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Ako sa I zasnúbilo s Y 
Aneta Lomenová 

 

Vo veľkej krajine zázrakov, nie v tej, kde kedysi zablúdila malá Alica, ale vo zvláštnej 

virtuálnej krajinke, kde sa hovorí jedným jazykom a platia tie isté pravidlá pre všetkých, žijú 

obyvatelia veľmi malého vzrastu a nepravidelnej postavy. Každý je, predstavte si, inakší. Je to 

krajina, kde si obyvatelia zakladajú na slovenskej gramatike a majú ju radi, lebo keby ju 

nemali radi, tak by vlastne nemilovali ani samých seba. Títo zvláštni ľudkovia pochádzajú 

z rodu interpunkčných znamienok a ten poklad, z ktorého všetci pochádzajú, nazvali Pravopis. 

Ich veliteľom je štíhly a vždy elegantne vzpriamený pán I, ktorý svedomite a zanietene 

zastáva princípy veľkého Ľudovíta Štúra. Svojich podriadených –  Bodku, Mäkčeň, Čiarku 

a Dĺžeň – pravidelne so sebou vodí  na všetky dobrodružstvá sveta, cestovali spolu po svete 

rôznymi dopravnými prostriedkami: mailom, esemeskou, chatom (četom) a v chudobných 

krajinách aj poštou. Od únavy nikdy nezaspali na vavrínoch, vždy si lôžko našli v nejakej 

knižke. Takto si Bodka, Mäkčeň, Čiarka a Dĺžeň so svojimi rodinami a kamarátmi dobýjali 

pravopisné kráľovstvo, až kým slovenskú gramatiku neovládli nespokojní vzdelanci. 

Do krajiny Wordnet, kde tieto postavičky žili, sa jedného dňa, keď veľmi pršalo 

a nebo sa páralo, votrelo veľa útočiacich nepriateľov inej rasy, ktorí si chceli získať Pravopis 

na svoju stranu. Od začiatku boli podráždení a preto sa musela vyhlásiť tzv. Gramatická 

vojna. Veliteľkou útočiacich bola pôvabná slečna Y, ktorá je poslom nejakého Martina 

Hattalu a všetkými zbraňami útočí na domorodcov Wordnetu. Dobyvatelia krajiny si vytýčili 

za cieľ  privlastniť si krajinu Wordnet a ustanoviť v nej nové pravidlá. Išlo im najmä o vzácny 

poklad interpunkčného kmeňa, o Pravopis. 

Vojsko na strane pána I šľachetne bránilo múry svojho chrámu, nedalo sa poraziť za 

žiadnu cenu, bojovalo rukami, nohami, ba i zubami-nechtami. Zrastené ženičky z rodu 

Diftongovcov, Dvojhlásky, obyvateľky susednej krajiny, im prišli na pomoc a vytvorili 
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armádu ozbrojených vojakov a v takomto zložení  boli presvedčení, že žiadna pyšná slečna Y 

z Hattalovho kráľovstva ich neporazí. No tá si čoskoro podmanila celé obyvateľstvo 

z ďalekého Mäkkotvrdoobojakého pobrežia – Spoluhlásky.  

Na bojisku bolo tesno a vzrušujúco. Nikto nechcel ustúpiť. Vojaci sa napokon museli 

rozdeliť do dvoch skupín, aby nezabudli, kto na čej strane bojuje. Rozdelili sa na skupinu 

mäkkých, ktorých  viedol pán I, a skupinu tvrdých,  s veliteľkou slečnou Y. V jednom 

okamihu sa zdalo, že mäkkí vyhrávajú, no rýchlo nato sa zväčšili snahy tvrdých a znovu sa 

ich sily vyrovnali. Vtedy sa k mäkkým pridali aj obyvatelia Samostatnej republiky, 

Samohlásky, ktoré v neďalekom Taliansku koncertovali a cestou na Slovensko narazili na 

bojisko medzi tvrdými a mäkkými uchádzačmi o slovenský Pravopis. Bojovalo sa dlho 

a zanietene. Zovšadiaľ bolo počuť: „Vzdajte sa, nemáte na výber!, Ideme do toho, vyženieme 

ich, potvory!, Nedajme sa poraziť, Pravopis je náš!“ 

Keď už bolo jasné, že nepriatelia vyhrávajú, priamo na bojisku si manželia Mäkčeň 

a Bodka zaspomínali na krásne chvíle, kým ešte spokojne vládli gramatickým svetom: 

„Napísali o nás v roku 1989 aj knihu Priateľ Mäkčeň a kamarátka Bodka, pamätáš si? Deťom 

dodnes pomáhame pri našom Pravopise, ale ak tento boj prehráme, čo bude s nami?“ 

Bodkočiarka, mladšia sestra Bodky a Čiarky, napokon vyhlásila: „Všetko je stratené, 

porazili nás!“ A predstavte si, bola to naozaj pravda. Vzdali sa aj Pomlčka, Otáznik, 

Výkričník, Spojovník, Dvojbodka, Dĺžeň, Mäkčeň, 

Bodka a ich spojenkyne Dvojhlásky a Samohlásky.  

V krajine Wordnet zavládla ukrutná kráľovná Y, 

ktorá hneď po zvrhnutí šľachetného I z trónu stanovila 

nové pravidlá. Písal sa rok 1852, keď hattalovskí 

dobyvatelia vyhlásili: „Sme presvedčení, že ste vo 

Wordnete statočne vykonávali svoju prácu, a preto vás 

z krajiny nevyženieme, žiadame len spoluprácu a mier! 

Samohlásky, dvojhlásky a mäkké spoluhlásky sa môžu 

pokojne vrátiť do svojich krajín, ich necháme na pokoji.“ Takto si počínala smelá slečna Y 

a predstavte si, len tvrdé a obojaké spoluhlásky zostali v jej rukách, museli chodiť do škôl, 

učiť sa, zvykať si na svoju novú funkciu. Najviac im bolo ľúto smutných detí, ktorým 

spôsobovali strašné trápenia pri novom slovenskom pravopise. Veď viete aj sami, aké sú 

trampoty s tými ypsilonmi, nechutnými potomkami slečny Y.  
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Určite vás zaujíma aj osud veliteľov dvoch Pravopisných armád. Predstavte si, slečna 

Y sa udobrila, čo udobrila, ona sa dokonca zasnúbila s pánom I a odvtedy sa tvrdé a obojaké 

spoluhlásky nemôžu od manželov IY pohnúť ani na krok. 

 

 

 

Jar klope na oblok 
Daniela Đukićová 

 

Klop, klop, klopi, klop, 

jar už klope na oblok. 

Zaklopala na dvere, 

vytiahla ma z postele. 

 

A už bežím za ňou von, 

poskákať si na náš dvor. 

Tam už slnko krajšie svieti, 

roztočilo hravé deti. 

 

Prebudilo včielky, lienky, 

ponúka im jarné kvietky. 

Mušky letia vo vzduchu 

vrabec hľadá mladuchu. 

 

Na poliach je strojov zhon, 

vyvábilo ľudí von. 

A tam všetky semienka 

otvorili okienka.                                                                                               
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Ako malá Emka našla psíka Bodríka 
Daniela Ušiaková 

 

Prišla  jar a so sebou priniesla krásne počasie. Slniečko silne hrialo, príroda ožila, 

stromy začali pučať, tráva zelenieť a kvety kvitnúť. Všade bolo cítiť vôňu jarných kvetov.  

Malá Emka rýchlo vybehla von. Tešila sa, že sa konečne môže hrať vonku. Mala 

veľmi rada jar, hru a najviacej zo všetkého krásne kvety. Rada ich trhala vo veľkej tráve. Tak 

to bolo i ten deň. Chcela potešiť mamu krásnou kyticou  fialiek.  

Fialky rástli vo vysokej tráve, na konci ulice,  kde bývala malá Emka. Odišla tam, kde 

ich bolo tisíce, ani nevedela, ako ich všetky odtrhne. Dala sa do roboty. Keď ich trhala, zdalo 

sa jej, že počuje, akoby niekto vo veľkej tráve plakal. Obzrela sa, nemohla nájsť, čo je to, aký 

je to zvuk. Pozrela okolo seba a uvidela malé čierno-biele 

uši, ktoré trčali z trávy. Podišla bližšie a zbadala malé 

krásne čierno-biele šteniatko. Emka rozmýšľala,  čo tu robí 

taký krásny psík. Istotne sa stratil. Pohladkala ho a on sa 

jej začal točiť okolo nôh. Psík sa Emke veľmi zapáčil 

a ona mu bola tiež sympatická. Začal vyskakovať, vrtieť 

chvostom a oblizovať jej prsty.  

Emka sa rozhodla, že si psíka vezme domov. Už 

dlho prosila mamku a ocka, aby jej kúpili šteniatko. Oni však vždy povedali, že je ešte príliš 

malá. Ona im teraz ukáže, že je už veľké dievča. Bude sa o psíka starať sama. Nevedela však,  

ako povedať mamke, že ho našla. Či sa mama nenahnevá? Či jej dovolí, aby si ho nechala? 

Emka sa rozhodla, že mame radšej nič nepovie. Psíka položí do veľkej škatule a bude ho 

držať vo svojej izbe. Nachová ho a dá mu vodu. Mama ani nezbadá, že je v dome psík. Potom 

sa ani nenahnevá. Tak aj urobila.  

Keď sa Emka vrátila domov, mama pracovala v záhradke. Emka ju pozdravila a 

bežala do izby. Našla škatuľu, do ktorej uložila psíka, priniesla mu aj trochu mlieka a chlieb. 

Mama videla, že niečo nie je v poriadku. Veď  Emka jej vždy, keď sa vráti, dá najskôr kvety, 

a niekedy aj pomôže v práci. No a teraz iba odbehla do izby. Mama sa zľakla, či sa jej niečo 

nestalo. Tak odišla dnu a zavolala Emku. Emka zišla dolu. Mama sa jej spýtala: „Emka, stalo 

sa niečo? Veď si mi ani len fialky nedala?“ Emka aj zabudla na fialky, ani ich nedoniesla 

domov. Nevedela, čo má povedať. 
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 Zrazu sa ozval buchot z Emkinej izby. Emka aj mama sa zľakli. Emka sa bála, že 

mama nájde psíka. Mama sa naľakala, že sa deje niečo zlé. Emka chcela skryť psíka, no 

nestihla to. Aj mama šla hore. Keď vošli do izby, uvideli pohromu. Psík roztrhal škatuľu, 

rozlial vodu aj mlieko s chlebom. Emka sa naľakala, čo povie mama. Prekvapená mama sa 

Emky nahnevane spýtala: „Ema, čí je to pes? To ty si ho doniesla?“ Emka všetko mame 

vyrozprávala, ako našla psíka i ako sa bála, že ho mama nebude chcieť. Mama ju vypočula  

a povedala jej: „Emka moja, nikdy nič predo mnou neskrývaj. Ja ti vždy pomôžem, ale psíka 

si nemôžeme nechať. Najprv sa musíme opýtať ocka, či ti dovolí, aby si si ho nechala. A či sa 

ty budeš vedieť o neho starať?“  

Keď otecko prišiel z práce, Emka mu hneď vyrozprávala, čo sa stalo. On sa jej  iba 

spýtal, či sa bude vedieť starať o psíka. Zvieratko nie je hračka, nemôže ho nechať, keď sa jej 

už nebude chcieť hrať sa s ním. Emka sľúbila, že sa bude o psíka pekne starať.  

Tak jej otecko aj mamka dovolili, aby si ho nechala. Aj im sa psík veľmi páčil. Emka 

bola veľmi šťastná a rozhodla sa, že mu dá meno Bodrík.  

 

 

 

Eliškin bál 
Milina Čiliaková 

 

Volám sa Eliška. Kamarátky v škôlke ma volajú Eška, a chlapci, keď ma chcú 

rozhnevať, kričia za mnou Eliška piška. Potom ich naháňam po ulici, kým ich nechytím a 

nevyťahám za uši.  

 Žijem s mojou maminkou a ocinkom, v dome vedľa parku, kde sa chodím hrávať 

každý deň. Mám aj svoju vlastnú izbu. Je krásna, ružová a na stene mám nakreslenú 

Popolušku, Snehulienku a Šípkovú Ruženku, ktoré sú väčšie aj od mojej maminky. Keď 

nemôžem zaspať, dívam sa na ne a ony sa na mňa vždy rovnako usmievajú. Aj teraz na ne 

pozerám, no nie preto, že chcem, ale preto, že musím.  

 Včera bol krásny deň. Nehovorím to kvôli tomu, že bolo slnečno, ale včera som sa 

znovu narodila, už po šiesty raz. Tak to hovorí môj otec. Maminka naňho potom kričí, že ma 

iba zmýli. No ja som už veľká, veď včera som mala šesť rokov.  

 Narodeninová oslava bola super, prišli mi všetky kamarátky a dostala som aj mnoho 

darčekov. No najmilší darček bol od mojich rodičov. Kúpili mi bábiku, o ktorej som dlho 
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snívala. Keď je hladná, plače, a vie aj sama chodiť. Mama mi sľúbila, že sa s ňou budem 

môcť hrať, kým ona bude v práci. A tak, hneď ako som prišla zo škôlky, utekala som do 

mojej izbičky po bábiku. Otec mal prácu vonku a ja som mala celý dom pre seba. Moje nové 

kráľovstvo. Ja som bola kráľovná, moja bábika bola princezná, medvedíky boli sluhovia a náš 

pes Dunčo bol koníkom.  

Najprv sme vyzdobili 

obývačku na nádhernú slávnostnú 

sieň, kde sme usporiadali bál. Na 

stoličky sme položili paplón a 

prikrývku, okná sme polepili 

bielymi papiermi, ktoré sme 

vymaľovali rôznymi farbami, 

vankúše boli rozhádzané po 

dlážke, aby si hostia mali kde 

sadnúť. Potom som si spomenula 

na jeden vynikajúci nápad. Sadla 

som si na Dunča a hijó! Už to bolo. Dunčo skákal po všetkých vankúšoch a kĺzal sa aj popod 

stôl a stoličky.  

Aj v kuchyni sa už varilo jedlo na hostinu. Do misky som naliala vody a už bolo 

polievky pre všetkých. No Dunčo akosi nechcel jesť, ale rozlieval vodu po novom koberci. 

Odtlačky jeho labiek boli všade, dokonca aj na zásterách.  

Nasledoval tanec. Všetci sme skákali, naháňali sme Dunča a on naháňal nás. 

Medvedíky boli niekedy v jeho ústach, inokedy v mojich rukách. A tak sa naháňačka 

rozprúdila po celom dome. Mojej princeznej sa už chcelo spať, tak sme sa museli presunúť do 

spálne. Uložila som ju do postele a spievala jej všelijaké pesničky, ktoré sme sa učili v škôlke. 

Aby bábika nebola sama, priniesla som jej medvedíkov a ľahol si k nám aj Dunčo. Ani si 

nespomínam, kedy som aj ja zaspala. 

„Elišááá, Elišááá!“  bolo počuť krik mojej mamy. 

 A tak sedím dnes tu, v mojej izbe, a pozerám na moje tri postavičky na stene. Mám 

zákaz hrať sa s mojou bábikou a musela som poupratovať celý dom. To bola nuda! Maminka 

bola na mňa veľmi nahnevaná, ale nechápem prečo. Predsa som iba prichystala oslavu a po 

každej oslave musí byť neporiadok... 
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Mláčka 

        Marinela Karmanová 

 

 

Anička sa veru smiala, 

keď po mláčke zacupkala. 

Ručičkami poťapkala, 

tváričku si zamazala, 

nohavičky pofŕkala. 

  

Bež, Anička, bež, 

ide mamka hneď.  

Nesie prútik švihavý, 

čo ti gate napraví. 

  

Už Anička teraz fňuká, 

lebo prútik nezbedník 

pošvihal jej zadok ako nik. 

  

Anička je teraz dáma, 

veľká, pekná, vyfintená. 

Hrdo kráča pri mamičke, 

nerozmýšľa o mláčičke. 

  

Mláčka teraz smutná stojí, 

lebo sa jej Anka bojí. 

Obchádza ju dookola, 

aby bola pekná, nová. 
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Chlapec a príroda 
                                            Martina Galambošová 

 

Za siedmimi morami, za siedmimi horami, v malej chate býval jeden chlapec, ktorý 

každý deň chodil do školy, ako aj ostatné deti. Lenže chlapec sa líšil od ostatných detí v tom, 

že každý deň musel pešo prejsť dlhú cestu z domu do školy a späť. Musel odchádzať zavčasu 

ráno a po skončení školy šiel späť horami a domov prišiel neskoro večer. 

Jedného dňa chlapček rozmýšľal, prečo všetky deti prichádzajú do školy rýchlo, 

autobusmi za niekoľko minút, zatiaľ čo on musí každodenne prejsť dlhú a namáhavú cestu. 

Tieto otázky ho dennodenne obťažovali a cesta do školy bola preňho stále namáhavejšia. Už 

mu všetko vadilo, aj vtáčí spev, ktorý 

odzváňal horami, zajkovia, ktorí sa 

schovávali v kríkoch, pričom bolo počuť 

len šuchot suchých listov, srny, ktoré 

poskakovali po lese. Chlapcovi sa zdalo, že 

sa mu vysmievajú všetky zvieratká v lese. 

Aj žblnkot riečky mu liezol na nervy, 

vadili mu všetky prekážky, ktoré ho 

sputnávali cestou do školy. Keď sa pozrel 

do vody čistej ako krištáľ, mal pocit, že mu niekto pripomína jeho surovú realitu. Voňavé 

horské jahody už neznášal, lebo mu  predlžovali aj tak dlhú cestu.  

Po jednom takom dlhom a ťažkom dni si chlapec ľahol do  postieľky a rozmýšľal, že 

by bol najšťastnejší na svete, keby sa niečo zmenilo a cesta do školy by už nebola taká dlhá 

a namáhavá,  všetko by bolo jednoduchšie. 

Tak to aj bolo. Ráno, keď vstal, zobral si vak a pohol sa do školy. Hneď, ako vyšiel 

z domu, uvidel, že sa stal zázrak. Škola, ktorá bola za horami, bola zrazu bližšie o toľko, že ju 

videl po dvoch krokoch. Cesta bola rovná, a tak mohol byť za niekoľko minút v škole. 

Prešťastný sa rýchlym krokom pohol do školy, ale o chvíľu  si všimol hustý dym z továrne, 

ktorú videl v diaľke. Čudoval sa, komu môže vadiť dym a továreň, keď sa v nej vyrábajú 

tehly a iný stavebný materiál, ktorý nám uľahčuje dostať sa z jedného miesta na druhé bez 

prekážok. Všimol si, že namiesto zvierat, ktoré predtým poskakovali lesom, je teraz len papier 

s ich kresbami, namiesto riek bola rozliata farba na maľovanie, namiesto vtáčieho spevu počul 
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iba stroje z tovární. Nebolo ani lesných jahôd, na konároch viseli iba papiere s nakresleným 

ovocím. Nebolo ani vetra, ktorý by  ich strhol.  

Chlapec si rýchlo uvedomil, že takáto cesta je oveľa nudnejšia a dlhšia ako predošlá. 

Všetko bolo presne tak, ako si to predstavoval vo sne. Cesta bola jednofarebná, rovná, bez 

vôní a chutí, bez čerstvého vzduchu, bez chládku a zvierat. Nebolo žiadnej prírody. Cítil sa 

ako nejaký robot v továrni. Teraz sa mu cesta zdala jednoduchá, monotónna a bez života. 

Realita bola ako nepríjemný sen, z ktorého sa našťastie zobudil.  

Po prebudení si uvedomil, že má rad prírodu a ona má rada jeho. Zistil,  že bez zvierat, 

riek, kvetov, lesných jahôd a hôr by ani on nebol sám sebou. Bez prírody by sme  neboli, kým  

sme. Preto zavesil  na dvere tabuľku, na ktorej si aj ostatné deti mohli prečítať: Dávajte pozor 

na prírodu, lebo príroda sa stará o nás. 

 

 

 

Kto si dovolí mať králika za otroka? 
Andrea Lomenová 

 
Vyrazilo by vám dych, keby ste zistili, aká nespravodlivosť sa môže valiť 

na úbohú, neškodnú metličku. Už samotná skutočnosť, že pochádza z krásneho 

obrovského domu v dedine, by mala naznačovať jej dôležitosť v domácnosti. 

Neuveríte, ale slečna má aj meno, a tak spravodlivosť vždy musí stáť na jej strane, inak to 

jednoducho nejde. Dorka ju volajú. Zvyknutá na ľahšiu prácu, trochu prachu zmiesť tu, trochu 

tam, ťažko sa zmierila s predstavou, že pani domáca práve ju určila na zametanie suchých 

jesenných listov, ktoré treba  nevyhnutne odpratať pre krásu panského dvora. Kým ju domáca 

viedla z kuchyne na dvor, šomrala si popod nos: „Ako je možné, že práve ja?! Tie staré metly, 

už na takéto roboty priučené, budú čupieť v teplučkej komore! No… až taká teplá  nie je, ale 

aspoň sa teraz nevezú von k tým zmrznutým stromom. Dnes je jeseň neskutočne neľútostná! 

A o tomto cibrošovi už ani nehovoriť! Moje milé dvojičky celé dni venujú tejto oblude. Keby 

som si mohla vyberať, aj ja by som už vlastnila bielu kožušinku s veľkými očami a ušami 

ťahajúcimi sa až po zem. Veru by mi zima pri práci nebola! Ale čo je to za spravodlivosť, že 

na mňa nejako pozabudla! Nenávidím toho zajaca, nenávidííííím!“ 

„Som králik a počujem všetky lichôtky, čo sa z tvojich úst sypú, ktoré vlastne ani nevidím. A 

pritom by mali byť veľké s ohľadom na to, koľko naklebetíš! Len si nemysli, že ja ťa 
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zbožňujem. A to ti už vôbec nezávidím tvoje dnešné postavenie v tomto dome,“ začal králik 

obvyklé hádky s metlou Dorkou. 

„Čuš! Hm, veď raz príde na psa mráz!“ uštipačne brblala Dorka. 

„Ty, Dora, máš ma za psa?! No veď počkaj, keď ma vypustia z klietky, ja ti ukážem! A na 

ktoré  tvoje dvojičky myslíš?  Danka a Janka ani nevedia, že u nich bývaš! Vôbec si ťa 

nevšímajú a dokonca ani nevyužívajú, hahaha...“ Králikov smiech  zrazu tak  zosilnel, že pani 

domáca musela pohroziť, že žiadne granule nebudú až do večere. 

„Hahaha.“ Dorka sotva stačila vyplaziť jazyk králikovi Brumkovi, lebo už jednou nohou 

trčala vonku.  

 Danka a Janka priskočili k mame, ktorá zametala listy, a kultúrne pozdravili. 

„Ahoj mami.“ (Dorke nič.) „Čo je dnes na obed? Sme hladné.“ 

„Guláš je už prichystaný, choďte si umyť ruky.“ 

„Dobre, ale nechaj tú metlu a poď už s nami dnu!“  

          Metla len-len že sa nerozplakala po takomto zaobchádzaní. Na druhej strane, králik 

Brumko  bol aj dnes centrom záujmu dvojičiek. Hladkali ho, vláčili raz jedna, raz druhá a 

prihovárali sa mu ako ku dieťaťu. To bola pre metlu Dorku posledná kvapka trpezlivosti, a tak 

sa rozhodla, že prestane slúžiť svojim pánom. Jej podmienka bola jasná: pokiaľ sa ten cibroš 

nechytí dákej roboty, bude panej domácej v zametaní prekážať. A to si zvážte a berte ma 

vážne, lebo metličkine nervy stoja na vlásku! 

Keď sa to dopočul obľúbený miláčik Brumko, zmraštil svoje obočie a vyzeral naozaj 

nahnevane: „Tak ty chceš zo mňa spraviť otroka? Ty nevieš, kto ja som? Okamžite prestaň 

vyvádzať hlúposti a zametaj tie listy, ako sa patrí, inak domácim prídem na myseľ ja, a ja 

nemôžem. Okrem toho, listy mi nejako nechutia a že by som medzi nimi kopol  do chutných 

zrniek, to by sa musel dáky zázrak stať.“ Dorka pozorne počúva Brumkovo sťažovanie. 

„Vieš, od rána ma  neposlúchajú kríže, asi som prechladol, takže na zimu nevyjdem v 

žiadnom prípade, to snáď chápeš…“ Brumko venoval nevinný pohľad metle, prefíkaný ani 

líška. Hlúpa metla sa nevyrába, aby bola múdrou, a tak aj metlička Dorka naivne uverila 

králikovi. Ešte sa nad ním aj zľutovala a nasypala v blízkosti nechané granule na rýchle 

uzdravenie. Keď to králik videl, zrazu sa v ňom  ozvalo svedomie. Oľutoval svoje 

škodoradostné zámery. Pocítil potrebu ospravedlniť sa a žiť už konečne v pokoji. Tak aj 

urobil. Prisľúbil metličke Dorke, že len čo ho vypustia z klietky, odídu spolu bojovať proti  

jesenným listom, často padajúcim zo stromov, a ak to bude potrebné, odvážne sa postavia aj 

proti samotnej jeseni. 
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        Tu sa Brumkove sľuby k náprave nekončia. Nezabudol prisľúbiť metličke aj to, že 

polovicu z lásky dvojičiek daruje jej, nepovšimnutej metle. 

 
       
 

  Janko 

Anna Balážová 
 

V krásnej dedinke, ktorú ozdobovala nádherná príroda, žil jeden chlap. Volal sa Janko. 

Rád sa prechádzal po lese, ktorý bol jeho útočiskom. Páčil sa mu život v miernej dedinke 

a bol hrdý, že je jej obyvateľom. Ale čím bol starší, tým bol nespokojnejší.   

Janko bol osamelý a strašne sa nudil.  Každý večer sa prechádzal po lese a sedával pri 

rieke niekoľko hodín a rozmýšľal o svojom živote. Cítil smútok a nepokoj. Chcel niekde 

ďaleko odcestovať, spoznať svet. Zrazu uvidel nejaké svetielko v rieke. Keď sa k nemu 

približoval, svetlo silnelo. Bol to svetiaci kameň a lákal ho do vody. Vyzul si topánky a vošiel 

do rieky. Zobral kameň a uvidel na ňom nápis, rok 2010. 

Kameň silno zasvietil a Janko sa zrazu ocitol v nejakom mestskom parku v neznámom 

lese. Keď sa po ňom prechádzal, díval sa na neznámych ľudí a cudzie prostredie. Zrazu stretol 

cudzieho chlapa, ktorý mu dal svoje topánky, aby nebol bosý. Mladík mu ponúkol aj 

vykúrenú izbu a povedal mu, že môže u neho zostať. Mladík sa volal Dušan. Dušan a Janko 

sa skamarátili. Janko si rýchlo zvykol na nové prostredie a bol šťastný, že žije v roku 2010 

a nie v roku 1910, v ktorom žil kedysi.  

V meste sa zamiloval do krásnej dievčiny, Valentíny. 

Valentína snívala o bývaní v malom meste. Janka začalo trápiť 

svedomie. On odišiel z domu a jeho príbuzní ani nevedia, kde je. 

Chýbajú mu rodičia aj prekrásny les. Povedal Valentíne, že musí 

odísť a že nevie, či sa vráti. Obával sa jej povedať pravdu. Pobozkal 

ju a odišiel. Valentína šla za ním.  

Janko skočil do rieky a uvidel svetiaci kameň. Nevedel, že je 

tu aj Valentína a keď vzal do ruky kameň, pocítil, ako ho niekto 

chytil za ruku. Bola to Valentína a obaja sa ocitli v krásnom lese, 

v Jankovej malej dedinke.  

Valentíne sa hneď zapáčila krásna príroda a dedinka, v ktorej ľudia žijú spokojne a 

jednoducho. Všetci ich pekne privítali a Janko a Valentína žili šťastne až do smrti.  
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          Lenivé mravce 
Vladimír Valihora 

 
Kde bolo, tam bolo, asi to v lese bolo. Na úpätí stromu, neďaleko potôčika, ktorého 

chrobáky oceánom  nazývajú, založili si 

mravce maličkú kolóniu a žili šťastne až do 

smrti.  

Lenže, čo to je za šťastie? Veď stačí 

na ne len pozrieť, ako pracujú od večera do 

rána a na zábavu akoby celkom zabudli. 

Celé dni na svojich malých kostnatých 

chrbtoch vláčia obrovské omrvinky, farebné 

listy, bobuľky a podobné potraviny, všetko 

pre  pokrm tých surovcov mravcov vojakov 

a ich kráľovnú. Pre obyčajných mravcov 

pracovníkov zostávajú iba omrvinky 

z omrviniek.  

„Ach, čo to je za život?“ frfle si pod bradu Mravek a jeho najlepší kamarát Mravoslav, trochu 

menej silný, ale o nič menej inteligentný ako Mravek, kývne hlavou na znak súhlasu.  

Tak znie každodenné márne ochkanie nad ich osudom. Ťažká  práca im občas vyženie 

myšlienky von z kolónie, a tak si dovolia snívať aj o vonkajšom svete, ale strach z korbáča, 

ktorý im švihá nad hlavičkami, ich drží pevne pri zemi. Mravec vojak – strážca, obor  

obrovský, volajú ho Mravomír, každého mravca, ktorý sa zastaví v práci, korbáčom švihne po 

chrbáte. V mravčom tábore niet miesta pre leňochov, pracuje sa tu usilovne, ako si to dobre 

zorganizovaný stroj vyžaduje. 

„Hej, dobre by nám prišlo vystrieť si hnáty, voľakde na slnku,“ po dlhom tichu  šepne 

Mravek, obzrie sa, aby sa presvedčil, či je Mravomír ďaleko a doloží: „Dobre by bolo nedbať 

na nič... Keby sme sa  len dostali von z tohto prekliateho radu.“  

„Ale ako?“ je zvedavý Mravoslav. „Pohľadu toho surového strážcu nemožno uniknúť.“ 

Vtom Mravekovi napadlo: „Veď je to celkom jednoduché!“ radostne skríkol a v tom 

okamihu... Traaas!  Kopol do zadku mravca pracovníka pred sebou. Buch! Mravec, ktorý stál 

pred ním, narazil na predošlého a ten zase na kolegu, ktorý stúpil na nohu predchodcovi. Tak 

sa celý rad rozpadol  ani poskladané domino  a vznikol strašný hurhaj, po celom tábore sa 



15 
 

začali kotúľať obrovské omrvinky. Všade trma-vrma, zmätok,  vrešťanie, jedným slovom 

chaos. 

  „Odtiaľto sa spleťme!“ kričí Mravek a už spolu s Mravoslavom všetkými šestnástimi 

nožičkami pletú. Dostať sa čím ďalej z tohto pekla, myslí si jeden. Druhý rozmýšľa, prečo 

bežia s prázdnym žalúdkom. Dvaja utečenci narazili na poslednú prekážku, hŕbu, ktorú 

mravčie vedenie považuje za pevnú ohradu. Hej, veď je to nič pre  útek odhodlaných 

mravcov.  Šups! už sú na druhej strane a  mravenisko im mizne za chrbtom a úsmev sa šíri na 

tváričkách dvoch starých  kamošov.  

O krátky čas sú na nábreží oceánu, ale musia sa dostať  na druhú stranu. Mravce vojaci  

sa už dali dokopy a dolapia ich, ak dačo nevymyslia. Treba rýchlo zhotoviť dáku loďku.  

V okolí je dostatok stavebného materiálu. Raz-dva, list sem, halúzka tam, uviazať trávou sem 

i tam a už majú pravú malú bárku. Mravce síce nie sú známe námorníckymi schopnosťami, no 

už niet času nad tým uvažovať. Mravek sotí Mravoslava do lode a potom sa celou svojou 

mravčou váhou oňho oprie. Hnedozelená loďka sa ocitla medzi cválajúcimi vlnami. Mravek 

spraví krok sem, krok tam, a tak kormidluje: „Jaj, veď je toto námorníctvo maličkosť, nevedel 

som kormidlovať, len pretože som sa nepokúsil... hehe!“  

  Vtom začal fúkať vánok, ktorý mravce tornádom volajú. Loď sa zatackala a kvapky zo 

všetkých strán padali do jej vnútra. Nielen voda, ale aj krik sa rozlievali nešikovne 

vyhotoveným plavidlom. Aby to bolo ešte horšie, loďka za sebou nechávala akýsi chvost, 

keďže Mravoslav použil blato na pripevnenie  listov a halúzok. Bolo im jasné, že si čoskoro 

zmočia viac než len vrchy nôžok. Mravoslav pevne objal Mraveka a tak spolu čakali, aby vlna 

prevalila všetko a vtiahla ich do hlbín oceánu.  Už nekričali, iba zavreli oči a vyčkávali osud. 

Stal sa však zázrak. Rovno z neba oceán rozštiepila ohromná vec, ktorú títo dvaja 

mravce budú navždy považovať za znak božej prozreteľnosti. Možno sa dáky horolezec stratil 

v lese a keď v rozpakoch hľadal známu cestičku, z batoha mu do potôčika vypadla rukavica. 

To bola rukavica záchrany  pre Mraveka a Mravoslava. 

  Prúd odniesol rukavicu a rukavica loď, ktorá niesla dvoch mravcov na pobrežie a do 

bezpečia. Usadili sa neďaleko oceánu, aby mali pitnú vodu a kde-tu sa našlo aj dačo pod zub. 

Pre týchto dvoch sú už preč neisté dni vyplnené krutou prácou. Plynie deň za dňom a noc za 

nocou, deň noc, noc deň, už to ani nerozlišujú, lebo spia, keď sa im chce a nepracujú, veď tu 

nie je nikto, kto by ich k tomu prinútil.  

Mravoslav a Mravek sa už pomaly nudia. Hodiny sa  zmenili  na dni  a dni na roky 

a roky... ktovie, ako mravce chápu čas, ale isteže majú dlhú chvíľu, veď už aj  Mravoslav 
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začína lúštiť krížovky. Mravek sa zatiaľ vyvaľuje na slnku ani jašter. Predsa len, niečo im 

chýba.  

Jedného dlhého dňa sa Mravek rozhodol, že si spraví  korbáčik. 

Švihne ním raz, švihne znovu. „Aký je to len zvuk!“ myslí si mravec, 

„aká krásna zábava.“ Začne korbáčikom biť po kamienkoch, nasledujú 

halúzky, ktoré mláti poriadne a pritom si všíma svojho kamoša 

Mravoslava.  Bolo počuť iba jedno krátke fiuuu a potom dlhé jooooj. 

Jeden stonal a druhý sa schuti smial. „K tomu ešte pridám nejaký 

rozkaz...“ pomyslel si Mravek, „napríklad, kamarát, vezmi ten lístok 

a utvor mi z neho chládok.“ Keďže aj to bola väčšia zábava než 

krížovky, Mravoslav sa pustil do práce.  

Neskôr sa im aj to zunovalo, a tak sa rozhodli, že si vymenia roly. Ten, ktorý vláčil 

bremená, bude švihať a naopak. Tak sa mravce naháňali a ani si nevšimli niekoľko 

chrobákov, ktorí ich obkľúčili. Chceli aj oni skúsiť ich hru, a tak sa bavili spoločne, jeden 

švihal korbáčikom, druhý roznášal veci. Ani si nevšimli, ako v tej zábave rastie pravá malá 

kolónia.  

 

 

Vrabček Čvirko 
                                                 Linda Abelovská 

 

Bol prekrásny slnečný deň. Slnko rozprestrelo svoje lúče ako nejaké zlaté dukáty. 

Všade bolo počuť veselý spev vtáčikov, ktoré poletovali nad dedinou. Tu i tam sa v diaľke 

ozývalo hlasné krákorenie čiernych havranov. Stromy na svojich konároch pridržiavali malé 

vtáčie hniezda, ktoré boli skryté v húšťave zelených listov. Mnoho holubov a vrabčekov 

poletovalo nad hniezdami. Vtáčiky v zobákoch prinášali mušky a červíčky pre svoje mláďatá. 

Tie nakúkali z príbytkov a netrpezlivo otvárali zobáčiky, aby sa im do nich dostala potrava.  

Na jednom dvore sa odohrávali pravé preteky. Dve malé mačiatka nezbedne šantili. 

Mamu mačku hrýzli do chvosta, naháňali sa a skrývali. Do ich hry sa pokúsilo zapojiť aj malé 

šteniatko. Štekalo na nich a začalo ich naháňať. Mačiatka sa chceli hrať, ale keď začali utekať 

za šteniatkom, to sa naľakalo a s ohnutým chvostom utieklo do búdy, kde sa cítilo bezpečne. 

Jedného dňa sa na tom dvore stala nehoda. Malý vrabček Čvirko vypadol z hniezda a 

zaspal pod stromom. Slniečko ho ohrievalo a on sníval, že spí ukrytý pod mamkiným krídlom. 
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Odrazu bolo počuť hlasné kikiríkanie veľkého pestrofarebného kohúta. Čvirko otvoril očká a 

pochopil, že vypadol z hniezda. Pocítil veľký hlad a začal žalostne nariekať a volať na svoju 

mamku, no jej nikde nebolo. Rozšíril svoje malé krídelká a pokúsil sa vzlietnuť, ale 

neúspešne. Bol príliš malý, aby vedel lietať. „Nebudem plakať,“ hovoril si, ale slzičky mu 

samy tiekli tváričkou. Potom začal poskakovať, hop-hop. „Nesmiem byť smutný!“ 

presviedčal sám seba. 

Zrazu vrabček spozoroval sliepku s malými kuriatkami. Priblížil sa ku nej a opýtal sa: 

„Nie si ty moja mamka?“ 

Ona mu odpovedala: „Nie, vrabček. Ja som mama kvočka a toto sú moje kuriatka. Prečo tak 

plačeš?“ 

Vrabček jej odvetil: „Som hladný a hľadám svoju mamku.“ 

Sliepočka mu na to odpovedala: „Poď s nami! Všetci spolu si nazobkáme kukuričku.“ 

Neďaleko na dvore sa prechádzal jeden veľký kocúr, ktorý bol tiež hladný a začal 

naháňať hrdličky. Tie ho však včas zbadali a rýchlo odleteli, preto musel ísť hľadať iné jedlo. 

Ako sa tak prechádzal po dvore, vedľa neho prebehla malá myška. Kým sa obzrel, myška už 

utiekla do diery. Chvíľku nakúkal dnu a čakal, či myška nevyjde von. Ale ona nevychádzala, 

lebo vedela, že ju môže zjesť.  

Kocúr bol už veľmi hladný a strácal trpezlivosť. Obzeral sa po dvore a uvidel malého 

vrabčeka. Odvážil sa k nemu pomaly priblížiť. Keď vrabček s kuriatkami zobkal zrnká 

kukurice, uvidel veľký tieň. Obzrel sa a spozoroval veľké chlpaté stvorenie s fúzami a dlhým 

chvostom. „To je iste ten nebezpečný kocúr, o ktorom mi rozprávala mamka,“ pomyslel si 

a zmocnil sa ho veľký strach. Vedel, že ho kocúr môže veľmi ľahko chytiť, lebo on ešte nevie 

lietať.  

Kocúra spozoroval aj veľký kohút, ktorý strážil svoju rodinu. Hneď k nim dobehol a 

svojimi veľkými krídlami odohnal kocúra, ktorý sa vzdialil, ale ešte stále sa na nich pozeral. 

„Deti, rýchlo sa schovajte!“ kričala sliepka. 

Všetky kuriatka sa rozbehli a schovali sa pod 

mamkine krídla a s nimi aj vrabček, ktorý bol prešťastný, 

že sa zachránil. Keďže kohút zostal pri nich, aby ich 

ochránil pred nebezpečenstvom, kocúr už  nemal odvahu 

približovať sa k nim a odišiel. Potom vrabček počul svoju 

mamku, ktorá na neho volala. Bola preľaknutá, lebo sa na 

to všetko dívala. Už si celá zhrozená predstavovala, čo sa 
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mohlo stať, keby kocúr chytil jej malého vrabčeka. Potom zletela k nim a poďakovala sa 

kohútovi aj sliepke, že vrabčeka zachránili.   

Mamka bola nepokojná, lebo nevedela, čo má robiť. Keďže vrabček nemohol vyletieť 

hore na strom, museli si hľadať nový príbytok. Vrabčekova mamka zbadala v blízkosti veľký 

krík, v ktorom si potom postavila nové hniezdo. Večer, keď zaspali, prisnil sa jej krásny sen, 

v ktorom videla svojho Čvirka, ako sám letí do výšky ponad stromy. 

Po určitom čase sa jej  sen splnil. Najprv pozorovala Čvirka, ako rozširuje svoje malé 

krídla a pokúša sa vyletieť z hniezda. Čvirko sa rýchlo naučil lietať, a tak sa už nemusel báť 

veľkého  kocúra. 

 

 

Cesta priateľstva 
                                                  Hana Hanuľová 

 
 

Na konci jednej dedinky, vedľa cesty, ktorá vedie do mesta, stál malý domček. V ňom 

žila jedna stará pani. Nemala veľa peňazí, no namiesto toho mala niečo vzácne –   obrovské a 

statočné srdce. Mala iba kravičku, ktorá sa volala Maša. Starká často odchádzala na jarmok, 

ktorý bol v susednom meste. Tam  predávala syr a mlieko, ktoré jej kravička každodenne 

poskytovala. Raz sa babka vracala domov a uvidela šteniatko. Bolo celé špinavé a hladné. 

Pravdepodobne sa tam potulovalo niekoľko dní. Stará pani sa nad ním zľutovala a rozhodla 

sa, že ho pritúli do svojho skromného domčeka. Tak aj 

urobila – rýchlo ho uložila do prázdneho košíka a ponáhľala 

sa domov. Rozhodla sa, že ho nazve Orko. Malé zvieratko 

dostalo nový domov. Orko si kvôli tomu starú paniu veľmi 

vážil a ona bola šťastná, že si ho vzala domov. Žilo sa mu 

vynikajúco: starká ho každodenne kŕmila, už nepoznal hlad.  

Ubehli dva roky. Pani už tak často nechodila na 

jarmok. Jedného rána sa znovu vybrala do mesta. Prikázala 

Orkovi, aby strážil Mašu a domček a povedala, že sa rýchlo 

vráti. Ubehlo mnoho hodín. Mesiac už takmer naplno 

svietil. Orko sa zľakol a napriek svojmu sľubu sa  vybral 

panej oproti. Keď už nevládal, sadol si na cestu. Ako tak 
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sedel a pozeral na tmavú oblohu, premýšľal, čo sa mohlo stať. Odrazu niečo začul a poriadne 

sa zľakol. Keď uvidel malé mačiatko, vydýchol si. Vedel, že mu žiadne nebezpečenstvo 

nehrozí a priblížil sa k nemu. Bol taký zvedavý, že sa ho musel dotknúť labou. Mača sa však 

zľaklo a poriadne zasyčalo. Chvostík mal ako vianočnú jedličku, na ktorej  chýbali len 

ozdoby.  

Orko nemal rád mačky, ale tejto mu bolo ľúto. Spomenul si, ako ho pred dvoma rokmi 

našla stará pani. Bol malý a rovnako vystrašený ako toto mačiatko. Mesiac osvietil  cestu a 

Orko uvidel starú paniu, ako sa vracia domov. Od radosti párkrát zabrechal. Pani ho uvidela a 

ponáhľala sa k nemu. Keď sa k nemu priblížila, povedala: „Prepáč, Orko, psíček môj. Musela 

som sa tam súrne zdržať. Prečo nestrážiš Mašu?“ 

Orko sa zahanbil a díval sa na zem.  

Starká pokračovala: „Určite si sa zľakol. Odpusť mi, viac sa to nikdy nestane! Vidím, že ma 

máš veľmi rád! Takého odvážneho psíka by mal mať každý človek!“ 

Orko od radosti párkrát pokrútil chvostom ako vrtuľníkom, až by si človek myslel, že 

začne lietať. Gazdiná sa zasmiala a  dodala: „A koho to tu máme? Kde si našiel také krásne 

mačiatko?“  Pozrela sa na Orka, ktorý sa žiarivými očami díval na starú paniu. Pohľadom ju 

prosil, aby vzala mačiatko do domčeka. Stará pani neváhala ani sekundu. Rýchlo vzala 

mačiatko a pobrali sa domov. 

Mačiatko bolo premrznuté a veľmi hladné. Teplé mliečko mu veľmi chutilo, ešte dlho 

sa po ňom oblizovalo. Orko a Maša sa dosýta najedli a po večeri rýchlo zaspali. Stará pani 

bola na Orka pyšná a bola šťastná, lebo dostala nového člena rodiny. Rozhodla sa, že 

mačiatko sa bude volať Leo.  

Ráno, keď sa  zvieratká zobudili,  Leo zažmurkal a poobzeral sa po dome. Cítil sa 

príjemne. Stará pani im okamžite pripravila raňajky. Leo bol šťastný, že má takú dobrú 

gazdinú. Orko pochopil,  že mačky nie sú zlé. Práve naopak, s Leom boli ozajstní kamaráti. V 

zime sa ohrievali pri piecke a v lete sa po celé dni hrali. Obaja poslúchali svoju gazdinú. Keď 

musela ísť na jarmok, dom a Maša boli vždy v bezpečí. Každý, kto ich uvidel, sa pýtal starej 

panej, ako sa môžu mačka a pes kamarátiť? Starká sa vždy usmiala a povedala: „Kamarátstvo 

je veľmi vzácne a musíme si ho chrániť. Prečo by sa psík mal kamarátiť iba so psíkom a 

mačiatko iba s mačiatkom?“ 

Tak si všetci štyria spokojne žili  v skromnom, ale výnimočnom domčeku – stará pani, 

kravička Maša a dvaja nerozdeliteľní kamaráti Orko a Leo. 

 



20

Maškrtník zajko 
                                                            Irena Báďonská 

 

 

 

Beží zajko poza lesy,  poza kríčky,  

zrazu vidí kapustičky.  

Pristavil sa pri nich zajko,  

raz, dva, tri, štyri, päť,  

kapustičku zjedol  hneď. 

 
Dedo si to všimol a na zajka skríkol: 

„Ty nezbedník ušatý, chod' preč z mojej záhrady!“  

Zajko sa vyplašiť nedal a s plným bruškom  na deda zvolal:  

„Dedo, dedo, chutný ste mi obed prichystali,  

prídem aj zajtra do vašej záhrady.  

Ochutnám mrkvičku aj hrášok zelený,  

špenát a reďkovky, samé pochúťky.  

Slivka, jablko a hruška pôjdu do mojho bruška.  

Počkám si aj na pšenicu, rád mám slnečnicu i kukuricu.“ 

 

Zajko potom chvostíkom  mykol,  

ušami strihol, iba si tak skákal,  

a dedo sa už ani nehneval,      

že sa mu  taký maškrtník do záhrady vlámal. 

      

 
 

 

 

 

 



21

Okrúhly domček 

                                                  Daniela Đukićová 

 
 

                                                 

Poznám jeden domček malý,                                 Kým si pekne nažívajú 

okrúhlučký, červený.                                              títo hostia veselí, 

Tu si žijú pekne spolu                                             ani domček okrúhlučký 

 traja hostia veselí.                                                  nič na sebe nezmení. 

  

 Keď si zajko vnútri hopká,                                    Chybička sa vtedy stane, 

 tento domček skacká s ním.                                   keď sa hostia hádajú. 

 Hopi-cupi, hopi-cupi,                                             Vtedy domček zrazu praskne, 

 zahopkaj si aj ty s ním.                                          do sveta sa vydajú. 

 
Vtáčik domček do obláčka                                     Už to iste všetci viete, 

často zdvihne raz, dva, tri.                                      ľahučká je hádanka. 

Takto domček často letí                                          Tento domček okrúhlučký 

ako vtáča povetrím.                                                 je červená LOPTIČKA.  

  

 Koliesko je hosťom tretím, 

 keď ho zbudia, hádajte: 

 tento domček okrúhlučký 

 kotúľa sa po svete. 
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Dobrodružstvá Miška Peťku 

 

Oplatí sa byť spravodlivý?  
           Martina Bartošová 

 

Možno ste už o mne počuli. Možno vám niekedy niekto niekde vyrozprával aspoň 

jednu príhodu o mne. A možno nie. Ak nemáte poňatia, kto som,  stačí, aby ste navštívili 

moju základnú školu alebo mojich rodičov, starých rodičov či príbuzných a okamžite 

sa dozviete, kto vlastne som. Musím vás však upozorniť, že údaje, ktoré vám o mne poskytnú, 

nie sú pravdivé. Čestné slovo. 

 Raz som si vypočul rozhovor mojej mamy s jej najlepšou kamarátkou. Všetky ich 

vzdychy, vzlyky a šepoty by moje citlivé ucho ignorovalo, ale od jednej jedinej vety som mal 

pocit, že mi praskne hlava. Tá veta sa vzťahovala na mňa a moje „vzorné“ chovanie, ktoré 

mama pomenovala ako „nemorálne správanie nehanblivca“. Prv 

som nevedel, čo presne znamená „nemorálny“, no keď som sa jej 

opýtal, bolo mi všetko jasné ako deň. Mama mi totiž dala facku 

a keď som od nej žiadal vysvetlenie, prečo mi strelila, povedala, že 

som sa nesprával slušne a počúval rozhovory dospelých, ktoré sa 

detí netýkajú. Odvtedy sa radšej na neznáme slová nepýtam, lebo 

nikdy neviem, či znovu nedostanem po hube. Radšej mlčím ako 

hrob a v duchu si predstavujem, ako pôjdem s Janom na rybačku alebo na zmrzlinu. Ale to je, 

žiaľ, len predstava. Môj plán sa nemôže zrealizovať, ani keby som mamu prosil na kolenách 

a pritom fňukal ako baba. Keďže sa to poriadnym „chlapom“, ako som ja, nesluší, musím 

s hrdosťou prijať trest, že budem celé leto trčať doma, pomáhať rodičom a starkým. A to len 

preto, že som vraj sestre urobil najväčšiu hanbu, na ktorú do smrti nezabudne. Priznávam, že 

z toho vypadol poriadny trapas, ale nechcel som to. Vážne. Ako im však dokázať moju 

nevinu? Aj keď sa snažím vysvetliť im, že ma to veľmi mrzí, tvária sa, že ma nepočujú, alebo 

kútikom oka pozrú na mňa, pokrútia hlavou a cez zuby povedia, nech idem radšej do svojej 

izby.  

Jediný,  kto ma úplne chápe a neodsudzuje, je starý otec. On ma takmer vždy ochráni 

pred otcovým prútom či maminou varechou. Keď je doma, viem, že som v bezpečí. Keď však 

odíde na návštevu k svojmu kamarátovi, s ktorým sa spoznal ešte v druhej svetovej vojne, 

alebo zbierať huby, vtedy sa cítim nechránený. Márne zbystrujem sluch, či nepočujem jeho 
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veselý hlas, márne ho volám, aby mi prišiel na pomoc. Po ňom ani chýru, ani slychu. Až keď 

príde domov a pozrie sa na mňa, vie, koľko bije. Vtedy ma zavolá k sebe a poprosí, aby som 

mu pekne a pomaly vysvetlil, čo sa stalo. Aj teraz som mu vyrozprával príhodu, po ktorej 

sestra Anna nechce o mne počuť ani ň.  

Včera, keď som sa vracal domov zo školy, vošiel som do kuchyne, že si vyberiem 

z chladničky sendvič, o ktorom som rozmýšľal takmer celé ráno. Zapol som rádio, vyhľadal 

obľúbenú stanicu, položil tanier na stôl, sendvič na tanier, 

otvoril ústa, keď zrazu do kuchyne vošla hurtom Anna celá... 

Nikdy som ju nevidel takú... Raz sa smiala, raz plakala. 

Nevedel som si vysvetliť jej správanie, tak som sa jej radšej 

opýtal, čo sa stalo. Vtedy na moje prekvapenie prišla ku mne 

a objala ma tak silno, že som mal pocit, že mi vypadnú oči 

z jamôk. Už som strácal dych, keď ma zrazu pustila, 

zahľadela sa na mňa, zhlboka si vzdychla a povedala, že som 

jej najmilší braček. Určite si musela všimnúť môj spýtavo- 

odpudzujúco-prekvapený pohľad, keď mi ešte po odchode stačila povedať: „Ach, tá láska!“ 

Myslel som si, že jej úplne šibe. Nechal som ju, nech si  radšej ide svojou cestou a pokúsil 

som sa koncentrovať na voňavý sendvič.  

Sotva som stačil doň zahryznúť, keď sa s rachotom otvorili dvere a namiesto bláznivej 

Anny vošla do kuchyne mama. Vôbec sa nelíšila od Anny. Usmiala sa na mňa prívetivo, ako 

keby som dostal v škole najmenej tri päťky, ešte ma aj pohladila a povedala mi, že som jej 

dobrý chlapček. Mal som pocit, že snívam. Díval som sa na ňu ako teľa na nové vráta 

a nevedel si vysvetliť jej správanie. Keď sa konečne upokojila, povedala mi, nech si idem 

rýchlo upratať izbu, že vraj večer nás navštívia veľmi dôležití hostia, naši budúci svokrovci. 

Anna sa vraj pred rokom spoznala v Londýne, kde bola na výmene študentov, s nejakým 

Richardom. Odvtedy si sľúbili, že si budú verní a aby svoj sľub splnili, vysedávali najmenej 

štyri hodiny za počítačom, kým som sa ja učil alebo čítal babke noviny, lebo už, chudera, 

dobre nevidí. Dúfam, že aspoň teraz, keď príde Richard, budem mať pokoj a počítač bude 

patriť iba mne.  

Izbu som si upratal, ako sa najrýchlejšie dalo, a vošiel som do kuchyne, že si ten 

sendvič konečne zjem. Na moje nešťastie sa do kuchyne tentoraz dopratala nielen mama 

s Annou, ale aj babka. Lietali po nej ako muchy bez hlavy, hľadali stratené recepty, aby pre 

hostí pripravili čo najchutnejšie jedlá. Aby som aj ja bol užitočný, poslali ma do obchodu po 

chýbajúce potraviny. Kúpil som takmer všetko, čo mi prikázali, ibaže olej nemali. Rozmýšľal 
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som, ako ho čo najrýchlejšie zohnať. Spomenul som si na môjho kamaráta Miška, ktorý býva 

neďaleko obchodu. Sám mi ochotne dal olej, ktorý je vraj veľmi kvalitný, takže stačí dať len 

dve-tri kvapky do jedla.  

Bol som na seba pyšný, keď som sa domov vrátil so všetkými potrebnými vecami. 

Pochválili ma a za odmenu som dostal peniaze, nech si kúpim zmrzlinu, lebo teraz budem 

v kuchyni len zavadzať. Bol som rád, že mám konečne voľno a môžem leňošiť, kým neprídu 

hostia. 

Už sa zmrákalo, keď som počul zvonček a po ňom hlasné, oduševnené vítanie hostí a 

smiech. Netrvalo dlho, keď do mojej izby vošla natešená matka a povedala mi, aby som aj ja 

šiel privítať hostí, ako sa na slušného chlapca patrí. Netešil som sa tomu ako mama so sestrou, 

lebo jednak som Richarda a jeho rodinu nepoznal, jednak ja a anglina sme ako nebo a zem. 

Hoci sa ju učím, nevedel som, že budem mať v rodine ozajstných Angličanov. Teraz mi je 

fakt ľúto, že som nebol pozornejší na hodine, aby som aspoň vedel privítať hostí. Nezostávalo 

mi nič iné, ako sa dívať a hlúpo sa usmievať. Teta Mary vyzerala milá, najmä preto, že mi 

priniesla nejaké „cookies“ s čokoládovou náplňou. Ujo Thomas sa len kedy-tedy podíval na 

mňa a povedal: „Nice boy“. Richard nemal čas venovať sa mi, keďže mal pri sebe svoju 

dlhoočakávanú „princess Ann“.   

Konečne prišla na rad večera. 

Ako je u nás zvykom, najprv  musí byť 

na stole polievka, po ktorej nasleduje 

hlavné jedlo. Pred polievkou  však 

ocko s ujom Thomasom popíjali 

domácu pálenku, takže na polievku už 

nemali chuť. Nakoniec ich mama 

nahovorila, nech si z nej trochu dajú. 

Len-len že som si nepoložil lyžicu do 

úst, počul som, ako na mňa niekto 

zvonku kričí nejakým divným hláskom. Ospravedlnil som sa, aby som pôsobil ako dobre 

vychovaný chlapec, a vyšiel som von. Na dvore ma čakal kamarát Mišo. Prišiel si po olej, 

ktorý mi požičal. Vraj ho potrebuje, pričom sa tajnostkársky usmieval. Nestačil som ani vojsť 

do kuchyne, keď zrazu všetci hostia vstali a súrne potrebovali ísť na toaletu. Keďže máme, 

žiaľbohu, iba jednu, no viete... V živote nemá každý šťastie.  

Po tom trapase hostia zbalili kufre a urazení odišli domov. Anna s mamou sa od hanby 

skoro prepadli  pod zem. Nariekali, ako keby niekto umrel, stará mama jojkala, že čoho sa to 
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na staré kolená dožila, ocko si držal hlavu a kričal na ženy, aby už boli konečne ticho. Iba ja 

som sa s otvorenými ústami díval na celý ten cirkus. 

Nebolo mi jasné, ako sa za taký krátky čas mohlo prihodiť toľko vecí. To nie je možné 

ani v amerických filmoch, nieže v realite! Zatiaľ čo sa však vo filmoch dobrým hrdinom nič 

nestane a spravodlivosť vždy zvíťazí, v skutočnosti je opak pravdou. Okrem boľavého zadku 

sa na mňa hnevajú všetci spolubývajúci, mám domáce väzenie, pokojne môžem zabudnúť na 

letné radovánky. A  to všetko vďaka Mišovi a jeho ricínovému oleju! 

Kde je tu potom spravodlivosť? 

 
 

 

 

Nos si svoj nos! 
Katarína Mosnáková-Bagľašová 

 

Za siedmimi horami, za siedmimi dolami a sedemdesiatimi siedmimi semaformi, na 

siedmom poschodí novosadského paneláku býva jedno dievčatko menom Marína. Je to krásna 

slečinka. Drobná postavička, vlasy kučeravé ryšavé a oči nejako zvláštne modré, také, že keď 

sa do tej modrej farby dobre zahľadíte, môžete vyčítať takmer celý jej citový a myšlienkový 

svet.  

V týchto dňoch Marínine oči hovorili, že je s niečím nespokojná. Akoby smutná 

a trošku aj sklamaná. Príčinou toho boli siedmaci, ktorí sa Maríne začali vysmievať, že má 

veľký nos. Ba ešte jej aj dali prezývku Marína-frniačka.   

Je síce pravda, že na jej malú útlu tvár mala trošku dlhší nos, ktorý bol poriadne 

posypaný drobnými pehami, no doposiaľ to Maríne neprekážalo. Vlastne, ani si 

neuvedomovala, že má väčší frniak než ostatné deti. Ale teraz jej to začalo poriadne vadiť. 

Najmä preto, lebo o jej novej prezývke sa dozvedel aj Martin, spolužiak tých huncútov 

siedmakov. 

„Musím niečo urobiť...“ uvažovala Marína po ceste zo školy. „S takýmto nosom si ma 

Martin nikdy nevšimne. Vlastne všimne si iba môj veľký nos. Môj nepekný, pehavý a 

obrovský raťafák. A aj sám ma začne oslovovať Marína-frniačka, aby tak zaujal pozornosť 

kamarátov. Júúúúj, nenávidím môj nos!“ hnevala sa Marína.     
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 Doma si ukradomky od mamy vypožičala mejkap a skúšala 

si skrášliť tvár. Pehy skryla, no nos sa nezmenšoval. Marína bola 

z toho čoraz smutnejšia. Rodičom zazlievala, že ju  takým nosom 

„obdarili“. Vlasmi alebo šálom si schovávala tvár, v škole sa 

siedmakom vyhýbala a Martinovi sa ani len neopovážila prihovoriť.  

 „Môj nos je odporný,“ povedala si jeden večer, keď si 

v posteli pozerala v mobile vlastné fotky. „Neviem, prečo ich ľudia 

vôbec majú? Nos nás len robí škaredými...“ uvažovala  Marína. 

„Mojím jediným riešením by bola plastika nosa. Áno, to je moja 

spása! Veď  takmer všetky celebrity si nechali spraviť  dáku 

operáciu a teraz sú krajšie a šťastnejšie,“ uzavrela a pevne sa 

rozhodla, že si od zajtra začne šetriť peniažky z vreckového, aby o niekoľko rokov, keď bude 

trošku staršia, mohla ísť na plastickú chirurgiu. Menší a krajší nos jej určite prinesie viac 

šťastia a sebadôvery. A aj Martin si ju všimne, nie ako frniačku, ale ako peknú mladú dámu... 

Myšlienky prerušil nejaký hluk zvonku. Klop, klop, klop, počula z obloka. „Kto by 

klopal na okno na siedmom poschodí?“  pomyslela si Marína a priblížila sa k oknu. Vtom jej 

do izby vošlo niekoľko čudných bytôstok.   

„Kto ste? Čo tu hľadáte?“ spýtala sa Marína. 

„Ahoj Marína, ako sa máš? Prišli sme ťa navštíviť,“ povedal jeden z nich. 

„Navštíviť? Uprostred noci? A vojsť do izby na siedme poschodie cez okno?“ Marína nič 

nechápala a začala sa báť. A keď zočila ich tváre, strach sa jej votrel priamo do kostí. Boli to 

malí čudní ľudkovia bez nosov. 

„Vy, vy, vy...  nemáte nosy?“ ledva vykoktala. 

„Áno, nemáme. Dobre vidíš...“ povedal beznosý. „Prichádzame z malej planéty menom 

Nonnosál. Počuli sme, že si nespokojná so svojím nosom, nuž sme ti prišli porozprávať, ako 

je to u nás...“ dodal mimozemšťan. Posadil Marínu na posteľ a začal jej rozprávať: 

„Prichádzame teda z inej planéty. Tam žijú ľudia bez nosa. Sú to potomkovia jedného 

združenia, ktoré vzniklo tu na planéte Zem pred niekoľkými storočiami. To združenie malo 

členov z celého sveta a boli to ľudia s veľkými nosmi aj takí, ktorí nie sú spokojní so svojimi 

ňufákmi alebo sú jednoducho zástancovia toho, že  čuchové orgány nepotrebujeme. Keďže tu 

nenašli porozumenie, rozhodli sa spolu s niekoľkými lekármi opustiť Zem a nasťahovať sa na 

planétu Nonnosál. Tam si dali operovať nosy a založili si svoj vlastný svet a  dúfali, že v ňom 

budú všetci šťastní. My sme ich potomkovia...“ rozprával mimozemšťan. 
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„Wooooow, to je supeeeeer!“ nadšene vykríkla Marína. „Určite sa tam máte dobre, lebo ste 

vlastne všetci rovnakí,“ povedala. 

„Hej, všetci sme rovnakí. A nikto nám nemôže nadávať, že máme rypák, orlí nos alebo nos 

ako skoba. Pre nás neplatí tvrdenie, že si nevidíme ďalej od nosa a  autobus nám nikdy neujde 

pred nosom...“ povedal beznosý. Jeho kamarát dodal: „V našom svete sa nechrápe, lebo 

nemáme čuchové orgány. A chlapci,  keď sa bijú, nemôžu jeden druhému rozbiť nos.“ 

 Marína pozorne a s oduševnením počúvala a zrazu z nej vyletelo: „Idem s vami!“ a už 

si aj balila veci do kufra. „Áno. Odídem na druhú planétu, kde sa mi už nikto nebude 

vysmievať. Dám si operovať nos a budem šťastná, až do konca sveta.“ 

 Marína si zobrala kufor a už sa tešila na odchod. Otvorila okno a vtom do izby zavanul 

čistý vzduch, vôňa kvitnúcich stromov a rannej rosy. „Hm, prišla jar,“ konštatovala  a zhlboka 

sa nadýchla čerstvého vzduchu.  

„Podľa tuzemského kalendára jar prišla ešte pred siedmimi dňami,“ povedal beznosý.  

„Áno, ale iba dnes možno zavoňať skutočnú jar,“ povedala Marína. „Nemyslíte si, že mám 

pravdu?“ Hneď však pochopila, že tresla hlúposť:  jej noví kamaráti predsa nemôžu zavoňať 

vôňu jari. 

 Nastalo ticho. Všetci sa na chvíľku zamysleli... 

„Tak vy teda necítite ani vôňu dažďa, pokosenej trávy, jabĺk či 

čerstvého mlieka?“ kládla otázky Marína. 

„Nie. Vôbec netušíme, ako voňajú jedlá. A keďže nám každé 

jedlo rovnako chutí, na planéte Nonnosál už ani nemáme 

potraviny. Stravujeme sa koktailmi, ktoré majú dostatočné 

množstvo vitamínov, bielkovín a cukru,“ približoval veci 

mimozemšťan. „Vidíš,“ ukazuje na Marínin nos, „tebe sa teraz 

noštek začervenal a povedal ti, že je vonku chladno a treba si so 

sebou zobrať kabát. U nás takéto signály nepoznáme.“  

„A ako si potom spomínate na prázdniny strávené na dedine, pri 

sedliackej peci, z ktorej rozvoniava chutný chlieb starej 

mamy?“ zaujímala sa Marína a v hlave sa jej striedali všetky chute a vône, o ktoré títo 

ľudkovia prišli. „Čo vám priblíži Vianoce, keď nemôžete cítiť vôňu stromčeka 

a medovníkov?“   

„My tieto pocity nepoznáme,“ povedal beznosý. „O nich sme iba počuli a čítali, no nie 

celkom tomu veríme. Ale uvidíš, ako je žiť bez nosa, keď prídeme na našu planétu,“ zobral ju 

za ruku a ťahal k oknu. 
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 Maríne sa už idea o živote bez nosa nepozdávala. Veď necítiť vône, ktoré nám evokujú 

najrozličnejšie spomienky, je také monotónne a smutné. Aké len množstvo dokonalých chutí 

a vôní nám tento svet dáva... bola by škoda nevnímať ich.  

„Pustite ma, nechcem nikam ísť!“ zrevala Marína, avšak nie svojím hlasom, ale rovnakým 

hlasom, akým rozprávali aj beznosí, lebo farbu hlasu určuje práve náš noštek. A Marína, keď 

sa jej beznosý dotkol, stratila nielen svoju farbu hlasu, ale aj čuch. Jednoducho prestala cítiť 

všetky vône.  

 Bytôstky ju ťahali so sebou von oknom, Marína však chcela zostať vo svojej izbe. 

„Nechcem ísť s vami, nechajte ma. Nechcem si operovať nos, chcem dýchať, voňať, cítiť!“ 

kričala Marína. Horko-ťažko sa vytrhla z rúk beznosého a skryla sa pod paplón. Ešte však 

začula: „Tak zostaň tu a nos si svoj nos!“ 

Beznosí odišli z tejto planéty ako s ovisnutým nosom. 

 Marína ledva lapala dych a prvé, čo pocítila, bola vôňa mätového čaju, ktorý jej 

mamka priniesla do izby. Zobudila sa pod paplónom a vtedy pochopila, že to všetko bol iba 

sen. V ušiach jej ešte stále odzváňalo: „Nos si svoj nos! Nos si svoj nos!“ Pribehla k mamke, 

silno ju objala a poďakovala za krásny nos, ktorým sa odteraz bude usilovať do seba 

vdýchnuť všetky vône tohto sveta. 

 Do školy išla bez šálu a s pekným účesom, ktorý zvýraznil črty jej nežnej tváre. Na 

ceste stretla Martina, ktorý sa jej pozdravil: 

 „ Ahoj, Marína.“ 

 „ Ahoj, Martin.“ 

 Nevedela, čo mu má ešte povedať, iba z nej iba vyletelo: „Počula som, že budeš žiakom 

generácie.“ 

           „Neviem presne. Ešte je dosť ďaleko koniec školského roka,“ odpovedal Martin. „A 

odkiaľ máš takú informáciu?“ pýtal sa. 

          „Ovoňala som to,“ povedala Marína. Po chvíli ticha dodala: „Na to musíš mať dobrý 

nos,“ ukázala na svoj frniak a obaja sa sladko zasmiali. 

           „Páči sa mi tvoj zmysel pre humor,“ povedal Martin a spoločne sa vybrali do školy.  
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Malý komárik 
Daniela  Đukićová 

 

 

Narodil sa synček malý 

krásny, smelý ako nik. 

Všetkých vôkol rýchlo zvali, 

je to malý komárik. 

 

Rastie synček ako z vody 

bzuky, bzuky, bzuky, bzuk, 

tlieskajú mu všetci radi, 

je to jeho prvý zvuk. 

K svojmu zvuku pohyb pridá 

krídelkami máva rád. 

Bzuky, bzuky, mama, viď ma, 

už mám z toho veľký hlad. 

 

Tlieskajú mu zasa všetci, 

do sveta sa vybral on, 

ale keď sa k jedlu dostal, 

bol tam veľký, veľký zhon. 

 

Prekvapil sa veľmi tlesku, 

ktorý prišiel od detí.  

Netlieskali jemu k sláve, 

len im liezol na nervy. 
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