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Svojho času som s mojimi študentmi na Obchod-
nej akadémii M. Hodžu v Trenčíne pozeral suges-

tívny nemecký fi lm „Vlna“ (v slovenskom znení 

pod názvom „Náš vodca“). Hybným momentom 
deja zo stredoškolských lavíc je okamih, kedy 

profesor Wenger otvorí seminár o autokracii a 

diktatúre. Film začína nevinne: najprv len ako 
diskusia, či aj dnes je ešte možné človeka tak zma-
nipulovať, aby bezvýhradne plnil príkazy svojho 

guru. Veľmi skoro sa profesorovi podarí nastoliť 

režim disciplíny, uniformity, poslušnosti, ba aj 
„kreatívneho“ ničenia, ktoré vyústi do tragédie. 
Ako vidieť, ani dnes nie sme imúnni voči hlasom 

vodcov a zvodcov. Spod krehkého náteru humani-

ty za vhodných podmienok začnú vystrkovať svo-
je jedovaté jazyky naše atavizmy a pudy.

Pravda, jestvuje aj opačný pohyb - „zblbnúť“ 

človeka niečím pozitívnym, tvorivým, ušľachti-

lým. Rojčivo som si zaumienil, že aspoň trochu 
využijem potenciál, ktorý v mojich študentoch 
drieme v takých oblastiach tvorivosti, akými sú 
literatúra, výtvarné či iné múzické nadanie. S pre-
kvapením zisťujem, že digitálna cholera súčasnej 
doby z mnohých mladých ešte nevymazala sústre-
denú krásu lineárneho myslenia a koncentrácie, 
na ktorej stála naša civilizácia prinajmenšom od 
čias Gutt enbergovho fascinujúceho vynálezu. V 

tomto almanachu som pozbieral bez komplexného ideového zámeru časť najlepších slohových kom-
pozícií mojich študentov slovenčiny v témach, ktoré sú im osobne aj školsky najbližšie. Pre tých, čo 
potrebujú praktický kontakt so základnými slohovými útvarmi, uvádzam tie, ktoré dominujú: list 
priateľovi, opis s nepriamou charakteristikou, úvaha, umelecké rozprávanie, beletrizovaný životo-
pis. S rovnakým nadšením som vyberal aj výtvarné práce, ktoré tvoria sprievod (a verím, že aj plno-

hodnotný dialóg) s textovými časťami. Rovnako sa teším zo všetkých tých, ktorí pred nenávistným 

klinom a pancierovou päsťou dávajú prednosť hre na hudobné nástroje (aj keď sa ich talent z povahy 

materiálu nedá prezentovať v tomto almanachu). Uvedomujem si, že tieto aktivity síce nepredsta-

vujú prioritu školy ako takej, no dobre odzrkadľujú motivujúcu spoločenskú a medziľudskú klímu, 

ktorá v triedach zväčša vládne.

Aby som sa však vrátil k tej paralele s fi lmom „Vlna“. Vlna je pohyb matérie ponad nehybnosť, vi-

diteľný znak pohybu, výkyv ponad štatistický priemer. Presvedčil som sa, že človeka je možné ohnúť 

na obe strany etického a hodnotového spektra. S radosťou vám dávam do pozornosti nenápadný, ale 

ako vlna silnejúci hlas mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej kultúry. Verím, že z 

ostrovov pozitívnej deviácie budú za pár rokov územia stability, citlivosti a slušnosti.

                                                                                               Marián K v a s n i č k a, zostavovateľ

P. s. Tento – nateraz len elektronický projekt – som pracovne nazval VLNA, čo je v našom prípade skratka pre 
Výtvarno – literárny nezávislý almanach OA TN. Napokon aj to zaužívané označenie OA -TN môžete čítať aj ako 
Otvorený almanach tvorivých nadšencov.  
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zO SPOMIENOK ŽIJEME

(Anna Mária Pajtinková, 1. D)

Svitlo mrazivé decembrové ráno. Víchrica lámala konáre stromov a tie 

bezmocne padali k zemi. Šoféri áut nervózne trúbili, hasiči sa v zhone ponáhľali 
riešiť situáciu. Mestami sa tiahli dlhé zápchy a babičky zatvárali okná pred 

nevyberavým slovníkom naštvaných vodičov. Alebo to bolo úplne inak. Možno 

vtedy vyšlo slniečko o čosi skôr, aby si obzrelo celý svet, ako sa prebúdza a 
pripravuje sa na nový deň. To neviem. Úplne istá som si iba jednou vecou. V ten deň sa bánovskou 
nemocnicou ozýval môj prvý krik.

Ja, malé nemluvňa, som sa pritúlila k žene, ktorá ma deväť mesiacov až do tejto chvíle nosila pod 

srdcom. Konečne sa mi naskytla možnosť pozrieť sa jej do očí, cítiť je vôňu, dotknúť sa jej hladkej a 
teplej pokožky. Čas plynul ako voda. Akoby mihnutím oka som sa ocitla medzi ostatnými deckami v 
škôlke, s ktorými sme nedočkavo čakali, kedy si už na chrbty vezmeme školskú tašku. Teraz nechápem, 
prečo som sa tešila. Keby sa to dalo vrátiť späť, plakala by som. Chcela by som sa ešte poslednýkrát 
zahrať s autíčkom, očesať pani učiteľku, spapať celý chlebík aj s kôrkou, a hlavne, chcela by som si 
poobede ľahnúť do postele bez toho, aby ma niekto budil so slovami: „Vstávaj, máš veľa učenia,“ alebo 
„Nespi a choď poumývať riad a vyhodiť smeti!“ Kde sú tie časy? Prišla som na to, že človek celý život 
spomína. Na základnej škole som spomínala na škôlku. Teraz som na strednej a spomínam na to, ako 
som sa napríklad učila písať “f“. Bola to makačka. Alebo ako som stála na javisku a hrala som hlavnú 
úlohu v školskom divadle, či ako som spievavala na koncertoch. No tak to už býva: deti vyrastú, 
zamestnajú sa, nájdu si partnerov, postavia si dom a - zostarnú. Ja som práve vo fáze “vyrastú“.

Onedlho prekročím prah dospelosti a môj život budú čakať ďalšie zmeny. Možno pôjdem 
na vysokú, možno si zahrám v divadelnej hre, možno sa presťahujem do Anglicka. Kto vie? Zatiaľ 
pracujem z plných síl tu, na OA M. Hodžu. Môj minimálny cieľ siaha po maturitné vysvedčenie. A ako 

bonus možno spoznám nových zaujímavých ľudí. Mám nových spolužiakov, z ktorých sa rysujú dobrí 

priatelia. V čase plytkých vzťahov a potkaních zápasov o nejakú egoistickú výhodu to vôbec nie je zlá 

perspektíva.    

 

  Monika Šišovská, 1. A
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lÁSKA ZO ŠKÔLKY

(Jakub Šatura, 2. D)

Moja prvá láska sa mi stala v škôlke. Začala  sa v septembri, keď som mal 4 roky. 

Bolo to pre mňa veľmi pekné obdobie, veď som nemal žiadne starosti, len 
more zábavy. V škôlke mi bolo ako v nebíčku, mal som tam veľa kamarátov, 

no ani jeden z nich neznamenal pre mňa to, čo moja kamarátka. Spolu sme 

sa hrávali, zabávali a vymýšľali rôzne šibalstvá. Dokázal som stráviť s ňou 
celý deň. 

Bola pekná, milá a  vždy s  úsmevom na perách. Mala rada leto a  to som mal rád aj ja, tak sme 

spolu skladali rôzne hrady, zámky a domy. Na prechádzkach sme sa držali pekne za ruky ako sa na 

slušný pár patrí. Na detskom ihrisku sme sa vždy spolu hrali v pieskovisku. Dokázala svojimi malými 
rukami a drobnými prstíkmi, na ktorých mala obhryzené  nechty, vystavať krásne hrady. Zábavné boli 
aj hry na schovávačku. Nezabudnem, ako jej malá blonďavá  hlava vykúkala spod skrine, keď som ju 
hľadal. V jedálni sme sedeli vždy pri sebe. Ani neviem zrátať, koľko tých polievok sme vyliali, keď sme 
sa uvoľnili, a koľko bolo tých vzrušujúcich úsmevov cez štrbavé mliečne  zuby, ktoré ku mne vysielala. 
Koľko bolo tých vankúšových bitiek, ktoré sa skončili našim  smiechom a učiteľkinou prísnou tvárou. 
Keď som išiel domov zo škôlky, chytali ma smútky, že ju uvidím až na druhý deň. Raz mi dala malé 
papierové lietadlo, s ktorým som sa doma stále hral, až skončilo na ozdobnom lustri, ktorý som skoro 
roztĺkol. Raz - keď sme boli vonku na ihrisku - ju udrel náš spolužiak, len tak bezdôvodne, tak som 
mu to potom vrátil dvojnásobne. Keď v kalendári svietil svätý Valentín, dostal som od nej valentínku. 
V ten deň som plápolal šťastím. Potom však prišla predškolská trieda, kde sme sa už nemohli toľko 
hrávať. Občas ale áno: napríklad  keď sme spolu hľadali jednu rozprávkovú knihu, ktorá bola v našej 
škôlke legendárna. Nikto ju nemohol nájsť, no my dvaja sme ju po dlhom hľadaní našli. Niekedy si 
myslím, že najviac sme hľadali sami seba a jeden druhého.

 Posledný deň v škôlke, keď sme sa lúčili s našimi učiteľkami a spolubojovníkmi, mi dala pusu!!! 

Cítil som  sa ako v siedmom nebi, veď to bola moja prvá pusa od dievčaťa. Tá sa ráta. Potom prišla  1. 

trieda, nový kolektív, noví učitelia. Naše staré kamarátstvo  spí pod prachom spomienok spolu so 

škôlkou. Občas sa mi však prisní:  detsky nevinná, pôvabne štrbavá  a neskutočne zábavná láska. Takú 

už hádam ani nenájdem.

 

  Monika Šišovská, 1. A



lISTOVANIE 

(Roman Petráš, 1. D)

Nazdar, Jamal!

Chcel si, aby som Ťa informoval ohľadom toho, na akú školu ma vzali a ako 
sa tu mám, tak Ti teda píšem. Ako už vieš, hlásil som sa na letecko-technickú v 

Trenčíne a na obchodku, ktorá je tiež v Trenčíne. Najskôr som šiel na leteckú, 

ale vzdal som to, keďže už na prvej praxi som stihol zdemolovať zámok na 
skrinke... mal si vidieť to čoro-moro od majstra. Vieš si predstaviť, že by som opravoval lietadlá? Čiže 
som zistil, že to nie je nič pre mňa. Letecké spoločnosti si vydýchli.

Tak som teda prestúpil na obchodku. Mal som šťastie, že som obstál na prijímacích skúškach 

dobre, inak by ma už nevzali, keďže mali už len dve voľné miesta. Síce som šiel na už rozbehnutú školu , 
no v triede som už niekoho poznal. Je to kamarát zo základnej školy, respektíve najlepší kamarát. Bolo 
šťastie, že ma dali do triedy práve s ním. Adam ma tu už pozoznamoval ako s prostredím, tak aj so 
spolužiakmi a spolužiačkami, ktorí ma vítali so širokým úsmevom na tvári, čomu sa vôbec nedivím. 
V triede nás je celkovo tridsaťštyri, z toho dvadsaťštyri dievčat a desať chalanov. Myslím, že si máme 
z čoho vyberať.

Ako som postupom času zistil, tak naši chalani sú celkom týpci. Cez prestávku sa všetci nasmejeme 
skoro tak dobre, ako sa dobre vyplačeme na hodine matiky, ktorú, ako sa zdá, nikto nechápe. Občas 
si myslím, že ani naša profesorka, ktorá žije v akejsi inej dimenzii a inom rytme. A naše dievčatá? 
Hotové poklady! Už len ich ranný úsmev stačí a mám hneď o trochu lepší deň. Sú veľmi milé a vždy 
rady pomôžu, keď to potrebuješ, teda furt. Nájdu sa  medzi nami aj lenivé jedince, čo celý deň len 
ležia na lavici, poväčšine so slúchadlami v ušiach alebo prštekmi na smartfónoch, ale aj usilovné 
vlezdoprdelky, ktoré sa snažia byť u všetkých TOP. Ešte ich síce nepoznám všetkých, však je ich tu 
ako hadov, ale verím, že si onedlho pokecám s každým z nich! A s niektorými možno aj čosi viac. Čo 

sa týka našej triednej učiteľky, tak tá sa zdá byť vcelku v pohode. Najmä mojej matici sa zapáčila už 

len po telefonáte, keďže mi o nej básnila, aká je milá a bla, bla, bla... Mne úplne postačí, keď mi dá z 

angliny jedničku a šicko v porádku, zemáky sú v rádku. 

Na záver by som Ti chcel popriať všetko dobré, aj keď to niekedy tak nevyzerá. Maj sa krásne, 

skladaj básne, pri ktorých nám srdce žasne. Ja už, Jamal, radšej zhasnem.

 

10

  Lenka Opatovská, 1. A

   Magdaléna Kopčanová, 2. D





čO SA O LYŽIARSKOM 
NEHOVORÍ 

(Iveta Malíčková, 1. A)

Lyžiarsky.  Ďalšia téma na „umelecké“ rozprávanie. Nikdy som nevedela písať takéto veci. No keď je 
to povinné, jednoducho musím. Rozhodla som sa teda písať o tom, ako sme s babami strávili večer 
na izbe. Nehovorím že každý večer, lebo za niektoré sa fakt hanbím, tak napíšem len ten, ktorý je 
trápny len trochu. 

     
Bol utorňajší večer po dobrej lyžovačke . Na izbe sme štyri. Už sme umyté a oblečené v pyžamkách. 

Ako si tak ležíme na posteliach, zrazu ma niečo napadlo. 

,,Poďme si z niekoho vystreliť,´´ navrhla som. Baby na mňa zmätene pozreli.
,,Čo?´´ opýtala sa Barča.
,,Nechápem, ako si chceš z niekoho teraz vystreliť?´´ spýtala sa Vanda.
,,Budeme volať ľuďom a urobíme si z nich srandu,´´ povedala som.
Baby zostali natešené a vôbec nenamietali. Vytiahli sme si mobily a začali hľadať vhodné obete.
,,Budeme volať len chalanom, dobre?´´ spýtala sa Terka.
,,Jasné,´´ odpovedala som na jej otázku.
Prvý chalan, ktorý nás napadol, bol Vandin ,,vysnívaný´´.
,,Niééééé!´´ zakričala Vanda a začala sa smiať.
,,Nebóój, bude sranda, i tak nevie, že si to ty,´´ zahlásila som.

Po chvíľke prehovárania sme ju presvedčili a dala nám jeho číslo. Volala mu Terka.

,,Čo mám povedať?´´ spýtala sa.

,,Zahraj sa na žiarlivú frajerku a hovor o tom, že ho čakáš pred barom a celkovo si vymýšľaj,´´ prišla s 

nápadom Barča.

,,Dobre,´´ súhlasila Terka s návrhom.

Začala vytáčať číslo. Dala to nahlas, aby sme to všetky počuli.

,,Píp, píp, píp...´´

Nedávali sme  veľké nádeje tomu, že zdvihne, pretože bolo okolo desať hodín večer.

,,Áno?´´ ozvalo sa zrazu z telefónu.

,,Nó, Paľo? Kde si? Čakám tu na teba už vyše pol hodiny a už mi mrznú nohy!´´ začala Terka. 

,,Aha...No ale ja nie som Paľo. Kto si?´´ začudovane povedal.

,,Nehraj sa na debila, viem, že si to ty. Mám tvoje číslo...´´

,,Ale ja fakt nie som Paľo a ani ťa nepoznám. Pravdepodobne máš zlé číslo..´´

Po päťminútovom nezáživnom rozhovore sme sa to rozhodli  ukončiť.

,,Vieš čo?! Už ma serieš? Je koniec. Stále mi klameš a hovoríš mi hlúposti. Takto ma to už nebaví. Určite 

si s tou štetkou, že?! Preto sa nechceš priznať! Končím. Máš ešte nejaké posledné slová?´´ kričala 

Terka, ale už bolo vidieť, že sa jej chce smiať. Chlapec zostal asi omráčený  a nezmohol sa ani na slovo.

Vtedy Terka zahlásila: ,,Tak si vyser oko, čau!´´ A zložila. Vtedy sem sa pustili do úplného výbuchu. 

Bolo vidieť, že Vanda sa ako keby hanbí, i keď nemá za čo. Ale zobrala to v pohode. Po tom, ako sme sa 
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všetky upokojili, sme išli na ďalší hovor. Teraz som pre zmenu volala ja. Číslo mi dala Barča, keďže má 
veľa známostí. A tento chlapec bola jej bývalá láska, ktorá sa nenaplnila. Tak mi teda dala jeho číslo. 

Priznávam sa, že tento rozhovor ma úplne prekvapil a skoro som sa pocikala od smiechu. Ale aj baby. 

Začala mi teda diktovať jeho číslo. 
,,0908....´´

A tak som začala vytáčať. Po chvíli pípania to konečne zdvihol.

,,Ahoj láska. Kde si?´´ vyhlásila som prvé, čo ma napadlo.
,,Doma. Ležím. Prečo?´´ odpovedal.
Prekvapilo ma, že sa nepýtal, kto som. Ale Barča vravela, že si píše s toľkými babami, že ani nevie, 

komu dal svoje číslo a polovicu z nich ani nepozná.

,,No, pretože tu na teba čakám už dosť dlho,´´ začala som scenárom, ktorý skúsila  Terka v predošlom 
hovore.
,,A kde vlastne si?´´

Vtedy som zostala v pomykove, lebo ani ja sama som nevedela. No vtedy mi Barča perami naznačila: 

,,v Piešťanoch´´. Tak som zopakovala.
,,Čo?! Takto neskoro? A prečo zrovna v Piešťanoch?´´
,,Však sme sa dohodli a myslela som si, že sa pôjdeme zabaviť.´´

,,Ale ja fakt nemôžem.´´

,,Tak asi pôjdem ku kamarátke a von pôjdem s ňou.´´
,,Čo?! A čo škola?´´
Prekvapilo nás, že sa pýta zrovna na školu.
,,Jeden deň bez školy zvládnem,´´ povedala som, i keď normálne v skutočnosti by som to nikdy 
nepovedala.
,,Tak, a čo teraz?´´ vyslovil to s povzdychom na konci.
,,Božéé, prečo si sem nedošiel? Som strašne...nadržaná a veľmi mi chýbaš,´´ vyletelo zo mňa.
Vtedy sa baby začali smiať na celej čiare a ja som sa ich snažila prstom utišovať. To však nezabralo a 
vtedy som sa začala smiať aj ja, lebo som sa  už ani na slovo. Zdalo sa mi, že sa na tom smejeme aspoň 
dve hodiny, ale keď som sa pozrela na čas na mobile, tak sme sa rehotali zopár desiatok sekúnd. Samú  
ma to prekvapilo, pretože ani ja som netušila, kde sa to vo mne  vzalo. Pre citlivé duše pripomínam, 
že sme nič nepili a boli sme úplne triezve.
,,Prečo si mi nezavolala skôr? Teraz mi už nejde žiadny spoj.´´
,,Ani autobus, ani vlak?´´

,,Nie.´´

Všetko to hovoril takým tónom, ako keby bol nešťastný a zúfalý, že nemôže byť so mnou.

,,Tak to je škoda teda,´´ zahlásila som.

,,Hej, je.´´

Na mobile mi už ukazovalo, že spolu voláme vyše šesť minút, tak som sa to rozhodla nejako ukončiť, 

aby som neminula hneď celý kredit.

,,No tak ja pôjdem k tej kamarátke, keď nemôžeš.´´

,,Tak fajn. A zajtra nechceš ísť von? Po škole, keď mi skončí?´´

Zostali sme s babami úplne v pomykove, že čo sa nás to vlastne pýta. Tak som rýchlo zaimprovizovala:

,,Dobre, jasné. Tak mi zajtra napíš alebo zavolaj,´´ navrhla som, i keď som nemala potuchy, prečo to 

vôbec hovorím.

,,Dobréé,´´ povedal celý šťastný.

,,Tak ahoj zajtra,´´ povedala som to takým hlbokým sexy hlasom, pri ktorom sa baby začali smiať. Ešte 

predtým, ako sme to zložili, zo mňa na poslednú chvíľu vyletelo:

,,Milujem ťa.´´

,,Aj ja teba,´´ odvetil tichým a neistým hlasom.

Táto odpoveď nás dostatočne dorazila. A už sme sa šúlali po posteliach. Smiali sme sa  ako nikdy 

predtým. Baby ma začali chváliť, aká som bola dobrá.

,,Však viete, mám v tom prax,´´ povedala som svetácky. Čo som, samozrejme, nemyslela vážne.
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Trvalo celú večnosť, než sme sa ako-tak upokojili.
Rozhodli sme sa, že s volaním prestaneme. Teda aspoň na dnes. Keď sme sa uložili do postelí, ešte 

hodnú chvíľu sme spomínali na celý rozhovor. Až kým nás nepremohol spánok a nezaspali sme. Kto 

nám volal v našich snoch, zostáva však pre verejnosť tajomstvom.   

12 17

l      YŽOVAČKA S TEPLOMEROM  

(Monika Šišovská, 1. A)

Je naozaj niečo čarovné na tom, keď sa spustíte dolu svahom a studený vietor do 

vás naráža a prináša tú krásnu ružovkastú farbu na váš nos. Vločky na vašej tvári 
pripomínajú biele pehy a popraskané pery vám pohladí vánok. Všetka tá nádhera sa 

dá zažiť na lyžiarskom sústredení.

Cesta do hôr môže byť prekrásna aj hrôzostrašná. Pokrytá snehom či ľadom, nad 
ňou vetvy stromov zahalené bielou perinou. Sneh sa  zosypáva zo skál, ale svetlo na ňom vytvára 
trblietavú žiaru. Hotel sa ukrýva pod hromadou jasavého snehu. Len kľučka od dverí mrazí. Ako som sa 

jej dotkla, chlad sa postupne rozšíril do celého môjho tela. Oblečená v toľkých vrstvách oblečenia, ako 

keby som  išla na Sibír. Ľahla som si do postele. Zatiaľ čo moji priatelia sa zabávali pri spoločenských 
hrách, ja som si uchlipkávala z čaju. Teplo stúpajúce zo šálky mi zatiahlo okuliare rosou.  Neskôr som 
už v ruke držala teplomer v ruke. Teplota na ňom stúpala stále viac a viac. Po plytkom spánku  moje 
telo muselo prijať niekoľko paralenov. Nasledujúce dva dni som trávila podobne. Opakoval sa ten 
istý kolobeh úkonov:  spánok, tabletky, čaj, teplomer... Zostala som  na izbe sama. V izbe dunel strašne 
hlučný zvuk ticha. Nezostávalo mi nič iné, len sa ponoriť do vlastných myšlienok. Človek sa začne 
zamýšľať nad veľmi hlbokými vecami. Doteraz si neviem niektoré myšlienky vysvetliť.

  Poobede mi oznámili, že mi príde záchranca. Ako som sledovala slnko, zapadajúce za hory, 
do izby  vstúpila mama. Pomohla mi zbaliť skoro nevybalené veci a postupne sme sa pozbierali do 
auta. Cesta domov bola ako vo sne -  príjemne tichá a upokojujúca. Polovicu lyžiarskeho výcviku som 
strávila doma s maminou po mojom boku. Ale aj v tom je isté čaro, či nie? Mali by sme byť vďační za 
každú jednu maličkosť, ktorú máme, aj keď nám neraz zmení plány. Nikdy totiž nevieme, kedy o ňu 
môžeme prísť.

 

  Lenka Opatovská, 1. A
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pRVÁ LÁSKA  

(Zuzana Švajleninová, 2. D)

Láska je slovo, ktorého význam pozná  aj malé dieťa. Už od narodenia nám 

dáva naše blízke okolie lásku, pocit bezpečia a porozumenia. Keď vám povie 
malé dieťa, čo sa sotva naučilo rozprávať, že vás ľúbi, verte mi, že je to ten 

najkrajší pocit.

Zrejme každý z nás už asi zažil  pocit, keď sa na neho usmial jeho idol či 
už u dievčat alebo u chlapcov, a on úplne znervóznel. V bruchu sa mu mihotali motýle a na okamih 
ho zaplavila vlna šťastia. Ja, samozrejme, nie som výnimkou, ale o mojej prvej láske, kedy som bola 

zamilovaná do chalana urasteného ako jedľa, rozprávať nebudem. 

 Moja prvá láska sa narodila 27. apríla 2010. Práve vtedy sa narodil môj prvý synovec. Mala som 
desať rokov, nosila infantilné tričká s rozprávkovými motívmi, zvonové nohavice a na hlave učesané 
dva copy s farebnými gumičkami. Ani som netušila, ako mi to dieťa zmení život.

Malý Dominik sa narodil pár hodín pred polnocou. Mal niečo okolo päťdesiat centimetrov 
a vážil niečo necelých dva a pol kilogramov. Typické zdravé bábätko. Novinu, že som teta, som sa 
dozvedela až ráno. V škole som celý deň myslela na to, že konečne pôjdeme do nemocnice za sestrou 
a tým malým klbkom šťastia. Bol nádherný. Hlavička malá a guľatá ako dlaň. Očká ako malé zavreté 
gombičky, ktoré si ešte neprivykli na svetlo. Päste drobunké a silno zovreté. Telíčko bezpečne zavinuté 
v perinke. Keď som si ho už konečne mohla privinúť, bola som úplne mimo. Bála som sa, že ublížim 
tomu malému uzlíčku šťastia.

Po pár mesiacoch jeho života však prišiel radikálny zvrat. Nikto nič netušil, keď zrazu moja 
sestra zmizla ako ranná hmla. Žiadne „zbohom“, či vysvetlenie, prečo odišla. Zo dňa na deň Dominik 
prišiel o mamu. Bol síce ešte malý, nechápal, čo sa stalo, ale vždy sme mu s mamou dávali pocit, že je 
milovaný. Bolo náročné starať sa o malého chlapca, keď ja sama som bola ešte dieťa.

Prvý týždeň  bol asi najťažší. Ako ho uspať? Nakŕmiť? Predsa mama už nemala také malé deti, no 

ja som sa s tým predtým nestretla. Čas plynul a malý rástol. Začal sa plaziť ako malá stonožka. Do úst 

strčil hocičo, čo našiel. Detská zvedavosť. Začal nádherný džavot. Spájanie slabík do väčších celkov, až 

vznikli prvé slová! Jeho prvé krôčiky sme podnikali spolu. Ja som sebaisto stískala jeho malú rúčku a 

on spravil prvý váhavý krok vpred. Chvíľu balansoval, ale stále sa držal. Moja ruka bola jeho istotou. 

Zrazu sa pustil a vykročil sám. Wau! Ten malý chlapček, ktorý mi tak náhle a nečakane zmenil život, 

zrazu robil prvé kroky. Bola som  šťastná, a zároveň pyšná, že som bola pri tom, ako začal po svojom 

objavovať nový svet.

Teraz už až ako šesťročný chodí do prvej triedy. Stále má také nevinné modré oči, ktoré skrývajú 

mnoho šibalstiev. Doma na zadku ani chvíľu neobsedí! Avšak, v škole sedí ticho ako päť peňazí a 

počúva, aby nestratil priazeň svojej obľúbenej učiteľky. 

Moja prvá láska bola úplne iná ako lásky mojich rovesníkov, no som za to vďačná, pretože mi stačí 

jedno objatie, aby som navždy vedela, aký poklad vstúpil do môjho srdca.   

  Magdaléna Kopčanová, 2. D
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zAČAŤ OD ADAMA 

(Roman Petráš, 1. D)

Osobu, o ktorej vám porozprávam, poznám celých šesť rokov. Inak povedané, 

už šesť rokov so mnou chodí do triedy a ničí mi život. Myslím si, že ho 
poslala nejaká vyššia sila, ako trest za hrozné činy spáchané v minulom 

živote. Iróniou je, že ho zároveň považujem za najlepšieho kamaráta.

Ale začnem od začiatku. Spoznali sme sa v 5. ročníku. Zo začiatku sme 
si vôbec nepadli do oka. Aj napriek tomu, že naše matky mali rovnaký zmysel pre humor a česali 
nás na štýl čiarového kódu, pravdepodobne aby sa nám všetci smiali, sme si s Adamom sprvu vôbec 

nerozumeli. Adamova postava sa už odmala snažila dosiahnuť výšin, alebo skôr narážať hlavou do 

lustra. Ja som sa držal v nížinách. Moje prvé dojmy z neho ? No nič moc. Mal pohľad  republikána, 
ktorý ma chce vyhostiť z jeho krajiny. 

Ako plynul čas, na scénu zavítalo zopár sporov s ním. Pri jednom z nich sme sa takmer pobili, ale, 
našťastie, sme pravdepodobne ani jeden nemali odvahu zasadiť prvú smrteľnú ranu. Možno by sa 
vám to teraz nezdalo, ale Adam nezvykol byť stredobodom pozornosti a už vonkoncom nie zapájať sa 
do nejakej partie. Ako uplynuli jeden či dva roky, akosi sme sa dali do debaty a začali sa baviť. Adam 
sa stával čoraz viac sebaistejším a naberal guráž. V osmičke – dá sa povedať - už že sme boli dobrí 
kamaráti. Stretávali sme sa aj mimo školy a chodievali sme spolu všelikade, aj do trinástych izieb. 

 Až napokon prišiel deviaty ročník. S Adamom sme sa jeden druhému so všetkým zdôverovali 
a pomáhali si. Vždy, keď sme sa o niečom bavili, urobili sme si z toho žart. Neviem, čím to je, ale 
Adam vyniká istými zaujímavými schopnosťami. Vie človeka vytočiť do nepríčetnosti, no keď už mu 
pomaly zdvíhate sekeru nad jeho hlavou, stačí jedno jeho gesto či pohľad a od smiechu lapáte po 
dychu. Čudesné stvorenie. Jeho obľúbené číslo je 4 a duchovné zviera tuleň. Pýtate sa prečo? Pretože 
- ako vraví - štvorka je zbytočne diskriminovaná, a to pritom diskriminuje mňa. A prečo tuleň? Lebo 

vie napodobniť zvuky, ktoré tuleň vydáva. Netreba v tom hľadať logiku, ani sám tomu nerozumiem. 

Ale páči sa mi to.w

 A aký je Adam teraz?  Stále disponuje schopnosťou vytočiť ma do zúfalstva, potom rozosmiať, a 

zároveň pomôcť v čomkoľvek. Systematicky to robí každý deň. Aj keď mi táto osoba pije krv rýchlosťou 

dvadsať kilowatového čerpadla, vie byť úprimný. Rovnako viem, že by na kamaráta nedal dopustiť. 

Takže  lepšieho školského spolupáchateľa si ani nemôžem priať. Ibaže by sa objavil niekto s menším 

množstvom mentálnych porúch. To by však bola príšerná nuda.

 

  Lenka Opatovská, 1. A
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kONKE  

(Adam Kikuš, 1. D)

Konečne nadišla vytúžená nedeľa. Deň kedy som mal odísť na lyžiarsky. Keď 
som sa lúčil s rodičmi, tak som myslel na to, že budem mať od nich konečne 

pokoj. V autobuse som sedel vedľa Sama. Cestou sa nič zvláštne nedialo. Baby 

kecali ako divé, my sme počúvali hudbu, rozprávali sa, proste nič zvláštne. Po 
hodine sme sa zastavili v  žilinskom Tescu. Keď sme vošli do Tesca, pochytila 

ma nejaká bujará nálada. Hral som sa so všetkým, čo som chytil do ruky. Niektorí ľudia sa na mňa 

pozerali ako na mentálne narušeného jedinca. Nebudeme si klamať, mali na to dôvod. 

Po nejakom čase autobus konečne zastavil pod ubytovňou. Delil nás od nej „malinký“ kopček. 
Zobrali sme si veci a šli sme nahor, lenže spomínaný kopček bol zamrznutý a niektorým jedincom, 
vrátane mňa, sa podarilo aj párkrát tresknúť s lyžami a batohmi.. Po zdolaní tejto prekážky sme sa šli 

ubytovať. Ocitol som sa na izbe C304, ktorú som zdieľal spoločne so Samom, Dominom a Matejom. 

Pomaly sme sa ubytovali a chystali sme sa ísť na svah, kde nás roztriedili do skupín. Po rozdelení 

sme sa vrátili naspäť do nášho dočasného domova a išli  na večeru. Po večeri nám ešte učitelia vydali 

pokyny na ďalší deň a hajde na izby. Tak sme teda šli. Celý zbytok dňa sme behali po izbách, nezastavila 

nás ani večierka. Keď nás už behanie po cudzích izbách nebavilo, tak sme sa vrátili naspäť do našej 

kutice.       

Ležérne ležiac na mäkkých posteliach, riešili sme, kto nastaví budík. Hľadali sme ten najotravnejší 

tón budíka. A vtom sme objavili Konke! Bolo to vyzváňanie, ktoré sa vrylo do našich sŕdc. Napadlo nás, 

že sa spolu so Samom pôjdeme pochváliť s naším objavom aj ostatným chalanom. Keď sme dorazili pred 

izbu, v ktorej boli Filip, Janči, Timo a Marek, zistili sme, že majú zamknuté. Podišli sme teda bližšie k 

dverám a pustili na plné obrátky naše obľúbené Konke.  Chalani nám zúrivo otvorili, no keď nás  uvideli, 

vynadali nám kvôli polnočnému budeniu. Ja so Samom sme sa len smiali a šli sme dnu. U chalanov na 

izbe sme pobudli nejakú dobu. Počas vnúteného pobytu  u nich na izbe sme ich neprestajne otravovali 
s naším obľúbeným Konke, pokiaľ nás nevyhnali. Tak sme sa teda radšej vrátili na našu izbu. Matej a 
Domino už spali. Neváhali sme, samozrejme,  ani sekundu a zobudili sme ich pomocou Konke. 

Po nejakej dobe strávenej na izbe Samovi zavolala Miška z vedľajšej izby. Vravela, že sa s babami boja, 
že počuli nejaké zvláštne zvuky, tak sme teda šli tam. Počas pobytu u našich nežnejších spolubojovkýň 
niekto napísal, že učitelia kontrolujú izby.  Inštiktívne sme sa zobrali a chceli odísť do nášho brlohu. 
Ale čo čert nechcel, otvorili sme dvere, v ktorých čakali učitelia. Začali nám dohovárať. Vyzeralo to tak, 
akoby aj oni boli kdesi na záletoch. 

Samo sa im snažil vysvetliť , čo sa vlastne stalo. Do Samovho vysvetľovania  som sa zapojil slovami: 
„My sme boli len empatickí.“ Len čo som dopovedal túto vetu, pán profesor  ma zrušil ma sfúkol ako 
zápalku vo vetre. Tak sem teda s dlhými nosmi išli na izbu. 

Na izbe sme sa po všetkých tých vzrúšach chvíľu rozprávali. Po nejakom čase Sama napadlo, že ide 
vygúgliť, čo to vlastne Konke znamená. Zistili sme, že Konke v jazyku afrických kmeňov Zulu znamená: 
„všetko“. Po tomto zistení sme konečne mohli ísť spokojne spať. Plní všetkého.

Ráno sme sa zobudili, naraňajkovali a šli sme na svah. Bol som v skupine s pánom profesorom, 
ktorý nás v noci poslal kade ľahšie. Nachodili a nalyžovali sme sa ako blázni. Raz, keď sme sa zastavili, 
profesorovi začal zvoniť mobil. Ako zvonenie mal nastavené Konke. Keď som to večer hovoril chalanom, 
váľali sa od smiechu.    

Afričanom, tým je hej! Teraz však rozmýšľam, akou zvučkou zblbneme naše baby dnes večer. Pokiaľ 

nás, samozrejme, naši pedagogickí ochrancovia z tejto empatickej činnosti nestiahnu.     Natália Cesneková, 2. D



mÔJ BRAT, MÔJ VZOR  

(Alžbeta Ľahká, 1. D)

Nájsť v dnešnej dobe človeka, ktorého uznávam, je pomerne zložité. 

Myslím tým, aby bol vzorom pre mňa, no zároveň aj osobou 
uznávanou okolím. Našťastie, ja som nemusela dlho hľadať. Pre 

mňa je veľkým vzorom môj o  šesť rokov starší brat Tomáš. 

Hoci je odo mňa starší, väčší, a mal by byť zrejme aj múdrejší, 
v hádkach ho dokážem s prehľadom poraziť. Potom ma začne mlátiť. Keďže od svojich šestnástich 
rokov cvičí, ruky má väčšie ako ja hlavu a dosť od neho tá facka bolí. Obdivujem na ňom jeho vytrvalosť. 

Je trpezlivý, niekedy však chytí záchvat nervov: ako keď sme sa raz hádali a ja som sa pred ním radšej 

zamkla do izby. Pokúšal sa vykopnúť dvere a ,samozrejme, spravil do nich dieru. „Nehovor to mame, 
lebo nás oboch zabije!“- začal zúfalo prosiť. Problém bol v tom, že ani naša mama nie je taká slepá, 
aby si dieru na dverách nevšimla. Tak sa nakoniec rozhodol, ako veľký brat, že to celé zoberie na seba. 
A dokonca vedel veľmi dobre, že bez trestu sa z toho nevyseká. Vtedy ma až brucho bolelo od smiechu 
z toho, ako mu nadávajú, no tým, že zobral vinu na seba, si získal moje srdce.     

Takýchto zážitkov máme spolu viacej. Napríklad keď sa pokúšal za mojej pomoci zbaliť nejaké 
dievča. Podľa mňa ma na to ani nepotreboval. Dokázal baby očariť širokým úsmevom, pri ktorom 
ukazoval pekné zuby. Zatiaľ skoro všetky.

 Jeho prenikavo modré oči by roztopili aj najtuhší ľadovec. Nevyzerá ako tí terajší borci so štetcom 
na hlave. Svoje čokoládovo-hnedé vlasy si pravidelne strihá sám, skoro na ježka. A keď začal cvičiť, 
vtedy sa len išli o neho baby pobiť. Ale športovať nezačal kvôli dievčatám. Skúšal to najmä preto, aby 
sa dostal do policajného zboru, čo sa mu raz určite podarí. 

    Dokonca som si chvíľu myslela, či náhodou nie je teplý, pretože pekný chalan, čo sa o  seba 
stará, a nemá dlhší vzťah..... Proste mi tu vtedy niečo nehralo. Teraz už viem: čakal na tú pravú, ktorá 

k nemu pred necelými tromi rokmi zrejme prišla. Naša malá Miška. Veľmi im to svedčí, majú pekný 

vzťah, ktorý sa len tak nevidí. Len dúfam, pre jej vlastné dobro, že mu nikdy neublíži, pretože v tom 

momente by som ju zabila. Neznesiem pohľad na to, keď sa Tomáš trápi. 

 Jedna z mnohých vecí, čo na ňom obdivujem: všetko sa snaží najprv riešiť po dobrom. Je strašne 

láskavý, vyžaruje z neho prirodzená autorita, snaží sa pomáhať ostatným, no hlavne mne. Páči sa mi na 

ňom, že aj keď má veľakrát ťažký deň a ja mám zlú náladu, vie ma rozosmiať aj utešiť. Má však aj svoje 

slabosti, napríklad  lenivosť, keď si nedokáže alebo nechce upratať ani len vlastnú izbu. Vyhovára sa, 

aký mal v práci vyčerpávajúci deň, ale do toho pre neho posvätného fi tka by aj bežal. Toto mám po 

ňom. No čo už, aspoň mi za upratovanie dobre platí. Dáva si  vysoké ciele, no ak sa náhodou nesplnia 

hneď, keď chce, ide ho rozdrapiť na všetky svetové strany. Ale nevzdáva sa a plní si ich, ako len môže. 

Aj preto dokáže byť obľúbený vo svojej partii.

Zhrnuté jednou vetou, Tomáš je môj veľký brat, ktorý prekypuje dobrosrdečnosťou. Každý deň ma 

učí, že na svete vždy nájdeš kúsok dobra, ktorý môžeš rozvíjať, aby si ho mohol odovzdávať ostatným. 

Túto energiu zúfalo potrebujeme všetci.   
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  Magdaléna Kopčanová, 2. D
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sÚŽITIE – SÚŽENIE 

(Kristína Kurincová, 1. A)

N
áhoda je blbec. Niekedy nás milo prekvapí, inokedy poriadne potrápi. 

Najmenej očakávané sa stane realitou a nás to zasiahne ako facka. Bohužiaľ, 
platí to aj  pri susedoch.

Priblížim vám teda môjho suseda - ,,Kráľa Orgovánovej“. Vždy, keď ho 

vidím, neviem, či sa mám smiať alebo plakať. Väčšinou ho vídam v  lete 
v horúčavách, kedy sa cítim ako na Sahare. Všetci nosia čo najmenej oblečenia, podobne aj náš sused.  
Z domu vyjde len v trenkách, niekedy si prehodí župan, ktorý zaiste prežil stredovek. Jeho postavu 

opíšem takto: vysoká, chudá, (v minulosti možno svalnatá) s ná-znakom pivného bruška. Nohy si už 

odslúžili svoje, na svoj vek až príliš. Chrbát mu pokrývajú oranžoví bojovníci. Ruky, kedysi mocné 
nástroje muža, mu dnes už len ochabnuto visia popri tele. Hovoríte si, nič zlé, no nie? Vyvediem vás 
z omylu. Pri „cestovaní“ po tejto osobe nesmiete minúť  jeho tvár. Nie, nenosí prales na svojej brade, 
ani sumčie fúzy pod nosom. Napriek tomu jeho úzke pery dávajú najavo pocit pýchy a dôležitosti. 
Nos krivý ako nohy Húnov čuchá každú príležitosť na konfl ikt. Aspoň tak vravia mnohí. Severne od 
nosa jeho vpadnuté oči sondujú celý otoč sťa dravec, číhajúci na korisť. Ich prefíkanosť ešte väčšmi 
podčiarkujú husté, striebristé brvy. Vlasy mu už síce vypadali, no nič to. Jeho guľatú hlavu mu iste 
závidí nejedno zrkadlo. Tak skvostne sa na nej všetko odráža. Občas ma prepadne pocit, že si ju 
naschvál leští indulonou. Plus započítajme chôdzu ako z módnych prehliadok a hotovo. Veru, čudný 
zjav sa to skvie predo mnou. A jeho povaha? Ťažko povedať. Ako by sa v ňom bili dve osobnosti. Jedna 
priateľská, úsmevná a druhá odporná, odmeraná. Väčšinou však vyhráva tá druhá. Vďaka tomu sme 
s ním prežili i niekoľko zaujímavých príhod. Jedna mi utkvela v hlave dodnes.

Leto 2015. Slnečné lúče dopadali na moju tvár a bránili mi vo výhľade na otoč. V tom tichu ma 
napadlo: ,,Dievča, čo tak trocha hudby?“ Reku, prečo nie? Vytiahla som CD- čka, zapla domáce kino 

a už to frčalo. Zrazu vidím, že na otoči sa mihá známa postava. Vysoká, chudá, opálená... Sused. Chytila 

ma panika, že mi vynadá za púšťanie hudby nahlas, pretože on počas obeda spí. O to väčšmi mi padla 

sánka, keď sa začal vlniť do rytmu práve hrajúcej skladby. Smiala som sa na tom ako nejaký pacient 

z  psychiatrie. Od nášho suseda som čakála všeličo, ale toto ma skutočne dostalo. Dobre vedieť, že 

i takíto ľudia sa vedia zabaviť.

Druhá príhoda však predstavuje tienistú stránku nášho suseda. Viete, vedľa nás býva suseda 

- ,,Milovníčka psíkov“, pretože doma ich vychováva štyroch. Jedno ráno si spím, hotová z  celého 

týždňa, keď vtom sa zobudím na čudné búchanie. Rozlepila som oči. Slnko ma nečakane oslepilo, 

a tak prinútilo opäť zavrieť oči. Po chvíľkovom boji som sa vykynožila z postele. Cez otvorené okno 

mi zatiaľ príjemný vietor vial do tváre, čo ma aspoň trochu prebudilo. Chvíľu mi trvalo spomenúť 

si na dôvod prebudenia z krásnych snov. Až sa mi naskytol zvláštny pohľad: ,,všetečný“ sused búcha 

starým, hrdzavým plechom o  búdu a  susediných psov ide rozdrapiť. Výškou sa síce pýšiť nemôžu, 

no ich tóny im môže závidieť nejedna speváčka. Takto som sledovala psiu scénku päť minút, až to 

,,Adonisa“ prestalo baviť. Za občasného nadávania a mrmlania sa pobral do domu. Môj pocit hnevu 

sa prejavil tak, že som očervenela ako paradajka.

Nuž čo, stojím tu pred oknom a rozmýšľam, aké zážitky so susedom ešte zažijem. Nuda však iste 

nehrozí. Veď ako hovorieval Werich: Ľudia sú rôzni, najmä niektorí. A práve tí zvlášť.   

  Natália Cesneková, 2. D
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vERNOSŤ  

(Terézia Pasminková, 1. A)

Dôstojník s pomerne vysokou postavou, uhrančivým pohľadom a hustými 

gaštanovými vlasmi. Široké ramená mu v mladosti rámovala uniforma. 
Pár zeleno-sivých očí, odzrkadľujúcich jeho šľachetné vnútro, vzbudzoval 

na prvý pohľad rešpekt. Ostré črty tvorili viditeľný kontrast s dôstojne 

pokojným výrazom jeho tváre. Vo svojej jednoduchosti prekypoval 
noblesným šarmom. Muža, o ktorom vám rozprávam, som nepoznala. Nikdy som ho nevidela. On však 
mňa áno. Dočkal sa ma, no krátko na to zomrel. Zväčša uznávame ľudí, ktorí v živote niečo významné 

dokázali. On nič také neurobil. Ak aj áno, nikdy nie pod svojím menom. Režim by to nedopustil. 

Napriek tomu toho po sebe veľa zanechal. Napriek tomu sa v deň jeho pohrebu zhromaždili davy 
ľudí, aby mu dali posledné zbohom. Napriek tomu zostal osobnosťou, ktorú obdivujem. 

  Svoj život prežil jednoducho a skromne. Ako mladý povedal áno žene, do ktorej sa zaľúbil 
na prvý pohľad. Nie, to nie je ten správny výraz. Zaľúbil sa do jej hlasu, ktorý už niekde počul. 

Práve vďaka nemu ju spoznal, keď ju prvýkrát uvidel. Tejto žene ostal verný do konca svojho života. 
   V časoch odlúčenia jej svoju lásku dokazoval v dlhých listoch. Len neveľmi však dokázali 

nahradiť jeho neprítomnosť. Kvôli nej, a rodine, ktorú si s ňou založil, sa vzdal viacerých pracovných 
príležitostí a presťahoval sa do jej rodného mesta. Síce menej, no predsa aj tu mohol naďalej rozvíjať 
svoj talent. Napriek tomu, že fi rmy potrebovali jeho zručnosti a patenty, stal sa pre nich nepohodlným. 
Prečo? Pretože sa – ani za cenu bohatstva a krátkodobého šťastia -  nevzdal toho, čomu veril, a toho, 
čo miloval. 

   No ani ľudská neprávosť, zákernosť a chamtivosť mu nedokázali ublížiť. Jediné, čo mu zanechali, 
bolo pár viditeľných vrások na čele a v okolí očí. Potom však prišla ponuka, aká sa neodmieta. Rusko, 
Moskva – v tom čase splnený sen pre každého zanieteného človeka, vynikajúceho vo svojej práci. 

Skvelá príležitosť na získanie zaslúženej slávy. Podmienky boli celkom jednoduché. Vlastne iba 

jediná. Nepriamo odznela z úst riaditeľa.: „Jozef, keď prestaneš chodiť do kostola, brány do celého 

sveta sa ti otvoria!“ Odpoveď? Rýchla, bez zaváhania.: „Jindro, ja pre také nič všetko nestratím!“ 

   Ten muž bol môj dedko. A moja babička v ňom našla závideniahodnú lásku, celoživotné šťastie.

  

  Karin Bieliková, 1. A

   str.  30 – 31:  Monika Šišovská, 1. A





32

bOŽIA BABKA BOŽENA 

(Lívia Daňová, 1. A)

V 
poslednom čase sa mi o tejto osobe sníva skoro stále. Možno preto, že už 

mesiac nás stráži zhora.
Bezvládnu, ospalú, tichú, smutnú. Takú som ju naposledy videla. Moju 

obľúbenú babku. Ležala v bielom pyžame, v zelenej nemocničnej izbe, 

na posteli pri okne, za ktorým v tom čase buchotali kvapky dažďa, ako 
keby nám chceli niečo naznačiť. Keď som ešte len vchádzala na JIS-ku, okamžite som pocítila strach 
a smútok z ľudí, ktorí tam nevládne ležali. Ako by do mňa niekto pichol ostrým vriacim nožom. V 

bruchu čudný pocit, telo celé spotené. „Doľava a rovno,“ povedala sestrička a o pár sekúnd sme zazreli 

babku. Navštívili sme ju s mamou. Spala. Spala tak sladko a tak nevinne. Po 20 minútach otvorila oči. 
Ako – tak sa snažila podať mi ruku. Stará, vráskavá, žilnatá, dopichaná ruka starej mamy. Oblial ma 
pocit spokojnosti. Keď ma stisla, moje oči zaplnili slzy. Hrozne som sa o ňu bála. A tie prístroje naokolo 
tiež nevytvárali upokojujúce prostredie. Babka sa už s nami ani poriadne nedokázala rozprávať. Slabé 
telo sa na nás len pozeralo. Pripadalo mi, že sme tam už celú večnosť, keď sa v tom priblížila sestrička 
so slovami: „Dávajte pozor na čas. Ste tu mimo návštevných hodín. Máte ešte 10 minút.“ Mama si 
povzdychla. Jej smútok v očiach som nedokázala prehliadnuť. Natrela babke suché, popraskané pery, 
cez ktoré nemohla už ani piť, lebo jej vnútornosti štrajkovali. Stále ma držala za ruku. Nadišiel čas 
odchodu a babku akoby niečo koplo do života – s príjemným úsmevom nám zakývala. „Ahojte a držte 
sa!“ Posledné hrejivé slová, ktoré moje uši zachytili. Babka odpočívala v nemocnici tu v Trenčíne. 
Cestou domov nám pred nosom ufrndžala červená MHD-čka, a tak sme v sychravom počasí čakali na 
ďalšiu. Prebiehali sekundy a minúty dňa, ktorého sa obáva takmer každý – piatok trinásteho. Mama 
odišla autobusom rovno do práce a ja som išla domov. Zbytok dňa prebehol hladko. Akurát mne v 
hlave stále vírili myšlienky z nemocnice. Večer, keď už ma mladšia sestra volala k nej do postele, lebo 

jej už padali viečka, prišla mama z roboty aj s babkou z tatovej strany. Zavolala ma na chodbu. Zhasla a 

... „Babku si už zobrali anjelikovia,“ a celý byt náhle pohltil smútok a plač. Depresia. Únava si ma našla 

až po polnoci. Aj tak mi tá informácia nedala spať. Navždy si ju budem pamätať ako veľmi skromnú 

osobu, ako niekoho, kto by za bezpečie druhého dal všetko. Do pamäte sa mi vryla najmä tým, ako z 

okna svojho domu na dedine vykrikovala na všetky svoje vnúčence, aby si dali čiapky, prišli sa dnu 

ohriať, v lete aby neboli toľko na priamom slnku. Čo som mala na nej najradšej a obdivovala – vždy 

každého ponúkala jedlom. Keď sme k nej prišli na návštevu, ona hneď: „Ohrejem vám segedín?“ Ach, 

mala som ju rada rovnako ako moju druhú babku. Učila ma, ako sa robia moravské buchty, občas ma 

prekvapila domácimi parenými buchtami, ktoré som zbožňovala. Veľmi rada piekla a varila. Robila 

to s láskou, nie z donútenia, a to ma očarilo. V kuchyni strávila podľa mňa väčšinu svojho života. Aj 

keď každému niekedy dohovárala, po čase na to zabudla. Usmievavá, dobrosrdečná, starostlivá. Tak si 

budem navždy pamätať moju babku Boženu.

Počas písania tohto textu sa mi znova objavili slzy v očiach. Pán profesor povedal, že sa máme 

odviazať a nebrániť sa citom. Tak som to hneď využila a pero už písalo samé. Hoci mám lesklé oči, 

myšlienka na ňu ma núti usmiať sa. Za všetko Ti  ĎAKUJEM, babi.   

  Natália Cesneková, 2. D
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lAVIČKA  

(Natália Cesneková, 2. D)

Z jej úst vyšiel hustý biely dym,  jemne presvietený jasným mesiacom, ktorý sa práve 
vypĺňal. Bol stred augusta, ale noc bola chladnejšia ako po iné dni. Možno aj kvôli 
slovám, ktoré prebodli moje srdce ako tisíc ľadových nožov, a zabili moju nádej, 
šťastie, nevinnosť, vymeniac ich za  prázdnotu. Ten zvláštny cit  pomaly vytekal z 
mojich žíl, ktoré sa začali plniť dymom a popolom. Tak teda naozaj koniec?

 Prešli sme popri lampe, ktorá zhasla len pred niekoľkými hodinami. Prečo niektoré lampy 
zhasínajú v tej najväčšej tme? Prišli sme na železničnú stanicu. Civela tam lavička, na ktorej sme 
presedeli väčšinu leta. Ešte bola jemne pobozkaná ohňom, ktorý sme  zapálili presne v strede, aby 
sme sa ohriali v studenej a tmavej noci. Sadli sme si oproti seba, no do tváre sme si nevideli. Nechceli 
sme. Ticho. Zdvíhal sa mi žalúdok, možno z toho bodavého ticha, alebo z  prázdnoty v mojom srdci 
či z chaosu  rôznych myšlienok, otázok, ktoré sa mi hmýrili v hlave. Nie a nie ich zastaviť, nutkavo 
sa opakovali stále dookola. Z mojich svetlo-modrých vlasov svetielkovala jedovatá hmla. No ja som 
videla len slzy zmiešané s tmavou mascarou, ako sa mi  pomaly kotúľajú po lícach a padajú na čierne 
rifl e. To strašné ticho  prerušilo škrtnutie zapaľovača. Nefungoval. Z vrecka som vytiahla svoj a položila 
ho ku stredu obhorenej lavičky. Po dvoch pokusoch som zbadala jemný plameň. Znova som siahla do 
stredu a zobrala zapaľovač naspäť. Tupo som naň pozerala.  Nebol môj, ba vlastne áno, ale na začiatku 
leta sme si ich vymenili. Teraz sú znova u svojich pôvodných majiteľov. Oblaky prekryli mesiac. Jediné 
svetlá žiarili z  koncov dvoch cigariet, ktoré slabo ožarovali dym. Občas sa ozývali jemné výdychy.

Rozmýšľala som. Čo povedať, ako to povedať. Nakoniec som sa odhodlala na jediné slovo, snažila 
som sa byť silná, ale aj tak sa dal v mojom hlase počuť plač a smútok. „Prečo?“ Odpoveď som nedostala. 
Je to naozaj koniec? Môže niečo také silné, planúce,  vibračné vyhasnúť tak rýchlo?

Oblaky znova odhalili jasný mesiac, ktorý nás osvetlil. Vtedy som začula jeho roztrasený nádych. 
Chladným vzduchom sa ozvalo tiché, no potom výraznejšie „prepáč, neviem ti to vysvetliť!“

Láska bolí ako srdce, ktoré zhorelo na lavičke pri železničnej trati. 

 

  Karin Bieliková, 1. A
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cAFÉ SLÁDKOVIČ   

(Sandra Struhárová, 2. D)

B
ol august. No počasie októbrové, studené a upršané. Vošla som tam, kam 
chodím vždy - moja milovaná kaviareň.  Café Sládkovič. Na prvý pohľad, len 
čo vojdete dnu, uvidíte barové stoličky, piano, zrkadlo, na ktorom je rozpis 
tých najlepších koláčikov v meste. Na druhý pohľad, keď len o kúsok viac  
potlačíte čierny mrak plný zlosti, uvidíte váš ozajstný domov. Odpočinok 

vymodelovaný v nábytku ako gauč s huňatou kožušinou prevesenou  cez operadlo. A nakoniec 
vás očarí  najlahodnejšia chuť kávy v celom meste. Presne tento pocit zažíva obyčajný zákazník, 
no ja , ja v tomto celom vidím ešte kúsok  viac.

Môj zrak po prvom krôčiku padne na neho. Dlhé vlasy spadnuté v očiach, čo vám preniknú 
do duše, ramená široké, mocne držia šálku, do ktorej sa leje tmavá tekutina.  Spoza  pary na mňa 
pozrie sladký úsmev venovaný iba mne. Prídem bližšie, až vidím každú jazvu vyplnenú čiernym 
atramentom. Na prvý pohľad vyzerá drsne a bolestivo, no každá z nich má špecifi cký význam. 
Stisne ma do milujúceho  objatia, až ucítim jeho pery v mojich vlasoch. Nakoniec počujem jeho 
ústa, ako mi šepkajú tú najbanálnejšiu a zároveň najkrajšiu vetu, akú od neho môžem počuť. 
„Milujem  ťa.“ Ako Sládkovič s Marínou, takto sa stretávame v našej unikátnej  kaviarni.

Hlavou mi bež spomienkový fi lm. Všetko to začalo v jedno upršané ráno, zas, zas v tejto 
kaviarni. Práve mi prinášal ako kávu. Bol tam nový. Šálka mu nemotorne spadla na zem, 
kúsok od mojich nôh.  Chlapci si sebavedome myslia, že všetko je  jednoduchšie, než to vyzerá. 
Náhoda však používa iný scenár. Veľa ľudí vraví, že láska je komplikovaná, no jeho oči, prosiace o 
odpustenie za obliatie kávou, ma uprosili na prijatie  ponuky  stretnúť sa s ním znova. Od toho 
dňa sme obaja vedeli, aké jednoduché je zamilovať sa – kvôli káve. Aj do kávy.
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  Magdaléna Kopčanová, 2. D
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