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ORANŽOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ

Bol raz jeden pomaranč, ktorý sa volal Guľko. Guľko miloval dobrodruž-
stvo. Jeho príbeh sa začína jedného dňa, keď sa skotúľal z dreveného vozíka, 
v ktorom bolo veľa pomarančov. Guľko bol spomedzi nich najväčší a najobľú-
benejší. Vždy vystrájal a všetkých pobavil, no vo svojom vnútri sa cítil osame-
lo. Nechcel sa iba viezť na vozíku, chcel ísť do sveta a objavovať. 

Keď sa Guľko skotúľal z vozíka, najprv bol smutný, že je sám, ale potom sa 
mu zachcelo cestovať. Ako tak cestoval, stretol papagája Džoniho, ktorý jedol 
oriešky. Strávil s ním celý deň, papagáj ho vodil po meste, boli spolu v múzeu, 
na rybačke a zabávali sa až do večera. Keď však prišiel večer, papagáj Džoni ho 
musel opustiť, lebo noc je preňho nebezpečná. Smutný Guľko zostal sám. Na 
rieke našiel loďku, schoval sa v nej a zaspal. 

Ráno sa zobudil uprostred mora. Neďaleko bolo vidieť ostrov. Guľko bol 
veľmi zvedavý. Doplavil sa k ostrovu, vyskočil z loďky a ponáhľal sa objavovať. 
Skotúľal sa dolu chodníčkom a smeroval do dediny. Zrazu  spoza stromu vy-
skočil veľký čierny kocúr a začal Guľka naháňať. Kocúr si myslel, že Guľko je 

klbko a tak sa s ním hral, kotúľal 
ho po chodníčku až k domčeku. 
Z  domčeka vyšlo dievča a  vzalo 
si Guľka domov. Položilo ho do 
krabice k ostatným pomarančom. 
Guľko sa veľmi tešil, že získal no-
vých kamarátov. Tu sa jedno dob-
rodružstvo končí a nové sa začína.

Daniela Vujovićová

Ilustr. Daniela Lekárová
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Nohy biele kostnaté,
zuby žlté hranaté.
Dlhé uši, hnedé škvrny,
našťastie má štíhle rohy.

Vyplazuje jazyk často,
prežúva si v ústach sústo.
Jej meno je koza Nostra,
prezývku má občas Sprostá.

Nevyzná sa v žiadnej role,
poskakuje len na dvore.
Preto nie div, že má Janko
pre kozu čas len nakrátko.

KOZA NOSTRA JE NAŠA KOZA

Pri košiari chce byť hlavná,
rozkazuje už od rána.
Zvedavosť jej kráse škodí,
smejú sa jej ‒ pre jej roky.

S ovcami sa vždy len háda,
vykrúca sa, že je mladá. 
Do capka sa nezaľúbi,
musel by mať biele zuby.

Kozu Nostru každý pozná,
neskrýva lesť, vždy je hladná.
O múdrosti len mak drobný, 
vokabulár – mééé, chudobný.
                                                                                                     

Aneta Lomenová

Ilustr. Lenka Hodoličová
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OPEKANÁ KLOBÁSA

Vonku sneží. Biele vločky pokrývajú strechy domov.
Sandra sa s úsmevom pozerá cez okno a obdivuje krásu zimy. Ostat-

ní spolužiaci raňajkujú. Okrem Zuzky, ktorá si svoje raňajky zabudla doma. 
Spolužiaci pomaly dojedajú svoje sendviče a ona sa  na nich len díva. Asi je 
hladná. Zuzka podišla ku svojej kamarátke Sandre a vraví jej:

- Sandra, pôjdeš so mnou domov, nech si zoberiem raňajky? Som veľ-
mi hladná, nemôžem tak zostať v škole.

- No dobre, idem s tebou.
Zuzka býva blízko školy, takže to nie je žiadny problém.
Cestou domov Zuzke napadne, že by mohla jesť opekanú klobásu a slanin-
ku a hovorí Sandre:
- Ideme si opekať klobásu!
- Čo to táraš, klobásku opekať v škole?!  Čo nám povie  pani učiteľka?
- Pani učiteľka o  tom ani nebude vedieť, budeme ju opekať v  triede 

v peci a všetci sa spolu najeme.
- Joj, Zuzka, ja neviem, či to smieme robiť.
- Nikto nič nezbadá, upečieme ju a naraňajkujeme sa.
- No dobre. 

Zuzka a Sandra prišli domov a od starej mamy si vypýtali kúsky klo-
básky, slaninky, chleba a zopár ražňov, na ktorých budú opekať. 
Vrátili sa do školy a hneď sa  pustili do práce. Vôňa pečenej klobásky a sla-

ninky sa začala šíriť po celej škole. Učiteľka  sa  prechádzala po chodbe a zací-
tila  ju. Vojde  do  triedy a vidí, že žiaci sedia okolo pece a jedia pečenú klobásu. 
Začala na nich kričať, až sa okná triasli. Bola veľmi nahnevaná na všetkých žia-
kov, ale na Sandru a Zuzku najviac, lebo to urobili bez jej vedomia.

Ale nakoniec sa všetko vyriešilo, učiteľka odpustila Zuzke a Sandre chybu, 
ktorú urobili, a všetci spolu jedli slaninku a klobásku opekanú v školskej peci.

                                      Alena Kolárová
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POPLETENÝ DEDO MRÁZ

 Blížili sa Vianoce. Každý rok všetky deti pred týmto sviatkom píšu Dedko-
vi Mrázovi list, v ktorom ho prosia o darčeky, ktoré by chceli nájsť pod vianočným 
stromčekom. Keď začne december, na adresu Deda Mráza prídu každý deň  tisíce 
a tisíce listov. Jeho pomocníci od rána do večera chystajú darčeky.

  Náš Miško a jeho najlepší kamarát Janko sa dohodli napísať mu spo-
lu list, ale nechceli jeden druhému prezradiť, čo si želajú. Miško napísal, že 
chce pekného bieleho psa Dunča so žltými ušami. A Janko napísal, že chce 
sivo-bielu mačku s modrými očami. Miško mal veľmi rád psy, kým na druhej 
strane Janko zbožňoval mačky. Keď napísali list, poslali ho Dedovi Mrázovi.

Konečne prišiel ten deň. Štedrý večer. Všetci sa chystali do kostola, ale 
deti sa  nemohli  dočkať, kedy  sa vrátia domov a uvidia, či im Dedko Mráz 
priniesol to, čo si priali. Dedo Mráz sa vybral na cestu zo Severného pólu. A 
bol aj nabalený...Toľko darčekov... Všetko to treba odniesť na správnu adresu. 
Dedo Mráz sa veľmi ponáhľal, lebo musel stihnúť odniesť darčeky čo najrých-
lejšie do všetkých domov, kým sa deti nevrátia z kostola. Rýchlo to spravil a už 
aj sa ponáhľal do druhého mesta. Deti s rodičmi po omši išli domov a boli veľ-
mi netrpezlivé. Keď náš Miško prišiel domov, už aj bežal ku stromčeku, nech 
vidí, či mu Dedko Mráz priniesol to, čo si prial. Aj jeho kamarát Janko urobil 
to isté. Ale čo sa nestalo... Keď Miško otvoril svoj darček, zazrel tam sivo-bielu 
mačku s modrými očami.

‒ Čo je toto? – skríkol Miško. – Ja nemám rád mačky! ‒ začal plakať.

U  jeho kamaráta Janka sa odohrala podobná situácia. Tiež nedostal to, čo 
chcel, ale dostal bieleho psa. Janko nemal rád psy, lebo sa ich bál. Čo budú 
teraz robiť? 

Na druhý deň  sa Miško a Janko stretli, že sa požalujú jeden druhému, 
čo sa im stalo. Keď si to vyrozprávali, hneď zistili, ako to naozaj bolo. Dedo 
Mráz bol trochu popletený a darčeky odniesol na nesprávnu adresu. Vzápätí 
im poslal list  a  ospravedlnil sa za chybu, ktorú spravil. A dal všetko do po-
riadku. Janko a  Miško si vymenili darčeky a  všetci boli nakoniec spokojní 
a šťastní.

                                                                                             Alexandra Čmelíková
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V DÁŠINEJ BÚDE STRAŠÍ

Lenka je malé plavovlasé stvorenie s veľkým srdiečkom. Jej mama sa 
najviac pýši jej usilovnosťou, čo nás vôbec neprekvapuje, veď na školských 
stenách visia iba jej diplomy. Ovláda na výbornú všetky roky bývalých sve-
tových vojen a preto sa nemusí obávať, že jej učiteľ dejepisu udelí inú znám-
ku než pätorku. Aj napriek veľkej chuti do učenia, pokým v rádiu nezaznie 
pozvánka do ďalšieho školského roka, Lenka sa  každé ráno prebúdza so 
širokým úsmevom. Má totiž veľmi rada letné prázdniny. Jej deň sa už od 
20. júna pravidelne začína rannou návštevou rodinného miláčika  ‒ Dáše. 
Mama sa nezabudne nahnevať, keď vidí, ako s   neumytými zubami a  neu-
česanými vlasmi  iba v nočnej košieľke hladká psa pri búde.  Je to síce do-
máci maznáčik, ale takéto vyznamenanie zavčasu ráno sa jej nepozdáva.  
  Dáša do rodiny  Kukučkovcov docestovala autom len pred mesiacom. 
Nie je to  najkrajšie šteniatko na svete, no Lenka si  od prvej chvíle, ako uvidela 
gaštanové oči trčať z polozavretého okna, Dášu obľúbila. 

‒ Neutekaj hneď zrána k tomu šteniatku, dovoľ, nech ho aspoň raz nakŕmi 
tvoj ocko!‒ ozvala sa mama. 
‒ Ale ja ho rada kŕmim granulami, nemusí to robiť ocko. On má dosť svojej 
roboty. ‒ Lenke sa to nezdalo spravodlivé. 

‒ Lenka, neodvrávaj mi! Viem, čo ti hovorím. Ty jej dávaš veľmi málo jesť 
a preto je Dáša stále taká malá. 

‒ Veď len prednedávnom bola odtrhnutá od mamy! ‒ Lenka si ďalej húdla svoje. 
No a kvôli svojej neposlušnosti musela ísť do izby odsedieť si  trest a tiež pochopiť, 
že Dáša je ešte len šteniatko a potrebuje veľa mliečka a  zodpovednejšiu opateru.  
‒ Keď Dáša narastie, sama jej budem odnášať zvyšky jedla z nášho stola a nikto 
mi v tom nezabráni! – zastrájala sa Lenka. 

Prešli tri mesiace, prešlo i viac... Kým Lenka počas školských  dní 
zbierala v škole pätorky a šikovne kŕmila svoje šteniatko, malá Dáša už nebo-
la malá. Ale bola dostatočne veľká, aby hravo zvládla zimu, aj prvý sneh,  čo 
s  ňou priletel.  
‒ Dáša, Dáša, ty si ale tučná! Tuším som to tento týždeň s tvojím jedlom 
prehnala! Tvoje brucho budeš čo nevidieť ťahať po zemi! – v Lenke stúpali 
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každým dňom viac a viac obavy o jej miláčika.   Rodičia sa iba usmievali 
a  nechali ju trápiť sa. Veď všetko má svoj čas.  
         Jedného poriadne zasneženého dňa sa  Lenkine obavy o Dášu vystup-
ňovali.  Pripadalo jej  zvláštne, že Dáša nevykukla z búdy celý deň. Určite 
bude chorá alebo od toľkej zimy prechladla a umrie! Dala sa do tuhého plaču 
a utlmiť ten plač by asi dokázali iba gaštanové oči jej miláčika.  
V škole sa nevedela sústrediť a pozvanie kamarátov na lyžovačku  neprija-
la. Rozhodla sa, že dnes večer zistí pravdu, nech sa deje, čo sa deje! Pritom 
netušila, aký strach  zažije. Keď sa ukradomky prikrádala k búde, mrnčanie 
prichádzajúce z Dášinho domčeka a neobvyklé pohyby v ňom Lenku natoľko 
vystrašili, že zobudila domácich. 

-Aaaaaaaaaaaaa, mamíí, poď rýchlo sem! Dášinej búdy sa zmocnili duchovia!  
‒ Lenka, čo sú to za nezmysly takto neskoro v noci?  
‒  Nie, nič si nevymýšľam!  Z búdy na mňa zízalo niekoľko očí a... a...a hýbu 
sa tam malí duchovia! Musíme dať Dášu odtiaľ rýchlo preč, lebo si tam pek-
ne leží a vidno, že netuší, v akom je nebezpečenstve! ‒ Lenka cítila obrovský 
strach.  

‒ Neblázni, Lenka! Vraj duchovia.... ‒ rodičia sa rozosmiali.

Až potom, na druhý deň, keď všetok strach prespala, odvážila sa znovu  
priblížiť k búde. Čaká ju veľká práca: radovať sa z malých šteniatok!  

                                                                    Andrea Lomenová Sabová

Ilustr. Lea Šimová
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ČARODEJNÍKOVA TRUHLICA

 Za štyrmi lesmi a piatimi riekami sa rozprestierala veľká rovina. Pred-
kovia hovorili, že na mieste tejto roviny voľakedy bolo more ohradené veľký-
mi lesmi, ktoré znemožňovali únik vody. Ale raz šikovní ľudia ukradli zlému 
čarodejníkovi truhlicu so zápismi a hodili ju do mora. Keď sa  to čarodejník 
dozvedel, časť ľudí uväznil a iných trýznil, kým mu nepovedali, kde je truh-
lica, bez ktorej čarodejníkovi každým dňom ubúdalo síl. Ľudia už trýznenie 
nemohli vydržať a priznali sa, že truhlicu hodili do mora opásaného lesmi. 
Keď sa čarodejník o tom dozvedel, ihneď rozkázal svojim sluhom, obrovským 
obrom, aby na jednom mieste vyklčovali les, aby voda z mora vytiekla. A tak 
sa aj stalo. Voda odtiekla, ale truhlice na dne nebolo. Márne čarodejník hľadal, 
nenašiel nič. Od zlosti sa rozhodol, že ľudí pobije. Ale keď už mal vykonať 
tento čin, prišla mu na um jedna myšlienka. Ľudí nepobije, ale keďže sa dno 
mora vysušilo, pošle ich tam s rýľmi, motykami, krompáčmi, aby kopali a hľa-
dali truhlicu. Rozdelil ich do skupín, aby ich mohol ľahšie kontrolovať. Každú 
skupinu kontroloval jeden havran. 
 Tak boli ľudia prepustení z väzenia, aby na dne mora hľadali truhlicu 
so zápismi. So sebou si vzali všetko, čo mali, ovce, kozy, jačmeň a pšenicu. 
Čarodejník im rozkázal, aby rýchlo kopali a sľúbil im, že ak nájdu truhlicu, 
oslobodí ich od platenia daní, každému postaví dom a toho, kto nájde truhli-
cu, odmení tak, že ho ožení s kráľovnou alebo vydá za kráľa. Ľudia vedeli, že 
jeho rozprávania sú prázdne slová a klamstvá.
 Ubehli dva, tri roky, ale truhlicu nenašli. Čarodejník slabol a každým 
dňom bol zlostnejší. Ľudia boli unavení a nemali čo jesť. Posiali svoje posled-
né zásoby jačmeňa a pšenice do zeme, ktorú prekopali. No čarodejník na to už 
nedbal, lebo mal obavy o svoje zdravie. Pšenica zarodila. Určité zásoby pšeni-
ce ľudia uschovali do zeme. 
 Keď kopali, jednému kopáčovi niečo pod rýľom zacvendžalo. Bola 
to čarodejníkova truhlica. Všetci okolo sa zľakli. Pomysleli si, čo bude teraz? 
Rozhodli sa, že truhlicu podpália. A tak ju v noci hodili do ohňa. Z truhlice sa 
začal valiť žltý dym a praskla, čo prebudilo čarodejníka. Dobehol, vzal truhli-
cu z plameňa, ale ten zasiahol aj jeho šaty a on zhorel aj s truhlicou. Potom sa 
vrany rozleteli na všetky strany sveta. 
 Ľudia boli šťastní. Už viacej neboli poddaní, ale slobodní. Živili sa poľ-
nohospodárstvom a obchodom so žitom. Boli voľní a nezávislí.

                                                                                   Anna Demrovská
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AKO SA PRASIATKO ULIALO ZO ZABÍJAČKY 

Zima! Obdobie, ktoré je charakteristické mnohými významnými uda-
losťami – výskyt snehovej pokrývky, príchod svätého Mikuláša a svätej Lucie, 
začiatok adventu, Štedrý večer, Vianoce, Silvester, ale tiež aj obdobie zabíjačiek. 
Určite mnohí z vás vedia, čo je zabíjačka. Je to deň, keď u nás máme hostinu, 
ktorá súvisí so zakáľaním ošípanej, čím sa získavajú   zásoby mäsa na dlhú dobu. 
Ale v rodine Ábelovej v mestečku Krátko z okolia Kovačice sa zabíjačka minulý 
rok odohrala trochu iným spôsobom. Ten príbeh vám teraz vyrozprávam.

Stalo sa to presne 8. novembra a pre už spomínanú rodinu Ábelovú 
ten deň bol veľmi náročný, kedže mali zabíjať. Syn Janko a dcéra Marienka 
ešte ráno museli ísť do školy a až poobede, keď sa vrátia zo školy, zapoja sa do 
roboty, aby pomohli svojim rodičom. Mama a otecko zatiaľ pripravovali všet-
ky potrebné veci na nadchádzajúcu udalosť – panvice, hrnce, nádoby... Deň 
plynul a zabíjačka sa blížila. 

Bolo už po pol druhej, keď sa deti vrátili späť zo školy. Ošípanú, kto-
rá mala byť zaklaná, práve vtedy doviezol v prívese známy rodiny Ábelovej, 
pán Samuel Mikula. Tá ošípaná bola zviera tučné, dobre živené a vyzeralo 
to tak, že z neho bude veľký úžitok. Pre jej tučnú postavu ju nazvali Tučkou. 
Po jej príchode do dvora zostala brána domu široko otvorená, hoci nikto z 
prítomných nemal ani poňatia, aká nečakaná udalosť sa čoskoro udeje. Oší-
panú pustili von z prívesu do  dvora, kde mala byť zaklaná. Medzitým všetci, 
ktorí sa nachádzali v jej blízkosti, sa v jednej chvíli rozišli na rozličné miesta a 
zviera nechali samo. A ono to využilo, kedže nechcelo, aby sa jeho život takto 
skončil. A začalo utekať. Rozbehlo sa k otvorenej bráne a potom uteká, beží 
po celom Krátkom, až sa dostalo na hlavnú ulicu, kde zapríčinilo  zápchu a 
zmätok – uteká po ceste, autá narážajú jedno do druhého, ľudia z áut kričia, 
že čo sa to deje, veľký zmätok... V jednej chvíli zviera odbočilo do neznámej 
uličky, ktorá viedla rovno do polí mesta Krátko. 

Za ten čas v rodinej Ábelovej nikto nič netušil a všetci v pokoji kávič-
kovali, mysliac si, že ošípaná trpezlivo čaká na dvore, až do chvíle, kým syn 
Janko  nespozoroval, že ošípaná záhadne zmizla. Ihneď utekal za mamou a 
otcom a vystrašene kričí:

„Mama, ocko, tá ošípaná, ktorá mala byť zaklaná, zmizla!“

„Čože?!“ skríkol ohromene otec a ihneď sa spolu s Jankom, Marienkou, man-
želkou a pánom Mikulom pobrali pozrieť, čo sa to deje.
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„Čo to má znamenať?“ opýtal sa otec. „To sa ešte nikdy nestalo!“

„Ach, kamarát môj, toto sa ešte ani mne nestalo, že by sa zviera takto za chvíľu 
stratilo, len tak!“ povedal pán Mikula.

„Čo teraz budeme, mužíček môj?“ ustarostene sa opýtala manželka pána Ábe-
lu ‒ Mária.

„Nuž čo, Mara moja!“ vzdychol pán Ábela, „vyberieme sa to zviera niekam 
hľadať!“

„Dobre, muž môj.“ povedala.

„Ale!“ povedal pán Ábela, „mám nápad!  Vyberieme sa za tou ošípanou všetci piati!“

„Áno, áno!“ tešili sa deti. 

„No tak, poďme do toho!“

A tak sa vybrali Ábelovci spolu s pánom Mikulom hľadať ošípanú. Vozia sa 
na bicykloch po dedine, volajú na Tučku, no po tej niet ani chýru, ani slychu. 
Prešli už takmer polovicu dediny, a nič. Vybrali sa teda k stredisku mesta, ale 
ani tam nič nenašli. Až v jednej chvíli stretli naši protagonisti ďalšieho známe-
ho pána Ábelu a pána Mikulu, pána Jaroslava Kováča. A od toho počuli toto:

„Dobrý deň prajem!“ ozval sa.

„Dobrý deň vinšujeme!“ ozval sa pán Mikula.

„Kam ste sa vybrali takto pokope?“

„No tak, dnes sme mali zabíjať, a ošípaná záhadne zmizla,“ odvetil pán Ábela.

„Ošípaná, hovoríš?“ ohromene sa opýtal pán Kováč.

„No, áno,“ potvrdil Ábela, „a čo ty, azda o tom niečo vieš?“

„Dnes sa všetci dedinčania sťažujú na to, že vraj videli ošípanú, ktorá sa len tak 
potuluje po dedine, dokonca vyvolala dopravnú zápchu na ceste a môj zná-
my, pán Králik hovoril, že ju naposledy videl, ako ide smerom do dedinských 
polí,“ hovoril pán Kováč.

„Ejha, do polí, vravíš?! Tak sa ihneď  vyberme za ňou!“ rozkázal pán Ábela.

A tak sa naši hrdinovia vybrali na cestu za stratenou ošípanou. Pátrajú, pátrajú, 
ale ošípanej nikde. Až zrazu na jednom poli malý Janko spozoroval čosi ružové.

„Aha, pozrite sa, pozrite sa, tam v diaľke, tam v diaľke čosi vidím. Poďme 
bližšie a presvedčme sa!“
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A tak podišli všetci bližšie a čo nevidia – ošípaná, ktorá sa uliala zo zabíjačky, 
bola rovno pred ich očami.

„Aha, a máme ťa!“ skríkol pán Ábela.

„Prosím vás, nie!“

„Janko, čo to hovoríš?“ opýtal sa pán Ábela.

„Ocko, ale ja som nič nepovedal,“ ozval sa Janko.

„A kto to povedal?“ zopakoval svoju otázku pán Ábela.

Všetci mlčali, až sa znovu ozvalo:

„Neubližujte mi, prosím vás, som len nevinné stvorenie, ktoré túži žiť!“ ozval 
sa neznámy hlas.

„Čo je to za hlas?!“ opäť sa rozčúlene pýta starý Ábela, „že by to hovorila oší-
paná?!“ zadivene pokračuje.

„Áno, som to ja!“ ozvala sa Tučka.

„Há!!!“ zhíkli všetci.

„Prosím vás, prosím vás, nechajte ma ísť, veľmi sa bojím a nechcem byť vaším 
pokrmom, chcem iba pokojne žiť, kvi, kvi!“ jajkalo prasiatko.

Tieto slová sa hlboko dotkli sŕdc našich hrdinov. Niekoľko minút bolo ticho…

„Tak teda, necháme ťa odísť,“ povedal zmierlivo pán Ábela „alebo… čo keby 
sme sa všetci spolu vybrali k nám na obed? Mohli by sme si upiecť zemiaky, 
pripraviť chutný šalát a polievku, Dobre sa najeme a teba, pani ošípaná, nakŕ-
mime chutným koncentrátom.“ pridal.

„Jupí, jupí!“ kvíkala ošípaná.

      A tak sa všetci členovia rodiny Ábelovej, pán Kováč, pán Mikula a ošípaná 
Tučka vybrali do domu spomenutej rodiny. Po príchode mamka, pani Mária, 
pripravila dobrú polievku, šalát a tiež aj zemiaky a bol to chutný obed pre 
všetkých! 

      Tak odhadol už niekto z vás, čo je pointou tohto príbehu? Láska a súcit. 
Súcit voči zvieratám, ktorým sa často ubližuje, a preto by sme im my, ľudia, 
mali venovať viacej pozornosti a lásky.

                                                                                                        Ján Andrášik
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V OKNE

Mám novú izbu a v nej 
všetko, čo potrebujem:

posteľ, hračky a 
velikánske okno. 

Každý večer v ňom 
niečo svetielkuje. 

Ráno je tam sýkorka ‒ 
hľadá orechy, 

ktoré sme včera so
starkým zabudli prichystať. 

Poobede je tam lopta a
susedov pes a večer, 

večer v ňom letia
lietadlá. 

          
Jana Domoniová

Ilustr. Emília Tárnociová
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STARÝ  VLÁČIK FRNDO

‒ Tu-tuuuu!

             ‒ Tu-tuuuu!

Zrazu sa zdvihol veľký čierny oblak. Hustý, zakalený, uhlistý oblak nad 
starým vlakom Frndom. Prezývku Frndo dostal preto, lebo stále niečo fr�al. 
Pravda je, že nikto nevedel jeho  meno. 

Každé ránko Frndo fr�al frrrrrr-frrrrrrrrrrrr!!! To bol začiatočný 
zvuk. Po ňom nasledoval krrr-krrr!!! Ďalej trrrr-trrrr!!! A keď sa starý Frndo 
rozbehol, vydával zvuk tu-tuuuu! Ako pravý vláčik. 

Frndo mal už veľa rokov a za sebou toho dosť. Prešiel veľa kilometrov, 
mnoho mostov a riek, a staré kosti ho už boleli, lebo vždy  za sebou  niečo 
vliekol. Každý deň sa vydával na inú cestu. A tak ubehlo mnoho rokov. 

A  prečo Frndo vždy niečo fr�al? Koho to ťahal každý deň? Boli to 
Mrndo, Srndo, Krndo, Prndo, Grndo, Brndo a Vrndo. Bolo ich spolu sedem. 
Boli to vagóniky. Nosili tovar a  jazdili na koľajniciach. Keď sa pohybovali, 
kolesá všetkých siedmich železničných vozňov sa rýchlo posúvali tak, že sa 
všetko triaslo. Len starý Frndo  kadil, dymil, kašľal a okrem hmlistého dymu 
vypúšťal aj rôzne zvuky. 

Vagóniky sa ustavične medzi sebou hádali. Mrndo bol najstarší a stále 
išiel za starým Frndom. Všetci chceli ísť za starým Frndom, ale to mohol len 
Mrndo. Najmladší Vrndo išiel vždy ostatný, na konci. Kvôli tomu mal smutné 
očká, dva čierne svetlomety, ktoré iba v noci svietili silným svetlom. Všetky 
vagóniky mali svetlomety, ktoré hľadali a osvetľovali vzdialené cesty  v tme. 
Ale Vrndove boli najsmutnejšie, lebo vždy išiel posledný, na konci. 

Srndo bol po celý deň rozsrdený, naplnený hnevom a zlosťou, lebo ni-
kdy nemohol ísť za starým Frndom. Krndo mal staré dvere, ktoré pri každom 
pohybe tak treskotali, že Prnda, ktorý išiel za Krndom, bolela hlava. Prndov 
hlavobôľ bol ešte väčší, keď ho Grndo udrel do zadku. Grndo sa stále ponáhľal 
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a tak Prnda tískal a tlačil do zadku. Prndov zadok kvôli tomu bol aj poškria-
baný a zranený. A keďže sa Grndo stále ponáhľal a Brndo vždy meškal, musel  
za Grndom takmer utekať. Aby zvýšil rýchlosť, Brndo niekedy vypúšťal zvuk 
brrrr-brrrr! A vtedy sa všetci rozčúlili a hnevali na Brnda, lebo zvuky mal vy-
púšťať len starý Frndo. 

A tak to bolo každý deň.

Boli to trampoty starého Frnda. Ale čo mohol s  nimi robiť? Mohol 
len fr�ať, mrmlať aj handrboliť. Nikto mu nemohol rozumieť. A zakaždým sa 
len zodvihol hustý čierny oblak dymu, starý Frndo začal kašľať a vliecť svoje 
neposlušné vagóniky na novú, neznámu a ďalekú cestu. 

                                                                Miroslava Ožvátová

Ilustr. Miško Andrijašević
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CESTA DO LESÍKA NÁDEJ

Zatvoril knihu a hlboko vzdychol. Studený vietor ostro fúkal cez izbu, 
umiestnenú vysoko vo veži na hore Viera.

Viera bola veľmi vysoká a zapísaná vo všetkých svetových knihách ako 
neprístupná a snehom obalená hora. Tam vždy padal sneh. Biele vlky zavýjali 
a ťahavé zvuky sa ozývali tak silno, že  Viera vyvolávala pocit hrôzy. 

Veža nebola ako každá iná. Bola neveľká, jednoizbová. Malá vežička 
s jedným jediným veľkým oknom. Ale to nebolo obyčajné drevené okno. Bolo 
to okno do sveta. Do sveta z takej vysočiny, akou bola Viera. Princ mal vý-
hľad na biele lesy a zamrznuté rieky, videl celý svet a všetky jeho kraje. Díval 
sa.  Díval sa  na more, rieky, slnko, kvety... Ale mal jedno malé prianie.  Chcel 
ovoňať �alovú ružičku. 

Pýtate sa, ako princ vedel, že na svete sú rôzne kvety, medzi ktorými 
je i �alová ruža? No, nevravela som vám, že to nebol obyčajný princ? Nemal 
meč, vojakov, veľké kráľovstvo, korunu a krásny odev. Pýtate sa, aký to teda 
bol princ? Nebol ani pekný. Bol bucľatý a  mal choré oči.  Ale viete, čo mal? 
Pekný hlas. Mäkký, jemný, príjemný hlas. Ako slávik. 

To nebolo všetko. Princ mal mnoho kníh. Po svojom otcovi zdedil krá-
ľovstvo, kráľovstvo kníh. Všetko, čo nemohol vidieť vo svojej malej veži, mal 
vo svojom kráľovstve. Bucľatý princ bol princom kníh, ktoré mu boli oknom 
do sveta. Práve z kníh sa dočítal o �alovej ruži. Ale �alová ruža nebola na hore 
Viera. 

Jedného studeného rána sa princ rozhodol opustiť svoju vežu, aby na-
šiel �alovú ružu. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Musel opustiť všetko známe 
a všetko, čo poznal. Ako to chcel dokázať, keď nemal meč a vojakov, aby ho 
chránili, koč a kone, aby ho vozili alebo čarodejnicu, aby mu pomohla? Mal 
iba knihy. A svoje prianie. 
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Sedem dní a sedem nocí rozmýšľal, čo má robiť. A jedného studeného 
rána  na to prišiel. Rozhodol sa. Ide bojovať o �alovú ružičku! Ako? Počkajte 
len chvíľočku! Dozviete sa všetko! Najprv musíme nájsť �alovú ružičku! 

Fialové ružičky kvitli iba  v lesíku Nádej. 

Keď nadišiel ôsmy deň, princ už vedel, ako sa môže dostať do lesíka.  
Zobral všetky svoje knihy a poukladal ich tak, že sa po nich mohol spustiť dolu 
z veže. Práca to bola namáhavá a niekedy sa mu ani nedarila. Ale keď bolo 
najhoršie,  princ si  pripomenul �alovú ružičku a pokračoval. Takto cestoval 
štrnásť dní a štrnásť nocí. A prišiel do lesíka.

V malom lesíku bolo všetko krásne a zelené. S veľkým údivom sa díval 
na tú nádheru! Nikdy také niečo nevidel! Bol tam malý modrý  potôčik, kto-
rý pomaličky pretekal. Princ sa rozhodol umyť sa. Umyl si tvár a oči. Keď sa 
vyrovnal, zostal prekvapený. Nemohol tomu uveriť!

Bol to zázrak! Už  nebol bucľatý a mal zdravé oči! V potôčiku videl svoj 
obraz. Bol krásny mládenec. Namáhavá cesta mu pomohla schudnúť a voda 
v potôčiku mu pomohla vyliečiť oči. 

A teraz sa rýchlo pustil hľadať �alovú ružičku! A čo si myslíte,  našiel ju?

Keď niekto verí a má okno do sveta, môže prekonať všetky prekážky. 
Namiesto vojakov ho sprevádza nádej a odvaha. Nemusí byť svalnatý a mocný. 
Na konci  ho vždy čaká tá �alová ružička, ktorá nášho princa viedla počas celej 
cesty. 

                                                                                               Miroslava Ožvátová 
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 SLNKO NAD DEDINOU

 Dnes som to pochopil – je nudné byť malým chlapcom. Najviac ma štve 
to, že mi všetci hovoria, čo mám robiť. Nik ma ani len trochu neberie vážne! 
Teda, okrem môjho starého jednookého kocúra Ruda. Mama hovorí, že Rudo 
má viac rokov než ja. Ako môže byť taký malý kocúr starší než ja?  Blbosť! Ja 
tomu neverím! Asi si všetci myslia, že som spadol z hrušky a poriadne si udrel 
hlavu! Práve o tom vám hovorím – byť prvákom je nuda! Veru tak! Otec mi 
vždy hovorí, že na sedemročného mám veľmi dlhý jazyk. Nemám šajnu, čo by 
to malo znamenať, ale jedno viem – vtedy je veľmi nahnevaný!
 Dnes bol posledný školský deň – teda, už nebudem decko! O mesiac 
mám už osem rokov a to znamená, že čoskoro budem druhákom! Zbohom, 
prvá trieda! Ešte dobre, že  mám počítač! On vždy mlčí a robí to, čo mu 
prikážem – ako aj môj kocúr Rudo! Tak dosť už rečí, musím si ho zapojiť, aby 
som dosiahol najvyšší level v hre. Viete, nainštaloval som si novú a nevzdám 
sa, pokiaľ ju nedohrám do konca! Vedeli ste, že počítač je najlepšia hračka, akú 
človek mohol vymyslieť?
Vtom počuť mamin hlas:
-Michal, zasa si pri počítači?
-Nie, mama, rozprávam sa s Rudom!
Odrazu som začul mamine kroky. Približovali sa k mojej izbe. Bleskovo som 
vypol počítač a ľahol som si do postele.
Mama vošla a povedala:
-Ako vidno, Rudo tu nie je. Tiež vidím, že si ten svoj počítač tak celkom 
nevypol. Mišo, prečo mi klameš?
Neodpovedal som. Zdalo sa mi, že by to iba zhoršilo situáciu. Ked ma mama 
volá Mišo, nevedie to k ničomu dobrému!
Mama na to:
-Najprv sa pôjdeš okúpať a potom šup do postele! O tomto sa porozprávame 
zajtra! Nemysli si, že si sa z toho vyvliekol!
Po nanútenom kúpeli  som si  ľahol do postele. Mama ma pobozkala  a zaželala 
mi dobrú noc, aj keď bolo vidno, že je poriadne nahnevaná.
Nemohol som zaspať. Furt som sa metal po posteli ako také vrece! Odrazu 
som začul moje meno. Priblížil som sa k dverám. Neboli celkom zavreté a bolo 
počuť všetko, o čom sa mama s otcom rozprávali. Mysleli si, že už tvrdo spím. 
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Hovorili o tom, že prázdniny strávim u babky.
-Počkať, čože?
Vraj mi to prospie. Teda, dúfam, že je to vtip ‒ ja k babičke nepôjdem a bodka! 
Na dedinu? Nie! Bol som tam už niekoľkokrát, ale veľa si z toho nepamätám. 
Bolo to na Vianoce a poviem vám iba jedno ‒ bola to nuda!. Nechceli by ste 
byť v mojej koži ‒ zavretí pri starej peci s poriadnou chrípkou. Babka nemá ani 
počítač! Budem sa tam riadne nudiť! Viem, že som v tomto prípade bezmocný.
Prišlo nové ráno. Rodičia boli už dlho hore. Zapol som si telku a pozeral som 
kreslený �lm.
Vtom otec povedal:
‒ Miško, s mamou sme sa o niečom rozprávali…
Pomyslel som si ‒ a je to tu…
Otec pokračoval:
‒ Rozhodli sme sa, že prázdniny stráviš u babky na dedine. Už sme s ňou o 
tom hovorili. Bude sa ti to tam páčiť, uvidíš! Babka sa na teba veľmi teší!
Mama na to povedala:
‒ Netvár sa tak kyslo, ja som na dedine prežila prekrásne detstvo. Je to iba 
jeden mesiac, prídeme si po teba v deň pred tvojimi narodeninami a babka sa 
vráti s nami. Nech to poriadne oslávime!
Hovorím si, no čo už, iného východiska niet!
Spýtali sa ma:
‒ Čo ty nato?
Tak som sa opýtal:
‒ Môžem si vziať počítač?
Mama sa na mňa pozrela prísnym pohľadom a povedala:
‒ Michal, je čas, aby si na ten počítač konečne trochu zabudol. V našom 
detstve tá vec nebola a vedeli sme sa zabaviť stokrát lepšie. Mali sme tam jednu 
nádhernú lúku, zvieratká, ihrisko – uvidíš, je tam krásne!
Chystali sme sa na cestu. Mama panikárila a zbalila mi toľko vecí, akoby som 
sa chystal na Mesiac! Rozlúčil som sa s Rudom. Iba sedel na okne a divne sa 
na nás pozeral. Nebol som ani trochu nadšený.
Po dlhom cestovaní  sme prišli k babke. Už nás čakala s veľkým úsmevom na 
tvári:
‒ No vitajte, deti moje drahé!
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Poriadne nás vyobjímala.
‒ Ako sa máš, srdiečko moje?
‒ Dobre, babička.
Tváril som sa nadšene, nechcel som ju uraziť. 
Nora ‒ babkin pes ma vyoblizoval celého, akoby som mal vo vreckách mäso.
‒ No, poďte dnu, upiekla som makové rejteša!
Makové rejteša či rakové mejteša? Opýtal som sa sám seba. Vylámem si jazyk! 
Ochutnal som a poviem vám, že je to veľmi chutné!
Ako sa tak dospeláci rozprávali, trochu som sa prechádzal po dvore. Pozeral 
som sa na ulicu. Bola tichá. Slnko mi prekrylo celú tvár. Pozrel som sa na 
Noru. Ohrievala sa na slnku a párkrát žmurkla. Znovu som sa pozrel na ulicu 
a uvidel som nejakého chlapca. Usmieval sa. Vtom som začul babkin hlas:
‒ Janko, poď dnu, nech sa zoznámiš s mojím vnukom Miškom!
Bol to ten chlapec. Vošiel dnu. Prihovoril sa mi:
‒ Ahoj, ja som Jano.
‒ Ahoj, som Mišo.
Obaja sme sa začali chichotať a babka nato:
‒Janko, ukáž Miškovi okolie, nech vidí, aká je naša dedina prekrásna v lete.
Ako sme tak kráčali, povedal som mu:
‒ Už som tu bol trikrát či štyrikrát. Ibaže som bol menší a veľa si toho 
nepamätám, ale teba som tu ešte nevidel!
On nato:
‒ Som tu nový. Pred rokom sme sa prisťahovali z mesta a môžem ti povedať, 
že je tu omnoho lepšie!
Bol som trochu zvedavý a opýtal som sa ho:
‒ Koľko máš rokov?
‒ Osem.
‒ Aha. Myslel som si. Máš počítač?
‒ Mám, ale ho takmer nepoužívam.
‒ Ako to? Neverím ti!
‒ Nemusíš! Tu na dedine je krásne a nepotrebujem ho! Máme tu futbalové 
ihrisko, hráme všelijaké hry…
‒ Aké?
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‒ Napríklad schovávačky, vybíjanú… Všeličo! Poď, ukážem ti miesto, kde 
najradšej chodievam s mojimi kamarátmi.
‒  Kde? Zoznámiš ma s nimi?
‒  Samozrejme! Pozri sa, tu bývam, je to posledný dom v ulici. Tu je to miesto, 
pozri!
‒ Fíha, to je ale pohľad, to je tá lúka, o ktorej všetci hovoria?
‒ Asi  áno. A teraz sa podrž, neďaleko nej je futbalové ihrisko. Vidíš ten veľký 
strom?
‒Vidím, ‒ odpovedal som mu. ‒ A aký je to strom?
‒ Je to stará čerešna. Máš rád čerešne, nie?
‒ Za čerešne by som dal všetko!
‒ Tak čo čakáme, šup sa na čerešňu!
Vyšplhali sme sa na strom a zjedli sme takmer všetky, čo tam boli, až nás 
bolelo brucho.
Jano sa ma opýtal, či mám rád futbal.
‒ Hej, kto nemá rád futbal? ‒ hovorím mu.
‒ Tak si zajtra môžeme zahrať, mama mi kúpila novú loptu.
Hovoril o nej s nadšením. Tiež mi povedal, že zavolá aj kamarátov.
Rozprávali sme sa takmer celú hodinu. Potom prišla babka a povedala:
‒ Vedela som, že vás tu nájdem. Miško, je čas rozlúčiť sa s rodičmi.
Vrátili sme sa k babke. Mama mi pošepkala do ucha:
‒ Vidím, že si si už našiel kamaráta. Hovorila som ti ‒ nie je tu tak hrozne, ako 
si si myslel.
Veru, nie je – pomyslel som si. S Janom som sa okamžite skamarátil. Nečakal 
som, že si tak rýchlo nájdem kamaráta. Nič som neodpovedal. Objal som 
oboch rodičov, ktorí onedlho odišli.
Na druhý deň babka vstala včasráno. Povedala mi, nech sa oblečiem, lebo má 
pre mňa nejaké prekvapenie.
Vošli sme do druhého dvora a babka povedala:
‒ Pozri sa, čo som kúpila.
Stála tam jalovica, ktorá sa prednedávnom zobudila.
‒ Tá teda musela poriadne snívať.
Babka povedala:
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‒Teraz už nemusím posielať deti do obchodu. Mlieko mám tu a chlieb si 
pečiem sama.
Objal som babku  a keď som pohladil jalovicu, oblizla mi ruku.
‒ Fuj!
‒ Neboj sa, iba ťa chce spoznať a tak  ti preukazuje svoju dôveru.
Potom prišiel po mňa Jano s loptou. Obul som si tenisky. Babka nám do tašky 
prichystala jedlo a občerstvenie. Poďakovali sme sa a šli na ihrisko.
Prišli aj iní chlapci z ulice. Boli to Miroslav, Andrej, Jaroslav a Jano. Tiež prišli 
aj dve dievčatá ‒ Želmíra a Mária. Kým sme hrali futbal, dievčatá sa rozprávali. 
Zdalo sa mi, že sa Mara na mňa usmiala. Nie som si celkom istý, na ktorého z 
nás – na mňa, na Jara alebo na Jana? Ach, tuším som sa začervenal. Ale nie…! 
či hej? Budem sa tváriť, že som to nevidel, možno to zopakuje…
 Išiel som sa naobedovať a potom som sa vrátil na ulicu. Tak to bolo 
každý deň ‒ najprv som pomohol babke a potom som sa hral s novými 
kamarátmi. Počítač mi ani trochu nechýbal!  Ako tak deň za dňom ubiehal, 
viac a viac som si uvedomoval, že som nemal pravdu. Pochopil som, že som 
sa mýlil, keď som povedal, že tieto prázdniny budú najnudnejšie v mojom 
živote! Práve naopak, lepšie som si nemohol predstaviť! Ľúto mi je, že som 
doteraz  s babkou trávil tak málo času. Veľakrát som mal možnosť navštíviť 
ju, a nechcel som. Dnes majú po mňa prísť moji rodičia. Dohodli sme sa s 
babkou, že na svoje narodeniny pozvem aj mojich nových kamarátov. Keď už 
prišli mama s ockom, povedal som im to. Opýtal som sa, či mi dovolia, aby 
som po oslave prišiel znovu na dedinu a bol tu až do konca prázdnin. Mama a 
otec boli nadšení a jednohlasne povedali áno. Babke sa od šťastia zaleskli oči. 
Na toto leto nikdy nezabudnem! Zmenilo ma…
PS: zamiloval som sa, hi-hi

                                                                                                      Hana Hanuľová
                                                                                     

Ilustr. Daniel Valentík
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VEDELI STE O TOM, ŽE V DOME MÁME ČAROVNÚ IZBU?

Ujo Juraj Tušiak, ktorého deti veľmi dobre poznajú, tvrdil, že sa roz-
právky začínajú takto: Bol raz jeden človek…a tak ďalej… Potom  ešte takto: 
Bola raz jedna princezná a tak ďalej…Ale naša rozprávka sa tak nezačína. 
Začína sa asi takto:

My v našom dome máme jednu veľkú čarovnú izbu. Ja o tom viem, 
ale čo sa v nej nachádza, nevedel povedať ani náš Janko, lebo len včera večer 
zistil, že tú izbu v dome máme. Náš Janko je huncút, veľmi energický, ničoho 
sa nebojí, až príliš energický. To vždy hovorí naša mama. Ja, Jankova sestra, to 
až tak nevidím, vlastne nechcem vidieť. Myslím si, že som najlepšia osoba v 
našom dome, lebo som od brata o štyri roky staršia. 

Takže ako najlepšia, najšikovnejšia a najodvážnejšia osoba v našom 
dome, práve v sobotu, keď sme boli sami doma,  zavolala som rýchlo brata 
Janka, aby sme vošli do tej našej čarovnej izby.  
„Jano, prosím ťa, potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem v dome nájsť ani jeden 
jediný kľúčik, čo by odomkol túto izbu,” hovorím mu.
Keby  som ho našla sama, Jana by som nepotrebovala.
„Musí byť taký veľký ako môj ukazovák, ba priam obrovský, ťažký a asi aj 
hrdzavý. Pôjdeš nakuknúť do izby starej mamy, či ho niekde neukrýva?” pro-
sím brata. 
Janko, samozrejme, šiel. Nech starká hreší jeho a nie mňa. Veď ako hovorím, 
ja som  dobré dievča . 
Jana nebolo asi tak pätnásť  minút. Netrpezlivo som čakala na ten kľúčik a 
tešila sa, že ho priniesie a že spolu odomkneme izbu. Konečne Janko prišiel. 
„Pozri, toto si hľadala?” opýtal sa ma. 
„Šššš…. áno,  je to on!”  odpovedám s nadšením.
Už aj to skúšame , najprv jedna strana vpravo, potom druhá strana vľavo, 
otáčame kľúčikom z celej sily, vyzerá to, ako keby sme odomkýnali zámok a 
nie izbu v dome. 
„Jano, prepánajána,  už to odomkni, kým rodičia z roboty 
neprídu domov! “ Hlasno som vykríkla. Trošku som to 
prehnala, viem.
Pu-uu-uuk, už len to bolo počuť.
„Čo to bolo?”  pýtam sa brata.
„Asi som zlomil kľúčik,”  odpovedá strápene Jano .
„Čoooooo? Zlomil si kľúčik? Ani mi to nehovor!“ 
odpovedám.
Akurát kľúčik sa zlomil! Zase Jano bude cápaný. Už to cí-
tim. On vždy porobí škodu. Všetko, čo chytí do ruky, zničí. 
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„Hej, nevieš náhodou, či v dome nejestvuje ešte jeden rezervný kľúčik? Musí  
niekde byť,” povedal Jano.
„Ja neviem.  Hľadaj všade, musíš ho nájsť, “ povedala som.
Jano utekal rýchlo hľadať. Vymetal všetko z izby, jednoducho povedané, pre-
vrátil dom hore nohami. 
„Tu jeeeeee,” kričal na plné hrdlo a bežal ku mne. 
„Naozaaaj? “ opýtala som sa. 
„Ánooo, je to on. Rovnaký.  Bol pod starkinou posteľou. Skúsme teraz!”
Skúšali sme to znovu tým istým postupom. Začuli sme šťuknutie. Nemohli 
sme tomu uveriť. 
Lenže čo, v izbe nebolo svetlo, bola  tam tma, úplná a všadeprítomná tma. 
Nevidela som si ani prst pred očami. 
„Čo budeme robiť?” opýtala som sa brata.
„Ideme nájsť  baterku, určite je niekde tu!”
Zrazu sme začuli naše auto. 
„Ach, nie! Rodičia už idú domov!” vrieskala som na Jana, nech rýchlo hľadá 
tú baterku. 
Konečne ju našiel. Letel rýchlo do izby, na polceste sa mu ešte aj noha pošmykla 
a hádam si ju aj poranil , ale on bolesť nikdy necíti. Zapol baterku. 
„Už máme svetlo,” hovorí.
Rodičia vošli do domu a my sme sa s bratom rýchlo zamkli v tej tajomnej izbe, 
nech nevedia, kde sme. 
Mlčali sme. 
Ale… predstavte si, izba plná sladkostí! Nieže plná, ale preplnená! Začali sme 
s bratom všetko otvárať, koštovať… Asi sme boli hluční. Počuli sme mamine 
kroky pred dverami. 
„Je tu niekto?” opýtala sa mama. 
My nič. 
Znovu rovnako. „Haló, je tu niekto?” 
My zase nič.
Jano kýchol. 
“Nieeee!” Vykríkla som.
Mama nás už počula. „ Čo tu robíte? Už aj von! Je 
tam tma. Čo sa hráte v tme?”
Nikto nič nepovedal. Zase sme mlčali, len sme 
prežúvali sladkosti.
Keď sa už mama veľmi rozčúlila, musela som 
odomknúť.
„Čo ste tam robili?” opýtala sa nás.
Jedli sme sladkosti. Hovorí brat Jano.
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„Čo? Dúfam, že ste ich nezjedli všetky! To sú dary kúpené našim krstným. 
Ukrývam ich v tejto izbe už týždeň, aby ste ich nezjedli, kým tí nebudú 
oslavovať svoje narodeniny.” 
„Mama, vieš, Jano našiel kľúčik a potom sme boli zvedaví, čo v tej izbe je. Ja 
ako Janova sestra som mu chcela ukázať tú izbu, lebo on o nej ani nevedel,” 
hovorím mame a takmer plačem.
„Nie, mama! To všetko je jej vina, ona ma poslala hľadať kľúčik, aj som ho 
našiel, aj som odomkol  a potom ona začala otvárať sladkosti, tak som sa k nej 
pripojil,” hovorí Jano.

Hádali sme sa s mamou hodinu. Potom sa potvrdilo, že je Jano zase na 
vine. Nakoniec len skríkla:
“Obaja do postele, ihneď!”
Tak, kto je v dome najlepší?

                                                                                           Andrea Lačoková                              
                
 

DOUBLE DUNČO
 

Písal sa rok 1996, keď som sa narodila. Ja, Heidy. Hovoria mi, že v ten 
deň, keď som sa narodila, pršalo. Veľmi pršalo a ešte aj silný vietor dúchal. 
Všetci moji blízki si mysleli, že aj ja budem také uplakané dievčatko. Ale mýlili 
sa, práve naopak, ja som milé usmievavé dievča. 
 Jedného dňa, keď som šla do školy, mama mi povedala, nech so sebou 
nezabudnem vziať úsmev. Aj ľudia okolo mňa sa ma pýtali, ako vždy môžem 
byť taká veselá, ale nie je všetko také veselé, ako sa ľuďom zdá. Včera som 
veľmi plakala. Náš Dunčo uhynul. Práve včera večer, keď sme išli spať. Asi na 
starobu. Už mal veľmi veľa rokov a nič sa mu nechcelo, ani štekať. Celú noc 
som preplakala. Pamätám sa na deň, keď sme dostali malé šteniatko a s otcom 
sme mu nevedeli dať meno. Naša susedka Zuzy povedala, nech sa volá Dunčo, 
takého vraj na ulici ešte nemajú. Dunčo teda. S ním som posledné dni jeho 
života chodievala k Dunaju. Sedela som na kameňoch a  on sa na mňa tak 
smutne díval, ako keby mi chcel niečo povedať, a  nemohol. Teraz chápem, 
chcel sa so mnou rozlúčiť.

 Viete, deti, teraz má  Heidy už 22 rokov, dodnes si spomína na Dunča 
a aj slzy sa jej tisnú do očí, keď si ho predstaví. 
„Práve dnes máme dostať nového psíka. Viete, ako sa bude volať? Ja viem ‒ 
double Dunčo.“
       Ivona Benková 
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VIANOČNÁ POHODA

 Vianoce sa už čoskoro blížia. Sviatok najkrajší. Ozdobené domy a jedličky, 
vôňa chutných koláčov,  sneh po kolená asi všetky deti veľmi teší a láka.  
 Hanka a Janka sú dve najlepšie priateľky. Tak je to už takmer desať ro-
kov. Sú to dve nezbednice, ktoré vždy urobia nejakú šarapatu. Ani tohto roku 
to istotne nebude výnimka. Janka je trošku smelšia od Hanky, takže má už, 
samozrejme, „skvelé“ plány. Na tento rok si naplánovala, že spolu s Hankou 
zjedia všetky koláčiky a one dve „ mudrane “ napečú nové 25. decembra ráno. 
No a čo, veď hostia nechodia na návštevy ráno. Vstanú pekne o šiestej, začnú 
piecť o siedmej, skončia o deviatej a pokoj svätý. Janka mala plán, aby sa to 
všetko zrealizovalo u Hanky, lebo Hankini rodičia nie sú takí prísni ako jej. 
Rozhodla sa tak, lebo ak by sa niečo prípadne stalo, rodičia by ju zmlátili ako 
žito. Je to taký spôsob výchovy, že či ona urobila niečo dobre alebo zle, takmer 
rovnako pochodila. Výsledok bol nasledovný : čím viac rodičia kričali,  tým 
viac si Janka neustále na každom kroku vyžadovala ich pozornosť. Oni akoby 
si to neuvedomovali alebo im na tom vôbec nezáležalo. Janka sa cítila v hĺbke 
duše veľmi zle. Vždy túžila mať rodičov ako má Hanka. Tí sú úplný opak od 
jej. Hanke venujú pozornosť a ona nepotrebuje vyvádzať také somariny. Lenže, 
Janku má tak rada, že sa vždy dostane aj ona do problémov. 
 Tohto roku to vážne prehnali. Šlo to všetko najprv podľa plánu, tak, ako 
sa dohodli. Hankini rodičia zaspali a obe dievčatá zjedli všetky koláčiky. Ale, Jan-
ka – trkvas zabudla zatvoriť dvere a na veľké nešťastie vo vnútri sa našiel Han-
kin psíček (lepšie povedať psisko). No to je ale teľa! Keď sa ten rozbehol ku práve 
upečeným koláčom, ani mu nebolo dosť. Janka a Hanka boli šokované. Nielen, 
že im zjedol všetky  koláče, ale aj urobil taký neporiadok, akoby padla atómová 
bomba. Vianočná parádička! O dôsledkoch mladé dámy ani nechceli rozmýšľať. 
 Hankini rodičia boli z toho všetkého veľmi nazlostení a ihneď zavolali 
i Jankiných, lebo tušili, že si to ich Hanka nevymyslela. Hanke bolo veľmi ľúto, 
lebo vedela, že Janka bude potrestaná bitkou. V hĺbke duše však dúfala , že 
sa stane nejaký zázrak. Veď predsa sú Vianoce... Jankini rodičia na ňu veľmi 
kričali. Otec ju chcel tak zmlátiť, ale... Vtom začalo snežiť. Dedina sa zabelela 
a všetky deti začali vychádzať na ulicu. Jankin otec akoby sa zlomil a dcéru 
nepotrestal. Povedal jej, že sa to týmto nekončí a  nechal ju, aby šla aj ona 
von. Pobozkal svoju manželku a povedal, že čoskoro sa blíži Nový rok a už 
je načase, aby sa niektoré veci zmenili. Jankina mama pošepla manželovi, že 
budú mať bábätko a je to vlastne vianočný darček. 

P.S. Vianoce sú zázračné!
                                                                          Nina Chalupová
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POMÁHAJ DEDKOVI! 

Začína sa rozprávka o   celkom nenormálnej, technikou pekne vy-
bavenej rodine Vysielačovcov, ktorú v dedine zvanej Technikovo nesmieš ne-
poznať. Nielenže je to rodina zvláštna svojimi novými strojovými vynálezmi, 
ale je aj povestná obrovskou schopnosťou šíriť do každého kúta dediny roz-
právky, �lmy a reklamy od výmyslu sveta. Keby celé Technikovo nebolo také 
vďačné môjmu  dedkovi, ktorý musí bdieť pri telefóne, aby nezmeškal údaje 
o  novom, nie vždy starom mŕtvom občanovi, už dávno by aj on premýšľal 
o predčasnom dôchodku.

Aby ste lepšie pochopili, opíšem vám dedkovu spálňu s  jeho 
počítačovo-televízorovou vybavenosťou. Keď vojdete do spálne, ktorú ešte 
stále zdieľa s  babičkou, nemôžete si nevšimnúť dva počítače, televízory 
rozličných veľkostí a ktoviekoľko svetielok vyžarujúcich  zo škatúľ, ktoré nám 
umožňujú pozerať kreslené �lmy, aké si len zažiadame. Najprv však kopnete 
do zručne pospletaných motúzov, ktorých pôvod vie len a len dedko. Kameru 
v pravom kúte mám osobne overenú. To čudo šikovne zväčšuje môj trpasli-
čí vzrast. No a tie spomínané údaje o mŕtvom nie sú nič iné ako smútočné 
oznámenia, vďaka ktorým dedinčania, ktorí prepnú obrazovku na Atv Tech-
nikovo, vedia, kto poslednýkrát vydýchol. Ostatné reklamy bývajú o tom, ako 
jedna suseda predáva bicykel, druhá predáva jedlo pre ošípané, ďalší predáva-
jú lacný nábytok alebo všetkým dobre známy ujo vám spoľahlivo obstará auto. 
         Prvotnú  predstavu o našej televízii  už asi máte, takže vám je jasné, 
že tu nejde iba o reklamy. Každý deň o druhej hodine poobede dedko stlačí 
divotvorný gombík a v tom okamihu starenka zo škatule začína rozprávať prí-
behy české, slovenské, s medovníkovou ježibabou či smiešne rozprávajúcim 
Diegom z Madagaskaru... nechýbajú ani romantické seriály o láske a šťastí.     

       Problémy nastali, keď dedko dostal nápad vysielať počas letných prázdnin 
rozprávky. Odvtedy sa so starším bratom Mirom neustále hádame. Dokonca 
ani s dedkom niečo nie je v poriadku. Ako môže uznávať Mirov návrh o psovi 
Scooby Doo, keď ja navrhujem niečo naozaj nestarnúce? Moje návrhy odložil 
nabok a tak sa deti z Technikova  musia dívať na hovoriace psy alebo učiť sa 
o veľkej nenávisti mačky a myši.
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,,Moje kamarátky to určite nesledujú. Ony predsa čakajú morskú vílu!“ 
,,No jasné, s  jej kráľovským otcom a samozrejme, kráľovstvom na dne oceánu!” 
,,Miro, ty nič nevieš! A tie tvoje fantastické  kreslené �lmy urobia deťom dob-
re? Veď čoskoro budú deti čakať, kedy ich pes prehovorí! Deduškooooo, takto 
naša televízia upadne, ver mi, poslúchni ma!” ‒ snažila som sa o pozornosť, ale 
skutočnosť bola taká, že menej fantázie veru nebolo ani v mojich obľúbených 
rozprávkach. 

,,Naša úloha je práve taká, pripútať deti k fantastickým, ale neškodným roz-
právkam, aby aspoň na chvíľu zabudli na počítačové hry a na otrasné pesničky 
na mobiloch.”

 Celá naša pozornosť sa sústredila na dedka. 

,,Ale Mirove rozprávky už nebudú, však?”

 Pochopíte, musela som naliehať. 
,,Nieee, zajtra to bude chudera Popoluška, pre ktorú víla z tekvice vyčarí veľ-
kolepý koč a pozajtra si budú verní fanúškovia našej televízie vychutnávať 
Žabieho princa.  Potom si deti lámu hlavy, ako je možné, že sa múdra a vyu-
čená princezná rozpráva s ropuchou!” 

 Mirova reč!

,,Miro, si neskutočne nemožný! Aby si vedel, dedkov miláčik som ja!”

V tom okamihu sa dvere dedkovej pracovne zatriasli. Až taká hlúpa nie som, 
aby som v tej chvíli nepochopila, že hádaním sa dedkovi iba sťažujeme prácu. 
V hlave sa mi všetko vyjasnilo. Môj malý, ešte iba osemročný rozumček po-
chopil:  ,,Pomáhaj dedkovi!“ 

       Navrhla som bratovi spoluprácu, ktorá až dodnes funguje. Jeden deň 
sledujeme  jeho obľúbené Spider many a Super many a druhý deň sa my, diev-
čence, tešíme našim rozprávkam. Dokonca už zdvihneme slúchadlo namiesto 
dedka a tak mu možno aj nechtiac zavadziame, ale nech, musí nás pretrpieť 
do konca prázdnin. Potom  nás zase čaká nudne vyfarbená školská lavica.  

 Andrea Lomenová Sabová
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