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Čarbológovina 

 

Za siedmimi horami a siedmimi dolami, za hranicou, cez ktorú sa dostanete iba v tých 

najväčších fantáziách, nachádza sa jedna krásna krajinka Čarbológovina. Je to krajinka 

všetkých rozprávok a detských fantázií. Krásne si v nej naţívajú Čarbokráľ s Čarbokráľovnou 

a čarbodeťmi, čarbotrpaslíci, čarbovíly, čarbodraci a všetky iné rozprávkové bytosti, na ktoré 

si len pomyslíte.  

Všetci obyvatelia Čarbológoviny si tak svorne naţívali dovtedy, kým sa v ich krajine 

nezačalo všetko krásne búrať, tratiť a miznúť. Nikto však nevedel, čo sa to vlastne deje 

a prečo je to tak. Preto okamţite zasadla  čarbokomisia, lebo rozprávkovej krajine hrozilo 

velikánske nebezpečenstvo, ktorého sa obával kaţdý jeden Čarbológovinec – aj dievčatká a 

chlapčekovia, ktorí svoj voľný čas netrávili pri počítačových hrách a na internete, ale pri 

rozprávkových knihách, fantazírovaní a snívaní, či uţ v noci alebo cez deň s otvorenými 

očami. 

Rozprávkovej krajine hrozil zánik. Pýtate sa prečo? Hneď sa to dozviete. Na vine boli 

moderné deti, ktoré sa uţ nechceli hrávať s bábikami a autíčkami, nechceli čítať rozprávkové 

kniţky, lebo čoraz viac detí chcelo čím skôr dospieť a tak hračky, knihy a rozprávky odhodili 

do kúta a prestali sa tešiť z princezien, ktoré princovia zachránili pred drakmi so siedmimi 

hlavami, prestávali sa tešiť z  krásnych víl a malých zázračných trpaslíkov. Bolo to také 

strašné, ţe sa uţ rozprávky nemohli končiť dobre známymi slovami „...a ţili si šťastne 

naveky“, lebo sa nevedelo, či rozprávková krajina bude zajtra ešte existovať. Dokonca sa v 

rozprávkovej Čarbokrajine zmenili aj vzťahy medzi obyvateľmi. Draci kaţdodenne chodievali 

na rozprávkový zámok. Bojíte sa, ţe by mohli ublíţiť kráľovskej rodine? Nie! Všetci sa stali 

teraz dobrými kamarátmi, lebo majú spoločný cieľ: zachrániť krajinu rozprávok, našu 

Čarbológovinu, pred zabudnutím a zánikom. 

Rozprávková komisia zasadala dlho. Jej členovia rozmýšľali a rozmýšľali, kým 

nevymysleli spôsob, ako sa pokúsia zachrániť svoj domov. Rozhodli sa nájsť kamarátov z 

ľudského sveta. Tí ľudia však museli byť veľmi kreatívni a tvoriví, lebo Čarbológovine sa 

dalo pomôcť iba fantáziami. Kaţdou jednou fantáziou malo pribudnúť v našej Čarbokrajinke 

niečo krásne. Obyvatelia tejto krajiny – Čarbológovinci sa rozhodli, ţe im pomôţu študenti 

slovenského jazyka.  

Študenti mali za úlohu byť kaţdý deň vo svojich fantáziách v Čarbológovine. Svojou 

fantáziou mali dotvárať túto nádhernú krajinku. Dokonca sa niekedy ani na prednáškach 
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nemohli koncentrovať na učivo, lebo v myšlienkach boli stále prítomní v Čarbokrajine. Spolu 

s kráľovskou rodinou a všetkými obyvateľmi robili plány. Mali ťaţkú úlohu. Ťaţko im bolo 

vymýšľať  pekné rozprávky, dobrodruţné a fantastické príbehy, ktorými mali svojich malých 

kamarátov odpútať od počítačových hier a pripútať k rozprávkovým knihám.  

Mladí študenti sa však nedali odradiť. Fantazírovali a fantazírovali, vymýšľali, tvorili 

a kaţdou jednou vetou, ktorú vymysleli, bola rozprávková krajina o krôčik ďalej od zániku a 

zabudnutia. Kaţdou časťou rozprávky, smiechom a zabávaním krajinka Čarbológovina 

oţívala a začala prekvitať pestrými farbami. Uţ napoly rozpadnutý kráľovský palác sa začal 

meniť na ten najkrajší rozprávkový zámok, aký si viete predstaviť. Draci začali veselo 

poletovať po oblohe, škriatkovia a trpaslíci si našli nové domčeky, príroda začala hýriť 

všetkými dúhovými farbami.  

Všetky krásne myšlienky a fantázie oţivili Čarbológovinu. Múdri a kreatívni študenti 

dokonca vymysleli toľko krásnych rozprávok, ţe museli vymyslieť Čarbológ - časopis, v 

ktorom mali byť zachované všetky ich fantázie a výtvory. Tento časopis môţe aj vás, milé 

deti, priviesť do zázračnej Čarbológoviny. Čítajte si ho spolu s nami a v myšlienkach buďte 

spolu s Čarbológovincami. 

A poviem vám ešte jednu dobrú vec. Aj vy môţete pomáhať našim hrdinom 

Čarbológovincom. Môţete im darovať vášho obľúbeného domáceho miláčika, mačičku, 

papagája alebo činčilu, dokonca tam môţu byť domácimi zvieratkami aj slony, zebry alebo 

ţirafy. Môţete svojou fantáziou vynoviť Čarbológovinský zámok, kúpiť bazén alebo hoci aj 

vysadiť kvetinovú záhradu. Čím viacej toho navymýšľate, tým dlhšie a šťastnejšie budú naši 

hrdinovia ţiť a tešiť sa z takých šikovných detičiek, akými ste práve vy. 

 

Anna Margareta Valentová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  

Ţenil sa nôţ s vidličkou 

 

Ozval sa dom správou veľkou, 

ţe sa ţení nôţ s vidličkou. 

Príbor oţil silným dychom, 

všetko riešia iba krikom. 
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Aj domáci súhlasili, 

pripijú si na veselí. 

Tí dvaja sa dávno drţia, 

pri obede dobre slúţia. 

 

          Prišla svadba, radosť veľká. 

          Pozvali aj babku, dedka. 

          Tancuje nôţ s nevestou, 

          pridal sa tanier s lyţicou. 

 

Nevesta má štyri rohy, 

na nich závoj pevne stojí. 

Pichla sa do tvrdej kôry, 

ţeníchovi len po vôli. 

 

          Odkrojili z mäska sústo, 

          koláč skúšal iba prstom. 

          Vykrikoval po okolí 

          dámy, páni, uţ sme svoji. 

 

Misky, tácky, hrnčeky, 

zahrajte nám po svetsky. 

Aké tango schystali, 

mali ste byť svedkami. 

 

 

 

Aneta Lomenová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  
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Perfektný plán s neperfektným koncom 

 

Miškovi sa nechcelo dnes ráno vstávať do školy. Pod perinou bolo tak krásne teplo –  

veď na tom pracoval celú noc – a teraz má ísť von, na to zimisko. Vystrčil najprv len noštek, 

potom prštek a  rozmýšľal: predstierať, ţe je chorý, sa mu neoplatí, lebo mama, tá je 

prefíkaná, ona pozná jeho talent, ešte ho aj za uši vyťahá, a keby to náhodou vyšlo, musel by 

ešte ísť aj k lekárovi. Spoľahnúť sa na maminu dobrotu, ţe mu povolí len tak z ničoho nič 

zostať doma, je veľmi riskantné, prakticky nemoţné. Zostalo mu jediné riešenie. Všetko si 

pekne naplánoval: Ešte desať minút v posteli, potom vstane, bude mať presne tridsať sekúnd, 

aby sa obliekol, umyl a učesal, dve minúty, aby zjedol raňajky a vypil mlieko, potom... Vtom 

mama uţ štvrtýkrát vošla do izby s krikom. Bolo mu jasné, ţe z jeho perfektného plánu nič 

nebude. Ani neraňajkoval poriadne, mlieko nestihol vypiť, celý deň bol v škole neučesaný, 

ponoţky mal rozličnej farby a ešte mu aj učiteľka dala mínus z domácej úlohy, lebo tú nechal 

doma, a napísala lístok mame, ţe prvú hodinu zmeškal. Na telesnej sa ryšavá Ema nechcela 

s ním drţať za ruky, keď tancovali valčík. 

Teraz sedí doma a rozmýšľa o svojich prioritách, lebo mama mu tak kázala. Občas 

počuje Marínu a Annu ako vrieskajú a nadávajú, keď ich Emil a Števo strčia do kanála plného 

snehu. Hádam sa len sneh neroztopí skôr, ako mu mama dovolí ísť von sa hrať. 

 

 Vlasta Ikerová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  

 

Kráľ – motorista 

                                             

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. Pravdaţe bol, lebo keby nebol, nerozprával by 

som vám o ňom. Nemyslite si však, ţe to bol kráľ, ktorý celý čas len sedel na tróne, ktorý mal 

v jednej ruke kráľovské jablko, zvyčajne iba pozlátený Jonagold či iný druh, a v druhej ţezlo, 

aby mohol kedykoľvek ukázať na toho, koho majú zavrieť či naopak pustiť z väzenia. Nebol 

to taký kráľ, ktorý by sa stále tváril váţne, akoby poznal celý svet a moţno ešte viac, teda  ako 

to králi robievali a niekde ešte aj robievajú. Tento kráľ bol totiţ najväčší fanúšik motorizmu, o 

akom som kedy počul. V celom jeho kráľovstve by ste ťaţko hľadali väčšieho fanúšika 
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rýchlych áut a vôbec motocyklov všetkých druhov: od skútrov a mopedov, cez staré aj nové 

pretekárske typy aţ po tie najsilnejšie modely. 

Viete si moţno predstaviť, ako vyzeral kráľovský palác. Na stenách viseli farebné 

obrázky najnovších modelov Suzuki a Yamahy, no aj ich oveľa starších sestričiek v 

čiernobielom zobrazení z dielne pánov Laurina & Klementa či Carla Benza. Dotknúť ste sa 

mohli najmenej dvesto zmenšených modelov červených vozov od pánov Ferrariho a Forda. A 

koľko tam mal pán kráľ fiatov, škodoviek, motorov z jaguárov či Rolls-Royceov, o tom škoda 

hovoriť. Kráľovský palác bol jednoducho jedno veľké múzeum. A pretoţe má človek z 

nádherných vecí najväčšiu radosť vtedy, keď sa o ňu môţe podeliť s inými, brána jeho paláca 

bola otvorená vo dne aj v noci pre tých, ktorí sa tieţ chceli pokochať v kráse, ale aj niečo 

naučiť. Ľudia si ani nepamätali, kedy v histórii mali takého skvelého panovníka a či vôbec 

niekedy mali! A deti, tie mali pána kráľa najradšej. Najmenej dvakrát do týţdňa, poobede, 

prišiel pán kráľ so svojou najväčšou, štvorvalcovou mašinou pred školskú jedáleň, v koţenej 

bunde a v čiţmách, zapálil si obľúbenú cigaretku a čakal na deti,  kým sa naobedujú. Tí, keď 

videli pána kráľa, nevedeli čo od radosti  robiť. Všetkých si ich naloţil a ešte pred tým, neţ 

ich všetkých odviezol domov, povozili sa okolo kukuričného poľa, cez rieku aţ k 

marhuľovému sadu a ešte raz okolo kukurice. 

Normálnemu človeku by sa takéto správanie veľmi páčilo, ale nie jeho radcom. Radca, 

to je taký veľmi zaujímavý človek, ktorý zvyčajne nič nevie, ale robí sa, ţe vie. Ma stále 

pocit, ţe bez jeho rady a pravdy by sa zrútil celý svet ako domček z karát. Títo radcovia 

vyčítali pánu kráľovi, ako hlúpo a neštátnicky sa správa, ţe kráľovi treba váţnosť, dôstojnosť 

a rešpekt obyvateľov. Toto mu hovorili, aj keď nič z toho sami nemali. Toto mu hovorili, lebo 

tým, ţe celý ţivot neprišli medzi obyčajných ľudí, nevedeli, ţe všetky tie veci pán kráľ u 

obyvateľov uţ dávno získal. A pretoţe pánov radcov nikto nepočúval, boli čoraz 

nespokojnejší a mali dojem, ţe ich práca stráca zmysel. Naozaj strácala, ale to im nik 

nepovedal. 

Raz tak sedel opäť pán kráľ na tróne a opäť si čítal jeden z troch motoristických 

časopisov, ktoré vychádzali v kráľovstve, keď k nemu prišli páni radcovia: 

–  Pán kráľ, v záujme našej krajiny rozhodli sme sa my, najmúdrejší a najodváţnejší, ţe 

vás znovu a dôraznejšie musíme upozorniť na vaše čoraz viac do očí bijúce správanie, 

ktorým denne zniţujete veľkosť kráľovského majestátu. Tak napríklad: panovník by 

mal mať na stene obrazy svojich hrdinských predkov, ich činov, ako dobývali exotické 

krajiny, ako nebojácne viedli armády proti nepriateľom, a nie portréty Nikiho Laudu či 
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Michaela Schumachera. Je našou povinnosťou, v záujme nášho ľudu, dôkladne vás 

upozorniť, ţe nie je moţné mať tieto obrazy… 

Nestihli dohovoriť. Pán kráľ, ktorý býval ináč veľmi pokojný, zrazu očervenel ako slnko 

na japonskej zástave, hodil po radcoch časopis a jeho titanský rev bolo hádam počuť aj dve 

sto kilometrov od paláca: 

– A dosť,  páni! Doteraz som mal s vašimi hlúposťami trpezlivosť viac ako boţskú! Čo 

vy si vlastne o sebe myslíte? Beriete si do úst ľud a vôbec nemáte potuchy, čo to je! 

Vy blázni, veď kaţdý kováč, pekár či krajčírka majú oveľa viac rozumu ako vy všetci 

dohromady, kaţdé dieťa o svete vie oveľa viac. Viete čo?  Toto bola posledná kvapka: 

hneď teraz – nezvratne a na večné časy –  ruším v našej krajine monarchiu!  

V radcoch by sa v tú chvíľu krvi nedorezal. Ako? Zrušiť monarchiu? 

– Áno, páni. Viete, ono to je na jedného človeka priveľa rozhodovať o toľkých ľuďoch. 

O tom, komu pridať peniaze a komu naopak ubrať, koho zavrieť a koho z väzenia 

pustiť a tak ďalej. O takýchto veciach mali by rozhodovať všetci, takto je to vo 

všetkých krajinách okolo nás, len my sme stále takí somári, ţe tento vynález – volá sa 

to vraj demokracia – nemáme. Nech si ľudia sami rozhodnú, koho hej a koho nie. Ale 

mňa, páni, mňa uţ to nebaví.   

– Povedal mierne, no dôrazne pán kráľ a odkráčal z miestnosti. Išiel do prvého zlatníctva, kde 

predal kráľovskú korunu, ktorú si zabudol na hlave, predal ţezlo aj pozlátene jabĺčko. Za to 

všetko si kúpil super novú motorkársku výstroj v čiernych a ţltých farbách, najnovší model 

pretekárskej mašiny a v rámci hľadania osobného šťastia sa stal z neho pretekár. Začal jazdiť 

a bol v tom tak dobrý, ţe sa z neho stal za pár rokov profesionál kaţdým kúskom svojho 

kráľovského tela. Mohli ste ho vidieť v Barcelone, New Yorku i Pekingu. Masarykov okruh v 

Brne bol jeden čas od jeho pneumatík úplne čierny. Nebolo hádam medaily, ktorú by 

nezískal, nebolo modelky, ktorú by na stupňoch víťazov nepobozkal. Kráľom však zostal aj 

tak, lebo na jeho veľkú radosť ho začali nazývať ,,kráľom motorkárov”. Konečne sa stal tým, 

kým naozaj chcel byť.  

Teraz si asi myslíte, ţe pán kráľ zabudol na všetky tie deti, ktoré tak rád vozil. Akoby 

len mohol! Vţdy, keď sa skončili preteky, hodil vavrínové vence do skrine a medaily do 

koţenej tašky, nasadol na svoju starú motorku a hneď bol pred školou, kde na neho 

najmladšia generácia motoristov uţ netrpezlivo čakala. Tú výdatne povozil, medaily jej 

porozdával a bol spokojný. 
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Priznám sa vám, dlho som ho nevidel, no počul som, ţe by mal teraz pretekať kdesi v 

severnej Afrike. Či je to pravda, neviem. Veď choďte sa niekedy sami pozrieť na jednu z 

mnohých svetových motorkárskych dráh, naisto ho tam uvidíte. A ako ho spoznáte? Podľa 

čierno-ţltého dresu. A podľa toho, ţe je šťastný. 

 

Matěj Matela 

Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe 

Katedra jihovýchodoevropských(srbčina) a Katedra středoevropských studií (maďarčina) 

Študent na výmene na Oddelení slovakistiky v letnom semestri 2013 

 

 

Šípková Ruţenka 

 

Určite všetci poznáte Šípkovú Ruţenku. Spala sto rokov a potom ju princ zobudil 

rozprávkovým bozkom. Ale v skutočnosti to bolo trochu inak. Ja vám to teraz prezradím. 

Keď uţ všetci spali deväťdesiatosem rokov, trinásta víla si povedala, ţe vyjde von 

pozrieť sa do sveta. Ale pre istotu zostala neviditeľná. A dobre urobila. V meste sa totiţ 

zmenilo úplne všetko. Nebolo vidno ani jediný koč s koňmi, ale akési hrozne rýchle 

a smradľavé koče, ktoré volali autá. Dievčatá vo veku Šípkovej Ruţenky uţ nenosili dlhé šaty 

aţ po zem, ale vyblednuté nohavice, mini sukne a tričká s rôznymi nápismi. Ale čo bolo pre 



9 
 

trinástu vílu najnepochopiteľnejšie, boli škatule s oknami, v ktorých bolo vidno, čo sa kde vo 

svete stalo. Tá škatuľa jej pripadala ako dobrá moţnosť niečo zistiť a urobiť si prehľad. 

Takţe, keď sa vrátila naspäť do veţe, pričarovala si ju. 

Po dvoch mesiacoch, keď trinásta víla vďaka televízii zistila celkom veľa o svete, 

rozhodla sa zobudiť Šípkovú Ruţenku. Pripravila dţínsy, tričko, biele adidasky a poriadne 

zatriasla princeznou.  

„Áááu,” povedala nahnevane Ruţenka. „Vstávaj, zaspali sme v čase!“ odpovedala jej 

víla.  

„Ako v čase?“ nechápala princezná. A tak jej víla všetko vyrozprávala. 

O mesiac, keď toho Ruţenka vedela uţ dosť,  rozhodla sa, ţe sa zapíše do nejakej školy. Ale 

najskôr si chcela zmeniť meno.  

„Čo tak Šeherezáda?“ navrhla trinásta víla.  

„Niééé!“ zatiahla otrávene Ruţenka. „Ja som si uţ vybrala. Budem sa volať Severina.“ 

Takţe Šípková Ruţenka, teda pardón, Seve, chodí na slovenské gymnázium v Báčskom 

Petrovci. V budúcnosti sa plánuje stať herečkou alebo speváčkou. A trinásta víla? Tá sa 

presťahovala do domova dôchodcov a je závislá od pozerania Šeherezády. 

A po niekoľkých mesiacoch našla aj Severina svojho princa. 

 

Marína Krajčiová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  

 

Ţirafa je riadna dáma 

 

Za horami, nad lesami  

trčí krk veľkej dámy. 

Skúša klobúk, ten je vhodný, 

ale čo s tými zásterami? 

 

So stromom sa stále háda 

tá vysoká nadmerná baba. 

„Nekradni mi jablká, 
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ty potvora preveliká.“ 

 

Na vysokých podpätkoch 

štíhla pani riadi krok. 

Narazila na zeleň: 

„Uhni, veď nám robíš tieň!“ 

 

„Potrebujem nové šaty, 

topánky a prsteň zlatý.“ 

Chudák krajčír v šírom svete, 

takého viac nenájdete. 

 

Rebríkom vyliezol po dome, 

zmerať výšku tejto dáme. 

Pozdravuje ţirafa: „Zajtra prídem!“ 

No krajčír šil celý týţdeň. 

 

 

 

Aneta Lomenová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  
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Koniec s matematikou 

 

 Bola uţ posledná hodina a školský zvonec nás mal čoskoro zbaviť trápneho predmetu, 

zvaného matematika. No, čo tam môţe byť na nej také zaujímavé, sú tam samé čísla! Raz ich 

sčítavame, inokedy odčítavame. Nerozumiem, prečo ich pani učiteľka nenechá uţ raz tak 

spočítané a po paráde! Do konca hodiny by sme sa mohli celkom slušne hrať. Ani ona sama 

nevie, kam s nimi. Zato nám prináša vţdy nové problémy. Vţdy sa zjavia nové a nové čísla 

a tak to ide bez  konca kraja! Pani učiteľka má, istotne, niekde skryté plné vrece tých čísel. 

Keby toho vreca nebolo... nebolo by čísel a keby nebolo čísel... nebolo by matematiky! 

Hurááá! 

– Mišo... Mišo! – volám potichu toho nezbedníka, čo sedí so mnou v lavici. Ten je vţdy 

pripravený ísť do hocijakej „detektívky“.  

– Mišo, počuješ?! – Čo je? Rátam, no nevidíš? – odpovedá mrzuto.  

– Mám jeden návrh! – ešte tichšie hovorím, lebo pani učiteľka vţdy všetko počuje a všetko 

vidí.  

– Aký návrh? 

– Ideme hľadať vrece s číslami!  

– Aké vrece, o čom to táraš?! – odhodlaný venovať sa ďalej počítaniu, odvracia hlavu. 

– Vrece s číslami! To, ktoré má pani učiteľka niekde skryté.  

– Ako vieš, ţe má skryté? – neveriac sa ma opýta.  

– Viem! – odpovedám hrdo. – Odkiaľ sú potom toľké čísla, čert by ich neporátal! Istotne ich 

musí odniekiaľ vyberať a mať po ruke kaţdú hodinu. Keď to vrece nájdeme, hodíme ho dolu 

potokom, pani učiteľka nebude mať odkiaľ čerpať tie čertove čísla a bude koniec s touto 

matematikou! – na tvári sa mi zjavil figliarsky úsmev, keď som si uvedomil, ţe na taký 

vynikajúci plán ešte nikto neprišiel. Zo mňa určite bude génius. – Čo povieš?  

– A čo ak sa dostane k novému vrecu? – skúmajúco pozerá na mňa.  

– Nedostane. Iba jedno vrece s číslami je na svete, nemôţu byť dve. Tak ako je jedna 

matematika, tak je jedno vrece s číslami. Načo by bolo to druhé? Istotne nie pre slovenčinu, – 

sám sa divím svojmu rozumu, len neviem, prečo mi neudelia vyznamenanie za dôvtip a 

vynaliezavosť.  

– Tak vravíš, koniec s matematikou? – akoby rozmýšľal nahlas a povie:  

–  Páči sa mi to! Kedy pôjdeme hľadať to vrece?! 
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– Hneď po hodine. Počkáme, nech pani učiteľka odíde do zborovne a chytro sa dáme na to. 

Myslím si, ţe ho skrýva niekde v triede. 

– Školský zvonec ohlásil koniec hodiny a ţiaci s krikom vyhŕkli von z tried, ponáhľajúc sa 

domov. Kaţdý mal uţ naplánované, kam a s kým sa pôjde hrať. Ale Mišo a ja sme sa 

neponáhľali. Striehli sme za stĺpom na chodbe. Keď uţ nikoho nebolo, rýchlo sme vošli do 

triedy a začali sme pátrať po vreci. Prehŕňali sme, odhŕňali, otvárali, zatvárali, prevracali: 

vreca nikde. Pokukali sme do kaţdého kúta, pod kaţdú lavicu, do kaţdej zásuvky, vrece sme 

nenašli. Iba jedna zásuvka bola zavretá a v tom mi napadlo:   

– Určite ho má tu! Musíme túto zásuvku nejako otvoriť!  

– Začali sme strkať najprv prsty, potom všetko, čo sme mali po ruke, pravítka, trojuholníky, 

len aby sme nejako otvorili zásuvku a dostali sa k vrecu. Vtom vojde do triedy pani 

učiteľka a zazrie nás, ako sa krútime okolo zavretej zásuvky.   

– Joţo! Mišo! – skríkne, chrliac oheň na nás. – Čo tu robíte?! – Vyľakane sme pozreli na 

pani učiteľku. Mišo len-len, ţe sa nedal do plaču a mne sa kolená triasli od strachu. 

– Čo s tými pravítkami?! – ostro sa opýtala. – Matka mi vţdy hovorila, ţe neslobodno 

klamať, ale treba  hovoriť pravdu a polovica sa mi odpustí. V nádeji, ţe aj pani učiteľka 

hovorí rovnako svojim deťom, hlboko som si vydýchol a smelo začal:  

– Hľadáme vrece s číslami!  

– Vrece s číslami?! – prekvapene pozrela. 

– Áno! Uţ máme dosť trápenia s nimi! Chceme sa ich zbaviť! – pokračoval som smelo so 

zdvihnutou hlavou.  –  Myslíme si, ţe čísla schovávate niekde vo vreci, tak sme to vrece 

chceli nájsť. Vrece potom hodíme dolu potokom a uţ bude po matematike! – Uţ som si 

predstavoval, ako ma ostatní ţiaci vymenujú za „osloboditeľa“ a svojho vodcu.   

Pani učiteľka sa nejako tajomne usmiala, chvíľku postála a opýtala sa nás:  

– Či viete, ţe bez matematiky nebudete môcť vypočítať členov vášho futbalového muţstva 

alebo chodiť nakupovať cukríky, spočítať peniaze od babky? Ani spočítať kvietky pre svoju 

milovanú?  

– Tu som sa zamyslel. Uţ dlho sa mi páčila Olinka z druhej lavice. Mala dlhé, čierne 

kučeravé vlasy. Ak by som jej nevedel spočítať niekoľko ruţí, urobil by to ten tučný Paľo, 

ktorému sa tieţ Olinka páčila. Paľo vţdy vedel počítať. Ešte do školy nechodil. To teda nie! 

–To nie! Ja chcem tie kvety poslať! –vykríkol som náhle. Pani učiteľka sa šibalsky zasmiala, 

vedela, ţe sa nás predsa len to podotklo.   
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  –Tak čo s vrecom? Hodíte ho do potoka? – skúmavo sa opýtala, otvárajúc zavretú 

zásuvku, v ktorej bola hŕba cukríkov. S Mišom sme sa začervenali, keď sme videli, ţe tam 

vreca niet. Určite bude skryté niekde inde.   

  –Nie, nehodíme ho. Budeme sa čísla učiť, veď nám budú osoţné, –  odpovedal som to, 

mysliac pritom na veci, ktoré mi pred chvíľou prebehli hlavou. Aj Mišo so mnou súhlasil, 

predpokladám,  ţe v pozadí  bola Marína.    

  Tak sme vrece s číslami nechali skryté s nádejou, ţe nám čísla pomôţu získať si tie 

dve dievčatá z prvej lavice. A dokonca aj matka mala pravdu: polovica sa mi odpustila: pani 

učiteľka na nás ani nenakričala, iba nás pokarhala. Ešte aj cukríky nám dala.   

 

Anička Tomášová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  

 

 

Cicka Tarka a psíček Belko 

 

 Bola raz jedna mačička, volali ju Tarka. To preto, ţe bola malá, okrúhla ako loptička, 

biela a mala čierne a hnedé škvrny. Bola zvláštna a preto ju mali všetky deti  rady. Ema sa 

s ňou hrávala, kŕmila ju, prechádzala sa s ňou po dvore – nedala by ju nikomu.  

Kým si Ema robila úlohy do školy, malá cicka Tarka leţala na dvore a pozorovala 

deti, ako sa hrajú na ulici. Mala veľkú chuť preskočiť k nim a pohrať sa s nimi. Zrazu 

spozorovala červenú loptu, ktorá ušla deťom. Cicka Tarka − hop! A rýchlo za ňou. Kým ju 

dobehla, bola uţ na druhej ulici. Zistila, kde sa nachádza, zľakla sa, lebo všetko jej tu bolo 

neznáme. Bola taká malá a na ulici sama. Zrazu cicka Tarka spozorovala, ako sa k nej blíţi 

nejaké stvorenie. 

 „ Čo je to za stvora?” hútala si cicka Tarka a dostala ešte väčší strach. 

   „Neboj sa, cicka Tarka,” odpovedal jej pes Belko. 

 „Ale ja sa ťa bojím, si taký strašný, ani oči ti nevidím.” 

 „Som pes Belko. Viem, ţe si sa stratila, cicka Tarka.” 
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 „Ako to vieš a odkiaľ poznáš moje meno?” 

 „Rozprávala mi o tebe moja kamarátka Marienka, chodí spolu do školy s tvojou 

Emou. Videl som ťa, ako utekáš za loptou. Poď, vrátime sa spolu späť. Viem, kde bývaš, uţ 

som tam raz bol.” 

 Tak spolu šli domov. Psíček Belko, veľký a strapatý, a cicka Tarka, malá, takmer ju 

nebolo vidieť. Keď prišli domov zbadali uplakanú Emu. Tá ich od radosti oboch objala a 

psíčkovi Belkovi sa poďakovala, ţe cicku Tarku doniesol domov.  

Rozlúčili sa a psíček Belko prikázal cicke Tarke, aby nikam nechodila sama a sľúbil 

jej, ţe ju zajtra príde navštíviť.  

 

                                                                 Jasna Lehotská 

           Báčsky Petrovec 

           Učiteľská fakulta v Sombore 

           Vysunuté oddelenie v Báčskom Petrovci 

  

 

Dobrodruţstvá červíka Krištofera 

Ako červík Krištofer navštívil jabĺčko 

 

Milé deti, určite ste nikdy nepočuli, čo je to Lumbricus terrestris. Moţno si 

predstavujete, ţe je to nejaký divný a strašný obor so štyrmi rukami a šiestimi nohami, s 

jedným obrovským červeným okom, väčším neţ hlava, a s veľkými ústami, z ktorých 

namiesto zuba vyčnieva ceruzka. Našťastie nie je to ţiadny obor. Je to dokonca aţ také 

maličké bezbranné stvorenie, ţe si ho ani nevšimneme. Ţije v zemi a miluje dáţď. Rado si 

vŕta chodbičky do zeme. Čo si myslíte, čo je to? Je to červík, zvaný dáţďovka zemná. 

Myslíte si, ţe kaţdý červík je rovnaký? Moţno. Ale náš červík Krištofer je jedinečný a 

zo všetkých červíkov najzaujímavejší. Dokonca aj najusilovnejší. Rád si upratuje svoj 

skromný domček, opravuje ho, keď sa niečo poškodí, vŕta nové chodbičky, aby mal viacej 

miesta. Aj teraz má plné ruky práce. Práve si upratuje kuchyňu a pripravuje jedlá pre svojich 

kamarátov. Znenazdajky počuje zvláštny buchot. „Čo to je?“ pomyslí si. Buchot prestal, 

červík Krištofer naň zabudol a sústredil sa na svoj „zemný“ koláč. Zrazu bolo počuť: kvap, 

kvap, kvap. Ach jaj. Veď mu celú kuchyňu zaplavilo! A pozrite na obývačku! Chudáčik 

červík Krištofer. Voda ti vošla do domčeka a zničila ho! Nuţ, čo mal teda urobiť? Nešťastný 
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– priviazal si bodkovanú mašličku, zobral si červený dáţdnik a vybral sa hľadať nový 

domček. Ako tak šiel, spomenul si, ţe neďaleko ţije jeho dobrý rodák Ferdinand. Hoci bol uţ 

veľmi starý, predsa dobre poznal všetky zvieratká aj rastliny. Vedel, kedy bude svietiť 

slniečko, kedy bude pršať, dokonca vedel uhádnuť, kedy sa na oblohe zjaví dúha. Taký figliar 

bol červík Ferdinand. Krištofer si ho veľmi váţil. Ešte keď bol maličký, dozvedel sa od neho 

všelijaké zaujímavosti o červíkoch. Dodnes si na ne spomína. Ako si tak teda vykračuje, ani si 

neuvedomí, ţe je pred krásnym modro-fialovým kvetom. „Haló, je tu niekto?“ volá červík 

Krištofer. Nik však neodpovedá. „Haló, haló, býva tu niekto?“  

„Kto to kričí?“ ozve sa tichý hlások. 

„Ja,“ odpovedá červík Kristofer. 

„Kto je to ja?“ 

„Ach, prepáčte. Volám sa Krištofer. Som červík.“  

„Čo tu robíš?“ ozve sa ten istý hlások, ale tento raz silnejšie. 

„Ani sám neviem, ako som sa sem dostal. Asi som si poplietol cestu. Neviete, kde je jabloň? 

Býva tam môj starý známy.“ 

„Pomôţem ti, ale viac ma nevyrušuj, nechaj ma spať. Musíš ísť rovno a potom odbočiť  

vľavo. Rozumieš?“ 

„Áno. Ďakujem veľmi pekne. A kto ste 

vy?“ 

„Som húsenica Klementína, ktorá musí 

poriadne spať, aby sa mohla premeniť 

na motýľa. Preto choď, aby si sa čo 

najrýchlejšie dostal  k jabloni. Hľa, uţ 

začína pršať.“   

Húsenica Klementína mala 

pravdu. Ozaj začalo pršať. A to 

poriadne. Také veľké kvapky Krištofer 

ešte nevidel! Stačilo, ak by hoci len 

jedna kvapka na neho padla, uţ by bolo 

po ňom. Našťastie mal pri sebe červený 

dáţdnik. Ten ho ako tak ochránil pred 

kvapkami, ale zrazu začal fúkať taký 

silný vietor, ţe mu dáţdnik takmer 
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odletel. Div ţe sa mu bodkovaná mašlička neroztrhla. „Jaj, beda, čo mám robiť?“ pomyslel si 

Krištofer. „Tu zostať nemôţem. Musím si vykopať čo najrýchlejšie dieročku a skryť sa.“  

Ako tak hľadal najvhodnejšie miesto na kopanie, ani sa nenazdal a spadol do hlbokej 

diery. Vstal, oprášil sa, starostlivo si upravil mašličku a poobzeral sa vôkol seba. Zistil, ţe je 

to myšia diera.  Určite tam voľakedy bývala myška, ktorá sa skrývala pred nepriateľmi. 

Krištofer dobre vedel, ţe je to nebezpečné miesto, aspoň mu tak rodák Ferdinand povedal. 

Vraj sa tam skrývajú všelijaké dravce, ktoré len čakajú na červíky. Niektoré z nich majú také 

ostré zuby, ţe by mohli prehryznúť aj najtvrdší oriešok. „Ach, jaj, ako sa dostanem odtiaľ?“ 

pomyslel si. „Vrátiť sa nemôţem a zostať tu... To ani v najpríšernejšom červíčom sne! 

Rozmýšľaj svojou hlávkou, Kristofer! Rozmýšľaj!“  

A zrazu... bum, bum, bum! Ten strašný zvuk... Zem sa začala triasť. Hrudy padali na 

všetky strany ako meteory. Občas dajaká preletela popri Krištoferovej hlave. Musel si dávať 

veľký pozor, aby ho nezasiahla. Rýchlo rozprestrel červený dáţdnik a skrytý pod ním 

pozoroval, čo sa bude diať. Chudáčik, tak sa triasol, ţe sa mu aj bodkovaná mašlička 

rozviazala.  

Ešte chvíľu trval ten hrozný buchot, keď sa zrazu spod zeme vynorilo niečo 

nezvyčajné. Na prvý pohľad sa to nepodobalo na nič, keďţe bola obrovská tma. Darmo si 

Krištofer lámal hlavu, čo to je. Nuţ, radšej počkal pod svojím dáţdnikom, nech to neznáme a 

strašné stvorenie odíde. Potom si bude môcť zhlboka vydýchnuť a čo najrýchlejšie stadiaľ 

utiecť. Avšak udialo sa niečo neočakávané. Nik by netušil, ţe Krištofer sa prvýkrát vo svojom 

ţivote stretne s  krtkom Richardom – Robertom.  

„Kto sa to tam skrrrrýva?“  opýtal sa krtko. „Noţe, vylez von!“ 

„Čo sa stane, ak nevyleziem?“  opýtal sa bojazlivo Krištofer. 

„Tak si ťa vyhľadám a zjem!“ 

„Ale veď tu je tma a ty ma nevidíš. Nemáš oči.“ 

„Nemysli si, ţe ak nevidím, ţe ani nepočujem alebo necítim prrrred sebou chutnučké, 

šťavnaté jedlo. Aţ mi slinky tečú!“   

„Ach, kamarát, sklamal by si sa, keby si ma videl. Som len obyčajný malinký, chudučký 

červíček. Ani pod zub by som ti neprišiel a kdeţe do brucha. O päť minút by si uţ vyhladol. 

Načo sa s takým chudákom babrať?“ 

Krtko ho však nepočúval. Práve, keď chcel na Krištofera zaútočiť a zjesť ho, ozval sa 

ďalší divný buchot. „Matička moja, červičia! Čoţe to počuť?“ pomyslel si Krištofer. Do zeme 

sa odrazu vnoril obrovský rýľ, ktorý o chvíľu vyhrabal veľkú dieru. „Nezbedník jeden! Kde si 

sa schoval? Túlaš sa mi po celej záhrade, robíš mi tu samé pyramídy, hlupák.“ Takto na krtka 
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nadával nahnevaný ujo. A Krištofer? Ten tak rýchlo beţal odtiaľ, ţe ani nespozoroval, kedy 

prišiel pod jabloň. Na chvíľku zastal, fučal, upravil si bodkovanú mašličku a poobzeral sa. 

„Dobre to moje oči vidia? Veď je to jabloň!“  zaradoval sa Krištofer. Začal sa na ňu šplhať. 

Najprv mu to šlo ťaţšie, no neskoršie sa vycvičil.  

Práve, keď sa priblíţil ku konáru, zočil ho hladný vrabec a len-len, ţe ho neuchmatol. 

Na pomoc mu prišla húsenica Klementína, ale teraz uţ premenená na krásneho bielučkého 

motýľa.  

„Pani húsenica, ste to vy?“  nevedel sa na ňu vynadívať Krištofer. „Aká ste krásna.“ 

„Áno, áno, som to ja, ale uţ ma tak nevolaj. Teraz som pani motýľ.“ 

„Ako ste vedeli, ţe budem tu, pani raz húsenica, raz motýľ?“ 

  „Ty hlupáčik. Veď si mi sám povedal, kam chceš  ísť. Predpokladala som, ţe budeš 

mať na ceste trampoty. Preto som ti šla pomôcť.“ 

Krištofer sa jej poďakoval a poprosil ju, aby ho spustila na najkrajšie jabĺčko. Tam 

vraj býva jeho dobrý rodák Ferdinand. Darmo sa však plazil po ňom, darmo sa mu páčilo, keď 

tam Ferdinand nebol. Prečo? Ani nestačil sa nad tým zamyslieť, znenazdajky sa skĺzol a 

spadol z jablka. Našťastie, milé deti, náš kamarát Krištofer nosí vţdy so sebou červený 

dáţdnik. Ihneď ho otvoril a na zem padol ľahunko ako pierko.  

Trošku sa oprášil a poobzeral. Pred sebou zbadal hŕbu napadaných jabĺk. „Kde som 

to?“ pomyslel si. „Veď je to dedina! A aká krásna!“ Dlho nehybne stál a pozoroval krásu 

vôkol seba. Zrazu sa ozval známy hlas, ktorý uţ dlho, dlho nepočul: „Krištofer, synáčik, si to 

ty?“ Krištoferovi sa ani nesnívalo, ţe pred ním bude stáť jeho milovaný rodák Ferdinand. 

Objali sa, smiali, plakali od radosti a uţ keď mesiačik vystúpil na oblohu, vybrali sa do 

Ferdinandovho jabĺčkového domčeka.  

Dlho do noci sa rozprávali o záţitkoch z Krištoferovej cesty. Ak ešte nezaspali, moţno 

vidieť z ich okna svetielko mušky-svetlušky a počuť radostný smiech. Počujete? Ja áno. 

 

Martina Bartošová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  
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Ako jeţko zbohatol 

 

 

Bol raz jeden v hore dom, 

stál pri dome krásny strom. 

Na stromčeku včelička, 

hľadela na „jeţíčka“. 

 

Ostré ihly, drobné oči 

raz, dva, tri sa v klbko stočí. 

Jabĺčka si nazbieral, slimáčiky tieţ, 

veď je uţ nie bábätkom, 

je dospelý jeţ. 

 

Jeţko sa však smutným tvári, 

hrušku stratil v tom chotári. 

Nemal sily, ani moc 

hľadať sám ju o pomoc. 

 

“Včelička, Ty krásny tvor, 

pomôţ, ale mamke nehovor. 

Rozšír krídla, zaleť späť 

a oznám nám, či ju vidíš hneď.”   

 

“Ach ty Pichliač svetoznámy, 

hruška ti je za stromami.  

Dozadu pár krôčikov, 

Koľko ţe máš plodíkov?” 

 

„Jednu veľkú, včelička, 

bude šťastná mamička.” 

Hneď sa domov poberal,  

rýchlo nôţky preberal. 

 

Keď sa jeţko rozhľadel,  

domček svoj uţ nevidel. 

Ktorou cestou teraz pôjde 

a ako svoj domček nájde? 

 

Fučí jeţko, nesie hrušku, 

cestou stretol malú mušku.  

„Muška-bzunka ukáţ cestu 

k svieţej rieke, k nášmu mestu.“ 

 

Muška krídlami zabzučala 

a s jeţkom sa domov poberala.  

”Svetoznámy Pichliačik, 

pozor dávaj na krôčik. 

Vľavo kaluţ, v pravo roh, 

pozor dávaj na svoj krok.” 

 

Kým nezašlo slnko za kopec, 

našli jeţkov domec. 

Pri domčeku mamička, 

čakala tam na jeţíčka.  

 

„Mamka, mal som trampoty, 

odišiel som za ploty. 

Včelička však pomáhala, 

hrušku rýchlo vyhľadala. 

 

Pocestní však milí boli, 

ako domov poradili. 
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Cesta bola zdĺhavá, 

hruška veľmi ťarbavá.” 

 

„Jeţko môj ty nezbeda,  

pre teba tu darček mám. 

Mobil krásny červený,  

nebudeš viac stratený. 

 

Zavoláš len tri, dva, päť 

a ja prídem k tebe hneď. 

Gombíček v pravom rohu 

nakreslí ti cestu k domu. 

 

Avšak syn môj pozor daj, 

mobil stále nepouţívaj. 

Len pre súrne prípady, 

keď budeš mať nehody. 

 

Najkrajšie sú rozhovory 

zoči-voči vprostred hory. 

Technika je uţitočná, 

niekedy však nebezpečná. 

 

Viac vzďaľuje, neţ zbliţuje 

a tak blíţnym ubliţuje. 

A tieţ pomoc neodmietaj, 

ako muška, včielka lietaj. 

 

Priateľov iste nájdeš 

keď do iných krajín zájdeš.  

Pamätaj, ţe kamarátstvo 

na svete najväčšie bohatstvo.” 

 

Daniela Lehotská 

Vysoká škola odborových štúdií 

pre vzdelávanie vychovávateľov 

Nový Sad 
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Veľká prestávka 

 

Po hodine slovenského jazyka, keďţe bola veľká prestávka, sedela som v lavici a čarbala si 

niečo do môjho zošita. Vţdy, keď mám trochu času, rada kreslím. Ani som si nevšimla, ţe si 

za mňa sadol Joţo a hodnú chvíľu sa na mňa veľmi sprosto díval. Všimla som si ho aţ vtedy, 

keď sa nahol ponad lavicu a začal mi ako byvol fučať na väzy. 

„Čo mi, prosím ťa, fučíš na väzy ako somárisko, nie je mi zima. A vôbec, čo chceš?“ zrevala 

som, aţ sa zľakol. 

„Prepáč, Zdeny! Keď ťa to znervózňuje, tak viac nebudem,“  ovesil smutne nos. 

No, veď poznáme to jeho „nebudem“. Nebudem, a prejde chvíľa a uţ zase bude pchať ten 

svoj odporný nosisko tam, kde netreba. Zatvorila som zošit a vyšla na chodbu. 

Nasledujúci deň  sa to zopakovalo počas veľkej prestávky. 

„Prepáč, ty tupec, asi som včera nebola dosť jasná... Čo ťa do toho, čo vôbec robím? Špehuješ 

ma azda?“ – „Nie, Zdenka, vôbec ťa nešpehujem, len sa dívam na tie tvoje…“ – 

„Na moje čo? To, čo je moje, nemá ťa vôbec zaujímať. A vôbec, choď si za kamošmi 

a neotravuj, lebo od tvojho nudného ksichtu je mi nanič. Vyzeráš ako odporná baba, ktorá 

zháňa nové témy na klebetenie a pchá nos do cudzích vecí. Uţ ma konečne nechaj!“ vysypala 

som zo seba jedným dychom.  

Potom som prudko vstala a vyšla von. 

Na budúce ráno Joţo zmeškal prvú hodinu. Bol celý nesvoj, ale na veľkej prestávke zasa 

liezol za mnou. 

„Počuj, ty truľo, kedy uţ konečne pochopíš, ţe to tvoje lozenie za mnou mi ide na nervy? 

Neviem, čo si namýšľaš, ale …“ – „Chcel som sa iba pozrieť na tvoju kresbu, páčila sa mi,“  

prerušil prúd mojich slov. 

„A čo teba vlastne do toho, čo ja kreslím?“ – 

„Vieš, môj otec pracuje v galérii a tento víkend organizujú detský výtvarnícky tábor, nuţ som 

aj teba chcel pozvať, ale vidno, ţe sa s tebou rozprávať nedá!“ smutne sklopil oči a odplával. 

Moje nervy. Teraz som zase zostala zhrozená ja. Bola som odporná a hnusná voči nemu a 

on ma iba chcel pozvať na výtvarnícky tábor. Sprostá hus. 

V piatok mi mama na desiatu zabalila dve jablká. Na veľkej prestávke som ponúkla jedno 

Joţovi a ospravedlnila som sa. Iba prikývol a usmial sa. Potom si sadol ku mne a ja som mu 

celá šťastná zvestovala, ţe na ten tábor pôjdem. Daroval mi taký úsmev, veľký, ako naša 

zemeguľa. 
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Je sobota a máme zábavu v tábore. Sedíme okolo ohňa a spievame piesne. Joţo sedí vedľa 

mňa. Uţ sme nerozluční kamaráti. Odrazu ma chytil za ruku a povedal: 

„Zdeny, však uţ budeme dobrí kamaráti a na veľkej prestávke si rozdelíme desiatu?“ 

Mlčky som prikývla a stisla mu ruku. On ma pustil a objal mi plecia. Dívali sme sa na 

mesiac a mne sa zdalo, ţe mesiac mal oči ako dve malé srdiečka. Pýtam sa, prečo? 

 

 

Anna Molnárová  

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta  

Univerzita v Novom Sade  

 

 

Judkina biela tvár 

 

 

„Judka, vstávaj! Je čas ísť do školy!“ povedala mama zvučným, sopránovým hlasom. 

V útulnej, malej izbičke bolo pološero. Všade ticho, iba kde-tu počuť spev kohúta a, 

samozrejme, mamin hlas. Aj ospanlivé slniečko pomaly vyšlo. Určite aj jeho vyrušila zo 

spánku. Iba malá Judka nejavila znaky ţivota. Spala tvrdým spánkom ako dudok. Aj sám 

medveď by sa začudoval nad takou schopnosťou a isto by jej závidel. Ten isto nie je taký 

dobrý spáč ako Judka. Keby mohla, prespala by pol ţivota. Ale je tu mama, ktorá jej to vţdy 

prekazí a to práve vtedy, keď sa jej sníva o zázračnej krajine a o iných milých veciach. A tak 

sa to opakuje kaţdé ráno. 

 „Judka, preboha, dieťa! Počuješ? Vstávaj z tej postele! Čo ti mám urobiť? Za vrkoče 

ťa ťahať, či čo?! Iné dievčatá sú uţ vycifrované, umyté, učesané, nalíčené, len sa tak parádia,“ 

hovorí mama. Potom sa zamyslí a povie váţnejším tónom, akoby kázala Písmo Sväté: „Veď 

aj majú kvôli komu. V dedine bývajú samí krásni chlapci, vysokí ako duby, pevní ako skaly. 

Mladí, zdraví, svieţi. Kaţdej ide srdce vyskočiť, keď sa na nich pozrie! Ach, či aj náš sused, 

Miško Javorovie, nie je taký? Tvár ako panička, správanie v poriadku, výchova tieţ, ibaţe sa 

dievčat hanbí... Veď mi teta Darka rozprávala, ţe chlapci sú dnes uţ raz takí. Vraj by skôr 

dievča poţiadalo chlapca o ruku, ako  on ju. Ach, ach, časy sa menia...“ 
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V izbe sa však okrem mamy nik neozýva. Mohla by sedieť pri Judke od rána do večera, dušu 

si vyplakať, nešťastná mať.  

 „Mamička, prosím, choď uţ za svojou prácou! Aj tak vstanem, či by si tu pri mne stála 

alebo nie. Veď som ti uţ stokrát povedala, ţe som si vedomá svojich povinností,“ ospanlivým 

hlasom povedala Judka. 

 „Ach, dieťa, ale keď vstávaš sama, nestačíš sa ani len umyť. Iné dievky sú uţ učesané, 

umyté...,“ opakuje mama. 

 „Čo ma po nich. Keď sa chcú cifrovať, nuţ nech sa cifrujú. Ja si radšej dlhšie pospím a 

v škole budem svieţejšia. Neviem, mamička, prečo je to také dôleţité, či je niekto nalíčený 

alebo nie. Veď keď vstávame, všetci sme rovnakí – strapatí, neumytí... Nikto sa nikomu preto  

neposmieva.“ 

 „Ale keď raz vyjdeš von, to je uţ niečo iné. Veď by som chcela vidieť Marku Makovú, 

či ide do školy strapatá. Veď tá by si to nedovolila. Skôr by do studničky spadla. A aj keby z 

nej vyšla von, bola by upravená. Len ty, dcéra moja, len ty... Ach...“ 

 „Ja mám, mama, bielu tvár,“ povedala pokojne Judka. „Takú nemá ani Marka, ani 

Anka, ani nik. Predstav si, vieš, čo urobili?“ šibalským pohľadom pozrela na matku. „Zo 

ţiarlivosti si pomúčili tvár! Preto tak včas ráno vstávajú. A ešte niečo... Dnes ma navštívia 

Jano, Paľo, Ďuro, Mišo, Milo, Peter, Jakub, Juro, Štefan, Braňo, Igor, Martin a Daniel.“ 

 

Martina Bartošová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 

 

 

Aj chlapci sa vedia hrať 

  

          Veselé kvetinové vône po uliciach prezrádzajú nové ročné obdobie a jednohlasne 

ospevujú prebúdzanie sa do radostnejšieho ţivota. Taká radosť patrí teraz najmä deťom. 

V prímestských dedinkách sa všeličo dostáva do hláv „rozfrčaným“ deťom  po zvukoch 

školského zvonca, ktorý neoznamuje nič  iné, neţ letné prázdniny.  

Tak sa aj v našej neveľkej dedinke  odohralo dobrodruţstvo hravej Ivy, ktorá 

nemyslela na nič iné, len na to, ako sa celé dva mesiace − ďaleko od knihy  vybraných slov či 
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násobilky −  bude hrať so svojou obľúbenou, akoby ţivou bábikou. Iva, deväťročné 

dievčatko, bola veľmi bohatá. A to preto, ţe mala tri kamarátky v susedstve, ktoré  sa k nej 

chodievali hrávať s bábikami. Niekedy sa stávali úspešnými lekárkami, ktoré liečili svoje 

malé deti alebo sa zorganizovalo  stretnutie medzi hrami v karty. Jedno vedela naisto, ţe keď 

vyrastie, bude slávna módna návrhárka.  

−  Mami, babka, je tu vysvedčenie! Rozkrikovala sa Iva tak hlasno, aby to počul aj o dva roky 

starší brat v izbe, ktorý sa vysvedčením nikdy nechválil. 

− Ukáţ, nech sa pozriem. Dobehla najprv zvedavá babička. Fíííha, tu sú samé päťky. Tak sa 

mi zdá, ţe v piatok pôjdeme na trh na dobroty. Čo povieš? 

−  Skvelé babka! 

−  Som na teba hrdá. −  Bozkom vyjadrila radosť aj mama. 

−  Hm, dobroty a samé pochvaly! Ako keby som ja nikdy na ţiadnom futbalovom zápase 

nezvíťazil! Vtedy som veru ţiadny bozk nedostal! −  trochu ţiarlivo sa pokúšal 

upútať pozornosť brat Vladko. 

−  Ale nikdy si nebol takým dobrým ţiakom ako ja ! – hrdo na to Iva. 

−  Tak ty sa do toho nemiešaj, hus jedna! 

−  Héj ! 

−  Tak uţ dosť! – vykríkla mama. Vţdy pochválim jednako, ako jedného, tak aj druhého, lebo 

vás rovnako ľúbim. Ale teraz šup, šup umyť si ruky a za stôl! 

Po obede sa uţ na všetky hádky zabudlo. Teraz uţ malá Iva netrpezlivo čakala na svoje 

kamarátky, aby sa na dvore mohli začať hrať. Páčilo sa to aj mame, lebo tak jej 

dcérka aspoň nezavadzala pri domácich prácach. So synom Vladkom tieţ neboli ťaţkosti. Ten 

sa uţ zrána vytratí s kamarátom na futbal a vráti sa aţ o deviatej večer, na otcov príkaz. 

−  Ahoj, Iva, – zvolala po chvíli Lenka. 

−  Čáu. Ideš neskoro. A vlastne, čo je to dnes s vami, ani Elena s Hanou ešte neprišli. Poďme 

sa pozrieť cez plot, či nie sú na dvore. – Sklamane  sa ozvala Iva. 

Elenka a Hana boli sestry v susedstve s Ivou. Boli dve, mali jedna druhú a často sa len samy 

hrali. 

−  Hej,  Hana, zavolaj Elenku a pridajte sa k nám. Veď sa konečne môţeme pokojne hrať... −  

zvolala Iva. 

−  No, len aby nám ten tvoj brat nezavadzal. Vţdy sa sestre vysmieva, ţe nosí okuliare  a ja sa 

na to nemôţem pozerať, – úprimne bránila mladšiu sestru. 

−  Ach, veľmi dobre viem, aký je Vlado. Pomstivý a posmešný. Nenávidím ho! – vybehlo uţ 

ostrejšie aj z Ivy. Ale netráp sa, nie je doma. Vyparí sa s loptou  kaţdý deň pred svitaním a 
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s Mišom sa niekde potulujú.  

−  S Mišom? Ak s Mišom, tak sa k nám niekedy predsa len môţu pridať, – začervenela sa 

Lenka. 

− Haha, netáraj, Eva, veď chlapci s dievčatami sa nevedia hrať. Ich koníčkom je sadnúť si 

pred počítač a súťaţiť s animovanými autami. −  Iva veľmi dobre vedela, ako brat zbieral 

v škole jednotky. 

No, potom si uvedomila, ţe kamarát Mišo u nich vlastne ani nebol. Aspoň ona na neho nikdy 

nenarazila. 

−  A čo ty s tým Mišom máš? Lenka, veď ty si chceš, aby sa s nami hral aj on! Uţ to mám! 

Páči sa ti! – s chuťou sa dala do smiechu Hana a priviedla aj ostatné do veselej nálady. 

− To nie je pravda. Veľmi dobre som počula, ţe sa práve na Ivu pýta kaţdý deň. Vraj sa aj on 

chce pridať medzi naše bábiky. Ale kto by ešte tomu uveril ?!  Len taký ţeních nám chýba, 

haha, – posmešný Lenkin hlas pretrhli chlapci, o ktorých sa práve hovorilo 

−  To je výborný nápad! – vykríkol  z ulice prichádzajúci Miško. Poďme sa hrať na ţenícha 

a nevestu. Rád si zahrám s vami. 

Dievčatá ostali úplne zahanbené, ale pocit bol skvelý, ţe sa s osemročnými husami chcú hrať 

aj chlapci. 

Keď sa všetci zhrnuli do kopy, dievčence si uvedomili, ţe ani len svadobné šaty nemajú. 

Tu sa ohlásila Iva: 

− Babi, babi!?  

− Čo si taká zadychčaná, Ivka moja ? – čudovala sa babička. 

− Babi, tá kopa záclon, čo ti zavadzajú v skrini, ti uţ bude nanič, však? – napadlo Ivu. 

− Hmmm, tak prejdi k veci, vnučka moja. Čo si si zase vymyslela? 

− No, vieš, babička, Vlado aj s Mišom sú tu, lebo sa aj oni s nami chcú dajako hrať. 

A s bábikou, čo si mi priniesla od tety Marušky, sa určite hrať nebudú. My sme zatúţili po 

svadbe, veľkolepej svadbe, na ktorej ja budem nevestou a Mišo ţeníchom, premyslene všetko 

babke vysvetlila. 

−  No, toto, dieťa moje, čo vy viete o svadbe? – babička sa robila, ţe nechápe, pritom veľmi 

dobre poznala túţby druháčok. Cítila teplo pri srdci, ţe sa jej vnučka vie tak dobre baviť 

a pritom ju rozkošne rozosmeje. 

−  Máš naozaj šťastie, Ivka. Sú tam záclony uţ aj veľmi staré, ale ako nevestin závoj poslúţia. 

To bude paráda, čo? 

− Jupíííííí, si tá najlepšia babička zo všetkých babičiek, − vyletela ako víchor oznámiť, ţe 

babička šije závoj pre nevestu. 
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Uţ na druhý deň sa pripravovala svadba. Vyzerala ako naozajstná: chlapci hvízdali svadobný 

pochod, kým dievčence tlieskali a na mladomanţelov hádzali púpavy z babičkinej záhrady. 

Nechýbal ani svadobný bozk. Miško bol o dva roky starší od Ivy, takţe sa uţ niekde dočítal 

o bozkoch, aké sa tradične dávajú pri oltári. To bola radosť dívať sa na nich. Zaujímavé to 

začalo byť vtedy, keď  im Ivkina mama musela dobrú pohodu prekaziť. 

− Ten, kto pôjde do obchodu kúpiť mlieko a pár vajec, dostane najväčší kus koláča! Tak, kto 

to bude? – mama čakala, kto sa ozve.  

− Ale, mami, musí to byť práve teraz, keď sa zabávame a tancujeme ? – prekrútila očami Iva 

a sadla si nahnevaná na stoličku. 

−  Zaraz ste naspäť. Obchod je hneď za rohom, – znelo mamino posmelenie. 

−  Mišo a ja nemôţeme, naľakali by sa nás všetci v dedine, akí sme vyobliekaní, −  rozhodne 

si stála Iva za slovom. Bola to jedna z jej výnimočných vlastností. 

−  Ak  pôjdeme my ostatné, premeškáme  najlepšiu časť svadby, −  aj Hana mala výhovorku  

po ruke. − Tak ţiadny koláč nebude! A aby ste vedeli, ţe na svadbe sú koláče vţdy na 

stoloch, ale vy ich  pre vašu lenivosť mať nebudete, – pokúšala sa mama uţ zvýšeným tónom 

byť prísna. 

A tvoj brat Vlado je kde ?  

− Neviem. Teraz tu bol s nami. Odfrčal niekam.  

− No, keď uţ odišiel  on, poberiem sa aj ja domov. Mama ma uţ určite čaká na obed. 

Mišo, aby po to mlieko nešiel, pobral sa domov.  

− Super, mama, teraz uţ musíš byť určite spokojná. Mišo odišiel a tým si našu hru pokazila! 

Si zlá! – cez slzy vytriasla, čo si o mame myslela. 

− Daj si pozor, čo hovoríš, Iva, aby si cez prázdniny netrčala doma zavretá, – mama sa uţ 

úplne nahnevala, ţe stráca kontrolu nad dcérou.  

Buchnúc dverami priletí Vladko: 

− Tu je mlieko a vajcia. Tak kedy ten koláč asi rozvonia? Hmm?  

− Jéééj, ty si bol v obchode... a nedal si nám to vedieť. Ani nevieš, akej hádke by sme sa tým 

vyhli. – Konečne svoju mienku povedala aj mala Elenka, ktorú, keby si niekto všímal, by  ju 

videl, ako má veľké  oči upriamené na povalu. 

− Tak vidíte, všetko sa dá vyriešiť, keď sa chce. Lenka, choď pre Miška, nech sa ešte vráti 

ochutnať koláč a vy ostatní pekne von pokračujte v zábave, aby ste mi sa tu v kuchyni 

nemotali popod nohy, − mama odrazu dostala chuť na koláč. 

         Natešené deti sa znovu zahĺbili do svojich hier a ani si nevšimli, ţe sa pred chvíľou na 

svadbe pohádali. Vyskákané a unavené sa pustili do voňavého koláča a pri stole dievčatá 
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uznali, ţe okrem futbalu a počítačových hier sa  chlapci vedia hrať aj s dievčatami.  Stal sa 

z nich jeden tím, ktorý celé leto drţal spolu a navzájom si sľúbili, ţe sa o rok zídu zas. 

 

 Andrea Lomenová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 

 

Príbeh o jednej korytnačke 

 

 Za jedným lesom, za jedným kopcom, za jednou riekou bola raz jedna dedinka. V tej 

dedinke bývali dvaja kamaráti – Joţko a Maťko.  

 Jedného rána, keď išli Joţko a Maťko s ostatnými deťmi do školy, Joţkovi sa zazdalo, 

ţe v tráve niečo šuchoce. Počkal trochu, kým sa ostatní vzdialili, nastraţil uši a pomaly sa 

priblíţil k miestu, odkiaľ ten šuchot prichádzal.    

„Čo je to za šuchot?“ pomyslel si. „Nedozviem sa, ak sa nepozriem!“ rozhodol sa Joţko. 

Rukami odhrnul trávu...  a, hľa, našiel tam malú, malilinkú korytnačku. Istotne sa zatúlala. 

Práve v tej chvíli sa Maťko vrátil, aby zistil, prečo Joţko za nimi zaostal. „Rýchlo, rýchlo, 

Maťo, pod sa pozrieť, akú malú, krásnu korytnačku som našiel. Musím ju zachrániť, vezmem 

ju so sebou a budem sa o ňu starať,“ zvolal Joţko. 

Maťo na korytnačku iba kukol a mlčal. Na jeho tvári bolo vidieť, ţe je mu ľúto, ţe Joţko 

našiel korytnačku a on nie. Ţiarlil na Joţka a závidel mu.  

„No tak, nič nehovoríš, nepáči sa ti?“ pýtal sa Joţko.  

„Áno, áno, pravdaţe sa mi páči... len neviem, kde ju schováš. Nechceš ju hádam zaniesť do 

školy?!“– 

„No, o tom som nerozmýšľal, aký som len hlúpy! Jasné, ţe ju nemôţem priniesť do školy, 

učiteľ by sa istotne hneval.“  

„No vidíš, mám ale nápad... čo keby si ty tú korytnačku zveril mne, poznám jedno miesto, kde 

bude v bezpečí, kým my budeme v škole. Keď sa posledná hodina skončí, pôjdeme ju zobrať. 

Súhlasíš?“ –  

„Áno, súhlasím, je to skvelý nápad.“  

Bolo počuť školský zvonec, skončila sa posledná hodina. Všetky deti sa rozpŕchli, iba Joţko 

hľadal Maťa. Kam sa len mohol podieť? Vyšiel von zo školy a zbadal, ţe na druhom konci 
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školského dvora sa nahrnulo detí. Niečo 

sa tam deje.  Ako sa k  nim pribliţoval, 

počul, ako sa Maťko vychvaľuje, akú 

krásnu korytnačku našiel a ako sa bude o 

ňu starať. Keď to Joţko počul, veľmi sa 

nahneval a povedal: „Ako si podlý, 

nevedel som, ţe mám takého kamaráta, 

ty klamár, prefíkanec jeden, ako len 

môţeš povedať, ţe korytnačka je tvoja, 

keď dobre vieš, ţe si ju nenašiel ty, ale 

ja.“  

„Ha, ha, ha, ty blázon, počujete toto, ţe 

vraj korytnačka je jeho! A máš na to 

dôkaz ?“  Joţko mlčal. Vedel, ţe nič 

nezmôţe, lebo jediným dôkazom bol 

Maťko a práve on ho oklamal. Všetci 

spoluţiaci sa mu začali vysmievať. Joţko 

nevedel, čo má robiť a pobral sa preč. „Počkaj, Joţko, mám jeden dobrý nápad, počúvaj, čo 

keby si ty niečo pre mňa urobil a ja ti na odplatu darujem korytnačku? Chcel by si?“  Joţkovi 

sa pomaly vracala nádej. „Áno, chcel,“ odpovedal. „No tak dobre, pozrime sa...hm... čo by to 

mohlo byť...AHA, uţ to mám! Čo keby si sa napríklad, napríklad dotkol, dotkol... mesiaca. 

Haha, áno, presne tak, mesiaca?!“  Joţko sa pozrel na Maťa a nevedel, čo mu má povedať. 

Stislo mu srdce a bolo mu do plaču. Všetci vedeli, ţe to, čo Maťo ţiada od Joţka, sa nedá 

nikdy splniť. Hí, hí, hí – ozýval sa smiech detí.  

Joţko, smutný a rozčúlený, vykračoval pomaly domov. Rodičom nič nepovedal. Prišla noc, 

bolo treba ísť spať, ale k Joţkovi spánok neprichádzal. Do izby nakúkal mesiac, tej noci bol 

ohromný. Joţko ho takého ešte nikdy nevidel. Jeho ţiara bola taká mocná, ţe v izbe bolo 

všetko vidno. Joţko vstal z postele, pár ráz sa poprechádzal po izbe a rozmýšľal, rozmýšľal, 

ako dostať  naspäť svoju malú korytnačku. Zastal pri okne a zahľadel sa na mesiac. 

Chvíľočku. Zrazu sa náhle obrátil, otvoril zásuvku, vytiahol  papier, ceruzu, farbičky a začal 

kresliť. 

Klop, klop –  bolo počuť. „Uţ je čas na vstávanie, škola volá,“ ozvala sa Joţkova mama. 

Po dvoch hodinách nasledovala väčšia prestávka, všetky deti boli vtedy obyčajne na dvore. 

Joţko spozoroval Maťka a smelo sa vybral k nemu.  
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„Ahoj, Maťo,“ prihovoril sa, „ešte stále platí ten tvoj návrh?“  

 „Jasné, ţe platí,“  podozrivo sa usmieval Maťo. 

 „A čo povieš na to,  keby som sa ja teraz, tu pred tvojimi očami dotkol mesiaca?“ 

„Há, há, há,  aká sprostosť! Takú som ešte v ţivote nepočul, há, há, há! Počujte všetci! Joţko 

sa môţe dotknúť mesiaca aj za bieleho dňa, hí, hí, hí! Čo vy na to?“ Rozosmiali sa aj ostatní 

spoluţiaci. Vtedy vytiahol Joţko z tašky papier, na ktorom bol namaľovaný ohromný ţltý 

mesiac, zdvihol ukazovák, priloţil ho na papier a povedal: „No, vidíš,  aj za bieleho dňa sa dá 

dotknúť mesiaca, len musíš to veľmi chcieť. A teraz, prosím ťa, vráť mi moju korytnačku!“  

Maťo nemohol uveriť, ako ho ten Joţko dobehol.  Predsa len nie je taký sprostý, ako si 

myslel. Deti s Joţkom súhlasili a Maťko musel, či chcel, či nie, korytnačku vrátiť. Joţko bol 

šťastný a ďakoval mesiacu, lebo keby nebolo tej noci mesiaca, ťaţko by Joţko dostal  späť 

svoju malú korytnačku. 

 

Edita Kmeťková 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 

 

Rybačka 

 

Jedného dňa slniečko zasvietilo, 

kamarátov Miška a Janka 

na rieku spoza mesta zavolalo. 

 

Krátke tričká, nohavičky, 

svieţe koláče od mamičky, 

nakládli do taštičky 

a pohli sa na rybičky. 

 

Rýchlym behom do prírody 

cez budúce úrody. 

Pošliapali ţitko, kukuričku 

a uţ mali pod sebou stoličku. 
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Sedí Miško, sedí Janko 

a obdivujú slnko, 

čo rieku osvietilo 

a rybu k povrchu vody primámilo. 

 

Celý deň rybu lovili 

a nič neulovili. 

So smutnými tvárami domov prišli  

a tam upečenú rybičku na stole našli. 

 

Mamička sa iba na nich usmiala, 

čistý tanier pred nich dala 

a s úsmevom na tvári 

o ich rybačke počúvala. 

Ľudmila Galádiková 

Vysoká škola odborových štúdií 

pre vzdelávanie vychovávateľov 

Nový Sad 

 

 

Z Mirky speváčka nikdy nebude 

 

      Krásne aprílové poobedie prebúdzalo záhrady z hlbokého spánku. Z okna základnej školy 

bolo vidieť púčiky jarných kvietkov, cítiť vôňu fialiek, ihličia a čerstvo pokosenej trávy.  Ľudí 

bolo na ulici plno a kaţdý sa niekam ponáhľal. Školský rok pokračoval v plnom prúde a ţiaci 

si uţ zvykali na učenie po dlhých zimných prázdninách. Niekoľko ţiakov sa hralo, chichúňalo 

a naháňalo po školskom dvore. Z triedy hudobnej výchovy sa ozývali zlomky detských piesní, 

občas sprevádzaných tenkým štebotavým hlasom pani učiteľky. Ţiaci mali radi túto hodinu, 

lebo pani učiteľka bola vţdy veselá, energická a vtipná. Traja ţiaci, ktorí pravidelne meškali 

na hodinu,  museli zaspievať prvú slohu z piesne, ktorú sa učili na minulej hodine. Takéto 

a podobné školské pravidlá ţiakov bavili. Na nekonečne dlhej hodine hudobnej výchovy si 



30 
 

Mirka, ktorá toto všetko sledovala , zhlboka vydýchla  a pritom zívala bez priloţenia ruky. 

Všimol si to Ivan, ktorý sústredene dobiedzal do nej, kaţdý deň a pravidelne.  

− Neučili ťa doma, ţe si ruku máš poloţiť na ústa, keď zívaš? A okrem toho potrebuješ 

ísť k zubárovi! Vieš o tom?  Ostré Ivanove slová pôsobili na Mirku ako studená 

sprcha. Ivan po chvíli ticha pokračoval, keď videl, ţe sa súperka nebráni. 

− Viem, ţe sa nudíš, lebo nevieš spievať, ale to neznamená, ţe si nebudeš všímať, ako 

krásne spievam ja. Len ma sleduj. Moţno by som ti mohol darovať trošku z môjho 

talentu, len či si to zaslúţiš, − posmešne syčalo z malého Ivana, kým mu pani učiteľka 

neprerušila zábavu.  

− Ivan, zopakuj, čo som práve povedala!  Ivana chytil panický strach, lebo dlho ho uţ 

pani učiteľka nezastihla pri otravovaní Mirky.  

−    Prosím? − zaznelo nesmelo.  

Ţiaci sa nemohli zdrţať smiechu, keď videli svojho spoluţiaka červeného ako ľalia. Pani 

učiteľka ich utíšila a pokračovala v karhaní Ivana. 

− Nesleduješ hodinu, vôbec nemáš potuchy, čo sa na hodine robí a neustále otravuješ 

Mirku. Do konca hodiny budeš stáť preto v kúte! 

Pomalé a bojazlivé Ivanove kroky pripomínali cestu na dereš. Pokorne sa postavil do kúta, aj 

keď si nechcel uznať svoj priestupok. Z tichej a hanblivej Mirky sa odrazu stala odváţna 

slečinka. Pani učiteľkino počínanie s Ivanom jej pridalo sebavedomia a nadšene zvolala: 

− Prosím, pani učiteľka, on ma neustále uráţa, posmieva sa mi a keď sa nepozeráte, tlačí 

do mňa ceruzkou alebo na mňa vyplazuje jazyk! Myslím si, ţe si zaslúţil jednotku ako 

noha! 

Tu sa ozval Ivanov najlepší kamarát Vlado, povahou podobný Ivanovi, o niečo vyšší, chudší 

a rozhodne odváţnejší: 

− Ale, pani učiteľka, to nemyslíte predsa váţne, ţe si Ivan zaslúţil jednotku? Je to fajn 

chalan a táto hlúpa babizňa chce si na ňom iba vybiť svoju zlosť. To ona ho 

provokuje, ţiarli, lebo nevie spievať. Ivan je prirodzený talent a Mira to nemôţe 

zniesť. 

Šikovne bránil Vlado svojho kamaráta. Pani učiteľka sa unavene pozrela na hodiny, dúfajúc, 

ţe uţ bude zvoniť. Napokon rozkázala všetkým trom spolu spievať. Prísnejší trest dostať 

nemohli. Vykrákali síce niečo, kaţdý pre seba, nesúvisle a potichu. Podporou im bol 

„hrkotavý“ a hurónsky smiech spoluţiakov. Pani učiteľka im po veselej chvíli znovu 

pripomínala: 



31 
 

− Máte iba desať rokov. Ešte stále sa váš organizmus vyvíja a tak aj hlasivky. Ani pre 

Mirku nie je neskoro naučiť sa spievať a nechcem viacej počuť, ţe sa jej niekto z vás 

posmieva. Je to vaša spoluţiačka a máte spolu drţať ako ozajstní kamaráti, − snaţila 

sa pani učiteľka vysvetliť deťom dôleţitosť ľudského správania. Deti ju zahanbene 

počúvali a zdalo sa, ţe z jej moralizovania si berú poučenie. 

Blíţil sa Deň školy. V tento deň prichystajú deti kaţdoročne slávnostný program. Pani 

učiteľka hudobnej výchovy ţiakov tieţ pripravila a nacvičila s nimi detské piesne.  

       − Ivan a Mirka, skúste spievať dueto, malo by to znieť výnimočne, − odrazu navrhla pani 

učiteľka, akoby zabudla na nedávnu hádku medzi nimi. Mirka zahanbene pozrela na Ivana 

a potom sa rozhliadla po triede. Jej nesmelý pohľad sa zastavil na pani učiteľke, ktorá 

trpezlivo čakala odpoveď. Ivana išlo roztrhať od jedu. 

− Pani učiteľka, prečo práve s ňou? Veď Mirka nevie spievať a ja sa hanbiť s ňou 

určite nebudem! V obecenstve bude sedieť aj moja (toto moja zaznelo iba popod nos) Silvia 

a chcem na javisku vyzerať skvelo. Mira by mohla všetko pokaziť. Pochopte ma pani 

učiteľka, preboha, − Ivanovo zúfalstvo zmiernila Mirka svojou úprimnosťou. 

− Ivan má pravdu. Sú tu dievčatá, ktoré krásne spievajú a ja tieţ nechcem Ivanovi 

pokaziť slávnu povesť. Mne dajte nejakú inú úlohu.  

Pani učiteľke niečo hovorilo, ţe by predsa len mala Mirku vyskúšať.  Moţno nie je na tom tak 

zle a nič zlé sa neudeje, keď si ju vypočuje. 

  −Mirka, skús zaspievať prvý verš z piesne Poď hrať ping-pong, − vyzvala ju pani 

učiteľka a Mirka nečakane smelo predstúpila pred spoluţiakov a začala spievať: 

 

Poď hrať ping-pong, ja budem ten ping 

a ty budeš ten pong, sme dvaja Číňania... 

 

Pani učiteľka so ţiakmi sa prekvapene pozerali na Mirku a počúvali ju jedným dychom. 

Mirkina hanblivá povaha nezniesla toľké pohľady a musela sa začervenať. Keď skončila prvý 

verš, pani učiteľka ju ďalej nabádala:  

− No,  poďme, poďme, len smelo, opakovanie je matkou múdrosti. Ide ti to vynikajúco, 

však deti? Ivan, pridaj sa v refréne. 

Ivan bol Mirkiným čistým hlasom nadšený a uţ mu nerobilo problém pridať sa k duetu. Po 

hodine sa Ivan Mirke ospravedlnil, ţe sa z nej posmieval. Ani nevedel ako krásne spieva.  
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− Uţ som ti dávno chcel povedať, ţe sa mi veľmi páčiš a Silvia ti nesiaha ani po päty. 

Chcem spievať s tebou na Deň školy, bude mi potešením. A poprosím pani učiteľku, 

aby nás od teraz dala spolu sedieť do jednej lavice, čo povieš? 

Ivan zaţmurkal na Mirku a dohodli sa, ţe sa viacej škriepiť nebudú, ale ţe na lásku je ešte 

skoro. Čas ukáţe, či je Ivan ten princ na bielom koni, o ktorom jej rozpráva stará mama. 

 

Aneta Lomenová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 

 

Keď sa Mirko stratil 

 

 Ešte ani len prvý vták na strome nezaspieval, keď sa Mirko začal v posteli obracať. Na 

jednu stranu, na druhú, hlavu si zakryl, potom si ju odkryl, nohami a rukami mával, ako keby 

utekal. 

Uţ tma sadala na strechy a on ešte nebol doma. Dobre vedel, ţe ho rodičia čakajú, ţe 

na stole je pripravená večera. Mirko, šesťročný chlapec, sa hral s kamarátmi na ulici a naraz 

všetci zmizli. Zostal sám. Najprv si pomyslel, ţe sa mu kamaráti schovali, ţe chcú s ním 

ţartovať, tak ich začal hľadať. Skoro nič nevidel, lebo ulica sa zahalila do svojho čierneho 

rúcha. Teraz sa uţ zľakol a začal na nich volať. Nikto sa neohlásil, nikto sa nezasmial. Mirko 

začal beţať. Najprv pomalšie, potom rýchlejšie.  

Ako tak beţí, cesta sa pod ním kĺţe, on uteká, ale keď sa pozrie do strán, zdá sa mu, ţe 

sa nepohybuje, vţdy je na tom istom mieste, pri tom istom dome. Potom uţ zrýchlil beh, cesta 

sa mu pod nohami začala šmýkať, on sa zadýchal, začal sa potiť. Chcel by ujsť spred tohto 

domu, namáha sa, usiluje sa. Naraz spadol a bác...Buchol si hlavu o posteľ. Prebudil sa, 

poobzeral okolo seba. Videl, ţe je doma a namiesto na ceste leţí v posteli, unavený a spotený. 

Snívalo sa mu. Pošuchal si hlavu a namrzene vstal. Vonku bol uţ deň, cez okno počul spievať 

vtáčiky. Bol šťastný, ţe uţ svitalo a ţe všetko bol len sen.   

Vyšiel z izby, na chodbe ho čakala matka. Zaţelala synčekovi pekné ráno. Spolu 

raňajkovali a po dobrých raňajkách sa vychystali a pobrali na jarmok. Mirko s mamou 

chodieva vţdy prvý deň v mesiaci na jarmok. Zdá sa mu vţdy, ako by to bol deň sviatočný.  
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Keď vchádzali na jarmok, matka chytila Mirka za ruku, aby sa jej nestratil. Pomaly sa 

prechádzajú, matka sa niekedy zastaví, pozrie, či niečo nepotrebuje, ak sa jej nič nepáči, 

pokračujú ďalej. 

Ako tak išli, Mirkovi sa zazdalo, ţe videl loptu, ktorá stála na zemi pri jednom pulte. 

Pustil matkinu ruku, pomaly sa vytiahol spomedzi ľudí,  ktorí tieţ obzerali tovar a kupovali. 

Prišiel k lopte, zohol sa, vzal ju do rúk, ohmatal, bola práve taká,  akú on potrebuje. Biela 

s čiernymi kockami, futbalová. Buchol ju raz, dva razy o zem, dobre skáče, je aj tvrdá. Otáča 

si ju, obzerá, hľadí na ňu s oduševnením... 

Naraz sa mu zazdalo, ţe niečo nie je v poriadku, ţe ho nikto za ruku nedrţí. Poobzerá 

sa okolo seba, vidí len mnoho nôh a topánok, zdvihne hlavu, vidí mnoho ľudí a ţien, ale ani 

jedna teta sa nepodobá na jeho matku. Zľakol sa, ten pocit strachu , ktorý sa ho chytil, mu bol 

povedomý. Zaţil ho v sne. Pustil loptu na zem. Nohy sa mu triasli a dal sa do behu. Beţal 

spomedzi ľudí, keď pozrel vľavo a vpravo, zdalo sa mu, ţe beţí, ale vţdy je na tom istom 

mieste. Pulty z ľavej aj z pravej strany sa podobajú, ľudia pri nich tieţ.  

Vtedy si spomenul na sen a pochopil, ţe sa stratil. Líca sa mu spotili, ústa sa mu 

skrivili do plaču, nohy sa mu podlamovali v kolenách. Jeho beh sa spomaľoval, nemal viac síl 

beţať, zdalo sa mu, ţe padá. V tom momente pocítil ruku na pravom ramene. Ruka zastavila 

pád. Obrátil sa a videl svoju matku. Dohonila ho, utrela slzy z jeho tváre, zobrala ho do 

náručia a objala.  

Teraz si uţ vedel vysvetliť ten pocit, bol to pocit blaha, šťastia a matkinej lásky. Ten 

pocit mal vţdy, ale dovtedy, kým sa nestratil, nevedel,  ako je to zlé byť bez neho. Matka 

poznala príčinu Mirkovho stratenia sa.  Spolu sa vrátili a loptu kúpili. Potom mu potichučky 

pošepla do uška, aby si nabudúce pozerali veci spolu. 

 Mirko cestou domov rozmýšľal o sne a  aj o tom, aké by boli dôsledky, keby ho mama 

nenašla. Rozhodol sa, ţe sa nepustí matkinej ruky, aţ kým nedorastie na väčšieho mládenca.  

 

          Zlatka Tordajová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 
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Stopäťnôţka hľadá byt  

 

Stopäťnôţka krátka veru hľadá byt, 

rozhodla sa teda do radu sa postaviť. 

Presnoriť a prepásť celú našu ríšu. 

Či nájde nôţka malá dáku novú skrýšu? 

 

Zaklopala u Ţabiakov,  

otvoril je švárny Ţab: 

„Uţ mám plné zuby takých tenkých báb! 

Húsenica dlhá, suchá,  

kto teba ešte pozve dnuka?“ 

„Ţaba, to je jeţibaba,  

koľko klebiet navyrába!“ 

 

So sklonenou hlavou stopäťnôţka  

skúša ďalej. 

Pri kaviarni starej smädná kričí:  

“Aj mne nalej!“ 

U Somárov zazvoní, Oslica jej otvorí. 

„Skrehla som od zimy,  

pusťte ma do dverí!“ 

 

Stopäťnôţku stretla veru ťaţká otázočka, 

tá sa pýta, „čo bolo skôr:  

vajce či sliepočka?“ 

„Pri sliepke, či morke neobstojím,  

tých dvoch sa veru veľmi bojím.“ 

 

Poslali ju Slimákovci do veľkej záhrady, 

medzi známych ľudí, fazule a kaleráby. 

„Počula som od rajčiny“, zohne svoje 

drobné nohy, 

„schádzajú sa tam len  

zeleniny, mrkvy a petrţleny.“  

 

Sova znova napomína:  

„Nemám miesta, uţ si tu bola!“ 

Narazila na Myšiakov:  

„Neotravuj, zmeň sa na motýľa!“  

Ozvali sa slečny myšky:  

„Čo keď nám ukradne všetky čiţmičky?“ 

Čo sa týka kozičky, má tie isté záţitky. 

 

Nohy sa pod nohy pletú,  

koľko zlých ľudí je tu! 

Vrátim sa do starej diery, 

s hmyzom sa mi dobre darí. 

My sme jedna rodina,  

drobná a veselá. 

S lesnou veľkou kapelou  

udrţíme kaţdý tón. 

 

Aneta Lomenová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

                            Univerzita v Novom Sade
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Ako malá Danka gazdovala doma sama 

 

Slnko uţ dávno veselo skackalo po oblohe, keď malá Danka otvorila svoje malé 

rozospané očká. Rýchlo vyskočila z postele a náhlila sa do kuchyne. Dom  bol prázdny. 

Otecko bol na cestách a mama v robote. Vysoké dvere nehybne stáli a dívali sa na ňu. Skrine, 

okná, steny, všetko vôkol nej bolo také obyčajné, kaţdodenné a nudné. Nuţ čo? Malé 

dievčatko sa oblieklo a odišlo do kúpelne. Zrkadlá znova ukazovali to isté. 

– Prečo vţdy vidím v zrkadle malé plavovlasé dvanásťročné usmiate dievčatko? –  

opýtala sa nahlas Danka. A vtedy jej svitla v hlave skvelá myšlienka. Sprisahanecky 

pozrela na zubnú pastu a... 

O chvíľu sa uţ zrkadlá podobali na veľkú tortu v tvare snehuliakov, ako keď mama chce 

potešiť svoje deti a dá na tortu viac šľahačky ako obyčajne. Teraz uţ Danka bola spokojnejšia. 

Odišla do obývačky a tu na stole leţal papier, po ktorom behali písmenká, napísané maminou 

rukou.  

Danka začala čítať: 

– Malé moje dievčatko. Keď sa vyspinkáš, pekne sa obleč a umy si zúbky,– tu sa Danka 

šibalsky usmiala a povedala: 

      –    Nuţ, začiatok plánu na dnes  mám uţ za sebou a čítala ďalej: 

– Potom sa naraňajkuj. V kuchyni na stole máš čerstvý chlieb, teplé mliečko 

a marmeládu.   

Po prečítaní týchto riadkov odbehla Danka do kuchyne. Sadla si za stôl, ţe ide jesť, ale akosi 

jej bolo nudno samej. Rýchlo vstala a odbehla do svojej izby. O chvíľočku sa vrátila 

s utešenou bábikou v ruke. Posadila ju na stoličku vedľa seba a povedala jej: 

– Teraz ťa, milá moja „bába“, tvoja mama Danka dóóóbre nakŕmi! – a uţ kládla lyţičku 

plnú marmelády do bábikiných malých ústočiek, no jej ústočká boli naozaj malé, 

všetká marmeláda odcupkala na bábikine sviatočné biele šatôčky.  

– Nič to, moja malá, maminka to zaraz napraví. Naberiem do tejto nádoby vodu a ty 

budeš pri mne potom sedieť v tej vode a pekne sa vymáčaš! – A tak aj bolo. 

Naplnila hrniec s vodou, ponorila dnu bábiku, hrniec poloţila na stôl a dala sa s veľkou 

chuťou do jedla. Keď sa naraňajkovala, stôl sa podobal lúke, na ktorej je hŕba mravenísk. 

Lenţe toto neboli kôpky zeme, ale marmeláda, ktorú mladá slečná neobozretne povytriasla. 

Potom odišla do obývačky a čítala ďalej:  
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– Dávaj pozor, aby si nenarobila veľký neporiadok, kým budeš papkať! 

Tu sa Danka strhla a pustila papier, ani čo by bol celý v plameni. No hneď sa spamätala 

a rozhodla sa, ţe mame povie, ako jej riadky nevedela prečítať. Tak všetka vina padne na 

mamu, pretoţe písala nečitateľne a ona nebude mať ţiadne problémy.  

      –  Keď sa napapkáš,  choď sa von hrať! Dávaj pozor, aby si si neublíţila!  

      –  Tento deň sa mi čoraz viac páči! – poznamenala Danka a vyletela von.  

–  Hmm, ale ako sa budem hrať? Ako? Aha, uţ to mám... Cica, cííca, ci ci ci ... poď moja... – 

a uţ drţala starého susedovho kocúra v náručí. Rozhodla sa, ţe cicu pohojdá... O chvíľu uţ na 

strome visel kocúr hlavou dolu, priviazaný za dve šnúrky o labky. Danka výskala od radosti 

a hojdala kocúra, ktorý bezmocne mraučal. Najprv si myslela, ţe sa z toho nesmierne teší, no 

keď ani po dlhej chvíli kocúr neprestával mraučať,  Danka pochopila, ţe sa mu táto hra 

neveľmi páči. Odrezala šnúrky  a kocúr − nešťastník hup na zem a bolestne zamraučal. 

V momente vzal nohy na plecia a utiekal kade ľahšie. Keď Danka zostala bez svojho 

spoločníka, začala sa nudiť a odišla dnu. Pokračovala v čítaní: 

− Keď vyhladneš, v chladničke máš mäso a zemiaky. Pekne sa naobeduj. V kuchyni, 

v zásuvke by mala byť ešte jedna čokoládka. Keď sa napapkáš, pochuť si na nej. – 

Nuţ, tak aj pokračovala.  

Keď sa najedla, odišla do kuchyne, no keď otvárala zásuvku, spomenula si, ţe poslednú 

čokoládu zjedla ešte v sobotu, keď mama bola u susedov. 

– Čo teraz? – Mala takú chuť na niečo sladké! Našťastie (alebo na nešťastie) zbadala 

v zásuvke maminu knihu s receptami na koláče. Zaviazala si maminu zásterku okolo pása 

a naslepo otvorila kuchárku.  

 – Mmmmm... marhuľový koláč! – ...čítala, čítala, čítala...a robila všetko, čo si 

myslela, ţe je správne. Nerozumela celkom, čo má kedy dať a kam, a preto sa rozhodla, ţe 

všetky suroviny dá do jednej nádoby. Tri vajcia, cukor, voda, deväť lyţíc múky, marhuľová 

marmeláda, mlieko... Keď to všetko bolo spolu a podobalo sa na čudnú hustú polievku, Danka 

čítala ďalej. Odrazu sa veľmi nazlostila: 

– Čo si tá teta kuchárka myslela, keď písala tento recept. Ako ja mám vedieť, čo teraz, 

keď tu spomína aj mixérovanie aj varenie aj pečenie?! Hádam to myslela tak, ţe si 

mám vybrať, čo sa mi najviac pozdáva? – A veru si vybrala! 

      –    Idem piecť! – uţ aj otvorila elektrickú rúru a nádobu spolu s jej obsahom vloţila dnu. 

Keď si uţ myslela, ţe je toto umelecké dielo hotové, obozretne ho vybrala z rúry. Celá 

natešená skúsila svoje prvé kuchárske dielo a vôbec sa jej nepáčilo. 
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–  Čo teraz? – Našťastie vzala do rúk papier, ktorý jej mama napísala a tam, celkom 

dolu, stálo: 

– P. S. Nezabudni nachovať Dunča!  Tvoja mama.  

– Hurááá, aspoň niekto si pochutí na tomto koláči! – zvýskla Danka a uţ beţala von aj 

s koláčom. 

Najprv sa zdalo, ţe Dunčovi to čudné jedlo chutí, no o chvíľu sa iba nečujne vzdialil.  

Keď sa malá kuchárka vrátila do kuchyne, povedala: 

– Ako môţe mama vţdy narobiť taký neporiadok v kuchyni, keď robí koláče? Hľa, ja 

som zašpinila iba jednu nádobu a jednu, dve ... päť ... osem lyţíc a tri taniere, dve šáky 

... Zaraz to umyjem! – Ale beda, teraz uţ nemala času, je pol tretej a mama uţ ide 

domov.  

–    Moje malé krásne dievčatko, nenudila si sa? Neurobila si nič zlé, kým si na mňa 

čakala? – opýtala sa mama, keď vchádzala do kuchyne a do kúpelne. 

– Nie, bolo mi celkom fajn! – bojazlivo odpovedala Danka a skryla sa pod posteľ.... 

 

Anna Makovníková 

Pedagogická fakulta 

Báčsky Petrovec 

 

Simonkine vydarené koláče 

  

 Simonka Šumná bola dievčatko ako kaţdé iné v jej desaťročnom veku.  Rada si 

kreslila, čítala si kniţky, ale najradšej predsa len s mamkou  piekla koláče a všelijaké 

sladkosti, ktoré potom s chuťou spapkala.  A dobre sa jej samej darilo aj pečenie. Rodina si 

všimla, ţe by mohla byť zo Simonky jedného dňa dobrá cukrárka. Mala na to prirodzený 

talent a navyše si v rodine Šumných nevedeli predstaviť lepšie jahodové „mafiny“ neţ tie, čo 

upiekla ich Simonka. Preto nebolo divu, keď  jej jedného dňa dovolili, aby na slávnostný obed 

pre vzdialených príbuzných z cudziny pripravila sama samučičká sladkosti. Predtým ju 

rodičia nechceli zaťaţovať niečím takým namáhavým, lebo varenie a pečenie nie je iba 

zábava, leţ aj namáhavá práca. Ale nie pre Simonku! Simonka je výnimočné dieťa a ona ich 

veľmi prosila, aby jej dovolili urobiť parádnu tortu. Takú, akú ešte nikdy nevideli. Ubezpečila 

ich, ţe nebudú ľutovať. 
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   Simonka bola celá šťastná, keď prišiel ten čas. Bude piecť aj pre svojich bratrancov a 

sesternice a tak veľmi dúfala, ţe sa im to bude páčiť, lebo bola najmladšia a nechcela, aby sa 

jej smiali tak, ako keď  sa hrali s loptou  a ona ju nedokázala chytiť.  „Teraz im ukáţem, ţe aj 

ja som v niečom šikovná a ešte im aj urobím radosť,“ hovorila si Simonka. 

   Tak prišiel ten deň. Simonka sa vrátila zo školy, kde po celý čas rozmýšľala o torte, 

ktorú dneska pripraví a ako pekne sa bude pritom baviť.  „No, a ideme na to: čokoláda čierna 

a biela, smotana, vajcia, oriešky, mlieko, múčka a pridáme aj ovocie! Áno, ovocie je vţdy 

vítane. Veď kto by ho nemal rád, keď tak krásne chutí a ešte akú peknú farbu všetkému 

dodáva. Kto bude mať tú česť byť ozdobou na Simonkinej slávnostnej torte dnes? Hm? 

Slečny jahody? Chcete? Tak dobre a je to... chichichi, “ aj takto sa Simonka zabávala a mali 

ste vidieť tú radostnú a šťastnú tváričku. Keď bolo treba dať tortičku do rúry, aj o to sa sama 

postarala a veľmi opatrne, aby sa nepopálila. Tak ako jej mama ukázala...Tá bola veľmi pyšná 

na svoju dcérku a jej prirodzený talent.  

„Fíha, uţ som celkom hotová, ale aspoň je torta nachystaná. Je v chladničke, takţe keď prídu 

hostia, môţeme ju vybrať hocikedy, dobre mami? A nehovor, ţe som to ja urobila, nech je to 

prekvapenie, dobre? Chi, chi, všetci si budú myslieť, ţe to piekol niekto dospelý a potom ich 

prekvapíme, keď im povieme, ţe tortu som upiekla ja. Budú úplne bez seba, mami, predstav 

si, aká to bude zábava!“ 

„Áno, zlatko, nič sa neboj, všetko máme dohodnuté,“ pohladkala mamka Simonku po tvári 

a ţmurkla na ňu. „Choď sa upraviť, hostia tu uţ budú o chvíľku, si celá od múky.“– „ Super, 

mami, idem, uţ beţím!!“  

   U Šumnovcov bolo v ten deň naozaj krásne poludnie.  Taká rodinná atmosféra, akú 

moţno vidieť vo filmoch, či v tých najkrajších poviedkach. Rodina obedovala, delili sa nielen 

o jedlo, ale aj o príbehy zo ţivota, smiali sa spolu a ţartovali. Vedeli, ţe takýchto chvíľ niet 

v ţivote príliš veľa a preto si uţívali spoločný obed. Potom prišlo na rad sladké. Pani Šumná 

ponúkala vynikajúcu čokoládovú tortu aj s jahodami. Všetci vzrušene čakali na svoj kúštik. 

Pustili sa lyţičkami do torty a netrvalo dlho, keď sa diskrétne – čo znamená, aby si nikto 

nevšimol – začali na seba pozerať. Vedeli, ţe tortičku upiekla Simonka a v tom momente sa 

všetci chceli schuti zasmiať, ale neurobili to. Prejavili iba potešenie a úprimnú radosť. Bolo 

počuť iba vychvaľovanie najlepšej a najchutnejšej čokoládovej torty, akú kedy jedli. 

A pravdou je, ţe v tej chvíli Simonkina torta bola naozaj tou najlepšou tortou, akú mohlo 

sedem ľudí ochutnať.  

   Neexistuje torta, či koláčik, či bábovka na svete, ktorá môţe chutiť lepšie, ako je 

detské potešenie. Šumnovci to dobre vedeli, aj preto bola Simonka také výnimočné dieťa. 



39 
 

A aká len bola šťastná, ţe ich všetkých oklamala a nemohla vydrţať a uţ aj prezradila, ţe to 

ona upiekla najkrajšiu tortu na svete. Všetci súhlasili a o Simonkinej tortičke sa potom ešte 

dlho rozprávalo. Dokonca aj po rokoch, keď sa Simonka stala známou cukrárkou v meste. Aj 

vtedy si všetci radi spomínali na tento deň a smiali sa spolu. Zdalo sa im, ţe to bolo len pred 

chvíľou... 

  

          Dragana Đilas 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 

 

Takto vyzerajú Miškove dobrodruţstvá 

 

      Miško je chlapec z horného konca dediny, zvanej Roztúlance. Hovorí sa, ţe tu bývajú 

roztúlaní chlapci, inak sa nevie, prečo dostala také meno. Miško popri negatívnych 

vlastnostiach má aj dobré. Napríklad  šikovne roznáša koláče, ktoré mama napečie pre starkú, 

susedu a tetu, maminu sestru. Zaujímavé však  je, ţe koláče ešte nikdy nedorazili do cieľa. 

Nezbedný Miško má aj staršiu sestru Hanu. Chodí do tretej triedy a Miško je čerstvým 

prvákom. Sestra mu uţ vopred sľúbila, ţe mu za ţiadnu cenu pomáhať v škole nebude. Keď 

to mama nepočula, pravdaţe, lebo mama ich učí iba dobrým skutkom.  

− Hana, Miško zanesie starej mame priesadu, ktorú som jej kúpila, a ty sa zatiaľ pozri na 

tú jeho matematiku, hovorí, ţe ničomu nerozumie a má s ňou ťaţkosti. Ty si to uţ 

hravo zvládla, tak pomôţ bratovi! 

− Ale mamííí, to nemyslíš váţne! Ja som tú látku uţ zabudla a ani sa mi nechce! 

− Hana! skríkla mama.  

− Jój, nech sa ju naučí on sám, tak, ako som sa ja sama učila! − vyťahovala sa Hana. 

− Tebe som pomáhala ja, − povedala mama. 

− Tak pomôţ aj Mišovi! − odvrkla Hana.  

− Ak hneď neprestaneš s odvrávaním, ţiadna oslava tvojich narodenín v sobotu nebude! 

Rozmysli si, či ti to stojí za to! − snaţila sa mama Hanu prehovoriť.  

− No, dóóóbre, mama, ale to len preto, ţe som si kamarátky uţ pozvala a nechcem sa 

hanbiť, keby sme zrušili oslavy, celé Roztúlance by sa mi smiali! 
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Miško sa Hane uškŕňal a tešil sa z víťazstva. Mama ho upozornila, aby išiel na bicykli 

pozorne, pozeral sa na všetky strany ulice, či náhodou nejde nejaké auto a u starkej sa pekne 

správal.  

− Ak babička pošle nejaké dobroty, nechaj aj pre sestru, nie aby si ich cestou všetky 

zjedol! − snaţila sa mama o prísny tón.  

− No, jasnééé,  mami. Veď ja som na koláče sám nikdy nesiahol.  − Mama sa na neho 

pozrela bokom, aby sa zase nepohádali. Päť guľôčok v jednej jamke, utekajme k našej 

mamke. Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme naspamäť... pospevoval si Miško cestou 

k babke. Stará mama bola uţ presne taká ako babička z rozprávok. Zvráskavená tvár 

od  častého usmievania, slabučké a pehavé ruky od uţitočnej a namáhavej práce. 

Trošku ohnutá, nízka, s očami nevýslovnej nehy. Tenkým hlasom privítala vnuka. 

− Miško môj, si to ty? No len poď dnu, uţ ťa netrpezlivo čakám. Nejako ma zanedbávaš, 

Miško. Veď poznáš staré známe porekadlo: Abys´ došiel groša, máš si vážiť babku, − 

stará mama sa pretvarovala, ţe je urazená. 

− Ale babi, veď ty si mi groše nikdy nedala, vţdy iba koláče a priesady roznášam. 

Stará mama sa uţ dávno tak schuti nezasmiala. Jej malý vnúčik jej spríjemnil popoludnie  

a dlho sa spolu hrali.  

− Dávaj na seba pozor a pozdravuj doma, môj malý „vrtichvostík“!  − vyprevádzala 

babka vnuka.  

− Na budúce pošlem mame aj sveter, ktorý štrikujem, uţ bude hotový, − kričala Miškovi 

na odchode. 

Keď sa Miško vrátil domov, mama ho uţ čakala s večerou a domáca úloha z matematiky tieţ.  

− Aká matka, taká Katka, taká celá jej čeliadka, − vyhlásil Miško uţ od dverí. 

− Mami, ja som Hana, aspoň tak ste ma doteraz volali, či nie?  − vykríkla Hana. 

− Ale áno, dcérka, to Miško sa chce pochváliť s porekadlom, ktoré ho asi babka dnes 

naučila dnes. Ale teraz rýchlo k stolu! 

− Aký rozum, taký účinok! − bránila sa Hana bratovým naráţkam. 

− A teraz vám jedno porekadlo poviem ja,  − začala mama po chvíli upokojenia. 

− Ak chceš spať sladko, večeraj krátko. A ty Miško, prezradíš nám, kde skrývaš dobroty, 

čo babka poslala? Aj na kameni sa vyspíš, keď máš čisté svedomie,  − zaţmurkala 

mama na syna.  Miško uţ vedel, ţe ho táto otázka neminie, tak smelo prezradil, ţe 

koláče nezjedol a sú v taške pri dverách.  
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− Ale babka povedala, ţe tie väčšie kusy sú pravdaţe pre mňa, lebo ja som jej tú 

priesadu priniesol a čo zostane,  to Hane! − posmešne to zo seba Miško vydal 

a daroval sestre surový úsmev.  

− Ale, ale! Babka toto určite nepovedala,  Miško, a mal by si sa poďakovať sestre, ţe ti 

urobila domácu úlohu z matematiky! Prestaňte sa škriepiť, lebo všetky koláče zjeme 

s ockom! − prísne zakročila mama.  

− Dóóóbre, − zaznelo dvojhlasne. 

Pred spaním si Hana s Miškom ešte neodpustili zopár uráţok.  

− Najväčší trest je mať brata, ako si ty! − vyhlásila Hana bratovi. 

Miško sa nenechal poraziť, vyplazoval na sestru jazyk a robil grimasy. Po chvíli unavený 

Miško si sadol k sestre a povedal:  

− Hana, viem, ţe nie som ideálny brat, ale mám ťa veľmi rád. Ďakujem ti za tú matiku, 

viem, ţe to bola pre teba veľká obeta. A dúfam, ţe mi nebudeš zazlievať, ţe som 

naschvál okúpal v koryte tvoju obľúbenú bábiku a snaţil sa ju utopiť.  

Úprimné slová Miškove pôsobili ako ticho pred búrkou a jeho vyznanie rozdrapilo Hane 

nielen srdce, ale aj ústa. 

− Nepodarenec! Kde si ju nechal? 

− Neboj sa sestrička, uţ je suchá a sedí vo svojom kresle. Mama mi pomohla dať ju do 

poriadku, ale mal som sa ti s tým priznať, tak to práve robím. Odpúšťaš mi? 

Keď Hana ošetrila svoju bábiku a skonštatovala, ţe jej naozaj nič nie je, sľúbila bratovi, ţe si 

do zajtra rozmyslí, či mu odpustí. Miška to naozaj veľmi mrzelo a ponúkol jej aj z tých 

babkiných koláčov a aby toho nebolo málo, sľúbil jej, ţe si od teraz bude robiť úlohy sám. 

Hane sa hromada sľubov zapáčila a dala Miškovi šancu napraviť jeho priestupky.  

− Dobre Miško, odpúšťam ti a pomodlím sa za teba, nech ti Pán Boh podaruje viacej 

dobrých vlastností a moţno potom aj ja budem lepšia sestra, − uspokojene povedala 

Hana. 

− Zajtra aj ty budeš múdrejšia, Hana, tak poďme spať, − poznamenal ospalý Miško.  

Hana s Miškom mali takýchto škriepok kaţdý deň nadostač. Keby ale nemali takéto záţitky, 

dnes by nemali na čo spomínať.  

 

Aneta Lomenová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 
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Vincentov prvý školský deň 

 

Je posledný deň prázdnin a všetky deti na Hracíku (tak sa volala časť ulice, kde sa 

všetky deti z dediny chodili hrať) hovorili o zajtrajšom prvom školskom dni. Vincent mal ísť 

vtedy prvýkrát do školy a celý deň rozmýšľal o tom, ako to tam je.  

Je ráno a mama zobúdza Vincenta do školy: 

 ,,Vincent, vstávaj! Uţ je ráno,“ ale Vincentovi sa nechcelo a nepáčila sa mu predstava, ţe 

musí ráno vstávať. 

 „ Ale mami, nemôţem ísť neskôr?“ pýta sa Vincent.  

,,Nie, musíš ísť teraz, lebo zmeškáš hodinu,“ odpovedá mama. 

,,Ale veď mi kamaráti povedia, čo sa tam dnes hrali,“ odpovedá Vincent. Matka vytiahla 

Vincenta z postele, prichystala ho a poslala do školy. Ako tak išiel Vincent cestou do školy, 

sám seba ubezpečoval: ,,Netráp sa Vincent, uvidíš, ţe škola je ako zábavný park“.  Keď  bol 

Vincent pred školou, pomyslel si: ,,Aká veľká budova, tu sa muselo zmestiť veľa hračiek.“ 

Vincent vchádza do školy a prepadlo ho nejaké zlé tušenie. Pomyslel si: ,,Vincent, neboj sa, 

všetko bude dobre.“ Ako tak Vincent stál na chodbe, prišla k nemu nejaká pani a pýta sa ho:  

,,Ako sa voláš?“ 

,,Volám sa Vincent Chalupka.“  

,,Ja som tvoja pani učiteľka, pod’ za mnou.“ Pani učiteľka vzala Vincenta so sebou. Keď 

Vincent vstúpil do triedy,  hneď si všimol, ţe nie sú tu hračky a pýta sa pani učiteľky: 

,,Prepáčte, slečna, a kde sú hračky?“ A pani učiteľka na to:  

,,Vincent, v škole nie sú hračky, do školy chodíme preto, aby sme sa niečo naučili, napríklad 

písať, čítať a iné zaujímavosti.“ Vincent pokrútil hlavou a povedal: 

,,Mňa hra na dospelých nebaví, idem domov, tam mám svoje hračky.“ 

,,Vincent, počkaj, nemôţeš ísť domov, sadni si a uvidíš, ţe sa ti tu bude páčiť.“ Vincent si 

sadol a pani učiteľka vysvetľuje prváčikom, čo je to škola a čo sa od nich očakáva. Po chvíľke 

Vincent vstal, prechádzal sa po učebni a pani učiteľka sa ho pýta: 

,,Vincent, čo sa deje? Prečo si nesadneš ako ostatné deti?“  

,,Ja uţ sedieť nemôţem, stoličky sú tvrdé a nudím sa tu. Škola nie je zábavná, klamali ste 

ma!“  

,,Vincent, sadni si! Nerozčuľuj ma!“ Vincent si sadol a znudený počúval pani učiteľku. Po 

hodine prišla po Vincenta mama. Vincent rýchlo utekal k matke a hovorí: 

,,Ja sa do školy viac nevrátim! Je tam nuda a navyše musíme celý čas sedieť!“ 
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,,Ale Vincent, musíš chodiť do školy, uvidíš, ţe sa ti tu zapáči.“ 

Matka presvedčila syna, ţe sa do školy  musí ísť, ale on sa aj naďalej snaţil presvedčiť pani 

učiteľku, aby im dala aspoň jednu hodinu na hranie s hračkami. 

 

Ana Drieňovská 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade 

 

Zanedbaný talent 

 

Za siedmimi horami a siedmimi dolami, v krajinke kde po celý rok rozvoniavali ruţe a 

orgovány a všade dookola sa pestreli tulipány, v domčeku na okraji dedinky bývalo malé 

dievčatko, ktoré pomenovali Amélia. Malá Mia, ako ju menovali priatelia, bola veľmi šikovná 

a mala záľubu v mnohých veciach. Najradšej svoj voľný čas trávila pri klavíri, keď svojím 

hudobným talentom ešte viac obzvláštňovala svoju krásnu dedinku. Pri otvorenom okne 

hrávala tie najkrajšie melódie aké si viete predstaviť a krásna hudba sa rozliehala po celom 

okolí.  

Amalka rada aj kreslila. Najradšej kreslila kvetinky, krásnu prírodu, ktorú obdivovala 

a tieţ rada nakreslila aj zvieratká, ktoré veľmi milovala. Mamka Amélii nedovolila mať 

vlastnú mačičku, ale jedna, o ktorej Améliina mamka nevedela, jej predsa robila spoločnosť a 

to kaţdodenne pri klavíri. Bola to zvláštna mačička. O nej vedela iba Amélia, keď tvorila a 

hrala krásne melódie. Mačička Ciara mala zvláštnu moc. Objavila sa pri klavíri vţdy, keď 

Mia nemohla zosúladniť akordy a tak to robili spolu. Mia sedela za klavírom a zapisovala to, 

čo odznelo, keď sa klávesy posúvali pod ľahkými krôčikmi jej zvieracej kamarátky Ciary. 

Mia a Ciara spolu vytvárali také melódie, od ktorých sa i kvetom v záhrade ľahšie a krajšie 

rástlo.  

Mia však rástla a pomaly začali pribúdať nové povinnosti. Začala chodiť do školy a 

spoznala tam nových kamarátov, s ktorými trávila mnoho času v hre. Často sedela aj za 

počítačom, ktorý postupne vystriedal klavír.  

Stále zriedkavejšie si Mia sadala za klavír a uţ iba zriedka trávila čas so svojou 

kamarátkou mačičkou Ciarou. Klavír začal zapadať prachom. Ciara kaţdý deň čakala na svoju 

kamarátku hudobníčku, no jej nebolo. Mia mačičku uţ vidieť nemohla, hoci ju tá všade 
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sprevádzala a čakala, či si ju jej priateľka všimne. Mia však Ciaru vidieť nemohla, keďţe 

hrávať na klavíri prestala. Krásne melódie začali chýbať aj ruţiam a tulipánom, ktorým sa bez 

nich ťaţko a smutne rástlo  

 „Miau Mia! Miau, miau...“ smutne volala mačička zakaţdým, keď Mia urýchlene 

prešla popri klavíri. Bolo to však márne. Ciare Mia veľmi chýbala, chýbali jej spoločné 

chvíle, ktoré spolu trávili pri klavíri a bolo jej veľmi ľúto, ţe Amalka zanedbávala svoj 

hudobný talent.  

Tak sa Ciara rozhodla svoju spoločníčku získať späť na jeden prefíkaný spôsob. 

Rozhodla sa zdruţiť sa s kvetami na Amalkiných výkresoch a v záhradke, a tak pripútať 

Miinu pozornosť. 

Čas prechádzal a Amalkine kvety odrazu začali tratiť svoju krásu. V čase, keď mali 

byť najkrajšie a najvoňavejšie, začali sa sušiť. Pestrosť Amalkinej zahradky začala ubúdať a 

jej výkresy sa jej zdali byť akési smutné. Ani s priateľmi sa uţ nemohla baviť tak ako skôr a 

počítač ju uţ takmer vôbec nebavil. 

Vtedy Amálku začali trápiť čudné myšlienky. Čosi jej chýbalo. A vtedy sa 

rozpamätala na svoju mačičku Ciaru, na jej spoločníčku, ktorá jej pomáhala vytvárať také 

krásne melódie, od ktorých celá dedinka bola veselšia a aj kvety krajšie. Vtedy sa Mia 

spamätala a rýchlo si sadla za klavír a spomenula si na tie najkrajšie piesne, ktoré spolu s 

Ciarou vytvorili. A ihneď sa pred ňou zjavila mačička, šťastná, lebo konečne si ju najlepšia 

priateľka znovu začala všímať. 

Amélia si dala sľub, ţe odteraz uz nikdy 

viac nezanedbá svoj hudobný talent a nikdy 

nezabudne na svoju mačičku Ciaru. Mia si 

uvedomila, ţe si netreba zanedbávať svoje 

talenty, či je to uţ kreslenie, hudba, alebo hociaké 

iné schopnosti. Vedela dobre, ţe priatelia tu budú 

pre ňu vţdy, tak si ponechala kaţdý deň trošku 

času na zdokonaľovanie svojich talentov. 

 

Anna Margareta Valentová 

Oddelenie slovakistiky 

Filozofická fakulta 

Univerzita v Novom Sade  
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