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Dolnozemské zlaté pero

Milí krajania, milí súťažiaci,

dostáva sa vám do rúk zborník víťazných prác z III. ročníka
medzinárodnej literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. Som veľmi
rada, že sa literárnej súťaži darí, že za zapájajú noví tvorcovia a nové
oblasti Dolnej zeme a taktiež, že sú nám verní stáli prispievatelia.
Napriek tomu, že nie každý sa umiestni, chcem povedať najmä tým,
ktorí ocenení neboli, aby vytrvali v písaní. Len písaním sa môžeme
zdokonaliť, vybrúsiť si štýl a pracovať s myšlienkami, ktoré dávame
na papier.
Práca so slovom je náročná. Treba k nej pristupovať zodpovedne a s
rešpektom. Každé slovo má svoju energiu a v prípade správneho
umiestnenia vo vete aj emóciu, ktorou ovplyvňujeme čitateľa.
Mnohým z vás sa to podarilo a mnohí majú ešte priestor na
zlepšenie. Dôležité ale je, že ste využili výzvu literárnej súťaže ako
príležitosť ukázať, čo vo vás je. A ktovie, možno raz z vás budú veľkí
spisovatelia a budete spomínať na svoje začiatky aj v tejto súťaži.
Milé pani učiteľky, ďakujem vám za maily, ktoré od vás dostávam.
Nakoľko je to jediný spôsob našej komunikácie, vďaka týmto
správam mám možnosť vidieť, ako literárna súťaž ovplyvňuje, v
niektorých prípadoch aj ďalšie pôsobenie vašich žiakov v štúdiu.
Veľmi ma mrzí, že nemám možnosť zachytiť ten okamih, keď očami
letíte cez výsledkovú listinu a radosť súťažiacich. Vám patrí veľká
vďaka za to, že inšpirujete a podporujete žiakov k literánej tvorbe
ktorá je slušná a kultivovaná. Verím, že sa budúci rok budeme môcť
stretnúť na slávnostnom vyhodnotení v Bratislave za účasti porotcov
a odborného literárneho semináru s diskusiou.
Vám milí porotcovia zo srdca ďakujem za prácu, ktorú vykonávate,
za ľudský a profesionálny prístup k zaslaným prácam a povzbudivé
slová k súťažiacim.

Víťazom srdečne gratulujem a prajem veľa tvorivých síl do ďalšieho
ročníka súťaže.

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

Tisícročnú včelu nenapíšete každý deň

Počas moru, ktorý postihol Európu v roku 1348, vzniklo jedno z
vrcholných diel svetovej literatúry. V priebehu ďalších piatich rokov
Giovanni Boccaccio napísal svoj chýrečný Dekameron. Inšpirované
touto skutočnosťou niektoré spisovateľské organizácie vyzvali svojich
členov, aby sa venovali písaniu svojich diel inšpirovaných pandémiou
Covidu 19. A výsledok? „Márna lásky snaha“. Literatúra sa nepíše na
požiadanie...
Poučený touto skúsenosťou, s obavami som čakal, či sa vôbec niekto
prihlási na súbeh o Dolnozemské zlaté pero. Počet zaslaných
príspevkov členov hodnotiacej komisie, najmä keď ide o žiakov
základných škôl, príjemne prekvapil. Vďaka najmä zanietenosti
učiteliek z Báčskeho Petrovca, Padiny a Pivnice sme dostali až 29
próz, Viktória Čobrdová z Pivnice (11 rokov) dokonca napísala
scénku. Klobúk dolu. Žiaľ, z poézie to boli iba tri príspevky, všetky z
Pivnice v Srbsku. To síce neprekvapuje, lebo poézia sa v základnej
škole píše veľmi zriedkavo a jej kvalita skôr pokuľháva za
prozaickými prácami. Porota sa preto rozhodla v próze udeliť všetky
tri ceny a v poézii dve. Chceme tým posmeliť mladučké poetky a
mladučkých básnikov, aby sa pokúsili svoje nadanie prejaviť aj
veršom.
Veľké uznanie porota vyjadrila k vytrvalej práci učiteliek slovenských
základných škôl z týchto troch vojvodinských obcí. Bolo by treba
nájsť spôsob, ako odmeniť aj úspešné a vytrvalé učiteľky. Kiež by sa
k nim pripojili aj kolegyne z iných škôl a to nielen v Srbsku, ale aj v
Maďarsku, Rumunsku a v Chorvátsku.
Prózu Briany Nikoly Solingherovej z Nadlaku, ktorá prišla s
označením, že ide o prácu žiačky základnej školy (i keď sa ako jej vek
uvádza16 rokov), som si dovolil preradiť do II. kategórie (stredné
školy), lebo aj tak tam bola najlepšia.
Zo stredných škôl sme dostali iba básne od Alexandry Muhovej z
Báčskeho Petrovca. Všetky boli slušné, takže za jednu z nich jej
porota udelila druhú cenu. Medzi dospelými z troch poetiek porota
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ocenila iba Alexandru Vranićovu z Bratislavy/Starej Pazovy, ale na
rozdiel od minulého roku to nebola tá najvyššia cena. Čo sa dá
robiť... Parafrázujúc vynikajúceho srbského spisovateľa by sme
povedali: Tisícročnú včelu nenapíšete každý deň. Porota však dúfa, že
sa do súbehu o Dolnozemské zlaté pero v budúcnosti zapojí viacero
už renomovaných autorov z Dolnej zeme.
Celkom potešujúca bola ponuka zaslaných prozaických prác. Porota
sa preto rozhodla udeliť všetky tri ceny aj v I. aj v III. kategórii.
Najmladší a najstarší prozaici – vďaka vám. A ozvite sa aj o rok.

 Miroslav Demák 

Dolnozemské zlaté pero

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).
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Slovo poroty

Naším dohovorom sú vlastné slová

Oznam o literárnej súťaži Dolnozemské zlaté pero môžu
chlapci a dievčatá v základnej škole vnímať i ako ľahučký
pokyn: IBA napísať báseň alebo príbeh, prípadne scénku,
ktorá by mohla ožiť pred očami spolužiakov. Následne sa môžu
z kriedového prachu vynoriť ďalšie otázniky: O čom mám
písať? Musia to byť iba moje zážitky? Môžem si iba vymýšľať?
Lepšie by bolo rozprávanie starých rodičov?... A aj také
žartovné a smiešne? V rozhodovaní o charaktere vlastnej
tvorbe je tento okamih najdôležitejším momentom pre vstup
učiteľa. Dobrý pedagóg naznačí voľnosť a slobodné odhodlanie
písať v zmysle verša Mily Haugovej: pre každé slovo iný život.
Ak žiak porozumie, stáva sa partnerom. Ba viac. Je akčnejší.
Stáva sa tvorcom. V tomto ročníku súťaže častejšie autorom
„dlhých riadkov“ než poézie, v ktorej môže byť veršom aj jediné
slovo.
Bez výhrad podporujem vyjadrenie predsedu poroty, Miroslava
Demáka, o výnimočnej vytrvalej práci učiteliek slovenských
škôl z Báčskeho Petrovca, Padiny a Pivnice doloženej takmer
tromi desiatkami súťažných príspevkov a jeho návrhu pokúsiť
sa nájsť spôsob, ako ich odmeniť.
Rešpektujeme aj odlišný prístup pedagógov. Na základe
intuície a skúseností s jazykom z väčšieho počtu prác sami
urobili výber a do medzinárodnej súťaže poslali iba výnimočné
a jedinečné.
V málopočetnej kategórii stredoškolákov predpokladáme
väčšiu sebaprezentáciu na sociálnych sieťach.
Väčšina autorov v tretej kategórii dokáže vidieť svoju tvorbu
kriticky a zodpovedne. (Jednou zo zaujímavostí bolo
rozhodnutie poetky svoje básne prezentovať pod
pseudonymom. Túto požiadavku sme v plnej miere
rešpektovali.)
Napriek tomu, že každý z trojice porotcov vnímal literárnu

Dolnozemské zlaté pero
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tvorbu desiatok súťažiacich odlišným spôsobom, zhodli sme sa
na oceneniach. Vzniknuté drobné polemiky týkajúce sa
poradia cien (a to iba v jednej kategórii) spätne dokazujú, že
Dolnozemské zlaté pero je živou literárnou prehliadkou. A
navyše  tvorivou slovenčinou básnikov a prozaikov zo
Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Slovákov z
Bulharska zjednocuje päť kultúr.

 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), Nepoznaná
(2010) a Trvalky (2020). 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),
Cenu Slovenských pohľadov za poéziu (2018) a Cenu Milana Rúfusa
(2021).
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Slovo poroty

Príbeh slova pokračuje

Už po skúsenosti z predchádzajúceho ročníka som vedel, že ponuku
byť v porote sa nedá odmietnuť. Práce, ktoré prichádzajú do tejto
súťaže, sú inšpiráciou i nádejou, že slovo a myslenie napriek
všetkému, čo sa okolo nás deje, sú cestou, ktorá jediná vedie k
zajtrajšku.
Doba, v ktorej osobné stretnutia absentovali a v komunikácii
prevládalo sprostredkovanie cez médiá a siete, ukázala, že bez
osobného kontaktu, bez osobných skúseností sa prehlbuje
flustrácia, nedôvera i nedorozumenia. Literatúra ponúka širší
kontext, ako je len sprostredkovaná informácia, ktorá je často
vytrhnutá z kontextu. Literatúra vracia človeka do príbehu. Do
príbehu, kde čitateľ nie je len pasívnym pozorovateľom. Vstupuje do
emócií i diania.
Literatúra tak udržuje rozprávanie, ktoré nie je o sebaprezentácii,
ale o skrytých rovinách života.
Prínos literárnej súťaže je predovšetkým v uchovaní vnútorného
paradoxu literatúry. Rozprávania, ktoré nikdy nekončí. Rozprávania,
ktoré nesie v sebe dialogičnosť prinášajúc vždy nový a nový pohľad.
Od tých najmladších až k tým najstarším.. Takéto rozprávanie si je
vedomé nielen vlastnej skúsenosti, ale i spoločného priestoru
rozprávania. V ňom má každý hlas, každý pokus o dorozumenie
svoje nenahraditeľné miesto. No nie každé rozprávanie, nie každé
písanie je literatúra. Veď i v bežnom živote sme vystavení množstvu
informácií a nie každá reč vedie k dorozumeniu. Aj preto je dobré
zastaviť sa, počúvať a vnímať aj iné podnety. Literárna súťaž je
jednou z takýchto príležitostí...
Tretí ročník potencionálne vytvára už priestor na porovnanie. Žiaľ,
dva roky opatrení proti šíreniu ochorenia covid neumožňujú vytvoriť
objektívny obraz či už na posun z hľadiska kvality príspevkov, ani z
pohľadu prebudenia záujmu účastníkov. Zmena spôsobu
komunikácie i redukcia spoločenského života sa odrazila vo
viacerých oblastiach života, predovšetkým v školstve, čo má



9

prirodzene vplyv aj na súťažiacich. Napriek tomu, hlavne pri
ocenených prácach sa ukazuje schopnosť reagovať na dobu a
situáciu.
No nemožno poprieť, že covidová doba neovplyvnila kvalitu a my sme
si v porote povedali, že to nemienime skrývať. Viacero cien preto
nebolo udelených. Napríklad v druhej kategórii stredných škôl
nebolo udelné prvé miesto ani v próze ani v poézii.
Nie že by práce neboli dobré, ale z pohľadu predchádzajúcich
ročníkov nedosiahli až takú porovnateľnú literárnu úroveň.
Podobne to však bolo i v kategórii dospelých pri poézii.
Napriek tomu, uvedomujúc si príčiny i situáciu, môžem konštatovať,
že dodané práce do súťaže, hlavne od mladej generácie, sú rozhodne
povzbudením.
Všetkým nám prajem, aby sme spoločný príbeh počúvania a
rozprávania nielen nosili v sebe, ale dokázali sa oň podeliť s tými, čo
majú srdce i myseľ otvorenú.

 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
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I. kategória  základné školy

I.CENA  neudelená
II.CENA
Lukáš Červený (Pivnica, Srbsko)
III.CENA
Leonóra Činčuráková (Pivnica, Srbsko)

II. kategória  stredné školy

I.CENA  neudelená
II.CENA
Alexandra Muhová (Báčsky Petrovec, Srbsko)
III.CENA – neudelená

III. kategória – dospelí

I.CENA – neudelená
II.CENA
Alexandra Vranić (Stará Pazova, Srbsko)
III.CENA – neudelená

Dolnozemské zlaté pero
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Stratený vyprážaný syr

Rozletel sa domom chýr,
z kuchyne sa stratil syr.

Syr vyprážaný, teplý, chutný,
zostal tanier celkom smutný.

Mamka, ocko, babička,
ba aj sestra Anička,
v kuchyni sa hádajú,
všade ten syr hľadajú.

Prázdny sporák, prázdna rúra
v hrnci, v mise iba nuda.
Prehľadali každý kútik,
podozrivý je aj kocúrik.

Pred strašný súd sa pozývajú
všetci, ktorí u nás bývajú:
psíček, škrečok, kohútik.
Odpoveď, veru, nevie nik.

Zrazu Anča na mňa gáni:
„Počúvajte, dámy, páni!

To nebol nikto iný,
ale – on, moji milí!“

Slza sa do oka tisne,
lebo ocko hľadí prísne.

„Ako si, ľudia, pomôžem,
keď ja ten syr zbožňujem!“

Všetko rieši veľmi zľahka,
ktože iný – naša mamka.
Pred sporák sa postaví

a nový syr vypraží.

I. kategória  základné školy
II.CENA

Lukáš Červený (Pivnica, Srbsko)  štvrtý ročník
Základná škola 15. októbra

Dolnozemské zlaté pero
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Čaro októbrových farieb

Poviem vám jednu novinku,
jeseň navštívila krajinku.

Vymenovala október za kráľa
a ten vôbec nezaháľa!

Rozkazuje október  veľký pán:
„Štetce, farby všetkým dám!
Prefarbiť svet prikazujem,
každú lenivosť zakazujem!“

Zľakli sa stromy, tráva, kvietky,
zaraz premaľovali sa všetky!

Vznikla maľba jesenná,
pochodujú žltá, hnedá, červená.

Šu – šu, šepkajú si vetvičky:
„Ktoré sú najkrajšie farbičky?“

„Moja! Tvoja! Táto! Tam!“
Nevie to október ani sám.

Hop –cup, hop –cup, tralala
vojna farieb sa začala!

Hop –cup, hop –cup, tralala
vojna farieb sa začala!

Dolnozemské zlaté pero
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I. kategória  základné školy
III.CENA

Leonóra Činčuráková (Pivnica, Srbsko)  11 rokov
Základná škola 15. októbra



Podvedomie

Posledná kvapka padla na zem.
Boli to slzy?

Aký sa to zvuk počuje medzi stenami a tichom?
Niekto sa pokúša vojsť do tvojich snov.

Nie som to ja.
Niekto pri tebe kráča,
ten tieň nie je tvoj,
tá ruka nie je sama.

Je láska naozaj zrkadlom krásy
alebo posledná stopa vyblednutého života v tvojich očiach

vytvára moju podobizeň?
Aké tajnosti ukrýva čierna krabica spomienok?

Je ti to ledva počuteľné echo dostatočné,
aby si mal úsmev na tvári?

V noci,
keď zhasnú svetlá,

nite poľavia.
Zmiznú všetky šperky,

zostanú iba ilúzie.
Pamätáš si ma natoľko,

že môžeš pokojne usnúť a strčiť problémy pod koberec?
Naozaj som prítomná v tvojom živote

alebo niekto iba hrá moju rolu
v týchto pustých a tmavých časoch ?

Dolnozemské zlaté pero

II. kategória  stredné školy
II.CENA

Alexandra Muhová (Báčsky Petrovec, Srbsko)  18 rokov
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom
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Snívajúci v sne

Bol raz jeden človek,
ktorému sa prisnili snívajúci.

Ten sen bol taký dlhý,
že už nevedel ani
kto koho sníva.

Či oni jeho alebo on ich.
Bolo ticho.

Iba bzukot v šíravách.
Inak všetko spalo.

Vlaky, cesty, kamene,
paneláky.

Aj Slnko skamenelo –
so žiaľom bez žiary.

Človek si pomyslel, že bzukot včiel
spáčov zobudí.

No ten bzukot iba prehlboval
ich sny.

Človek si spomenul,
že ktosi múdry kedysi povedal,

že keď vymrú včely,
zanikne svet.

Ale včely tu sú,
no svet sa aj napriek tomu stráca.

Ibaže nie sú včely ako včely,
ani žihadlá ako žihadlá.
Ani vzduch ako vzduch.

Veď kto sa ešte dnes odváži
nakuknúť, či je za maskou

naozaj tvár človeka?
Kto, keď všetci živí spia?

III. kategória – dospelí
II.CENA

Aleksandra Vranić (Stará Pazova, Srbsko)

Dolnozemské zlaté pero
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PRÓZA
Ocenení autori

Dolnozemské zlaté pero
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I. kategória  základné školy

I.CENA
Viktória Čobrdová (Pivnica, Srbsko)

II.CENA
Hana Strehovská (Padina Srbsko)

III. CENA
Andrej Lačok (Báčsky Petrovec, Srbsko)

II. kategória  stredné školy

I. CENA – neudelená
II.CENA

Briana Nikola Solingher (Nadlak, Rumunsko)

III. CENA
Alexandra Muhová (Báčsky Petrovec, Srbsko)

III. kategória – dospelí

I.CENA
Ľudmila Bokníková (Bratislava, Slovensko)

II.CENA
Anna Malková (Stará Pazova, Srbsko)

III.CENA
Ján Špringeľ (Kovačica, Srbsko)

Dolnozemské zlaté pero
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V ovocnom sade
(Scénka)

Dej sa odohráva v ovocnom sade.
Vystupujú:
Jablko
Hruška
Slivka
Hrozno
Október

Jablko (hojdá sa na halúzke, pospevuje): Jabĺčko som, poznáte
maaaa... Nikto také šaty nemááá...
Hruška: Čo si to tu vyspevuješ? Aké šaty nikto nemá?
Jablko: No také, krásne červené... krásne červené...krás...
Hruška (posmešne): Krásne červené... Pozri sa na moje!
Žltučké! Žiaria ako slniečko! Ako koruna na hlave! Som
princezná!
Jablko (smeje sa): Chi chi chi...nooo...žiaria, to je pravda.... A
nie sú ti tak trošku malé? Chi chi chi.... Ale ak chceš vedieť, aj
ja mám žlté, ibaže som si ich dnes neoblieklo... Dnes sa mi
páčia červené!
Hruška: Červené, nečervené, moje sú...
Zrazu si Jablko a Hruška na susednom strome všimnú Slivku.
Jablko, Hruška: Vaaau... Aká si krásna! A tie šaty! Ako zo
zamatu!
Slivka (skromne): Ahm. Je to moja obľúbená farba – fialová
vymiešaná s modrou. Čakala som celé leto, kým mi tieto šaty
ušil krajčír Október. Mal veľa práce.

I. kategória  základné školy
I.CENA

Viktória Čobrdová (Pivnica, Srbsko)  11 rokov
Základná škola 15. októbra

Dolnozemské zlaté pero
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Jablko: Október?! Ten istý Október?! Mne ušil najprv zelené,
potom konečne žlté a na tieto červené som čakalo najdlhšie!
Slivka: Pri ňom sa veru každá slivka načaká!
Hruška: Šťastie, že aj stromom nemusel šiť nové! To by sme si
pomohli!
Prihovára sa Hrozno.
Hrozno (smutne): Závidím vám. Máte také krásne šaty. Moje
sú také obyčajné, bodkované. Raz jasnejšie, inokedy zasa
tmavšie. Nosím každý deň rovnaké!
Jablko: Keby si si ich objednalo u krajčíra Októbra ako ja...
Hrozno: Veď som si bolo objednať, ale on nemal čas!
Október: Čo tu stvárate? O mne je reč?
Hruška, Hrozno: O tebe. Nemáš na nás čas!
Október: A vy si myslíte, že iba na vás čakám?! Viete vy vôbec,
čo všetko je u mňa objednané? Paničky ruže si objednali nové
šaty, každá inej farby, aby nebodaj nemali rovnaké! Žlté,
oranžové, biele, červené... Aj dvojfarebné! Zeleninky – tie sú tiež
nedočkavé! Karfiol si želá bielu bundu so zeleným šálom,
Kapusta na desiatky tenkých tričiek, pán Baklažán zelený
golier na fialovú košeľu, Kukurica chce iba šuchotavé.
Zvieratká si objednali nové kožúšky, deti nové kabáty a
čiapky... Tak ako mám na to vystačiť sám?!
(Zamyslí sa.) Ešte dobre, že som kúzelník!

19
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Čierne  biele

Alenka mala rada knihy. Čítala ich každý deň. Večer, cez deň.
Vždy, keď mala voľného času.
Často navštevovala i knižnicu. Hrabala sa v knihách, aby si
našla tú najzaujímavejšiu na čítanie. Jedného dňa v knižnici
nadišla na tmavú chodbu, ktorú si dosiaľ nevšimla. Vstup bol
zakázaný, ale zvedavosť bola silnejšia. Otvorila pomaly dvere a
vošla dnu. Na policiach bolo mnoho kníh. Pohľad jej prilákala
kniha na tej najvyššej polici. Zobrala knihu. Rýchlo ju skryla
do tašky a hybaj domov.
Doma si začala knihu prezerať. Bolo v nej mnoho obrázkov a
text, ktorý bol napísaný písmom, ktoré Alenka nepoznala a
nerozumela. Na poslednej strane, zrozumiteľne, bolo drobnými
písmenami napísané: „Chráň túto knihu svojim životom, aby
neodišla do zlých rúk!“
Alenka sa zľakla, keď to prečítala. Zrazu zmizla i elektrina.
Začal duť silný vietor. Vonku niečo buchlo. Pozrela cez okno a
uvidela nejakého podivného človeka. Stál tam nehybne a díval
sa na Alenku. Zľakla sa. Keď sa spamätala zo strachu, pozrela
na stôl. Uvidela otvorenú knihu. Na tej otvorenej strane bol
obrázok človeka, ktorého práve videla stáť na dvore. Bola
presvedčená, že práve tento človek knihu nesmie dostať.
Knihu dala do tašky a vyšla von. Nevedela, kde má utekať.
Rozbehla sa do lesa. Utekala, utekala... Niekto volal za ňou.
Obzrela sa. Bola to malá veverička. Veverička jej vysvetlila, že
tú knihu musí odniesť Bielemu čarodejníkovi, ktorému veľmi
dávno niekto knihu ukradol a doteraz sa o nej nič nevedelo.

I. kategória  základné školy
II.CENA

Hana Strehovská (Padina Srbsko)  13 rokov
ZŠ maršala Tita
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Kniha je plná kúzel, ktoré môžu ublížiť, ak ich niekto zlý
použije. Knihu si pre seba chce získať zlý Čierny čarodejník.
Utekala Alenka ďalej. Cítila, že v lese nie je sama. Biela sova
vykukla spoza stromu
Ukazovala jej cestu.
Alenka sledovala sovu, lebo chcela zachrániť knihu.
Už viacej nevládala utekať. Zastala na nejakej čistinke. Čierny
čarodejník bol tu. Chcel jej zobrať knihu. Alenka knihu
nechcela dať. Nevládala, nemohla dýchať. Myslela si, že je
všetko stratené. Zrazu pocítila silnú žiaru bielej svetlosti. Tma
zmizla a ona uvidela muža s dlhými bielymi vlasmi a dlhou
bielou bradou. Bol to on. Biely čarodejník. Silné svetlo zmenilo
Čierneho čarodejníka na skalu. Za všetko úsilie, ktoré Alenka
vynaložila, aby zachránila knihu, Biely čarodejník bol
nesmierne vďačný. Alenke daroval náramok s bielou perlou.
Ak bude potrebovať nejakú pomoc, stačí náromok o to
požiadať.
Ráno sa Alenka zobudila oddýchnutá. Nevedela, či sa jej len
snívalo, alebo ona naozaj zachraňovala knihu. Na stole kniha
nebola. Pozrela na ruku. Na ruke bol prekrásny náramok s
bielou perlou.



Prečo bosorky lietajú na metlách?

Poviem vám niečo o bosorkách. Všetci vedia, že lietajú na
metlách. Voľakedy dávno bosorky jazdili na koňoch a oslíkoch.
Niekoľko rokov neskoršie bosorky sa pohádali so živočíchmi a
prestali ich jazdiť.
Bosorky majú čarodejné kúzla. Mnoho, mnoho rokov bosorky
sa skrývali aj od ľudí, žili osamelé v jaskyniach, v lesoch a ani
jeden človek ich dlho nenašiel. Proste sa bál ich i nájsť. To sa
však zmenilo v súčasnosti.
Jedného dňa, keď som bol malým chlapčekom, hral som sa
blízko lesa, kde som uvidel jednu divnú osobu, vari strašiaka,
óóó, veď to bola jedna bosorka.
Najprv som nevedel, čo som presne videl, ale veľmi som sa
naľakal a rýchlo som odbehol domov. Povedal som to rodičom,
ale oni mi samozrejme neverili. Na druhý deň som odišiel do
hory zase, trochu vystrašený, viacej zvedavý a hľa, znovu som
zazrel bosorku, ktorá zbierala liečivé bylinky a keď ma uvidela,
povedala mi, nech sa jej nebojím, nech nezutekám, že mi
neurobí nič.
S nemalou obavou som poslúchol, pristúpil som obozretne k
nej a ona ma odviedla na svojej čarodejnej metle do jej
domčeka. Wooow, to bol výnimočný let, zážitok, uháňali sme
ako víchor.
Dom bol pekný, čistý a skrytý hlboko v hustom lese. Keď som
vošiel dnu do domčeka – veľmi bol útulný  voňal zajačí
paprikáš. Bosorka ma ponúkla obedom a ja som rád ochutnal
paprikáš, ktorý bol veľmi chutný. Poďakoval som sa a

Dolnozemské zlaté pero

I. kategória  základné školy
III.CENA

Andrej Lačok (Báčsky Petrovec, Srbsko)  12 rokov
ZŠ Jána Čajaka
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nasýtený som upíjal osviežujúcu citronádu v pohodlnom
kresle rozprávajúc sa s bosorkou o všeličom.
Veľmi mi bolo príjemne s ňou, ani som si nevšimol, ako rýchlo
ubehol čas a bolo treba ísť už domov, tak ma bosorka na metle
zaviezla na okraj lesa a potom som už odutekal domov.
Doma ma už rodičia netrpezlivo vyčkávali a pýtali sa ma, kde
som tak dlho bol a spýtali sa ma, či som hladný, a ja som
odpovedal, že nie. Divili sa, že nie som hladný, trápili sa, či nie
som chorý.
Nasledovný deň som znova išiel k bosorke. Opýtal som sa jej:
„Prečo vy jazdíte na metlách?“
Odpovedala: „Preto, že jedného dňa oslíky a koníky nám zničili
čarodejnú záhradu, v ktorej rástla čarodejná mrkva. Tá mrkva
bola taká zázračná, že keď ju zajac zjedol, skácal vyššie ako
najvyšší strom. Mali sme tu mnoho zeleniny, ktorá bola
zázračná a každá podala zvieratku čarodejné sily a
schopnosti.“
Odvtedy bosorky jazdia na metlách. Bosorky jazdia na metlách
vysoko ponad stromy a to v noci. Aby ich ľudia nevideli, tak mi
vysvetlila bosorka. Závidím im, lebo vidia krásne hviezdy a
mesiac.
Sľúbila mi bosorka, že vždy ma prevezie na metle, kedykoľvek
prídem k nej, len nesmiem to tajomstvo nikomu prezradiť. Ani
neprezradím, aby som jej neuškodil.



Vojak Peťko

Bolo teplé jarné ráno, na veži práve odbila siedma hodina. Aj u
Markov budík hlásil, že je čas vstať. Spod prikrývky sa
vynorila strapatá, kučeravá hlava. Bol to Peťko, ktorý ako
každé ráno, ospanlivým krokom tiahol svoje nohy do kúpeľne.
Už po niekoľkých krokoch zacítil vôňu čerstvo uvarenej kávy,
vec, ktorá sa mu zdala neobyčajná. Pretože u nich doma kávu
pil iba ocko a ten už mal dávno byť v práci. Zdalo sa mu, že
počuje ockov hlas – a nemýlil sa – pri stole ocko upíja kávu a
mamka nerobila desiatu.
"Mami? Kde je môj sendvič?"
"Dnes budeme raňajkovať spolu, do školy nepôjdeš."
Prehovorila mamka láskavým hlasom.
"Prečo nepôjdem do školy? Veď vieš, že dnes je veľký deň,
máme futbalový zápas... A prečo je ocko doma?"
"Vieš, že aj do našej krajiny sa dostala tá nebezpečná choroba,
takže naša vláda nariadila núdzový stav. To znamená, že
dočasne nebudeme chodiť ani do školy, ani do práce,
nemôžeme mať zápasy, oslavy, ísť na ihrisko ani za starými
rodičmi a školu budete mať online."
"To nie je možné, veď vieš, že dnes máme v škole futbalový
zápas. Janko a Ďurko ma už čakajú!
Rýchlym krokom smeruje k oknu, strmo odhrnie záclonu,
otvorí okno a nakloní sa von. Zarazí sa, pretože ulica už nie je
taká rušná ako voľakedy, je úplne pustá. Ulica, z ktorej včera
ráno bolo počuť veselé hlasy detí, dnes akoby bola umĺkla,
žiadne auto, žiaden bicykel, žiadne deti, ako keby bola

Dolnozemské zlaté pero

II. kategória  stredné školy
II.CENA

Briana Nikola Solingher – (Nadlak, Rumunsko)  16 rokov
Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského
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zakliata.
Ozaj, nesníva sa mi, nie som náhodou v rozprávke? A
nenachádzam sa náhodou v nejakej zakliatej krajine alebo v
zakliatom kráľovstve? Určite.
Poobzerá sa okolo seba, vidí ľudí, ktorí sa náhlia, ľudí ktorí
nemajú tváre iba masky (rúška).
Sú to ozaj obri? Som v kráľovstve obrov? Som v čase, keď víly
prehrali vojnu proti obrom? Tak preto tie strašné premeny. Ak
zachránim víly, tak vyhrám aj vojnu.
A tak sa náš Peťko smelo vydal na cestu. Šiel neprestajne za 3
dni a 3 noci cez polia, cez lesy, cez vody, cez doly, cez hory.
Celou cestou nestretol ani živú dušu, ktorá by mu poradila,
kam má ísť a čo má robiť. Ako tak osamelo putoval, ani si
nevšimol, ako sa dostal na lúku, uprostred ktorej stál domček.
Domček a na streche domčeka komín, z ktorého sa dymilo, čo
naznačovalo, že v ňom niekto žije. Plný nádeje smeruje k
dverám, rázne zaklope, ale nikto sa neozýva. Pootvorí dvere,
nakukne a zvolá „Haló!“ Ale nikto nič. Opatrne vojde. V
domčeku je dobre, teplo. Svetlo slabo preniká malými
okienkami. V polotieni uvidí postavu starčeka, ktorý si niečo
varí na šporáku. Starec Agamemnon ani nezdvihol zrak a
povedal:
"Vitaj Peťko, už dávno ťa čakám. Poznám túžbu, ktorá ťa ku
mne privádza. Pretože si dobrý chlapec, rád ti pomôžem. Matka
príroda má odpoveď na všetky tvoje otázky. Práve som ju
pozval na čaj. Aha, už je tu."
Peťko zrazu pocítil príjemný vánok, ktorý mu pohladil
kučeravé vlasy. Dovnútra vstúpila nežná víla hovoriac:
"Som zúfalá, lebo veľmi milujem ľudí. Kráľ obrov Kovídius
kliatbou uväznil moje víly do jaskýň pod bralom „Nedôvery“ a
za vodopádom „Zúfalstva“.
"Netrápte sa, Matka príroda, ja ich zachránim, ja tú kliatbu
zruším."
Peťko hneď pochopil, čo má robiť. Bez slova odišiel hľadať



pomoc do mesta.
Keď sa vrátil, nebol už sám, boli s ním rodičia, kamaráti,
spolužiaci a občania jeho mesta a nemuseli bojovať, lebo obri
záhadne zmizli a zostali po nich len stopy. Ľudia museli
napraviť to, čo po sebe obri zanechali, popílené lesy a
znečistené vody. Každý z nich mal v náručí viazanicu mladých
stromčekov a plní nádeje a dôvery smerovali hore svahom pod
bralo, kde ich potom vysadili. Keď vysadili celú dubovú horu,
otvorila sa jaskyňa „Nedôvery“ a časť kliatby sa zrušila. Víly
tancovali od radosti. Potom celé Peťkovo vojsko smerovalo k
vodopádu „Zúfalstva“, kde ich privítal smutný plač rieky, ktorá
sa dusila pod hrubou vrstvou plastových fliaš a odpadov.
Matka príroda spolu s vílami uľahčili Peťkovej armáde prácu,
zavolali na pomoc vietor, ktorý zatlačil odpady do údolia. Na
brehu rieky už čakali nákladné autá, do ktorých boli naložené
všetky odpady. V tej chvíli aj posledná časť kliatby pominula,
vodopád odhrnul svoj záves a spoza neho vystúpili víly. Na
znak pominutia kliatby sa na oblohe zjavila dúha. Na počesť
víťazstva Peťkovej armády, Matka príroda im darovala mešec, v
ktorom boli farebné krištáľové kvapky. Peťko bol šťastný a
hrdý na svoj čin.
Z hlbokého zamyslenia ho prebral otcov hlas, ktorý ho volal
raňajkovať. Bol veľmi smutný, lebo si uvedomil, že žiadny boj
nebude, že nasledujú dlhé dni osamelosti, odcudzenia,
nedôvery a života online. Že núdzová situácia priniesla
núdzové riešenia, že svet sa náhle zmenil. Ale spomenul si, že
je vojakom vo vojsku Matky prírody a ak aj dočasne nemôže ísť
von, bude „bojovať“ v záhrade, vo dvore a keď sa bude dať, vo
svojom meste, v prírode. Že tak ako víly, vymení nedôveru za
dôveru, nenávisť za lásku, beznádej za nádej a že dobro
nakoniec vždy zvíťazí.

Dolnozemské zlaté pero
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Život je dokonalé umelecké dielo, ak ho modelujeme
správnym náčiním

Blúdim už určitý čas. Hľadám sa v nových dobrodružstvách,
ľudoch a chamtivých ilúziach, že som pripravená meniť svoj
charakter o 180 stupňov.
Kráčajúc rozmýšľam o svojich skutkoch. Chladný dych
januárového večera mi morí oči. V hlave mám hmlu,
rozumnosť mi odvial vietor. Ani si neuvedomujem, že som sa
rozutekala za pascou.
S veľkým sebavedomím odchádzam do neznámeho sveta
mysliac si, že je to správna púť, ktorou mi je súdené ísť.
Časom však veľký výkričník zjaví sa mi pred očami, už ale
neviem, ako z toho von.
Bola som v tom sama, chytila som sa do pasce, ktorú mi svet
nachystal. Snažila som sa uniknúť, hľadala som nejakú iskru
záchrany. Dusila som sa v slzách, moja tmavá pleť dostala
farbu snehu, chcela som sa všetkého vzdať. Potonula som do
hlbokého živého blata, v ktorom sa nedalo plávať. Cítila som,
ako moje srdce krváca, ako sa rozsýpa po mojom organizme,
cítila som, ako sa moje hormóny vzbúrili. Tisíckrát som udrela
hlavou o stenu, ponížila seba a všetko, na čom som pracovala.
Zistila som, že moja nápomocná ruka nie je opätovaná.
Zabolela ma predstava, že moje zúfalstvo niekto berie na
ľahkú váhu. Nespavosť mi nedala pokoja niekoľko dní, cítila
som sa ako kráčajúca mŕtvola.
Útechu som nedokázala nájsť ani v hudbe, spoločnosť ľudí ma
dusila, seba som znenávidela. Ale predsa vždy sa našli osoby,
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ktoré zažali svetlo v mojej tme. Museli však prejsť cez moje
emotívne prečistenie. Niektoré osoby odvial vietor, akoby ani
nejestvovali v mojom živote. V temnote sa zjavili jasné hviezdy,
moja galaxia opäť žiari.
Následky všetkého sa na mne i odzrkadlili, čo som si nesmela
dovoliť. Ale zrejme to bola jediná cesta, ako prísť po prístav
pokoja, ako sa vrátiť do starých koľají.
Vždy si hovorím: „Čo nebolí, to nie je život.“ Bola to iba lekcia,
ktorá ma našťastie neprekonala, iba mi zadala úder.
Život nás učí o morálke, ale kto nastavuje morálne hodnoty a
hranice? Najťažšie je byť človekom v dnešnom svete. Žijeme vo
svete klamstva a závisti, niečo, čo sa v minulosti vážilo, dnes
nemá hodnotu. Ľudia sú schopní vryť sa do cudzej kože,
vypočuť si cudzie problémy a po všetkom zaryť cudziemu
ohnivý šíp do srdca.
Celý život bojujem o to, aby som zostala poctivým človekom.
Väčšinou zostanem odhodená a nepochopená. Už dlho sa
cítim ako Don Quijote v boji s veternými mlynmi.
Náš film bude perfektný, ak prídeme po správnych ľudí, ak
dáme šancu sebe a iným opraviť svoje chyby. Pokoj v duši
získame, ak nájdeme kompromis vo všetkom, čo robíme. Život
je dokonalé umelecké dielo, ak ho modelujeme správnym
náčiním.
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Rozprávka o myške

Milé deti!
Porozprávam vám, čo sa mi raz prihodilo. Ja robím v knižnici
už takmer 40 rokov a toto sa mi stalo len raz. A teraz vlastne
ani presne neviem, či sa mi to stalo, alebo sa mi to len snívalo.
Kráčam si tak po knižnici, prezerám si priestory, či je všetko
na poriadku. Viete, ja som vedúca, ja musím všetko
kontrolovať, či sú knihy pekne poukladané, či svietia všetky
lampy, či fungujú počítače... Zrazu som zbadala na jednej
polici nejaké 2 guľôčky. Myslela som si, že je to nejaká špinka.
Pristúpim bližšie a až ma myklo. Bola to myš. Vlastne myška,
len taká myšička, ani chvostík jej ešte poriadne nenarástol. Tie
2 guľôčky boli vlastne očká. Pozerala na mňa smelo, tá drzaňa
malá.
Vraví mi: „Čo sa mykáš, čo sa ma bojíš? Ja sa teba nebojím, ja
ťa poznám. Ty si taká milá teta, čo sa vždy usmieva.“
Potešilo ma také polichotenie. Vravím jej: „Ja sa volám
Ľudmila, tak musím byť vždy milá a mám rada ľudí, ale myši
nie, tých sa bojím.“
Potom som sa zahanbila, že ona taká malá sa ma nebojí a ja,
stará baba sa bojím. Aby som to napravila, začala som
rozhovor.
„Čo tu robíš, ako si sa sem dostala?“
A ona: „Išla som okolo a vidím nápis Mestská knižnica. Tak si
vravím, keď knižnica, tak tam určite majú knižky. Ja mám rada
knižky. Vieš, ako dobre sa hryzkajú? Minule som mala veľmi
chutnú knižku. Bol v nej kečup, aj zasušené vajíčka, aj saláma,
aj trochu medu a otlačky od čokoládových prstov. Podľa tých
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otlačkov by policajti vedeli zistiť, kto tú knihu tak krásne
zababral.“ Slastne sa pri tom oblizovala.
Zhnusene som skríkla: „Fuj!“
Myška sa pýta: „Prečo fuj? Vieš aké to bolo dobré, chutilo to ako
pizza spolu s čokoládovou tortou.“
Vravím jej: „Preto fuj, lebo je to nekultúrne. Každý poriadne
vychovaný človek v kultúrnej spoločnosti vie, že knihy sa
chytajú len s čistými, umytými rukami. Keď sa číta, nemajú sa
konzumovať potraviny a nápoje. Knihy sú vzácne a drahé,
nesmú sa poškodzovať. A čo si ty hladná, keď papáš knihy?“
Myška na to: „Ale kdeže! O mňa sa mamička dobre stará.
Počula som, že v knihách je veľa múdrostí. Ja chcem byť
učiteľka v myšacej škole, keď budem veľká. Ja budem
profesorka inžinierka doktorka Michaela Premúdra, kandidátka
myšacích vied.“
Zasmiala som sa. „Ty hlupáčik! Keď budeš knihy jesť, tak
múdra nebudeš. Múdrosti vykakáš, bude len smrad a
myšačince. Aby si bola múdra, musíš knihy čítať alebo počúvať,
čo je v nich napísané, aby sa ti múdrosti dostali do hlavičky,
aby sa ti rozumček rozvíjal.“
Myška sa zahanbila, ale vzápätí slovne zaútočila. „A vy ste
klamári! Že vraj knižnica má knižky a tu sú na polici len také
tvrdé umelohmotné krabičky. Skoro som si zúbky vylámala.“
„Myslíš toto?“ Ukazujem na magnetofónové kazety a cédečká.
Kýva hlavou, že áno.
„Veru, toto sú tiež knihy, ale zvukové. Nevšimla si si, že sa
nachádzaš v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých? Sem
chodia ľudia, ktorí majú choré očká. Keď nevidia, alebo len
slabo vidia, nemôžu čítať tlačené písmenkové knihy, preto
počúvajú zvukové knihy. Pustia si magnetofón alebo CD
prehrávač. Ale máme tu aj papierové knihy a časopisy. Ešte
dobre, že si ich neobjavila. Vidíš, v tomto časopise sú
velikánske písmená. Tie môže čítať aj slabozraký človek. Pozri
sa na túto knihu. Tu je veľmi zvláštne písmo. Ohmataj a ucítiš,

30



Dolnozemské zlaté pero

31

že sú to vydierkované bodky. To sú knihy písané Braillovou
abecedou. Tieto knihy čítajú nevidiaci prstami. To je ťažké
čítanie. To hocikto nevie. Ale máme aj obrázkové knihy
vytlačené na plaste. Tie sa tak isto ohmatávajú prstami.“
„Jéj, v knižnici je tak veľa zaujímavých vecí!“
Vypuľuje myška oči ešte viac.
Zrazu sa postaví na zadné nôžky, predné labky šúcha o seba a
prosí: „Teta Ľudka, teta vedúca, nevyžeň ma odtiaľto. Ja už
nebudem robiť zle, aj všetkým myšacím kamarátom poviem, že
knihy sa nesmú hrýzť aj v škole to budem učiť všetky myšacie
deti. Ja tu nebudem zavadzať, ja ti budem pomáhať. Zaleziem
do myšacej diery a budem odtiaľ strážiť. Ani bezpečnostnú
kameru nebudete potrebovať. Budem sa pozerať, či niekto
nerozhadzuje knihy, či niekto do nich nečmára alebo ich netrhá
alebo nedajbože nekradne. Keď niekoho prichytím, chytím ho za
uši a privediem Ti ho, aby si ho vyzauškovala. Ale pokiaľ ťa
poznám, ty ho iste len vyhrešíš a vysvetlíš mu, že to sa nesmie.“
A tak sme s myškou uzavreli dohodu o spolupráci.
Odvtedy som ju nevidela. Možno nikoho neprichytila, alebo
možno už sama vychováva neporiadnych čitateľov. Keby sa
ešte objavila, tak by som jej porozprávala aj iné zaujímavé veci
o knižničnej práci.
Neviem, či je to náhoda, ale chodí k nám do knižnice Miško
Herzeg aj Miško Tkáčik aj kolegyňa Miladka, ktorá pracuje v
oddelení pre nevidiacich a slabozrakých má frajera Miška.
Ktovie, či sa naša myška nepremenila na Miška. Čo myslíte?
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Lienkin prvý let

Lienka Zdenka bola pekná, malá lienka v červenom kabátiku s
čiernymi bodkami na ňom. V ničom sa od iných lienok nelíšila,
iba, že sa bála lietať. Keď bola celkom malilinká, mamka ju k
letu zaúčala.
Práve v jeden taký deň pri zaúčaní, mama sa nepatrne obzrela,
ako sa to lienke Zdenke darí a vtom...? Skončila v zobáku
letiaceho vrabca a už jej nebolo pomoci.
Táto udalosť nechala stopy na lienke až priveľké. Okrem toho,
že zostala sirotou, dostala aj strach z lietania. Bála sa, že keď
si pri lietaní pokrčí nôžky, sa jej daktorá z nich vykĺbi a potom
nebude môcť liezť po voňavej ruži a hľadať kvetové vošky.
Strach mala aj o svoj nádherný, bodkovaný kabátik, že jej z
neho pri letení vypadajú čierne bodky a nie menej, že sa jej
prihodí udalosť ako jej mamičke.
Jar bola nádherná. Všade vôkol voňali kvety, zelenalo sa lístie,
pospevovali vtáčiky, ale lienka Zdenka bola čoraz smutnejšia.
To, že nelietala, ju trápilo a stala sa osamelou. Túžba po letení
však bola silnejšia, a tak sa rozhodla, že si pohľadá skúsených
učiteľov, ktorí by ju k leteniu naučili. Ako tak išla, stretla
včielku, ako usilovne vsáva peľ z kvetov.
„Ahoj, ja som lienka Zdenka, a ty si kto?" Opýtala sa prívetivo.
„Som včielka Meduša, a ty čo tu robíš, potrebuješ niečo?"
„Áno. Videla som, ako šikovne lietaš z kvetu na kvet, nemohla
by si tomu aj mňa naučiť?"
„Ale kdeže. Veď práve kvitnú voňavé lipy a musím čím viac peľu
nazbierať. Či nevieš, že deti majú najradšej lipový medík?
Nehnevaj sa, ale teraz naozaj nemám času."
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Lienka Zdenka odišla smutná a sklamaná, ale nestrácala
nádej, že jej niekto pomôže, aby sa naučila lietať.
Na lúke plnej kvetov zbadala pestrofarebného motýľa, ako
šikovne poletuje z kvetu na kvet a pritom vystrája kadejaké
kumšty. To bude dobrý učiteľ pre mňa, keď je v lietaní taký
šikovný – pomyslela si a už aj išla za motýľom.
„Ahoj, aký si pekný a ako pekne lietaš, kto si ty?"
„Ja som motýľ Kvetko a o lietaní viem všetko." Odvetil hrdo
motýľ.
„Počuj Kvetko, nechcel by si aj mňa naučiť lietať tak šikovne
ako ty?"
„Jój, moja zlatá, veľmi rád, keby som mal viacej času, ale môj
život je veľmi krátky, nuž si ho musím užiť naplno, lebo už
zajtra bude pre mňa neskoro."
Nuž čo, aj od neho lienka Zdenka odišla sklamaná. Snáď sa
predsa nájde niekto, kto ma lietať naučí. Ako sa tak
prechádzala pomedzi mäkké stebielka trávy, skoro sa zrazila s
inou lienkou. Prekvapila sa však, že je takmer istá ako ona,
ibaže má žltý kabátik s malilinkými čiernymi bodkami.
„Ahoj, a ty si kto? Veď sa celkom podobáš na mňa, len máš inú
farbu." Udivene poznamenala lienka Zdenka.
„Volám sa lienka Žltuľa a ty sa kde tu berieš? Nikdy som ťa
nevidela lietať okolo kvetov."
„Áno, je tomu tak, lebo ja vlastne lietať neviem, a tak by som si
rada s tebou zalietala." Povedala smutne lienka Zdenka.
„Čo? Nevieš lietať? A to prečo? Veď je to také krásne. Poď,
ukážem ti."
Lienka Žltuľa rozprestrela svoje krídelká, pokrčila nôžky a už
aj sa vznášala ponad konáre kríkov, šikovne letiac do kruhu
sem a tam.
„Héj! Počkaj, vráť sa a nauč aj mňa lietať."
Keď si trochu užila lietania, lienka Žltuľa sa vrátila k lienke
Zdenke a začala jej pozorne vysvetľovať, ako sa lieta.
„Ták, teraz sa pomaly rozbehni, rozšír krídelká a vznes sa
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najprv nižšie a keď ti to pôjde, budeme spolu letieť aj vyššie."
Trpezlivo vysvetľovala postup pri letení lienka Žltuľa. Ak sa
bojíš, zavri najprv oči a nemysli na nič iné, len na to, aký je
krásny svet, keď budeš letieť hore.
„Len keby to bolo také jednoduché." Pomyslela si lienka
Zdenka. Veď mi srdce búcha a od strachu sa celá chvejem.
Aj to trochu odvahy, čo mala, lienke Zdenke stačilo len na
krátko a zase bolo všetko ako prv. Lietať sa neopovážila.
Na lúku prišli deti. Hrali sa s loptou. Keď im lopta odletela
blízko kríka, malý Dario odišiel po ňu. Vtom zbadal utešenú
lienku ako smutne stojí pri kríku. Zobral ju pozorne do svojej
malej ručičky, prštekom pohladil jej červený kabátik a začal jej
spievať:

Zaleť lienka, zaleť
v ten široký les.

Zaleť lienka, zaleť
zaleť ešte dnes.

Zanes pozdrav lúke,
zanes pozdrav kvetom
a aj všetkým deťom.

Fúkol do dlane a vtom lienka Zdenka rozšírila svoje krídelká a
vzniesla sa vysoko, tak ako to ani netušila, že dokáže. Aj
ostatné deti sa zhrnuli, aby videli ako šikovne lieta lienka
Zdenka. Vyskakovali a tešili sa z krás jari. Pritom nik netušil,
že bol dnešný deň taký vzácny a osudový pre lienku Zdenku,
ktorá sa už smelo vznášala ponad konáre rozkvitnutých
stromov.
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Milionári

Ráno pred Silvestrom kúpil v novinovom stánku Vreme.
Časopis stál pätnásť nemeckých fenigov. Nezaplatil v
minciach, lež v dinároch. Vyčlenil za mienkotvorný týždenník
mierotvorcov v zmenšenej Juhoslávii najväčšiu bankovku. Iba
pár dní predtým vytlačený papier. Päťsto miliardový.
V mnohojazyčnej rovnocennej redakcii Rádio Banátu nemohli
hrať pána. Ale vyznali sa v hyperinflačnej tlačenici. Začiatkom
decembra kúpil známe periodikum v kiosku Dragan za päť
miliónov dinárov. Týždeň neskoršie Viorel podal predavačke
žijúcej vospust sveta päťdesiat miliónovú bankovku, Piroska
po ňom ďalšie číslo za dvesto miliónov dinárov. Jaro kupoval v
pančevskej búdke Vreme posledný štvrtok v mesiaci. Nebolo
inak ani 30. decembra 1993, keď podával papierový peniaz s
podobizňou Jovana Jovanoviča.
Zmaj, ako ho inak volali, pôsobil na vytlačenom papieri zo
štátnej mincovne v kolektíve jazykového babylonu priaznivo.
Veď akoby aj nie. Lyrik z obdobia srbského romantizmu sa v
Prešporku stretával s o kúsok staršími štúrovcami, k tomu
prekladal nielen Alexandra Petroviča, ale aj ďalších
petőfiovcov.
Tlačiareň bankoviek v Belehrade pracovala stávajúc – líhajúc.
Jovanovič bol v statočnej spoločnosti desať vyvolených
podobizňou osobností od Nikolu Teslu, Vuka Karadžiča, Petra
Petroviča Njegoša až po Miloša Obrenoviča.
Kolegyňa Piroska mala záznamník, kde sledovala pohyb cien
štyroch vajec, ktoré občas kupovala na trhu v sídelnom meste
južnej časti Banátu po redenominácii. Jedenásteho októbra si
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zapísala 5 dinárov, osemnásteho októbra dvanásť, prvého
novembra 56, pätnásteho 1.280, šiesteho decembra 200.000,
dvadsiateho decembra 20.800.000 a štyri dni pred
silvestrovskou nocou štyri slepačie vajcia stáli osemsto
miliónov dinárov. A vtipne napísala do diára na záver roku,
keď bieda psotu naháňala, že Kolumbovo vajce zatiaľ nevidí.
Vreme sa čítalo v štvorjazykovej redakcii ostopäť. Ale iba v
poobedňajších hodinách. Rozhlasoví žurnalisti mali plat, ibaže
dve nemecké marky, táto valuta bola neoficiálnym platobným
prostriedkom.
Balenie cigariet stálo ráno miliardu dinárov. Ceny sa dupľovali
na každých šestnásť hodín. Publicisti sa pred čítaním
magazínu nechceli zrieknuť ani cigariet. Hodnota domácej
meny prepočítaná na jeden dolár bola 1.781.326.642.555
dinárov, deň pred Silvestrom, keď sa Viorel spytoval pre
rozhlasovú rubriku v banke neďaleko budovy rozhlasu. To si
vraj musel i zapísať. Aj pre detné deti.
Žurnalisti zahoreli spravodlivou pomstou. Treli biedu a aby si
zarobili na chlieb, správali sa ako aj iní občania od vojny
zmenšenej Juhošky. Nechceli byť vydaní napospas
chlebodarcom. Prišlo na lámanie chleba. Vynachádzali sa,
vynaliezali, vymýšľali. Šalamúnske riešenia. V celom
hyperinflačnom roku. Museli byť pečení varení aj na iných
miestach. Žiť aj na iný účet. Pracovali za almužnu, ale boli v
strede diania. Pamätali aj na horšie časy, nestránili sa
spoločnosti a z toho deň čo deň ťažili.
Mocnári a vládcovia pritiahli živlu žijúcemu v krajine na
Balkáne rok predtým opraty. Medzinárodné sankcie ako
pokutu za hriech. Aj domáci panovníci držali národ južných
Slovanov v šachu. Zemeguľa dostávala Balkáncov do patového
postavenia a domorodí mocipáni boli od sveta neraz matovaní.
Neblyslo im hlavou ani predtým, ako čo bola krajina rozdelená
na viac šachovnicových polí. Proti srdcu a citu nestál rozum,
súdnosť, myseľ. Nastala a nevystala bieda. Pospolitá,
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kolektívna, mravná, odčlovečená.
„Prvýkrát som videl na ľuďoch v očiach strach o život, keď sme
im delili pecne chleba,“ vyhlásil v tých dňoch pre Vreme
Dragan Nikolič, riaditeľ naslovovzatej továrne na výrobu
pneumatík Tigar z Pirotu.
Rozhlasoví redaktori v nadmernom chachote zakaždým našli
štipku sĺz a v nemalom náreku škvarok smiešiku. Blízkosťou a
prísnosťou si vysnorili cestu k poslucháčom ôsmich okresov
obvodu Južný Banát. Slovesnosťou k obraznosti.
Jaro žil a nechal žiť.
Mal hlboko v pamäti vrezanú scénu z románu Dragoslava
Mihailoviča Keď kvitli tekvice, keď sa armádny kapitán Zorič
vzdáva trénovať svojho zverenca, boxera Ljubu, hovoriac
hlavnému hrdinovi diela: „On nebol lepší od teba. Ale to možno
len preto, že nechcel zvíťaziť za každú cenu, na rozdiel od teba.
Sú potrebné v ringu podpásovky? Aký má z toho osoh šport,
aký má úžitok z toho pästiarstvo?“ Zorič neuspel Ljubu obrátiť
zo Šavla na Pavla.
Zvukár Paľo bol nielen Jarovým kolegom, ale aj
spoluobčanom. Netajil sa tým, ako si v inflačnej dobe zarábal
dodatočné peniaze. Prezrádzal málokomu, aby ho natrvalo
nevyhostili z platenej dodatkovej činnosti. Zarábal hojne:
juhoslovanské dináre, marky a franky, americké doláre, ba aj
austrálske. Ako znalca mestských pomerov, príbehov a
problémov, navyše aj hudobného odborníka, bol poverený
svadobnými rodinami, aby sa staral o plynulý chod svadieb.
Starejší bol uznávaným občanom slovenských dedín južnej
časti slovanského sveta. Pavel robil aj pytača, aj vydavavca.
Organizačné, obradové a zábavné funkcie zvládal na výbornú,
držal sa litery. Tanec s mladuchou, po ktorom manželia
dostávali peňažnú zbierku, bol ideálnou parketou na tvorivosť
osoby poverenej robiť poriadok celého veselia. Od rodičov
mladuchy či ženícha si pod šiatrom žiadal len v rohu stôl s
dlhším obrusom. Na stole by zase bola menšia misa na



peňažné dary.
Mestečko, v ktorom Paľo a Jaro žili a neživorili ani za čias
krízy, zosmutnelo, keď trinásť rokov pred inflačnou biedou z
veľkého cirkevného zboru odišiel navždy senior banátsky.
Vznikli roky sporov a roztržiek, v ktorých vynikali starší
príslušníci cirkevného zboru. Nastali boje o nového
duchovného vodcu. Bezvýsledne. Zrodili sa dva cirkevné zbory.
Dupľom v nedeľu boli bohoslužby, znásobili sa tak kantori,
ako i kostolníci a zvonári. Stredné pokolenie strúhalo kyslé
tváre, jeden na druhého, nasledujúca na predchádzajúcu, keď
sa, nebodaj, stretávali a striedali v kostolných striedačkách. V
chrámových laviciach či mimo nich sa takmer nepoklonkovali.
Rozhýbali sa za viac ako desaťročie aj stojaté vody v kultúre.
Vyklíčili nové chóry, hudobné kapely, divadelné bandy,
literárne skupiny. Dvojmo. Množstvo chvíľami vyplodilo aj
kvalitu. Iba mladé pokolenia nerozumeli úplne divokému
západu na panónskej nížine. Mali sa radi, ľúbili, milovali sa,
súložili. Aj medzi dvoma cirkevnými ohňami. Prichádzalo i k
(ne)plánovaným svadbám.
Pred starejším sa svadobníci „odvekých“ rivalov nedali
zahanbiť. Vo veselí, speve za sprievodu hudby, pohostení a
tanci s mladuchou. Pred alebo po tanci s vyvolenou sa sypali
peniaze k mise pred starejšieho. Najmenej tie s najväčším
počtom núl, vyberali sa zo žochu poprípade od gastarbeiterov
hodnotné valuty. Tie občas v svadobnom ošiali a tanci pri rohu
pod veľkým rozloženým svadobným stanom pyšným
svadobníkom spadli z misy aj na zem alebo betón. Už
vytrénovaný, sobášmi skúsený, pán starejší si kľakol pod stôl
a šikovne časť bankoviek vsunul do, na svadobnú príležitosť,
obutých ponožiek. Triasol sa iba za grajciarom. Pavel trel
biedu celý rok iba za rozhlasovým pultom, pri ženbe či vydaji
počas svadieb bol pánom. Starejším.
Jarovým koníčkom bol futbal. Lásku k hre hier zdedil od
starého otca. Mestečko, v ktorom žil, žilo futbalom. Klub
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nazvali Slávia po chýrečnom pražskom klube. Ihrisko na
pažiti, na ktorom mestský klub hrával, bol vysadený
morušami. V noci medzi 15. a 16. aprílom roku 1935 tieto
stromy vysekali Slávisti. Tento čin fanúšikov „zošívaných“
vyvolal škandál aj v pančevskej továrni hodvábu, lebo pre
dobrý zárobok z „prírodného hodvábu“ sa živili obe mestá.
V časoch, keď sa živorilo, hrala Slávia Prvú juhobanátsku ligu.
Pred jesennou časťou sezóny 1993/94 Jaro s ďalšími členmi
správy dal pokyn rubačom na už modernom ihrisku vysekať a
popíliť šesť hrubánskych dubov, ktoré skrášľovali vchod do
slávistických šatní. Za účelom zabezpečenia hriatia obliekarní
v inflačnom roku.
Ďalšou Jarovou úlohou bolo zabezpečenie nafty pre autobus a
cestu na hosťovanie. Presnejšie, zariadiť, aby v čase odchodu
na duel v nedeľu poobede na čerpacej stanici pohonných látok
robil Stanislav, ďalší člen vedenia klubu. Staňo potom
rutinným spôsobom naplnil palivom autobus na pumpe,
zakaždým, ako keby Slávia mala cestovať na zápas do
najvzdialenejších dedín blízko rumunskej hranici.
Jaro sám hovoril v spoločnosti, že je gigolom. Dvojnásobným.
„Kolegyňa“ Anna z Národnej jednoty, aby si zabezpečila na
chlieb popri tom, že bola platenou novinárkou novosadského
týždenníka z Mestečka, robila aj ako upratovačka
belehradských bytov. Redakcia jej v inflačných časoch
povoľovala robiť z domu.
Keď pricestovala domov zo sídelného mesta, Anna zapojila
rádio kazeťák na vlny Rádio Banátu, spustila prehrávač v čase
správ v slovenčine a už mala lusknutím prsta a pred ťukaním
do písacieho stroja hotové zvesti pre Národnú jednotu. Stačilo
už iba poslať „vlastné“ informácie faxom. O ochrane
autorských práv nebolo v tom čase na Balkáne ani chýru ani
slychu, Jaro sa stal prostitútom. Rozdával vlastné informácie.
Novoty bez nahoty. Iným. Zadarmo.
Keďže vedel počúvať, Jaro robil gigola v nočnej zmene aj za
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devízy. Ženy v krízových časoch sa dožadovali pocitu
neohrozenosti a slovného ocenenia: manželky či manažérky,
dámy aj rebeky, dievky i matróny.
Najčastejšie nešlo o pohlavný styk či masáž. Potrebovali
mužovo zaujatie, podperu a záštitu. Mimo domu a povedľa
pracovného miesta. A bokom od nevestinca. Citovo osamelé
ženy z vyššej strednej vrstvy, pravdaže, neplatili v dinároch.
Niekedy v nemeckých markách, inokedy zase zaplatili večeru
poprípade nocľah v hoteli, venovali ochraňujúcich a
„obšťasťujúcich“ poukážkami na nákup tovarov. Jaro
komunikoval s nimi jednosmerným pejdžerom, nenáročným,
dôveryhodným a v tej dobe už nie tak drahým dorozumievacím
nástrojom. Lebo (finančný) cieľ nevyberal prostriedky.

...
Vdova Piroška žila v Skorenovci, najjužnejšej maďarskej
dedine mimo Maďarska. Manžel jej zahynul v občianskej vojne
vo Vukovare v rovnošate srbského vojaka. Podobne ako iným
pracovníkom, cesta do Pančeva ju stála nemálo peňazí a
cestovné nik zo zamestnancov Rádia Banát nedostával včas. K
tomu mala šesťročného syna Ferenca, ktorý mal o polrok
nastúpiť do prvej triedy základnej školy. Naštvalo ju, keď v
denníku Borba prečítala článok z 24. decembra pod titulkom
Bezočivosť so žiackymi knižkami. V belehradskom papiernictve
na Prizrenskej ulici bolo treba za dokument oddeliť bilión a
250 miliárd dinárov. V posledný piatok v auguste ale na
navštívenom a chýrnom jarmoku v Debeljači, kde sa predaj
tovaru rôznil, kúpila publikáciu v nemčine Das große Buch der
Horoskop. Vo voľnom čase tak skúmala astrológiu opakujúc
často citát hrdinu filmu Škovránok na povrázku, že je „v tejto
krajine aj nemožné – možné.“
Dostala zdarma priestor v jazykovo striedajúcich sa nočných
rozhlasových reláciách Rádio Banátu a iba za zopár dní mala
nesmierne veľa žiadostí o predpoveď budúcnosti podľa zostavy
hviezd. Tak sa len za necelý týždeň postarala malému
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Ferencovi kúpiť neodkladnú školácku knižku.
...

Draganov sused z pančevskej bytovky Miodrag pracoval roky v
hoteli Jugoslavija v Belehrade. Od vzniku v 1969 roku
reprezentoval objekt to najlepšie z Juhošky. V luxusnom
verejnom podniku poskytujúcom ubytovanie bolo okrem iného
päťtisíc žiaroviek. Basketbalovo vysoký majster Miodrag deň čo
deň v inflačnom roku opravoval pomocou kovového rebríka
žiarovky opačným spôsobom. Vypálené hrušky montoval,
fungujúce bral k sebe, po príchode domov ich dával na predaj
na pančevský trh Draganovi. Ten hrušky v druhej zmene, po
rozhlasovej práci, predával. Zárobok si susedia delili. Hotel
Jugoslavija stoj čo stoj musel vyzerať slávnostne a o náhradné
žiarovky pánovi majstrovi sa nepretržite vychádzalo v ústrety.

...
Viorel, Rumun zo srbskej časti Banátu, zbožňoval milionárov z
Dortmundu, ako inak menovali futbalistov Borussie nielen pre
ich žlté dresy. Jeho túžbou bolo vidieť milionárov naživo na
štadióne Westfalen. Nepodarilo sa mu to, ale na zbohatlíkov s
obrovským počtom núl na bankovkách sa pozeral v každom
okamihu v Juhoslávii končiaceho sa roku 1993. Viorel nebol
odrezaný od sveta ani počas sankcii. Vo voľnom čase
rozhlasový redaktor vydával v rodnom Uzdine mesačník
Scînteia.
Iskra súperila s týždenníkom Unirea novinami vojvodinských
Rumunov, ktoré sa tlačili v Pančeve. Nie ani obsahom, ani
žánrom, sčasti iba čitateľmi, najviac tlačením vytlačených
publikácií. Ani štyri roky po páde režimu Nicolae Ceaucescua,
vodcu susedného Rumunska, ceny v tlačiarňach neďalekého
Temešváru nestúpali. Tak Unirea, ako aj Scînteia sa medzi
pracovníkmi veľvyslanectva Rumunska, keď šli po víza, snažili
urobiť dojem, že práve im patrí prvenstvo v tlačení kníh v
rumunčine v temešvárskej tlačiarni.
Nastal DeňD v podobe I. medzinárodného veľtrhu tlače v
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ekonomickom a kultúrnom centre rumunského Banátu 29.
decembra 1993 roku. Oba časopisy nastúpili v Temešváre za
pultom zahraničných Rumunov. Čerstvé čísla novín mali pre
záujemcov z Rumunska pripravené zdarma. Postupom času
predstavitelia týždenníka Unirea nemohli uveriť vlastným
očiam. Uzdinsky mesačník Scînteia šiel na dračku a
jednoznačne získal priazeň a výhody tlače knižných vydaní v
kvalitnej a lacnej temešvárskej tlačiarni.
Viorel prezradil, ako dosiahol prednosť nad rivalmi iba deň
neskôr, po návrate do Rádia Banát. Do stredu mesačníka
vsunul ešte vtedy v Rumunsku nejestvujúci tovar  srbský
obrázkový časopis Erotika. Oslavy, na ktoré Viorel strovil na
pohostenie miliardy juhoslovanských dinárov, sa mohli začať.
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