveľmi nevysililo to, že zno-
va prehovorila. O babke sa mi už nikdy nesnívalo. Ale o 
mame áno. Pretože odišla kdesi preč. Neviem kam. Zmizla 
ako tatino.
Predstavovala som si ich spolu kdesi v drahej reštaurácii v 
Prahe. Otec si dal steak, ako vždy, a mama sa ľudí naokolo 
zmätene pýtala, čo je to květákovo-kedlubnový salát.

Ria Gehrerová
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Gumička... táto... čierna gumička... 
Stále ju žmolím... 
aj cez matiku, aj cez... 
fyziku...

Nikdy sa mi nepáčilo, keď dievčatá nosia na rukách medzi 
náramkami obyčajné vyťahané gumičky do vlasov, veď 
keď už potrebujú byť inovatívne alebo čo, nevedia si 
vymyslieť niečo lepšie ? Ale potom mi vždy napadne, že 
sú to veľmi praktické stvorenia, že si vždy nosia so se-
bou gumičku na skrotenie levice. Ale aj tá sa dá umiestniť 
múdrejšie a menej viditeľne. Krotiteľské gumičky ja no-
sím na pútkach riflí aj so sponkami.
Ale on človek životom prichádza na niektoré veci ... 
 
Vtedy už bol neskorý večer. Vrátili sme sa z mesta, ale 
spať sa nám nechcelo ani trochu. Bola to posledná noc, čo 
sme boli všetci pokope. Zliezli sme sa teda do hotelovej 
haly, priniesli všetko možné aj nemožné a nejakým spôso-
bom sme sa dopracovali k tradične ponižujúcej hre: pravda 
alebo odvaha.  Jasné, že až po dvadsiatej tretej sa začalo 
diať niečo zaujímavé... Aj keď táto hra je jedna z tých 
bezpečnejších. Keď si vyberiete pravdu, môžete aj klamať, 
a nič z toho...
Ale nemohla som si predsa celý večer vyberať pravdu, 
lebo to by som o sebe musela prezradiť aj to, čo neviem 
ani ja sama. Tomu sa hovorí vytesnanie z pamäti.

Keď prišiel na mňa znova rad, povedala som : “Ok, dobre, 
odvaha...” 
Till sa zamyslel. 
“Tak...” ukázal na vlasatého Chorváta, “Juricovi budeš 
masírovať nohy, odspodu stále vyššie, až kým ti Borna 
nepovie, aby si prestala.”
“Borna nikdy nepovie, aby som prestala.” Borna je totiž 
úchylný. A keby nemal uši, tak sa vtedy smeje okolo celej 
hlavy. 
“A to by sme s Jurom skončili trochu niekde inde, resp. pri 
takomto postupe vyžadujem trochu súkromia... “ Jura sa 
začervenal. 
“Tak ja ti poviem, kedy máš prestať, ” Till sa to snažil 
zachrániť 
“Ale nie nohy... nohy sú najhoršia časť ľudského tela, to 
mi nerob...” 
Naozaj. Čokoľvek, len nie ľudské nohy. Myslím chodidlá. 
Chodidlá sú dôkazom toho, že Boh neexistuje, takú vec by 
nikto nenavrhol, ani keby chcel byť extra nechutný.
“Tááák... masáž hlavy.”
“Dobre...“ 
Vlasy mi nevadia, nemám prečo odmietnuť. 

“Takže, Jura, idem ja za tebou alebo ty sem ? 
“Ja idem za tebou...” 
Vlasatec si sadol  do kresla predo mnou. Hora prišla k mo-
hamedovi.
“Prepáč, včera som si neumyl vlasy.”  
“Hej... vidím ... “ 
Neumyté vlasy som mu rozpustila. A jeho gumičku som si 
natiahla na ruku ... čiernu gumičku ... decenťák... 
Hodinu a pol som sa mu hrabala vo vlasoch. A bolo to 
stokrát príjemnejšie, ako keď škrabkám moju mamu. Bo-
hvie prečo... A jemu sa to evidentne tiež páčilo, lebo mi 
nedovolil premiestniť moje ruky do Nastiných vlasov. Aj 
keď len na chvíľu. 

 
Keď sa nad tým človek zamyslí, on bol ten typ človeka, 
ktorý vám nepríde vonkoncom zaujímavý až do určitého 
kľúčového momentu, kedy sa o ňom dozviete jednu vec. 
Jednu vec, ktorá zásadne zvýši váš záujem oňho. A teraz 
nevravím o počte núl na bankovom konte jeho alebo jeho 
rodičov. 
Dobre, nie je až taký nezaujímavý. Má krásne dlhé vlasy 
- bod preňho. Má mužnú bradu - bod preňho. Aj hnedé 
oči ako šteňa vlčiaka - bod preňho. A aj skvelé lennonky. 
Bod pre Lennona. Ale ináč nič... Možno preto som oňho 
takmer do konca týždňa nejak výrazne nezakopla.  Veď on 
vyzerá ako  flákač, čo okolo neho snaha ani nešla. A hole-
nie je preňho tiež neznámy pojem, čo by až tak nevadilo. 
Nevravím, že v tom nie je istá miera príťažlivej rebélie, ale 
evolúcia ženám akosi káže vyhýbať sa flákačom. No ale 
nevšimnite si ho, keď vám priamo pred očami spieva  tým 
bohovským chorvátskym barytónom o tom, ako Chorvát 
miluje svoj národ. Status operný spevák výrazne pridáva 
na príťažlivosti. 
Na tohto chalana by ste všetko povedali. Všetko, len nie 
to, že je operný spevák, a ešte aj organista a aj skladateľ.
A možno by som sa nad ním ani nepozastavila. Možno to 
nie je ani ten barytón, možno len Chorváti majú  peknú 
hymnu...

O týždeň nato, čo som sa vrátila domov, napísal mi. Niečo 
v tom zmysle, že už je doma a že kedy mi začína škola... 
Povedala som mu, že nemám poňatia a že som mu omylom 
zabudla vrátiť jeho gumičku. On napísal, že vie, že si po-
tom uvedomil, že som ju musela vziať ja, ale že nevadí, že 
aspoň mám niečo na pamiatku. Na to som mu poslala len 
malý usmiaty face . 

... Nepovedzte mu, že som mu tú gumičku nevrátila sch-
válne ... 

Soňa Klimčová

Tri body preňho
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Tvárim sa, že spím. Ležím na boku, jedna ruka pod 
hlavou, druhá pod paplónom, nohy jemne pokrčené, aby 
som neležala ako v truhle, ale aby som ani neotŕčala zadok 
každému, kto vojde. Snažím sa upokojiť  si tvár, utriediť 
si myšlienky, hlavne, aby to vyzeralo, že naozaj spím.  Asi 
o tri minúty neskôr vojdeš  a mne sa zrazu hrozne roz-
búcha srdce, ani ťa nemusím vidieť, stačí, že počujem, že 
vchádzaš do miestnosti a hľadíš na mňa. Srdce si cítim biť 
všade, bije tak hlasno a silno, že by si ani nemusel priložiť 
ucho na moje prsia, aby si ho počul. Ale ty by si to urobil 
aj tak. Počujem, ako zatváraš okno, otváraš skriňu, vyberáš 
z nej pyžamo, obliekaš si ho a tričko s rifľami hádžeš na 
druhú posteľ v kúte miestnosti. Nedotknutú, čistú a post-
lanú, na ktorej som mala spať. Viem si presne predstaviť 
všetky tieto činnosti, viem si predstaviť aj teba, tvoj 
výraz, tvoju tvár. Stačí povedať, že je neopísateľná? Nie, 
nestačí. Ale teraz ju opísať nedokážem, možno ráno, keď 
sa zobudím skôr ako ty, nájdem tie správne slová. Zhasol 
si. Potme rukou hľadáš okraj postele, chytíš kúsok papló-
na a pomaly si ľahneš. Vedľa mňa, ale nie tak, aby si ma 
zobudil. Opatrne. Ležíš na chrbte, počujem, ako dýchaš, na 
spánok určite ani nepomyslíš. Spíš?  Spím?  Nespím, ale 
zostanem ticho, ani nemuknem, ani sa nepohnem,  nedý-
cham. Som krutá k nám obom.

Tvrdím o sebe, že neverím v Boha, ale vo chvíľach, keď 
potrebujem pomoc, sa k nemu modlím. Dnes som uzavrela 
s Bohom dohodu. Obchod.  Žiadam ho len o jednu vec. 
Nechcem kvôli tebe stratiť hlavu.

Zostalo ticho. Počujem len svoje splašené srdce a tvoj 
pravidelný dych. Zaspávaš? Trochu sa pohnem, snažím 
sa, aby to vyzeralo, ako keď si spiaci človek hľadá lepšiu 
polohu. Ruku si vytiahnem spod paplóna. Obrátim sa na 
chrbát. Pod rukou zacítim tvoju dlaň. Chytím ju, ako keď 
niekomu blahoželám k narodeninám, ale aj tak je to ten 
najlepší pocit. Si hore?  Otočíš sa nabok, smerom ku mne 
a pozeráš sa na mňa. Tvoj pohľad cítim aj cez viečka. Ot-
vorím oči. V tme si taký nijaký- ani pekný, ani škaredý. 
Som už tak blízko, že cítim tvoju vôňu. Otočím sa k tebe, 
ľahnem si najbližšie, ako sa dá, a položím si hlavu na tvoje 
rameno. Zavriem oči a posledné, čo cítim, je, ako sa hráš s 
mojimi vlasmi.

Boh na mňa zabudol.

Ivana Balgová

Bohom zabudnutá 
žena
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Moruša
Pred necelými piatimi rokmi si to môj dedko hodil. 
Mala som dvanásť a nikto mi o tom nechcel povedať 
viac. Dokonca ma nevzali ani na jeho pohreb. Vraj kvôli 
nevyspytateľnej detskej psychike.

Ešte predtým, ako sa to stalo, chodievali sme spolu na 
hríby. Zakaždým, keď sme vošli do lesa, hovoril, že ak 
nájdem topánky, mám sa rýchlo pozrieť hore, či tam nev-
isí niekto obesený. Možno mi tým chcel niečo naznačiť. 
Možno sa spoliehal na to, že ho nájdem skôr, ako posledný 
raz odkopne nohou.

Od trinástich som na hríby teda chodila sama. Mamina mi 
do košíka nabalila slzný plyn a malý nožík. Keby niečo.
Na kraji lesa bol obrovský strom. Moruša. Dedko sa vždy 
rozplýval nad tým, aký je krásny. „Pre takéto stromy sa 
ľudia narodili.“

Som si istá, že to urobil práve tam.

Myslím, že som ho poznala celkom dobre. Nebol šťastný 
a bolo to na ňom vidieť. Po sedemdesiatke začal chátrať a 
jeho život sa skončil práve vtedy, keď už nebol schopný 
prebiť babku. Nie je to vždy výhoda, mať o jedenásť ro-
kov mladšiu ženu, ak ste agresívnym alkoholikom. Odvt-
edy bol krotký. Tichý. Nečitateľný. Zlomený vlastnou 
nemohúcnosťou. Začal sa scvrkávať a narástol mu hrb.

Sedával pod mladou čerešňou a plakal. Celkom bez výra-
zu. Ani len si neutieral slzy. Ktovie, či vôbec vedel, že mu 
nejaké tečú. Vtedy som sa ho bála. Hlavne preto, lebo som 
nevedela, na čo myslí. Možno nemyslel na nič. A možno 
premýšľal práve nad tou krásnou morušou.

Zo zvedavosti som na tú morušu vyliezla. Myslela som, že 
tam nájdem kus lana, šnúrky, kábla... Jediné, čo tam však 
viselo, bol rybársky vlasec. Dedko bol kedysi rybár. Cho-
dil aj na závody. Často mi o tom hovoril a vždy sa pri tom 
usmieval.

Ak by sa bol naozaj obesil na rybárskom lanku, tí, čo by 
ho našli, mohli by si myslieť, že pláva, lebo by nevideli 
povraz. Som si istá, že vyzeral celkom ako ryba, keď ho 
našli. Musel sa vznášať.

V podstate jediné, o čom mi kedy hovoril, boli topánky 
obesených ľudí a rybačka. Možno som ho poznala najlepšie 
zo všetkých.

Ria Gehrerová



Lena sa už z kopca nevrátila. Vraj ju nejaký Tóno 
nechcel pustiť, aby si to s ním nerozmyslela. Obkľúčil ju 
doma hrncami, kúpil jej koženú vestu a o pár mesiacov sa 
jej narodil chlapec. Lena ma aj volala na svadbu, ale bolo 
to príliš skoro po tom, čo ma v doline nechala samu plakať 
nad rukami nejakého Romana, ktorými ju vtedy zatiahol 
do auta.

Po roku sa to všetko zopakovalo. Akurát miesto 
Leny vzali Zuzu. Zúrila som! Bežala som domov a mama 
si ma pritlačila na hruď, aby ma upokojila, a povedala, veď 
ani obočie už nemá jedno, ako minulý rok, prsia ti narástli, 
čo sa zas ulakomili, na kerú babu?

Mama ma chvíľu ľutovala, ale potom ma nazvala 
starou dievkou a zapísala ma do továrne.

Zuza sa vydala dobre. Na to, aké mala krivé nohy, 
mal Juro až priveľmi hlboké oči. Bol v doline najmladším 
mužom. Všetky ženy mu nosili koláče, prosili ho, aby im 
pomohol nahnať zajace do klietok, niektoré za ním utekali 
dokonca aj vtedy, keď nedočiahli na policu so zaváranin-
ami.

Môj tatino hovoril, že nám ho tu dolu netreba. 
Vraj všetkým starým babám doteraz stačil aj mladý farár, 
ktorému sem-tam vykuklo lýtko spod sukne. A teraz toto. 
Juro mužom vždy ležal v žalúdku. Niektorým hoci i preto, 
že s nimi nikdy neležal.

Z továrne som domov chodila peši. Sama. Nikto sa 
so mnou nechcel tri kilometre ťahať cez les. Vždy prišlo 
veľké auto, všetci si vysadli na korbu, zaplatili nejaké 
drobné a pevne si k sebe pritisli vlajúce šály.

Až raz, keď sa zotmelo skôr ako inokedy a Jurovi 
prišlo po ceste z práce zle zo závodnej stravy, znechutene 
ho vyhodili kúsok odo mňa. Tuším mal navyše niečo s pä-
tou, lebo veľmi kríval. Snažila som sa ho zdvihnúť zo zeme. 
Robila som sa nešikovnou, aby som sa ho mohla dotýkať 
čo najdlhšie, aj košeľu som mu z nohavíc nešikovne vyti-
ahla. A Juro sa len smial. Po ceste mi rozprával o tom, aká 
bola vtedy tma, keď Zuza predávala ponožky. Vraj keby 
vedel, že je škaredšia ako tá zajačia baranica, nikdy by si 
od nej tie dva nové svetre nekúpil.

Po ceste nám rástli čučoriedky, na ktoré som od-
biehala, keď bol Juro príliš pomalý. Ponúkla som ho ako 
prvého. Nech nemám jediná fialové zuby. Potom sme sa 
nimi maľovali naschvál. Isto sme obaja vyzerali, akoby 
nám bola zima.

Juro ma stiahol z cesty do lesa a olízal mi líce a 
obočie, ako mi to robila susedkina krava, keď som mala 
päť rokov. Juro mal na sebe koženú vestu, akú nosia tam 
hore. Ešte si v továrni stále nestihol potiahnuť tú pletenú. 
Na chvíľu si ju dal aj s opaskom dolu, lebo videl, ako na 
jeho kožu pozerám, a ja som si konečne užila kúsok svojho 
vysnívaného kopca.

Ria Gehrerová
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U nás rastú chalani na kopci. A my dievčatá sme z 
doliny. Zhora bolo vždy počuť motorové píly, zváranie a 
potichu bublajúcu vodu na klobáse, tu dolu je takmer ticho. 
Iba keď motykou ktorási narazí na kameň, tak vždy dvaja 
muži zídu zhora k nám, či sme v poriadku.

Nie že by sme tu dolu nemali mužov. To máme, ale 
v každej rodine je iba jeden. Aj to väčšinou otec, ktorý 
je dávnym odpadlíkom z kopca. Takmer každý z nich 
pracuje v neďalekom textilnom závode spolu so svojimi 
manželkami. Z prišívania gombíkov sa tak trocha hrbia a 
nosia rovnaké pletené vesty ako ich ženy.

Aj na kopci majú ženy. Ale majú ich len na varenie. A 
možno ešte na upratovanie a hľadanie sekier a zváračských 
prílb. Ich ženy chodia v kožených vestách a károvaných 
košeliach po synoch.

Na hornom konci sa vždy rodilo viac chlapcov. 
Mamina mi povedala, že je to redším vzduchom a tým, že 
hore je chladnejšie. Veď naše ženy tam zakaždým predajú 
aj baranice zo zajačej srsti, čo u nás nikto nechce nosiť.

Ženy z doliny začiatkom septembra ponaklada-
jú plnú dodávku štrikovanými svetrami, baranicami a 
ponožkami. Okolo deviatej trikrát zatrúbia a o chvíľu už sa 
dolu kopcom valia dve autá plné chlapcov, ktorí sem prišli 
ovoňať mladé ženy. Povyskakujú z áut, dva alebo trikrát sa 
zhlboka nadýchnu, zapriahnu dodávku za autá a vyvlečú 
ju hore.

Niekedy trvá aj tri dni, kým sa ženy z kopca vrá-
tia späť. Vždy sa nahlas smejú, uhládzajú si rozstrapatené 
vlasy a bežia domov v roztrhaných pančuchách. Vraj ich 
potrhali v krčme, na nových drevených lavičkách, čo 
neboli dobre zabrúsené. Každý rok sú nové. Teda, aspoň 
tak hovoria.

O pár mesiacov sa u nás vystrojí pár svadieb, po-
lovica dievčat sa presťahuje na kopec a niektorí muži sa 
zasa nechajú nahovoriť na život v doline. Po chvíli zistia, 
že dielňa na opravu topánok dobre nezarába, a začnú spolu 
s manželkou chodiť do textilky. Ženám sa narodí pár detí, 
dievčat alebo chlapcov, podľa toho, či sa presťahovali hore 
alebo dolu, a tak je to stále dokola.

Keď som tento rok pomáhala nakladať dodávku 
ponožkami, dúfala som, že aj ja sa spolu s chlapcami 
zveziem na kopec. Vzali ale Lenu. Stála hneď vedľa mňa. 
Ženy si ju ani nevšimli, veď mala len pätnásť, rovnako ako 
ja, a navyše im nikdy s ničím nepomohla. Ale keď chalani 
zistili, že auto do kopca utiahne ešte jedno dievča, zdala sa 
im prišikovná na to, aby zostala.

Aj som preto doma plakala. Tatino povedal iba, že 
šak si pekná, čo zostali skúpi na šikovné baby, a mamina 
ma objala a povedala, nechápem, čo sú to za somári, veď 
ani hubu nemáš od čučoriedok ako minulý rok.

Na kopci
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Dnes ráno som sa rozhodla, že cestu zo školy až domov 
prejdem pešo. A dvanásť kilákov, šak to dám jak nič. Moja 
mama to prešla za mladi x - krát, teta Košťálová, o ktorej 
si možno povieme nabudúce, dáva túto trasu päťkrát 
týždenne a ja to nezvládnem? Ja a moje sedemnásťročné 
nohy? Šak to by bolo trapne.

Ísť za ním a neoholiť  si nohy?! To by bola katastrofa, ale 
nestíhala som. Zásadne, keď si niečo naplánujem, zabud-
nem na päťdesiat vecí, ktoré som si naplánovala ešte dva 
týždne predtým. Ale toto je dôležité. Musela som tam byť 
o polhodinu skôr ako on. Akože už ho čakám. A veď som 
ho aj. Dúfala som, že ma nájde, že to nevzdá v polke cesty. 
Ale šak nebudem sa s ním stretávať v poli tesne za dedi-
nou... veď by mohli mame chodiť žalovať, že sme poľahli 
pšenicu...

Je dôležité uvedomiť si, že okolo mňa každých päť  sekúnd 
prefrčí auto. A každých desať veľký, veľký náklaďák. Aby 
som sa vyhla nepríjemnej situácii človeka, čo ide po kra-
jnici a okoloidúci vodiči absolútne nerešpektujú jeho dis-
krétnu zónu, (ako keby ani nevedeli, čo to je), preskočila 
som priekopu, prebrodila sa obrovitánskym žihľavovým 
porastom, aspoň na niečo bolo dobré, že som si dnes ráno 
dala rifle, aj keď sa mi teraz lepia aj na to, čo nemám... 
tak teda prešla som žihľavou a kráčam po ďatelinou pora-
stenom poli.
Moje biele topánky budú zelené, keď prídem domov, ale to 
nevadí, zelenú mám rada...

Chvalabohu, že som vtedy mala  šnurovacie topánky. A ne-
bolo to až také zlé. Ešte tam nebol. Myslela som si, že sa 
možno stratil, keď išiel cez les. Alebo ho zožral vlk. A keď 
ho horár vyslobodí, bude celý od vnútorností, blé... 

Začalo byť ale nenormálne teplo. Vyhrnula som si teda 
tričko a odhalila brucho.  A práve tu musí stáť veľký ka-
mión. Kamionista, predpokladajme, odpočíval. A keby som 
sa pred jeho čelným sklom takto promenádovala, mohol by 
si o mne všeličo pomyslieť.  A ja by som mohla skončiť ako 
tie úbohé devy, ktoré jeden milý poľský kamionista zobral 
ako stopárky a potom znásilnil a zavraždil. Tieto úvahy ma 
prinútili stiahnuť si tričko dolu a dovoliť polyesterovým 
vláknam nalepiť sa na moje telo. Ale nebolo to až také hro-
zné. Začalo akurát jemne fúkať. A akoby začalo aj trochu 
popŕchať.

Jak mne bolo vtedy teplo. Jak sviňa. By som sa najradšej 
vyzliekla. 
Ale nie, ja som “mravná deva”, jak Zuna, viete, tá z natur-

izmu. Aj taká prírodná. Mne je najlepšie v lese. A ja si našla 
frajera z mesta, ktorý bez mobilu nejde ani na záchod. Ja 
som vtedy ani  nevedela, kde mám mobil, ani mi nemohol 
zavolať, keby sa stratil... v  tom černém lese.

Chvalabohu, že aspoň v poli ešte fúka. Keď idete mestom, 
vietor tam ani nepáchne. Mesto je odporná vec. Samý 
betón. Samé betónové ksichty. Zamračené. Najhoršie je, že 
táto betónovo-ksichtovosť je chytľavá. Nalepí sa na vás. 
Začnete sa mračiť a ani neviete prečo. A potom z toho vzni-
kajú vrásky. A keď máte vrásky, mračíte sa ešte viac. A po-
tom majú ľudia komplexy, že sú škaredí, starí, takí, hentakí, 
onakí, tuční, plochí, neviemčo... 

Ja nechápem, čo ho to napadlo. So mnou sa ťahať. Chalana 
s takým nosom jak mám ja, by som obchádzala na kilo-
metre. Ja aj hovorím, že keby nemám prsia, tak vyzerám  
jak taký neduživý chlapec. A on bol taký... že až. Vysoký, 
silný, aj som mu odpustila tie modré oči... nikto nie je do-
konalý. A on bol aspoň blízko. Dal si aj košeľu a nie tričko, 
jak keby to vedel...
Stokrát krajší bol na prírodnom pozadí, ako keď sme sa 
stretávali v meste po všelijakých debilných kaviarňach, 
samí cudzí ľudia okolo... 
Zvláštne, že keď som ho zbadala, vôbec sa mi nerozbúcha-
lo srdce, ako to opisujú v tých vysoko inteligentných film-
och, ktorých jediná pointa je finálna bozkávacia scéna. Asi 
mám arytmiu alebo čo. Normálne mi ho bolo ľúto, ako ma 
tam hľadal a ja som ho na tajňáka sledovala hore z kopca... 
Otočil sa, až keď som zapískala... 

Ani som si nevšimla, kedy sa ďatelina zmenila na repku 
olejnú. Repku? Je to repka? No, môže byť. Aj keď vlastne... 
nie ...  toto je slnečnica a pomedzi ňu vytŕčajú zvyšky 
repky olejnej z minulého roka. No to je jedno, hlavne, že 
je to zelené a že to robí kyslík. V tomto ohľade rozhodne 
preferujem stromy. Čím zelenšie, tým lepšie. Môj obľúbený 
strom je platan, dokáže sa zošúpať zo starej kože ako had...

Ani som si nevšimla, kedy sa zamračilo. Ostala mi zima. 
Alebo žeby som mala z neho zimomriavky?  Prišiel na 
to, že sa mi už prerezala ľavá horná osmička. A povedal, 
že so zubom múdrosti som ešte viac príťažlivá. Zvláštne, 
keď také niečo povedia vo filme, príde mi to pekné, keď to 
povedal on, bolo to, ako keby to nemyslel vážne. Ale to je 
jedno, hlavne, že sa dobre bozkáva.  

Strnisko suché na vlhkých hrudách pod nohou praská... 
Krasko? Na čo ja nemyslím...?
Strnisko suché, to by sedelo, na vlhkých hrudách, ani nie. 
Už dobre dlho nepršalo.
A ja som už tak trochu utýraná. Ale na polceste. To dám. 
Aj keby čo bolo. 

...taký, že až
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Sedeli sme na lavičke. Na obyčajnej zelenej lavičke, 
ktorej lúpajúci sa lak vám v lete každú chvíľu zadrie do 
zadku. Renáta mi hovorila vtip o žabe. Už asi piatykrát 
za sebou. A zakaždým o čosi pomalšie. Myslela si, že ho 
nechápem, ale mne sa iba nezdal vtipný. A takto som od 
nej mala aspoň trochu pokoj. Kým zasa nezmení tému a 
nezačne sa ma na niečo vypytovať.

Nemám rada tieto nedele, ktoré s ňou musím stráviť 
predávaním lístkov na dedinský futbalový zápas mužstiev, 
ktoré sa nedostali ani do piatej ligy.

Z kopca k nám cez bránu priletel fialový horský 
bicykel. Ó, áno. Plus jeden fakt dobrý zadok vo vypaso-
vaných elastických, tých... Keby nemal po päťdesiatpäťke, 
tak... já by z něho servala ty hadry!

Renáta si ma všimla. Môj obdivný pohľad, zuby 
zaťaté do spodnej pery.

„Jééžíš! To je strašnéé! Ten dedo sa hrá na mladého! 
Fúúj!“

Našťastie ju nevnímal. Zo šuštiakovej bundy si súst-
redene vyberal drobné.

„Koľko to bude, baby?“
„Sedemdesiat centov.“
„A máte aj zľavené, pre dedkov?“
„Hej, hej. Tak štyridsať.“
„Nevyzerám tak staro?“
„Veru nie.“
Usmial sa. Tak, akoby mal dvadsať. Začala som sa 

červenať! Neuveriteľné!
...a dokonca mal ešte svoje zuby!!
Mala som strašnú chuť spýtať sa ho, či náho-

dou nemá syna. Alebo vnuka? Mohla by tam byť istá 
pravdepodobnosť, že sa na neho aspoň trocha podá, že? 
Že? Určite áno...

A vtedy mi Renáta znova pokazila moju zamyslenú 
chvíľku.

„Videla si, akú mal na rukách zvráskavenú kožu?! 
Starí ľudia sú fakt nechutní. Keď si predstavím, že by to 
mal byť môj gynekológ! Do pekla! Som fakt rada, že mi 
mamina radšej pripláca návštevy u toho mladého. To je 
taký sympaťák. Vieš, ten. Peťo. Či Tomáš?“

Spomenula som si na moju poslednú prehliadku. 
Môj vyslúžilý primár má vlastne podobné ruky ako ten-
to tu. A ešte pár stareckých fľakov, ktoré mu presvitajú 
pomedzi biele preriedené vlasy. A, navyše, z rozopnutého 
trička mu vždy na hrudi trčí guča šedivých chlpov.

Aj tak nechápem, ako to niekomu môže prísť ne-
chutné.

Tak dobre, súhlasím, nie je to síce žiadna mňamka, 
ale zdá sa mi to normálne. Planéta starne, my starneme... 
Ach, som taká melancholická.

Ria Gehrerová

Strnisko. Strnisko je na ňom najlepšie. On vraví, že sa mu 
páčia moje nohy. Aj mama vraví, že mám pekné nohy. A ja 
stále neviem, čo je na tom také pekné... Keď mi povedal, 
že som krásna, neverila som mu. Veď mám doma zrkadlo. 
Ale keď sa jemu páči, čo vidí, ja nemám nič proti. Jááj, to 
strnisko, a krk tam, kde sa končia vlasy...  Ale ON je tu na 
to, aby obdivoval mňa, aj keď neviem, čo ho k tomu vedie. 
Keď žena obdivuje muža, je to divné. Žena má byť líška, 
muž lovec. On ma má zvábiť na sladké reči, aby som sa 
dala uloviť. Ja som návnada už len tým, že som si ráno 
umyla zuby... Aspoň to vraví teória. V praxi sú veci vždy 
trochu iné...

Jedno jediné auto mi zastavilo. Súcitní ľudia už fakt vym-
reli. Nikto už nikomu neverí ani to, že slnko svieti. Hrúza. 
Ale aj tak... nenasadla som. Nie. Povedala som si, že to 
dám a ja to dám...
Do Horňan som to dala. A keď to človek neberie ako dlhú 
trasu, ale ako pohodovú prechádzku, tak je to úplne príjem-
né. Bola som spokojná sama so sebou. Ale moja mama mi 
to pokazila. Prišla po mňa, lebo vraj u nás prší a ja zmok-
nem. Ale v Horňanoch ešte vôbec nepršalo... teraz aby som 
šla ešte raz odznova. Len kedy zas bude tak pekne?

Potešila som sa, keď sa oblaky rozhodli vyliať si dušu z 
hlbokého citu na niekoho iného, a nie na nás. Taký pekný 
moment pokaziť. On, mestské dieťa, prvýkrát v živote bol 
pod ozajstným lesom... Aj pre mňa by to bolo prvýkrát. 
Teda, pod lesom prvýkrát. 
Ale to by v tom bol čert, aby sa to nepokazilo. Oblaky síce 
odtiahli a pritiahli družstevníci, že kosiť lucernu. Blbci. 
Najbližšie si do trávy budeme môcť ľahnúť až budúcu jar. 
V máji. Lebo keď je v mesiaci “r”, vraj sa na zemi ležať 
nesmie. No a keď sa smie, to už je kliešťová sezóna...

Soňa Klimčová

Niekedy ti chcem vytrhať vlasy.
Veď keď zostarneš, aj tak o ne prídeš,
ako tvoj otec, sám si mi to povedal.

A ja chcem už teraz vedieť,
ako budeš vyzerať pohryznutý časom.
Aby som potom nebola prekvapená. 

Možno by som ich mala začať zbierať
a priliepať ich na teba sekundovým lepidlom.
Alebo ti iba za každý stratený dám jeden svoj.

Soňa Klimčová

Vlasy

Mňamka
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Už se zase těšíme 
na Jéééžiška...


