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Z HODNOTENÍ
ODBORNEJ POROTY

Súťaž ako prejav plurality
Gorazdov literárny Prešov sa neodmysliteľne spája
s koncom kalendárneho roka, a de facto tak predstavuje záver
či vyvrcholenie plejády slovenských literárnych súťaží.
Podobne, ako to bolo v predchádzajúcich dvadsiatich
dvoch rokoch, sa aj Gorazdovho literárneho Prešova 2018
zúčastnilo mnoho kvalitných autorov súťažiacich so
zaujímavými prácami, a tak porota v zložení prof. PhDr. M.
Součková, PhD., doc. Mgr. J. Gavura, PhD. a PhDr. P.
Karpinský, PhD. mohla až po viacerých debatách vybrať tých
najlepších.
V kategórii deti najväčšie množstvo literárnych textov
pochádzalo zo Starej Ľubovne. Ľubovnianska škola, pretože
takto by sme skupinu mladých autorov pod vedením Evy
Kollárovej a Niny Kollárovej mohli nazvať, ponúka stabilne
kvalitné práce postavené na originálnych metaforách
a prirovnaniach. Hoci z niektorých básní a krátkych prózičiek
ešte cítiť istú podobnosť vyplývajúcu zo vzájomného
ovplyvňovania sa, prípadne spôsobenú výberom podobných
tém, väčšina súťažných prác sa vyznačovala už vyspelým
umeleckým videním sveta. Básne odrážali svojskosť detského
vnímania, hravosť a ľahkosť. Na rozdiel iných súťažných
textov v nich absentoval umelý, strojený pátos a sentiment
vyplývajúci z tém, ktoré nie sú celkom vhodné pre detského
autora, keďže dieťa ich ešte nedokáže spracovať či podať cez
svoju vlastnú percepciu. Ako sa zdá, deti úprimnejšie
a pravdivejšie dokážu vyjadriť v prozaickom či poetickom
texte tie témy, ktoré majú „nažité“, ktoré sú im blízke, resp.
s ktorými sa každodenne stretávajú (napr. príroda, škola,

priateľstvo, začínajúca láska, puberta, rodičia). Práve táto
schopnosť akceptovať a akcentovať tieto témy vo vlastných
prácach sa podpísala aj na kvalite súťažných textov.
Kategória
poézie
dospelých
taktiež
ponúkla
interesantné básne alebo básňové cykly, čo sa odrazilo aj na
množstve udelených ocenení. Zároveň však treba povedať, že
súťažné texty, hoci v jednotlivostiach boli veľmi kvalitné,
v globále nepresiahli štandardnú úroveň.
Gorazdov literárny Prešov predstavuje pluralitu formy
a obsahu súťažných prác, a hoci má GLP v podtitule súťaž
duchovnej kultúry, neorientuje sa striktne len na kresťanskú
tematiku, ale otvára sa prácam recipujúcim akékoľvek
prežívanie, predpokladajúc, že umenie je apriori duchovné. Tak
sa v súťaži objavujú básne reagujúce na rôzne témy – od
intímnych výpovedí lyrického subjektu, v ktorých sa objavuje
pestrá paleta emócií odrážajúcich vnútorný svet autora
(smútok, sklamanie, láska, viera) až po básne apelujúce
a angažovane „odpovedajúce“ na súčasnú spoločenskú situáciu
(napr. kríza morálky). Rovnako aj na úrovni formy GLP v sebe
spája rôzne spôsoby konštrukcie textu, napríklad tzv. voľnú
i viazanú poéziu. Ponúka priestor básnikom, ktorých viac
oslovuje tradičnejší spôsob tvorby (napr. M. Sopko) i tým,
ktorých lákajú rôzne poetické experimenty či abstraktnejšie
spôsoby konštrukcie básne (napr. P. Šipoš). Samozrejme, ako je
pluralitná téma i forma, objavuje sa rôznorodosť aj v kvalite
súťažných prác. Je prirodzené, že nie všetky texty dosahujú
rovnakú úroveň originality a autorskej vyspelosti či talentu. Ale
o tom je predsa súťaž, ktorá však nie je len zápolením, ale aj
„školou“ a zberaním skúseností.
Kategória prózy dospelých, hoci nebola taká početná
ako poézia, ponúka taktiež texty, ktoré dosahujú takmer
profesionálnu autorskú úroveň.
Je zaujímavé, že mená víťazov z detskej kategórie

i kategórie prózy a poézie dospelých (napr. M. Ibrahimi, K.
Melcherová, Z. Martišková, M. Martišková, A. Kollár, K.
Lazarčík, J. Cigániková) sa opakujú nie len v jednotlivých
ročníkoch Gorazdovho literárneho Prešova, ale aj na
popredných priečkach iných slovenských literárnych súťaží, čo
svedčí nie len o tom, že daní autori permanentne dosvedčujú
svoju kvalitu, ale aj to, že Gorazdov literárny Prešov sa počas
rokov svojej existencie nezmazateľne zapísal do zoznamu
vynikajúcich celoslovenských literárnych súťaží.

Za porotu PhDr. Peter Karpinský, PhD.

VYHODNOTENIE
celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou
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XXIII. Gorazdov literárny Prešov

POÉZIA
1.
2.
2.
2.

miesto: neudelené
miesto: Lucia Čandíková, Stará Ľubovňa
miesto: Adam Kollár, Stará Ľubovňa
miesto: Marek Sopko, Bošany

3. miesto: Marek Jaroš, Stará Ľubovňa
3. miesto: Barbora Langová, Stará Ľubovňa
3. miesto: Alex Zamborský, Prešov

ČESTNÉ UZNANIE
Jana Cigániková, Slovenský Grob
Anna Lažová, Svidník
Magdaléna Martišková, Topoľčany
Zuzana Martišková, Topoľčany
Júlia Rakovská, Smolenice
Peter Šipoš, Topoľčany
Natália Timaniková, Stará Ľubovňa

PRÓZA
1. miesto: Magdaléna Martišková, Topoľčany
2. miesto: Kristián Lazarčík, Piešťany
3. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany

ČESTNÉ UZNANIE:
Jana Cigániková, Slovenský Grob

Natália Marková, Topoľčany
DETSKÁ TVORBA
1.
2.
2.
2.
3.

miesto:
miesto:
miesto:
miesto:
miesto:

Tina Strenková, Stará Ľubovňa
Marianna Ibrahimi, Topoľčany
Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa
Anna Semková, Bratislava
Soňa Čandíková, Stará Ľubovňa

ČESTNÉ UZNANIE
Bernadeta Barnovská, Stará Ľubovňa
Ema Fröhlichová, Stará Ľubovňa
Katrin Guregová, Stará Ľubovňa
Martina Kovalčíková, Stará Ľubovňa
Lenka Melcherová, Stará Ľubovňa
Katarína Melcherová, Stará Ľubovňa
Alica Vargová, Kapušany
Timon Angel Veverka, Stará Ľubovňa

Cena neziskovej organizácie Gorazdus pri SSOŠ Elba
v Prešove
Marianna Ibrahimi, Topoľčany
Júlia Rakovská, Smolenice

Cena oblastnej rady Matice slovenskej v Prešove
Marek Sopko, Bošany
Alica Vargová, Kapušany

VÍŤAZNÉ PRÁCE
POÉZIA

Lucia Čandíková
Nevedela som, že chceš ísť na to miesto
odhalenia na kosť
na lebku
opäť som preplnená a prázdna
pyšná a pokorená
pripravená nepočuť
Víno čaká v pohári
rovnako pokojne ako voda
obdivuhodne trpezlivé
Chcela by som vypiť všetky
jeho slnká
a ožiť
Dcére
Slnko zapaľuje jesenné stromy
Pes sa učí ďalší povel zostaň
Mačka zmäkčuje záhradu
Náhle cítim dávnu vôňu
dedových javorov
Môžem len byť
súčasťou
tvojej spomienky

Adam Kollár
Prelomenie
Zostrelené hlasy včiel
rozkladajú všetky svety. Ži ako vieš.
Bez medu
umierajú aj bohovia.
V obleku chodieva prach viazať oči.
Krv tečie v ryhách na dlaniach.
Pod nohami sa hromadí drevo.
Na úle sa tiež chodí s dymom.
Sladká vôňa je náhrada medu.
Pamätá si na seno. Ešteže nie je slamený.
To by zhorel rýchlejšie.

Adam Kollár
Visím
Dolu hlavou a nechávam si vzduch udierať do nosa.
Slzia mi oči.
Náhodne poprekrývané konáriky s lístkami vytvárajúce tváre
práve odtiaľto, sa stále
pozerajú.
Niet tvárí. Sú len stromy.
Ľudia sa pohoršujú nad nahotou gréckych antických sôch.
Ja sa pozerám.
Ony tiež.
Na tie isté miesta.
Čítame sa.
Z môjho okna je vidieť svetielka.
Na jar kopec, keď horí.
V noci pouličné lampy, iné okná.
No a v jeseni, na dušičky, som prišiel na to,
kde sa nachádza cintorín.

Marek Sopko
Ecce clementia
A čas ťa vylizuje z plytkej misky.
Nezostane z teba do zeme.
Noc vypredala všetky tvoje lístky
na javisko, čo si do čiel po tme orieme.
Padáme do seba a celkom nahí.
A je ticho, ako pod viečkami únavy.
Sme iba zvodidlami mliečnej dráhy,
na ktorej Boh zaspí, keď ho ľudstvo unaví.

Malinový plot
Začína to ako ticho pred žatvou,
ktoré vedie leto k spaľujúcej dospelosti.
Vtáky pijú plodovú vodu úsvitu,
akoby sa nikdy neboli narodili,
a ty nevieš či máš plakať
do popukaných dlaní júla.
Noc malinovou šťavou kreslí na hruď kríž.
Páli ako kopija Parsifala.
Sme deti noci
a zázrakom sme k svetlu narástli.
Natiahni ruku cez priepasť,
na konci ktorej stojí obnažená smrť.
Za ňou trhá sláky more.
Za morom z latiek zbitý plot
natretý krvou
Boha.

Marek Jaroš
Horké byliny
1
zima
zmenšuje zorné pole
vzďaľuješ sa
rozplývaš sa v hmle
bludička
a stále som iba na začiatku
2
som roztrhaný
ako teľacia koža
na črievice pre teba
zatiaľ je len na záplaty
tancovali sme
bez masiek
a ty zahalená
v tajomnom
úsmeve

3
mám ťa
nemám
si moje miesto pri mori
a tvoje objatie zostáva ostré
4
živá hmota rastie
vo vnútri sa búri
dievčatko
už nemôžeš chodiť s
nahými členkami
rovnako zmätená
ako ja
5
mám mokrú košeľu od
aerosólu
a pred očami červeno
je to fyzika
nastáva napätie
ani sa nepoznáme
onedlho sa preruší obvod

Barbora Langová
xxx
nevymyslel sa
len ho ukladám na voľné
miesta
medzi slová
a na pery
šepkám si ho
keď mi chýba
nestavia sa na začiatok vety
ani nepadá na kolená
kým ku mne dôjde
oblepený papierom
sa tlačí ku mne
zašije sa do tkaniny na mojom
tielku
a sám sa z neho vypára
aby videl na všetky strany
ako ho hľadám
v cudzích básňach

xxx
ešte som neplávala v mori
len vo vani
a neskúmala koraly
len vlastné nohy
skryté pod penou
nenadnášal ma strach
zo strateného dna
a nezamilovala som sa
do toho nekonečna
ani do seba
a vlny sa nepohrávali
s cudzím telom
len vlasy pohodené vo vode
majú namierené do sifónu
možno aspoň kúsok zo mňa
sa zafarbí v tom atramente

Alex Zamborský
Piatok v Meste snov
Kráčaš po ulici tvojho Mesta snov,
pripomína ti nebeský Jeruzalem a cítíš sa ako
evanjelista Ján,
pripomína ti to staré klišé o mravenisku
no ty vidíš niečo iné,
vidíš malý vesmír, ktorého centrom aj okrajom
začiatkom aj koncom si ty.
A možnop to nie je skutočné mesto,
možno to je mesto v tvojich snoch,
možno mesto tvojich snov.
Ktovie.

Kostolné hodiny
Čas plynie, tak ako aj ty,
chcel by si ho pocítiť, ohmatať a privlastniť si ho.
To chce každý.
Čas plynie do všetkých smerov
a ty sa stále snažíš uchytiť ho,
nedarí sa ti.
Chcel by si zastaviť hodiny na kostolnej veži
a neuvedomuješ si, že kostolom si ty.

ČESTNÉ UZNANIE

Jana Cigániková
Čakačka
v mliečnom dychu zahalené tváre
tma
prvý biely posol sa sype na hlavy
biela je in
na Božom oltári
pred pár mesiacmi nastavil čakačku
a dnes?
Syn

Už len
už len sekundu
môcť sa hrebeňom
prehrabať
k tebe
môcť sa ťa dotknúť
uštipačným jazykom
A potom
privrieť dvere.

Anna Lažová
Vianoce
Plačúce katedrály
pod anjelskými krídlami
oslavujú Vianoce
Mária ďakuje
za milosti pre syna
Nebo víta
malú dušičku
najjasnejšou hviezdou
a láska sa ukladá
do sŕdc čistých duší
Zabúdame na /ne//ľudské
svedomie a z duše vyťahujeme
stratené ilúzie
aby sme sa stali bohatí

Magdaléna Martišková
Tieň
Kôra je plná lopatiek.
Dovolím zipsu
ceriť zuby.
Tešíš sa
ako jazdec
nepreskočí
dvojitý taxis
a zapadne
ti do dlaní
(po) pás.

Zuzana Martišková
Špendlenie jesene VI
Ploty,
po ktorých tiekli periny
pruh za pruhom
až po repíky.
Po priehrštiach
utráca prázdniny
spitá symfónia.
Osudná.
Medzi štyri steny
zložená zakaždým
nikým.
Vzácna
ako augustová voda
po studniach,
kým obmýva
od umytých nôh
celý dom.

Júlia Rakovská
Mačacia

V okennom ráme
párik očí
čosi známe uvidel.
Potajomky
mi na kolená skočí.
Akoby im sám Stvoriteľ
namaľoval obrázky
na zamatovej srsti
z krehkých atómov.
Keď sa jej dotknú
moje prsty,
dom sa premení
na domov.

Peter Šípoš
Netreba nič dopovedať
teraz sa dívame z veže
šťastní – no stále s náklonom k zemi
ten obraz
nie je fotka kópia ani detail
koža a ošatenie
iné povrchy
ich umiestnenie viditeľnosť dohoda poradie farba
a zvuk z najvyššieho miesta
je pochopiteľne možná kompozícia
a my – iba ticho
dúfajúci
že sa potom stane
nespočítateľnosť čiastočiek a sekúnd
absolútnym útočiskom

Natália Timaniková
Venované ementálu
nezaspí ti v lone
ako by mohlo
keď vidí na tvojich stehnách
toľko dier po guľkách
všetky ti spočíta
aj keď nevie
prečo tam sú
berie ich za svoje
veď v zošite má zapísanú
prestrieľanú ľudskú dušu
kým ho držíš na rukách
vysvetli mu
z čoho sa vyrábajú obrúčky
tie najdrahšie
sprevádzajú často rany
najhlbšie

povedz mu nech si pokojne
položí svoje celistvé telíčko
na to tvoje
napíš mu do zošita
že bez olovených učebníc
by tu pre neho toho toľko
nebolo
že ak by si občas po všetkom
neskončila ako ementál
tak tvoje vnútro
pôvodne ľahšie ako vzduch
by sa von už nedostalo
povedz mu
kým vystrelí do života

VÍŤAZNÉ PRÁCE
PRÓZA

Magdaléna Martišková
O oknách, mapách a 1 pl sódy bicarbóny
/úryvok/
- Nič moc výhľad, - skonštatovala mdlo babka, zotrela
novinami posledné čmuhy z umývaných skiel a búchala pri
tom kolenami o radiátor. Vedel o nej celý vchod.
Zas by bolo treba umyť okná.
Náhodou, neviem, čo sa každému nepáči. Dvor, sklad
zeleniny, desty, dodávky, železnica, obchvat, kamióny, repka
olejka, Lentilková ulica, Vtáčnik a západ sú fajn. Vždy boli.
Rátali sme s bráškom vagóny s nosmi prilepenými o sklo.
A žlté autá. Ešte v prenatálnom veku. Bodky na bodkách.
Potom sa umyli.
“Keď umrela babka, pochopili sme s mamou pominuteľnosť
života a kúpili si hamburger.” Už som vykolíkovala okolo
poslednej bodky celú parcelu, oboma smermi, ale svedomie sa
stále obáva karmy. Ako vymyslieť bombastickú prvú vetu do
poviedky, prípadne famózny celý začiatok, čo chytí a nepustí?!
A nekradnúť. Autori sú hákliví. Najmä moja matka. Kto by bol
povedal, že v mladosti písala poviedky. A o tých začiatkoch asi
tiež vedela. „Jano má vždy tretiu stranu mince.“ Nie, prepáč,
mami, tento až taký dobrý zas nebol. A iné čítať ani nemienim.
Bodka.
Pritiahnem tanier s palacinkami, nakláňam sa stoličkou
prilepenou len jednou nohou o zem k zásuvke s príborom
a mrvím sa v sektore nožíkov. Tie zvrchu sú len uschnuté
a majú fľaky od vodného kameňa. Tie som (ne)utierala ja.

Niekde dolu by mohli byť ešte čisté. Podľa legendy. Podľa
matky, to robím náročky, aby som ju vytočila. Jasné, že to
robím náročky, ale nie kvôli vytáčaniu. Život je otázka priorít
a blbé riady...sú blbé riady.
- Segrik, pravda mi žičneš dve pade do posilky? - vyťahuje mi
ten trpák drzo nožík z rúk.
Neviem načo, Nutelu si aj tak rovno naleje do epicentra
poslednej vyšponovanej palacinky, rozbabre prostredníkom
a skrúti s troma ďalšími. Vždy sa zababre a to má už pätnásť.
Toto malé prasa má už pätnásť?! Párny-nepárny. Nákladné boli
naj. Lepili sme aj čelá, namiesto statívov. Zostávali po nás
bodkované mapy.
- Ale dáš mi sluchátka na celý víkend! - vyhrávam útok na
zvyšky večere.
„V trúbe máš dve palacinky. Najedz sa koľko chceš, ale jednu
mi nechaj. Pá. Lubkam ťa. Mamik.“
Máš-máme. Pár-nepár.
Načo vymýšľať presvedčivú prvú vetu do poviedky, keď je
v hlave matka so suchým humorom. Suchými palacinkami
a suchým príborom, ktorý som len po dvoch dňoch zramovala
z dresu. Vodný kameň je nechuťák. Tie jeho napľuté mapy. Ja
budem vlastniť umývačku.
- A budeš v nej mať pokrievky, ako tvoja babka. Keď kupovala
tú starú linku od toho Nemca, ...či vlastne to tá jeho dcéra žila
v tom Nemecku... to nakúpila... a potom vážne ochorela a on
rozpredával to jej veno ...tvoja babka myslela len na prvý
dojem. Potom myslela viac na pokrievky. A chodievala nám umyť okná.

Kristián Lazarčík
Matka
Jej vlasy sa v prievane auta vlnili. Spredu sa načahovali ku
mne dozadu. A okolo len zelenajúce sa pole.
***
- Jej sa ale dobre rozpráva! Ona nie je matka ako tá moja! –
rozčúlene mažem farbu po stene. Stvárňujem zimu chladnú ako
môj pocit k nej.
- Myslím, že toto potrebuje fľašu ríbezláku a Váh.
Prevraciam očami, smejem sa s ňou. Zas to najvážnejšie
beriem ja.
- Žije si vo svojom rozprávkovom svete. Je umelkyňa. – (aj
keď, dala by mi facku, keby vedela, že som ju takto zas nazval.
Éterická násilnička, pche.)
- Jej dieťa má fóbiu z gombíkov. Ona nie je ten typ, čo verí, že
život je gombička.
- To asi nie. Ale aj tak si myslí, že vie o čom a pritom nevie.
Nežije v tom.
***
Hľadíš na mňa ako žralok. Keď tam nemáš svoje dievča, dobrý
som ti aj ja. Pristihnem sa pri tom, ako ti rýpem do pozornosti.
Imaginárne sa plesnem po prstoch. Radšej si sleduj blokovanie
a kasu. Pán Predávač.
***
Tlačím si slova atramentom do papiera. Ty to schmatneš, len
tak. Asi lebo môžeš. Šklbem ti to z ruky, nespýtam sa, či si
normálny.
Smeješ sa a vravíš, že si to chceš iba pozrieť. Smejem sa tiež,
presviedčam ťa o tom, že rozhodne nechceš. Sadám si na svoje
miesto. V inom rade než je to tvoje.
- A ja môžem? – pýta sa ma ona.
Diskrétne si číta moje slová o ňom.

Prečo si myslí, že ho nechám čítať svoje tlápance o ňom?,
píšem jej ešte svoj alternatívny koniec.
***
- Spýtal sa ma, prečo ma tí chalani volajú „Konec“.
- A čo si im povedal?
Dusno asi len z leta.
- Že ich nepoznám a neviem.
Kraulom prebrázdila to dusno:
- Šak vypadá jak otočený albinistický výkričník. Vidíš tú jeho
gebuľu?
Nie je v tom nič škodoradostné. Len uvoľnenie smiechu
smiechom.
***
Dunivá hudba naznačuje drámu. Listy šumia s riekou. Mačky
zalomili ušami.
„Hapčííí.“
Pootvorenie jeho úst naprázdno cez vyučovaciu hodinu.
„Čo?“ vydýchol som z nich už menej prázdno.
„ŽE NAZDRAVIE!“ prudko gestikuluje perami aj kútikmi.
Prevrátiš očami. Smeješ sa a vravíš: „Dobre, dobre, som
v poriadku a díky.“
Zas ti len chýba tvoje dievča, pomyslíš si, akože ty, akože na
jeho účet.

Zuzana Martišková
Činžiak
Synchronizácia rastu oporného systému...
/úryvok/
Česala sa.
Ale pripomínalo to skôr pomstu vedenú všetkými tými
ryšavými cestami od korienkov po prázdno zľavoboku. Hlavu
zámerne nechala natočenú k nemu. Hriva už elektrizovala a
zvnútra to iskrilo. Analýza, syntéza, komparácia,
interpretácia... Jej prednášku o akýchsi neobmedzených
možnostiach alebo nemožnej obmedzenosti kolegov a
exkolegov sa rozhodol tvorivo nechápať a mlčať. K jej nevôli.
Pevne integrovaný vo vrstve vlastnej oťapenosti hovkal si na
gauči vyrovnávajúc omrvinky na príručnom stolíku podľa
veľkosti. Neriešil ich matricu. Dnes už videl toľko
rozmeľnených vecí a ľudí. Nijaká analýza ani syntéza, všetko
pekne nalinkované. Jedna krčma, druhá krčma, tretia krčma.
Prvý polliter, druhý polliter...
- Odkedy je z teba nihilistické monštrum?! Ani trochu tej
radosti mi nevieš dopriať a aspoň odpapuľovať? Pred chvíľou
som ťa nazvala obmedzencom a ty? - pokúsila sa nabúrať jeho
takmer dokonalé, ale plytké polobezvedomie.
Predsa len zosumarizoval bezlepkavé puzzle. Pricapil dlaňou
a otrel o bok. Obsahovalo lepok. Dá to do správy.
- Vždy lepšie ako byť ešte pár minút hygienicky
hendikepovaným bezďákom. Myslíš si, že už bude voda teplá?
- privoňal si k podpažiu bundy s mapou niekoľkých putík, čo
dnes prelozili, na tele. Inde sa ani nedíval. Pripadal si rovno
ako katastrálny úrad. Inventár miestnych podnikov v evidencii
jeho šatstva mal precízne spracovaný.
Ľútostivo naňho pozrela, vedomá si, že všetku použiteľnú,

prijateľnú a hlavne teplú tekutinu na očistu minula sama na
seba a dnes sa už zdroje neobnovia. Aj keď ho tým pôvodne, s
cieľom vyhrať boj o vodu zmiatla, vyprevadila ho len mlčky do
kúpeľne. Pretrpela chvíľu, kým pračudesne kvílil ako delfín s
poruchou zažívania, ale keď sa stuhnutý vytackal z miestnôstky
a zazrel na ňu nenormálne škaredo, skoro sa skúsila zmorfovať
so zrkadlom za chrbtom.
V rukách kŕčovito držal ružovú osušku pred slabinami a
zatínal stále pery.
- Odvolávam. Nie si nihilistické monštrum. Si dokonca
akusticky dominantný...- nedokončila.
Potom vybuchla do smiechu, lebo osušku hodil rovno po nej a
podoba s antickými diskármi na starých vázach s faunou
vtáctva tak miniatúrnou, že sa reštaurátori hádali, či prekryť
lístkom agátu alebo dokresliť ešte zo tri lupienky a ľaľa
blaťúch, bola neodškriepiteľná. Robertus Minimalimus.
S úsmevom mu venovala prikrývku, vidiac, že jeho kvóta
tolerancie čohokoľvek aj kohokoľvek je už na dnes definitívne
vyčerpaná a provokujúc len tak naoko, by mohlo znamenať, že
si dnes nebudú vymieňať len obligátne voly a kravy, ale
skončilo by to... Skončilo by to.
Dobre vedela, ako mu voda tečie zo zubov zo spolupráce
práve s ňou, ale poddávať sa nebolo v jej základnej výbave.

ČESTNÉ UZNANIE

Natália Marková
Preteky so snehom
/úryvok/
Pri strete so štipľavými bozkami od vetra padám do
kolien. Zima vždy mala aj má v mojom srdci vyhradený
samostatný apartmán. Je len jej, kedykoľvek sa rozhodne prísť.
A teraz je tu, v celej svojej kráse a ja som sa opäť pristihla, ako
zasnene hľadím na padajúce vločky. Na mojej rozpálenej tvári
miznú a môj rumenec je ešte okatejší. Pre hmlu vidím sotva na
špičku svojho zamrznutého nosa, ktorý vďaka mrazu pôsobí
o čosi robustnejšie. Rada sa v nej strácam. Pohltí ma ako
perina, do ktorej sa večer čo večer zababuším až po uši.
Zima je vo svojej podstate nádherná. Taká chladná, až
hreje pri srdci. Zo zasnenia ma opäť prebudí mrazivý vietor.
K tvári si bližšie pritiahnem šál a s posledným nádychom
studeného vzduchu sa pustím do hmly. Vždy mám zatajený
dych a tep na plných obrátkach. Adrenalín mi koluje v žilách
a pulzuje o život. Jeho prítomnosť sa nebadane objaví už po
prvom kilometri, kde v oblúkoch lapám po dychu. Roztrasené
nohy si nevšímam a snažím sa prestať počúvať ich ston
a prosby o krátku prestávku.
Už idem takmer minimálkou na diaľnici, no stále

nemám dosť. Popchnem hrany lyží do tesnejších oblúkov
a snažím sa nevykoľajiť. Pri nábehu na ľad zaškrípem zubami.
Pocit, že na konci neubrzdím svoj šialený exces, sa stupňuje,
no neviem sa ho nabažiť. Vietor, ktorý ma pred štartom
bozkával na líca, je čoraz vášnivejší.
Na hrane kopca sa s vírom snehu zastaví aj čas. Letmo
sa pozriem na vernú priateľku, ktorá mi, tento krát, nepodrazila
nohy. Je čerstvo upravená, takmer mi pripomína linajkový
zošit. Ťažko vydychujem chumáče pary, ktoré mi zahmlievajú
obzor. Kolená sa mi trasú, ako keď naivná tínedžerka uvidí
svojho

idola.

Jemne

prekrvím

stehná

tľapnutím

a povzbudzujem ich k ďalšej akcii. Ešte sme zďaleka
neskončili.

Jana Cigániková
Ako všetky návštevy
/úryvok/
Keď si prvýkrát prišla, bola si pokojná. Vo svojom tichu
a pokore si pozerala do našich prekvapených očí. Mala si
hnedé vlasy pod ramená, ktoré ti pohybmi hlavy prepadávali
dopredu k drevenému krížiku. Striaslo ma. Rozmýšľala som,
od koho ho máš. Nemala som odvahu opýtať sa nahlas. Skúšala
som samu seba a v testoch mi vychádzalo, že som schopná
a dokážem. Ale keď si prišla, bolo to iné, ako krúžkovať
povinné políčka. Triasli sa mi ruky. Nadýchla som sa
a predstavovala som si, že toto je už navždy a nebola som si
istá. Keď som sa pozrela do jeho tváre, na chvíľu som bola
pripravená. Tento pocit som potrebovala. Ale on ho neposielal
mne. Dával ho tebe. Ty si to cítila, dívala si sa na neho. Možno
som to prepásla a už vtedy sa to rozhodlo. A ty si nás
sledovala.
„Vitaj!“ povedal zrazu a ja som si uvedomila, že som zabudla,
čo sa patrí.
„Áno, vitaj!“ povedala som rýchlo a vycerila nepripravené
zuby. Asi som vyzerala dosť smiešne, keď si sa
„Chcela som zelený!“ pozrela som jeho smerom a on sa
zatváril nechápavo.

„Čaj. Chcela som zelený!“ pokrútil hlavou. Tvrdohlavo som
vyliala jeho čaj do umývadla. Sadla som si na gauč a on sa na
mňa usmial.
Aj tvoja ruka bola hebká a teplá. Bola si hanblivá, pohybovala
si sa opatrne. Sledovala si ma pekne vykrojenými očami. Pery
sa ti nekontrolovateľne hýbali a ruky si mala vložené v lone,
silno si ich zvierala kolenami. Vtedy mi ťa bolo ľúto.
„Chcela by si vidieť aj zvyšok nášho domu?“ opýtal sa.
Prikývla si a ja som sledovala každý tvoj pohyb, ktorý by mi
mohol povedať, kým pre mňa si.
„Máš krásny krížik,“ povedal medzi rečou a pohladil ťa po
vlasoch.
„Je od mamy.“ Slzy nám plakali, ale naše ruky boli teplé.

VÍŤAZNÉ PRÁCE
DETSKÍ AUTORI

Tina Strenková
Kamarátka puberta

Riky

pozerám sa hore
no ostatní dole
vidím čo ostatní nevidia
no ostatní nevidia to čo vidím
ja
vidím nevídané veci
a chcem vedieť čo vidia všetci

nech ťa anjeli venčia
v psom nebi
chýbam ti?
ty mne veľmi
je ti tam dobre?
a sú tam kvety?

asi sa to nedozviem
nálady sa mi stále menia
pozerám sa na veci
v inom zmysle

Potrebujem
ruku
ktorá ma ukryje
mám ju rada
ale musím jej pomáhať
neklame
ochraňuje ma
stará sa o mňa
dôverujem jej
veď je to moja mama

Ema Jeleňová
Stojí pri mne
Dievčatko.
Citlivé.
Vymýšľavé.
Na nohách černicové balerínky.
V tričku a krátkej sukni,
ktorá má štyri farby.
Ako ročné obdobia.
Myslím si, že tak vyzerá môj anjel,
ktorého síce nevidím,
ale viem, že vždy stojí pri mne.

Premenlivá
Sedím pod gaštanom
a zrazu mi na hlavu
padla jeseň.
Obzerám si ju.
Je farebná ako moje čarbanice
na výkresoch z detstva.
Každú chvíľu sa jej mení nálada.
Ako mamine,
keď sa jej nepodarí koláč.

Marianna Ibrahimi
Let
Jesenný dážď
daruje listu
slzu skôr,
než spadne k zemi.
Spolu so slnkom
maľujú
dúhu skôr,
než sa všetko zmení.
Prvý a
posledný krát
skúsi si list
letieť ako vtáča.
Pod dúhovým
dáždnikom,
kým navždy zaspí,
v mláke sa máča.

Rieka
Kráľovná prianí
objíma brehy
tancuje s nimi valčík
Unáša priania
v tajných odkazoch...

Anna Semková
Daj mi zápalku a ja zapálim svet
/úryvok/
DOM HOREL, NO NEBOLA TO JEHO VINA.
Preto len ďalej bez zbytočného zapálenia pre vec jedol
raňajky z misky plnej lží. Susedia už zavolali hasičov. Z okna
mal skvelý výhľad na ich vytrvalú snahu pochovať letné
plamene bažiace po umierajúcich spomienkach mŕtvych ľudí.
Jeho ľahostajnosť voči situácií bola obdivuhodná. Až do
momentu, kedy sa začala transformovať na zlosť a hnev. To
však nechcel. Vyjadrovanie emócií – to nebol on.
Pre okolitú komunitu bol mužom s tisícimi tvárami, no
ani jediným úsmevom, samotárom, tak trochu prezývaným
hlupákom. Javy sveta delil na tie, ktoré sa mu nepáčili a tie,
ktoré mu boli ukradnuté.
TEN DOM AJ TAK NEMAL NIKDY RÁD.
Tak ako on, aj dom bol osamelý. Nikoho nemal, nikoho
nechcel. Všetkých odpudzoval.
Múdri ľudia zvyknú vravieť, že najviac nenávidíme vždy
to, čo je nám najpodobnejšie - veci, ľudí, zvieratá. Možno nás
naozaj netvoria veci, ktoré máme radi, ale naopak veci, ktoré sa
nám protivia zo všetkého najviac. Studené chodidlá, rozsypané
pukance po kine. Vôňa rýb a vlasy v tvári. Presladené
romantické komédie v telke na Valentína. Trúbiace autá, kyslé
mlieko a nefungujúce zápalky.
Oheň.

Zo všetkého najviac nenávidel oheň. A číslo 105.
V DOME ČÍSLO 105 ŽIL ZATRPKNUTÝ MUŽ.
Už niekoľko rokov ho pozoroval so znechutením hlboko
zakoreneným v točitých mozgových závitoch oboch jeho
hemisfér. Ničím iným sa nezaťažoval, iba hlbokým odporom
voči mužovi z domu číslo 105, ktorý mal psa, ktorý nešteká
a ktorý nechodil do krčiem, kde ho všetci poznajú z historiek.
Veľmi dobre poznal ten pocit, prvý pohľad plný nesympatií,
ktorý ani najvytrvalejšia snaha nedokázala premeniť. On nemal
ani len tú snahu, pocitu sa naplno oddal. Tisíce dní mu
pripadali ako tisícky rokov. Riadil sa jedinou emóciou, ktorá
mu prišla tou najviac nesprávnou na svete.
O mužovi z domu číslo 105 vedel jednu dôležitú
informáciu.
Zo všetkého najviac nenávidel oheň. (A číslo 105.)

Soňa Čandíková
Zvuky
tikanie hodín
zatváranie a otváranie dverí
hudobné nástroje
hučanie kosačky
netrpezlivosť kamarátov
keď vedľa seba ležíme
na koberci
a počúvame ticho

ČESTNÉ UZNANIE

Bernadeta Barnovská
Nebo
Hľadím naň
každý deň,
každú noc,
každú chvíľu...
Oči mi žiaria, keď kľačiac dole
moja prosba vzlietne hore.
Aj ja ako modlitba vzniesť sa chcem
a prísť na to, čo sama dokážem.
Zistiť pravdu,
ktorá sa tam skrýva,
čo schovaná za oblakom býva.
Gaštany
Hnedé guľôčky cupitajú zo stromov.
Chytám ich do dlaní
a vkladám do vreciek.
Keď mi spadnú na zem,
mám pokazenú náladu.
Pichľavý obal sa rozpadne,
zmizne
a v ruke držím malého gašparka.
Opäť svieti slnko.

Ema Fröhlichová
Vietor
sedíme na deke
objímaš ma zozadu
ponad moje plece si
prezeráš herbár
dal by si si tie jablká
čo práve spadli zo stromu
hovoríš
sú ešte nedozreté
ako ja

Katrin Guregová
Zrelé jabĺčka
plné šťavy
jadierok
ktoré skrývajú pokračovanie
pýria sa
ako ja v lete
čakajú
kým ich niekto
neodtrhne

Martina Kovalčíková
Bylinkové ráno
pointa sa vždy skrýva
na lúke
kráľovsky zlatá obloha
padá k zemi
pohľad smeruje
k tulipánom
privoňala som si
k belasému tieňu v diaľke
vôňa čaju
ma priniesla späť
napijem sa znova

Lenka Melcherová
Mraky
prekrývajú sa ako
knihy v polici
v každom sa skrýva
svetlo
čo nás teší
aj keď sú náladové

Chceš
nájsť moje myšlienky
nevieš
do ktorej časti môjho ja
sa máš vkradnúť
aj tak napokon zistíš
že ich tam nemám ukryté

Katarína Melcherová
II
už viac nemáš
telo
len nohy
a tep ktorý bije
v rytme
nestíhaš spomaliť
viac nechceš tancovať
ale musíš
svaly bez tanca
sa trhajú
a hýbu sa pod kožou
rozbíjaš vzduch
nevládzeš
dopadnúť

Alica Vargová
Darček pre mamu
„Alica!“ skričal brat ustarosteným hlasom.
„Čo zas chceš, Adam?“ neochotne som sa opýtala. Veď som v
kapitole, v ktorej sa dozviem pravdu o Lucy. „Musím práve
teraz?“ Z donútenia so zavrela knihu a zišla dole po schodoch.
Nó! Môj hlas znel veľmi nahnevane, veď som aj bola.
„Potrebujem, aby si mi požičala peniaze, svoje som už minul.“
Ach, ten môj brat chodí brigádovať a hneď všetko minie!
Pomyslela som si.
„Veď som ti požičiavala minulý týždeň, keď si išiel s Otíliou na
kávu. Mimochodom, tých desať eur si mi ešte stále nevrátil.“
„Alica, daj mi tie peniaze, viem, že ich máš!“
„A čarovné slovíčko?“
„Načo, ja ti ich vrátim.“
Pregúľala som očami. Veď sú to moje úspory ešte z Vianoc!
Adam sa len zhlboka zasmial. Musím uznať, že čo sa týka
peňazí, som ja tá zodpovednejšia. Z môjho pohľadu.
„Ty snáď na nič nemíňaš ani nikam nechodíš?“
Už ma to s ním nebavilo, zbytočné keci o tom, ako si Adam
užíva život, ma už vôbec nezaujímajú. Radšej idem do izby,
pretože by ma len nahneval a ja by som po ňom hodila prvú
vec, čo by mi prišla pod ruky. Stále len odo mňa niečo chce.
Zavrela som sa do izby, ľahla som na posteľ a znova začala
čítať, ale nedokázala som sa sústrediť na knihu. On má síce
sedemnásť, ale niekedy mám pocit, že mám tisíckrát viac
rozumu ako on. Postupne ma začalo hrýzť svedomie, asi by
som mu ich mala dať. Po asi pol hodine som sa rozhodla, že
mu ich požičiam. Som predsa „milá“ duša, ale nie vždy. Vošla
som do jeho izby, samozrejme, bez zaklopania.
„Načo tie peniaze chceš?“
„Chcel som mame kúpiť darček.“

V tom okamihu som si spomenula, že mama má zajtra
narodeniny. To som vážne tak blbá, že som zabudla. Adam
chcel len mamke spraviť radosť a ja som mu nechcela dopriať
darček. Nakoniec som mu tie peniaze dala. Ale musí mi ich
vrátiť.

Timon Angel Veverka
Výlet k Slnku
Ponáram sa do sna. Pomaly si plávam v mori z myšlienok a
čakám, kým na mňa zavolá starý známy hlas: „Mišo, sprav
štyri kotrmelce dopredu a povedz: Modré pero!“
„No konečne!“ hlesol som, keď som pristál pri svojom
kamarátovi z ríše snov. „Čo dnes navštívime?“ spýtal som sa
ho s veľkým očakávaním. „O chvíľu sa to dozvieš,“ odpovedal
mi Rišo a pritom ma chytil, lebo od toľkej nedočkavosti som
prehliadol dieru v zemi. „Len poď za mnou...“
Plný očakávania som sa vydal za ním k miestostroju, kde mi
povedal: „Dnes sa pôjdeme pozrieť na Slnko. Pamätáš sa, ako
si sa ma pýtal, kedy sa naň vydáme? Vtedy som ešte nemal
povolenie, ale dnes... dnes môžem splniť tvoj sen.“
Posledné slová som už nepočúval. Stačilo mi, že našu
najbližšiu hviezdu konečne uvidím.
„Ideme!“ zvolal Rišo a popritom napísal na obrazovku
miestostroja: „S-L-N-K-O.“
Ten zachrčal, zasyčal a jeho veľké dvere sa otvorili. Rýchlo
sme vošli dnu a pustili sa na cestu. Leteli sme okolo Mesiaca,
závojom hmly zahalenej Venuše i maličkého Merkúra, až sme
konečne dorazili k NEMU. Bolo úchvatné, veľké, krásne,
jednoducho, neopísateľné.
„Wau!“ bolo jediné, čo som zo seba dostal.
„Tak vidíš,“ povedal Rišo, „tu ho máš. Spokojný?“
“Jasné! Nikdy by som neveril, že ho naozaj uvidím,“
skonštatoval som. Keď som sa naň vynadíval dostatočne dlho,
nastavili sme kurz stroja na „Ríša snov – Zem“. Cestou späť
som už vesmír neobdivoval. Tuho som totiž rozmýšľal o tom,
čo som práve videl. Ešte stále som mal pred očami obrovskú
červeno-žlto-oranžovú guľu, z ktorej sálalo teplo.

Z premýšľania ma vytrhol až Rišov hlas. Vystúpili sme a
presunuli sa do hlavnej siene, z ktorej sa poberiem domov – do
skutočného sveta.
O malú chvíľu som otváral oči v posteli a pozoroval východ
teraz už dôverne známeho Slnka. A tešil sa na ďalšiu noc, kedy
sa s Rišom pôjdeme pozrieť na iné, možno ešte zaujímavejšie
miesto.
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Emma Tomková,Stará Ľubovňa
Alex Zamborský, Prešov

Próza
Jana Cigániková. Slovenský Grob
Veronika Chomová, Ruská Nová Ves
Kristián Lazarčík, Piešťany
Alžbeta Marková, Topoľčany
Natália Marková, Topoľčany
Magdaléna Martišková, Topoľčany
Zuzana Martišková, Topoľčany
Eva Masná, Podhorie

Detskí prispievatelia
Michaela Andrášová, Pečovská Nová Ves
Júlia Arendáčová, Stará Ľubovňa
Bernadeta Barnovská, Stará Ľubovňa
Mária Barnovská, Stará Ľubovňa
Adela Beniaková, Chynorany
Izabela Bibzová, Stará Ľubovňa
Katarína Božiková, Chynorany
Soňa Čandíková, Stará Ľubovňa
Ema Fröhlichová, Stará Ľubovňa
Patrik Gimera, Kapušany
Katrin Guregová, Stará Ľubovňa
Adam Hnat, Stará Ľubovňa
Katarína Chmeliarová, Stará Ľubovňa
Marianna Ibrahimi, Topoľčany

Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa
Alžbeta Kažimírová, Kapušany
Katarína Kažimírová, Kapušany
Katarína Kollárová, Stará Ľubovňa
Martina Kovalčíková, Stará Ľubovňa
Terézia Lauková, Chynorany
Klára Lešková, Kapušany
Hana Magdolénová, Chynorany
Katarína Melchereová, Stará Ľubovňa
Lenka Melcherová, Stará Ľubovňa
Klaudia Minarovičová, Chynorany
Lucia Mozolová, Chynorany
Adela Pilátová, Chynorany
Ema Rusiňáková, Stará Ľubovňa
Anna Semková, Bratislava
Tina Strenková, Stará Ľubovňa
Marek Šlosár, Stará Ľubovňa
Alica Vargová, Kapušany
Timon Angel Veverka, Stará Ľubovňa
Michaela Anna Wilmanová, Stará Ľubovňa

ORGANIZÁTORI
XXIII. GORAZDOVHO LITERÁRNEHO
PREŠOVA
Vyhlasovatelia súťaže:
Prešovský samosprávny kraj
Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov
Národné osvetové centrum, Bratislava
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

Súťaž z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
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