
XXVII. GORAZDOV LITERÁRNY

 PREŠOV



Zborník

z XXVII. ročníka celoslovenskej sú ažeť

s medzinárodnou účas ouť

     v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

výber literárnych prác

3. december 2022



XXVII. Gorazdov literárny Prešov

je súčas ou ť

 XXXIII. svätogorazdovských dní na
Slovensku 

a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 

2016 – 2025, 

nad ktorými štrnástykrát prevzal záštitu

exprezident 

Slovenskej republiky

 IVAN  GAŠPAROVIČ



Literárne príspevky hodnotila porota
v zložení:

prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Mgr. Lenka Šafranová, PhD.



Slovo poroty

Gorazdov literárny Prešov aj v tomto ročníku priniesol

rad zaujímavých a originálnych súťažných prác, ktoré na jednej

strane manifestujú talent a v niektorých prípadoch aj literárnu

erudíciu ich autorov. Po individuálnom hodnotení a následných

poradách  odborná  porota  ocenila  najzaujímavejšie  zo

súťažných  diel,  pričom  prihliadala  na  kvalitu  textu,

vyplývajúcu  zo  spôsobu  spracovanie  témy,  jej  štylistického

stvárnenia  pri  próze,  či  metaforiky  pri  poézii.  V niektorých

prípadoch (predovšetkým v detskej kategórii)  porota brala do

úvahy  i potenciál  autora,  ktorý  sa  môže  časom  zlepšovať

i vďaka radám a odbornému usmerneniu. 

Ako istý problém, týkajúci sa prózy i poézii v kategórii

dospelých  a rovnako  i detí,  porota  vníma  častú  „naivitu“

samotného  námetu,  ale  tiež  jeho  formálneho  spracovania.

Texty  v takýchto  prípadoch  často  pracujú  s falošnou

emocionálnou alebo výrazovou naliehavosťou, ktorá sa na prvý

pohľad  tvári  artistne,  no  v podstate  ide  len  o vyprázdnenú

formu, tendujúcu ku gýču.

Na druhej strane, ako sme uviedli, v súťaži sa vyskytli

texty,  predstavujúce  literárne  solídne  práce, konkurujúce  aj

dielam renomovaných autorov. 

Veríme,  že  v podobnom duchu bude  súťaž  Gorazdov

literárny Prešov pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Za porotu doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. 





VYHODNOTENIE

celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou
v tvorbe duchovnej poézie, prózy  a drámy

XXVII. Gorazdov literárny Prešov

P O É Z I A

1. miesto Adam Kollár, Stará Ľubovňa

2. miesto Marek Jaroš, Stará Ľubovňa

3. miesto Jana Cigániková, Slovenský Grob

Čestné uznanie

Klaudia Šprochová, Stará Ľubovňa
Zuzana Martišková, Topoľčany
Magdaléna Martišková, Topoľčany
Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa
 
 P R Ó Z A
1. miesto Jana Cigániková, Slovenský Grob

2. miesto Hana Vorobelová, Prešov

3. miesto Beáta Blahová, Prešov

Čestné uznanie

Elie Ivančová, Prešov



DETSKÁ TVORBA

1. miesto Soňa Čandíková, Stará Ľubovňa

Lenka Melcherová, Stará Ľubovňa

2. miesto Jakub Kvokačka, Ľubotice

3. miesto Tina Strenková, Stará Ľubovňa

Lenka Starinská, Nová Ľubovňa

Čestné uznanie
Elisabeth Galajdová, Fuljanka
Alžbeta Garberová, Šarišské Michaľany
Johana Holotňáková, Stará Ľubovňa
Emma Ligusová, Prešov
Natália Matoľáková, Stará Ľubovňa
Anežka Ščurková, Stará Ľubovňa
Natália Točeková, Hniezdne

Cena neziskovej organizácie Gorazdus pri SSOŠ 
Elba v Prešove

Jakub Kvokačka, Ľubotice
Elie Ivančová, Prešov

Cena oblastnej rady Matice slovenskej v Prešove

Elisabeth Galajdová, Fuljanka
Marek Jaroš, Stará Ľubovňa



VÍŤAZNÉ  PRÁCE

P O É Z I A





Adam Kollár

Na jeden deň

Korunovaná jarou v magickom kruhu
mala si sen. Celkom nahá
medzi bielymi perinami
rozvoniavajú
byliny, do pier vkladáš ďalšie.
Preletíš, páv, cez hory, ku svojej milej.

Dievčatá si budú závidieť.
Kytice.

Nespíš

V hrnčeku sa ti zjavil Mesiac
a štyri deci čiernej tváre.
Zabudla si, ako sa modliť,
so zvýšeným tepom, po káve –
ruky zopneš inak. 
Nepokoj, zohnutý chrbát, krk k svetelnému zdroju. Bičuješ sa 
sama
stláčajúc klávesy.

Schrödingerova mačka

Lásku vymyslel Boh a vopchal ťa do neviditeľnej krabice,
ktorú podopieraš nohami.
Sedíš, ležíš, stojíš na hlave, klaniaš sa svalmi.
Z profilu chceš byť doplnená svetom, ako aj ty dopĺňaš zlo. 
V pravom uhle 
na siedmy deň vzhliadaš k špičkám. 



Marek Jaroš

symbolika

na obraze
má tvoja matka
rozpustené vlasy
hoci je vydatá
vyzeráte ako rovesníci
je mi bližšia než Otec

prosba

často sa neobratné slovo 
premení na súhlas –
chlieb
bez pekárskych skúseností 
a receptu
mu nerozumieš
budeš sa ním sýtiť hoci 
nechutí
ako báseň
azda preto že je tvoj
každodenný

pomáha vystierať ruky

na predavačov prameňov
máš vyhradené sviatky
túžiš nech sa vpijú do chleba
aby si sa už viac nedusila

kráčanie popri stene

zakázal som si o tebe písať
si pre mňa priveľké sústo

oceňuješ moju snahu

opäť ma pozývaš na hostinu
tvoju poslednú
oblečieš ma do slávnostných 
šiat



Jana Cigániková

Páčiš sa mi

v knihách
v polievkach aj vo vlasoch
ako horčičné zrnko v kyslých uhorkách
v dejinách ktoré mi do kódu vpísali strachy o telá
v postave dieťaťa
ktoré mám iba sprevádzať
v ránach
ktoré by mali byť v ženskom rode
také tiché ako keď im nie je nič
v prsiach kojacej ženy
v očiach
vo všetkých molekulách sa chceš prelievať
ešte aj v mŕtvych si spoľahlivý
ako dobrý zlodej
aj v smrti vrezanej do dreva.

Obraz

staviaš si svoje hrady bez piesku 
tak si narástol
ani tvoj otec už pre teba nie je 
dosť mladý
na liesku zavesil ruky
pochabé že by si občas zaslúžili
visíš 
ešte nikdy som nebola taká malá
do očí sa ti nepozriem
zdáš sa neznámy
sľubujem si, že sa o pár hodín pustíš,
len chvíľu musíš visieť 
bez mamy





ČESTNÉ  UZNANIE



Klaudia Šprochová

zabúdam

iba zažltnutá spomienka
ma vracia v tvojom dome do čias
keď sa od stien odrážal
hlasný smiech
komínom utekala radosť
slová objímali
zbližovali

navždy
ti zostanem sedieť na kolenách
dvojročná

na dušičky

hlas sa láme o chryzantémy

načúvame im tichom
stále sú pre nás svetlom
za farby skrývame smútok
ale i radosť

cez plamienky sviečok
rozochvievame spomienky

otec

sfúknem sviečku
dym tancuje s izbou
prenesie ma na tribúnu 
cirkusu
naše ruky od cukrovej vaty
sa nedajú oddeliť
stláčam jeho rameno
nafukujem bublinu z bezpečia
teplý vývar a leukoplast
v topánkach je skrytý magnet



Zuzana Martišková

Konfrontačná

Raz doplním ti zbierku o nás
exponátmi preklepových 
papierov.

Budeme spájať modré 
preliačinky
pekne do domčekov. 
Dieru za dierou.

Prišpendlíme ich pekne 
o noviny,
najlepšie dáke včerajšie.
Tým skopčíme rázne všetky 
naše viny
Aby ich ani jeden z nás viac 
nenašiel.

Herbáre

Omotala som drôtom
fiktívny les, 
stlačila kmene kolien 
viac k sebe
aby sa mi zmestili do vázy.

Kým nepokosia všetky lúky
cvendžavými kosami,
aby svetlo bilo viac do očí,
v stojatej vode nevytušíme,
koľká nám už bije.

 Zatiahnem koruny.
 Rozčešem vlasy.
 A počkám.

Na zelené omietky,
čo sa v šere menia
na všetky tie neznáme hroby
plné polepených ploských 
mŕtvol
každého jedného z dní...



Magdaléna Martišková

detské izby - terény zaliate voskom

milovali sme panoramatické izby
plné rozhučaného svetla
vtedy v spomienkach neskrivíme ani vlasy
ani čas ani hladinu
len priestor nadšene otáčame
s dlaňami do slniečok
ponorení v nepomenovaných kúzlach
lámeme sa ako pastelky
a je nám to smiešne
veríme v osud
ako si nás raz dočíta
zastelie
a priblíži tomu svetlu
ktoré sme si nenachytali zo zásoby

čiarové kódy členkových ponožiek

ponad most dvíhaš nohy
už dávno nemusí byť drevený
hlavne že to klopoce

som súčiastkou v presklenom vzduchu kupé
zakotvená privysoko 
na prianie nad mostom
ktoré aj tak nestihnem vysloviť

hlavne nestúpiť na čiaru
nevidieť čiernu mačku zľava
a mníšku bez tašky...



Ema Jeleňová

mladá žena

slnko sa odrážalo
v špinavých oknách
dedinského domu

smiala sa
na jej lícach si urobil domov
apríl 
jeden lúč jej skrížil cestu
ruky si položila na oči
utekala ďalej

za ním
za svetlom

starec pred kostolom

zodraté podrážky
sa boja dažďa
starec si dáva pozor
kráča len po betónových kockách
preskakuje mláky
ako v detstve
keď čakal na dážď
a domov si ho niesol
v mokrých ponožkách

detstvo
skryté v chlapcovi
na zažltnutej fotografii
pred kostolom





VÍŤAZNÉ PRÁCE

P R Ó Z A



Jana Cigániková
Luana

Židia boli divní, hovorila mi teta,  hovorila to, lebo to
tak počula a tiež preto, že sama bola kresťanka. Ani neviem, či
nejakých Židov poznala, teta nemala rada ani Cigáňov, neviem,
ako by reagovala na adopciu toho nášho, mňa mala rada,  ja
som nebola  ani  Cigáň,  ani  Žid a ešte  som bola jej  krv.  Tak
málo stačí,  aby ma mal  niekto rád,  ja  som vždy chcela  mať
rada ľudí bez rovnakej krvi, lebo tí s rovnakou žijú ďaleko, ale
aj tých mám rada len tak, ako musím, lebo sú moja krv. 

Toho nášho chlapca mám radšej ako všetkých ostatných
s rovnakou krvou a aj teba, zasmeješ sa, aj keď ja to ako vtip
nemyslím. Moja teta by sa zrejme obracala v hrobe, keby sa to
dalo a možno ani nie, lebo po smrti už asi človek vie, že na krvi
nezáleží, tá DNA je preceňovaná, povedal si mi, nesmiala som
sa, aj keď ty si to tak nemyslel. 

Luana vie kričať sa, vidí len stredným uchom, pomáha
jej  udržať  rovnováhu,  ruky  odstraňujú  prekážky,  okolie
chradne, je unavené, najviac Valentyna, tá vidí retrospektívne
aj periférne,  vytvára Luane viac ako polovicu,  ale nedelia sa
o všetko. Luana nepovie, čo počuje a Valentyna zase, čo vidí,
bolo by to márne, každá žije v inom svete, v tej istej ohnutej
realite, ale na druhú stranu, lievikom vtečené do jedného domu,
v spánku sa nestretnú, postele sú od seba vždy ďaleko. Mladá
kričí už od druhej, zase nespali,  hovorím ráno a my tiež nie,
hovoríš,  je  medzi  nimi  hluchoslepá  priepasť,  Luana  vidí
stredným uchom a kričí  sa,  sa je jej daj aj chcem, iba na to
stačí.  Luana,  poď kušať,  povie  Valentyna  ráno,  myslí  si,  že
jedlom sa jej priblíži, Luana sa nepriblíži, ty nechačeš kušať, či
tak nejak, ona nič, nechače, hovorím, nejde ani za hlasom, len
sa drží na nohách, rovno skáče, kričí sa, do ruky jej vtisnem
kus suchého chleba, chlieb nie je naozaj suchý, je vlhký, Luana
kušá. Ráno by sme mali, povieš. 



Sa, sa, kričí a ja neviem, čo chce, chcem jej rozumieť,
nedá  sa,  odpoviem,  nevie  ju  to  zastaviť,  je  rýchla  a nahlas,
moje sa je tiché, bojí sa nedať, čo potrebuje, ale naozaj nedá.
Strácam  sa  v hodinách  a myšlienkach,  vynárajú  sa  mi
spomienky,  mala  som  len  jednu  bábiku,  ktorá  bola
rádioaktívna, ale ona nekričala, Luana kričí  sa, neviem, čo jej
môžem dať,  dala  som už všetko,  nie  seba  ti  nedám,  som si
vzácna. Naráža do všetkého, aj do mňa narazila, poviem ti, keď
sa obzeráš,  Luana sa neobzerá,  lebo nie  je  za  čím,  my sme
zábrany, ničíme jej slobodu, hovorím ti, keď sa hneváš, nezdá
sa ti to vtipné a ja to ani tak nemyslím. Valentyna sedí v izbe,
pozerá videá a počúva správy. Včera si obliekla nočnú košeľu
po mojej starkej, tvoja babuška kak ja, nevšimla som si, naozaj
to tak je, asi sú všetky rovnaké, také nízke, oblé a všetky skôr
či neskôr žijú vo vojne. Aj my raz budeme starí aj naše deti,
hovoríš, zdá sa mi to vymyslené, ale také babky väčšinou sú. 

Čas nám ide pomaly, hodiny netikajú nikomu, aj tak je
to jedno, hovorím, ty si myslíš, že stačí vymeniť baterku, ale ja
viem,  že  tento  čas  si  už  nevrátime,  je  už  niekde  inde,  na
druhom svete, budeme len vedieť, že bol a nikto si naň nebude
chcieť spomínať. Ale myseľ je iná, nerobí, čo chcem, je ako
dych, správa sa tak, aby prežila, tebe sa to zase nezdá, vieš sa
zavrieť  do izby a pracovať,  ja pracujem všade.  Luana mi už
vyteká z okien, beriem ich von, čerstvý vzduch nám robí dobre,
lepšie ako vývar z polievky, premýšľam, či som nemala robiť
niečo viac neznáme. Šošovicová polievka mi pripomína mamu,
povedal si mi raz, nechcem, aby im vývar niečo pripomenul,
vývar  je  hotový  a ja  otváram  balkónové  dvere.  Luana,  poď
kušať, vravím,  Valentyna  doje  polievku,  nenechá  ani  vňať,
nikto neje vňať, iba Valentyna, vstane od stola, spasiba, nemáš
vôbec za čo a už odchádza do izby, Luana neďakuje, lebo neje,
iba chlieb, čo jej strčím do ruky, dívam sa na teba, keď zatváraš
dvere  izby,  robiť  z domu  má  svoje  nevýhody.  Ja  som  zase
s deťmi sama, ona je mliečna a vôbec nie je chudá, musí niečo



jedávať, klopem Valentyne,  da, ona kuša vsio, tak prečo neje
tu, pýtam sa, ticho, ja sa stiahnem a idem robiť niečo neznáme. 

Luana kričí,  sledujem ju,  je  taká mliečna a vôbec nie
chudá, možno kričí od hladu, pomyslím si, Luana,  ty chačeš
kušať, hovorím, aby som jej bola známa, Luana sa neotočí ani
za hlasom, ani Valentyna nechače, príde mi ukázať video z jej
rodného mesta, ani ja už radšej nebudem, otváram balkónové
dvere, chcem to tu vyvetrať, ten vývar pachne ako mŕtve kura,
ako to niekto môže jesť,  poviem ti,  rázne ma zastavíš,  mám
myslieť pragmaticky, lebo labilných ľudí nechcú ani v charite,
prevrátim oči,  naberiem si,  aby som si dokázala,  že nie som
labilná. 

Teta určite nebola labilná, jedávala všetko, ale tiež by ju
do charity nechceli kvôli problémom s krvou. Neviem, akú krv
majú Luana s Valentynou, s našou nemajú nič spoločné, ty si
moja krvná skupina,  povedala mi suseda,  neviem, ako by to
mohla  byť  pravda.  Poď  kušať,  Valentyna,  Luanu  nevolám,
večera je suchá a už aj chlieb je suchý. Mohol by si ísť niečo
kúpiť,  už  nepracuješ,  si  ochotný  ale  unavený,  všetci  sme,
Luana je krv a mlieko, nie moja krv, ale stále krv, pchám jej do
ruky  suchý  chlieb.  Luana  ma  prvýkrát  objíme,  teším  sa
z malých pokrokov, Valentyna plače v izbe za veľkými, aj ona
potrebuje objatie,  tak jej  dám, večera a poď kušať, kto chce,
kto  chce,  príde,  Luana,  sa  a chlieb,  svet  sa  točí  aj  tak,  nič
nehovorím,  Valentyna  ti  niečo  vysvetľuje,  zdá  sa  mi  to
zbytočné, tebe nie, radšej by si mi vymenil baterky, Luane už
tiež došli, je desať. Odnášaš ju k Valentyne, aby každý mal, čo
mu patrí, ja ukladám nášho, ako je ticho, hovoríš, ja sa teším, aj
keď ty si  to  tak nemyslel,  objímaš ma,  ani  neviem, či  je  to
vhodné,  vedľa  je  vojna  a u nás  sex,  tie  hodiny  zase  idú,
poviem, no vidíš, keď vymeníš baterku, dá sa to ešte zachrániť.
Vyruší nás krik, Luana, povieš, ja už ani nevnímam, mohla by
som to byť aj ja, ty mi neveríš, otočíš sa a zaspíš, ja zostávam
hore, počúvam krik, v jednu chvíľu sa mi zdá jasný, rozumiem



mu, chcela by som ísť, ale zostávam, sa nepočuť, len zúfalstvo,
zajtra vstávam nevyspatá, Valentyna asi nespala. 

Luana nevie udržať kontakt a stolicu, premieta oči po
strope,  krúti  nimi,  potom  sa  vyzlieka,  ovoniava  si  genitálie
a pazuchy, možno sú to jej jediné istoty, pomyslím si, zdá sa
mi to prirodzené a nechutné, Valentyna trvá na odeve a účese,
berie  kefu,  Luana  vrieska,  chcela  by  robiť  niečo  iné,  čo  ty
chačeš, pýtam sa, je oblečená, istoty zmizli. Nahá si nie som
istá, hovorím ti, si zase v inom priestore a nevieš, či to myslím
vážne,  ani  nemusíš,  sama neviem,  koľko zo  mňa je  pravda,
rokmi  som  získala  hanbu,  neviem,  či  je  to  môj  zisk,  som
znechutená sama zo seba, nemôžem si voňať a byť slobodná.
Už ani Luana nemôže, lebo je to hanba, teraz si už  krasivaja
djevočka, škoda, že to nevidíš, hovorí Valentyna, Luana nevidí
oblečenie a hanbu, z ruky jej ešte  pachne sloboda, roztiera ju
do  nábytku,  kľučiek  a mňa,  už  nekričí  a  nie  je  ani  nahá.
Dezinfikuješ,  v tvojom  dome  platia  tvoje  pravidlá,  hovoríš,
zatváram sa do kúpeľne, zmývam zo seba to posledné.
Luana je čulá ako ten náš, behajú, prečo sa Luana nehrá, opýta
sa ma syn, ona je iná, poviem, aj ja som iný a uteká za ňou,
Luana už do ničoho nenaráža, iba jeho ešte nevidí. Sa, kušanie,
chlieb, všetko má svoj čas, len ja nie, som tu naviac, vlievam sa
do polievky, robím sa ako mŕtve kura, vývar chutí všetkým, ja
a Luana sme labilné, nám nechutí, ona sedí pri okne a díva sa,
akoby  videla.  Škvŕka  mi  v bruchu,  mala  som  sa  jesť,  lebo
takých  ako  ja  nevezmú  do  charity,  nechcem ísť  do  charity,
poviem ti, nerozumieš. Nevadí. 

Náš sa hrá, že strieľa, je to univerzálna reč, Valentyna
pochopí  a ja  sa  aj  za neho cítim trápne,  chcem sa zachovať
správne,  zoberiem akožezbraň  a hodím do koša,  u nás  doma
vojna  nebude,  poviem  jasne,  ale  náš  je  pripravený  a má
akožezbraní celý arzenál, proti takým zásobám som bezmocná,
hovorím  Valentyne,  ona  nepoňala,  bezporadno, poviem,
správy nezapínam, Valentyna ich má v tvári dosť.





Hana Vorobelová
Ihla

Na zastávku dobehla  skôr,  ako sa kvapky zmenili  na
pichliače.  Zachránila  ľavú  polovicu  úsmevu.  Druhú  rozotrel
šplechot  pneumatík.  Stiahla  ho  pod  striešku  pokrytú  vtáčím
trusom a prudko vydychujúc sa oprela o kolená. Svoje závery
ohľadom  prázdnych  lavíc  spochybnila  kvôli  piatim  párom
škodoradostných  očí.  Pri  pohľade  na  fialový  ukazovák  si
uvedomila,  že  príčinou  posmechu  nemusel  byť  iba  podivný
postoj.  Odumretý  prst  by jej  povesť pod strieškou nezlepšil,
motúz  povolila  presvedčená,  že  na  tabuľu  s rozpisom
autobusov nikdy nedovidí. 

Aj  keď  sa  orientovať  v úzkych  riadkoch  nikdy
nenaučila, zrak upretý na čísla ju aspoň na moment presvedčil,
že to konečne vie a autobus príde každú chvíľu. Rozveselenie
poznámkou „autobus je na ceste“ prekazil kamienok v topánke.
V bežný deň by ju to vďaka spomienke na vlas medzi prstami
nerozrušilo,  ale  teraz  situáciu  komplikovali  vypúlené  oči
s tromi mihalnicami. Štrk bol roztrúsený všade naokolo.

Utvrdenie sa v tom, že fialová guma nie je taká tenká,
hľadala v oknách áut stojacich na semaforoch. Vodiči boli však
príliš  zaneprázdnení  sledovaním červenej.  Spolujazdci  sa zas
nemohli  dočkať,  kedy  na  zabudnutého  šoféra  zakričia
„zelená!“. Okrem vtipných drobností zavesených nad hlavami
kamionistov jej nič nepomohlo. Otočila sa okolo vlastnej osi
mysliac na oči, do ktorých sa nechce pozrieť. Motúz si podala
z ruky do ruky. Po úspešnom úkone bolo klesnutie úsmevu na
konci povrazu nebezpečne rýchle, no o nič väčšie ako po iných
dvoch  sekundách.  Keby  vedľa  voľného  miesta  na  sedenie
nestála mrzutá starena s igelitkou pri nohách, svoju nervozitu
by ventilovala natriasaním kolena. Keďže sa jej zraku nevyhla
a  riešenie  bolo  rovnako  nejasné  ako  rozpis,  chvenie  nôh



nahradila čo najtichším lúskaním a premýšľaním nad tým, kde
spravila chybu.

Balón  si  kúpila  za  výhodnú  cenu.  Vo  vzduchu  mal
vydržať 24 hodín. Po vyjdení z obchodu s party potrebami sa
s ním  prechádzala  po  nákupnom centre  a neskôr  po  sídlisku
približne tri  hodiny. No a čo,  že doň párkrát silnejšie  udrela
alebo s ním do niečoho vrazila? Predavačka sa vyjadrila, že je
nadmieru pevný. Pod vplyvom odborných znalostí  jej rečiam
uverila. 

Žena ju oklamala a odolnosť balónu nie je o nič väčšia
ako  trpezlivosť  šoféra  trúbiaceho  na  auto,  v ktorom  nikto
nekričí.  Svojím záverom si  nebola  istá,  dokým ho balón vo
výške kolien naliehavo nepotvrdil.

Príchod  štvorky  vyvolal  odchod  troch.  Lúskanie  sa
zrýchľovalo,  letmý  pohľad  vynechala.  Vybrala  si  miesto
najďalej  od  zvráskavených,  z  častého  vystierania  strnulých
ukazovákov. Čoraz väčšia istota v tom, že ju autobus domov
nestihne  doviezť  včas,  oslabovala  dôveru  v jeho  ďalšie
schopnosti. Dnes meškal po prvý raz. Keďže ostatné možnosti
úteku marila premenlivá ostrosť kvapiek, musela na zastávke
zostať. Nohou začala natriasať s vedomím, že by sa doma jeho
klesnutím netrápila. Tu si to nemohla dovoliť. 

Žena  s fialovými  nechtami  ju  prinútila  skloniť  hlavu.
Balón  sa  nevedel  dočkať  momentu,  keď  prekoná  hranice
členkov.  Hrubé  mihalnice  pripomínali  predavačkinu  špirálu.
Mláky boli čoraz tichšie. Chichot sa odrážal od skiel pokrytých
nadávkami a zošúchanými plagátmi. Blýskavé zuby sa chystali
na cerenie, tenké prsty na pohŕdavé ukazovanie. Všetky oči sa
upreli na ňu.

Známe  číslo  prišlo  v tretej  minúte  od  ustania  dažďa.
Zazdalo sa jej,  že na skle zazrela preškrtnutý ovál. Schmatla
balón, pobehla za zastávku a vytiahla kľúče. Šupku odhodila na
cestu.  Lístok  si  štikla  šťastná,  že  sa  po  jej  nastúpení  nikto
neobzrel.



Beáta Blahová
Nedeľné ráno

Do chladného rána sa ozýval brechot psov. Išli si pľúca
vyštekať na neznámeho zakrádajúceho sa poza plot. V snehu sa
pomaly vzďaľovalo vŕzganie krokov. „Kto tam?“,  vykukla z
dvier  staršia  žena.  Nikto jej  neodpovedal.  Vtedy si  už obaja
strážcovia  hrdo  vykračovali  od  brány  s  pocitom  dobre
vykonanej práce. Akoby sa chválili:  „Votrelca sme odohnali,
teraz  si  prosíme  odmenu.“  Žena  mala  hlavu  zabalenú  vo
vlnenej šatke, na hrubom svetri  ju hriala  obdratá kožušinová
vesta,  na  nohách  dve  vrstvy  teplákov  a  kapce.  Opýtala  sa
havkáčov, kto išiel okolo, ale oni iba vrteli chvostíkmi a tvárili
sa, že to je úplne jedno, veď je už aj tak preč. Z ich správania
usúdila, že to bol niekto od susedov. Ešte sa len rozvidnievalo
a ona už tak dobre na cestu nedovidela.  Hodila každému po
kôrke, čo mala vždy vo vrecku a vrátila sa do domu zakúriť.

V kuchyni bolo ako v chladničke. Kľakla si k dvierkam
od kachľovej pece. Naukladala do vnútra nachystané „štiepky“.
Z  drevenej  krabice,  vyhrabala  prázdne  vrecko  od  múky,
roztrhla  ho a trochu pokrčila.  Ale nie veľmi,  lebo potom by
oheň nemal vzduch, vravievala. Na jednom konci ho zapálila.
Držala  dolu  hlavou,  kým  sa  nerozhorel  a  potom  opatrne
vsunula do dutiny medzi triesky. Papier zahučal, zošúveril sa a
sčernel.  Oheň  začal  lenivo  olizovať  odštiepené  vlákna  na
trieskach. Skrútili sa ako vlasy. Zhoreli veľmi rýchlo. Ostala po
nich iba tenká čierna nitka s oranžovým uhlíkom na konci. Keď
to  už  vyzeralo,  že  sa  v  peci  nerozhorí,  babka  sa  zhlboka
nadýchla  a  začala  fúkať do zhasínajúcich  uhlíkov.  Tie  ožili,
narástli  a  zmocneli  od  jej  dychu.  Akoby  len  na  to  čakali.
Zasvietili,  až  to  v  útrobách  pece  vyzeralo  ako  na  bále,  po
stenách  sa  mihali  tancujúce  tiene  a  bolo  vidno  do  tých
najtemnejších kútov. Oheň začal spievať. Drevo zapraskalo a



oddalo  sa  plamennému  objatiu.  Na  niektorých  miestach  mu
spod kôry vybehli peniace slzy. 

Babka už tento zvuk poznala, vedela, že môže zavrieť a
ísť pripraviť raňajky pre zvieratá.

Mala už len dvoch psov, kocúra a sliepky. Postavila na
platňu starý obitý hrniec,  nalámala  do neho suchého chleba,
vyliala  zvyšok  kuracej  polievky,  nejakej  omáčky,  obschnutý
koniec a šupy od salámy, kosti a kožky z kuracích krídel. Na
vrch prihodila pár granúl. Priniesol jej ich vnuk a povedal, že
psy by mali žrať granule a nie to žrádlo, čo im dáva. Ale ona si
aj  tak robila  po svojom. Ľutovala  ich,  že by mali  žrať stále
nejaké suché hnedé guľky. A ešte k tomu, tak málo?  Do misky
od margarínu naliala mlieko. Počkala kým sa zohreje hrniec a
všetko  to  potom  odniesla  na  schody  ku  dverám.  Len,  čo
otvorila dvere, všetci traja sa na ňu vrhli s hlasným kňučaním a
mňaukaním.  Nevedeli  sa  dočkať,  vyskakovali  do  výšky  a
snažili sa dosiahnuť hrniec alebo misku od mlieka. „No, no, len
pomaly,“  krotila  ich,  kým kládla  jedlo  na zem.  Hneď sa do
neho pustili.  Kocúr  si  párkrát  odpil  z  mlieka  a  pridal  sa  ku
psom.  Tí  na  neho  zagánili,  ale  necúvol,  a  čakal.  Potom
pokračovali v hostine a nevšímali si ho. Pochopil to ako súhlas,
lebo opäť sa k nim pridal a oni ho bez slova prijali medzi seba.

Ich  pani  si  už  vtedy  razila  cestu  čerstvo  napadaným
snehom na koniec záhrady, kde stál kurník. Sneh jej vošiel do
kapcov,  ale  nevšímala  si  to,  bola  na  zimu  zvyknutá.
Nešikovnými  prstami  so  zhrubnutou  kožou,  necitlivými  od
mrazu,  dvíhala  drôtený  háčik,  ktorým  sa  otvárala  bránka.
Chvíľu jej to trvalo. Pre sliepky mala rozdrobené kôrky, rožky
a podrvené vaječné škrupiny. „Naá , pi,  pi,  pi,  pi  ...“ volala
a rýchlo počítala, či sú všetky. Hydina sedela v kôpke, aby sa
navzájom ohriala,  keď  ju  zbadali,  hneď  pribehli  k  otvoru  a
rýchlymi trhavými pohybmi začali zobať nachystanú potravu. 



Potom,  čo  nakŕmila  zvieratá,  sa  išla  prichystať  do
kostola. Ona sama pred omšou nikdy nejedla. Vyzliekla si staré
svetre  a  tepláky.  Na  stoličke  už  mala  pripravené  sviatočné
oblečenie.  Bavlnené  tielko,  hrubé  pletené  pančuchy,  blúzku
nemoderného  strihu,  ale  veľmi  zachovalú,  čiernu  sukňu  a
vlnený sveter. Pred zrkadlom si upravila vlasy, prečesala si ich
a zopla do striebornej spony na temene. Zaviazala si na hlavu
tmavú šatku s drobnými kvietkami, ktoré vyzerali takmer ako
bodky. Nemala rada farebné šatky s kvetovaným vzorom. „Tie
sú pre parádnice,“ vravievala. A vždy, keď takú dostala, hneď
ju podarovala susede, ktorá sa rada fintila. Do čiernej kabelky,
s kovovým zapínaním v tvare dvoch guliek, si vložila plátenú
modlitebnú  knižku  so  zastrčenými  obrázkami  svätcov  s  už
vyblednutým  krížikom  na  prednej  stene  a bavlnenú  ružovú
vreckovku,  niekoľko  ročnú,  ktorú  ešte  nikdy  nepoužila.  Pri
výbere kabáta trochu zaváhala. Mala dva. Zdedila ich po jednej
nebohej z rodiny. Jeden bol zelený a druhý čierny. „Tot ziľonyj
budu nositi jak jem išči moloda a tot čornyj budu nositi jak už
budu stara,“  povedala  si  vtedy.  Odvtedy už  prešlo  niekoľko
rokov.  Vzdychla  si  a  natiahla  sa  za  čiernym.  Poobzerala  sa
v ňom, ešte raz si vzdychla, pustila ho a vzala si „tot zyľonyj“.
Zatvárila  sa  previnilo,  ale  kútiky  úst  sa  jej  úplne  máličko
obrátili  smerom  hore.  Do  vrecka  si  ešte  vložila  drobné  do
zvončeka a vykročila. 

Bola  dosť  nízka,  vekom sa  ešte  zmenšila.  V  kabáte,
šatke a sukni vyzerala ako matrioška. Keď vyšla zo svojej ulice
a  napojila  sa  na  hlavnú  cestu  vedúcu  do  svätostánku,  z
niekoľkých strán sa k nej pripojilo viacero podobných žien. Tie
sa na ňu z diaľky smiali, nevedela prečo, až kým ju nedobehla
hluchonemá  suseda.  Nikdy  nechodila  do  školy  a  rozprávala
svojou  vlastnou  posunkovou  rečou.  Naznačila  jej  aby  sa
otočila. Keď to urobila, zistila, že za ňou vykračujú jej psy a
kocúr  zoradené podľa veľkosti  jeden za  druhým. Ako sa na
nich pozrela, zastali s labkami vo vzduchu a tvárili sa, že oni



nič.  „Domiv!“  Zlostne  dupla  nohou  v  sviatočnej  čižme.
Neposlúchli.  Musela sa vrátiť,  pohroziť  im, poriadne zavrieť
bránu a každému osobitne povedať „ostaň“. Bolo jej do plaču,
bála sa, že príde neskoro. Pre sneh nemohla ísť rýchlo. Na tvári
sa, jej prehĺbili všetky vrásky, ktoré vymodeloval čas. 

O  chvíľu  už  sedela  v  lavici  poloprázdneho
gréckokatolíckeho kostola s prevažne staršími ženami. Mladí z
dediny odchádzajú, a tí, čo ostali na bohoslužby nechodia. Bolo
tam chladno v zime aj lete. 

Spievali  „Hospody pomiluj“  a  z  úst  im v  rovnakých
intervaloch stúpala para k nebu, akoby spoločne písali  Bohu
list.



ČESTNÉ  UZNANIE



Elie Ivančová
Sourires du ciel

Keby  som  povedal,  že  oblasť,  v  ktorej  som  býval,
nebola  ničím  zaujímavá,  tak  by  som  klamal.  Aj  keby  som
povedal, že som nechcel písať o Nolly, ktorá bývala na treťom
poschodí  v činžiaku  oproti,  tiež  by  som  klamal.  Toto
rozprávanie je márne,  teda aspoň pre mňa, pretože nevysoká
kúzelná slečna s dlhými nohami a pobelavými kučerami, ktorá
po  dome  nosievala  oblečenie  akoby  sa  chystala  na  večeru
s kráľom z rodu Bourbonovcov, zomrela na jar roku 1973, len
dvadsaťdvaročná,  tesne  pred  mojimi  30.  narodeninami.  Tie
som oslávil v smútku s ťažkými slzami, slanšími ako samotné
Mŕtve more. 

V ten deň, 5. apríla 1973, keď som sa to dozvedel, som
stratil  človeka,  ktorého som ani raz nepozdravil  alebo ani sa
nepokúšal prehovoriť jediného poondiateho slovka. A to som
býval oproti jej činžiaku na 3 Bd Ledru Rollin. Kadejakí ľudia,
ktorí Nolly poznali,  vraveli,  že sem prišla, pretože tu údajne
mala brata  Francisa,  žijúceho už pár  rokov v psychiatrickom
ústave – mával také tie dni, ktoré neboli stvorené pre osoby,
ako  bol  on.  Predtým,  ako  sa  dozvedela  o Francisovi,  žila
jednoduchý a pokojný život v malej francúzskej obci Eze. 

Za bratom chodievala pravidelne, každý utorok, presne
o druhej.  Pred  budovou  ju  čakalo  malé  červené  auto
(Bianchina supermini)  – muselo byť kúpené za pekne slušné
peniaze. Vodič stál vedľa auta, aby jej otvoril dvere a ona doň
vhupla ako kus  Fraisier koláča do úst a dodala,  A dupnite na
to, Cecil! 

Pamätám si aj to, že všetky štvrtky o tretej chodievala v
malých  čiernych  puzdrových  šatách  s perlami  okolo  krku,
bielymi  rukavicami  a balerínami  do  baru  za  Stéphanom
Perrinom trochu pletkáriť. Chodievala tam naozaj každý boží
štvrtok. Potom, keď dopila presne 3 Créme de Cassis, zobrala



si taxík, taxikárovi voľačo poklebetila a povedala mu, aby ju
vysadil na  Promenade du Peyrou,  kde sa prechádzala zhruba
pol  hodinu. Potom si  zašla  niekde zatancovať (kde  si  určite
vypila aspoň ďalšie tri poháriky) a odpochodovala domov. 

Neraz som ju vídaval ako ladnými krokmi  vtancovala
do  hlavnej  haly  jej  činžiaku,  pospevujúc  si  Chez  Laurette.
Opitá veru bola. A čo na to povedala domovníčka, Clémence
Moulinová?  Slečna  Angelleová,  ak  nebudete  čušať  do  troch
minút,  tak  vám budem musieť  povedať  niečo  veľmi škaredé,
niečo, čo sa vám, moja milá, nebude páčiť! 

A Nolly so srdcelomným výrazom odvetila:  Clémence,
vy stará nešťastná duša,  čo s vami budem musieť urobiť  ja,
keď nebudete držať jazyk za zubami a nevrátite sa do svojho
apartmánu?

Nebolo ani ráno, ale ani predpoludnie... Dobre, možno
ráno  bolo,  ale  vtedy  som  absolútne  nemal  pojem  o čase,
pretože  Nolly  sa  rozprávala  s  nie  veľmi  pekným  mužom
s ozrutným raťafákom, hlbokými jazvami po tvári, s vypuklým
pupkom  a jedným  vlasom  na  temene  hlavy.  Hovoril  si
Dieudonné Firmin. K tomu bol, tipujem, o dve hlavy menší ako
Nolly a mal neuveriteľne drobné trpasličie nohy. Stále nosieval len
jeden pár žltých mokasín s krokodílím vzorom – v nich modré
ponožky s vytŕčajúcimi nitkami. Ešte dodám, že ráčkoval...  Stál
som (vykláňal som sa), pri otvorenom okne a môj zrak smeroval
na  Nolly,  oblečenú  v malých  čiernych  šatách.  Krk  jej  zdobili
trblietavé  perly.  Sedela  v Chesterfield  kresle  v spálni.  Držala
telefón a na niekoho sa sťažovala. Dieudonné tam s ňou bol tiež.
Jej práva noha bola vyložená na jeho kolene a on jemným ťahom
ťahal pilník škripotajúci o nechty na nohe. Keď opilníkoval necht
na najväčšom prste, otvoril červený, lacno vyzerajúci lak a opatrne
začal natierať. Keď dolakoval prvý necht, posunul sa na druhý,
zobral najprv pedikúrové nožnice,  ostrihal konce, potom zobral
pilník, po pilníku lak. Trvalo to vyše dvoch hodín. Ale ja som
nepozoroval, ako jej robí pedikúru. Všímal som si po francúzsky



kvákajúcu  a  unavene  vyzerajúcu  Nolly,  ktorej  ľavačka  lietala
sprava  doľava  a sem-tam sa  zahnala  aj  po  Firminovom uchu.
Vyzeralo to, že sa rozpráva s mamou, ale potom mi svitlo, že sa
škriepi  s mužom  menom  Mojko alebo  aj  Blázon,  Pomätenec.
Padlo aj Somár. 

O pár sekúnd do telefónu vykríkla zvuk, ktorý sa vydáva,
keď na niekoho vyplazujete jazyk a s hnevom telefón založila. 

„Už zase ten Gaber Pavlič?“ vyzvedal Firmin a z jeho úst
vyletelo dymové malé nepodarené čosi, čo vyzeralo ako kruh. 

Z okna som videl, ako Nolly zviera svoje päste. Jej tvár
bola rozčertená, celá červená, vyzerala ako zápasník v ringu. 

„Do čerta aj so sopliakom!“ podráždene vyhŕkla. „Ráčili
by ste mi podať tie zápalky, čo sú pod vaším zadkom? A aj ten
balík cigariet, ktorý tam kdesi leží tiež.“ 

Zapálila cigaretu a zápalku hodila von oknom. 
„Čo  vám  poviem,  tomu  mužovi  úplne  chýba  šmrnc.

A vôbec! Nevydám sa za neho! Nech naďalej koketuje s tými jeho
hlúpučkými neviestkami.“ 

Vyfúkla dym a na dlhšiu dobu sa zahľadela do okna môjho
bytu. V tej chvíli sa moje kolená podlomili a môj zadok klesol na
tvrdú chladnú dlážku. 

„Kde som to, dočerta, prestala?“ prižmúrila viečka. 
„Gaber Pavlič.“

„Ale nebuďte smiešny, o ňom už netrepme... Ale jedno je isté
– nezoberiem si ho, namojdušu nie.“

„Nechcete si vziať mňa?“
„Ježišmária. Firmin, vy úbohé neviniatko. Ja? A vydať sa

za  vás?  To  sa  radšej  odterigám  spánombohom  niekde  na
Kanárske.“ 

Firmin od zúrivosti hodil červený lak do steny. 
„Chcem,  aby  ste  sa  správali  slušne,“  povedala

pokojným tónom, no v jej hlase bolo počuť výstrahu, že ak sa
neupokojí, bude musieť odmašírovať preč. „A nezabudnite mi
pripomenúť, že keď budete na odchode, tak to pekne upracete.“



Firmin sa zahľadel do zeme s očami plnými sĺz.
„Prepánajána,  vytiahnite  ten  prst  z nosa,  ale  už  aj,“

ozvala sa, po tom čo  Dieudonné strčil svoj ukazovák do pravej
nosnej dierky. Vydýchla si a zapozerala sa na stenu za Firminom.

„Už  som  vám  hovorila  o mojom  bratovi  Francim?
Šibalský fafrnok to veru bol, i keď teraz nie je z neho ktožehovie
čo, ale aj tak ho ľúbim. Stále so mnou vtipkuje. Celý vysmiaty.
Raz na mňa vytiahol nožík na mäso, lebo som mu povedala, že ak
sa bude správať ako nevychovaná špina, potom ho žiadna ženská
nebude  chcieť.  Nikto  nemá  rád  nezbednosť.  A on  je  veru
nezbedný.  Je  vysoký  asi  2  metre.  O pár  mesiacov  ho  z tej
mučiarne prepustia a budeme stále spolu. Povedal, že odtrielime
z tejto diery preč a pôjdeme do Cannes – čo je podľa mňa ešte
väčšia diera, ale čo narobím.“ 

Nolly? A odísť? V mojom vnútri sa objavil pocit úzkosti.
Alebo by som to skôr nazval pocitom, ktorý mávam, keď niečo
nespravím.

Dlaňami  som si  prechádzal  medzi  pramienkami  vlasov
a kolísal som sa na jednom mieste, no stále som počúval, o čom je
reč. 

„Pravda,  ak sa tu  dovtedy nedoterigá  ten  sviniar.  Och,
prepánajána,  aká  som  rozčúlená!  Najprv  ma  požiada  o ruku,
a potom  chodí  do  kadejakých  zatuchnutých  barov  kdesi
v Maribore,  dokonca  aj  tu.  Tu!  V Montpellier!  No  uznajte.
Svinstvo!“ krútila hlavou. „Vy ste dobrý a verný priateľ, Firmin,
však?“ 

Firmin sa na ňu čudne pozrel. 
„Všakže?  Buďte  také  zlatíčko  a prineste  mi  nový balík

cigariet, pretože tento je spučený od vášho zadku.“ 
Starú cigaretu  zahasila,  vyhodila von oknom a zapálila si

druhú. Po cigarete nasledovala aj zápalka.
„Neviem, či som vám to hovorila, ale kedysi som túžila

byť herečkou,“ bola celá bez seba. 



Začala o tom hovoriť akoby rozprávala, ako už konečne
vypadne z tohto mesta. Ale v jej hlase bolo predsa len čosi iné.
Ľutovala,  že neodišla  skôr.  Ľutovala,  že nikdy nebola niekým,
kým naozaj chcela byť. Stále sa prispôsobovala. Nemala čas na
seba. Preboha živého, mala vtedy len devätnásť rokov. 

Pokračovala:  „Slávna  herečka,  hviezda  tohto  storočia.
Svetoznáma  krásavica...  nielen  s dobrými  nohami, ale  aj
s talentom. Talent, ktorý si budú všetci vážiť, ktorý budú uctievať.
O ktorý budú všetci stáť... . Ale nesplnilo sa to. Vtedy, v Pirane.
Keď som spoznala Gabera. Och, myslela som si, že to bol úžasný
mužský. Aj bol. Vedel sa o mňa postarať...  niekedy. Ale nikdy
o mňa nestál. To je to, čo ma trápi.  Dobrý bože, ten muž sa so
mnou chcel oženiť, a prečo? Načo? Nebol spokojný, a to na ňom
bolo vidieť najviac.  Firmin,  nikdy neverte mužovi,  ktorý nemá
aspoň meter osemdesiatpäť. Pravda, vy ste drobný. Ale nie ste ako
ostatní.“ 

Cigaretu  krútila  medzi  ukazovákom,  prostredníkom
a palcom, pozrela na svoje ručičkové hodinky a naraz sa dostala
z tranzu: „Preboha živého, už sú tri?“



 VÍŤAZNÉ  PRÁCE

 DETSKÁ  TVORBA



Soňa Čandíková

predpôstna

sláky spievajú
potichu
len vietor vyplavil ich odvahu
v poslednej prasknutej strune

husle už ostanú ležať na zemi
v prachu

staré dvere

ťažké tehly
sa im zadierajú do kože
tma je ich sestra
má nekonečnú pamäť
ony sa jej ťažko vyrovnajú
v hlave im víria iba iskierky spomienok
už sa len nechajú kolísať vetrom
sem a tam
tam a sem

únava 

zabíja mi klinec do čela
bojujem 
viečka sa mi napĺňajú tmou
hlava klesá
ponáram sa 
do 
v zrkadle sa odrážajú hviezdy
spievajú mi zobúdzanku



Lenka Melcherová

boh 
filantrop bez antrop 

veríš 
niekedy ľahkovážne
kým strach neovládne celé tvoje telo
dlaždice praskajú ako články prstov
veríš
dúfaš že ti odpustí vynechané nedele
prvé piatky bez spovede
sľubuješ že sa zmeníš 

občas dúfaš 
že ti neodpustí

stopy

zanechal si ich za sebou 
v blate
hneď vedľa mojich
sledujem ich z okna
sústredím sa 
dnes prší pomalšie 
alebo sa mi len zastavil svet
z blata sa pomaly stáva kaluž
známky po tebe odchádzajú 
ako oxid uhličitý pri dýchaní

aj keď zmizneš
stále mi budeš prúdiť žilami

leto 

12 hodín
slnko sa rozpína
ako cirkusový stan
ľudia ležia na karimatkách
privolávajú mraky
nechávajú sa maľovať teplom
melónová zmrzlina mi lenivo 
tečie po rukách 
bosými špičkami potichu 
prechádzam 
po rozpálenom asfalte

nechcem zobudiť zimu



Jakub Kvokačka

Babkina zeleninová záhrada

Mama prikáže: „Odnes babke koláče!“ 
Obyčajne to je v sobotu alebo v nedeľu po obede. A ja

s plným  bruchom  túžim  len  vyliezť  na  svoju  poschodovú
posteľ a zahrať si niečo na mobile.

Babka k tomu ani nie je skutočná babka, ale prababka.
Je to mamina starká. Mama hovorí, že je to tá najlepšia starká
na svete. Vraj ju naučila variť pirohy. No a? Ani ich nemám
rád a aj tak sa dajú hocikde kúpiť mrazené. Kedysi spolu zvykli
tancovať  v kuchyni.  Tancovali  pri  nejakej  starine.  Akýsi
Veselý.  To je  tiež  meno! Jeho krstné si  nepamätám.  Naozaj
neviem,  komu  napadlo  tancovať  v kuchyni.  Navyše  sú  obe
dievčatá.

Mama to nevzdáva. S tým som nepočítal. Skôr zlomím
hrable ako ju. Chvíľu ešte otáľam. Nakoniec musím ísť. 

Babka je v záhradke. 
„Mama Vám posiela koláče!“ 
Babka  mi  máva,  že  mám  ísť  k nej.  Koláče  položím

k oknu, aby sa k nim nedostal Šaro. To je taký orech. Kríženec
a najdúch.  Pozerám  ako  vetrí,  a potom  vyskakuje.  Som
spokojný. Ku koláčom sa nedostane. 

Babka už volá: „Poď sa napásť!“ 
Stále  to  tak  hovorí  a smeje  sa  pritom.  Má  už  skoro

osemdesiat,  ale  zhrbená  vydrží  v záhrade  od  obeda  až  do
zotmenia.  Prechádzam k nej popri hrášku. Odtrhnem si jeden
z posledných a chrúmem ho aj so šupou. Sladký. Dám si ešte.
Tu  sú  aj  reďkovky.  Tie  červené  mám  celkom  rád.  Babka
pestuje aj biele a čierne. Ani nie sú guľaté. Ochutnal som ich
len raz. Pálili ma v žalúdku ešte aj na druhý deň. Vyhýbam sa
včele a pristúpim listy kalerábu. 

„Opatrne,“ ozve sa babka, „tento rok sa im nedarí.“ 



Odkiaľ  sa  ozýva?  Aha!  V rade  vedľa  seba  na
všelijakých suchých konároch visí fazuľa, za ňou je kukurica
a tam je babka. Má tie najmodrejšie oči, aké som kedy videl.
Mám rád, keď nosí modrú zásteru. Vtedy jej oči skoro svietia.
Sedí na starej rozvŕzganej stoličke, ktorú vyrobil dedko – môj
pradedko. 

„Pozri,“  ukazuje  mi,  „tu  je  kapusta,  cibuľa  a karfiol.
A tam sú zemiaky. Vôbec nemusím nakupovať. Celý rok mám
z čoho variť.“ 

Spokojne sa pousmeje. 
Neviem,  prečo  sedí  práve  v záhradke.  Na  dvore  je

pohodlná  lavica  s mäkkými  vankúšmi  a pokosená  tráva.  Do
záhradky  je  najlepšie  prísť  v gumákoch.  Babka  vždy  nosí
aspoň  o dve  čísla  väčšie  ako  potrebuje.  Vraj  sa  jej  ľahšie
vyzúvajú. 

„Vytiahni nejakú mrkvu a petržlen.  Budete mať zajtra
do polievky.“ 

Poslúchnem.  Robím to celkom rád.  Opatrne odhŕňam
listy  a vyberám  si.  Hľadám  čo  najväčšie  čiapočky.  Ťahám
a postupne  pridávam  silu.  Viem,  že  je  hotovo,  keď  pocítim
lupnutie. Koreň sa uvoľní. Zakaždým som zvedavý, aký dlhý
bude. Babka ešte  pridá cibuľu a všetko mi naloží do košíka.
Viem, že celkom dole bude Horalka, Fidorka alebo Deli. 

Objímem babku. Každý rok je o čosi menšia. Som rád
že som prišiel. Je tu voňavo.

Tento  rok  v babkinej  záhradke  vyzerá  všetko  inak.
Vyberiem sa tam a ledva nájdem dedkovu stoličku. Operadlo
má  porastené  akousi  popínavou  rastlinou  a lak  na  sedadle
popraskal. Chodníček nevidno. Už dlho po ňom nik nešiel.



Tina Strenková

klarinet

predo mnou nie je
klobúk
z plastového pohárika
popíjam kávu
aby sa mi nikto nepokúsil
doňho vhodiť peniaze
prsty nalepené na tlačidlách
uspávajú čajky
kým turisti kupujú magnetky

v Nessebare

balansujem na obrubníku
s topánkami v ruke
vychladol
niekto tu predával krajinomaľbu
nachvíľu ho podsadnem
výhľad zakrýva vinič
spája balkóny susedov
počúva klebety
rastie z nich hrozno

tu kostoly nemajú zvon
aj tak je v nich veľa ľudí
svetlá z náučných tabúľ
prešli cez oblúky
prázdne čakajú na sklenenú vitráž
škoda že sa zasekli pred našim letopočtom



Lenka Starinská

Anka Kolesárová

od detstva ti to tieklo hlavou
ako Uh
keď husie pierka padali na hladinu
rozmýšľala si o nebi
a keď sa v izbe víril prach
mala si krídla
veľmi si si chránila chrám 
vo svojom vnútri
aj v divokých prúdoch

veľké vlny si podávali ruky
utopil ťa
v čistej vode si dala
posledné zbohom 
otcovmu náručiu
radšej smrť

x x x
z duše vzlietol malý vták
pospevuje si krehké tóny
vznáša sa vyššie než snívanie v oblakoch
jeho melódia dopadá na zem ako dážď
krídla vytvárajú vietor
pristane pri okne
otvorím mu
veď len on pozná moju jeseň



ČESTNÉ  UZNANIE



Alžbeta Garberová
Umenie žiť

Starček  aj  byt  vyzerali  rovnako.  Nenároční  a starí.
Starček bol takmer plešatý až na dva chumáče vlasov za ušami.
Byt mal v jednom rohu posteľ, pri nej nočný stolík. V druhom
rohu bola malá kuchynka. V treťom rohu kúpeľňa a vo štvrtom
dve  skrine.  Jedna  na  oblečenie,  druhá  bola  so  zasklenými
dverami.  V  nej  bol  uložený  ruženec,  biblia,  pár  drevených
fajok  a jedna  pohľadnica,  vedľa  ktorej  trónilo  červené
atramentové pero. Bytovka sa nachádzala pri vlakovej stanici.
Mala  svetlosivú  farbu  a okrem  starčeka  tam  bývali  ešte  tri
rodiny.  Starček  býval  sám,  a preto  sa  občas  z dlhej  chvíle
rozprával s vecami. 

Starček sa raz dávno pohádal  so svojím synom a ako
ospravedlnenie  mu chcel  napísať.  Ale  chudák  starý  pán  bol
sklerotik.  Vždy,  keď  chcel  niečo  napísať,  hneď  to  zabudol.
Preto sa rozprával s perom. A čo sa nestalo, pero ožilo...

Keď už malo pero starčekovho sťažovania na zabúdanie
dosť, rozhodlo, že sa o napísanie listu pokúsi samo. Napísalo:

Drahý synak!
Je mi veľmi ľúto, že sme sa pohádali a bol by som veľmi

rád, keby sme sa ešte pred mojou smrťou zmierili. Kedysi som
bol  nerozvážny  a prchký.  No  štyri  roky  osamote  mi  dodali
rozum. Dúfam, že mi odpustíš. S láskou 

                                                               Tvoj otec
Pero  bolo  so  svojím  výkonom  spokojné,  no  predsa

smutné.  Starček  sa mal  s  kým porozprávať,  ale  keby sa mu
pero ozvalo, asi by dostal poriadny šok. Pero sa teda skúsilo
opýtať  pohľadnice,  ako  sa  má.  Na  jeho  veľké  prekvapenie
odpovedala: ,,Cítim sa úžasne, a to len vďaka tebe. Naučilo si
ma žiť.“ 

Pero zistilo, čo všetko sa dá vďaka láske.



Do  týždňa  vedeli  rozprávať  všetky  predmety  v byte.
Vedeli to aj pouličné lampy na ich nástupišti a dokonca ožili aj
lavice v kostole, lebo pero sa každú nedeľu priplo o starčekovo
sako. 

Všetky predmety mali inú povahu. Pero sa vždy snažilo
byť  nápomocné,  pohľadnica  bola  tichá,  ruženec  bol  pyšný,
biblii záležalo na jej vzhľade, bola dosť márnivá, a lampy boli
prevažne múdre a starostlivé. 

Jedného  dňa  sa  starček  niekam vybral  a predmety  sa
pustili do veselého rozhovoru. Do hlasného hluku pohľadnica
poznamenala čosi ako: „Mali by sme byť tichšie. Rodiny žijúce
pod  nami  by  sa  nás  mohli  zľaknúť.“  No  ruženec  ju  hneď
zahriakol:  ,,Ty  sa  máš  čo  ozývať.  Na  teba  si  starček  ani
nespomenie.  Ale  na  mne  sa  každý  večer  modlí.“  Biblia
dodala:,,  To je  ešte  nič.  Zo mňa si  číta  každé ráno, obed aj
večer.“  Ostatné  veci  neostali  ticho.  Taniere,  dvere,  posteľ,
dlážka  -  všetci  sa  pustili  do  hlasného  protestu.  Ticho  si
vyžiadalo pero, ktoré poprosilo linku, aby na ňu mohlo vyliezť.
,,Všetci sme si rovní,“ povedalo. Ale vyvolalo tým iba ďalšiu
salvu  protestov  a nesúhlasného  kriku.  Ale  do  bytu  vstúpil
starček a veci museli stíchnuť.

Takto si žil starček so svojimi hovoriacimi vecami a ani
o tom netušil. Z času na čas sa vymenil niektorý z obyvateľov.
Napríklad kľúč. Starý sa zlomil a keď prišiel nový, zvyšné veci
ho  hneď  naučili  žiť.  Pohľadnica  stále  sedela  na  poličke
v skrini.  Starček  ju  vždy  zabudol  poslať.  Všimol  si,  že  je
napísaná,  ale  nerobil  si  ťažkú  hlavu  z toho,  že  si  nepamätá,
kedy ju napísal.

Veci  mali  starčeka rady, aj  keď a medzi  sebou občas
naťahovali. Krásne chvíle nečakane skončili. Starý pán zvykol
v utorky poobede chodiť do obchodu. No raz si povedal, že je
nejaký  unavený.  Ľahol  si  do  postele,  zaspal  a  už  nikdy
nezobudil. 



Veci  ostali  v byte  zabudnuté  a nešťastné.  Mysleli,  že
tam  ostanú  navždy  a nik  si  na  nich  nespomenie.  Často  sa
rozprávali  o starčekovi  a o tom,  ako  veľmi  im  chýba.  Pri
jednom  takom  rozhovore  ich  niekto  vyrušil.  Mladý  pán
s rovnakou  tvárou,  akú  mal  starček,  a  malým  dievčatkom.
Vošli dnu. Za nimi vo dverách zostala stáť pekná mladá žena.
Mladík prešiel  cez izbu a zastavil  sa  pri  skrini.  Vybral  z nej
pohľadnicu a prečítal si ju. ,,Odpúšťam ti,“ zašepkal. Mal slzy
v očiach.  ,,  Počkaj  tu,“  povedala  žena  dievčatku  a odišla  za
manželom.  Dievčatko  sa  pustilo  do  prehľadávania.  Objavila
pero.

 Pero jej navždy zostalo ako dedičstvo. Rozpovedalo jej
príbeh  o starom otcovi.  Tak  sa  zachoval  príbeh  o sile  lásky
a dôležitosti odpustenia.



Elisabeth Galajdová

Ako som stratila dedka

Všetko bolo super. Mala som babku aj dedka. Vlastne,
babku ešte mám a dedko je v mojom srdci. Zdá sa mi, akoby to
bolo včera. Nedávno mu transplantovali obličku /hoci sú to už
štyri roky a o mesiac to bude päť/ a konečne už nemusel chodiť
na dialýzu. Ako odmenu, že to hrdinsky zvládol,  nám babka
zorganizovala spoločný výlet do Lučivnej. Veľmi som sa naň
tešila. Všetci spoločne, mamka s ockom a mojimi súrodencami
a, samozrejme, dedko s babkou.

Čakal  nás  rozprávkový kaštielik.  Doslova sme si  tam
užívali „ párdňový“ pobyt. Mali sme tam bazén, v ktorom ma
dedko  učil  plávať.  Vtedy  mi  povedal:  „  Poriadne  sa  zapri
a plávaj  rukami  a nohami!  Ja  ťa  budem držať.“  Boli  tam aj
preliezky, na ktorých nás dedko sprevádzal. „Hlavne sa pevne
chyťte,“  povedal  nám.  Vždy  stál  pri  nás,  keď  sme  to
potrebovali.  Za  odmenu  sme  si  užívali  švédske  stoly.  Ale
najvzácnejšie na tom bolo to, že sme boli spolu.

Keď  sme  prišli  domov,  bolo  všetko  v poriadku.
O niekoľko dní sa to ale začalo komplikovať. Dedko musel, aj
keď veľmi namietal, ísť do nemocnice, pretože nastali nejaké
komplikácie. Zo začiatku to nebolo až také vážne, no postupom
času sa to každým dňom zhoršovalo. Dedko len ležal, až úplne
znehybnel,  prestal  komunikovať  a dokonca  nevedel  nič
poriadne ani napísať. Tak to pretrvávalo asi dva mesiace. No
odrazu,  akoby  zázrakom,  sa  to  začalo  zlepšovať.  Rodičia,
babka, krstný ... ho navštevovali tak často, ako sa to len dalo
a dedko pomaly písal a dorozumieval sa. Všetko to vyzeralo, že
to  bude  na  dobrej  ceste.  Raz  v nedeľu,  keď  ho  babka  bola
navštíviť, cítil sa lepšie. Usmial sa na ňu, bol veľmi pokojný,
ako keby ho nič nebolelo. Aj lekári si mysleli, že sa to zlepšuje.
A tak sa babka veľmi natešená vrátila domov a ľahla si na gauč



a zaspala.  Odrazu  zavrčal  nepríjemný  hlas  budíka.  Bolo  už
neskoro večer. Celá prekvapená, kto jej volá tak neskoro. Bol
to lekár,  ktorý jej  oznámil,  že  dedko už nie  je  medzi  nami.
Babka  hneď  zavolala  mojim  rodičom  a oznámila  im  túto
nečakanú  správu.  Rodičia  sa  nám  to  báli  povedať.  Až
v pondelok, keď sme všetci sedeli pri telke. „Dedko už k nám
nepríde,“  povedal  ocko. Ako je to možné, veď deň predtým
nám predsa naši povedali, že pôjdeme navštíviť babku. Veď to
nemôže byť pravda! V tom momente /a nielen vtedy/ som si
spomenula na spoločné poľovačky a rybačky, keď ma dedko
učil poriadne uchytiť udicu a byť ticho na posede... Najradšej
som mala, keď som mu mohla skočiť do náručia a pocítiť jeho
objatie plné lásky. „Nemôže to byť pravda!“ vypadlo zo mňa.
To  je  iba  sen!!!“  Rozplakali  sme  sa.  Ja  so  Žofkou,  mojou
sestrou.  Plač  neprestával,  plakali  sme  všetci.  A pripravovali
sme sa na najhoršie, deň rozlúčky. 

A plačem až dodnes. Vždy, keď sa v noci zobudím, som
pri ňom. Neprestávam ho ľúbiť. 



Johana Holotňáková

Pes je človek

Táto otázka mi nedá pokoj: Je pes naozaj človek?
Myslím, že to nie je celkom možné, ale mám dôkazy, že to tak
je:
1. Moja sestra sa hrá na zvieratká, najradšej na psa.
2. Môj telefón sa správa ako zviera.
3. Keď je niečo nové v obchodoch, ľudia sú ako zvieratá.

A niekedy sa aj psi správajú ako ľudia:
1. Psi pozerajú telku, keď je zapnutá.
2. Psi sa vrátia domov bez toho, aby zabudli, kde bývajú.
3. Zapamätajú si povely sadni a ľahni.
Takže, je to pravda, že pes je človek?

Občas mám pocit, že som jediná, ktorá tomu rozumie. Ale pre
istotu sa ešte opýtam mamky.

„Mami, je to pravda, že pes je človek?“
„Nie, čo to máš v tej hlave, choď sa učiť a budeš to vedieť!“
Tak som išla za ockom.
„Oci, je pes človek?“
„No, ty si.“
„Ale, no tak.“
Išla som za babkou.
„Ahoj, babka, chcem sa spýtať, je pes človek?“
„Domček? Domček stojí!“
„Ale nie domček, či pes je človek!“
„Bloček? Na nákupe som nebola.“
„Je pes človek?“
„Zvonček? Zvonček funguje!“

Tak som išla domov. V posteli som rozmýšľala iba o tej jednej



otázke: Je pes človek?
Na druhý deň som sa rozhodla pozorovať všetkých psov,
ktorí sa prechádzajú s majiteľmi.
Ale ani tak som to nezistila. Nevzdávala som sa a pátrala som
ďalej. Otvorila som si denník a zapísala všetky dôkazy:
Moja sestra rozbila vázu ako pes.
Babkin pes si umyl sám laby.
Babkin pes zazvonil na zvonček.
Moja mama si kúpila voňavku v tvare psa.
Ocko si dal psiu tapetu.
Nevedela som, ako to všetko spolu súvisí, ale o týždeň som
počula toto:
„Deti, s ockom sme sa rozhodli, že ideme do kina.“
„A na čo pôjdeme?“
„Volá sa to Psia záchrana.“
„Naozaj?“

Po filme sme šli kúpiť veci pre brata. Tri tričká so psom. 
Už som sa asi zbláznila.
„Mami, je pes človek?“
„Niekedy áno...“
„Dobre.“
„Oci, je pes zviera?“
„Dievčatá sa tak správajú...“
„Oci!!!“

Zistila som, že občas to tak naozaj je a aj to, že pes je človek!



Emma Ligusová

Káva od babičky bude najlepšia!

Minulý týždeň som oslávila štrnáste narodeniny. Priala
som  si  nový  mobil.  Rodičia  mi  ho,  samozrejme,  nekúpili,
pretože  starý  ešte  fungoval.  Začala  som  počítať  úspory.
Pokladničku som vysypala na sklenený stolík v obývačke. 

„Choď  si  to  počítať  niekam  inam,  pozerám  reláciu
o starožitnostiach,“ rozčuľoval sa brat Rišo.

Nenávidím staré veci. 
„Jozef písací stroj po starej mame vydražil za 1500€,“

oznámil moderátor v telke. Okamžite som zbystrela. 
„Mohla by som tam doniesť niečo aj ja?“ 
„No  jasné.  Staré  veci  predsa  nenávidíš.  Určite  tam

chceš ísť len preto, aby si získala viac followerov na tiktoku.“
„Určite,“ povedala som sarkasticky. 
„Aj tak nemáš čo ponúknuť. Doma nič cenné nemáme.“
„To je pravda.“
Večer som začala premýšlať, kde by som mohla zohnať

nejaký poklad: „Postačila by mi aj zachovalá storočná váza, na
ktorej by bol namaľovaný kvet alebo niečo podobné. To by sa
vydražilo možno za takých 800€. Na nový mobil by to bohato
stačilo.  Navyše by som si  konečne mohla kúpiť žehličku na
vlasy.“ S mojím plánom som sa ako vždy zdôverila najlepšej
kamoške  Stelle.  Dohodli  sme  sa,  že  sa  v  sobotu  stretneme
a prehľadáme  celé  mesto,  preskúmame  každý  nenápadný
obchodík. 

Plán zmarila moja mama hneď v piatok po raňajkách. 
„Po  práci  pôjdem  ešte  po  nejaký  dezert  pre  babku

a dedka.“ 
„Pre babku a dedka?“ opýtala som sa prekvapene.

„Áno,  ideme  predsa  osláviť  tvoje  narodeniny,  zabudla  si?“
Chcela som namietať, ale moje sklamanie rýchlo pominulo. 



„Nemusím predsa chodiť  so  Stellou  po  celom meste,
keď majú starkí povalu. Síce mi tam nikdy nedovolili ísť, lebo
tam  vraj  straší,  ale  nie  som malé  decko,  viem,  že  strašidlá
neexistujú. Určite tam majú ukryté niečo s veľkou hodnotou.“

„Vlastne áno,“ odpovedala som po dlhom tichu mame.
Stelle som sa snažila všetko vysvetliť na hodine fyziky.

Učiteľ  nás  vyvolal,  aby  sme  mu  namiesto  vyrušovania
porozprávali o magnetoch. Dostala som trojku. Nebyť mojich
narodenín, určite by ma mama namiesto návštevy posadila ku
knihám. K starým rodičom som sa vždy veľmi tešila.  Babka
výborne  varí  a  pečie  no  a s dedkom stále  niečo  vystrájame.
Práve  on  mi  narozprával  všetky  tie  blbosti  o strašidelnej
povale. Ako malá som sa neodvážila na to ani myslieť. Vravel,
že  ju  babka  zamkla,  aby  sa  žiadne  strašidlo  nedostalo  na
slobodu. Kľúč vraj niekam skryla, no nikto nevie kam. 

Krok  č.1:  Presvedčiť  dedka,  aby  mi  prezradil,  kde
babka schovala kľúč. 

Krok č.2: Večer,  keď budú všetci  spať,  vykradnúť sa
z postele,  zobrať baterku,  požičať  si  kľúč a potichu vyjsť po
schodoch. Odomknúť a pomaly otvoriť dvere od povaly. Dávať
veľký pozor, keďže dvere príšerne vŕzgajú. 

Oslava  bola  super.  Dostala  som  nádhernú  kyticu  od
dedka,  vynikajúcu  tortu  od  babky,  nové  oblečenie  od  tety,
nezaujímavú knihu od bratranca a od uja 20€. Vraj nevedel, čo
má kúpiť slečne v mojom veku. Ak by mi plán nevyšiel, aspoň
som mala peniaze na žehličku. 

Počas  grilovačky  som  sa  nenápadne  opýtala  dedka:
„Nevieš náhodou, kde babka ukryla ten kľúč od povaly?“

„Samozrejme, že viem. Babka mi to prezradila, keď raz
zabudla,  koľko vajíčok  má ísť  do  koláča.  Myslela  si,  že  už
začína zabúdať.  Potom som si z nej kvôli  tomu robil srandu.
Ale prečo to chceš vedieť? Čo máš za lubom?“ 

„Okej,  poviem ti  to,  ale  musíš sľúbiť,  že to nepovieš
babke.“



„Samozrejme.“
Povedala  som  mu  všetko,  až  na  tú  časť,  že  sa  tam

chystám  v noci.  A na  to,  že  sa  chystám  nájdený  poklad
vymeniť  za  mobil.  Vymyslela  som si  prezentáciu  nájdených
starožitností  na  hodine  dejepisu.  Bol  trochu  prekvapený,  no
nakoniec  mi  prezradil,  že  babka  kľúč  ukrýva  v kuchyni  pri
múke.

Večer  som  bola  unavená,  ale nemohla  som dopustiť,
aby som zaspala. Pustila som si nahlas hudbu do slúchadiel. Po
hodine  a pol  som sa  zdvihla  z postele,  vzala  baterku  a našla
klúč. Únava zo mňa hneď opadla. Potichučky som vycupitala
hore schodmi.  Dvere nanešťastie  zavŕzgali,  no nebolo to zas
také hlasné. Verila som, že som nikoho nezobudila. Prešmykla
som  sa  dnu.  Povala  nevyzerala  tak,  ako  som  si  ju
predstavovala.  Čakala  som  samé  pavučiny,  veľa  prachu,
strašný  smrad  a veľký  neporiadok.  Bolo  to  presne  naopak.
Všetko  bolo  čisté,  upravené,  na  svojom  mieste.  Pekne  tam
voňalo,  čo  ma  prekvapilo  asi  najviac.  Dokonca  tam bola  aj
malá lampička. Ako z rozprávky. 

Na  pravej  strane  povaly  boli  fotky  babky  za  mlada
v rámčekoch.  Na  ľavej  fotky  dedka.  Samé  nádherné  veci.
Zrkadlo  so  zlatým  rámom  zavesené  na  stene.  Vedľa  neho
opreté  obrovské  tikajúce  hodiny.  Uprostred  malý  drevený
stolík. Okolo neho tri biele stoličky. Veľa pomaľovaných váz
všade naokolo. Preskúmala som každú skrinku. V jednej boli
porcelánové  taniere  a poháre.  V druhej  misky.  V ďalšej
svietniky  rôznej  veľkosti  aj  tvaru.  V tej  najväčšej  babkine
kroje.  Vždy  som  si  chcela  jeden  vyskúšať.  Nevedela  som,
z koľkých vrstiev sa kroj presne skladá, tak som si na seba dala
všetko,  čo  som našla.  Vyzerala  som úplne  ako moja  babka.
Všetci mi stále hovoria, že sa na ňu podobám. Konečne som to
videla aj ja. Začala som tancovať po celej povale. Atmosféru
som si  užívala,  kým som nezakopla  o malú  skrinku.  Nebola
obyčajná. Zmenila sa na mlynček na kávu. 



„Myslím,  že  si  našla  to,  čo  si  hľadala,“  pošepkal  za
mnou známy hlas.

Neuveriteľne som sa zľakla.
„Babi, ja som tu vlast...“
„Viem, prečo si  tu.  Keď si  chcela  predo mnou niečo

utajiť, nemala si to hovoriť dedkovi. Vieš predsa, že on predo
mnou nič neskryje.“ 

„Ale dedkovi  som nepovedala,  že  tu  pôjdem v noci,“
čudovala som sa.

„Mám veľmi dobrý sluch,“ pousmiala sa.
„Prepáč.“
„Ja  sa  na  teba  nehnevám.  Ale  nabudúce  si  vyber

správneho  komplica.  Tak  ako som to  ja  urobila  pred  rokmi
s mojím najlepším kamarátom Jožkom.“

„Čo si vyviedla?“
„Keď som bola asi v tvojom veku, ukázal mi obchod 

jeho starých rodičov. Povedal, že všetky starožitnosti majú 
nejaký zaujímavý príbeh. Veľmi ma zaujal mlynček na kávu. 
Porozprával mi o ňom príbeh. Patril kráľovskej rodine. Jeho 
rodina ho získala výmenou za niečo ešte vzácnejšie. To mi už 
neprezradil. Pri odchode z obchodu som si mlynček nenápadne 
strčila do ruksaku. Keď sa to Jožko asi o mesiac neskôr 
dozvedel, chcel ho naspäť. No mlynček mi prirástol k srdcu 
a dokonca som začala mať rada kávu. Jožkovi na niečom 
záležalo viac ako na mlynčeku. Keď ma videl so šálkou kávy 
a úsmevom na tvári, nedokázal mi ho vziať. Odvtedy ho 
ukrývam. A teraz šup-šup do postele. Je veľmi neskoro.“ 
„Dobre, babi. Dobrú noc,“ zazívala som.

Ráno  som  vstala  s myšlienkou,  že  ukradnúť  babke
niečo, na čom jej záleží, bol veľmi zlý nápad. Prišla som do
kuchyne a na moje prekvapenie tam bola len babka s dedkom.
V ruke držali tašku s krabičkou vo vnútri. 



Natália Matoľáková

zima

mrazivý hnev
črepy sa sypú z oblohy
celá sa skryje pod pokrievku
no niekto stále cukrí
každú noc
na nás svieti čiernou baterkou
aby nás nevidel
no zima
potkne ma
aby ma vzápätí mohla chytiť
do svojho páperového náručia

stále sedí pri mojom okne
ja jej neotvorím

späté

zem ma ťahá k sebe
kráčam v tichu
na chvíľu sa stratí
no vzápätí je späť
aby zohriala moje stopy

drží ma za ruku
opantáva vôňou
hľadá si cestu do mojej mysle
dávno ju našla



Anežka Ščurková

Dozrievanie

Kríž.
Preškrtáva nenávisť.
Hovorí rečou lásky.
Prečo si si vybral práve kríž 
a prečo kvôli mne?
Milión otázok.
Viem, že raz dostanem na všetky odpoveď.

Môj smútok 

Vietor ho rozfúkal.
Hodil do kanála. 
Zakrýva mi oči. 
Ťahá ma za ruku domov.



Natália Točeková

strom 

prechádzam rukou po jeho tele
v žilách mu prúdi lepkavá živica
plný rýh 
bludisko pre moje prsty
vysušené rieky 
sa naťahujú za životom
listy spolu s vetrom 
rozhojdali mesiac
 
len nohy sú so zemou 
nerozlučné
učia nás
že korene sú dôležité

nazeranie 

zima zmrazila svet 
všetko sa spomalilo 
za čiarou bieleho ticha 
je schovaná bodka
kde sa končí samota
nájsť ju je ťažké

až za posledným kopcom
už svetlo nemá tajomstvá



Zoznam  prispievateľov

P o é z i a

Gabriel Blaškovič, Bratislava
Jana Cigániková, Slovenský Grob
Judita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom
Ema Fröhlichová, SĽ
Dušan Hanko , Nitrianska Streda
Marianna Ibrahimi, Topoľčany
Marek Jaroš, Stará Ľubovňa
Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa
Mária - Laura Jesenská, Lemešany 
Adam Kollár, Stará Ľubovňa
Anna Lažová, Svidník
Mária Lejnarová, Poprad
Natália Ličáková , Fulianka
Magdaléna Martišková, Topoľčany
Zuzana Martišková, Topoľčany
Janka Mineková, Vrútky
Mária Polomská, Lipany
Ema Rusiňáková, Nová Ľubovňa
Sabina Sekmanová, Topoľčany
Marek Šlosár, SĽ
Klaudia Šprochová, Stará Ľubovňa
Lukáš Štreicher , Chynorany
Anton Tobias Vražič, Tovarníky

D r á m a

Sára Benková /pseudonym/, Viedeň



P r ó z a

Beáta Blahová, Prešov
Jana Cigániková, Slovenský Grob
Matúš Dubjel, Stará Ľubovňa
Judita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom
Marianna Ibrahimi, Topoľčany
Elie Ivančová, Prešov
Ema Kračanská, Raslavice
Mária Lejnarová, Poprad
Hana Vorobelová, Prešov
Nina Vašková, Prešov

Detskí prispievatelia

Izabela Bibzová, Stará Ľubovňa
Peter Centek, Proč
Soňa Čandíková, Stará Ľubovňa
Sofia Mária Danielovičová, Hniezdne
Emma Duchová, Prešov
Elisabeth Galajdová, Fuljanka
Alžbeta Garberová, Šarišské Michaľany
Sophia Hanišáková, Stará Ľubovňa
Nela Holíková, Kamienka
Johana Holotňáková, Stará Ľubovňa
Andrej Hrabovecký, Prešov
Laura Chovancová, Prešov
Nela Chovancová, Stará Ľubovňa
Zuzana Ištoňová, Prešov
Eliška Jeleňová, Stará Ľubovňa



Šimon Komara, Prešov
Jakub Kvokačka, Ľubotice
Emma Ligusová, Prešov
Nela Lichvárová, Stará Ľubovňa
Alexandra Magerová, Prešov
Natália Matoľáková, Stará Ľubovňa
Lenka Melcherová, Nová Ľubovňa
Ema Michelčíková, Prešov
Nelly Pavelčáková, Forbasy
Maxim Jozef Pisarčík, Stará Ľubovňa
Nina Repková, Stará Ľubovňa
Viktória  Stankovičová, Kapušany
Lenka Starinská, Nová Ľubovňa
Tina Strenková, Stará Ľubovňa
Anežka Ščurková, Stará Ľubovňa
 Kamila Štellmachová, Stará Ľubovňa
Natália Točeková, Hniezdne
Marek Tomus, Stará Ľubovňa
Zuzana Vargová, Prešov
Lenka Žarnayová, Prešov



XXVII. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

Vyhlasovatelia súťaže:

Prešovský samosprávny kraj

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov          

Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov                                               

Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava

Spoluvyhlasovatelia súťaže:

Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava                                               

Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava                                       

Gorazdus, n. o., Prešov                                                                        

Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov                                                  

Matica slovenská, Martin                                                                    

Oblastná rada Matice slovenskej, Prešov                                            

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie 

a kultúru, Bratislava                                

Spolok svätého Cyrila a Metoda, Michalovce                                     

Spolok svätého Vojtecha, Trnava                                                         

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Bratislava


	prof. PhDr. Marta Součková, PhD.
	Za bratom chodievala pravidelne, každý utorok, presne o druhej. Pred budovou ju čakalo malé červené auto (Bianchina supermini) – muselo byť kúpené za pekne slušné peniaze. Vodič stál vedľa auta, aby jej otvoril dvere a ona doň vhupla ako kus Fraisier koláča do úst a dodala, A dupnite na to, Cecil!
	Pamätám si aj to, že všetky štvrtky o tretej chodievala v malých čiernych puzdrových šatách s perlami okolo krku, bielymi rukavicami a balerínami do baru za Stéphanom Perrinom trochu pletkáriť. Chodievala tam naozaj každý boží štvrtok. Potom, keď dopila presne 3 Créme de Cassis, zobrala si taxík, taxikárovi voľačo poklebetila a povedala mu, aby ju vysadil na Promenade du Peyrou, kde sa prechádzala zhruba pol hodinu. Potom si zašla niekde zatancovať (kde si určite vypila aspoň ďalšie tri poháriky) a odpochodovala domov.
	Neraz som ju vídaval ako ladnými krokmi vtancovala do hlavnej haly jej činžiaku, pospevujúc si Chez Laurette. Opitá veru bola. A čo na to povedala domovníčka, Clémence Moulinová? Slečna Angelleová, ak nebudete čušať do troch minút, tak vám budem musieť povedať niečo veľmi škaredé, niečo, čo sa vám, moja milá, nebude páčiť!
	A Nolly so srdcelomným výrazom odvetila: Clémence, vy stará nešťastná duša, čo s vami budem musieť urobiť ja, keď nebudete držať jazyk za zubami a nevrátite sa do svojho apartmánu?
	Peter Centek, Proč
	Emma Duchová, Prešov
	Elisabeth Galajdová, Fuljanka
	Alžbeta Garberová, Šarišské Michaľany
	Andrej Hrabovecký, Prešov
	Laura Chovancová, Prešov
	Nela Chovancová, Stará Ľubovňa
	Zuzana Ištoňová, Prešov
	Šimon Komara, Prešov
	Jakub Kvokačka, Ľubotice
	Emma Ligusová, Prešov
	Alexandra Magerová, Prešov
	Natália Matoľáková, Stará Ľubovňa
	Ema Michelčíková, Prešov
	Lenka Žarnayová, Prešov


