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Dolnozemské zlaté pero

Milí krajania,

otvárate Zborník víťazných prác II. ročníka
medzinárodnej literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero,
ktorej vyhlasovateľom je Spolok Slovákov z Bulharska.
Cieľom a poslaním súťaže je vzdať úctu tým, ktorí od
konca 17. storočia opatrovali svoj materisnký jazyk,
slovenčinu, v inojazyčnom prostredí a dokázali ju
uchovať pre ďalšie generácie, ktoré si ju, s niektorými
obmenami, priniesli späť, do pôvodnej domoviny.

Dokázali to prostredníctvom náboženských knižiek, ktoré
boli ich jedinou literatúrou na Dolnej zemi. Z nich si
čítali, z nich sa učili, do nich zapisovali narodenia, krsty,
sobáše i úmrtia a opatrovali ich ako vzácne relikvie, ktoré
si dedili z pokolenia na pokolenie. Pretože nič nie je
krajšie v šírom cudzom svete, ako ľubozvučné slovenské
slovo.

Ďakujeme za každé písmeno, hlásku, slovo, vetu, ktoré
zneli a stále znejú, kdesi na Dolnej zemi, medzi našimi
krajanmi, Slovákmi. Práve pre vás je súťaž určená, pre
vás, ktorí tvoríte v slovenskom jazyku.

Vážme si náš materinský jazyk, vážme si odvahu a silu, s
akou ho naši pradovia pre nás opatrovali.

Želám vám veľa úspechov a tvorivých síl do ďalších
ročníkov a srdečne blahoželám víťazom II. ročníka.

Ing. Katarína Koňariková, PhD.
predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska
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Slovo predsedu poroty

Potešenie z druhého ročníka

Druhý tón odznel. Melódia dostala základ. Bude to melódia v
durovej tónine, nie v molovej. Hrať budeme veselo, nie smutne
a trúchlivo. A to poteší.
Napriek obavám, že počas epidémie, keď vo väčšine škôl
prebiehalo dištančné vyučovanie, sa do súbehu o Zlaté
dolnozemské pero prihlási len veľmi málo žiakov základných
škôl, nestalo sa tak. Druhý ročník nezaostal za tým prvým.
Členov hodnotiacej poroty nepotešilo iba to, že sa neozvali
základné školy z Rumunska a Maďarska, ale prihlásili sa (a to
kvalitnými príspevkami) žiaci pôvodom z Bulharska. Veľmi
potešujúca je aj pomerne úspešná skupina žiakov z Pivnice,
ktorá miesto prózy (ktorá najčastejšie vzniká ako slohová
práca na hodinách slovenčiny), napísali celkom slušné verše.
Komisia ich srdečne víta, tak ako víta aj autorov próz z
Bulharska.
Stredoškoláci sa do súťaže zapojili veľmi skromne, ale iba čo
sa počtu ich prác týka. Kvalitou poézie úplne vyniká Patrícia
Kmeťková z Pivnice, ale žijúca v Senci, v ktorej vyrastá
skutočná poetka, pokračovateľka pozoruhodných poetiek zo
Srbska  Viery Benkovej, Kataríny Hricovej, Zdenky
ValentovejBelićovej. Jej básne zaslané na tohtoročný súbeh,
pokojne mohli byť hodnotené v rámci poézie dospelých. A
ašpirovali by na najvyššie ocenenia.
V próze pre dospelých sa, vedľa už v minulom roku oceneného
Jána Špringeľa, ktorý zostáva verný vyrovnávaniu sa s
neutíchajúcimi následkami bratovražednej vojny v bývalej
Juhoslávii, do ktorej bol nechtiac vtiahnutý, objavila aj nová
kvalitná autorka – Mária Vršková. Práve Mária Vršková je v
tomto ročníku jedinou autorkou odmenenou dvomi cenami,
jednou v kategórii prózy a jednou v kategórii poézie pre
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dospelých.
Hodnotiaca komisia vyjadruje spokojnosť najmä s úrovňou
poézie v kategórii dospelých. V tejto kategórii, ako aj v próze
žiakov základných škôl, komisia udelila všetky tri ceny. Za
objavnú považuje najmä poéziu Aleksandry Vranićovej zo
Starej Pazovy, ktorou si vyslúžila prvú cenu.
Porota nielenže blahoželá všetkým oceneným, ale aj každému,
kto sa zúčastnil svojou prózou alebo poéziou na súbehu o
Zlaté dolnozemské pero úprimne ďakuje.

 Miroslav Demák 

Dolnozemské zlaté pero
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Miroslav Demák sa narodil 2. novembra 1948
v Starej Pazove. V rodisku absolvoval
základnú školu a gymnázium, novinárstvo
vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (19671972). Po

skončení štúdia na Slovensku začal pracovať
ako novinár v redakcii Hlasu ľudu. Jeho prácu

prerušila vojenčina. Po nej bol niekoľko mesiacov
bez zamestnania (recidíva poviedky Prechádzky

celou), napokon sa však vrátil do redakcie Hlasu ľudu.
Hoci uspel na súbehu Politiky a mohol odísť do tohto belehradského
denníka, rozhodol sa prijať miesto výkonného redaktora Nového
života, ktorý vtedy redigoval Michal Harpáň. Z Nového života prešiel
(1981) do časopisu pre deti Pionieri. Ako šéfredaktor mu vrátil
tradičný názov Zornička. V rokoch 19881993 bol riaditeľom
vydavateľstva Tvorba, samostatnej zložky vtedajšieho Obzoru. Je
autorom: Z otvorenej dlane (1974) a Zverokruh (spolu s poéziou
Víťazoslava Hronca Medzi dvoma ohňami, 1977), výberu z poézie
Prestavba Elsinoru, (2008), kníh poviedok Švédske domky (1980),
Kráľom bude ten, ktorý sa vráti (2001) a Jedna smrt u Beogradu
(2013), kníh cestopisov Magnólia z Diamantovej hory (2013) a Takmer
niečo (2017). Okrem kníh pre deti O troch umelcoch (1977), Trojhlavý
drak Štefan (1979), Tchorí chór (1985), Husle (1993, druhé vydanie
2008) a Rozprávky o troch umelcoch (dve vydania v roku 2013),
Láskovičky (2018), Nepopieraj netopiera (2021).



Slovo poroty

Poézia a próza nemajú koniec

Chcem vedieť, čo si všímaš.
(Patrícia Kmeťková)

Medzi aktuálnymi autormi Dolnozemského zlatého pera som
radostne identifikovala niekoľko mien z 1. ročníka tejto súťaže.
Aj z minulého času sa vynorili literárni tvorcovia s presnými
geografickými súradnicami v Bulharsku, Slovensku a Srbsku.
Ich verše a prozaické útvary s voľne plynúcou slovenčinou sú
jedinečné.
Básne najmladších autorov vytvárajú harmóniu medzi ľuďmi a
rastlinnými i živočíšnymi bytosťami. Do slov svieti slnko. V ich
poetickom priestore sú najfrekventovanejšie zdrobneniny a
každý ich očakáva (Lucia Kamáňová, Una Dudková, Srbsko).
Školopovinní tvorcovia príbehov zrkadlia nepatrný posun z
čistého detstva do odlišných skúseností starších. Viaceré
práce spája rovnaká téma, sú totiž variáciami danej školskej
úlohy. Autoriindividualisti sa zamerali predovšetkým na
pozitívne stránky života, alebo protagonistovi aspoň ponúkli
možnosť nápravy. Pôsobivá bola nevšedná rozprávka – zjaví sa
v nej očakávané a zároveň prekvapivé víťazstvo dobra nad zlom
(Ivelina Arabadzhiev, Bulharsko).
Najvyššie ocenená stredoškoláčka Patrícia Kmeťková,
Slovensko/ Srbsko, v kategórii poézia, zaujala už v prvom
ročníku tejto medzinárodnej súťaže. Jej tvorbu charakterizuje
originálna poetika, námety s antickou a starozákonnou
esenciou, hľadanie neviditeľného i jeho nachádzanie.
V textoch prozaikov zo stredných škôl prevláda téma prechodu
z dospievania do dospelosti so všetkým pre i proti. Nechýba
ľúbostný list ani cesta k osamostatneniu a hľadanie identity
(Alexandra Muhová, Srbsko).

Dolnozemské zlaté pero
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Veršované texty niektorých autorov v tretej kategórii
charakterizuje tradičný prístup k tvorbe. Niekedy manierizmus
a občasné gramatické rýmy výrazne zmenšujú možnosť verša.
Ešteže odvážni a talentovaní poeti posunú dušu básne k
imaginatívnosti (Alexandra Vranič, Srbsko).
V kategórii dospelých prozaikov jednoznačne prevláda
skúsenosť buď na pozadí dejinných udalostí alebo
každodenných intímnych rituálov. Zaznamenanie možných
digitálnych aplikácií dodáva príbehom dynamiku a aktuálnosť
(Mária Vrška, Srbsko).

 Zlata Matláková 

Zlata Matláková sa narodila 1. mája 1949 v
Budmericiach. Po maturite začala študovať na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave chémiu a biológiu. Vyučovala v

základných školách v Kútoch, v Dobrej Vode a v
Špačinciach, externe v Ľudovej škole umenia v

Trnave a tvorivé písanie na Trnavskej univerzite.
Publikovala v Taliansku (preklad Daniela Laudani).

Od roku 2009 je členkou Spolku slovenských
spisovateľov a Slovenského centra PEN. Je autorkou básnických
zbierok Všetky blízke bytosti (2001), V krajine chodidiel (2002),
Nečakané veci (2007), Kytica za dverami (2008), Rozopnutá duša
(2009) a Nepoznaná (2010). Jej tvorba je súčasťou viacerých
domácich i zahraničných antológií a bola publikovaná v taliančine,
nemčine a srbčine. Pracovala vo viacerých celoštátnych literárnych
porotách. Za pedagogickú a literárnu činnosť získala Medailu sv.
Gorazda (2007) a Cenu Slovenských pohľadov za poéziu (2018).
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Slovo poroty

Most nad riekou života

Druhý ročník súťaže Dolnozemské zlaté pero potvrdil, že
hľadanie talentov, ale hlavne medzigeneračných mostov,
je jednou z ciest, ako uchovať a rozvíjať to
najpodstanejšie, z čoho sa zrodilo vnímanie sveta – slovo.
Pomenováva, rozlišuje i spája malé svety do priestoru
spoločného veľkého sveta života.

Predpokladom toho je schopnosť počúvať, nazerať a
porozumieť vnútornému rytmu života. Venovať čas tomu,
čo plynie z odkrývania kontúr toho, čo pretrváva. V
blízkosti takejto harmónie života sú najmä tí najmladší,
ktorí sú i nádejou, že vrátia cit symbiotickému spolužitiu
človeka a prírody.

Naznačujú to aspoň práce, ktoré sme v rámci tohto
ročníka súťaže mohli čítať. Je to aj cesta, ako vrátiť
nádej a optimizmus do každodennej reality. Záverečná
veta z Tajomného kráľovstva Iveliny Arabadzhiev „a tak
jedno malé dievčatko zachránilo tajomný svet rozprávok“
platí nielen pre svet rozprávok, ale aj pre svet
rozprávania, ktorý sa pokúša zachytiť život samotný.

Zachraňuje ho totiž každý pokus o komunikáciu,
prepojenie a deľbu skúseností i pocitov. Inak by pojmy
ako domov, identita, láska či človek rokmi strácali svoj
zmysel.
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Slovo je tak mostom, ktorý na jednej strane zachytáva
dotyky reality s ľudským bytím a na druhej strane hľadá
súznenie a porozumenie.
Poézia a próza sú premostením, ktoré umožňujú nad
neobsiahnuteľnou šírkou života spájať body existencie do
zmysluplného rozprávania.

Nadchnúť ľudí, hlavne tých najmladších, je pre
budovanie mostov tým najkrajším a najlepším výsledkom
súťaže Dolnozemské zlaté pero. Víťazom je totiž každý,
kto na túto cestu vstúpil. Som rád, že som mohol byť
pritom.

 Pavol Tomašovič 

Pavol Tomašovič, prozaik, esejista, publicista,
novinár, sa narodil 10. 1. 1964 v Trnave, kde
aj žije. Pracoval ako vedúci kancelárie
primátora a hovorca mesta Trnava. V
súčasnosti je riaditeľom knižnice Juraja

Fándlyho v Trnave. Vydal román Nič v krajine
nikoho (2007), za ktorý získal ocenenie v ankete

Knižnej revue v kategórii Debut roka, zbierku
poviedok Bezčasie (2010) a meditatívnych próz

Presahy (2013) s fotografiami Bažeja Vitteka, literárne
eseje Mosty ponad čas (2016). Okrem toho publikuje úvahy na
aktuálne spoločenské, kultúrne i politické témy vo viacerých
slovenských periodikách. Uverejnil vyše 200 autorských či
odborných príspevkov (Domino fórum, Fórum, Listy, Slovenské
pohľady, Literárny týždenník, Sme a ďalšie). Je členom Spolku
slovenských spisovateľov, členom jeho predstavenstva a tajomníkom
jeho trnavskej odbočky, a je členom SC PEN a Slovenského
syndikátu novinárov.

Dolnozemské zlaté pero



POÉZIA
Ocenení autori

Dolnozemské zlaté pero

10



I. kategória  základné školy

I.CENA  neudelená
II.CENA
Lucia Kámaňová (Pivnica, Srbsko)
III.CENA
Una Dudková (Pivnica, Srbsko)

II. kategória  stredné školy

I.CENA
Patrícia Kmeťková (Pivnica, Srbsko)
II.CENA  neudelená
III.CENA – neudelená

III. kategória – dospelí

I.CENA
Aleksandra Vranić (Stará Pazova, Srbsko)
II.CENA
Mária Vrška (Stará Pazova, Srbsko)
III.CENA
Magda Antalíková (Bratislava, Slovensko)

Dolnozemské zlaté pero
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Naša mačka Cici

Naša malá mačička,
vyskočila z košíčka.

Rozbehla sa po ulici,
márne volám: „Počkaj, Cici!“

Nedíva sa vpravo, vľavo,
učila sa veľmi málo.

Brzdy škrípu, šofér bledne,
kolesami ledva uhne.

Pozor, pozor, mačička,
nepatrí ti ulička.

I. kategória  základné školy
II.CENA

Lucia Kámaňová (Pivnica, Srbsko)  10 rokov

Dolnozemské zlaté pero
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Leto

Konečne zavítalo leto.
Čo nám prinieslo? Náruč kvetov.

Obilie, aj poľné maky,
modré nebo, lienky, vtáky.

Keď ti slnko pošle božtek,
pehy ozdobia tvoj noštek.
Nehnevaj sa, to sa stáva,

keď sa slnko s letom hráva.

Dolnozemské zlaté pero
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I. kategória  základné školy
III.CENA

Una Dudková (Pivnica, Srbsko)  9 rokov



existujem v zmenách

ročné obdobia sa striedali spolu s tebou.
od vtedy som

bola svedkom ôsmich letných slnovratov;
od vtedy, presne už tri roky

potrebujem vyliezť z vlastného tela,
vyčistiť si pleť na krištáľovo bielu, duchom sa

zbaviť fóbií z telesných vnemov.
nie som osobou ktorou som sa

mala stať;
ovplyvnil si môj život

viac ako vlastná matka.
ak iba boh vie môj osud,

ten mesačný svit si bol Bohom
keď vo mne prúdil hviezdny prach

a fuzionoval s mliečnou cestou.
milosrdenstvo stvoriteľa nie je

fér;
no ak by sme sa mali predvídať v nebi

tak radšej budem zrastať s ohňom v pekle,
už vo mne nezostalo nič iné iba tvoje hriechy

a nepretržité strácanie sa v špirálovitom cykle.
precítil si ma cestičkami diabla
krv v mojich žilách ťa sledovala

v prvý deň mojich posledných dní
v deň, keď som zatvorila oči a zistila že svet bolí.

Dolnozemské zlaté pero

II. kategória  stredné školy
I.CENA

Patrícia Kmeťková (Pivnica, Srbsko)  18 rokov
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každý deň už tri roky
padám z rovnakého kopca

kde lupene ruží prepichujúci moju pokožku
no nič zo mňa netečie

ako z vodopádu, v ktorom ma topíš, žiaľ
môžem rozoznať tvoju rozmazanú tvár,

ktorá sa neustále mení,
no ja som stále nehybná na rovnakom mieste
zastavená v čase, uviaznutá v myšlienkach

v ktorých som nevítaným hosťom.
začiatok môjho letopočtu sa píše

od dňa, keď si ma zabil,
od vtedy sa Zem otočila 1098 krát,

no moje srdce nebilo ani raz,
existujem v zmenách,

nachádzam sa nad časom a nad kozmickými
katastrofami

a priestor, ktorý vnímam
príliš tesný, klaustrofobický, bezvýznamný vyplnený

absurditami.



Neobzeraj sa!

Jedného dňa otvoríš
na tisíce rokov zavretú

bránu.

Rozhýbeš si údy.
Zmyješ sa od soli.

Vykročíš
krokom gazely.

Za Moábskymi horami
kobra kráľovská

za chrbtom sa vyplazí.

Otvoríš si oči,
podáš ruku

mužovi
čakajúcemu

v člne
nevedno odkiaľ.

Bude ťa viesť
cez daždivú spúšť,
takú skrehnutú.

III. kategória – dospelí
I.CENA

Aleksandra Vranić (Stará Pazova, Srbsko)

Dolnozemské zlaté pero
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Povie ti  neotáčaj sa,
dívaj sa dopredu!

Ale ty vieš,
že zase príde ten okamih,
keď ťa zašteklia kamienky

pod nohami.

Bude sa ti snívať o Lotovi.

V snahe nespraviť
ten omylný krok
ty sa zabudneš,

pochytí ťa snivosť
a zvedavosť.

A zase tú istú chybu urobíš.

Znova budeš
zabudnutá

socha
na celé veky.

On ťa zasa bude všade hľadať
a hoci budeš pred ním stáť,

neuvidí ťa.

Jeho zrak
zaspí

a stratí sa
za oponou snov

v ďalšom storočí.



Si cukrom môjho života

Jar mäkko vonia, bozkáva puky
Vo vrecku mám len studené ruky
a nadomnou sa vznáša zopár snov

Pod rúškom noci
som s tebou, hoci

ty si s ňou

V srdci ťa skrývam, tam s tebou bývam
slobodná, voľná a usmiata

Chcem od teba veľa
viem, že som smelá
v rade na zázraky

asi stodesiata

Nevieš nič o mne, tvárim sa skromne
Túlaš sa ďaleko po Bosne

Mne zatiaľ stačí,
že sa ti páči

pár mojich krokov,
počas tých rokov
čo žijem v polosne

Dolnozemské zlaté pero
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Mária Vrška (Stará Pazova, Srbsko)
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Ty máš svoj príbeh, máš svoje ženy
Vždy je však priestor na druhý plán

Môj svet je s tebou vyvážený –
ako zátišie, miska a džbán

Sama sebou vedľa teba
som čerstvá voda
ty kúsok chleba

V jednom som si navždy istá –
každý máme v sebe Krista

a aj keď si ďaleko, sme jednota
Stačí mi byť zatiaľ takto vo vzťahu
šťastne čakať, kto je teraz na ťahu

Si cukrom môjho života



Platan

Platan poplátaný
z diaľky mi kýva obor mocný
Chce si ma pritúliť a spievať

tóny útechy
Ďáždnik z jeho listov

ochráni ma pred zlobou
A neprávosť sveta ostane za

koruny závorou

Dolnozemské zlaté pero
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I. kategória  základné školy

I.CENA
Ivelina Arabadzhiev (Bulharsko)

II.CENA
Iveta Bokorová (Padina Srbsko)

III. CENA
Nina Diviaková (Báčsky Petrovec, Srbsko)

II. kategória  stredné školy
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II.CENA – neudelená

III. CENA
Alexandra Muhová (Báčsky Petrovec, Srbsko)

III. kategória – dospelí
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II.CENA
Mária Vrška (Stará Pazova, Srbsko)
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Tajomné kráľovstvo

Jana bola malé dievčatko, mala mamu a otca, ale nebola
tak šťastná, ako by mala byť. Bola zvláštne dieťa, ktoré
malo rado dobrodružstvo.
Vedľa ich domu bola veľká záhrada, ktorá bola ako
bludisko. Bolo to Janine obľúbené miesto. Keď našla
nejaký poklad, nechávala ho v škatuli uprostred
bludiska. Jedného dňa jej trpaslík ukradol škatuľku.
Jana ho nasledovala a našla dvere. Premohla ju
zvedavosť, tak ich otvorila. Keď vošla, neverila vlastným
očiam. Stála pred veľkým hradom. Obzrela sa a našla
trpaslíka. Išla za ním a čo vidí! Postavil škatuľku pred
jedného jednorožca. Jana sa odvážila a išla k nim.
 Prepáčte, že vyrušujem, ale toto je moja krabička na
poklady!
Jednorožec sa na ňu pozrel a povedal:
 Vieme, ale neexistoval iný spôsob, ako ťa sem priviesť.
 A prečo ste ma chceli priviesť?
 Máš rada dobrodružstvo, však?
 Áno! Ale vás nepoznám!
 Dobre teda! Ja som Esmeralda, kráľovná jednorožcov a
toto je Kristopher.
 Teší ma. Ja som Jana.
 Takže, si pripravená na dobrodružstvo?
 Už áno!
 Zlá kráľovná ukradla náš palác a teraz chce vládnuť
našej zemi. Nemôžeme to zastaviť, pretože nie sme takí

I. kategória  základné školy
I.CENA

Ivelina Arabadzhiev (Bulharsko)  11 rokov
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silní. Poraziť ju vraj môže iba ľudské dieťa. Preto som
poslala Kristophera, aby ťa priviedol.
 A mama a otec? Budú mať o mňa strach!
 Neboj sa, čas tu plynie oveľa pomalšie ako v ľudskom
svete.
 Dobre teda! Poďme!
 Nebude to také ľahké. Najprv ho musíme nájsť!
 Ako to, že neviete, kde je váš palác?
 Keď si niekto prisvojí palác, rozhodne sa, kde sa bude
nachádzať. Nikto iný nevie, kde je, pokiaľ mu to nepovie
kráľovná alebo kráľ. Musíme nájsť niekoho, kto vie, kde
sa nachádza. Inak nemôžeme nič robiť.“
Jana a kráľovná premýšľali, ako nájsť palác. Keď videli,
že Kristopher je znepokojený a neobvykle tichý, tak sa
ho Esmeralda spýtala, čo mu je.
 Prepáčte, kráľovná, bol som zúfalý, a preto som jej
pomohol ho získať.
 Zradca!
 Čo sa stalo!
 Jana, choď sa prosím prejsť.
 Dobre.
 Čo mám urobiť, aby ste mi odpustili, kráľovná?
 Vieš, kde je palác?
 Musíte vystúpiť na vrchol hory, prejsť cez most a
zatancovať kráľovnin špeciálny tanec.
 Dobre, nájdi Janu a ráno vyrážame!
Spali v stajni a ráno odišli do tajného kráľovstva.
Most Elfov sa blížil, ale Jana už nevládala chodiť.
Esmeralda ju však povzbudzovala. Zrazu sa pred nimi
zjavil jeden starý Elf.
 Bez hesla vás nepustím.
 Ty si najmocnejším Elfom v tajnom kráľovstve a na
celom svete, povedal Kristopher.
 Vy dvaja môžte pokračovať! Povedal Elf Kristopherovi a
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Jane.
 Dobre, poďme ďalej.
 A ty kam?  opýtal sa Esmeraldy.
 Do kráľovstva zlej kráľovnej.
 Musíš rozlúštiť hádanku pre jednorožcov!
 Čo je to za nástroj, ktorý nie je možné vidieť ani vziať do
ruky.
 Ako to mám vedieť?  riekla Esmeralda.
 Ja viem! Hlas!  vykríkla Jana.
 Dievča má pravdu, môžete pokračovať.
Keď dorazili, Kristopher zatancoval špeciálny tanec zlej
kráľovnej. Pred ich očami sa objavil hrad. Vošli dovnútra
a tam našli kráľovnú.
Požiadali ju, aby im vrátila palác a prestala loviť
jednorožcov. Ona sa im vysmiala, ale im dala tri dni, aby
uhádli jej meno.
Jana išla domov a ráno sa zase vrátila. Ukázala
Kristopherovi a Esmeralde všetky mená, ktoré našla a
spolu išli k hradu. Bohužiaľ, ale ani jedno nebolo to
správne.
Jana sa vrátila domov a dala sa znovu do pátrania. Keď
prehľadávala dedovu knižnicu, našla starý zošit, do
ktorého si dedko zapisoval svoje zážitky. Ako malá ho
veľmi rada počúvala, keď jej z neho čítal. A v tom
okamihu si spomenula…
Na druhý deň išla ku kráľovnej s veľmi dobrou náladou.
Ešte vo dverách jej ho prečítala.
Kráľovná bola veľmi prekvapená, nahnevaná a nemohla
tomu uveriť. Ale nedalo sa nič robiť – bolo to JEJ MENO.
 Ako si to vedela?  opýtala sa jej Esmeralda.
A Jana jej porozprávala celý príbeh o dedkovi a jeho
dobrodružstvách, ktoré jej čítal pred spaním. Jedno z
nich sa veľmi podobalo na tento neuveriteľný príbeh, a
tak si zapísala to zvláštne a dlhé meno.

…a tak jedno malé dievčatko zachránilo tajomný svet
rozprávok.
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Zázračné zrkadielko

Bola raz jedna rodina. Otec, mama, brat a sestra. Všetci
mali mnoho záväzkov. Otec a mama chodili do práce a
deti mali zase mnoho školských záväzkov. Vždy sa
niekam ponáhľali a vždy meškali.
Jedného dňa mama upratovala povalu. Upratovaniu
nebolo vidno konca a ona už bola veľmi unavená. Sadla
si pred staré zrkadlo, ktoré tam našla a povedala sama
sebe v zrkadle:
 Ach, aká som unavená. Keď by som vari mala ešte dve
ruky, aby som všetko rýchlejšie zvládla, alebo keby som
mala ešte jednu seba, potom by to naozaj rýchlejšie šlo.
Zamyslela sa a začla si predstavovať, ako by to bolo
dobre. Mala by času aj na oddych. Zrazu pri sebe naozaj
stála ešte jedna ona. Nemohla veriť, čo vidí. Rýchlo na
povalu povolala muža a deti. Aj tí pozerali celými očami a
nič nechápali. Zrkadlo, ktorému sa požalovala, bolo
zázračné a vyhovelo jej žiadosti. Utvorilo jej klon, ale
nielen jej. Každý z nich mal svoj klon. Tie klony nikto iný
nevidel, iba oni. Pomáhali im pri práci a deťom pri
domácich úlohach. Ale keď sa práca skončila, oni zmizli
a zjavili sa znovu, keď niekomu bolo načim niečo pomôcť.
Odvtedy si všetci všetko načas robili a mali času aj na
oddych. Otec bol obuvníkom a vyrábal krásnu obuv z
kože. Teraz za pomoci klona robil dvakrát viac a dvakrát
viac aj zarábal. Rodina bola šťastná a veselá, lebo každý z
nich sa stihol aj vyspať a oddýchnuť si. O niekoľko
mesiacov zrkadielko sa od toľkého vyhadzovania klonov

I. kategória  základné školy
II.CENA

Iveta Bokorová (Padina Srbsko)  12 rokov
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začalo kaziť a často vytvorilo klon, ktorý svojmu páru
nepomohol, ale mu odmáhal pri práci. Tak sa otcovi
stalo, že klon dobre nezlepil topánky, a preto sa mnohí
zákazníci chodili sťažovať a žiadali si peniaze naspäť.
Otcovi nebolo jasné, ako sa mu také niečo mohlo stať.
Usiloval sa všetky chyby opraviť, ale často sa mu to
nedarilo a musel peniaze vrátiť. Keď mama chystala
koláče, namiesto cukru dala soľ a slaný koláč nikomu
nechutil. Museli ho vyhodiť. Dcéra sa nenaučila báseň.
Nechápala ako, veď sa doma učila. A báseň sa vlastne
naučil jej klon, a preto ona nevedela a dostala slabú
známku. Syn zle pochodil, pretože nevyriešil správne
úlohy z matematiky. A úlohy riešil jeho klon, ktorý
matematiku nevedel. Spočiatku, keď sa to začalo stávať,
nikto z rodiny nechápal, čo sa deje. Mysleli si, že sa to
stalo náhodou. Len pozdejšie si uvedomili, že príčinou sú
klony, ktoré im viac nepomáhajú, ale ďalej robia väčšiu
škodu. Rozmýšľali, čo urobiť a dohovorili sa, že sa
poďakujú zrkadielku za pomoc a povedia mu, aby im
prestalo vyrábať klony, že sa z tohto všetkého naučili,
ako si sami zorganizujú čas, aby stačili aj všetko urobiť
a mali čas aj pre oddych.
A tak aj bolo. Odvtedy si každý plánoval svoj čas vopred a
všetci si uvedomili, že to, čo sa môže urobiť dnes, netreba
nechávať na zajtra a viac sa im nestalo, že niekam
meškali.



Potulky osviežené štipkou humoru

Počuli ste voľakedy o faraónovi Argonovi? Samozrejme, že
nie. Nikto nikdy nepočul o ňom. Bol hanbou starého
Egypta. Poviem vám, prečo.
Faraón Argon bol nezvyčajný faraón, bol trináste dieťa v
dvadsať člennej rodine. Bol ako to trináste prasiatko, mal
akoby dve ľavé nohy, veľmi pomaly rozprával a ešte sa
pomalšie pohyboval. Pritom mal veľký nos a drobnučké
čierne oči. Neustále žmurkal. Staršie sestry ho nazvali
Žmuro.
Žmuro sa nemal s kým hrať, najradšej sa túlal sám
medzi pyramídami, ktoré otroci stavali. Občas sa
prezliekol do nových šiat a chodil medzi ľudí, lebo bol
presvedčený, že tak bude obľúbený. Lenže bolo to všetko
práve naopak.
Jedného dňa sa vybral na prechádzku. Vo svojich
najnovších, svieže naškrobených šatách, nervózny od
svrabu šuchotavých šiat, chodil po pyramíde. Bol
zvedavý, ako to vo vnútri vyzerá. Po krátkom čase oheň
na fakli zhasol, zostal tam sám, počul len piskot
potkanov, škripot dosiek a húkanie sovy. Vyľakaný začal
utekať, kričať, volať maminku a ocka, všetkých Bohov
pospomínal. Chudák, nevedel, že sa nachádza len na
zopár metrov od vchodu do pyramídy a všetci ľudia, čo
boli vonku, ho počuli. Smiech ľudí ho zmiatol a jeho
volanie o pomoc bolo slabšie a tichšie, kým úplne
neprestalo. Povrávalo sa, že ho vo vnútri zjedla strašná
zver, iní tvrdili, že spadol do živého piesku a tam

Dolnozemské zlaté pero
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Nina Diviaková (Báčsky Petrovec, Srbsko)  14 rokov
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zostal, tretí zasa hovorili, že od strachu dostal mrtvicu,
štvrtí zasa svätosväte tvrdili, že našiel východisko z
pyramídy, vzal zlato a našiel si frajera. Doteraz nikto
nezistil pravdu, tiež si myslím, že sa pravda ani nikdy
nezistí.
Ako sa hovorí, to, čo sa stane v pyramíde, zostáva v
pyramíde.
Nakoniec faraónom sa stal Žmurov mladší brat Ramzes,
a tú rozprávku všetci poznáte, však? Ak nie, o tom vám
porozprávam nasledovný raz.



Spievajte a hrajte až do večera!

„Hej, ty, cudzinka, chcela by si ísť na tanec života?
Vezmem si ťa so sebou na bál boja, šťastia a smútku.
Poď so mnou a nechaj sa viesť tancom“, počula som
akýsi hlas a naivnými krokmi som sa nechala viesť
cestou do neznáma.
Cestou na bál všetko bolo pošmúrne, temné, studené a
čierne. Bola som neistá vo svojich krokoch a aj v sebe
samej. Cítila som sa osamelá. Neistota vrela v mojom
tele. Pochybovala som, že to bol dobrý nápad ísť ta.
Dokráčala som k neznámemu domu. Dvere sa otvorili.
Zostala som bez slov nadšená z toho, čo vidím pred
sebou. Dočkal ma smiech, radosť, tanec, hostina. Všetci
ľudia boli rovnakí a predsa boli unikátni a svoji.
Tancovali a spievali po cestách svojho života. Stiahli ma
na tanečné pódium. Bála som sa, že nebudem vedieť
tancovať ako oni, ale som to skúsila. Po nejakom čase
som pochopila kroky a rytmus.
Tancovali všetci, mladí, starí, ženy, muži, deti. Niektorí
úspešne, iní zase menej. Niektorí aj spadli, ale sa
postavili na vlastné nohy. Žiaľ, boli aj takí, ktorým sa to
nepodarilo. Bol to tanec bez konca.
Tancovala som neustále. Zamilovala som si svoj tanec, aj
keď boli aj chvíle, keď som to chcela vzdať. Veľa
škrabancov, modrín a sĺz vzniklo, kým som tancovala.
Prišla som až po samý koniec tanca. Nohy mi skameneli,
nemohla som sa hnúť, hudba ale hrala ďalej. Bolo mi to
jasné, posledné chvíle sú predo mnou. Bol to únavný

Dolnozemské zlaté pero
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tanec, tanec plný elementov, otáčok a skokov. Nemal
stály rytmus, ani melódiu. Padala som, ani sama neviem,
koľkokrát. No vždy som sa predsa len postavila, lebo som
len to uznala za možné riešenie.
Tanec môjho života bol turbulentný, ale som ho dokázala
zvládnuť. Onedlho začnem nový tanec  tanec dospelých.
Neviem, ako mi to pôjde, ale dúfam, že kroky budú ľahšie
ako v tomto prvom tanci. Tento tanec už bude sólový.
Začne vážnejšia hudba, iné tanečné prvky, iná dynamika.
Odrazu moje telo zachvátila pýcha. Povedala som si:
„Tancovala som bez strachu takú dlhú dobu, zvládla
som to! Viem, že to ďalej bude ťažké, ale vždy si
spomeniem na to, aké prvky mi ten tanec priniesol a cez
čo som si všetko prešla, kým sa tanec celkom neskončil.
A uspejem, lebo nite sú teraz v mojich rukách!“



Dobré ráno

Vonku je ešte tma, no z polosna cítim, že čoskoro bude
svitať. Aj cez zatvorené okno vnímam prvý štebot,
najkrajší zvuk skorého rána. Našmátram rukou mobil.
Šťuk, ostrý displej ma na chvíľu oslepí. Je 5.15.
Vytiahnem si perinu až po bradu a slastne, ešte na
chvíľku, zatvorím oči.
Vždy som si to vedela v hlave naprogramovať tak, aby
som sa ráno zobudila aj bez drnčania budíka. O 5.45 už
vstávam. Všetci v byte ešte hlboko spia, preto svoj rituál
riešim tichučko, po špičkách. Zhodím pyžamo, svižnými
pohybmi na seba navlečiem športový nátelník, legíny, do
uší nastoknem slúchaldá, cez hlavu pretiahnem úzku
tunelovú ružovú šatku a nakoniec si zapnem tenkú
bežeckú bundu. Slúchadlá zapojím do mobilu, vždy si ho
kladiem do pravého vrecka. Do ľavého kľúče od bytu. Keď
vyleziem von na čerstvý vzduch, najprv ma strasie.
„Nemala som dnes radšej ostať v posteli? Chrbát mám
nejaký stuhnutý, nohy ťažké,“ pomyslím si, no hneď
vytiahnem mobil, ťuknem na hudba – Dubioza Kolektiv 
všetky skladby – hrať podľa poradia... S prvými tónmi, s
prvými krokmi sa vo mne rozhostí spokojnosť. Je 5.58.
„O šiestej?! Prečo tak skoro?“ píše Petra, keď cez
aplikáciu Strava, kde sme prepojené, vidí moju športovú
aktivitu. „No, klobúk dole, mňa by ani bager nedostal tak
skoro spod periny,“ komentuje Ivana na Instagrame. „A
prečo chodíš behať? Veď máš celkom dobrú postavu,
nemusíš chudnúť...“, utrúsi kolegyňa a mne je už vlastne

III. kategória  dospelí
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Mária Vrška (Stará Pazova, Srbsko)
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jedno, kto si čo myslí. Je mi jedno, že som atrakciou pre
cestujúcich v ranných autobusoch, je mi jedno, či ma
niekto pochváli, alebo si poťuká prstom po čele. Robím to
predsa pre seba. Presvedčila som sa, že beh má pre mňa
obrovský zmysel. Zmysel pre telo, pre všetky bunky,
svaly, mozog, ducha a tam, kdesi hlboko vo vnútri srdca
cítim naplnenie.
Po tristo metroch míňam posledné domy a benzínovú
stanicu a predo mnou sa vynárajú kilometre rovnej
cyklistickej cesty. Okolo len tráva, stromy a tiché polia, z
druhej strany rušná hlavná cesta a za ňou, na východe,
sivomodré nebo práve farbí horizont do ružova. Je streda.
Treba dokúpiť chlieb a mlieko. Dať prať. Čo budem dnes
variť?
Nikoho nikde, len občas na bicykli okolo prefrčí rozospatý
človiečik. Naskočila mi tretia pieseň, chytila som svoj
stav, dýcham pomaly a pozerám kdesi pred seba, na
rovný sivý asfalt. Zelená je v skorom ráne zelenšia, vánok
ma priateľsky hladí a ja už ani nevnímam prepletanie
štíhlych nôh. Kľúče vo vrecku nebadane štrngajú do
rytmu. Začínam sa potiť. Aj z pohybu, a možno aj z
adrenalínu, či ma opäť pred jednou starou zhrdzavenou
bránou bude čakať drzý štekajúci pes. Vždy s brechotom
vyskočí, akoby ma chcel roztrhať, chvíľu beží za mnou a
čaká, či sa obzriem. „Heš, ty potvora! Daj mi pokoj, lebo
keď sa naštvem, tak uvidíš, čo si ešte nevidel!“ neobzriem
sa, len sa v duchu posmeľujem, kým za sebou počujem
toho chlpáňa. Skontrolujem mobil, tri a pol kilometra.
Odkedy behám, mám dve zásady. Prvá, nesmiem prejsť z
behu do chôdze. Nemusím bežať rýchlo, hlavné je
nastaviť sa na takú frekvenciu, aby som ľahko dýchala a
vládala. A druhá, musím dobehnúť aspoň k tej reklamnej
tabuli a naspäť, nikdy nie menej. „Waaau, ty zabehneš
päť kilometrov za štyridsať minút?“ nadchýna sa Petra,
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ktorá s behom vlastne z lenivosti už prestala. „A ako vieš,
že si dnes odbehla až osem? Veď tam k bazénu a naspäť 
to nemôže byť toľko!“ spochybňuje moje výsledky
kolegyňa. Usmievam sa. Nikto, okrem tých, ktorí ráno
pravidelne behajú, nevie, aký je to pocit. Prekonať
vlastnú pohodlnosť, vstať, nozdrami vdychovať kyslík z
voňavého, ešte studeného vzduchu a nechať myšlienky,
nech si robia, čo chcú, nech si letia, plávajú povetrím,
nech sa čistia. Sama sebe takto darujem silu, lásku.
Sama sa obmotám do spoteného vrúcneho objatia, sama
si poďakujem.
V poslednej fáze trate mám tendenciu zrýchľovať, len tak,
z radosti. Do cieľa nadoraz. Výtrysk endorfínov. Slnko je
už vyššie aj na zastávke stojí viac cestujúcich. Je 6.42.
Posledné dlhé kroky, áááá... stop, z behu prechádzam do
chôdze. Mobil dnes ukazuje necelých šesť kilometrov.
Pot na chrbte ma začína chladiť. Ešte dokončím ranný
rituál, screenshoot z tejto trasy si motivačne zavesím na
instagramovú story a pustím si horúcu sprchu. Tá je pre
mňa ako budík, vracia ma z jemného, hodvábneho letu
naspäť na zem, do tvrdej spoločenskej reality. Je 7.00.
Teraz už naozaj začína deň. Treba dokúpiť chlieb a
mlieko. Dať prať. Čo budem dnes variť?
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Ohlušujúci rytmický presto buchot na rolety dedinskej
izby na sklonku večera, sviatku pokoja, neveštil nič
dobré. Hrmot sa o chvíľku zopakoval pri susednom okne.
S krátkou prestávkou uprostred lomozu. Na zdôraznenie.
Gurážne vážne.
Jaro v roku začiatku bratovražednej vojny vypol televízne
spravodajstvo. Odpojil sa od vymývania mozgov. Vo
vedľajšej chyžke oboznamoval Slovač o zvyškoch kultúry
v roku nekultúrnom. O divých, rozbesnených a šialených
pestovaných nečasoch na Balkáne. Ľútych a ľútostivých.
Počas vianočných chvíľ pokoja neťukal do stroja. Z
pracovného stolíka mal otočenú nočnú lampu ku kreslu,
smerom na kút pri dverách. Čítal počas sviatočného
večera v belehradských Literárnych novinách úryvok z
románu Johna Wiliamsa. Osud rodičov autorovho junáka
Williama Stonera sa mu podobal na sudbu tisícov
Slovákov z rodnej a plodnej Vojvodiny. Nerovných od
lopoty, s mozoľnatými dlaňami podedených na
preľúbeznej ornici. Rovinatú pôdu zdedili ich predkovia
pred dvoma stáročiami od vrchností. Zdarma. S
podmienkou chlapom brániť Banátsku krajinu od útokov
Turkov. Nestalo sa.
„Otvor!“, zvrešťalo.
Ľak rozbúšil srdce, podlomil kolená. Z chyžky do izby
bolo zopár krokov. Zažal svetlo aj tam. „Kto je?,“
odpovedal mladší domáci.
„Odchlop oblok Jaroslav, dostal si pozvanie na front!,“
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III. kategória  dospelí
III.CENA

Ján Špringeľ (Kovačica, Srbsko)
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ozval sa po slovensky druhý bas.
Odškeril výzorník, vytiahol rolety.
„Nazdar, tu je pozvanie na bojisko,“ zjemnil tón
odovzdávajúc mu pozvánku na ples na bojisku prvý z
páru doručovateľov. Spoluobčanov, starších od Jara iba
zopár rokov.
ОТАЏБИНА ЗОВЕ. Otadžbina zove. Vlasť volá, prečítal
titulok v azbuke.
„Pôjdete do Chorvátska. Menovite do Baranje, chlapi z
dvoch okresov, Kovačice a Opova. Zraz je o pol piatej
ráno. Pri obilnici v Kovačici. Detaily sa dočítaš. Pred silo
prídu aj ďalší zavolaní, pol tisícka. Máš dostatok času
prichystať sa. Musíme pokračovať ďalej, do videnia!“ 
faktograficky, bezcitne, vzdialili sa pomaly nezvaní listári.
Zvestoval správu rodičom v dolnej časti domu.
Nenachádzali slov, sprvu stratili reč od šoku.
„Rozhodni sa, ako chceš, my ťa budeme podporovať.
Buď narukuješ alebo zbehneš, máš našu podporu,“
priam súhlasne mu odpovedali tak matka ako i otec.

...

O tom, že onedlho príde k občianskej vojne tušil takmer
päť rokov skôr od vianočného nočného okamihu. Robil
vtedy výskum o prvotriednych bežeckých a skokanských
výkonoch spoluobčana Janka Bulíka v Kráľovstve Srbov,
Chorvátov a Slovincov. Zaslal text do záhrebského
štvrťročníku Povijest sporta. Z redakcie Histórie športu
mu prišla odpoveď, že hodnotný článok bude zverejnený,
ibaže, aby zo srbčiny preložil do chorvátskeho jazyka, v
opačnom prípade časť honoráru bude patriť
prekladateľovi.
O tom, že sa čoskoro dostane na vojenské zápasisko šípil,
keď bol s desiatkami ďalších príslušníkov juhoslovanskej
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teritoriálnej obrany zavolaný na výcvik 7. decembra
1991. roku do Jánošíkovej ulice v rodnom mestečku.
Nanešťastie vojenských veliteľov bol témou tém v
spomínanú sobotu futbalový zápas o klubového majstra
sveta, ktorý o necelý poldeň mali v Tokiu zohrať Crvena
zvezda a chilské ColoColo. Zapožičať mundúr a čistiť
zbraň v ulici pomenovanej po slovenskom zbojníkovi šlo
bokom a vážne sa rozoberalo iba meranie síl v
Japonsku.
O tom, že po tomto zápase príde aj k symbolickému
rozpadu Juhoslávie, vedeli aj vyslúžení vojaci, ktorí sa
sčasti v ten deň z Jánošíkovej posunuli do ulice Bratstva
a jednoty, do krčmy Šaragle. Sedadlá vnútra hostinca
pripomínali rebriny voza do ktorých sa pohodlne „zbojníci
jánošíci“ zmestili. Majiteľ krčmy bol Slovinec žijúci medzi
Slovákmi v Srbsku a ponúkol hosťom morušovicu. A pri
jahodovej pálenke a hostiteľovi Slovincovi sa im jazyky
rozviazali: o Chorvátovi Prosinečkom, Bosniakovi
Šabanadžovičovi, Čiernohorcovi Savičevičovi, Srbovi
Mihajlovičovi, Macedóncovi Pančevovi... O všetkých,
ktorí tvorili jedenástku majstra Európy vo futbale. A ešte
netušili, že len pár hodín neskoršie najlepším strelcom a
hráčom klubového majstra sveta z práchnivejúcej
Juhoslávie bude doslova a do písmena – Jugovič.

...

Narukovať alebo zbehnúť? Otázka, ktorá sa vynorila
náhodou, ale bolo treba rozmýšľať pamäťou šachistu.
Rýchlo a múdro. Bill Stoner odmietol účasť v prvej
svetovej vojne. Janko Bulík narukoval, voľkynevoľky bol
v rakúskouhorskom vojsku ale so silným slovanským a
slovenským cítením.
Jarov prastarý otec zahynul v prvotnej celosvetovej
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zrážke, starého otca po otcovi zatkli nacisti v druhej
svetovej, starý otec po matke účinkoval v partizánoch v
VII. vojvodinskej brigáde, otec bol členom modrých prilieb
na Sinajskom polostrove. Jaro rozhodol: cez celé
dvadsiate storočie jeho predkovia neodstúpili. Neurobí to
ani on. Necúvne. Hoci o Socialistickej strane Srbska,
mocenskej partie propagujúcej opak od svojich Stanov,
ktorá nedobrovoľne zaplietla občanov Srbska do
krviprelievania, nemal vetu chvály.
Betónové obrovské parkovisko pred sýpkou na západe
mestečka neďaleko železničnej stanice sa postupne
zapĺňalo Srbmi, Slovákmi, Rumunmi, Maďarmi, ba aj s
hŕstkou Chorvátov z oboch vojvodinských okresov. Jaro
si nevšimol na tvárach nadšenie odchodu do neznáma
ani medzi väčšinovým obyvateľstvom. To oduševnenie,
ktoré bolo v ten rok hlasito hlásané na titulných
stranách novín blízkych politike Slobodana Miloševiča, či
v elektronických médiách dohľadných vládnucej suite.

...

Autobusy, prichádzajúce do areálu pred sýpku pre
„dobrovoľníkov“, sa z diaľky podobali na vozidlo
hromadnej dopravy z najznámejšieho juhoslovanského
filmu Kto to tam spieva? Len trochu viac ako polstoročie
neskoršie od 5. apríla 1941. roku – dňa príbehu filmu,
dní, keď začína druhá svetová aj v zasľúbenej zemi na
Balkánskom polostrove.
Juhoslávia bola symbolom hojností pre dobrodruhov.
Chorvátske vládnuce skupiny roky, desaťročia spoločný
štát politicky odmietali, prerušovali hospodárske styky,
povýšene sa vyhýbal západ krajiny východu. Protirečivo
to najlepšie zo zábavy a športu s prívlastkom Jugo
pochádzalo z najväčších miest Chorvátska. V Záhrebe
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sídlil Jugoton, širokoďaleko známa nahrávacia
spoločnosť kvalitných platní populárnej hudby. V Splite
zase prebývala Jugoplastika, trojnásobný majster Európy
v basketbale, v ktorej stálicami boli Dino Radja a Toni
Kukoč.
Srbským náprotivkom basketbalových úspechov
Jugoplastiky boli hádzanárske európske trofeje
Metaloplastiky Šabac. Jara na začiatku občianskej vojny
redakcia mládežníckeho časopisu Vzlet vyslala práve do
spomínaného sídla Mačvianského obvodu napísať
reportáž o vtedy najzdarnejšom hádzanárskom kolektíve.
Mikrobusová doprava súkromných prepravcov už pomaly
striedala autobusy štátnych firiem prevozu. Užuž
použité vozidlo sa pomalou rýchlosťou vlieklo diaľnicou
Belehrad – Ruma, kde mal Jaro s náhodnými
spolucestujúcimi odbočiť doľava. Tesne pred Starým
mostom pri Save, ktorý dedinu Klenak rozdeľuje od sídla
Mačvy, zastavovali vozidlá smerom do Šabaca neznáme
osoby v srbských čiapkach šajkačach. Tisícka hlučných
radikálov trúbiacich na autách a autobusoch v
protismere putovala násilne zmeniť názov mestečka
Hrtkovce na  Srbislavce. Pozastavenie dopravy už po
úpeku koncom jari liezlo všetkým poriadne na nervy,
ktorí vystúpiac z vozidla sledovali záber z histórie a záver
Juhoslávie.
Čo nevidieť zbadal Jaro dolu od Starého mosta malý
kĺbový traktor Toma Vinkovič, v ktorom šofér a
spolujazdec plný nevšedného tovaru vezú asi na smetisko
neďaleko rieky Savy. Spolucestujúcim v tom okamihu
povedal, že sa do Šabacu prepraví neskoršie. Zobral si
vzápätí foťák Prakticu, pobral handry a šiel na vandry.
Dvojica z chýrneho šabackého rozhlasu, poznať ich bolo
po rozpoznateľnom logu na vestách, zvukár a novinár
Rádia Šabac, prepravovali, koľko sa len zmestilo do
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vlečky traktora gramoplatní Jugotonu, dlhohrajúcich a
menších vinylov. A vykydali ich na smetisko. Dejín
Juhoslávie. Pri rieke Sava, ktorá spája Belehrad so
Záhrebom.
Bjelovarský podnik Toma Vinkovič dostal meno po
chorvátskom partizánovi, ktorý začiatkom druhej svetovej
spáchal samovraždu, aby nepadol do rúk ustašovcom,
chorvátskych ultranacionalistov. Malý traktor Toma
Vinkovič bol skvelým pomocníkom pracujúcim v Rádio
Šabaci, aby sa platne vydávané v nepriateľskom
susednom štáte a sami tandemisti – traktoristi nedostali
do rúk četníkom, srbským stúpencom radikálnych
hodnôt.

...

Už ale o polrok neskoršie nahratá na audio kazetu páska
Radia Šabac sa vrývala a vpíjala do mozgov občanov
dvoch okresov z južného Banátu cestou na sever
Chorvátska, na bojisko. Bojové a nacionalistické piesne
prerušované pozdravmi a blahoželaniami starých rodičov,
rodičov, frajeriek a manželiek pre tých, ktorí odchádzajú
dobrovoľne či nútene do občianskej vojny. Pozdravná
fráza mnohých gratulantov o „príjemnom pobyte a
rýchlom návrate domov“ znela v polofunčných
autobusoch plných vojakov nezdravo a nezrelo.
Vedúcim ozbrojeného zájazdu nedal čert pokoja a
autobusy s príslušníkmi teritoriálnej obrany, vyslúžených
vojakov juhoslovanskej armády vylimbačkovali, okrášlili
zvonku na bokoch zalepenými papierovými vlajkami –
Srbska. Parádne, až po Sombor, kde strávili druhú
vianočnú noc. Do obrovskej kasárne prišli skorej. Mali
dosť času na to, aby posledné okamihy pred odchodom
na front strávili v meste známom po kvalitných vínach.
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Partia kamarátov na čele so Štefanom sa ale rozhodla
vináreň nahradiť pivárňou. Oslávenec sa na mol opil a
spolu s druhmi striedavo a kapela spievali najznámejšie
ustašovské a četnícke piesne. Prvé v prípade, že ich
chytia chorvátski, druhé pri možnosti zatknutia srbskými
extrémistami.
Ráno „zbojníci“ cestovali po hraničné mestečko Bezdan,
už bez príležitostne oblepených vlajok. Hŕstka opilcov
spala ako v oleji. Jaro z polospánku zobúdzal Števa
kutajúc ho do slabiny:
„Nepriateľ, nechci, aby ťa najbdelejší snívali!,“ prebúdzal
spolubojovníka príležitostným „armádnym“ aforizmom
Aleksandra Baljaka.
Pred mostom na Dunaji medzi Bezdanom a Batinou
vojenský sprievod zastal. Nadriadení zastali zamaskovať
poznávacie značky: kamiónov so zbraňami a muníciou a
autobusov s vojakmi. Polhodinu potrvalo, kým značenie
banátskej oblasti Pančevo – PA bolo na všetkých
vozidlách kolóny zatajené stranami zopár čísel sídelného
denníka  ПОЛИТИКА.
Keď bojový kondukt bol už zmostadoprosta na
chorvátskej strane, Jarovi sa nečakane splnil sen: jeho
starý otec v siedmej vojvodinskej brigáde počas druhej
svetovej bojoval ako partizán v známej Batinskej bitke.
„Ako znášaš skutočnosť, že ako horlivý fanúšik Crvenej
zvezdy, ideš bojovať ako – Partizán?,“ spríjemňoval si
trpké minúty pobádajúcou otázkou na Jara už triezvejší
Števo.
„Partizán by nebol partizán, keby nemal na čiapke titovky
červenú hviezdu  vopred!,“ prezradil úsmevne Jaro
pozerajúc, ako sa konvoj rozdeľuje na križovatkách do
rôznych dedín oblasti Baranja.

...
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Dni na bojisku prechádzali rodičom, manželkám či
milenkám vojakov pomalšie ako hocikedy predtým.
Jarovi rodičia pozorne a so strachom v očiach počúvali a
pozerali všetky televízne spravodajstvá: predvečerom,
večer a pred polnocou. Otcovi o pár rokov zistili rakovinu,
matka dostala cukrovku.
Jaro pred koncom neplánovaného „turistického“ pobytu s
puškou na ramene merkoval vojakov pred staveniskom.
Tých, ktorí neboli v zákopoch, lež oddychovali. Z druhej
dediny, kde sídlilo vojenské vedenie, prišiel komisár pre
morálnopolitickú bezpečnosť a obšmietajúc sa pomaly
okolo Jara sa mu opovrhujúco bezcitne po srbsky
prihováral:
„Počuj, píšeš si ty dačo, robíš si poznámky, máš dáky
notes, písanku, vedieš si denník?“
„Nie. Ja si všetko pamätám!“
Komisár sa v mihu rozjedoval ako býk v koride a
odfujazdil čo najďalej od odpovede.

...

Prišiel deň odchodu, počas dvojmesačného zotrvania na
fronte zostali nažive všetci. Iba telesne. Psychicky bol ale
nejeden vojak na dne. Napätie sa dalo krájať. Posledné
chvíle oddychu pred návratom trávili zbojníci z
mierumilovných viacnárodnostných okresov aj hraním
šachu. Armádny generál im predsa prišiel povedať, že sa
ich pobyt o dva dni predlžuje. V sekunde sa boj pre veže,
strelcov, jazdcov a pešiakov skončil. Jeden zo šachistov
zobral šachovnicu a šmaril ju na prasknutie o stenu. Aj
drevená armáda utrpela vážne zranenia. Zostali len kráľ
a kráľovná.
Na dunajskom moste pri Batine počas návratu znovu
hodiny vyčkávali. Vraj znemožnili ustašovcom mínovať
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stavbu spájajúcu brehy riek z chorvátskej a srbskej
strany.
Ďalej im už v Bezdane pri Sombore do každého autobusu
vsunuli veľké vlajky Juhoslávie s päťramennou hviezdou,
na žrdiach. To jediné, čo z vybájenej krajiny na Balkáne
zostalo.
Záplavy (rozrôznených) zástav.
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