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Z HODNOTENÍ
ODBORNEJ POROTY

Tak ako každý rok pred blížiacimi sa Vianocami,
v období, ktoré istým spôsobom predstavuje stíšenie,
zamyslenie, ale je aj prísľubom budúcej nádeje, prebieha súťaž
Gorazdov literárny Prešov. Či už je to náhoda, alebo zámer, ale
súťaž svojim duchovným zameraním presne korešponduje
s atmosférou daného obdobia a ponúka porote i čitateľom
zborníka texty s kontemplatívnym charakterom.
XXIV. ročník, rovnako ako všetky predchádzajúce,
priniesol veľa zaujímavých prác. Kvalitatívne i kvantitatívne
bola, ako obvykle, úspešnejšia kategória poézie. Množstvo
mladých, ale aj skúsenejších autorov poslalo do súťaže texty
porovnateľné s tvorbou profesionálnych autorov. Medzi veľmi
dobrými prácami sa však občas našli aj slabšie texty, ktorých
autori podcenili najmä formálnu stránku poézie a pomocou
gramatických rýmov, inverzií a genitívnych metafor vytvorili
len imitáciu básne. Občas zlyhávala aj obsahová stránka, najmä
vtedy, ak sa mladý poet alebo poetka snažili vytvoriť priveľmi
apelatívny a expresívny text, pomocou ktorého burcovali,
kričali, vyčítali, poúčali. Možno to súvisí s vekom autorov,
ktorí sa podobne ako romantickí hrdinovia snažia svet zmeniť,
no nazdávam sa, že hoci poézia takúto moc má, väčšinou to
robí potichu a jemne.
Prozaických textov bolo o čosi menej, ale ani tu
nemožno tvrdiť, že by sa medzi nimi nenašli kvalitné
a zaujímavé prózy. Tak, ako pri poézii sa pri začínajúcich
autoroch ukazovali najväčšie problémy na formálnej úrovni
textu, v próze sa kameňom úrazu stával predovšetkým obsah.
Tvorcovia sa možno až priveľmi nechávali ovplyvňovať
populárnymi televíznymi alebo literárnymi dielami a zápletky
poviedok tak pripomínali gýčové a málo uveriteľné príbehy.
Pri hodnotení nemožno obísť ani detskú tvorbu, ktorá
vždy zaujme a poteší svojou úprimnosťou, no nie
jednoduchosťou či prostotou. Napriek tomu, že autormi sú ešte
len deti, ich myslenie a vnímanie sveta je často na úrovni

dospelého človeka. Básne i poviedky ponúkali originálne texty
sprostredkujúce vlastný, individuálny pohľad na život,
priateľov, školu, rodinu, proste na celý svet... Samozrejme za
kvalitnou prácou týchto autorov a autoriek často stoja
pedagógovia a rodičia, ktorí ich vedú a kreujú, a tak pochvala
a ocenenie v tomto prípade nesmeruje len k tvorcom, ale aj
k ich učiteľom či rodičom.
Čo dodať na záver? V mene poroty by som sa chcel
poďakovať všetkým, ktorí do súťaže poslali svoje diela za to,
že nás opäť duchovne a umelecky obohatili. Tešíme sa na vás
pri štvrťstoročnici Gorazdovho literárneho Prešova.
Za porotu Peter Karpinský
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POÉZIA:
1. miesto: Magdaléna Martišková, Topoľčany
2. miesto: Júlia Rakovská, Smolenice
2. miesto: Adam Kollár, Stará Ľubovňa
3. miesto: Natália Timaniková, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE:
Mária Barnovská, Stará Ľubovňa
Barbora Langová, Stará Ľubovňa
Ema Fröhlichová, Stará Ľubovňa
Marek Jaroš, Stará Ľubovňa
Zuzana Martišková, Topoľčany
Jana Cigániková, Slovenský Grob

PRÓZA
1. miesto: Magdaléna Martišková, Topoľčany
2. miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany
3. miesto: Mária Barnovská, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE:
Kristína Leonhard, Zvolen
Jana Cigániková, Slovenský Grob

DETSKÁ TVORBA
1. miesto: Katarina Melcherová, Stará Ľubovňa
2. miesto: Ema Rusiňáková, Stará Ľubovňa
2. miesto: Katarína Chmeliarová, Stará Ľubovňa
3. miesto: Martina Kovalčíková, Stará Ľubovňa
3. miesto: Tina Strenková, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE:
Marianna Ibrahimi, Topoľčany
Terézia Kažová, Kapušany
Soňa Čandíková, Stará Ľubovňa
Johana Holotňáková, Stará Ľubovňa
Cena neziskovej organizácie Gorazdus pri SSOŠ Elba
v Prešove
Kristína Leonhard, Zvolen
Terézia Kažová, Kapušany
Cena oblastnej rady Matice slovenskej v Prešove
Marek Jaroš, Stará Ľubovňa
Soňa Čandíková, Stará Ľubovňa

VÍŤAZNÉ PRÁCE
POÉZIA

Magdaléna Martišková
dychovka a ďalšie invazívne vzory
sme krajinou ornamentov
z tých našich šijú ráno po prevrate
zabudnuté
(po)kútne plachty
kedysi rovnako napnuté v tetivách
prapôvodných objatí
pre náručných
si zberateľ insitných skíc
ja folkloristka ako vyšitá
každopádne hand made
s puncom ľudovej slovesnosti
podľa tradície
pre každého
na počiatku som plná náletových stôp
preferovaných Ev
kdesi v predzáhradke
medzi hrobmi daktylov
(tak na dve prsia
za každým ukazovákom)

Magdaléna Martišková
som bezkaranténna
daj sa mi infikovať
zavediem si ťa pod kožu
akútne
bez užitia aviácie
zahniezdi sa v mojom klone
a ja budem dúfať
že nemáš protilásky

rozeta a iné vrstevnice na priečelí
natočím si ťa
minisukňou
a pustím
prvýkrát bez zvuku

Adam Kollár
Predstav si
V konároch sa skrýva vietor,
čo so sebou nesie lipové semienka na miesta,
kde sa neboja vyrásť.
Zatvor oči. Predstav si prázdno. Predstav si množstvo vecí.
Pomaly sa vynárajú z tmy.
Nechaj ich plynúť.
Sústreď sa na to, čo chceš vedieť.
Predstav si čas, kedy sa ľudia zhovárali s prírodou
a tá im odpovedala. Predstav si tieň nad krajinou. Nad našou
krajinou.
Rozprávajte.
Žena 1: Dýchate na tváre za sklom.
Tvoríte malé spektrá, kde sa zrazia blesky.
Z obrázkov vychádza para
ako z Mesiaca vy, keď párate penu v kúpeli.
Žena 2: Oponu položíte na zem.
Je vám zima, cítite svoju nahotu.
Neďaleko je rieka.
Stúpate si špičkou chodidla po druhej.
Žena 3: Sme jemné, priesvitné,
so šatami podobnými sivým mrakom.
A vietor... Cez všetko nesie našu vôňu k vám.
Čučoriedky, černice...

Žena 1: V utorok, že ma pobozká štyridsaťkrát... Klamal!
Podrezala som si krk.
Žena 2: Vzal si inú namiesto mňa... Mám vodu v pľúcach.
Žena 3: Otrávila som sa bobuľami v lese...
Vidím vás také, aké ste.
Večer v kapucni, ráno bez kosy.
Vidím vás také, aké ste.
Keď v džbáne vodu z rieky nosím.
Vidím vás také, aké ste.
Keď po tú vodu chodievam bosý.
Vidím vás také, aké ste.
Na mŕtvych telách sa kŕmia osy.

Adam Kollár
***
Objímam
ľad.
Raňajkujem neskoro.
Pri západe
je jasnejšie ako pri svitaní.
Priesvitné pásiky pokračujú k brade.
Odtrhnem ich z okraja a nechám dozrieť
pred-zajtrajšie oči.
V čiernej plachte myslím. Ľahko.
Aj tu ma tlačia kostolné veže, no nie tak často.
Zhadzujem zvony.
Pomaly – rýchlo.
Tiché riadky. Od prečítania po mlčanie.
Vtedy začal padať dážď.
Šťastie pre motýľa – deti sa v búrke nehrajú.
Blúdim v železnom poli.
Vrany na strašiakovi sú oči
pre tiene.
Cítim maslo pri pražení. Muchy.
Mám rád chrumkavé. V duchu sa smejem.
Dojem a vezmem si pero.
Staré jablká zoschnú a zhnijú. Drozdy ich vyzobú.
Kradnem ich s nimi pre seba, aj keď som ich predtým nechcel.
A rána sú vraj lepšie.
Pritom netuším nič o mäkkosti slov a pevnej väzbe.
Užívam si voľnosť.
Žijem bez...
Zima. Svetlo. Teplo. Tma.

Júlia Rakovská
Vchádzaš mi do slov
Po bielych riadkoch hľadám cestu k tebe
a v adresári číslo mobilu.
Úsmev, čo chutí tak ako soľ v chlebe,
predstaviť si chcem aspoň na chvíľu.
September zažal pouličné svetlá,
kým jeseň strasie predposledný list.
Vchádzaš mi do slov, aby som ťa stretla.
Anjeli vedia, kadiaľ majú ísť.

Otázky
Podvečer dýcha chladnou rečou,
na trate sadá zahmlene.
Možno sa stokrát pýtaš „prečo“,
keď toľko toho nevieme.
Metronóm času do tmy tiká,
len mráz sa derie pod kožu.
Mŕtvi sú hlasom otáznika
a živí za to nemôžu.

Júlia Rakovská
S odstupom času
Myšlienka odhŕňa mi vlasy z čela
a medzi riadky vkladám premisy.
Farebná jeseň ani čo by chcela
rozjasniť úsmev ako kedysi.
Vyberám slová z pomyselnej vázy,
možno že sa už všetky minuli.
S odstupom času smútok inak mrazí,
aj zima musí začať od nuly.

Vianočná
mrazivé ráno
na zruboch visí
konáre trčia v rade
december chytrák
dnes akoby si
nadvihol golier k brade
striebornou niťou
do klbiek zvinuté
klobúky polí v bielom
zápalkou skrytou
v posvätnej minúte
Slovo sa stáva Telom

Natália Timaniková
o samovi
chápem
len chcem vedieť
si ty tam pre mňa ešte? – nikto neodpovie
kvetinár ma už pozná
keď si chryzantémami kupujem sama
chcem ho mať párne medzi
6 steblami
4 stenami
2 stehnami
si ty tam pre mňa? – nikto neodpovie
lepič rozrezaných stoniek ma už pozná
keď mu tvrdím že to samo
on vraví že také kvety sa nedajú zviazať nožnicami
nepočúvam a so samom to statne skúšame znova
si ty tá? – nikto
topím pokladničný blok z kvetinárstva
stanem sa na dne-s nevystopovateľnou
bez papierov mi samo neujde
tak ešte raz
asi sa samo nepoznám
vynadá mi do kkytičiek ktorým je súdené
byť samo-druhými sami

on odíde
ja neviem čo ďalej
tak sa zorientujem
a dám sa dokopy so samotou
ty tá? – nik
asi sa potápame

skorá poľná
hýbe sa letná tráva
keď jelenice oddelené sú od stáda
priestorom nezrosene záhadným
do nozdier stúpa
ešte amorfný dnešok
ako hmla ich ženie do klusu
naproti svojim druhom
čakajúcim na pokus slnka
sa po narodení prvýkrát rozplakať
až vtedy sa krajina spokojne zatrbliece
vyprevadí bok po boku jelenie telá smerom
kde ešte tráva nevstrebala nočné sviece
párové puto kopýt
zosúvisie v zobúdzaní všetkého

ČESTNÉ UZNANIA

Mária Barnovská
dedo nebol záhradník
pochovám ťa
koreňmi nadol
zasypem ťa
hlina pod nechtami mi nikdy neprekážala
ani trocha potu nad hornou perou
postup je jednoduchý
v každom riadku nechám medzery
veľké ako jedna moja stopa
možno nájdeš cestu späť
dedo hovoril
že čím viac sa oblečieš
tým väčšia zima príde
neviem či mal pravdu

Mária Barnovská
***
každú nedeľu
rozprestrela zelený obrus
s fialovými kvetmi
dva taniere
dva príbory
dva poháre
obeduje sama

***
najradšej kreslím
do múky
rozsypanej po zemi
ležím v obrazoch
zanikám
z okna vyhodím klavír
tiene a tvoju vôňu
povysávam z podlahy
svoje sny
vo dverách
prievan im nesvedčí

Jana Cigániková
3 minúty na vypitie čaju
I.
Vlasy strčené pod pazuchou
a v nose
vyzeráš ako obnažené mužo-ženstvo
odpracovala si svoje letné brigády
a nie veľmi ochotne
ochutnávaš omietku
priberáš na váhe
II.
v hrubých ponožkách
si predstavuješ, že sa ešte dá sedieť na zemi
prsty na pohári s čajom,
ktorý ti už minimálne tri minúty
kradne z brušiek identitu,
ochutnávaš omietku
dúfala si, že si múry
(teplo)
vedia dlhšie pamätať.
III.
športovci splavujú ráno
tí ešte môžu
im pod neoprén nevlezie
z pohára vonia šalvia a med,
aj ty si ju pila namiesto vína
ochutnávam omietku
dnes už po tebe ani nevonia

Ema Fröhlichová
piatok trinásteho
keď hviezdy sypú
prach na nebo
prevteľujem sa
do čiernych mačiek
ľahnem si na krížne cesty
a čakám
kým sa o mňa niekto
potkne
potom sa druhýkrát
narodím

adolescencia
pozorovala som slapové javy
v mojej hlave
keď začalo pršať naopak
ďatle znášali vajcia
do cudzích hniezd
a kukučky ošetrovali stromy
a ja som stále ležala
s hlavou zvesenou z postele
mama si popálila prsty
zrazu hovorí iným jazykom
potrebujem slovník
aby som sa naučila
jej prstovú abecedu
o chvíľu príde zima
už nebude pršať
naopak
kratšie dni spôsobia dlhšiu
tmu
ale ja nezažnem svetlo

Marek Jaroš
Japonsko
pijem čaj
svieti ako jazero
postupne tmavne
vpíjaš sa doň
odrazu si pamätáš
všetko je zlaté
sleduješ kŕdeľ ohnivákov
čerešňové kvety
som pijavý papier
zvyšok vody sa odparil
zostala trpká usadenina

Lumière
pohyblivé
stále sa menia
šaty sa hmýria ako motýle
splývajú
nevidieť hranicu
tlačia ti na telo kvety
koža hladšia ako škótsky losos
nedá sa udržať
v bezpečí
priblížim sa k dosahu
nepreniknuteľná atmosféra
spôsobuje závrat
slnko ako pichľavý ježko
ti cupká po ramenách

Zuzana Martišková
Chrámová
To ruky obrusujú kázne
a ústa sú trojloďový chrám,
kde zvuk sa lomí cez vitráže.
Pred oltárom slova
s pokorou sa cúva.
A srdce ti tu neprikáže
zbabelo skrývať zmysly,
otŕčať freskám jazvy tela.
Pokojne zostaň tichý
vo svojom vnútri,
len duši dopraj,
aby tu pookrela.

Skúška
Pomenuj ma
kľavým menom,
nech ťa mám prečo
vyískať z hlavy.
Asi som prespala
falšovanie génov,
alebo nie si
ten pravý.

Zuzana Martišková
Jeden
Bola to presne tá kaviareň na
jazyku
s prstom v káve.
Bubliny pritlač skôr,
než ich nazveš,
podotkol
a ja som si mala vybrať
medzi
päťmikádovou osnovou
bez kľúča
a
trojrohou šatkou
a
len tak,
tak
na dva cukre.

Barbora Langová
***
sochy na pražskom orloji
ma prosia
aby som ich len tak
neodbila
nechcem sa smiať
ale musím
keď medzi dlaždicami nájdem
tú svoju
nedotýkam sa medzier
ale mohla by som
keby som sa prestala točiť

***
možno by som mohla
(keď bude leto)
pochytať všetky včely
a vrátiť ich naspäť do úľa
byť ich kráľovnou
a bzučať bez prestávky
mohla by som
tancovať v drevenici
s červenými perami
a trúdom špinavým
od rúžu
aj by som chcela
ale nie v tomto počasí

mame
pod kreslom sa usadil
včerajší deň
a vlasy
a mihalnice
ktoré jej vypadli
keď utierala prach
a kvapky soli
cez ktoré sa láme svetlo
keď prechádza omietkou
a vysušené kvety
s koreňmi
a hlinou
odo mňa

ožívajú po každom požiari

VÍŤAZNÉ PRÁCE
PRÓZA

Magdaléna Martišková
Orechové štangličky
Topánkou odhŕňala žihľavu, podrážkou ju lepila o
namoknutú zem. Tepláky zastrčené v ponožkách. Vynosí ešte
tieto dedkove, načo kupovať nové. Orechy sa na ňu cerili
hrbatými šupami. Otravovalo ju to. Bolo ich priveľa. Od
rybníka bľačia ovce. Odpovedajú jej na otázky. Na každú.
"Stačilo už?" "Bééé... niééé." "Koľko ešte plných dlaní?!"
"Bééé... dvééé." Ovce nevidela. Asi sú zavreté za plotom,
niekde pri rybníku, kde nový sused vybudoval artézsku studňu.
- To je aké svinstvo?! Niekto ho udá. Mal by. - mračí sa
smerom k zvuku stále vytekajúcej vody. Priveľmi žblnkotala.
"Béééé... zlééé." Ľudia si pojem mýlili. Pre nich to bolo
ohrozenie a ešte aj "aztécke", to znelo tak premúdrelo.
Artézska, aztécke. Svinstvo. Vraj to spôsobí, že nikto na okolí
nebude mať o chvíľu vodu v studni. Nikto na okolí nemal
studňu. Tu dolu, na jamách, boli odjakživa len záhrady. "Bééé...
kdééé." A veľa prerastených stromov. Občas počítala. Do vedra
sa zmestilo dvestopäťdesiat orechov, aby bolo kopcom. Do
veľkého kýbla dve a pol vedierka, do táčok tri veľké. Kopcom.
Plné táčky vytlačila hore kopcom k pivnici. Sušila na sitách.
Vnútri. Hnevala sa na tie deravé od myší. Nevychádzali jej
potom počty.
Počas babieho leta sedával na kadi len v trenírkach so
špinavým klobúčikom na plešatej hlave a žmúril do posledného
slnka. Pozdĺž celého rebríka podopretého na oboch koncoch o
veľké debničky boli na šteblíkoch krížom malé debničky s
orechmi. Iba v jednej vrstve, aby preschli. Museli riadne
preschnúť, aby nesplesneli. Na noc ich odnášal do altánku. Tam
vždy zas navlhli. Druhý deň sa mohlo žmúriť do slnka
odznova. Veľmi rád žmúrieval do slnka. Celý deň sa orechy
vyhrievali s ním a s kocúrom. Kocúr bol mačka. Tá jej minule

dodriapala pažu. Skočila do nej a zaťala. Zaťala a potiahla.
Rozprávala sa so zatúlaným mačaťom odvedľa. Asi žiarlila. Tri
pazúrie podpisy mala potom na paži, každému by ich
ukazovala. Každý by ju ľutoval. Takto? A vlastná mačka?! Tsc,
tsc, tsc. "Bééé... žééé."
- Koľko ich musela tá Mariška nakradnúť...- posťažovala si
odratým kolenám na množstvo tohtoročných orechov. Minulý
rok ich bolo poskromne. Minulý rok Mariška ešte žila. Tej
nevadili ploty a ohradené pozemky. Chodievala kade chcela.
Zjavila sa susedom v záhrade, prehodila pár slov, viet, ktorým
nikdy nikto nerozumel a šla si svojou cestou. Kradnúť ju nikto
nevidel, ale každý o tom vedel. S plnými taškami plodín ju
vídali na zastávke v meste. Komu nosila, nevedel nikto.
- Tak predsa to zjari umrela ona. - poznamenala.
"Bééé...viééém."
Bola rýchlejšia v zbieraní. Liezlo jej to viac na nervy, chcela
to mať rýchlo z krku. Jedovito hrabala orech za orechom a
s hrmotom hádzala do vedra. Žihľava pálila, večer bude prskať,
keď sa pozabudne a natrie si ruky hydratačným krémom. Budú
jej tŕpnuť, bude nimi mykať a nadávať na Marišku.
- Len si predstav, koľko ich tá musela nakradnúť. Tu kvočím
už hodný čas a furt ich tu je okolo mňa kopa.
"Bééé...vieeeeém." Zhŕňa ich na kôpky, s plným kýblom nemá
kto k veľkému a s tým zas do táčok. Už sa jej nechce. Už bola
dvakrát. Obťažovalo ju to. Hanbila sa a bála, že ju niekto uvidí.
Pozemok jej deti predali po otcovej smrti, len tento cvik
s dvoma orechmi geodet odhradil, vraj patrí k inému
popisnému číslu. Iná parcela. Nepatril nikomu. Bol to cvik
medzi dvoma záhradami. Kto by chcel cvik. Možno aj mal
majiteľov, čo pred desiatkami rokov placli si popľutou dlaňou a
papier nedali podpísať notárovi, veď sa poznajú. Potom sa
rozmnožili a tí ich zas a zas. Zrazu sa majiteľov našlo zo
šestnásť. I barón Stummer bol vraj medzi nimi. Na orechy
chodila celá dedina. Najviac Mariška. Teraz ona sama. Hanbila

sa, že je ako Mariška. "Bééé... niééé." Minulý rok sa hnevali.
Orechov bolo málo. Vtedy ešte mali psov. Pobehovali okolo
zbierajúcich, vysrali sa a smrdelo to. Na cudzom sa môžu.
Doma na dvore bude čisto. Na dvore je čisto. Ticho aj prázdno.
- Sviňa mačka, ani som nevedela, ako ma zaškrabla.
Mačky neserú na ľudí. Bránila mačiatko. Alebo naň žiarlila.
Vyhrievala sa s dedkom, hladkal ju a usmieval sa do
posledného slnka. Mačka tiež. Priadla. Štyri zažmúrené oči.
Šesť, aj Mariška už je tam.
- Tá ich musela teda pobrať. Každý deň tu iste bola. Toľkoto
ich jakživ nebolo. Hnevala sa na ďalšiu kôpku objavenú v
žihľave. Priveľa ich je.
- Na maďaroch majú nejakú pliagu. Nemajú orechov. To je
taká mucha, čo ešte do zelených nakladie vajíčka, tie sa na jar
vyliahnu, požerú orech a vyletia hen hore na mladé orechy. A je
po orechoch. - žmúri do neba.
Ktovie, čo si o tom tam hore myslí Mariška a dedko a tá sviňa
mačka. Hodila po nej kýbel. Bol kopcom. Nie všetky mačky
majú sedem životov. Niektoré ani jeden. Poriadny. Nebo je
sivé. Ako tá mačka. Obyčajná najdedinskejšia z dedinských.
Tento rok babie nebude. Orechy suší v pivnici na site. Veľa je
vyžratých. Od myší. Z dvestopäťdesiatich aj zo desať. "Bééé...
jéééé."

Zuzana Martišková
Fúka
V tomto kúte terasy nebola ani tma zvedavá na jej otlaky.
S lodičkami medzi rozkročenými kolenami klopkala opätkom
o opätok mimo rytmu vláčnej barovej melódie, ktorá sem
chabo doliezala zo spodného podlažia a bila sa s umývaným
riadom kdesi za jej chrbtom.
Aj chcela presvedčiť samú seba, že jej je tu dobre, bola jej
však iba zima. Pár metrov od nej sa zňuchávala sopľavá
dvojica akýchsi teenagerov, čo sa odtrhli rodičom z reťaze
a ťahala si pod nosy zaslintané frázy o nekonečnosti a večnosti
a niečo okolo toho siahajúce od jej mokrých gatiek až do
paralelného vesmíru.
- Nebudeš mi veriť, ale presne takto som si to vždy
predstavoval. - začal s rukou pod hlavou básniť, keď ho
prestalo baviť mliaskať pivovou fľašou o spotenú hruď
a vychutnávať si rozmykanú hladinu vyprchaného piva, čo sa
občas zaleskla vo svetle z kúpeľne, kde si prepierala spodné
prádlo, lebo bolo jej jediné a zajtra je tiež deň.
- Nie, to ti veriť nebudem. – odprášila zvyšnú vodu
a prehodila miniatúrne kúsky na vyťahanú šnúru, ktorá sa na
ňu v tom momente usmiala.
- Ako môžeš byť taká neromantická?! – natočil sa do svetla,
počítajúc s tým, že jeho tielko neprekryje jej guľaté polky, ale
puch vlastného podpazušia ho vrátil zas na cestu k stropu.
Jej názor ho aj tak nezaujímal. Klapalo im to aj bez
romantiky.
- Neal, nemáme už ani na zaplatenie tohto motela. - hrkala
malou peňaženkou s drobákmi a z úst jej visela polka raňajšej
cigarety, ktorú si odložila na večer, tušiac, že nové jej nekúpi.

- Ako môžeš byť taká neromantická?! – zopakoval
nervóznejšie a pretočil sa radšej na druhú stranu postele.
Vstal, buchol pivovou fľaškou o stolík, vzal ju na milosť
a dopil, potom buchol zas. Aj dverami na verandu motela.
A bolo mu fuk, že je nahý.
Prievan jej fúkol do tváre smrad z nepodareného grilovania
susedov a pachuť zvlhnutej cigarety, ktorú na desiatykrát
zapálila, ju napla.
Nebolo to cigaretou. Už niekoľko dní jej býva zle...
- Ty nemáš gumičky?! – znechutene zavylo dievčatko za
rohom a o chvíľu prebrnklo okolo nej, ťahajúc slinky a tenký
šálik za sebou, ledva sa kymácajúc na privysokých lodičkách
neprivyknutých ešte kostnatým polodetským nôžkam.
Odprevadila ju s požehnaním. Múdre dievča.
Po chvíli sa s rukami vo vreckách vytiahol spoza rohu aj
chlapček. Bez gumičiek. Všimol si ju, ale neznervóznel. Tváril
sa, že je nad vecou. Otočil sa jej chrbtom a počítal niečo, čo
teraz po tme vidno nebolo, ale niekde tam to určite je.
- Prečo jej klameš? – klopla naposledy silnejšie opätkami
a hodila si ich pod nohy, aby sa pripravili na ďalšiu časť
utrpenia mladých piat. Lodičky nie sú dobrým dopravným
prostriedkom, ale my ženy...
So záujmom sa otočil k hlasu, ktorý ho vlastne odhalil.
- Kamoši vraveli, že je to ako lízať med cez sklo. – odpovedal
pokojne a napchal ruky do vreciek skontrolovať presvitanie
artefaktov, ktoré "frajerke čakateľke" zatajil a teraz to vlastne
aj trochu ľutoval.
- Kto už dnes má rád med? – položila si s neskrývaným
sarkazmom vlastnú básnickú otázku. Ale nahlas.
- Agátový nemá chybu. Horský nemusím a kvetové sú skoro
všetko šmejdy. - začal sa trochu hmýriť, ale nepohol sa, aby
zistil, s kým sa to vlastne baví, hoci počul len hlas. A ten bol

celkom sympatický, tak prečo neodpovedať. - Agátový sa dá
jesť aj sám, ale nie veľa, to potom štípe v hrdle. - dokončil
sladkú prednášku.
- Mám taký pocit, že ti na nej ani nezáleží. – rvala opuchnutú
nohu do prvého mučiaceho nástroja.
- Prečo? Typická debilná detská otázka. S povzdychom, že ňou
vymazal nádej na inteligentný rozhovor, nazula aj druhú, ale
radšej nevstala.
- Čo, čo prečo?! A o tom, že na stojáka je to na milú Jarmilu ti
kamoši nehovorili nič? Horšie je to už len v aute... –
zamudrovala a potom oľutovala, že sa správa ako dospeláčka
a to tento tu „iste“ ocení.
- Ty si nejaká jasnovidka? - prekvapil ju však otázkou. - Ja
som možno čudný, ale predstavoval som si to všetko inak.
Otočil sa zas k nedopočítaným veciam vpredu, ale neostýchal
sa pokračovať.
- Mám predstavu... - zažal romantik. - Nie hocikde a takto...
preto som... jej... klamal. - už habkal.
Zatlieskala by, ale odplašila by ho. Doriti, to sú všetky decká
dnes už také uvedomelé?! Prečo sa pri nich cíti tak blbo?! Ako
Vianoce? Ako Vianoce!
Zodvihla sa, oprášila zachladnutý zadok a priklopkala
k mladíkovi.
- Tak teraz už stačí vyriešiť rovnicu o jednej neznámej.
O dvoch. Ja som Emma, ale nemáme čas sa zoznamovať, lebo
tvoja druhá neznáma sa práve vracia a stavím sa, že ten
prezervatív zohnala. Tak ako? Záleží ti na nej, alebo... odverklíkovala a čakala, čo on na to.
Vytiahol ruku z vrecka, lapol tú jej a bezprostredne sa jej
prilepil rovno o pery.
Zácviková Júlia v pozadí prudko pribrzdila, zaklipkala
zhrozene očami, zvrtla sa a s egom rozpadnutým na tisíc
kúskov sa vrátila medzi rozviate závesy vyhľadať najbližšiu

toaletu, ktorú ovracia, keď predtým cestou v zrýchlenom móde
vypije hosťom polovicu drinkov. A dve omáčky k suši, ktoré si
ku koncu už s nimi zmýli.
- Rovnica vyriešená. Nemáme tu už nijakú neznámu. Nemám
rád neznáme. Ja som Leo. Tešilo ma, Emma. Známa. Škoda,
že nie si mladšia. Rád by som sa s tebou zoznamoval ďalej. Ušiel. Míňal sa v závesoch s ďalším hosťom, ktorého takmer
zramoval.
- Videl som dobre?! Ty si sa s ním...bŕr... alebo mi tu ešte
niekto, čo sa po terasách ocucáva so zajačikmi, bude niekedy
robiť prednášky o Lolitách?! – zhrozene si dával puzzle do
obrázka a oba poháre s čímsi málo percentným sa mu
nebezpečne kývali v rukách.
Asi bola v šoku, keď nechala dlaň, ktorú jej chytil dezertér
pred zoznamovacím bozkom, otvorenú. Bol o ňu prilepený
prezervatív, teraz očumovaný mužom s dvoma šampusmi.
- A ja som si chcel s tebou konečne potykať. Nie, nezaslúžiš si
ma... stále mi budeš hovoriť ujo! Ujo Robo. – podal jej ale
jeden z pooblievaných pohárov.
- Beriem. Ak môžem byť teta Emma. - položila podmienku
a štrngla si.
- ...a môžu sa ujovia a tety tiež bozkávať? – už len zakričal za
ňou, keď mu strčila do ruky vypitý pohár a ponáhľala sa tiež
dnu. - ...pri zoznamovaní... aspoň. – mykol plecami a dopil aj
svoj drink.
Takto si prvé rande teda vôbec nepredstavoval.

Mária Barnovská
Hrdinka
V ten deň bola u babky.
Babku má rada, aj keď je tučná a veľa kričí.
Babka má veľa zvierat a obrovský dvor.
Babka má sliepky, aby jej znášali vajíčka.
Babka má kravu, aby mala mlieko.
Babka má ovce na vlnu.
Babka má dedka, aby sa staral o jej zvieratá.
Najviac sa jej páčila babkina spálňa. Hneď pri posteli
mala toaletný stolík. Celý bol zalepený obrázkami svätých a
obvešaný ružencami. Do hornej poličky si odkladala lieky.
V spodnej mala vlnené ponožky, ďalšie ružence a obrovskú
kopu sladkostí. Jej obľúbené boli karamelky. Tými bola vždy
zásobená.
Babka mala určite sladké sny.
V ten deň tam bola s bratom. Volá sa Miško a je starší o
dva roky a tri mesiace. Chodí už do školy a je veľmi múdry.
Naučil ju, že keď bude často jesť babkine karamelky, dostane
hlísty. Hlísty sú veľké dážďovky, ktoré bývajú v bruchu a jedia
karamelky. Dážďovky nemala rada.
Babka jedla veľa karameliek.
V ten deň babka povedala, že sa naučia niečo nové.
Rada sa učila od babky.
Vedela robiť všetko.
Vedela dokonca šepkať.
Stáli na záhradke s motykami.
Babka povedala, že idete prekypriť pôdu.
S motykou sa zahnala za hlavu, potom ju zapichla do
zeme a pritiahla si ju späť.

Vyzeralo to jednoducho.
Začali ste pracovať. Každý dostal pásik záhrady, ktorý
mal prekypriť. Babka bola rýchla a hneď bola pár metrov pred
vami. S Miškom mali úzke pásiky hneď vedľa seba. Motyka
bola pre ňu ťažká. Zahnala sa za hlavu a zapichla ju do zeme.
Zahnala sa za hlavu... a pocítila, akoby do niečoho za sebou
udrela zadnou časťou motyky. Obzrela sa. Miško ležal na zemi
a držal sa za hlavu. Spod ruky mu tiekla krv.
Babka sa tiež obzrela. Bola už niekoľko metrov pred
vami. Začala kričať: „Ty jeden malý fagan, čo tu vylihuješ na
roli. Veď si ešte poriadne nič neurobil. Vstávaj, ty decko
nepodarené, lebo budeš celý špinavý!“
Plakala: „Babka, ale veď on umiera!“
Ruky sa jej triasli. Kľačala pri ňom a plakala.
Nebol to práve dokonalý brat, ale bol jediný, ktorého
mala.
A teraz ho asi zabila.
Zabila.
„Miško, keď som ti hovorila, že si hlúpy somár,
klamala som. Si môj najlepší brat! Len, prosím, neumieraj!
Miško! Povedz niečo!“
Babka zobrala Miška na ruky a bežali ste do izby.
Babka otvorila veľkú fľašu, ktorá smrdela ako
pokazený čaj. Najprv si z nej odpila a urobila grimasu. Potom v
nej namočila handričku a prikladala ju Miškovi na čelo.
Konečne si uvedomil, čo sa deje a rozplakal sa.
V ten deň mu babka zachránila život.

ČESTNÉ UZNANIA

Kristína Leonhard
Mravce
Sára klesá na kolená, šklbe trávu, vlasy a keby sa dalo,
vytrhla by si z hlavy aj tú novinku. Nedá sa. Napadne jej, aké
veľmi čudné je, že pri tom všetkom ešte dokáže počítať
mravce, ktoré pochodujú okolo tenisiek. A tiež ako dobre, že to
napadlo jej a že mravce napadli ju.
Keď už sa aj hmyz porúča, dvíha hlavu k nebu a mračí
sa naň, akoby mohlo za to, čo sa jej stalo. Alebo ešte horšie, za
to, čo sa jej ešte len stane. Mraky hustnú a práve sa rozhodli
opakovať po Sáre; inak povedané, plačú. Je presvedčená, že má
v sebe viac sĺz ako búrka, lenže hentaké blesky hádzať nevie.
Urobí prvú rozumnú vec od chvíle, kedy sa to dozvedela –
spakuje sa do domu.
Vnútri hrá v telke V siedmom edene, znechutene tú
paródiu vypne, Vilibald vie o večnej blaženosti aj tak hovno.
Sadne si na kuchynský stôl, veď niežeby sa chystala servírovať
večeru. Lenže niečo robiť musí, lebo buď zabije seba, Tibora,
mravce, ktoré sa namiesto mraveniska pchajú do kuchyne,
alebo zabije... zabije... tak zabije či nezabije?
Od vchodu k nej dolieha zvuk. Zasekne sa uprostred
vzlyku, utrie si nos do rukáva, servítku nemá po ruke a teraz
musí aj tak riešiť dôležitejšie veci. A potom to zaznie znovu,
zase, buch, škrt, dup a dup a už sa nedá pochybovať – zdá sa,
že najprv zabije jeho. Nemôže za to, že ten debil nedokáže nič
správne načasovať. Kedy prísť domov. Kedy ju prvýkrát
pobozkať. Kedy jej konečne dať kľúče od domu. Kedy ho
vytiahnuť. A tak.
Keď kľúče konečne dorachotia, okrem lokalizácie
zárubní v Jupitery markete myslí na Palahniukov Hot Potting
a ešte že či je v tejto diere nejaká magma, sopúch, stratovulkán.
Alebo aspoň termálne pramene.
„To je sprcha,“ šomre Tibor a nákup vykladá na stôl, na

ktorom pred chvíľkou sedel jeden zadok. Alebo aj dva. To sa
ešte uvidí. Doska je teplá, ale určite nie viac než Sárine líca,
ktoré jeden sopúch práve pripomínajú.
„Prečo nedvíhaš? Chcel som vedieť, či treba súrne na ten
nákup. Som pozrel na oblohu a bolo jasné, že príde
armagedon,“ škerí sa, akoby ho čakalo príjemné popoludnie.
Chudák. Zatiaľ si ani nevšimol, že Medúza preskakuje zrakom
od mravca, ktorý nasleduje bratov pod chladničku, posúva ho
k nahnitému jablku v mise pod oknom, po ktorom lezú hneď
tri, a čoskoro svoj smrteľný pohľad zabodáva doňho. To má za
to, že on ho zabodol do mňa, myslí si Sára. Pred skamenením
Tibora zachraňuje blesk – obaja sa pozrú do okna a potom na
seba.
„Dúfam, že to rýchlo ustane, aby som mohol...“
A je to tu, myslí si ona.
„... ísť s chalanmi na pivec.“
Trénovala to toľkokrát, že by mohla ísť na majstrovstvá
sveta v prevracaní očami. Nadýchne sa, cíti, že hlava jej za
chvíľu exploduje a bude aj tá magma, ktorá sa už-už vyvalí.
Neveriacky sleduje, ako sa Tibor približuje a pochopí, ako
strašne zle si jej signály vysvetlil. Keby sa neodtiahla, už mohli
byť teraz na zemi, on by z nej trhal oblečenie, ale len do
momentu vytriezvenia. V podobe facky, napríklad.
Lenže Sára zmenila tok ich súkromných dejín, takže
namiesto strhávania šiat nikto z nikoho nič nestrháva a on sa
radšej venuje prastarému rituálu, ktorý si v jeho rodine
uchovávajú celé generácie mužov – otvára prvé pivo po šichte.
Pocit uspokojenia z alkoholu, ktorý očakáva, sa ale
pozvoľna mení na prekvapenie, pretože to, čo počuje od Sáry,
prekonáva aj jeho najhoršie očakávania. Je to také zlé ako
mravce v dome, je to horšie ako pohľad Gorgony a je to skoro
také zlé ako pomýliť si Sárinu náruživosť s nasranosťou.
„Čo? Ako? To ja?“ pýta sa ako debil.
„Ty si ale debil,“ súhlasí s ním Sára. „Skvelé. Úchvatné.

Priam nadpozemsky fascinujúce,“ radšej naňho šteká, než by
mu tú informáciu zopakovala. Aj tak pochybuje, že by
urýchlila jej transport do Tiborovho talamu. Ak sa ešte neutopil
v pive a žiadne ďalšie vzruchy už nie je schopný vstrebať.
„Ale už mám toho dosť!“ dopáli sa Sára a štartuje
k chladničke. Telefónom zasvieti do medzery medzi
spotrebičom a rozvodnou skriňou, svetlo dopadne na akýsi
amorfný predmet, kedysi asi papriku alebo petržlen, bohvie,
v tomto štádiu by si už ani srnka nebola istá. Nedočiahne a tak
sa vyzuje a do ruky berie papuču. Prvý úder vytrhne Tibora
z tranzu. Zažmurká, potrasie hlavou, poškrabe sa za uchom, no
duchaprítomnosť sama. Sára to našťastie nevidí, udiera druhý,
tretí, aj dvadsiaty ôsmy raz. Asi to nepomáha, lebo sa dostane
až na tridsaťpäťku.
„Sára,“ skúša Tibor. Dokonca si dovolí kľaknúť a pritlačiť
sa k nej. „Ty nie si vrahyňa. Teda... že nie?“ trochu sa odtiahne
a sleduje, ako šľapka zavisne vo vzduchu.
„No... ja...“ zdá sa, že Sára sa opäť mení z berserkera na
obyčajnú ženu. „Ty nesúhlasíš?“ pýta sa a neprítomne frčkami
odstreľuje z podrážky mŕtve mravce. „Nemala by som?“
Tibor netuší, odkiaľ sa v ňom nabralo toľko opovážlivosti,
ale dovolí si chytiť ju okolo pása. Sadnú si oproti sebe
a pozerajú si do očí.
„Nie,“ povie, keď mu Sára ruku na drieku neodsekne,
neopľuje, ani neodhodí. „Nezabíjaj ho, prosím.“
„Takže... čiže...“
„Len to zopakuj,“ vyzve ju Tibor. „Povedz mi to znova
a usmievaj sa pri tom.“
Sára púšťa šľapku a plače. Mravce pochodujú od tej
beztvarej veci za chladničkou až k stolu. Je jasné, že žiadny
živý tvor v miestnosti už nebude zavraždený a tak si dovoľujú
čoraz viac, štverajú sa hore nohou a mašírujú k Tiborovmu
nákupu.
„Som tehotná.“

Jana Cigániková
O tom, ako po nedeli príde pondelok
Svetlo mu dopadalo na prsty. Prepočítala ich, je ich
naozaj päť. Aj tu. Vydýchla si. Zvuky, ktoré počula, sa od jej
bubienka odrážali na všetky strany miestnosti, vibrovali oknom
a potichu sa vracali k nej. Bolo na nej, ktoré vpustí a ten pocit
sa jej páčil.
Držala ho v rukách. Vtedy ešte nevedela nič, mohla si len
myslieť. Nepohol sa, len pozeral šošovičími očami von z okna,
akoby mohol tušiť, že tam sneží. Vlasov mal dosť, ženu vraj
pálieva záha, keď je vlasaté. Kto vie. Obzrela sa po miestnosti.
„Áno, tú farbu by mohol mať po otcovi,“ sama pre seba sa
uškrnula myšlienkam, ktoré ju klamali a vysmievala sa tým,
ktoré boli pravdivé. V tej chvíli to aj tak bolo jedno.
Najdôležitejšie bolo, že sú konečne spolu. Všetci traja. V izbe
bolo príjemne, tak len nakrátko zavrela oči, aby mohla počuť,
čo si naozaj myslí.
Budúcnosť ju dobiehala, striedala sa s minulosťou
a prítomnosťou, až celkom presne nevedela, ktorá z trojice
práve klope na rameno. Pondelky zostanú najkrajšie. Budú mať
príchuť prvej zmrzliny a poobedných spánkov. Na rám dverí
vyryjú spomienky v centimetroch a pôjdu. Utorkové rána budú
prázdninovo-futbalové. Prinesú veľa nových tvárí, na ktoré by
sa dalo dobre podobať. Pre ňu to budú len obrysy, s ktorými sa
bude musieť deliť. V stredy budú sedávať na dvore a hovoriť
o Válkovi. Ona mu vysvetlí, že sú aj iní autori. A že je ešte
mladý na to, aby vedel, čo je dobrá poézia. A všetci traja budú
veriť v svoju pravdu. Štvrtky budú upršané, dlhé a smutné.
Bude sa o neho báť a modliť sa. Prinesú jej vrásky, šediny
a samotu. Piatky zostanú obyčajné a tiché. Budú cítiť

špenátovým prívarkom a čerstvým chlebom. Jasne sa vidí,
ako za neho ďakuje Bohu a ako dúfa, že ten jej Boh naozaj je.
Lebo ak by nebol, bolo by to ťažšie. Lebo v piatok sa dá len
dúfať. Soboty bude myslieť na úplne prvé pondelky. Nádej a
zmrzlinu bude cítiť na jazyku, bude sa usmievať a veriť, že aj
budúci týždeň si ešte spomenie. A nedele sa budú spolu smiať
do polievky. Bude mu rozprávať o pondelkoch a o Malom
princovi na stene a že niekde pod tými nátermi ešte musí byť.
O týždňoch a mesiacoch bez spánku a o centimetroch a slzách
všetkého druhu. On ju bude počúvať a prezerať si jej ruky,
ktoré ešte v stredu dokonale poznal. A keď príde čas, povie jej
svoje spomienky.
Nedele
si pamätám
Voňali korením
a tebe pískala medzierka
medzi zubami.
Máš ich ako žuvačky,
hovorievali.
Teraz zostal jeden

žuvačky v pohári
dnes už je to jedno
taká drobná
už neprekričíš ani muškáty
hrali ste o vône
vie, ako voniaš,
žmolí si ťa
ako korenie

Vtedy ona zostane ticho a bude rozmýšľať, že mal
s tým Válkom možno pravdu. Ale nepovie mu nič. A bude ešte
roky soliť a koreniť a prihrievať. Takto si to predstavuje.
Otvorila oči, aby videla, či by už mohla byť nedeľa.
„Nie,“ upokojila sa a privoňala k jeho vláskom. „Áno, tú farbu
by mohol mať po otcovi.“
„Toto je poézia!“ povie nahlas, keď zasvitá. Bude sa smiať
celou bránicou a posteľ sa bude natriasať. On nemykne ani
plecom. Len sa ešte na chvíľu pritlačí do perín a na
vankúšovom plátne nechá svoju tvár. Ona tento dôkaz rukou
jemne rozotrie. A hoci bude ešte celý jej, slnko za roletou ho už
vtedy počmára, aby vyzeral ako polovičiar.

VÍŤAZNÉ PRÁCE
DETSKÍ AUTORI

Katarína Melcherová
***
vždy som chcela vlastniť
aspoň niečo malé
knihy na povale
vždy som chcela vlastniť
aspoň slová z básní
čo ma vlastnia stále
vždy ma chcelo vlastniť
iba niečo malé

***
Elena má pigmentovú škvrnu
v tvare oka
žiarovka
jej druhú pigmentovú škvrnu
vypálila do brucha
rozťahuje sa
skáče
na brade bude mať
hnedé oko

pri šúpaní cibule
viac nechce vlastniť
svoje telo
páčia sa jej telá iných
s menšími bokmi
a jazvami v ústach
všade kde chodí
necháva svoju kožu
niekto si z nej uvarí čaj
aby bola
užitočná

Ema Rusiňáková
***
tajomstvá ukrývam
v šiestich stranách
kocky
strácam hlavu
plazím sa po hranách
márne hľadám
správnu
v ktorej nájdem
tvoje olivovo-zelené
oči

Slovo
jemný dotyk
roztrieštil mliečne sklo
jeho kúsky
pa-da-jú na zem
v podlahe ostali ryhy

***
stojím pred zrkadlom
vidím vlasy nos
uši ruky oči
vidím seba
ako sa na seba
nepodobám

Katarína Chmeliarová
***
hovorí sa
že keď listy opúšťajú stromy
je to ako
keď oriešky
padajú po schodoch
mne to znie
len ako stará

***
pálim zoznamy
mojich problémov
aby zmizli aspoň naoko
prečo ľudia potrebujú
k niekomu patriť

uplakaná hojdačka
lebo keď sa zotmie
zostane v parku sama

***
už ma unavujú
pravdepodobnosti
ničím si nie som istá
nič nie je presné
všade samé cca.
chcela by som poznať pravdu
aj keď byť presný je vraj
zbytočné

***
vypestovala som si záhon
konkrétne kvety
poznala som ich
cestou ku mne si ich pošliapal
vraj nechtiac
že nech ,,nechám tak" a bežím
ako ty
vraj je to tak správne.
obrátil si môj svet dole nohami

Martina Kovalčíková
dedkovo kreslo v kuchyni
bolo z neho vidieť všetko
babku
ako jej kvitnú tulipány
čo dedko zasadil v októbri
Beňovského hrad
osvetľujú ho hviezdy
čo visia nad Ľubovňou
vločky poudierané o detské
prsty
už tečú po dlani listy
čo každú jeseň opúšťajú
susedove jablone
sadla by som si tam znovu
no dedko ani kreslo už v
kuchyni nie sú
ale tulipány mi ostali

***
vločky mi prepletajú vlasy
jemný mráz hladí
rukávy kabátu
tam kde končila dúha
dnes leží páperová perina
na nej snehuliak
vôňa mandarínok vo vrecku
ma prinesie k najväčšiemu daru
domov

***
čakám
kedy si k nám nájdu cestu
letné prázdniny odkladám do
skrine
perníčky majú inú chuť
keď sa na mňa pozrieš
hrdličky na jedličke
a zrazu sa aj vzduch chveje
z vianočnej nálady

Tina Strenková
nehoda
jedno poschodie druhé tretie
schody pribúdajú
už je zo mňa VODOPOT
budem tam
radšej beriem dva naraz
fialový palec sa prediera cez ponožku
mama
ukladám ťa na papier
hnedým uhlíkom
žiariš ako lampa v prístave
jediná
vlasy sa ti vlnia od šťastia
úsmev dvíha kútiky
trblietavé jazierka zabudli na všetko zlé

more na nebi
vietor ženie vlny dopredu
lúče slnka rozbíjajú vodne víry
tmavé a svetlé machule medzi sebou bojujú
zakryli slnko
šach – mat
vyhral dážď

Tina Strenková
***
najprv
purpurové slnko
kytica lúčnych kvetov
akú dáva ženích neveste
potom
kvety vložené medzi pijaky
privreté do Dejín umenia
poskladané na seba
ako ponožky v mojej skrini
nakoniec
vysatá posledná kvapka chlorofylu
HERBÁR pripravený do školy

***
zabáram sa do zeme
tráva mi chladí chodidlá
kamienky masírujú päty
listy šteklia členky
mravce tancujú po špinavých nohách
som bosá ako babka

ČESTNÉ UZNANIA

Marianna Ibrahimi
Požehnaný svet
Zbav sa búrky, čo ti nedovolí snívať,
zapáľ sviece, keď svet kvôli tme nevidíš.
Vykrič sa do tmy, v každom výkriku je sila,
len v srdci Boha nájdu tvoje túžby skrýš.
Dnes dovoľ blesku nech nakopne tvoj osud,
dovoľ svojim snom, nech naučia sa kráčať.
Správnosť svojich snov a túžob už viac nesúď,
daj im krídla čerstvo narodených vtáčat.
Skús nájsť v sebe odvahu nebáť sa lietať,
opustiť hniezdo, skúsiť prvý voľný pád.
S vierou v srdci vidieť krásy tohto sveta,
veď len ty môžeš svojim túžbam život dať.
Naplň vierou túžby, ktoré v tebe driemu,
vykroč vpred a neobzeraj sa už viac späť.
Zabudni na všetko, maj náladu skvelú,
ty ideš vpred, toto je požehnaný svet.

Marianna Ibrahimi
Jeseň
Slnko
sa ukladá
na
jesenný spánok.
Cez
oranžovú noc
si mesiac
svieti
na polámané
steblá trávy.
Pojazdný cirkus
robí kotrmelce
po poliach.
Letné dobrodružstvá
odleteli
v pamäti vtákov.
O rok
možno
prídu ďalšie.

Terézia Kažová
Letná láska
,,Používateľ Klára Lešková poslal hlasovú správu,“
oznámi mi telefón, len čo sa vrátim zvonku. Bežím do izby
vypočuť si to: ,,Neviem, či je to pravda, ale môj brat tvrdí, že
ťa videl v parku so Sebom držať sa za ruky. Chodíš s ním? Aj
keby áno, je to fakt super.“ Pomyslím si: A je to tu, zajtra
začína škola. Pomaly by som sa mala začať pripravovať na
provokáciu od všetkých. ,,Áno je to pravda, chodíme spolu už
dva mesiace,“ odpoviem jej a odložím mobil. Len čo ho
položím späť na stôl, znova mi zapípa. Zapnem ho a čítam:
,,Lenka ťa videla so Sebom v parku držať sa za ruky, chodíš
s ním?“ pýta sa Zuzka. Super! Áno! Všetci mi teraz píšte, či
s ním chodím! ,,Áno, chodím s ním už dva mesiace!“ odpíšem
rázne Zuzke, hodím mobil na posteľ a premýšľam, ako je
možné, že celé dva mesiace to bolo všetkým jedno a zrazu to
vedia všetci?! Ľahnem si do postele a dlho nemôžem zaspať.
Zo spánku ma vytrhne hnusný zvuk budíka. Vypnem ho
a sadnem si. Samozrejme, myšlienky zo včera mám vždy
v hlave. No nič, nechám to tak a idem do školy. Prvý deň
nebol ničím zaujímavý. Na druhý deň ráno ma prebudí ten istý
zvuk. Dnešný deň bude horor, pomyslím si a zídem do kuchyne
na raňajky. Ani sa nenazdám a už je na hodinách 7:15, čas,
kedy mi treba ísť do školy. Vezmem tašku a tresnem dverami.
,,Čaute!“ pozdravím bez nálady spolužiakov. ,,Čau!“
ozve sa Klára s nadšením v hlase. ,,Chcem počuť celú love
story,“ povie na celú triedu a ja sčervenám. ,,Akú?“ ozve sa
Miška. ,,Čo prosím?“ opýta sa Katka. Zoskúpi sa okolo mňa
šesť báb a počúvajú. ,,No áno, mám frajera a čo?“ položím
ironickú otázku a pozriem vražedným pohľadom na Kláru.
,,Čo?“ „A kedy a kde ste sa zoznámili?“ Padajú na mňa otázky
z každej strany. ,,A kto to je?“ prekvapene sa opýta Katka. ,,No

Sebo z béčky,“ poviem im s hnevom v hlase. ,,Super, to je
super,“ vyhlási hlavne Katka, ale aj ostatné. V tej chvíli
zazvoní a ja mám štyridsaťpäť minút na to, aby som si
premyslela odpovede na ich otázky. Táto hodina zbehne veľmi
rýchlo a len čo zazvoní, už idú baby ku mne. Super! Vážne
super! Rozprávame sa, teda väčšinou ja, keď vtom niekto
zakričí: ,,Terézia, máš tu frajera,“ otočím sa a Sebo vchádza do
našej triedy. Lepšiu chvíľu si vybrať nemohol. ,,Ahojte,“
pozdraví nám. ,,Ahoj,“ ozve sa pár dievčat s očakávaním
v hlase. Zrazu sa ocitnem pri ňom. Mám zmiešané pocity. Sme
stredobodom pozornosti. Hlavne nesčervenaj, opakujem si
v hlave. Začnú sa ho vypytovať to isté čo mňa, ale vtom znovu
zazvoní. Prvýkrát v živote som rada, že zvoní na hodinu. Tento
deň sa ďalej vliekol ako naschvál. Konečne prídem domov
a vydýchnem si.
Pár dní sa to takto opakuje, keď tu v jeden „osudný“ deň
sa dozviem, že už o tom vie aj náš učiteľ občianky a geografie.
Uvedomím si, že ani cez hodiny sa nevyhnem provokácii.
V ten deň mala pri nás dozor učiteľka sloviny. Videla, že k sebe
máme blízko, tak sa opýtala: „Odkedy taká láska?“ S pocitom
istoty jej poviem: ,,Od 30. 6.! Teda od slávností.“ ,,Taká letná
láska, čo?“ pýta sa ďalej. ,,Dá sa to tak povedať,“ usmejem sa
a odídem. Na druhý deň ráno ma zastaví triedna na chodbe
a s úsmevom na tvári sa opýta: ,,S kým že to chodíš od
začiatku leta?“ použije provokačný tón. Do kelu, mala som čo
povedať! No, so Sebom,“ odpoviem jej a, samozrejme,
nevyhnem sa provokačným rečiam. Cestou do triedy si
hovorím: ,,Toto bude ťažký rok!“

Soňa Čandíková
Slnko
Vtáčatá ho zobúdzajú
z tvrdého spánku.
Každé ráno sa umýva v studni
zo strieborných perál.
Páčia sa mu
záhradné girlandy,
preto si ich ťahá
bližšie k sebe.
Vždy večer stúpa
po nočných schodoch,
aby na okamih pozdravilo
hviezdy.

Prechádzka prírodou
Len tak sa prechádzam po lúke.
Margaréty, púpavy, zvončeky
chystajú koncert.
Keď fúka vetrík,
stromy sú ako zo želatíny.
Keď je vietor priveľmi silný,
je nazlostený.
Vtedy s prírodou nie je
kamarát.
Mám rada jarné prechádzky,
prebúdzajú vo mne fantáziu.

Johana Holotňáková
obloha
obloha je modré nebo
slnko po ňom kráča
aj mesiac
deti sa radujú
mesiac sa tiež teší
keď všetky deti spia
na oblohe tancujú oblaky aj hviezdy
obloha je vzácna
urobil ju Boh
modlitba
Ježišu, prosím, aby moji starkí nemali nemoc.
Pomáhaj aj druhým, ktorí potrebujú pomoc.
Daj, aby celá rodina sa dobre cítila.
O to som ťa dnes večer, Pane, prosila.
príroda
Dávid miluje prírodu
lebo nosí gaštany
listy aj šišky
kým Dávid príde zo školy domov
mama pripraví obed
zemiakové placky
jeseň je za dverami
jesenné prázdniny sú už tu
jeseň je najlepšie obdobie na svete
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