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Kráľovstvo zvierat 

      Nie  ani tak ďaleko, iba za siedmou dedinou, za siedmou ulicou a v siedmom dvore 

bolo kráľovstvo zvierat.  Nebolo to však obyčajné kráľovstvo, môžete mi veriť. Ak si to 

niekto z vás myslel, mýli sa.  Bolo to najveselšie a najhlučnejšie kráľovstvo, aké kedy 

jestvovalo. Dobrá nálada a bujará veselosť nikdy tu nechýbali, ba nude dokonca pred 

nosom zatvárali dvere.   

      Kráľovstvo po mnohé roky spravoval cap Rinčo, na široko-ďaleko známy to kráľ. Bol 

dobrým vodcom, všetci ho mali radi. Vedel, ako si svoje kráľovstvo udržať v poriadku, 

hoci nebol prísnym kráľom. Ba naopak.  Bol dobrosrdečný a láskavý voči každému. Na 

svojho kráľa bola nesmierne hrdá najmä myška Rýška a kocúr Muro. Obaja boli jeho 

pravou rukou, aj keď medzi sebou boli najväčší nepriatelia. Kráľ sa ich často pokúšal aj 

spriateliť, ale myška Rýška mu vždy hovorila: „Naše priateľstvo je najnemožnejšia vec 

na svete.“  

      No predsa len jedna vec sa obyvateľom 

nepáčila. Bola to Rinčova žena -  koza Róza. 

Juj, ale ju nemali radi. To si ani len predstaviť 

neviete. Nikto nevedel pochopiť, prečo si ju 

vôbec vzal za ženu. Bola škaredá ako sto kôz 

dokopy. A keby len to, tá vám bola aj 

namyslená, pyšná a zlá. Kráľ a kráľovná - ako 

sa po kráľovstve rozprávalo -  nemohli mať 

deti a tak si adoptovali sliepku Rupku, svinku 

Pinku a kravu Javu. No tie boli, akoby matke  

koze Róze z oka vypadli. Len sa fintili, zdobili 

prsteňmi a náušnicami, obliekali sa podľa poslednej módy a nosili topánky s vysokým 

podpätkom. Otec Rinčo ich nesmierne miloval a z lásky im všetko dovoľoval. Keď sa 

takto vyparádili, celý deň vysedávali na dvore a opaľovali sa. Ostatných v kráľovstve si 

ani nevšímali, na všetkých hľadeli zvysoka.   
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      No, ako to už býva – všetko pekné trvá krátko a všetkému raz príde koniec. Tak bolo 

aj s tým kráľovstvom.  Kráľ Rinčo ťažko ochorel a umrel. Kráľovstvo vyronilo za ním 

potoky sĺz. Myška Rýška a kocúr Muro chodili po dvore ako pomätení. Jeden druhému 

vraveli: „Čo si počneme bez svojho vodcu. Takého kráľa nám nikto nenahradí.“  

      Na trón sa dostala jeho žena koza Róza, no netrvalo to dlho a zdochla aj ona. Myška 

Rýška a kocúr Muro sa tešili a hovorili: „ Konečne sme sa zbavili tejto kozy!“ Prečo by 

to mali tajiť, veď každý ju nenávidel. Rýchlo zvolali osadenstvo na dvor a myška Rýška 

začala referovať:  

      „Dámy a páni, vážení prítomní. Ako všetci vieme, nemilá vec zastihla naše 

kráľovstvo. Zostali sme bez vodcu. Keďže som bola kráľovou pomocnicou a vyznám sa v 

spravovaní kráľovstva, zodpovednosť za toto kráľovstvo preberám ja. Navrhujem zvoliť 

si nového vodcu.“ Kocúr Muro skríkol na ňu: „ Čo to táraš? Či si ty bola jediným 

pomocníkom kráľa?“ - „Buď ticho, kocúrisko, a neskáč mi do reči. Nevidíš, že 

rozprávam na verejnosti? Vari sa nechceš sám korunovať za kráľa?“ - „Ahaha, no toto je 

cirkus a nie verejný prejav!“ - „Ty cap jeden, nepočuješ, že navrhujem zvoliť si vodcu?!“ 

- „ Ty hlupaňa jedna, nepoužívaj kráľovo meno nadarmo. Keď ťa teraz počuje, isto sa 

v hrobe obracia.“ Kocúr a myška boli čoraz hlasnejší, to vyrušilo sliepku Rupku, svinku 

Pinku a kravu Javu z popoludňajšieho spánku. Vyšli sa pozrieť, čo je to za hluk na dvore. 

Keď zistili, o čo ide, veľmi sa nahnevali. Žeby obyčajní sedliaci volili vodcu, keď ony sú 

kráľove dcéry?! Kocúr povedal myške : „ Rýška, ty si na tieto tri strigy zabudla? Kde sa 

tu len vzali? Myslel som si, že opustili kráľovstvo.“ Rýška poznamenala: „Zatárali sa sem 

rovno z horúceho pekla. Lepšie by bolo, keby ich nebolo.“ Tie podišli rovno dopredu, 

odsunuli Rýšku nabok a zastali si pred celým osadenstvom: „ Odo dnes v kráľovstve 

panujeme my tri. Otec syna nemal, tak kráľovstvo patrí nám!“ Zvrtli zadkami a odišli. 

Všetci zostali v pomykove, všetci začali protestovať. Nikto neveril vlastným ušiam. 

Rýška tíšila ľud a povedala: „Neviem ako, ale takto to istotne nebude.“ Potom sa obrátila 

k Murovi a povedala: „Muro, aj keď ťa neznášam, musíme držať spolu. Len spoločnými 

silami sa tej sliepky, svine a kravy zbavíme.“ Muro si povzdychol: „No čo už, v 

zúfalstvesa človek dopustí najnemožnejšieho.“      
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      V kráľovstve nastal úplný chaos. Rupka, Pinka a Java sa vôbec nestarali o kráľovstvo. 

No ako by sa aj starali, keď o ňom nič nevedeli. Vysedávali len na dvore a žiadali od 

Rýšky, aby spĺňala ich požiadavky. Vždy si niečo vymysleli. Rupka si želala, aby jeje 

každé ráno vyčesali perie, Pinka zasa každú pol hodinu chcela mať namaľované nechty 

inou farbou a Java si žiadala upliesť vrkoč zo svojho dlhého chvosta. Také vycibrené sa 

potom prechádzali po dvore, keď ulicou išli ich vyvolení zo susedného kráľovstva. Krása 

bola vždy na prvom mieste. Keď jedného slnečného dňa zakričali na myšku Rýšku, aby 

ich prišla obslúžiť, myške Rýške vlasy už doslova stáli dupkom a ako bez hlavy letela 

k Murovi. Zabúchala mu na dvere, až sa strecha zatriasla a zakričala: „Ja toto už 

nevydržím, s tými potvorami treba niečo robiť. Teraz a hneď! Len si sedia na tom dvore, 

opaľujú sa a chichocú. A ja čo? Nech spĺňam celý rad ich žiadostí a pritom sa starám 

o toto kráľovstvo, a pre koho? Pre tie tri strigy? Už ich mám vyše hlavy.“ -- „Prvýkrát 

v živote ti rozumiem a úplne súhlasím s tebou“ – povedal Muro.  „Kto by to povedal?“ – 

zamrmlal si popod nos, keď si uvedomil, čo vlastne povedal. „Mám plán, Rýška myška. 

Počuj.“ A začal jej tak tíško šepkať niečo do ucha, že som nič nemohla počuť. Potom 

Rýška s huncútskym úsmevom  na tvári odišla k trom sestrám. Tie sa veľmi prekvapili, 

keď videli aj Mura s ňou: „Konečne si prišiel k rozumu. Uvidíš, že sa ti zapáči, keď sám 

nás budeš prosiť, aby si nás mohol učesať a namaľovať,“ – povedala Java. Muro si 

zamrmlal pre seba: „Uvidíš ty koza, ako sa ti zapáči, že samá si budeš žiadať, aby som sa 

ti ani len nepriblížil.“ A dali sa do práce. Rýška chytila hrebeň a začala pliesť vrkoč krave 

Jave, usmievajúc sa ponad jej hlavu, keď Muro vyťahoval veľký štetec z bielej škatuľky, 

na ktorej stálo „Super lepidlo“ a začal ním natierať Pinke nechty na rukách. Rýška 

zapletala, zapletala, až z vrkoča utvorila zamotané klbko, takže Java vykríkla na celé 

hrdlo, keď ju Rýška čoraz väčšmi začala kvákať. Java skríkla: „Rýška, dosť už! Čo je to 

za vrkoč?“ Rýška povedala: „No taký, aký ti pristane. Pinka, chyť rukou a povedz, či som 

dobre nezaplietla, keď mi tvoja sestra neverí.“ Keď Pinka priložila svoju ruku na vlasy 

Javy, viac ju neodtiahla, lebo sa jej celá zalepila o vlasy Javy, ktoré boli tak domotané, 

akoby sa v nich kohút hrabal. Keď videli, čo im Rýška a Muro vyviedli, veľmi sa 

nazlostili. Java kričala na Pinku, aby si svoju ohromnú ruku dala dolu z jej hlavy, na čo 

Pinka kričala: „A čo si ty myslíš, že ja len tak, z ničoho nič držím svoju ruku na tvojej 

strapatej hlave?“ Vznikla veľká škriepka a sliepka Rupka sa ich usilovala zmieriť, ale tie 
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sa ti oborili aj na ňu. Java sa nahnevala, vstala a pobrala sa na zadný dvor, kde by ju nikto 

s takou hlavou nevidel, ťahajúc za sebou aj Pinku so zalepenou rukou na jej hlave. Rýška 

a Muro ich vyprevádzali hlasným smiechom. Rýška sa obrátila na Rupku a povedala: 

„No, Rupka, počkaj, nech aj tvoje perie ošklbeme“. Rupka preľaknutá vzala nohy na 

plecia a utekala za svojimi sestrami do zadného dvora.  

      Myška Rýška a kocúr Muro sa víťazoslávne zasmiali a podali si ruky, že sa im plán 

podaril a ešte im zakričali: „Majte sa pekne na zadnom dvore, kraľujte si tam, koľko len 

chcete.“       

  Tatjana Pintirová  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 

Viktor a masti na zväčšovanie a zmenšovanie 

 
Ráno Viktor vstane a ide sa do kúpeľne umyť. Potom pekne spolu s  dobrou mamkou 

ide do škôlky. Popoludní, keď sa škôlka skončí, mama príde po Viktora a spolu sa poberú domov.   

Tentoraz to však bolo trošku inakšie. Viktor je veľmi nezbedný, ako často bývajú deti v jeho veku 

a vždy niečo vystrája. 
Viktora o siedmej  zobudil budík. 
“Och, mám ísť do škôlky,” spamätal sa zmätene a akosi sa mu nechcelo ísť. Ale vedel, 

že mama bude hundrať, tak predsa len vyskočil z postele a šiel do sa kúpeľne umyť a učesať. Keď 

si poslednú škamru z oka zmyl, padli mu do oka mamine krémy a masti na práčke. Priblížil sa k 

práčke a uvidel tam akúsi novú malú škatuľku fialovej farby. Keď sa lepšie pozrel, videl, že má z 

oboch strán klobúčiky, ktoré chránili jej vnútro. Z jednej strane píše… čo to? Azda sa mu sníva? 

Viktor vedel čítať slabo a pomaly, ale na tom teraz nezáležalo. Na klobúčiku sa jasne črtali 

mohutné, veľké slová Masť na zväčšovanie a keď si ju obzrel z druhej strany, uvidel niečo ešte 

vzrušujúcejšie: Masť na zmenšovanie.  
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A tak si milý Viktor v okamihu vymyslel krásny plán. Oddelil mastičky jednu od druhej 

a pekne-krásne „zmenšovaciu“ vpustil si do vrecka. Tú „zväčšovaciu“ položil na to isté miesto, 

kde bola predtým, aby vyzeralo, že je tam aj tá druhá. 
Vtedy do kúpeľne vošla mama. 
„No, Viktor, poponáhľaš sa? Ale veď si sa, nezbedník, ešte ani len neobliekol!“ Mama 

často volala Viktora nezbedníkom. On presne nevedel, prečo ho tak volá, aj keď si to nezaslúži, ale 

si už zvykol a viac si z toho nič nerobil. 
A teraz mu naozaj nebolo ťažko ponáhľať sa, spánok, ktorý ho neopúšťal od samého 

rána, vytratil sa mu z hlavy od náhleho vzrušenia. 
Mama ho chcela, ako to robieva vždy, do škôlky zaviezť, ale tentoraz sa Viktor nedal. 

„Mama, veď nemusíš vždy chodiť so mnou, chlapci sa mi už smejú,“  prosíkal. 
To bolo veru pekné klamstvo! To vôbec nebola pravda. Veď všetkých škôlkarov mamy 

a ockovia viedli do škôlky, ak sa neráta tučný Ján. Ten chodil vždy a všade sám, ako nejaký 

vypasený  pánko, ktorý všetkým rozkazuje. Chýbal mu iba korbáč, aby trestal tých, ktorí neskáču 

na jeho povel.  
Mama privolila a upozornila Viktora, aby nezahol vpravo, keď má zahnúť vľavo. 

Chlapec sa akože urazil, že prečo z neho robí hlupáka, no vlastne bol rád, že mama privolila. 
Viktor nevošiel do školskej budovy, keď sa dostal pred ňu, ale zamieril pod veľkú 

školskú jedľu, pod ktorou ho od hustých konárov nikto nevidel. Popichal sa, pravda, na hlave a 

najmä na krku, ale aj tak toto bude odteraz jeho nová skrýša. Trochu sa bál, či sa pani učiteľka 

nejako nedozvie, že prečo neprišiel, no potom sa upokojil, lebo vedel, že ospravedlnenia nepýta a 

keby dačo, tak susedov tučný Janko, ktorý do škôlky chodieva sám a vie výborne napodobniť 

písmo dospelých, pýta iba dvadsať dinárov za falšovanie. Toľko by ešte od mame vyprosil, veď by 

povedal, že je to na zmrzlinu. 
Viktor si natrel hruď mastičkou, lebo tak na nej písalo, že sa to má. A naraz pocítil, ako 

ho všetko tlačí: hlava, ruky a nohy. Najhoršie to bolo s hrdlom, mal pocit, že sa zadusí. Najprv sa 

mu zmenšila hlava, čo ho strašne vyľakalo, ale potom nasledovali aj ostatné časti tela. Za necelých 

päť sekúnd bol Viktor bol len trošku väčší ako hrášok. Ale na čo ešte prišiel! Bol silný ako aj 

predtým a takisto rýchly a šikovný. 
Viktor si nechal pod jedličkou tašku a pobral sa, ako si to naplánoval, do samoobsluhy.  

Tam si zobral košík a ťahal ho po zemi k sladkostiam. Predavačka sa nevedela vynačudovať, keď 
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videla, ako sa košík plazí po dlážke. Vtedy sa Viktor spamätal, že on to všetko nechce platiť, a 

zdalo sa mu celkom nevinné schovať košík tam, odkiaľ ho nikto nevezme. Potom šiel po šťavu, 

lebo bol veľmi smädný. Vyskakujúc z police na policu, Viktor náhodou strčil do múky, ktorá 

spadla rovno na neho. Ešte šťastie, že bol silný ako vo svojej prirodzenej veľkosti. Zdvihol balík 

múky a položil ho tam, kam patril.  Vonku neďaleko od samoobsluhy predával zmrzlinár zmrzlinu.  

Akési malé dievčatko niečo hovorilo ujovi zmrzlinárovi, ktorý bral do ruky kornútik a začrel  

lyžicou jahodovú zmrzlinu. Tu sa Viktor poponáhľal a hup do kornútika skôr ako ujo zmrzlinár 

vložil doň jeden kopček zmrzliny. Potom nasledovali čokoládové a orieškové zmrzliny. Práve také 

mám rád, potešil sa Viktor. Keďže ich nejedol ani päť sekúnd, dievčatko sa nevedelo 

vynačudovať, keď videlo, ako rýchlo sa zmrzlina stráca.. Viktor sa oblizol, vyskočil z kornútika a 

dievčatko sa pustilo do plaču. 
Viktorovi mama nechcela kúpiť hodinky, hovorila, že je ešte malý, aj keď hodiny už 

poznal. Teraz nevedel, koľko je hodín, aj keď to veľmi potreboval. Bolo mu do plaču, ako 

dievčatku, ktoré rozosmútil. Ale potom mu prišiel na rozum výborný nápad! 
„Koľko je hodín?“ zapišťal a začudoval sa, ako mu znie hlas. Ako keby hovoril hrášok 

a nie päťročný chlapec. Azda preto ho teta, ktorej sa to spýtal, nepočula. Vtedy jednej elegantne 

oblečenej žene vypadol peniaz a ona sa zohla. Viktor využil príležitosť a vyšplhal sa na jej 

elegantnú topánku, z topánky na sukňu, zo sukne na ruku. Keď sa pozrel na jej ruku, uvidel na 

ohromných hodinkách, koľko je hodín! A bolo pol dvanástej! 
Viktor zmeravel. O dvanástej sa mu končí škôlka a mama príde poňho. On tam nebude 

a potom… Viktor si ani len nevedel predstaviť, čo potom. Rozhodol sa však, že bude najlepšie, ak 

pôjde po veci pod jedličkou. Aký bol len hlúpy! Prečo si nevzal so sebou aj masť na zväčšovanie?! 
Keď zoskočil z ruky elegantnej dámy, začal ozlomkrky utekať pod jedličku. Bola tam 

jeho veľká taška. Funguje táto masť aj pre veci? Alebo je len pre ľudí? Alebo len pre malých 

chlapcov? Alebo sa mu toto len sníva? Keby to! 
Ale masť tašku zmenšila a Viktor si uľahčene vydýchol. Samú škatuľku s masťou 

nezmenšoval, aj keď bola trochu väčšia od neho. Potom utekal domov. A dával pozor, aby niekto 

naň nestúpil. Keď prišiel domov, musel prejsť popod dvere, čo nebolo ľahké. Ale predsa sa len 

pretiahol. Tam bola mama. Bola už oblečená, pripravená, aby šla po Viktora a už si striekala 

voňavku na  štíhly krk. Viktor sa tak naľakal, že sa mu sotva podarilo vyliezť na práčku, kde sa 

nachádzala masť na zväčšovanie. Už presne vedel, čo spraví. Položil masť na zväčšovanie do 
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tašky. Potom chvíľu počkal, kým sa mama pripraví, a nenápadne sa jej zakvačil na sukňu. Mama 

vyšla z domu a Viktor sa hojdal na jej odeve. 
Keď boli pred škôlkou, mama sa potkla. Viktor nečakal, kým sa pozbiera, ale sa 

prešmykol popod dvere budovy. Tam si rýchlo vybral zväčšovaciu masť, potrel si hruď a tašku. 

Najprv sa mu zväčšila hlava a potom celé telo. Zväčšila sa aj taška, ktorej sa nemohla zväčšiť 

najprv hlava, lebo ju nemala. Viktor si v strachu ani nevšimol, že táto transformácia je bolestivá 

ako aj prvýkrát bola a bolo by naozaj šokujúce, keby sa niekto nachádzal na chodbe práve teraz, 

keď rástol ako z vody. 
Keď Viktor otvoril dvere spolu s mamou, uškrnul sa. Mal ten ale šťastie! 
„Prečo ma nečakáš v triede, nezbedník?“ opýtala sa, no bolo na nej vidno, že je celkom 

spokojná. Ani si len predstaviť nemohla, aký bol Viktor v to ráno naozaj nezbedný. 
Viktor sa spokojne usmieval, keď o tom premýšľal. 
Je naozaj nezbedný, je to pravda. A čo? Je tak milo byť nezbedný… Niektorým ľuďom 

sa to dokonca páči. Hovoria o nezbedníkoch s úsmevom popod fúzy. Lebo aj oni sú nezbední. 

Všetci sú nezbední. Aj mama. 
A ak nie, načo je jej potom tá masť na zmenšovanie? 

                                                                     Vladimir Hric 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

Zmaj(e)vo 

      Hurá... Zajtra je ten veľký deň. Ideme na výlet. Už celý  mesiac čakám, čakám 

a čakám, kedy príde zajtrajší deň. V noci som nespala, nemohla som sa dočkať rána. Keď 

začalo svitať, veselo som vyskočila z postele. Jupííí, už je to tu... Začala som sa chystať. 

Aj maminku aj ocinka som zobudila svojím veselým spevom. 

• Jáj, čo nás už budíš? Čo tak hlasno vyspevuješ? 

• Dobré ráno, s úsmevom sa prihováram mame. Nechcem zmeškať. 

• Zobrala si si všetko? pýtala sa ma mama. 

• Áno, odpovedala som. 
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• Aj tričko s krátkymi rukávmi si si obliekla? Lebo dnes má byť teplo. 

• Áno, som. 

• Aj rožky si si zobrala? 

• Nie, nie, to mi ty kúpiš, keď pôjdeme. 

• Aj foťák si si zobrala? 

• Jój, ten nie! Ďakujem, mama, lebo by som ho nechala tu. 

• A Taňa moja... 

• Čo je mama? 

• Rozum do hrsti... 

• Viem. 

A pokračovala som s účesom. Všetky potrebné veci som si položila do tašky. Taška 

priam praskala. Letmo som sa pozrela na hodinky. 

• Mama, ja meškám. 

Vystrelila som z domu a mama za mnou. Prišla som do školy. 

• Nikto tu nie je. Čo som zmeškala? 

Sadla som si na schody a začala som plakať.  

• Prečo ma nechali? Prečo ma nepočkali?  

Slzy sa mi liali tvárou, taška mi zrazu oťažela a všetky sny mi padli do vody. Ja tu 

plačem a moji spolužiaci si určite už pekne vyspevujú. 

• Taňa, prečo rumádzgaš? 

• Oni ma tu nechali a ja teraz nepôjdem na výlet. 

• Ty sprostaňa jedna. Veď ty si prišla prvá.  

So slzami v očiach som sa pozrela hore a zbadala spolužiaka Jana. 

• Naozaj? Ty mňa neklameš? Si si istý? 
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• Som. Či nevidíš, že prichádzajú aj ostatní? 

So spolužiakmi prichádzala aj mama s rožkami a ostatní rodičia. 

S krikom a smiechom sme sa poberali k autobusu. Nastal stisk a tlačenica. Všetci sme 

sa tlačili vybrať si to najlepšie miesto. 

• Ďuro-truľo, nestrkaj sa.  

Keď sme sa usadili, pani učiteľka nás začala vyvolávať. 

• Anka? 

• Tu som. 

• Mirko?  

• Tu. 

• Taňa? 

• Tu som. 

• Vladko? 

Všetci stíchli. Vladko tu nebol. 

• Kde je Vlado? Pýtala sa pani učiteľka. 

• Hádam zaspal. 

• No super, ešte aj tohto spachtoša budeme čakať. 

• Aby on vždy meškal? 

Kým pani učiteľka telefonicky zisťovala, kde Vlado je, on sa náhle zjavil. A konečne 

sme mohli odísť. Rodičia nám zamávali a už sme boli preč. Ešte sme ani z dediny nevyšli 

a už sme si vybaľovali tašky. Pečivo rozvoniavalo celým autobusom a už boli všetci 

hladní. Zrazu nastal rozruch. Janko rozlial džús, Hanka rozsypala cukríky, Mirkovi bolo 

treba ísť na potrebu. Iba Ďurka nič nezaujímalo. Sadol si k oknu, a netrpezlivo čakal, kým 

pricestujeme k Zmajevu. 

• Ďurko, ty nie si hladný?   
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• Nechajte ma, chcem dobre vidieť Zmajevo. 

• A prečo? Čo je v Zmajeve také zvláštne? 

• No, ty si ale hlúpa. Ty nevieš? 

• Ty si hlúpy, vieš? A čo mám vedieť? 

• Akože nevieš, v Zmajeve sú aj zmaje (draky). 

• Ale nevrav, veď tie dávno vyhynuli. Ty si ale sprostý. 

Keď sme pricestovali do Zmajeva, Ďurko bol celý sklamaný, lebo zmaje nikde 

nevidel. 

• Pani učiteľka a kde sú tie zmaje? 

• Ďurko môj, dávno tie zmaje odleteli a zostal tu iba vôl. 

Nato sme sa všetci rozosmiali, ale aj rýchlo na to zabudli, lebo v Subotici bolo mnoho 

zaujímavých vecí, ktoré sme v ten deň videli a zažili.     

Taňa Častvenová  

 Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 

Mátoha zo suda 

Janko Tirinda bol desaťročný samopašný chlapček. Mal veľmi rád prírodu 

a zvieratá a vždy vystrájal nejaké nezbednosti. No pokiaľ ide o školu, tú veľmi rád nemal. 

Najradšej do školy chodil kvôli výbornému olovrantu a rád sa naháňal po školskej 

chodbe a strašil dievčence žabami, hmyzom. Podobné pestvá stváral aj učiteľom. Vedel 

im na stoličku natrieť lepidlo alebo podložiť klinček − tak sa stal obľúbeným hrdinom 

v triede. Ale nikoho nemal tak rád ako svojho dedka.             

Báči Samko svojho vnuka tiež veľmi chceli, aj keď sa často škriepili navzájom 

a neraz ich Janík vedel nahnevať, že im vlasu stáli dupkom. Malý Janko svoj voľný čas 
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najradšej trávil u starých rodičov. Buď zostával u nich celé týždne cez prázdniny alebo zo 

školy bežal rovno k nim a domov sa vracal, až keď sa zmrákalo. Raz v lete, keď bol 

u nich na štvortýždňových priadkach, dedko a babka odišli do poľa a nechali ho doma 

chovať statok a strážiť dom, kým sa nevrátia. Prešla hodinka, dve, Jankovi sa vyčkávanie 

zunovalo, tak sa šiel poprechádzať po dvore a nakŕmiť ošípané. Ako im sypal do válova, 

dostal výborný nápad,  ako sa pobaviť a skrátiť si nekonečne dlhé čakanie. Otvoril dvere 

na chlieve dokorán, ošípané sa rozbehli po holohumnici. 

 

 Janko utekal za nimi s halúzkou v ruke a spravili si výbornú zábavu. Keď sa 

unavili, spolu sa váľali po blate. Môžete len tušiť, aké „nádherne“ pocity vyvolali 

u dedka a babky, keď sa tí vrátili z poľa.  Keď  ňaňa Zuza otvorili vráta z ulice a zbadali 

takúto parádu vo dvore, dostali skoro zrádnik.   

No ale tentoraz Jano prekonal všetky svoje dobrodružstvá.  Cez víkend zostal 

spať u starých rodičov a v piatok okolo polnoci, keď kradol koláče z kredenca v komore, 

počul, ako sa báči Samko rozpráva s  ňaňou Zuzou, že  včasráno okolo štvrtej pôjdu do 

vinohradu. ,,Buď len ticho, starý, nech ťa ten malý čertík nepočuje. Nikdy nevieš, kde 

vykvitne a bude sa pýtať s tebou. Choď zadnými dverami,  aby sa nezobudil.“ − ,,Tak ma 
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teda chcú nechať doma a odísť sami! To sa im ale nepodarí,´´ šepkal pre seba Janko a už 

aj mal výborný plán, ako sa tajne dostane do vinohradu s dedkom a pri tom sa aj výborne 

zabaví. Rýchlo bežal do izby, zobral si deku a vankúš pod jednu ruku, do druhej ruky kus 

koláča, ktorý odštipol v komore, vyterigal sa na voz a ľahol si do suda. Zakrútil sa do 

deky, upravil si vankúš pod hlavu a uložil sa spať. ,,Samo už bezo mňa do vinohradu 

nepôjdu. Hi-hi-hi!´´ hútal Janko v sude, kým jedol koláč a driemoty mu pomaly zavierali 

oči. Onedlho ho prebudilo erdžanie koní, kým ich Báči Samko priahali. ,,Dobre je, 

nepočul ma tentoraz tento čertík , teraz už isto ostane doma,´´ nadšene sa chválili báči 

Samko manželke. Sadli si na voz,  pokojne sa vybrali na cestu, kým ňaňa Zuza zatvárali 

za nimi vráta. Jankovi neprekážala ani zlá cesta ani dedkov nie veľmi pekný spev a 

 hvízdanie. Hlavne, že ide s nimi! No ale po takej hodinke cesty, keď už sa mu v tom 

sude sedieť nechcelo, trošku si s dedkom zažartoval. Kým šli poľami, Janko vykukol zo 

suda, švihol rukou a zošuchol dedkovi  z hlavy klobúk. Báči Samko  zbledli, obzrú sa, za 

nimi nikoho. Naľakali sa poriadne, ale sami seba presviedčali, že to asi zafúkal vietor 

alebo zachytili klobúkom o nejaký konár. Ale akýže konár uprostred poľa?! O takú 

polhodinku zastali pri potoku napojiť kone a nabrať vody. Kone sa napojili, báči Samo 

vyložili vedrá na voz a pokračovali v ceste. Janka ani teraz nenechal čert na pokoji. Už 

keď boli tesne pred dedinou, kde mali vinohrad, Janík vykukol zo suda, potichu zdvihol 

vedierko s vodou a šuchol dedkovi za väzy. ,,Jaj, pre pána Jána!!! Mátoha!!´´  skríkli báči 

Samko a bledý ako stena začali šibať kone a leteli poľom ani raketa. Pred prvým domom 

v dedine, kde býval ich brat, zastali, zoskočili z voza a vbehli do dvora, do Kuľhavovcov. 

,,Mišóóó, rýchlo poď sem,  pre Boha živého!´´ Mišo vybehol z pitvora, udivený, keď 

zbadal brata Sama, ako bledý a mokrý ako handra uteká ku nemu. ,,Mátoha ma máta, 

Mišo! Najprv mi zošuchla klobúk z hlavy, potom ma obliala pri potoku vodou, 

namojdušu Mišo!´´ Ale netáraj Samo, asi si si štrngol trochu viac pálenky.“ − ,,Ty somár 

starý, ja že táram? A čo tento mokrý kabát? Či som zmokol v tejto suchote?“ Keď sa 

dlhšie hádali a nadávali si rozličnými nadávkami, ktoré si  malý Janík v sude dobre 

zapamätal a ihneď zaradil do svojho „chlapského“ slovníka, vyšli obaja bratia na ulicu 

pozrieť si voz. Mišo vystúpil na voz, zatiaľ čo báči Samko sa pozerali naň z bezpečnej 

vzdialenosti, hovoriac: ,,No vidíš, že neklamem, ani si nevymýšľam, na voze nebolo ani 

živej duše okrem mňa a tej potvory, čo mi nedala celou cestou pokoj!“ Mišo poprezeral 
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voz, pozrel aj pod sedisko a do vedier, nakoniec nakukol do suda a tam sa mu pekne-

krásne prihovoril náš Janík: ,,Dobré ráno, ujo!“ Vyfrkol zo suda a rozbehol sa hore 

ulicou. Báči Samko už pochopili, čo to bolo za mátohu, a utekali za ním: ,,Ale ty mátoha 

malá, teraz dostaneš bitku, sem poď! Na smrť si ma vyľakal! Starý Samko utekal za 

vnukom, kým ujo Mišo sa chytal od smiechu za brucho. 

Alexander Ćirković  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 

Strach na každom kroku 

      Táto príhoda, ktorú vám porozprávam, sa odohrala v dedine Binguľa u dvoch 

susedovcov, u Samka a Zuzky.  

      Susedovci mali veľkého, strašného, bieleho bradatého capa, ktorý mal veľké rohy 

zakrútené dozadu. Samko a Zuzka boli malí a capisko ohromný, bol to skutočný postrach. 

Zavítal september a s ním aj škola. Samko a Zuzka začali chodiť do školy. Keďže boli 

susedovci,  Zuzka každé ráno čakala na Samka, aby išli spolu.  

      Jedného slnečného jesenného dňa, vracajúc sa vyhladovaní zo školy, rozprávali sa 

o obede a hovorí Zuzka: „Moji rodičia nie sú doma, ale mi nechali uvarený obed 

v kuchyni na stole, zoberiem si tanier s obedom a pôjdem k tebe, nech nejem sama.“ 

Samko a Zuzka sa dohodli, ale keď prišli po Zuzkin dom, čo nevideli. Bože milý, capisko 

sa odtrhol a behá po dvore. Ako teraz Zuzka vojde do dvora a zoberie si prichystaný 

obed? Rozmýšľali, rozmýšľali, ako to vyriešiť a nakoniec Samko povedal: „Napadla mi 

dobrá myšlienka,“ a vysvetlil Zuzke, ako to urobia. 
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      Pri Zuzkinom dome bola školská záhrada, do polovice záhrady bolo posadené ovocie 

a na druhej polke bola kukurica. Zuzka pomohla Samkovi, aby sa vyštveral na ohradu 

a potom išla do kukurice a hádzala nalámané šúľky do ich dvora, aby odlákala capa, kým 

Samko preskočí a zoberie jej obed. Bolo to  pekne naplánované, len nešlo to tak ľahko. 

Zuzka nahádzala capovi kukuricu, cap jedol a Samko preskočil do Zuzkinho dvora, ale, 

hľa, smola, zbadal Samka a rýchlo sa blížil. Samko vyľakaný vyskočil na stoličku, potom 

na stôl. Myslel si, že je to jeho koniec. Preľakla sa i Zuzka, zobrala kus suchej haluze 

a začala biť do ohrady. Capisko sa rozbehol, udrel do ohrady, zlámal dosku, ale tu aj 

zostal,  lebo si zacvikol hlavu. Keby to rodičia videli, veruže by si to Samko a Zuzka 

odniesli. Táto príhoda mala však aj dobrý koniec. Všetko to videla Samkova stará mama. 

Prišla do záhrady, vytiahla capovi hlavu z ohrady a začala ho uväzovať o strom. 

Nespokojný cap sa začal trhať, povraz sa zatiahol, cap zachrčal a spadol na zem. Stará 

mama ho potom poviazala a keď odišla zo záhrady, Samko a Zuzka potajme capa bili 

bičom, aby sa mu pomstili za to, čo im vyviedol. 

Darko Bábeľa  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 
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Jarný príbeh 

 

   V jednej budove, na štvrtom poschodí, bývali dvaja dobrí priatelia: Anka a Janko. 

Boli tiež spolužiaci veselej nálady. Každé ráno chodili spolu do školy. Preto nie div, že 

vždy jeden druhému chceli vyrozprávať nejaký žart, po ktorom sa chutne smiali. Ale 

malo to jeden háčik. Obaja chceli toho druhého prekabátiť. Preto si často večer pred 

spaním vymýšľali príbeh,  ktorý zajtra vyrozprávajú cestou do školy. Medzitým jedného 

rána Janko zabudol na svoj príbeh. A preto bol na to veľmi naštvaný. V to ráno, keď sa 

ho Anka po vyjdení z bytu opýtala, či sa dobre vyspal,  iba mlčal. Pozrel na ňu a videl, že 

toto ráno on v hre nezvíťazí a že Anka dostane bod. Myslel si, že ona má už prichystaný 

žartík. 

   Vykročili spolu na ulicu. Bolo krásne jarné ráno. Vtáci veselo štebotali a 

poletovali. Lastovičky sa už vrátili z teplých krajín. S nimi aj bociany. V tej chvíli Janko 

dostal nápad. Očká mu zažiarili, rýchlo si spomenul, ako Anku prekabáti. Na komíne 

susedovej budovy si robili bociany hniezdo. Videl, že jeden bocian má v ústach žabku a 

druhý sedí na hniezde. Rýchlo si vymyslel plán, ako Anku prekabáti. Povedal: „Pozri 

Anka, bocian letí so žabkou v ústach, nesie ju svojej samičke!“  Anka pozrela, lež nikde 

nevidela druhého bociana. „Janko, čo to hovoríš! Nikde niet druhého bociana. Ty ma 

chceš zase prekabátiť?“ Janko zosmutnel, lebo to bola pravda, druhý bocian neletel. 

Rýchlo rozmýšľal, ako sa z toho dostane, aby Anka uverila, že druhý bocian letel. 

Povedal: „Samička sa nahnevala, že jej bocian niesol iba jednu žabku a nie dve a preto sa 

musel skryť za komín, lebo by ho samica zobákom poštípala.“ Anka sa usmiala, zistila, 

že Jankovi sa tento krát žart nepodaril. 

  Pomaly sa približovali k škole. Teraz bol rad na Anke, aby získala bod. Mala v školskej 

kabelke cukrík. „Janko,“ opýtala sa ho, „mám dva cukríky, chceš, dám ti jeden?“ On mal 

veľmi rád sladkosti a nemohol sa dočkať, kedy ho Anka ponúkne. Keď mu podávala, 

hlasno skríkla: „Nie! Počkaj, ten je špinavý!“ Janko sa zľakol a cukrík mu spadol z ruky 

na zem. V tom sa priblížili k dverám triedy a s veľkým smiechom otvorili dvere. Janko si 

uvedomil, že toto ráno on prehral. Lenže v triede ich čakalo prekvapenie. Pani učiteľka 

toto ráno prišla do triedy skôr. Úsmev sa zmenil na ich tvári. Janko, ako taký nezbedník, 

v rýchlosti potiahol Anku za stužku na sukni. Nerozmýšľal o možných následkoch. 
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Myslel si, že sa všetci budú smiať a pani učiteľka im povie, nech si v tichosti sadnú na 

svoje miesto. Medzitým sa príbeh skončil zle. Anke sa odtrhol gombík na sukni a 

suknička jej začala padať, a tak sa smiech zmenil na ticho. A žartík sa zmenil na nemilý 

príbeh. Janko, nezbedník, v tej chvíli by najradšej utiekol z triedy. Anka zostala 

zahanbená, urazená a na Janka sa nechcela ani pozrieť. Zohla hlavu a so slzami v očiach 

si sadla do inej lavice, nie do tej, v ktorej sedáva s Jankom. 

  Po hodine Anka povedala Jankovi: „Už nikdy viac nepôjdem s tebou do školy, ani zo 

školy. Už nie si môj kamarát.“ Janko veľmi oľutoval svoj nepremyslený skutok a prosil 

Anku o odpustenie. Nedostal ho. Celú noc rozmýšľal,  ako znovu získa Ankino 

priateľstvo. 

  Ráno, keď bol čas ísť do školy, Janko čakal Anku pred jej dverami. V jeho rukách sa 

červenala kytica jarných ruží. Podal ju Anke a milo sa na ňu usmial a riekol: „Prosím ťa, 

odpusti mi. Nemal som v úmysle ťa tak zahanbiť pred celou triedou. Chcem, aby sme 

zostali navždy priatelia. Také niečo sa nikdy nezopakuje. Sľubujem.“ Ankino srdiečko sa 

rozohrialo a tak mu to jeho zlé žartovanie odpustila. Do školy prišli usmiati a znovu si 

sadli do tej istej lavice. Takto sa skončila táto nemilá príhoda, ale príbeh o priateľstve 

Anky a Janka trval navždy.  

 

                                                                        Andrea Bírešová 

                                                  Vysoká škola odborových štúdií 

 pre vzdelávanie vychovávateľov 

Nový Sad 
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Sliepky a kohúty 
 

Spieva kohút jarabý,   

Kričí ako pochabý, 

Sliepky volá do záhrady! 

 

„Kam ste sa podeli, 

 vy nezbedy? 

Či hluché ste, 

či počut’ ma nechcete?” 

 

„Kot-ko-dák”: sliepka Zuza hovorí, 

„Nuž počujeme, len už nekrič ako 

pochabý.” 

„Kričat’musím, lebo ste pravé nezbedy, 

ani jedna z vás v slamienku na vajíčkach 

nesedí.” 

 

Na vajíčkach ťažko sedieť,  

keď počuješ kikiriki Paľa,  

každá by za ním chcela vyletieť.  

a Zuza mu zuby cerí, 

lebo vie, že mu lezie na nervy. 

 

Škriepia sa ako pochabí, 

sú to pravé nezbedy. 

Také sú vam tie naše sliepky, 

naše beredietky. 

Ba i tí naší kohúty jarabý,  

čo kričia ako pochabí.

Biljana Jukić 

Pedagogická fakulta 

Báčsky Petrovec 
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 Ako slonom chutia pyramídy?  
 

Cez letné prázdniny Mirko a Mirka išli letovať s rodičmi do Afriky. Cestou do  

hotela stretli ohromné živočíchy. Boli to slony. Najprv sa ich báli, lebo naozaj vyzerali 

strašne, ale keď zazreli jedného malého sloníka, ktorý im tajuplne žmurkol a chobotom 

kývol, strach sa stratil a ihneď pribehli k nemu. Mirko ako starší sa mu prihovoril:  

,,Ahoj, ja som Mirko a ako sa voláš ty? Ja mám desať rokov a ty?“ 

,,Čau, ja som sloník Daník. Mám iba niekoľko mesiacov, neviem presne koľko, 

ešte ma nenaučili počítať.“ A hneď sa do rozhovoru zapojila aj sestra Mirka: ,,Nevieš 

počítať?! No, čo ty nechodíš do školy?“ 

,Nie, nechodím. Nás naša mama sama učí doma. Každý deň po obede nám 

o niečom zaujímavom rozpráva a tak sa naučíme všetko, čo my slony potrebujeme.“ 

,,No, to je ale život, keď nechodíš do školy. Ani si nevieš predstaviť, ako nás tam 

trápia. Ty máš potom prázdniny každý deň. Ale fakt ti závidím,“ vraví Mirka. 

,,Ale Mira, daj mu už pokoj s tou školou. Povedz nám niečo zaujímavé o vašej 

Afrike. Ja o nej neviem mnoho,“ vraví Mirko sloníkovi. 

,,Včera nám mama slonica rozprávala o pyramídach. Viete, čo to je?“ spytuje s 

sloník Daník. 

,,Pyramídy? Áno, vieme, ako by sme také niečo nevedeli. To sú tie najchutnejšie 

koláče, ktoré robí naša starká,“ mudruje Mirka. 

,,Ty si ale sprostá!“ vraví Mirko, ,,v Afrike sú pyramídy skutočne  veľké a nejedia 

sa, sú z kameňa. Videl som ich iba v telke.“ 
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,,Ha-ha-ha, vy máte aj také pyramídy, čo sa jedia?“ spytuje sa sloník ,,My slony 

pyramídy nejedávame. Pre nás je najlepšou potravou tráva, ale nie jedinou. Papáme aj 

lístie, korienky, ovocie, kvety, semienka... čo si len nájdeme.“ 

,,Vy naozaj neviete, čo je dobré!“ znovu vraví múdra Mirka. ,,O rok, ak znovu 

prídeme k vám do Afriky, tak ti prinesiem koláč − pyramídu, aby si okúsil z niečoho 

chutného. A prinesiem aj pre tvojich kamarátov, lebo vidím, že celý čas jedia iba trávu, 

určite ju majú dosť.“ 

,,Skvelý  nápad,“ vraví sloník Daník, ,,ale aby si vedela, že dospelý slon za jeden 

deň dokáže zožrať aj viac ako sto kilogramov potravy, tak dobre priprav starkú, aby toho 

koláča bolo dosť pre všetkých.“ 

,,Netráp sa, kamarát môj, pre to. Naša starká je super, pre ňu to nebude žiadny 

problém.“ 

A tak sa deti so sloníkom Daníkom rozlúčili, lebo netrpezliví rodičia už na nich 

vykrikovali, že už musia ísť do hotela. Aj tieto prázdniny deťom ubehli ako voda a rýchlo 

prešiel aj celý rok. Keď sa doma rozhodovalo o tom, kde sa tohto roku pôjde na 

dovolenku, deti jednomyseľne rozhodli, že do Afriky. Počas celého roka, keď starká 

robila pyramídy, v tajnosti odkladali niekoľko kúštikov aj pre sloníkov. Teraz ich už bolo 

tak veľa, že sa nezmestili ani pod jednu posteľ a ani do skrine.  Bolo treba čo najskôr 

odcestovať do Afriky a odovzdať ich kamarátom, lebo oni ich už určite veľmi očakávali.  

 ,,Miro, Miro, predstav 

si ty toto. Naši rodičia nechcú 

ísť do Afriky, že vraj tohto 

roku si ideme pozrieť nejaké 

iné miesto. Jáj, čo my budeme 

s tými pyramídami robiť?“ 

,,Vedel som, že to takto 

dopadne. Oni vždy robia proti 



 21 

našej vôli. Teraz, keď sme našim kamarátom slonom sľúbili tie pyramídy, tak ich už 

voľajako pošleme do tej Afriky a aby si už viacej nikdy nikomu nič nesľubovala, čo 

splniť nemôžeš. Je ti to jasné, Mira? Vždy mi robíš nejaké problémy. “ 

,,Áno, je mi to jasné. Už nikomu nič nebudem sľubovať, ale povedz mi iba, prečo 

si ty rodičom sľúbil, že sa budeš učiť a ten sľub neplníš a ani známky si si ešte neopravil. 

Všetko ja viem.“ 

,,To sú  iné sľuby, daj mi už pokoj, zmizni, ak chceš, aby som ti pomohol.“ 

Na ďalší deň, keď sa deti vrátili zo školy, rozhodli sa, že všetky pyramídy, čo 

majú, zabalia a pošlú ich do Afriky.  

,,Pozri sa, Mirka, priniesol som veľkú škatuľu z obchodu, asi v nej bola 

chladnička, tak tu sa isto naše koláče zmestia. Dajme sa do práce,“ vraví Mirko svojej 

sestre. 

,,Jupííí! Už som sa bála, že nenájdeme takú veľkú škatuľu.“ 

Deti pyramídy pekne krásne poukladali, tie čo sa nezmestili, pojedli a poštou ich 

poslali do Afriky. Slonom isto veľmi chutili.  

 Kvetoslava Imreková  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 
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Aničkin sen 
 

Keď Anička ráno vstala 

na tváričke úsmev mala 

sníval sa jej pekný sníček 

v ňom bol jeden malý psíček. 

Bodríkom ho Anka zvala 

psíka veľmi rada mala, 

s nim sa hrala, prechádzala, 

i loptičkou pohádzala, 

a on rýchlo i hneď za ňou 

veľmi rád sa ihral s Annou. 

Tak im rýchlo prešiel deň, 

Aničkin sa skončil sen. 

Ráno vstala, vyšla von 

rovno pred ňou stál tam on. 

Taký istý malý psíček 

ako čo sa jej snil sníček. 

I hneď si ho do rúk vzala 

celého ho milovala. 

Bol to darček pre Aničku, 

vymámil jej úsmev v líčku. 

 

Ivana Čelovská  

Pedagogická fakulta 

Báčsky Petrovec

 
 

 
 Mačíčka Danuška 

 
Zimné poobedie. Všade ľad a sneh. Noc sa tíško ako zlodej prikrádala a všetká príroda sa 

dávala na spánok. Nič nebolo počuť iba vietor fúkal čoraz silnejšie. Nebo bolo veľmi 

hrozivé, sivé oblaky sa nadvili nad rovinou. Iba malá mačička Danuška sa neprestala hrať. 

Lyžovala, skákala, utekala, bavila sa na snehu. 

- Padá noc Danuška. Musíš ísť do postele! – zavolala mačičkina mama. 

     - Ľúbim zimu! Je veľmi zábavná. – odpovedala Danuška pokračujúc vo svojej hre.         

Utekajúc odrazu sa ocitla hlboko v lese, ďaleko od svojho domčeka. 

     - Ach, jaj! Kdeže som? Kde je môj domček? – žalostne zaplakala. 

     - Dobrý večer! – 

     - Kto je to? Kto to povedal? – bojazlivo sa opýtala mačička. 

Tichosť. Danuška bola veľmi zľaknutá. 

- Ha, ha, ha...nazdar! Mi sme spievajúce stromy. – 
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- Čo ste Vy? – zázračne sa opýtala Danuška. – Ale Vy ste stromy, vy predsa neviete 

spievať! – 

- Ale áno, vieme. Si medzi spievajúcimi stromami, v našom lese. Počuj! – a vzápätí 

bolo počuť spev stromov. Mačička si uvedomila, že viacej nemusí byť prestašená lebo 

jej stromy nič zlého neurobia. 

- Čo sa ti stalo maličká? Ako si sa k nám dostala? – 

- Stratila som sa, neviem kde je môj domček, mamička bude nahnevaná. – Stromy 

začali rozmýšľať. 

- A kde bývaš? – 

- Blízko pri rieky. – odpovedala mačička.  

Stromi aj ďalej rozmýšľali. – Vieš čo maličká? – Teraz povieme nášmu kamarátovi vetrovi, 

aby ťa sprevádzal cestou a ukázal ti ju späť domov.- Danuška zostala stať a počúvala ako 

vietor príjemne fúkal. – Počuješ? – 

- Áno, urobím ako ste mi povedali. Dobrú noc a dovidenia milé stromy. Ďakujem vám 

za pomoc. – 

 Danuška začala bežkať šťastná, lebo vedela, že jej vietor ukáže cestu k domu. Odrazu sa 

pred Danuškou ocitol veľký strapatý pes.  

- Dobrý večer – povedal štebotavým hlasom. – Hádam si sa nestratila v našom veľkom 

lese? – opýtal sa škodoradostne.  

- Áno, stratila, ale vetrík mi pomáha, aby som čím skôr našla cestu k domu. – povedala 

mačička netušiac o čo ide.  

- Ja ti ju ukážem, poď za mnou! – povedal veľký pes. 

A tak mačička poslúchla psíka, utekala za ním až kým neprišli po jeho domček, hlboko 

v lesíku. 

- Kde sme to? To nie je môj domček. Tu nie je moja mama. – bojazlivo povedala 

Danuška. 

- Ha, ha, ha...tu ja bývam! A z teba dnes urobím chutnú večeru! – hlasne zabrechal pes.  

Mačička si uvedomila jeho slová a preľakla sa. Poobzerala sa a vtedy už vedela, že vetrík 

viacej neduje, že ju pes určite zje. To všetko videl starý vlk, ktorý mnoho rokov žije 

v lese. Vyskočil pred ních, a obaja sa zľakli. 



 24 

 - Prac sa mi z očí ty nezbedník! – povedal nahnevaný vlk. Ešte ani nedopovedal posledné 

slovo a psíka už nebolo. Potom povedal mačičke, že viacej psíkom nech neverí a ukázal 

jej cestu ku rieky. Po východe z lesíka Danuška sa poďakovala kamarátovi vlkovi.  

Vetrík pomaly dul, noc bola mierna iba mačičkina mamička pred domčekom čakala na 

stratenu dcérušku.  

Po dlhej ceste na pobreží rieky vidno bolo maličký domček s matkou mačičkou vpred. 

Danuška ponáhľala k svojej mamičke a už ležali v teplej izbičky, vo svojom domčeku blízko 

lesíka. 

Maja Srnková 

Vysoká škola odborových štúdií 

 pre vzdelávanie vychovávateľov 

Nový Sad 

 

                     Jesenná opekačka  
 

 Jeseň. Teplý septembrový predvečer sa vliekol ulicou. Predvečerné ticho zrazu 

prerušilo príliš hlasné rozprávanie dvoch chlapcov. Boli to dvaja susedia:  Miloš, ktorý 

mal osem rokov, a jedenásťročný Milan. 

„Milan, pozri sa koľko listov tu máme! Héééj, tak to by bola poriadna hŕbka, 

hŕbka až do neba!“ povedal Miloš. 

„Ale netáraj...do neba...hi-hi-hi,“ odpovedal na to Milan. 

„Naozaj! Pozri, koľko je tu listov...keby sme ich spočítali, boli by tu milióny a milióny 

žltých, hnedých, zelených listov...“ riekol Miloš, kľakol si, začal hrabať v tráve 

a vyhadzovať listy na chodník...“ Jeden, dva, tri, štyri, 

päť...dvadsaťtri...päťdesiatštyri...osemdesiatšesť...deväťdesiatosem...devaťdesiatdeväť... 

stóóó! Héj, sto listov mám tu a aká malá hŕbka!“ 

„Ale prestaň ma otravovať s tým, Miloš! Mám lepší nápad! Utekaj do susedov a zavolaj 

Anku a Ivetku! Rýchlo!“ povedal Milan a zutekal domov. 

Miloš sa naňho najprv stroho pozrel, ale pohľad sa nezdržal na ňom dlho, lebo Milana už 

nebolo. Poobzeral sa okolo, pozrel sa na cestu  naľavo – napravo, rýchlo prebehol cez 

cestu a vbehol do Ankinho a Ivetkinho dvora. 
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„Ivetkááá, Ankááááááá...“ – a kým posledné „á“ doznelo, Miloš bol už na ulici. Pýtate sa, 

prečo? Há, prečo? Tak preto, že susedov pes Dunčo chcel iba pozdraviť Miloša, ale 

Milošovo srdce padlo rovno do gatí. Jeho strach, hlasný krik a zajačie zutekanie ešte viac 

naľakali Dunča a zutekal aj on. Nie za Milošom, ale na celkom inú stranu.  

Vzdychol si, sadol na lavičku a rozmýšľal o Dunčov a zrazu počul hlasný smiech. 

Obzeral sa, hľadel okolo, počúval, skadiaľ prichádza smiech a odrazu sa pred ním zjavili 

sestričky: Anka a Ivetka . Pozerali sa na neho a smiali sa, čo Miloša najprv hnevalo, 

ale potom sa aj on začal spolu s nimi smiať. 

„Sused náš, Dunčo ťa chcel iba pozdraviť a trošku sa s tebou pohrať, neboj sa ho...on vie, 

že si ty náš najlepší sused!“ 

Miloš sa znovu zasmial a porozprával im, že ani sám nevie, prečo sa tak zľakol, vraj 

„nohy mu zrazu začali samé začali bežať.“ 

Smiech znovu skrášlil ich tváre a zostal na nich, keď zbadali, že sa k lavičke blíži aj 

Milan. 

Milan kráčal dlhým krokom a v rukách niečo niesol. Kamaráti pozerali naňho a krútili 

hlavou, čo by to mohlo byť. Bola to červená misa zakrytá žltou „salvétkou“. Milan sa 

záhadne usmieval, lebo vedel,  že nevedia, čo je tam a prečo to nesie. 

„Miloš, kde je hŕbka miliónov a miliónov listov teraz?“ opýtal sa ho, no Miloš zostal  

zmätený, veď pred dvadsiatimi minútami Milan povedal, že veď nech netára a nech sa 

prestane hrať s listami. 

„No, listy sú tu...tam...aj tam...miliardy listov sú okolo nás, no predsa milión na jednom 

mieste nie je,“ odpovedal mu Miloš a pohľad spustil na žltohnedé listy, ktoré ležali pri 

lavičke. 

Milan spustil misu na lavičku a začal listy hrabať do kanála. Anka, Ivetka a Miloš na 

neho najprv len pozerali, potom mu aj oni pomohli a spolu hrabali listy. Hŕbka sa rýchlo 

zväčšovala a o malú chvíľku v nej ozaj boli milióny listov.  

Deti boli nadšené, stáli pri nej a pozerali na ňu, ako nádherne vyzerá. No zrazu malá 

Ivetka zastala pred nimi a opýtala sa: „A prečo sme my toto robili, prečo teraz tu len 

stojíme, čo budeme robiť?“ 

Anka a Miloš sa len pozreli, ale na jej otázku odpoveď nemali a obaja pozreli na Milana. 
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Milan skočil k lavičke, zobral misu a konečne im odhalil, čo v nej je. Boli v nej kúsky 

slaninky. Áno, áno,  slaninky. 

Aj keď im prezradil mystérium červenej misy, ďalšou záhadou bolo, čo s ňou teraz robiť. 

„A prečo si priniesol slaninku?“ opýtala sa Ivetka. 

„A kde je cibuľka?“ dodal Miloš. 

Milan sa zasmial, z vrecka vybral tenké drievka, na ktoré položil kúsky slaninky 

a každému z nich dal po tri drievka. Potom vybral zápalky a zapálil miliónovú hŕbku. 

Miloš sa chytil za hlavu, Ivetka začala utekať okolo kanála, z ktorého blčal oheň a Ankin 

pohľad zostal na slaninke, akoby ju očami už ochutnávala. 

„No tak, kamaráti, zábava sa môže začať! Rýchlo sem, položte slaninku na vaše drievka, 

vystrite ich k ohňu a pozerajte sa, ako slaninka plače, že ju teraz tu opekáme!“ 

Ivetka, Anka a Miloš pribehli k ohňu, uložili svoje drievka a začali si opekať prvý kúsok 

slaninky. Kým oni opekali prvý, Milan už sedel na lavičke a prvý kúsok jedol.  

Jeden kúsok, druhý, tretí a brušká boli plné. Sadli si na lavičku a pozerali na ohník, ktorý 

už iba ticho horel.  

 „Milan, toto bola výborná myšlienka! Slaninka bola ozaj chutná a ani zábavy 

nechýbalo!“ povedala Anka.  

„Bravó, bravó, bravó!“  zakričal Miloš tak hlasno, že prebral Ankinu a Ivetkinu mamu 

z predvečerných driemot. Vybehla na ulicu a so strachom na tvári sa ich opýtala, čo sa 

deje. Deti na ňu iba s úsmevom pozreli, porozprávali jej, čo robili a ako sa dobre zabavili. 

Mama ich všetkých objala, chytila sestričky pod ruku a šli domov, ako aj Milan a Miloš. 

 Noc pomaličky rozprestierala svoj čierny, nádherný plášť nad ulicou. Tichý vetrík 

kolísal opustené halúzky a strhával z nich aj posledné listy. Deti už pokojne spali a o čom 

snívali, to si už len musíte sami domyslieť...   

  

                                                        Annamária Simonovićová. 

                                                  Vysoká škola odborových štúdií  

pre vzdelávanie  vychovávateľov 

Nový Sad 
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Ženský hráč 
Bol som jeden z mnohých chlapcov z našej ulice. Vždy sme hrávali futbal 

a všelijaké chlapčenské hry. Strašne som nenávidel dievča s červenými vlasmi. Bolo to 

jediné dievča, ktoré sa stále chcelo s nami hrať. Ale ktože už videl dievča, ako sa hrá 

s chlapcami a to dokonca futbal!  

Zo začiatku sme ju nepustili medzi nás, ale potom tak 

naliehala, že sme jej dali šancu odohrať jeden zápas s nami. Jediný 

problém bol, do ktorej skupiny ju máme zaradiť. Nik ju nechcel, lebo 

sme si mysleli, že nevie dobre hrať. Nakoniec som ju ja zobral do 

svojej skupiny. ,,Aj tak bude hrať s nami len ten jeden jediný  zápas,” 

myslel som si. Hoci nevedela dobre hrať, vedela však dobre zavadzať našim rivalom. Bol 

to dobrý zápas. Zvíťazili sme vďaka jej zručnosti a schopnosti. Potom sme ju postupne 

začali pozývať,  keď sa odohrávali nejaké hry v našej ulice. Bola pre nás dobrou 

pomocou, keď sme sa guľovali v zime. Robievala nám gule a tak vždy každá skupina, 

v ktorej sa ona ocitla, zvíťazila. Od vtedy sa stala našou  kamarátkou. Stala sa aj 

nenahraditeľným hráčom v našej ulici.  Vždy sme sa škriepili, do ktorej skupiny pôjde.  

 

Maja Šipická  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 

Úspešná cyklistka 

              Prišla jeseň. Je po prázdninách a znovu je ďalší školský rok pred nami. Tohto 

roku sa stanem šiestačkou. Mama s oteckom mi kúpili novú tašku, niekoľko tričiek, 

vypýtala som si aj nové tenisky a nový bicykel. Veď nemôžem chodiť do školy pešo! 

Keď som bola mladšia, chcela som byť ako známa cyklistka Šolderová. Vždy sa mi 

snívalo, že som prvá na pretekoch a mám veľmi veľa obdivovateľov. Dosť! Idem spať. 

Predtým som počula, ako mama z kuchyne s niekým telefonuje:  „Veľmi ma to mrzí 
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povedať, ale nemôžem pochopiť, ako tí rodičia môžu dovoliť tomu nezbedníkovi robiť 

také svinstvá. Je iba šiestak ako naša Alenka.” Z toho rozhovoru by aj debil pochopil, že 

ide o Peťa. Peťo bol môj spolužiak a nielen spolužiak, ale aj môj najlepší kamarát. Mama 

ho nenávidela, lebo minulý týždeň zaviedol môjho mladšieho brata do stávkovej 

kancelárie. Bola to velikánska kancelária, hádam väčšia ako celý Las Vegas. „Ale si ty 

somár”, povedala som mu, keď sme sa prvýkrát stretli v škole. „Všetky peniaze, čo ste 

mali, ste minuli  v tej poondiatej kaviarni a či kde ste to boli a teraz ten chudák doma 

narieka, ako keby nemal po celý rok čo jesť.“ − „Chceš povedať, že ja som vinný?” − 

„No nie, môj kocúr Tarko je vinný!” −  „Ja som chcel iba trochu zabiť čas. Keď som 

videl Mareka stáť pred vaším domom ako konskú sochu, opýtal som sa ho, či pôjde so 

mnou.” − „Ale nepovedal si kam, však?” − „Vtedy, to nebolo také dôležité. Šli sme.” −  

„Dobre, ale nech sa vám to radšej viacej nestane”. To boli moje posledné slová, pretože 

práve v tej chvíli zazvonilo.  

            Domov som prišla veľmi unavená. Ale nechcelo sa mi spať. Chcela som 

vyskúšať môj nový bicykel. Cestou som znovu stretla Peťa, ale teraz so Števom. „Ojojój, 

pozri na tú Alenu. Nevedel som, že máš nový bicykel!” hrdo povedal Peťo. „Kúpila mi 

ho mama s oteckom,” odpovedala som. „A to pri akej príležitosti? Aby si im čím skôr 

zmizla z očú? “ posmešne dodal Števo. „Nie, aby som mohla teba, tu, na tvári miesta 

zraziť.‟ Rehotali sa ako kone. Banda! Myslela som, že im jednu vylepím. Zvrtla som sa a 

šla som si kúpiť zmrzlinu. Ani som len netušila, že tam stretnem Paľovu starkú. Takú 

otravnú a zvedavú starkú hádam nikto nemá. „Alenka moja, dávno som ťa nevidela. Ako 

sa máš?‟ − „Dobre, starká.” − „Vieš, môj Paľko včera odcestoval do mesta. Hovorila som 

mu, že bude pršať, ale nezobral si žiadny dáždnik, jaj! Alenka, nie si chorá?‟ − „Nie, 

starká.” − „Alenka, nechcela si aj ty niekam odcestovať?‟ − „Nie, starká!” − „Alenka, 

zajtra pôjdem aj ja do mesta, mám tam nejakú prácu. Najprv pôjdem Gašparovou ulicou, 

tam je betónový chodník, lepšie sa po ňom kráča ako po obyčajnom tehlovom. Potom je 

tam neďaleko autobusová zastávka.” − „DOBRE, starká.”  Ja som sa rýchlo otočila, lebo 

sa mi už celá zmrzlina  roztopila. Vždy len „Alenka toto, Alenka ono…Uf, aká špina.” 

Vyšla som von z predajne a tu bicykla niet. Je po ňom. Niekto mi ho ukradol. Iste to 

urobili tí dvaja darebáci. Žalovať ale nebudem. A ani nariekať nebudem. Uvidia, keď im 
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zotnem hlavy a potom sa budú veru smiať. Sviniari! A k tomu všetkému, tá Paľova 

starká! 

 

        Domov som šla pešo. Vyzula som si topánky a zavrela som sa do svojej izby. „Takú 

zákernosť mi ešte nikto nevyviedol,” povedala som si. „Všetko vidím v čiernom. Zdá sa 

mi, že všetko to pekné mám už za sebou, že nežijem v pravý čas a že nežijem ani svoj 

život. Chcem môj bicykel! Rozumiete, bicykel! Už nemám ani len kamaráta. Kamaráta? 

Peťo, pfff!‟ Po dlhom premýšľaní, čo by som urobila tým dvom hovädám, vošiel mi do 

izby otecko a rozčúlený hovorí: „Čo máš ty v ušiach vatu?  Nepočuješ, ako na teba 

volajú? Ten tvoj Peťo stojí tu s nejakým hlupákom už vyše pol hodiny. Pod okamžite 

dolu a ozvi sa im, prosím ťa!‟ Ten hlupák, ako ho bol môj otec nazval, bol Števo. Mal 

blond vlasy a výrazné modré oči. Vždy patril medzi tých najväčších sukničkárov . Bol o 

dva roky starší, chodieval do 8. B. Ale ja, keď ho vidím, som ako v siedmom nebi. Ale, 

dodnes som to nikomu nepovedala. „Čo chcete, vy drdáci?” vybuchla som so zvýšeným 

hlasom. „Čo tak vreštíš?” prvý sa ozval Peťo. „Priniesli sme ti späť bicykel,” dodal 

Števo. „Čo si myslíte, že sa to teší?” − „Alenka, počkaj! Myslíš to vážne? Veď to bol iba 
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žart,“ zamrmlal Števo. „Aký žart? Žiadny žart. Je to môj nový bicykel. Chápeš? Hm, 

pozri ty, ide sa mi posmievať!” - „Ale nie!” − „Ale áno!” − „Alenka….ja ťa mám rád! 

Nebol to náš zlý úmysel. Ja som sa chcel iba s tebou stretnúť. A teraz už aj viem, kde 

bývaš.” Bum! Ako hrncom po hlave. Keby som mala pri sebe aspoň pol deci vody! Isto 

by mi schladila moju rozžeravenú tvár. „Zajtra v kine premietajú dobrý film. Pôjdeme 

spolu?‟ − „Nó, to ešte uvidím.” − „Prosím ťa, poď. A predtým môžeme ísť na zmrzlinu” 

− „Uf, tá zmrzlina!” pomyslela som si.  „Dobre.” − „Uvidíme sa zajtra, Alenka. Maj sa 

pekne.”  

          Celú noc som sa dívala na povalu. Nemohla som sa dočkať, kedy  bude zajtra. 

„Všetky dievčatá budú žiarliť, keď ma uvidia so Števom,” pomyslela som si. „A môj 

bicykel? Ten počká. “         

                                                                                                                Anna Lekárová  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 

Nie celkom každodenné  odpovedanie 

• Peter, vstávaj! Už je tri štvrte na sedem. Veď, zmeškáš! 

• Áno, vstávam... 

• To nie ,,vstávam’’, ale ozaj sa už dvíhaj z tej postele! 

• Ale, mama, veď aj učiteľ vždy mešká aspoň desať minút. Určite to stihnem načas. 

• Nechcem počuť žiadne výhovorky a fantázie, ale chcem okamžite, v tomto 

momente, ABY SI VSTAL! Počul si ma?! 

• Počul... 

• Nehovorila som ti včera večer, aby si nechal ten počítač? Ale ty nie. Ešte päť 

minút, potom dve minúty a nakoniec si to natiahol na hodinu!  

      Synček môj, keď si mládenec v noci, buď mládenec aj ráno! 
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   A už vstaň!  

A vstal som... 

Musím uznať, sú aj ľahšie veci v živote, táto je z najťažších na druhom mieste. Prvou je, 

normálka, vypracovanie domácej úlohy.  

Samozrejme, ako som predpokladal, učiteľ meškal na hodinu, a to nie desať minút, lež 

sedemnásť! Ako vždy, aj teraz povedal, že autobus nestihol načas.  

Vošli sme do triedy. Všetci sme boli prítomní, takže sa nezadržal pri zapisovaní do 

triednej knihy. 

Začal nám prednášať. Viem, že sme sa začali učiť o druhej svetovej vojne, ale potom som 

registroval už len farbu jeho hlasu, ostatné som sa ozaj snažil, ale nedalo sa. Mal 

oblečené čierne džínsy a širokú červenú košeľu, ktorá nebola všade rovnako zapásaná. 

A ani na džínsoch nemal jedno vrecko normálne. Istotne bolo plné cigariet a zápaliek, 

lebo fajčí, kedy len môže. Vlasy mal hnedé, kde-tu sa dala vidieť lysinka, ktorú si 

usilovne začesával každé ráno. Ale potom to robil už aj na hodinách, keď sa cítil nesvoj 

alebo keď sme sa ho niečo opýtali a on nám nevedel na to odpovedať. Ach, ten pán 

Trienkovič, to je dobrý človek. Pri známkovaní nám vždy dával vždy pätorky a štvorky, 

len Zuza Hrušková a Emil Čangaľa mali trojky, ale to len preto, lebo si nikdy nedoniesli 

na hodinu knihy a zošity. 

• Peter, Peter! Prečo mlčíš? Veď teba sa pýtam! 

• Áno, pán učiteľ? 

• No, odpovieš mi na otázku? 

• Ja, ja... ja som ju nepočul dobre. Mohli by ste ju, prosím vás, zopakovať? 

• A ty ma nepočúvaš?!  

• Pán učiteľ, je mi veľmi teplo a keď mi je teplo, ušné laloky sa mi nechcú 

podľa mojej vôle pohybovať. 

• Ach, Petrík môj, Petrík, chudáčik môj, no tak budeme musieť niečo s tým urobiť.  
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• Dozorní, prosím, otvorte okno, aby nám tu ,,náhodou‘‘ niekto neohluchol! 

• A ty mi, Peter, teraz povedz, čo sa udialo v roku 1945? 

Pozerám na učiteľa, ale len krátko, potom sa maximálne vyhýbam jeho malým čiernym 

očiam s hustými obočím v strede takmer spojeným. Je mi to veľmi nepríjemné. Veľmi, 

veľmi. Najradšej by som ušiel, ale nemôžem. Môj múdry rozum, moja reputácia, moja 

osobnosť, moja krása – všetko je v jeho rukách. Ach, ja chudák. Čo si len počnem? Môj 

život je zničený. Totálne a celkom.   

Je ticho. Veľké ticho. Cítim koniec. Je už blízko. 

Krik. Nemalý. Niekto kričí z celého hrdla.  

Otočím  hlavou a spolužiačka Hana, ktorá sedí v prvej lavici, lebo z druhej už nedovidí, 

mocne vrieska, že by to zobudilo aj mŕtveho. Pozrel som sa na ňu a mal som čo vidieť! 

Vrabec! Tučný malý vrabec sedel pred ňou na okne. Nebožiatko, triasol sa. Chcel sa 

posunúť, ale s pazúrikom sa zakvačil do dierky na pravej hornej strane závesu. Najprv 

sme boli všetci v šoku, ale potom nám to začalo byť smiešne. Učiteľ hrdinsky odbehol 

chytiť nášho nového člena triedy. Vyšplhal sa na stoličku, pre každý prípad požiadal 

dvoch žiakov, aby mu ju držali, a dal sa do toho. Začalo byť len horšie. Vyľakaný vtáčik, 

ktorému istotne išlo srdce vyskočiť z učiteľovho útoku, sa začal tak mykať, že odtrhol 

časť závesu a lietal s ním po triede. Ale naslepo. Netrvalo to dlho. Záves s vrabcom padol 

na zem. Učiteľ sebavedomo podišiel k nemu, ale tento krát sa oťapený vrabček dostal, 

predstavte si, ani ja neviem ako, pod jeho košeľu. Ach, to bolo... Lepšie ako nejaké 

divadelné predstavenie. Pán Trienkovič si roztrhal v šoku košeľu a pustil toho malého 

tvora do rozosmiatej triedy. Nakoniec sa vrabček dostal znovu na druhý záves. Ale tento 

krát najšikovnejší chlapec zo šiestej A triedy Mišo Huncútovie odvážne vyskočil na 

lavicu, chytil malého vrabčeka a pustil ho von. 

A zrazu bolo počuť školský zvonec.  

Ach... Čo povedať? Bola toto predsa len zaujímavá hodina. 
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A nikdy nebudem hovoriť nikdy.  

Niekedy mi naozaj to menšie a slabšie môže oveľa viac a lepšie pomôcť ako ja sám sebe.  

A odvtedy je mojím obľúbeným živočíchom ten, čo v živote neurobil, nerobí a ani 

neurobí ani jeden krok, ale v skokoch dosahuje rekordy. 

Adela Obšustová  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 
Ako sme kupovali somára  

 
 

  - Starký, ja chcem somára - povedal šesťročný Mirko svojmu dedovi. Istotne sa pýtate, 

ako si Mirko rozmyslel, že chce práve somára a nie loptu, korčule, alebo bicykel.  

  Bolo to takto: ked´ si raz starý otec so susedom Janom popíjali na dvore pálené, dobehol 

ku ním Mirko s takouto žiadosťou.  

- Starký, vieš ja by som chcel jazdiť na koni, tak ako tí tam v televízii´Kone sú veľké, 

kúpi ti tvoj starký somára a to takého ušatého - povedal starý otec držiac v ruke 

poloprázdny štamblík. 

- A budem ho môcť aj jazdiť? - 

opýtal sa Mirko a srdiečko mu len 

tak poskakovalo. 

- Budeš ho môcť aj jazdiť, aj priahať 

- povedal starý otec s ešte väčším 

úsmevom, teraz nemal len nos, ali aj 

líca červené a oči sa mu len tak 

ligotali. 

- Do tej našej modrej vlečky, čo? - 

natešene dodal Mirko. 
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- Do tej - odvetil starý otec. Kto vie koľko by tento dôležitý rozhovor trval, keby ho 

stará mama nebola ukončila.  

-  Už si hlavu naplnil, kráčaj dnu! Čo len prázdnu slamu mlátit budeš aj zajtra. 

Mirko od radosti ani spať nemohol, srdiečko mu bilo ako zbláznené. Ležal v posteli, 

ale starého otcov sľub mu nedovolil ani len zažmúriť. Rozmýšľal o ušatom somárovi, 

o tom ako na ňom bude jazdiť a ako mu všetky deti z ulice závidieť budú, keď ho na 

somárovi uvidia.  

Ráno len čo oči otvoril, rychlo sa obliekol a ešte rýchlejšie bežal k starému otcovi, 

aby videl či tento sľub dodržal. Keď prišiel, starého otca nebolo. ,,Istotne odišiel kúpiť 

somára´´  pomyslel si Mirko a sediac na stoličke čakal, kým starý otec príde so somárom. 

Onedlho do kuchyne vošla stará mama. 

- Starká, vieš ty čo mi starký kúpi? 

- Čo srdienko? Opýtala sa stará mama milo pozerajúc na Mirka. 

- Somára a to takého opravdivého, na ktorom budem môcť aj jazdiť a starký vravel, 

že ho aj do tej našej modrej vlečky priahať budeme-hovoril Mirko tak rýchlo, že 

sa ani nadýchnuť poriadne nestačil. 

- Ale potom musí starký kupiť aj kočík do ktorého toho somárika zapriahnete. 

- Ty ma vôbec nepočúvaš, veď ti vravím, že ho budeme priahať do tej našej vlečky. 

Teraz už trochu nahnevane vysvetľuje Mirko starej mame. V tom do kuchyne 

vstúpi starý otec držiac v ruke vrecko plné rýb.  

- Starký, starká mi nechce veriť, že si mi kúpil somára.  

- Somára? Starkého prekvapili Mirkove slová. Na rozdiel od Mirka starý otec mal 

včera plnú hlavu páleného, takže sa mu  sľub už do hlavy nevmestil. 

- Tak ty si ma oklamal a mne vravíš, že sa klamať nesmie. Teraz si už starý otec 

spomenul na rozhovor, ktorý mal s vnukom pri pálenke. 

- Veď kúpim, ale trocha pozdejšie. 

- Nechcem pozdejšie, chcem teraz - neústupčive zneli Mirkove slová. 

- Len sa nehnevaj, veď vieš, že ťa mám najradšej na svete-uspokojoval starý otec 

vnuka, leš neúspešne. Mirko vie, že je sľub veľmi dôležití. ,, Ty klameš a ten čo 

klame, ten aj kradne a tí čo kradnú idu di väzenia a tí vo väzení maju blchy a ja sa 
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s blchavými nerozprávam.´´ Keď starý otec vidí, že si s vnukom neporadí, žiada 

o pomoc srarú mamu. ,,Marka, veď mu povedz´´ 

- Vieš, to si ty na vine, čo si mu mal takú hlúposť sľubovať.  

- Mirko môj, starký keď sa opije, tak nevie čo rozpráva. 

- Tak ja som opilý? Na štvrtok pôkdem do Šídu na jarmok a somára kúpim. 

Starého otca, starkyne slová veľmi urazili, že mu chutí pálene, to si prizná, ali že je 

opitý, nikdy. 

- Paľo, ak ty toho somára prinesieš, ja sa vy-sťa-hu-jem, počul si ma vysťahujem. 

Srditým hlasom vyhrážala sa starká. 

- Ale ja som mu sľúbil. 

- A ja ti sľubujem, že ak ty toho somára domov dovlečieš, dám ťa do blázinca 

a nemysli si, že ťa odtiaľ chytro pustia, keď im poviem, že si somára kúpil. Veď 

na posmech výjdeme.Vieš ty, že to ráno ručí. Čo susedovci povedia? 

- Veď to nebude veľký somár, ľež malý somárik-žriebä. 

- Jaj, načo mu bude malý, keď má teba somára starého.  

- Vidíš Mirko, starká nám nedovolí kúpiť oslíka - ospravedlňuje sa starý otec 

vnukovi. 

- Ale ja hcem-Mirko trvá na svojom. 

- No počuješ, keď chce... 

- A čo keď bude chcieľ slona? Nedá sa presvedčiť starká. 

- Ale ja nechcem slona, lež somárika-vysvetľuje Mirko. 

- Chci - prísne povedala stará mama. 

- Niagarské vodopády tiekli z Mirkových očú, ani krokodíly neronia také slzy, ako 

čo Mirko po týchto slovách. 

- Len pozri čo si urobila - vraví starý otec zagániac na starú mamu. -Tak rozplakať 

dieťa, nepočúvaj ju, kúpi tebe tvoj starký somárika - uspokojuje starý otec 

vnúčika. 

- Paľo, Paľo, rozum nemáš - povedala stará mama a držiac sa za hlavu vyšla von 

s kuchyne. Starká dobre vie, že nie len klinec má tvrdú hlavu. 
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Prišiel aj štvrtok, Mirko už od rána čaká na starkého. Rozmýšľa, aké meno dať 

somárovi. Keby tak mačička, alebo psík, to by zvládol ľavou zadnou, ale somára ešte 

nikdy nekrstil. 

- Dáme mu meno Paľo, ako tomu starému - povedala stará mama a zhlboko 

vzdýchla  

- Bože, čo som len zhrešila, že ma takto tresceš - V tom zahrkotala modrá vlečka, 

Mirko už aj bol na ulici, pribehol ku vlečke a v pravom rohu našiel učupené, 

snehobiele kozliatko, s malými uškami a s ešte menšimi rožkami.  

- Vieš Mirko, somárikov tam nemali. Vysvetľuje starý otec, Mirko a kozliatko sa 

hneď spriatelili a veselo sa pustili do naháňačky, narcisy a hiacinty len tak lietali. 

Ked sa zvečerilo Mirko s kozliatkom sedeli na podstienke a starý otec so starkou 

pozerali na vnuka a jeho nového kamaráta. 

Mirko sa ani dodnes  nedozvedel, či starý otec hovoril pravdu, alebo sa len bál blázinca 

s ktorým sa mu vyhrážala stará mama,vie len to, že má najlepšieho starého otca, ktorého 

si nedá ani za sto somárov. 

                                                                       Viktor Korčok  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 

                        Zuzanka nezbedníčka a oberačka 
 

Bolo krásne septembrové ráno. Slnko sa zobúdzalo a rozprestieralo prvé lúče 

priamo cez okno do Zuzankinej izby. Pošteklilo ju po tváre a prebudilo zo sladkého sna. 

V okamihu sa napajedila na matku, ktorá večer zabudla stiahnuť roletu na jej izbe a teraz 

ju toto dotieravé slnko zobudilo a to práve, keď snívala oberačku. 

- Jaj! Oberačka! Veď dnes ideme na oberačku! – vykríkla Zuzanka spamätajúc sa na 

včerajší rozhovor rodičov, vyskočila z postele ako strela a vbehla rovno do spálne. 

- Mami, mami! Stávajte! Čo tak dlho spíte?! Ideme už na tú oberačku? – kričala hlasno 

Zuzanka. 
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Matka pozrela na budík, nebolo ešte ani pol šiestej, ale vedela, že im nedočkavá 

dcérka viac spať nedá a preto voľky-nevoľky stala z postele a dcéruške  povedala:  

- Ideme dcérka moja. Len nech sa schystáme, naraňajkujeme, tebe chytím dva krásne 

vrkôčiky a pojdeme. –  

Zuzanka žiariac od šťastia, že ide k starým rodičom na oberačku, rozmýšľa: 

- Bude tam aj moja tetuška a istotne mi bude znovu rozprávať nejakú rozprávku. Ako 

sa jej len toľko rozprávok zmestí do tej malej hlavy? Veď moja matka ma väčšiu 

hlavu ako tetuška a nevie ani polu toľko rozprávok ako ona. A ešte lepšie by bolo, 

keby ma mama pustila večer k tetuške spať a ona mi potom bude spievať uspávanky. 

Aj tie vie nekonečne mnoho – dumala malá Zuzanka a úsmev jej neschádzal z tváre, 

pokým plánovala čas, ktorý strávi s tetkou, lebo ju mala veľmi rada. 

Prišla Zuzanka s rodičmi do vinice a keď uzrela tetu, modré oči jej svietili od 

šťastia a utekala k nej – Tetka,  môžem dnes u vás spať? –  
- No môžeš milá moja, ak ťa maminka pustí. Ale teraz už poď nech oberáme hrozno. 

Ja budem odstrihovať strapce a ty skladaj do kôša.-  

Zuzanka cítiac sa dospelou, pyšná, že aj ona pomáha pri oberačke skríkne na otca: 
- Otec, čo už nejdeš zobrať tento kôš?! Nevidíš, že je plný! –  

Otec sa usmial, zobral kôš a povedal: - Táto nezbednica taká malá a už rozkazuje. 

Mamina dcéra.- všetci sa zasmiali. 

Zuzanka sa tvárila, že nepočula otcovu výpoveď, lebo jej liezol na nervy. Obrátila 

sa k tetke a z múdrosti povedala: 
- Vieš čo tetka? Ja dnes večer pôjdem k tebe spať a mohli by sme my dve ísť do 

diskotéky. – 

Tetka sa sladko usmiala. – Do diskotéky? Ale kdeže. A čo na to povie tvoj ocko?-  

- A čo môže povedať? Veď sme my už veľké dievky. – vystrelila Zuzanka ako 

z pušky. 

- Dobre milá, dohodneme sa večer. A teraz do práce. Treba toho ešte dosť urobiť.- 

Už bol predvečer, oberačka sa zakončila a Zuzanka šla so starými rodičmi 

a s tetkou domov.  Unavená zabudla aj na plány o spoločnej výchádzke s tetkou a hneď, 

keď sa okúpala, ľahla si do postele. 

 – Tetuška zaspievaj mi nejakú uspávanku – povedala už napoly spiac. 
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Teta spievala tíško uspávanku, ktorú Zuzka mala veľmi rada a keď videla, že zaspala, 

vyšla von z izby a chystala sa na večerný tanec do diskotéky. 

 Ale Zuzanka sa odrazu zobudila a malé srdiečko jej začalo rýchlo biť. 
- Kde je moja mamka? Prečo som sama v izbe? Tetuška istotne tašla do diska a mňa 

nechala samu. Vari idem domov – so slzou v oku rozmýšľala nahnevaná Zuzanka 

a ani dva ani tri skočila z postele ako strela, šaty pod pazuchu a už sa v pyžame 

poberá dolinou domov, na druhý koniec dediny. Pobehujúc nahlas rozmýšľa:  

- Idem ja len k mojej maminke. Tá ma nikdy nenechá samu, aby tašla do diskotéky ako 

tetka. A tej poviem, že sa mi nepáčia jej rozprávky a že ani nechcem, aby mi viac 

spievala uspávanku.- 

Prišla Zuzanka už na Hornú dolinu, keď ju tu stretla suseda, ňaňa Mara. 

- Zuzka, pre pána Boha! Čo ty tu robíš? Veď sa už zvečeriava a ty tu sama! Sa nebojíš? 

Poď, odnesiem ťa domov! 

Zuzku táto ňaňa Marina výpoveď ešte viac napaprčila a preto skríkla: 
- Ja? Ja nie som malá! Pozri, aká som už veľká! – zdvihla ruku ponad hlavu a ešte 

k tomu doložila:  

- Mám už tri roky! A domov ma odniesť netreba, cestu poznám, veď viem skadiaľ 

chodievame s matkou, keď ideme od tetky! – a obrátiac sa začala utekať v pyžame, 

so šatmi pod pazuchou až jej vrkoče lietali na všetky strany. 

Hneď aj bola doma, na šťastie ešte nebolo zapreté, vbehla do kuchyne, hodila sa 

matke do náručia a nežne povedala: 

- Mami, zaspievaj mi ty uspávanku. Tvoja je krajšia ako tetina.- sadla si k mame do 

lona a vtedy si len všimla, že v kuchyni sedí aj teta. Zdala sa jej aj akási smutná. 

Pomyslela si, že istotne sa jej nepáčilo na tanci. 

Zuzanka, unavená,  zaspala  v maminom lone a až do rána snívala oberačku. 

  

                                                                                                    Jana Kováčová  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

 Univerzita v Novom Sade 

 

 



Ľahkoverný jež 
 

Beží ježko maličký, 

jabĺk plné ihličky. 

Chalupu má dobrôt plnú  

už len čaká pani zimu. 

 

Zima prišla, ježko spí, 

on sa zimy nebojí. 

Kto na dvere zaklope, 

pohostiť ho ježko chce. 

 

Klope líška prefikaná, 

líška sa ježovi, že je samá. 

Ježko dobrak predobrý,  

dobroty hneď vyloží. 

 

 

 

 

 

Líška začne nariekať,  

že nestihla nič schystať. 

A ježko jej spakoval, 

všetko čo len doma mal. 

 

Hneď sa líška pobrala, 

aj dobroty si vzala. 

Len čo dvermi zabuchla 

od smiechu až prepukla. 

A keby len ježko znal, 

že sa prekabatiť dal. 

 

 

 

 

Ušiaková Katarína 

Pedagogická fakulta 

Báčsky Petrove 
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