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SLOVO POROTY

VÝTVARNÁ TVORBA

Milí priatelia,
dúha nad Starou Ľubovňou už dvadsiaty raz ozdobí májové nebo. Porota výtvarnej časti celoslovenskej súťaže literárnej a výtvarnej tvorby detí s názvom Dúha za uplynulé roky hodnotila tisícky prác z celého
Slovenska, aby stovky z nich ocenila v niekoľkých kategóriách. Nebola to ľahká práca, nebola ľahkou ani v
jubilejnom ročníku. V tomto roku bolo do súťaže prihlásených 540 prác z 38 škôl. Témy boli veľmi vďačné:
1. Príroda okolo nás a
2. Hudba ma inšpiruje, hudbu mám rád
Možno skonštatovať, že obidve témy boli vyjadrené vo veľkom počte kvalitných výtvarných prác.
Jedno ostáva stále rovnaké - najviac bola aj tentoraz zastúpená kategória detí od 7 do 10 rokov,
nezáleží na tom, či prichádzajú zo ZŠ alebo ZUŠ, menej však bola zastúpená najvyššia kategória od 11 - 15
rokov.
Pri bilancovaní uplynulých 20 rokov radi uvádzame že vždy, aj tentoraz, bolo radosťou poznávať školy, deti
i ich pedagógov, ktorí sa zúčastňujú na našej súťaži - či zastupovali materské, základné, špeciálne alebo
základné umelecké školy. Vždy nás tešia nádherné úprimne podané kresby a maľby najmenších detí
rovnako ako každý zrelší výtvarný počin starších žiakov.
Aj keď sa zúčastnené školy striedali, predsa poznáme niekoľko stálic, ktoré sa Dúhy zúčastňujú
každoročne a posielajú veľmi kvalitné práce.
Nedá sa nespomenúť, že najviac je ich z najbližšieho okolia - z Kežmarku, Spišskej Belej či priamo zo
Starej Ľubovne, kde je vecou cti zúčastniť sa domácej súťaže. Ale prichádzajú aj veľmi dobré práce zo
Žiliny, Dubnice nad Váhom, Bratislavy, Levíc, Svidníka, Zákamenného, Rajca, Topoľčian atď. a dokladujú
skutočnosť, že je ešte stále dosť nadšených učiteľov, ktorí s láskou vkladajú do svojich zverencov lásku k
umeniu, k vlastnej tvorbe a rozvíjajú ich fantáziu rovnako ako ich výtvarné zručnosti.
. V tomto ročníku bolo do súťaže doručených o niečo menej zásielok, z menšieho počtu škôl. Môžeme len
predpokladať, že sa na tejto skutočnosti podpísal štrajk učiteľov. Veríme, že je to len prechodný jav.
Prajeme pedagógom, aby znova našli radosť z práce a tešili sa z výsledkov svojich žiakov - aj na súťažiach
ako je Dúha.
Za porotu súťaže
Eva Končeková, akademická maliarka
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OCENENIA

VÝTVARNÁ TVORBA

I. KATEGÓRIA – MŠ (5 – 6 ROKOV)
1. MIESTO: VIKTÓRIA ILKOVIČOVÁ, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: SAMUEL OLŠAVSKÝ, 6 rokov, MŠ – Elok. pracovisko Komenského 8,
MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: RICHARD PRACH, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE: NINA LEA CHOVANCOVÁ, 6 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda,
Stará Ľubovňa, NINA KOLEJOVÁ, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

II. KATEGÓRIA – MLADŠÍ ŽIACI (6 – 10 ROKOV)
1. MIESTO: SÁRA SOKOLOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: ROMANA HIRNEROVÁ, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
3. MIESTO: EMMA TKÁČOVÁ, 10 rokov, ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
3. MIESTO: LUKÁŠ HLINICA, 8 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
ČESTNÉ UZNANIE: KATARÍNA KOVÁČOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina,
NORBERT ĎURAČIK, 7 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina, KRISTIÁN ONDROŠ, 7 rokov,
ZŠ, Jarná 20, Žilina, SANDRA STARINSKÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

III. KATEGÓRIA – STARŠÍ ŽIACI (11 – 15 ROKOV)
1. MIESTO: MICHAL SLABOŇ, 14 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
2. MIESTO: PETER KASENČÁK, 13 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: SOŇA PEKNÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
ČESTNÉ UZNANIE: MICHAELA KUDLOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina,
ALICA KNAPÍKOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica, TATIANA ČUNGOVÁ, 13 rokov,
ZŠ, Jarná 20, Žilina, EVA VRTĚNOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ
1. MIESTO: SIMONA FIAMČÍKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
1. MIESTO: VLADIMÍRA ORAVCOVÁ, 5 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
1. MIESTO: TÍMEA FERENCOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
1. MIESTO: KLAUDIA ŠOFRÁNKOVÁ, 14 rokov, Súkromná ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: ELA STREICHEROVÁ, 11 rokov, ZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany
2. MIESTO: ZUZANA ŠOLTÝSOVÁ, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
3. MIESTO: DÁŠA HERMELOVÁ, 9 rokov, Súkromná ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: JASMÍN ROTHOVÁ, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
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ČESTNÉ UZNANIE: FREDERIKA KREMPASKÁ, 12 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá,
NATÁLIA MARCZELLOVÁ, 6 rokov, ZUŠ, Kollárova 2, Svätý Jur, SOPHIA KAJÁNKOVÁ, 9 rokov,
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, LUCIA CENKOVÁ, 6 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina,
PATRÍCIA BEKEŠOVÁ, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok, KAMILA EMÍLIA POTOČKOVÁ,
14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, MICHAELA PLÁNKOVÁ, 11 rokov,
ZuŠ Ferka Špániho, Žilina, OLIVER GROMAN, 8 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

ŠPECIÁLNE ZŠ
1. MIESTO: KRISTÍNA HAZUCHOVÁ, 11 rokov, ŠZŠ internátna pre žiakov s NKS, Topoľčany
2. MIESTO: DUŠAN TÖRÖK, 15 rokov, ŠZŠ internátna pre žiakov s NKS, Topoľčany
ČESTNÉ UZNANIE: STÁZKA LAKATOŠOVÁ, 9 rokov, ŠZŠ, Hradná 7, Komárno,
CHRISTOPHER PETER, 13 rokov, ŠZŠ, Hradná 7, Komárno

MIMORIADNE CENY
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
KARIN VASILIKOVÁ, 9 rokov, Súkromná ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
KRISTÍNA VRÍČANOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
FILIP STRELA, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
ANETA ROSINOVÁ, 10 rokov, ZUŠ, Poštová 809, Púchov
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
PASCAL CHOVANEC, 10 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
TAMARA PREVUŽŇÁKOVÁ, 7 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
ROLAND KAPRÁL, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
JÚLIA NEMČEKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
CENA POROTY
PATRÍCIA BALÁŽOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa

PRÁCE NA VÝSTAVU
ELIŠKA DURAČINSKÁ, 5 rokov, MŠ Tatranská – Elok. pracovisko Za vodou 14, Stará Ľubovňa
BARBORA ALEXIKOVÁ, 5 rokov, MŠ, Vsetínska 14, Stará Ľubovňa
ŠIMON KASPERKEVIČ, 5 rokov, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
NATÁLIA KRAFČÍKOVÁ, 5 rokov, MŠ Vsetínska – Elok. pracov. Komenského 8, Stará Ľubovňa
VLADIMÍRA VARGOVÁ, 6 rokov, MŠ Vsetínska – Elok. pracov. Komenského 8, Stará Ľubovňa
FILIP KOVALČÍK, 5 rokov, MŠ Vsetínska – Elok. pracov. Komenského 8, Stará Ľubovňa
MARKO MOŠČOVIČ, 7 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
SAMUEL HRICEŇÁK, 10 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
JAKUB HETEŠ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
ALICA JOZEFÍKOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
MATEJ PAPUČÍK, 8 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
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KATARÍNA ŠENKERYOVÁ, 13 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
DOMINIKA ADAMOVIČOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
MÁRIA ŽIDEKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
ALEXANDRA URSÍKOVÁ, 12 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
KAROLÍNA VRABLOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Lipová 2, Rajec
KATARÍNA GAJDOŠÍKOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
LAURA HOFEROVÁ, 10 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
KATARÍNA BUŇÁKOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Jarná 20, Žilina
EMKA POTOČNÁ, 6 rokov, ZUŠ, Poštová 809, Púchov
BORIS KOSTKA, 6 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
NATÁLIA PJATAKOVÁ, 6 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
BRAŇO MIŠALKO, NELLY BOLDYOVÁ, 6 rokov, S-ZUŠ Rosnička, Červený Kláštor
EMMA KRAJČOVÁ, 5 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
VIKTÓRIA BEDNÁROVÁ, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
MONIKA ŠOLTYSOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
JÁN DRAVECKÝ, 7 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
KATARÍNA MAČIČÁKOVÁ, 8 rokov, ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
VIKTÓRIA ROCHOVÁ, 7 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
RADKA MAČUGOVÁ, 7 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
ANNA VIROVÁ, 7 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
SOPHIA KAJÁNKOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
PETER ŠUGAR, 7 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
KRISTIÁN SMOLEŇ, 10 rokov, ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok
NINA HUSÁROVÁ, 8 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
MIA PETRÁŠOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
DOMINIK KUBAŠOVSKÝ, 8 rokov, S-ZUŠ Rosnička, Červený Kláštor
ZUZANA CHARITUNOVÁ, 7 rokov, S-ZUŠ Rosnička, Červený Kláštor
ONDREJ MAČEK, 9 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
MARTIN HUDEC, 7 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
SABÍNA HRANČÍKOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Poštová 809, Púchov
NAĎA BEREZŇANINOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
VILIAM MARFIAK, 11 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
JOZUE ŽIVČÁK, 13 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
FILIP REPKA, 11 rokov, ZUŠ, Poštová 809, Púchov
STELLA SCHNIEREROVÁ, 12 rokov, ZUŠ, Teplická 50, Piešťany
VERONIKA ŠULÍKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ, Poštová 809, Púchov
LENKA ŠIMOVÁ, 12 rokov, ZUŠ, Poštová 809, Púchov
VERONIKA REDAJOVÁ, 13 rokov, S-ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
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SLOVO POROTY

LITERÁRNA TVORBA

Organizátori literárnej súťaže Dúha aj v roku 2016 pre súťažiacich pripravili zaujímavé témy a
porotcovia boli zvedaví, ako sa ich zhostíte. Čo pekné napíšete napríklad o prírode, ktorá nás obklopuje
alebo o hudbe, čo nám skrášľuje život.
Hneď na začiatku vám prezradím, že ste nás nesklamali. Literárne práce všetkých súťažiach sršali
nápadmi, majstrovstvom a originalitou.
V rámci témy Príroda okolo nás sme si mohli prečítať rôzne veselé, ale aj napínavé príbehy a básničky o
tom, čo ste zažili počas výletu do lesa alebo o tom, aká ja príroda krásna počas jari, v lete, na jeseň, ba i v
zime. Páčilo sa nám, že ste nikdy nezabudli zdôrazniť, že prírodu treba chrániť, pretože bez nej by sme
nemohli na tejto planéte žiť.
Súčasťou prírody sú samozrejme i rôzne zvieratá, ktoré nechýbali ani v súťažných textoch, a tak nás,
porotcov, mohlo vyľakať stretnutie s medveďom, prípadne sme si zabehali a zašantili na vychádzke so
psíkom.
Téma Hudba ma inšpiruje, hudbu mám rád vo vás pre zmenu rozozvučala lyrické struny, a preto boli
vaše súťažné texty viac premýšľavé, možno i trochu smutnejšie, ale na druhej strane plné krásy a
harmónie. Táto téma o čosi viac oslovila starších žiakov, a práve ich práce dosahovali veľmi vysokú
literárnu úroveň, čo sa samozrejme prejavilo aj na hodnotení.
Pre všetkých porotcov bolo potešujúce, že v tomto roku sa do súťaže zapojilo viac základných
umeleckých škôl z celého Slovenska.
Pri hodnotení všetkých prác sme dávali dôraz na tvorivosť a na fantáziu, a na to, ako ste ich do textu
dokázali pretaviť. Všímali sme si aj originalitu a to, či sa nenechávate až priveľmi ovplyvniť nejakými
cudzími poviedkami, rozprávkami a básničkami.
V próze sa nám páčilo, ak autor alebo autorka dokázali spracovať vlastný zážitok, vlastnú skúsenosť
tak, aby to nebolo len obyčajné rozprávanie (ako keď niečo rozprávame kamarátovi), ale aby z toho vznikol
naozajstný literárny text.
Pri poézii nás vždy potešili zaujímavé obrazy, metafory, ale aj to, či a ako šikovne narábate napríklad s
rýmom.
Trošku nás zaskočilo, že nám do súťaže prišli i rôzne opisy a úvahy, ktoré boli síce pekné a zaujímavé,
ale keďže Dúha je literárnou súťažou, nemohli sme ich hodnotiť spolu s ostatným prácami. Takýmto textom
sú určené iné súťažné podujatia.
Na záver sa musím priznať, že keď som dočítal všetky dielka mladých autorov a autoriek, bol som taký
namotivovaný, že som si musel z CD prehrávača pustiť peknú hudbu a potom som sa išiel prejsť, hoci nie
do prírody, ale aspoň okolo domu.
Ďakujem vám všetkým za krásne umelecké zážitky a rovnako ďakujem i všetkým učiteľom a rodičom,
ktorí autorov vedú a pomáhajú im pri ich tvorbe.
Verím, že sa na súťaži Dúha stretneme opäť o rok.
Za porotu
Peter Karpinský
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LITERÁRNA TVORBA

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.) - POÉZIA
1. MIESTO: LÍVIA HUDÁKOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
2. MIESTO: EVA ONDERIŠINOVÁ, 6 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné
3. MIESTO: LENKA MELCHEROVÁ, 8 rokov, ZŠ s MŠ, Nová Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE: EVA KOLLÁROVÁ, 10 rokov, ZŠ, Giraltovce, NATÁLIA KUĽHOVÁ, 10 rokov,
ZŠ Jána Švermu, Humenné, KATARÍNA KYŠEĽOVÁ, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica,
LUJZA LEA LAVRÍKOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Okružná 17, Michalovce, ADAM PAŠKO, 8 rokov,
ZŠ Jána Švermu, Humenné, DANIELA PIENČÁKOVÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ, Oravské Veselé,
KLAUDIA ŠULÍKOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Šarišské Jastrabie

II. KATEGÓRIA - ZŠ (2. - 4. ROČ.) - PRÓZA
1. MIESTO: MÁRIA MEDERLYOVÁ, 9 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice
2. MIESTO: NINA TOMOVÁ, 10 rokov, ZŠ A. Kmeťa, Levice
3. MIESTO: ANNA REĽOVSKÁ, 10 rokov, ZŠ s MŠ, Podolínec
ČESTNÉ UZNANIE: ELIŠKA BOBUŠOVÁ, 8 rokov, ZŠ, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou,
ADRIÁNA ŇAŇKOVÁ, 10 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa, KRISTÍNA ROMANOVÁ, 10 rokov,
ZŠ s MŠ, Podolínec, KRISTIÁN WISNIOS, 9 rokov, ZŠ s MŠ, Kolačkov

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.) - POÉZIA
1. MIESTO: MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ, 15 rokov, Gymnázium, Topoľčany
2. MIESTO: MARTINA VILINOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: VANESA KNAPIKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica
3. MIESTO: VERONIKA DUNKOVÁ, 12 rokov, ZŠ s MŠ, Hniezdne
ČESTNÉ UZNANIE: VERONIKA CICÁKOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ, Mníšek nad Popradom,
EMA FRÖHLICHOVÁ, 11 rokov, ZŠ s MŠ, Kamienka, DANIELA KOZUBOVÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ,
Mníšek nad Popradom, JÚLIA PLATKOVÁ, 13 rokov, ZŠ s MŠ, Plavnica,
KRISTÍNA URDOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa, ANNA MÁRIA ZIMOVÁ, 14 rokov,
ZŠ s MŠ, Kamienka, VERONIKA ŽEMBOVÁ, 15 rokov, ZŠ s MŠ, Mníšek nad Popradom

III. KATEGÓRIA - ZŠ (5. - 9. ROČ.) - PRÓZA
1. MIESTO: EMMA BRADOVÁ, 12 rokov, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
2. MIESTO: SAMUEL ONDERIŠIN, 12 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné
3. MIESTO: LAURA FEDORKOVÁ, 14 rokov, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
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ČESTNÉ UZNANIE: PAULÍNA GÁLOVÁ, 11 rokov, Gymnázium, Topoľčany,
PATRIK PALČÁK, 13 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa, KAROLÍNA PATARÁKOVÁ, 13 rokov,
ZŠ s MŠ, Kamienka, MICHAELA SMOLEŇOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Hroncova 23, Košice

IV. KATEGÓRIA - ZUŠ - POÉZIA
1. MIESTO: JAKUB PLUTA, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. MIESTO: MÁRIA BARNOVSKÁ, 12 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2. MIESTO:KARINA REPKOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: MARTINA KOVALČÍKOVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
ČESTNÉ UZNANIE: TÍMEA ANNA WILMANOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa,
DÁVID BEDNARČÍK, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, ALICA KMEČOVÁ, 12 rokov,
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, BARBORA LANGOVÁ, 14 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča,
Stará Ľubovňa, MARIETA PAGOROVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

IV. KATEGÓRIA – ZUŠ - PRÓZA
1. MIESTO: VESNA ZORANA GEMZOVÁ, 13 rokov, ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok
2. MIESTO: KATARÍNA PALUBOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
3. MIESTO: KRISTÍNA KRASŇANOVÁ, 9 rokov, ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto
ČESTNÉ UZNANIE: MAREK JAROŠ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

MIMORIADNE CENY
CENA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
PATRÍCIA MAZÁŇOVÁ, 12 rokov, ZUŠ, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto (próza – 4. kat.)
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
KATARÍNA MELCHEROVÁ, 11 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia – 4. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
FILIP PATARÁK, 11 rokov, ZŠ s MŠ, Kamienka (próza – 3. kat.)
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
VALENTÍN MAZUR, 10 rokov, ZŠ, Okružná 17, Michalovce (poézia, próza – 2. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
NIKOLA AFTANASOVÁ, 15 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia – 4. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
TAMARA ČARACKÁ, 8 rokov, ZŠ, Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou (próza – 2. kat.)
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
BARBORA BULKOVÁ, 11 rokov, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa (poézia – 3. kat.)
CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
JAKUB OLEJNÍK, 9 rokov, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa (poézia – 4. kat.)
CENA POROTY
DÁŠA BELKOVÁ, 14 rokov, ZŠ, Staničná 13, Košice (próza – 3. kat.)
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU
NIKOLA SOCHULIAKOVÁ, 14 rokov, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné (poézia – 3. kat.)
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KONIEC JE NOVÝ ZAČIATOK
Kedysi som chcela byť speváčkou, ale to je už minulosť. Všetko sa zmenilo. Vlastne nebola to ani tak
moja túžba, ako sen mojej staršej sestry. Vysnívala si ho už dávno a ja som chcela byť vo všetkom ako ona.
Bol však medzi nami jeden podstatný rozdiel. Ona mala hlas slávika, no ten môj sa podobal skôr nahnevanému medveďovi.
Sedím pred triedou. Spoza všetkých dverí na chodbe znie nejaká hudba. Vážna i populárna.
Podupkávam nohou a lúskam prstami do rytmu. Určite by zo mňa bola lepšia bubeníčka, než speváčka.
Podľa maminky sú však bubny skôr chlapčenská záležitosť. Odrazu sa otvárajú dvere. Vidím ich. Ležia
tam a ticho ma očakávajú. Vedľa nich stojí on. Sú to moje nočné mory - noty a klavír. Vchádzam. Cez
otvorené okno ku mne dolieha spev vtákov. Jasné, tým je do spevu. Aspoň mi skrášlia týchto päťdesiat
minút, nazvime to utrpenia.
„Ahoj,“ zdraví ma učiteľka.
„Dobrý.“
„Tak ako? Pochváľ sa, čo máš nové? Spievala si doma tú skladbu?“
„Nové nemám nič,“ ticho zamrmlem, „a radšej som nespievala.“
„No tak si dáme kratučkú rozcvičku. Opakuj po mne: MI-ME-MA-MO-MU.“
Zahrá intonačné cvičenie a zanôti svojím nežným hlasom. A potom „spievam“ ja. Po malej triede sa
rozozvučí dunenie môjho hlasu. Učiteľka zvraští čelo a hrá ďalej akoby nič. Dokončím rozcvičku a ide sa na
skladbu. Štyridsať minút napínam hlasivky, ako najviac viem, ale refrén piesne Titanium nedokážem
zaspievať. Môj hlas vytiahne akurát tak tón E. Avšak refrén siaha do výšin géčkových tónov.
„Skutočne to nevyspievaš?“, pýta sa sklamane učiteľka. Chápem jej sklamanie. Trápi sa so mnou už
niekoľko rokov a aj tak márne.
„Nie. Skrátka to nedokážem.“
„A neskúsiš to ešte raz?“
„Nie!,“ vyhŕknem a ani sa nemusím nad tým zamýšľať. Vtáčik za oknom opäť zaspieva. „Od budúceho
roka...asi... už nebudem chodiť na spev.“
Pozrie na mňa. Ani nečakám, že ma bude odhovárať. Stavím sa, že aj ona má už dosť môjho „spevu“.
Veď aj mne samej lezie na nervy. „No, máš pravdu. Ak sa necítiš na spev, tak je zrejme tvoje rozhodnutie
správne.“ Rozlúčim sa a odchádzam sprevádzaná hudbou v slúchadlách. Rozmýšľam, čo budem bez nej
robiť? Veď ma napĺňa pocitom šťastia. Dokážem sa jej vzdať? Dokážem žiť bez hudby?
Zaklopem na dvere sestrinej izby: „Môžem na chvíľu?“
„Jasné,“ naznačí mi, aby som si sadla vedľa nej.
„Vieš, tak som premýšľala a rozhodla som sa, že už nebudem chodiť na spev. Nejde mi to.“
„Halelujah, tebe doplo, že ti to nejde,“ povie, no ja ešte viac zosmutniem.
„Ale čo budem robiť bez hudby? Milujem ju.“
„Veď nikto nepovedal, že ju máš prestať počúvať,“ povie a ja si až teraz uvedomím, že skončiť so
spevom, neznamená skončiť s hudbou. Usmejem sa: „Máš pravdu. Sen sa mi síce nenaplnil, ale hudba tu
pre mňa zostane.“
„A keď sa ja stanem „pop-star“, tak ty mi budeš robiť texty a altové vokály.“
Vždy má pravdu a aj riešenie. Hudba tu bude pre mňa stále. Môžem ju počúvať pri učení, pri oberaní
jabĺk v záhrade, v škole na hodine učiteľa z inej planéty a aj pri ceste autom. „Ale noty budeš vymýšľať ty, na
to ja nie som!,“ zvolám a ona sa usmeje.
„Vieš čo? Ukáž tie tvoje básne. Ja vymyslím melódiu a ty vyberieš text,“ hovorí sestra nadšene.
„Ty si nejakú z nich čítala?“ „Jasné, že áno. Všetky. Zabudla si svoj zošit v kuchyni a ja... no skrátka
píšeš skvele.“ „Tak... teda dobre,“ váhavo sa na ňu pozriem. O chvíľu beriem do ruky svoj zošit a ona
sadá za klavír. Listujem v ňom a otvorím ho na básni Neprestávaj dúfať. Položím ho sestre na klavír a
ona spieva:
„Neprestávaj dúfať,
tvoja myseľ je stále tvoja,
nedávaj ju ľuďom bez srdca.
Premýšľaj a nesúď, ty predsa nie si sudca.
Nikto nemá to, čo ty, nie.
Odožeň to želanie, vyrovnať sa ostatným...“
Pri jej speve mi srdce skáče v hrudi. Spieva krásne. Odchádzam. Kam? Predsa do krajiny bez starostí. Do
krajiny melódie a do sveta fantázie. A ešte sa to aj rýmuje. Opäť som šťastná. Hudba je ako... K čomu ju
prirovnať? Mám to. Ročné obdobia. Najskôr sa v človeku prebúdza. Potom hreje ako letné slnko. Neskôr
hýri farbami. A nakoniec stíchne. Vždy je krásna, taká hrejivá. A prenesie ťa do iných svetov. Ako teleport.
PATRÍCIA MAZAŇOVÁ
CENA MINISTRA MŠVVaŠ SR
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JEMNÉ TÓNY VETRA
Hrá na cimbale,
a predsa ho skoro nepočujem.
Hladí lístky stromov.
Fúka melódiu do píšťal
zdobených tisíckami tónov.
Sú krehké ako
prvý ľad na potoku.
Až keď pridá na sile,
strácaš vedomie.
Z krásy.
Vietor nezmeníš.
Je len na tebe,
či sa dáš unášať
jeho piesňou.

SYMFÓNIA TICHA
V symfónii ticha
nie je nič nemožné.
Šantia tam motýle
a tancujú včely.
Slnko hrá na lesnom rohu.
Vánok fúka do stebiel trávy.
A ja snívam,
že raz budem hrať
v tomto orchestri
prvé husle.
KATARÍNA MELCHEROVÁ
CENA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

AKO RYTMO RYTMICKÝ Z RYTMU VYŠIEL
Bol raz jeden chlapec a volal sa Rytmo Rytmický. Od mala vyklopkával nejaký rytmus a stále ho to
bavilo. Nikdy neprestával vyklopkávať, búchať, zrýchľovať a zlepšovať sa v kombináciách. Bubnoval
susedom po plotoch, ako je zvykom paličkami. To jeho klopkanie a ... vždy doháňalo ľudí k šialenstvu.
Občas bubnoval a nemohol to ovplyvniť, pretože v bruchu ako v rytmičáku mu to bublalo a snažilo sa to
bubnovať nahlas . Bol to chlapec a to už samo o sebe hovorí, že nebol až taký sústredený. Tešil sa, keď to
okolo neho vŕzgalo, mrnčalo, brblalo, vrčalo, vyhrávalo a vyklopkávalo, a preto hudbu počúval a počul viac,
akoby mal. Niekedy sa mu prihodilo, že si začal vyklopkávať prstami a aj si to zapisoval: palec, prostredník,
ukazovák<(príraz) palec, prostredník, ukazovák <(príraz)... Nohy sa mu občas samy od seba roztancovali
pod stoličkou a bolo z toho bum bí ba alala hop tresk a ešte aj glm aleabba šup ti dal ba uf aha hi páááááááá
ratatata. Často si do toho pospevoval tcčc-tcčc-tcčc-tcčc-tcčc-tcčc-ccć-tdtč-ccc-sssssss—ttč-dsssssss...
Vyzeralo to, že ho napadol vírus rytbubus, ktorý spôsobil, že sa mu začalo čkať presne v trojpolovom takte.
Všetci hovorili, že to má z toho, že jeho otec stále počúva hudbu trochu viac nad hranice počúvateľnosti.
Vírus spôsobil, že Rytmo si začal v hudbe všímať len bicie nástroje a ostatné vnímal ako doplnok. Poznal
veľmi veľa hudobných skupín, ale počul iba tie, ktoré mali fantastického bubeníka. Vedel, že bicie sú
srdcom hudby, a tak jeho srdce začalo biť čoraz rytmickejšie a ráznejšie, akoby mal v hrudi bubenícku
súpravu značky SONOR. Rytmo bol nesmierne talentovaný človiečik – rytmicky prihrával vo futbale,
rytmicky písal perom do zošita, rytmicky sa mu striedali jednotky a dvojky v žiackej knižke, a preto v treťom
ročníku rodičia rozhodli, že musí nastúpiť na základnú umeleckú školu ako bubeník. Zaskočilo ho, že práve
on je prvým bubeníkom na celej ZUŠ-ke a bol taký prekvapený, že sa mu narušil doteraz neporušiteľný
rytmus. Pekne pomaličky sa Rytmo začal učiť bubeníctvu, ale odrazu nastali problémy. Keď mu učiteľ
prikázal zahrať nejaký groow, zdreveneli mu ruky a nohy, ba dokonca aj uši a z groova bolo nič.
Zarazený učiteľ predvolal rodičov. Rodičia sa sťažovali na učiteľa (že ho z rytmu vyviedol). Riaditeľ sa
sťažoval na rodičov, že o ňom šírili prehnané fakty. Až Rytmo skončil na vyšetrení. Rôzne vyšetrenia
svedčili o strate rytmu napr.: tep srdca = nesprávny rytmus, žmurkanie očami = pomalý rytmus, flatulencia =
veľmi rýchly rytmus, cholelitiáza=štrngali mu v žlčníku veľmi nahlas a iné neznáme veci, o ktorých doktori
nemali ani len poňatia, a tak sa rozhodli, že túto nevysvetliteľnú chorobu pomenujú rytmičáčka po latinsky:
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rytmuolonaumuluktóza. Rytmo bol jediný človek na celej zemi, ktorý mal chorobu rytmuolonaumuluktóza,
ktorá mu spôsobovala nedostatok rytmu v krvi. Vďaka tejto chorobe ho poznal každý jeden človek, každý
jeden predmet, každá jedná choroba a každý jeden marťan. Marťania boli dokonca takí zvedaví, že si
pristáli len tak na Venuši bez povolenia americkej vlády a sledovali ho super-špica-valaška i kapustové
halušky ďalekohľadom, ktorý bol vyrobený z pozemskej atmosféry. A tak zistili, že nemá rád niektoré veci.
No čím viac ho spoznávali, tým lepšie, nie? Rytmuolonaumuluktóza sa zhoršovala a Rytmo začal byť na
niektoré veci ešte aj alergický, napr.: alergia sa prejavovala, keď mal s niečím pomáhať. Vŕtačka vŕtala v Ddur a mala vŕtať vo Fis-dure alebo raz prosil mamu na kolenách, nech ten digestor v kuchyni už konečne
preladí na niečo v dure a nie v es-mole. Rytmuolonaumuluktóza spôsobila, že sa Rytmo stal tým najlepším
z najlepších žiakov 3. ročníka. Bol strašne aktívny. Už len preto, že na každú druhú otázku sa hlásil a na
každú šiestu ho vyvolali a aj preto, že chodil na každú súťaž Matematický klokan, Všedkovedko,
Hviezdoslavov Kubín, Šalianky Maťko, Pytagoriáda, Olympiáda ...
Takto Rytmo RYTMICKÝ z rytmu vyšiel a do povinností vošiel.
FILIP PATARÁK
CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA

RÁDIO
Pst! Ticho!
Zapínam rádio
... priložím ho k uchu.
Hudba hučí,
tanec mučí,
nožičky sa krútia hneď.
V rytme samby,
rocku - popu ...
spev sa pridá tiež.
„Hudba to je krása!“,
rádio už kričí .
A ja –
gombíkom už
krútim vpravo zasa.
Klavír,
husle, gitara
rešpekt vo mne budia.
Dirigent či virtuóz?
Neviem kedy prestať.
Pst! Ticho!
„Vypni rádio!“, kričí niekto z rohu.
A ja ... položím ho
na pár minút trochu.

TRA –LA, TRA – LA .....TRA – LA
V jedno veselé ráno som sa rozhodol, že si pôjdem zahrať do hudobnej siene. Chodím tam často.
Hlavne, keď som smutný, ale aj šťastný, zamyslený, veselý, uplakaný ...no vždy. Hudobná sieň je zvláštna.
Plná hudobných nástrojov. Vyskúšal som ich skoro všetky. Aj dnes hrám na gitare, na klavíri, aj tuba sa mi
páči. Trúbim do nej ako do balóna. Bolo to super! Keď tu odrazu sa všetky moje noty niekde rozleteli.
Hľadám, hľadám. A nič! Zamyslím sa, zabubnujem raz, druhýkrát ....a som v nej v krajine s nápisom
Hudobná krajina. Vstup iba so spevom! „TRA-LA, TRA-LA“, skúšam spievať, „TRA-LA, TRA-LA ....“
Predomnou sú zrazu domy z hudobných osnov, strechy z basových kľúčov. Okná sú celé noty a komín na
streche sranda veľká je zas štvrťová pomlčka. Dym bol tiež hudobný, stúpal v tónine C dur. Notoví ľudia
spievali, tancovali, hrali na nástrojoch a vo vlasoch mali husľový kľúč. Lízali lízanky s polovej a osminovej
noty. Tešili sa z mojej návštevy. Ako tam bolo dobre, ale hlavne veselo! TRA - LA, TRA – LA, spievam a zas
bubnujem na bubnoch v hudobnej sieni. Snívam, či spím. Nič to! Cítim sa šťastne a spokojne a zas
bubnujem, aby som sa tam znova vrátil.
VALENTÍN MAZUR
CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
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xxx
Viem, aké to je
Cítiť pohyb druhého srdca
Akoby ti niečo výnimočné patrilo
Akoby bilo podľa môjho
Akoby spolu skladali stupnice
Môže sa stať, že sa oddelia
Dur sa mení na mól
Postupne končí notová osnova
Mažú sa tóny trpiace
NIKOLA AFTANASOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA

HUDOBNÁ OLYMPIÁDA
Moja mama raz zavelila, že budem chodiť na hudobnú. Mala predstavu, že z jej dcéry bude hudobníčka.
Vybrali sme sa teda na prijímacie skúšky.
Bola tam celá komisia hudobníkov, ktorí skúmali, či mám hudobný sluch alebo hluch.
Vybrali sme si husličky, ale podľa pani učiteľky môj sluch nebol dostatočný na husličky, tak mi prischla flauta.
Presviedčali nás, že je to veľmi zdravé na pľúca.
Na pľúca možno, ale na moju hlavu nie. Neznášam flautu! Hlavne, keď musím cvičiť namiesto toho, aby
som sa hrala. Ale je pravda, že hra na hudobný nástroj ma inšpiruje. Neviete k čomu? No predsa k
vynikajúcim športovým výkonom. Doma som majsterka sveta v hode flautou cez celú detskú izbu. Veruže,
letela už veľakrát a ešte aj bude, lebo moji rodičia si nedajú vysvetliť, že hudobník zo mňa nebude.
Nič to, nakoniec zo mňa nebude len flautistka, ale aj olympionička - uvidíte na školskej olympiáde. Treba len
vymyslieť novú disciplínu - hod flautou do diaľky.
TAMARA ČARACKÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE

ČO SKRÝVA HUDBA
Západ slnka
pripomína
volejbalovú loptu
ktorá sa stráca
v jame pohyblivého
piesku.
Tento pocit
na talianskom nábreží
dáva sýtosť a odvahu
žiť ďalej a naplno.
Hudba má v sebe
niečo neobyčajné.
Skrýva v sebe
vyžarujúci lúč lásky,
ktorý tam zabudol
skladateľ.
A ja už viem,
že
lásku nenahradí
ani krásny západ slnka
ani podvečerná atmosféra
v Taliansku
JAKUB OLEJNÍK
CENA SLOVENSKEJ A OKRESNEJ RADY ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
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,,ĎAKUJEM, ŽE SOM,
ŽE SI
A ŽE SME SAMI“
Nič sa nestalo - hoci sa stalo.
Zo všetkých strán sveta
padali na mňa tóny!
Také veselé, smutné, pojašené...
Nasťahovali sa do mojej izby
Raz mi šteklili uši,
inokedy sedeli v kresle,
potom pri okne
i pod stolom...
Mám ich rada... a oni majú radi mňa
a ak som im náhle zhasla svetlo ...zahalili mi sny do farebnej nádhery,
Raz boli Bethovenovo-fialové,
Raz Suchoňovo-biele
Raz Nagyovo-indigové...
Túlili sa ku mne celú noc.
A čo ráno?
Prikryla som ich dekou plnou kvetov
a oni ma tíško čakali...
Kvety voňali, hrali farbami a ja som sa usmievala na môj svet
s odkazom pre všetky moje tóny
,,Ďakujem, že som,
že ste
a že sme sami“
BARBORA BULKOVÁ
CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

POMOCOU HUDBY VIDÍME SRDCOM
Dlane schované pod lavicou sa mi potia, studenými prstami si držím látku nohavíc na mojich stehnách a
každou sekundou ju žmolím silnejšie a silnejšie. Mierne uvoľnený výraz spustených svalov na tvári, ktorý
mám vždy, keď sa veľmi nudím, sa snažím napodobniť aj teraz. Zistila som, že sú najnenápadnejšie. Viem,
že keby som na sebe čo i len trošičku dala najavo svoj strach, niekto by si ma istotne všimol a to nemôžem
dopustiť. Som až príliš ľahká korisť.
Kostnatá ruka sa mi jemne dotkne ramena a ja potichu s úľavou vydýchnem. To je pani Diana a takto mi
dáva signál, že už sa vrátila aj s ďalšou učebnicou. Vyložím ruky spod stola a nahmatám okraje stránok
hrubej knihy predo mnou práve vtedy, keď niekto vojde do triedy. Podľa ostrých pravidelných krokov súdim,
že je to učiteľka literatúry. Takto pri chôdzi klopká iba ona.
Dnes si máme prečítať text, ktorý sa začína na šiestej strane. Znudene otáčam papiere a keď sa dostanem
k danému listu, nahmatám názov. Už zasa úryvok z Anny zo zeleného domu. Potichu fľochnem, ľavou
dlaňou si podopriem bradu a pravou prechádzam po prvom riadku. Anna opisuje všetko okolo seba, ale ja
si to nepredstavím. Viem, že by som mohla, avšak viem aj to, že niekde vnútri mňa sú tieto dvere zamknuté
a ja ich neotvorím. Neviem to. Niečo vo mne to nevie a ja sa cítim ako zviazaná lanom ničoty. Moje ruky
vedia, spoznajú vec, keď sa jej dotknú, ale v hlave sa mi nezjaví obraz. Iba spomienka. Spomienka na
dotyk, ktorý už som zažila. A rovnako je to aj so slovami. Pre mňa sú to iba obyčajné písmenká s určitým
významom oddelené medzerou. Preto ma nudia. Pani Diana vraví, že mojou výhodou je, že si môžem
vymyslieť vlastný svet, vlastnú predstavu o farbách, o ľuďoch, o živote a o veciach v ňom. Chcem to urobiť.
Naozaj chcem, lenže ľahko sa povie a ťažšie sa koná. Vždy to aspoň skúsim, aj teraz to skúšam, ale
neviem to. Nedokážem používať predstavivosť a len Diana o tom vie. Len s ňou o tom hovorím a iba jej
dôverujem. Len Diana ma nikdy nebude považovať za hlúpu. Na rozdiel od ostatných.
Čo je to za dieťa, čo nedokáže ani pouvažovať nad vzhľadom Slnka, keď o jeho vlastnostiach už toľko
počulo? A čo je to za dieťa, čo si nedokáže predstaviť sneh, keď sa ho už predsa aspoň raz dotklo? Hlúpe
dieťa. To by povedali všetci.
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Prstami prechádzam po riadkoch, ale asi pri piatom si uvedomím, že už nečítam. Je mi to jedno. Poslušne
poprechádzam všetky strany a zvyšnú polhodinu “počúvam” učiteľkin výklad.
Zvonenie doprevádzajú kroky študentov a ich vzďaľujúce sa hlasy. Diana ma prísnejším tónom obviní.
Prišla na to, že som nečítala. V takýchto chvíľach ľutujem, že ma tak výborne pozná. Ale toto bola posledná
kvapka a nervozita, ktorá ma celú hodinu napĺňala, prekypela v hnev. Rozkričím sa. Prestala som sa
ovládať. Ani ona už mi nerozumie? Zatínam dlane a nechty sa mi vrývajú do kože na dlaniach. Už mi
dochádzajú spôsoby opísania môjho problému, a tak jej nadávam. Nadávam, až kým ma nepreruší vysoký
zvuk. Trhne mnou. Drevená stolička zavŕzgala, ale nepatrila Diane ani mne. Bola to niektorá z tých v
prednej časti triedy. Zaleje ma pot. Nie sme tu samy. Hlavu inštinktívne otočím za zvukom, svaly na tvári
mám napäté. Tajomstvo. Moje tajomstvo je vyzradené. Neovládam sa. Slzy hnevu mi tečú po tvári a
sprevádzajú ich zvuky rýchlych krokov tých votrelcov, čo ma počuli. Utekajú aj s mojím tajomstvom a ja ich
už nemôžem zastaviť. Som však rozhodnutá tiež ujsť. Ujsť pred týmto krutým svetom a už nikdy sa nevrátiť.
Vstanem. Nezáleží mi na ničote, ktorá ma obklopuje. Zvolím si smer a rozbehnem sa. Spravím dva kroky a
pri treťom sa potknem o nôžku lavice a dlaňami dopadnem na tvrdú zem. Ešte viac sa rozkričím a pocit
úplnej bezmocnosti zo mňa vytlačí ďalšiu záplavu sĺz. Diana ma chytí za ruku a pomôže mi postaviť sa
naspäť na nohy. Neozýva sa a to mi robí dobre. Aj tak by som ju ignorovala. Teraz nechcem počuť žiadne
slová. Chcem byť sama a keď bude takto ticho, ľahko si odmyslím aj to, že ma už zasa vedie na tú lavičku na
školskom dvore, kde každý deň čakám na mamu.
Sedím a nervózne pokyvkávam špičkou pravej nohy. Mračím sa, lebo myslím na môj život plný zvukov. Plný
zvukov v tme. Nenávidím ich. Snažím sa byť optimistickejšia a nájsť aspoň niečo, čo mám na nich rada. Nič.
Zvuky sú strašidelné a znepokojivé. Niektoré tóny sú vysoké, iné nízke, ale nie sú pekné. Nemám rada
nečakané zvuky, lebo netuším, čo sa pri ich znení stane. Neviem, či ma pri bzučaní neuštipne sršeň,
neviem, či mi pri smiechu iných nezmiznú veci a neviem, či pri kriku druhých nie som ja tá, na ktorú kričia.
Kolená si pritiahnem k telu a obchytím ich rukami. Päste mám zatnuté. Premýšľam, čo je na mojom vnímaní
sveta krásne a ako to najlepšie využijem na to, aby som sa teraz ukľudnila, ale neviem na nič prísť.
Zakryjem si tvár.
Počujem niekoho prichádzať, ale nie je to mama, ale niekto iný. Po chvíli si uvedomím, že sú to oni. Votrelci.
Dvojčatá Artur a Alan, čo poznajú pravdu o mne. Čo ak si zo mňa chcú vystreliť? Nie, nesmiem im nič
dovoliť. Odháňam ich. Chcem, aby šli preč. Po chvíli prichádza mama a ja verím, že som zachránená.
Rozpráva sa s nimi, ale ja nepočúvam ten rozhovor. Nechcem. Teraz sa túžim čo najrýchlejšie dostať
domov. Ale čo to? Mama sa mi prihovára, drží mi rameno a chce odo mňa, aby som teraz šla s dvojčatami,
vraj ma tu počká. Nechcem, ale hádať sa už nevládzem. Pravú ruku mi chytí prvý, ľavú druhý. Ak si myslia,
že sa budem usmievať a tešiť sa, sú na omyle. A ak je to predsa len žart a moju mamu oklamali, nemám
problém použiť zaťaté päste aj na niečo iné, ako len na udržovanie racionálneho myslenia.
Sme v nejakej budove a otvárame dvere do ďalšej miestnosti. Je zvláštna, v niečom iná, ale neviem, prečo
mi taká pripadá. Posadia ma. Prikazujú mi hlúposti, rozprávajú, akoby čítali citáty. Asi sú stále takí, ale ja sa
s nimi zhováram prvýkrát.
Po chvíli už viem, čo je to za miestnosť a v čom je iná. Z jej kútov sa postupne začínajú ozývať zvuky. Hudba.
Nechcem ju počuť, som podozrievavá, podvedome však vnímam všetky tóny skladby. Neviem, čo odo mňa
chcú, čo očakávajú. O chvíľu sa však už neubránim. Sústredím sa. Rytmus mi prechádza celým telom a
dlane, ktoré mám vždy stisnuté v kŕči, sa zrazu postupne uvoľňujú. Samy od seba. Prestávam myslieť, iba
počúvam. Hudba sa so mnou rozpráva, prevŕtava mi každý kúsok mojej duše. Noha sa mi prestane
nervózne kyvkať a ja vnímam niečo nové. Niečo, čo som ešte necítila. Pokoj. Postavím sa a idem bližšie k
repráku, bližšie k hudbe. Dlane položím na jemný materiál a cítim, ako mi nimi prechádza tlak. Sila tej
hudby. Zrazu sa otvoria dvere, moje dvere a ja vidím. Vidím to, čo vidia len Alan a Artur a len tí, čo vedia
vnímať hudbu. Prichádzam na to, že si nepotrebujem vymýšľať vlastný svet, keď ho teraz môžem spoznať
taký, aký je. Pozerám na dážď dobrosrdečnosti, vietor lásky, more pokoja, tornádo súcitu a horu nádeje.
Počujem, ako sa dvojčatá smejú, ale už sa nebojím. Je to dobrý smiech. Aj ja sa postupne pridávam.
Smejem sa s nimi a zisťujem, ako je to pre mňa nové a ako veľmi sa mi to páči. Aj smiech je hudba, hudba
šťastia. A teraz vidím už aj to, ako vyzerajú dvojčatá. Sú ako láska, ako dobro, ako energia a ako túžba
pomáhať stmelené do jedného celku. Pomaly začínam milovať svet a ľudí, začínam si uvedomovať krásu
života. Už viem, že ľudia vidia skutočný svet iba pomocou hudby. Iba svojím srdcom. Konečne sa cítim
voľná a rovnaká ako ostatní. Spievam si s dvojčatami. Spievame si, čo nás len napadne.
Začínam chápať, že všetko má vždy dve strany a ako vieme vždy nájsť svetlo v tme, šťastie v nešťastí a
lásku v nenávisti, tak aj v každom zvuku dokážeme nájsť hudbu. Hudbu, ktorá nám vždy pomôže vidieť.
DÁŠA BELKOVÁ
CENA POROTY
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STROM
S ním bývala som človekom
nahým až na kožu.
Tancovali sme v kolíske z trávy spletenej
Počúvali spolu piesne jesene,
v pokore vystierali k nebu údy holé.
Rodili sa za svitu jari.
Dozrievali v tichu babieho leta.
Mlčali v bolestnej majestátnosti smrti.
On ostal,
aj keď všetci odišli.
Oáza v púšti
detského sveta.
Dýchať chcem navždy na popálené jeho rany
a pritúliť sa k nemu
nech ma chráni, chráni...
Ach, ten čas.
Nemilosrdné slnko posledné šaty z neho zoblieka
Jak rúcho z Krista ruka bezbožného človeka
láska jeho zapaľuje jatrivé rany.
No ešte bráni ......
V mávnutí krídel bocianích
počúvam hlas umierajúceho dreva.
„Prišiel môj čas dieťa...“
A keď do rán jeho vložím svoju dlaň,
s posledným dychom šepne mi:
„Chráň...“
NIKOLA SOCHULIAKOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO KLUBU

VÍKEND V TATRÁCH
Jedného dňa sme vyhrali pobyt na chate vo Vysokých Tatrách. Keďže sme tam chodievali iba na túry,
ale nie na dlhší čas, veľmi sme sa potešili. Príprava bola komická. Mama sa nás snažila všetkých pobaliť,
a to nás je šesť. Najviac vecí mal môj najmenší brat Peťko. Mamine dalo riadne zabrať presvedčiť ocina,
aby nebral počítač. Jasné, že do kufra sa všetko nezmestilo, takže niečo bolo aj na zadnom sedadle. Keď
sme všetko natlačili do auta, mohli sme sa vydať na cestu. Ako vždy s malým štvorhodinovým meškaním.
Keď rátame aj plyšákov, tak nás v aute vlastne sedelo asi 20. Ticho tam vôbec nebolo, lebo Peťkovi stále
padali na zem a on plakal. Do toho sme ešte aj spievali a počúvali hudbu. Do cieľa sme prišli večer celkom
zničení.
V Tatrách bolo krásne. O ubytovaní ani nehovorím. Všade okolo boli lesy, hory, príroda. Toto u nás doma
nemáme. Robili sme si túry, raz kratšie, raz dlhšie. Najviac sa mi páčila posledná najnáročnejšia zo
Štrbského plesa na Hincovo. Ako sme sa blížili k cieľu, cesta bola strmá s kamenistým svahom. Šla som
trochu dopredu pred ostatných. Až sa mi chodník stratil. Alebo som sa stratila ja?
Keď som sa obzerala okolo seba, nevidela som našich, ani chodník, len skaly. Chvíľu som čakala, ale nikto
sa neukázal. Prešla som kúsok ďalej, ale ani tu chodník nebol. To som sa už fakt začala báť a panikáriť. Na
opačnej strane som uvidela kamzíky. Boli tri. Stáli na skalách. Na strach som chvíľu zabudla. Pozorovala
som ich, ako sa s istotou pohybovali na svahu.
Bolo mi jasné, že ich zbadali aj naši, lebo som začula, ako niekto nahlas zakričal: „Aha, kamzíky!“ Napodiv
neutiekli a mne sa uľavilo, že som sa nestratila až tak úplne. Prišla som dolu k rodičom a ešte chvíľu sme ich
sledovali. Na chatu sme dorazili so zotmením. Bol to pre mňa veľký zážitok, ale na strach, čo ma priviedol
do zúfalstva nezabudnem tak skoro.
MÁRIA MEDERLYOVÁ, 1. MIESTO
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leto
veselé kvetované
tancuje spieva kreslí
pletie si šaty
pôjde s nimi na ples

jarná hudba
vždy rozvonia zem
rozumiem jej každé slovo
zafučí
a s tým prináša radosť
pofukuje vietor
svieti zlaté slnko
prvé jarné kvety
zaplietam si do myšlienok
LÍVIA HUDÁKOVÁ, 1. MIESTO

JA SOM...
Ja som lienka malá,
na kvietok si sadám.
Bodky si počítam,
červenú mám rada.
Ja som aj motýlik,
som farebný, kráso – krásny.
So mnou je deň jasný,
som nesmierne šťastný.
Niekedy som žabka,
v mláčke sa čľapkám.
Tak ma volá mamka,
ocko, ba i babka.
EVA ONDERIŠINOVÁ, 2. MIESTO

POĽOVAČKA
Bolo krásne sobotné ráno. Vyskočila som z postele ako prvá, hoci inokedy ma z nej musia ťahať. S
ocinom sme sa totiž vybrali na poľovačku do lesa.
Cestou tam som ho uprosila, aby nič nestrieľal, lebo mi tých zvierat bolo ľúto. Ako sme sa prechádzali a
pozorovali krásu prírody, tak som zbadala niečo drevené. Nevedela som, čo to je. „To je soľník,“ povedal
ocino, „dáva sa do nich kamenná soľ, ktorú zvieratá potrebujú kvôli živinám a minerálom.“ S ockom sme sa
dohodli, že im budúci týždeň donesieme soľ aj my.
Počas prechádzky som mala so sebou ďalekohľad, s ktorým som pozorovala zvieratá. Výborný výhľad
som mala z dreveného posedu. Po poli pobehovala líška s líščatami. Bola to krása.
Zliezli sme z posedu a chceli ísť domov. Zrazu sme počuli, ako v kríkoch niečo zašuchotalo. Nikdy som
sa tak nebála. Skryla som sa za strom a srdce mi veľmi búchalo. Ocino to šiel preskúmať a našiel tam
zamotanú srnku v drôte. Jasné, že sme jej pomohli. Bolo mi jej veľmi ľúto. Chúďa, viac sa bála ako ja. Keď
sme ju odtiaľ vymotali, ušla preč. Nechápem, ako sa ten drôt dostal do lesa.
Keď som sa za utekajúcou srnkou pozerala, mala som super pocit. My sme jej vlastne zachránili život.
Toto bola krásna sobota, na ktorú nikdy nezabudnem.
NINA TOMOVÁ, 2. MIESTO
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NAJLEPŠIE JE VESELO
,,Ticho - tichučko - tichulinko...“ Keď sme na hodine slovenského jazyka tvorili takéto slovné rodinky,
pomyslela som si, koľko ticha sa do takej jednej rodinky zmestí. No a v tej našej rodine je to presne naopak.
Žiadne ticho! Môj ocko je učiteľ hudby, mamka je jeho manželka a aj my dve so sestrou máme hudbu rady.
V mojej hlave rušno je,
hudba - tá tam vždy zneje.
K tomu ešte mamina
mixér, práčku zapína.
Dedko sa len usmeje,
harmoniku vyberie
a už celá rodina
s hudbou opäť začína.
Hudba - tú má každý rád,
pre mňa je to kamarát.
Hudba všetko vylieči,
môj úsmev to dosvedčí.
LENKA MELCHEROVÁ, 3. MIESTO

JA A MÔJ MALÝ KULY
Jedného dňa som počúvala rozhovor otca a mamky. Rozprávali sa o psíkovi. Veľmi som im
nerozumela, lebo rozprávali veľmi potichu. Keď som k nim prišla, rozhovor ukončili. Vypytovala som sa o
akom psíkovi hovoria. Oni mi povedali, že o žiadnom. Vŕtalo mi to v hlave aj v noci. Potom som na to
zabudla.
Prešli tri týždne. Po príchode zo škôlky ma čakalo prekvapenie. Malé čierno-hnedé šteniatko Slovenského
kopova. A to bola radosť. Začali sa hry, naháňačky, zháňanie papúč a topánok, ktoré mal radšej ako granule
a kosti. Pomaly prešli prázdniny a z Kuliho sa stal veľký fešák. Najradšej som mala, keď som mu mohla robiť
diviačiu stopu. Potom som sledovala, ako ju s ockom vyhľadáva. Táto hra bola jeho výcvik. Po ďalšom roku
mi ocko povedal, že pôjde s Kulim na skúšky duričov. Veľmi ma zaujímalo, čo tam budú robiť a ako to
dopadne. Prvý deň sa konali poľovačky. Kulimu sa podarilo vyduriť diviaka rovno ku poľovníkom. Na druhý
deň skúšky pokračovali poslušnosťou, obľúbenou diviačou stopou a odvahou v obore pri diviakoch.
Skončilo to výborne v prvej cene. Tak sa môj milý kamarát stal veľkým poľovníckym psom. Odvtedy prešlo
už zopár rôčkov. Kuli už pomohol poľovníkom dohľadať nejedného poraneného diviaka a vysokú zver.
Kuliho máme v našej rodine radi a nevieme si bez neho predstaviť žiadnu prechádzku do lesa.
ANNA REĽOVSKÁ, 3. MIESTO

O ZÁZRAČNEJ NOTE
Kde bolo, tam bolo v jednom malom mestečku žilo dievčatko s krátkymi hnedými vlasmi menom Eliška.
Mala pekné oči a približne osem rokov.
Jednej noci sa stalo čosi nezvyčajné. Hneď potom, ako Eliška zaspala, prisnila sa jej zlatá nota, ktorá ju
vzala do hudobnej krajiny. Predstavte si veľké gitary alebo klavíry, ktoré majú oči a vedia rozprávať. To
všetko zažila Eliška vo svojom sne. Zoznámila sa s gitarou Aničkou, klavírom Petrom a aj s flautou
Gabikou. Jasné, že aj s inými hudobnými nástrojmi, ale bolo ich tak veľa, že si nepamätám ich mená. Eliška
si pri nich nepripadala ako vo sne ale ako v skutočnom svete. Eliškiným veľkým snom bolo hranie na klavíri.
Už od detstva o tom snívala. Chodila aj na krúžok, aby sa to naučila ale stále jej to nejde, preto sa spýtala
klavíra Petra ako na to. Klavír Peter jej povedal, že sa najprv musí naučiť noty, aby podľa nich vedela hrať.
Eliška sa obrátila na zlatú notu, ktorá ju do hudobnej krajiny priviedla, aby ju naučila všetky noty, ktoré
pozná. A tak sa aj stalo. Zlatá nota ju naučila všetky noty a klavír Peter ju naučil hrať.
Keď sa na ďalší deň Eliška zobudila, ukázala všetkým svoj talent. Bola jedna notička...
KRISTÍNA ROMANOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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TANEC V SRDCI
Vyskoč na nohy, rúčky si daj vbok,
úsmev na tvári a veselý krok.
Napočítaj na tri a začni s nami,
tancovať a ohýbať kolenami.
Rukami vytvor veľké vlny,
parket bude zrazu plný.
Pridajú sa všetci, čo sú tu,
vytvoríme skvelú partiu.
Nádych, výdych... opakuj po mne,
možno z toho zábava vznikne.
Vytvorme spolu jeden veľký kruh,
veď predsa v zdravom tele
prebýva zdravý duch.
NATÁLIA KUĽHOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

KONÍK
(úryvok)
Raz, keď bolo teplé ráno, narodilo sa kobylke žriebätko. Bolo krásne a výnimočné. Bolo biele a malo
krásne tmavo hnedé veľké očká. Mamička nemohla od neho oči odtrhnúť. Bola na svoje žriebätko veľmi
pyšná. Boli šťastní, hrali sa a behali po lúke. Keď raz boli na lúke ani si neuvedomili, že už sa blíži noc. A tak
sa pobrali domov spať. No každý večer sem chodil vlk. A koníky sa mali na pozore. No vlk sa dozvedel, že sa
narodilo žriebätko a zachutilo mu. Noc čo noc musela byť mamička hore a dávať pozor. No raz zaspala a
ešte k tomu aj zabudla zavrieť dvere na stajni, keďže sa vracali poslední, mali to na starosti. Už bola tmavá
noc a vlk sa už pomaličky blížil. Zrazu uvidel pootvorené dvierka. Hneď využil príležitosť a opatrne sa
vkradol do stodoly. Ťažko sa mu hľadalo žriebätko, lebo ešte nevedel kde s mamičkou spáva. Zrazu ho
uvidel. Potichu pristúpil a schmatol ho. Žriebätko sa prebudilo a začalo erdžať, lenže nikto ho už nepočul,
pretože mu vlk zaviazal ústa. Bežal s ním do tmavého a čierneho lesa. Strčil si ho do svojej studenej a
strašidelnej jaskyne a tam si ho pripravoval ako jednohubku na večeru. Len čo sa mama kobyla zobudila,
videla, že jej dieťatko je preč!!! Už vedela, čo sa presne stalo. Rýchlo bežala do lesa cez potok, tŕnie, skaly
cez kamene a všetko možné čo jej prišlo do cesty, len aby získala svoje malinké žriebätko.
ELIŠKA BOBUŠOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

PIESEŇ
Melódia, ktorú spievam,
je ako vzduch, ktorý dýcham.
Pieseň veľmi pekne znie,
každý o tom predsa vie.
Noty skáču sem i tam,
očami ich naháňam.
Pri pesničke čas mi letí,
pridajte sa ku mne deti.
Zaspievajme, zatancujme,
veselo sa poihrajme.
Pri pesničke veselej
zabudneš na smutný deň.
DANIELA PIENČÁKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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MÚDRY JEŽ
Kráčal som si prírodou,
pod slnečnou oblohou.
Išiel som už popod les,
vystrašil ma jež.
Kamže, ježko, kam?
Zvedavo sa opýtam.
Povedal mi pošušky,
že si ide na hrušky.
Obzerám sa okolo,
hrušky vidieť nebolo.
Ježko sa len tíško smeje,
on dobre vie, kde hruška je.
Vchádzal som už do lesa,
ježko zrazu ozve sa.
Kamže, Adam, kam?
Poď sem, nech ti niečo pošepkám!
Bol som veľmi zvedavý,
sadol som si do trávy.
Ježko veľmi zľahučka,
zašepkal mi do uška.
Máme krásnu prírodu,
lesy, lúky, oblohu.
Musíme si ju vážiť,
aby sme v nej mohli pekné chvíle zažiť.
ADAM PAŠKO, ČESTNÉ UZNANIE

PRÍRODA OKOLO NÁS
Jedného dňa som sa vybral do lesa na hríby s tatkom a krstným otcom. Môj krstný je vychýrený kuchár a
pozná všetky lesné chodníčky. Hneď našiel plno hríbov. No mne a tatkovi sa vôbec nedarilo. Vracal som sa
domov na prázdno. Cestou som sa vybral skratkou a tam na mňa medzi stromami čakalo veľké
prekvapenie. Našiel som dubáka! Domov som sa vracal veľmi šťastný. Dubák vážil pol kg a meral 20 cm.
Mamka ho očistila, nakrojila a vysušila. Na štedrovečernom stole rozvoniavala hríbová polievka z môjho
dubáka. Ej, ale bola výborná.
KRISTIÁN WISNIOS, ČESTNÉ UZNANIE

MÔJ MURO
Každé ráno Muro mňauká,
pri dverách už na mňa čaká.
Vyjdem vonku, pošteklím ho,
dám mu mliečka, pozdravím ho.
Každý ide iným smerom,
ja do školy a on dvorom.
KLAUDIA ŠULÍKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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BOLA JEDNA NOTIČKA...
Bola jedna notička
osamelá trošička.
Mala vlastný takt,
bolo to už tak.
V isté ráno note malej
kamarát sa ukázal.
Kričí naňho spoza čiary:
„Poď sa so mnou zabávať!“
Nečakane nota vyššia
pridala sa k prvým dvom,
zlákali aj noty ďalšie,
zrazu ich bol plný dom.
Pridal sa tiež kľúčik veľký,
akord, fráza, pomlčka.
Už tam boli teraz všetci.
Zábava sa začala...
Bola jedna notička,
o nej je táto básnička
Mala vlastný takt,
bolo to už tak.
LUJZA LEA LAVRIKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

LILA A JEJ PSÍK
Bolo raz jedno dievčatko Lila. Strašne chcela psíka. Mamka jej ho však nechcela kúpiť, lebo sa bála, že
sa oňho nebude mať kto postarať. Lila fňukala a fňukala, až napokon si vyfňukala psíka. Krásneho.
Hnedého so šibalskými očami a veselým chvostíkom. Lila s ním musela chodiť von, na prechádzky, kŕmila
ho, česala, strážila... takto to šlo pár týždňov, kým raz otvorila dvere na záhradu a nechcelo sa jej psíka
strážiť. Nechala ho behať samého...
Prišiel večer a ona si spomenula, že psíka akosi ,,zabudla“ vonku. Vybehla na záhradu, volala, pískala, ale
nebolo ho. A nebolo ho ani druhý deň, ani tretí. A ani ho už potom nehľadala... Vlastne bola rada, lebo ju už
malý nezbedník omrzel.
No prešlo pár týždňov a Lila si uvedomila, čo spravila. Bolo jej smutno. Veľmi smutno. Po líci sa jej kotúľali
slzy a myšlienkami bola stále pri ňom. Len kde je? Chodila po záhrade, prehľadávala ulice i susedné domy,
vypytovala sa ľudí. Všetko márne. Až raz, keď šla zo školy, pred lavičkou tíško sedel jej psík. Ufúľaný, no
šťastný, že ju vidí. Rýchlo ho zobrala do náručia a utekala s ním domov. Už nikdy jej nenapadlo nechať ho
samého, už nikdy neostal sám, už nikdy nebola Lila sama...
ADRIÁNA ŇAŇKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

xxx
na oblohe
vločky ako baletky
tancujú
maľujú nádhernú krajinu
anjeli na oblohe píšu básne
polia ich spievajú
sladko do uší
KATARÍNA KYŠEĽOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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JAR
Všetko kvitne,
liahne sa
a zo zeme,
snežienka vyrastá, tlačí sa.
Sneh sa roztápa,
potôčik žblnká,
žabka sa potápa,
spieva tu pinka.
Jar je prekrásna,
je to príroda.
Tak vyjdi von,
ako tu krásne cítiť kvety.
Svet je ako vymenený.
Je to nádhera. Je to ako sen.
Je to príroda... Preži tento deň.
EVA KOLLÁROVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

NESMELÁ MELÓDIA
Z prstov mi vyprskla
notová osnova.
Vlákna sú ešte teplé a mäkké.
Až bude pieseň z nich
úplne hotová,
pozvem ťa na plavbu
v notovej rieke.
Narážať budeme
o každý kamienok,
kým zaznie tón,
čo ladí.
Rukami spojení
do ústia prídeme,
že sme v tom po uši,
nebude vadiť.
Noty sú kamene,
hudba sa vlní.
Nestrácať rytmus
trochu ma uč.
Na bránu do lásky
nesmelo klopeme,
zatiaľ nám nedali
husľový kľúč.
MAGDALÉNA MARTIŠKOVÁ, 1. MIESTO

NÁJDENÁ V HUDBE
To snáď nie je možné, opakovala som si pri každom kroku, ktorý som spravila. Myslela som si, že ma toto
miesto zmení. No zatiaľ som to bola stále ja. Hovorí sa, že každý je niečím neobyčajný. No, ja aj možno som,
ale neviem, kde alebo kedy sa to čaro vo mne stratilo. Predpokladám, že ani nevzniklo.
Toto je opäť ďalšia časť môjho zbytočného snaženia sa o niečo iné. Počujem, ako všade nastalo ticho,
ktoré sa deje iba v mojej prítomnosti. Počuť iba moje klopkanie topánok.
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Snažím sa ísť čo najtichšie, ale nedarí sa mi. Nie som ako ostatné dievčatá, ktoré sa vždy krásne nesú
povýšeneckou dokonalou chôdzou. Nie som ani človek, ktorý by mohol rozdávať sebavedomie.
Pred očami som mala zrazu triedu, do ktorej som mala namierené. Pomyslela som si, že mi zostáva už len
pár krokov a trochu sa mi uľavilo. V okamihu som už stála pred dverami. Naposledy som sa pozrela na
bledomodré steny a aj na všetky tie oči, ktoré ešte stále viseli na mne. Chytila som kľučku, jemne potiahla,
vynaložila silu na ďalší krok a zmizla z dohľadu všetkých neznámych. Prvýkrát, keď som sem vstúpila, cítila
som vo vzduchu niečo, čo sa ma dotýka. Nie nejakého ducha alebo tak, skôr pocit, že som tu správne. A ako
sa zdá, aj som bola.
Teraz tu stojím už druhýkrát. Pripadám si, akoby som to tu poznala večnosť, zatiaľ čo v iných častiach sa
cítim ako v cudzom teritóriu. Toto tu bývala učebňa hudobnej náuky, na ktorú sa však zabudlo, keď odišla
posledná učiteľka s hudobným talentom. Teraz tu opäť stojím. Všetky veci sú pozakrývané plachtami.
Pôvodne boli určite biele, no teraz ich zašpinil centimetrový prach, ktorý bol všade. Cítila som, ako sa mi
jeho čiastočky dostávajú do nosa a neustále sa mi chcelo kýchnuť. Jemne som stiahla jednu plachtu a
rozvírila tak prach, ktorý začal poletovať okolo mňa. Plachta sa na chvíľu zavlnila a nakoniec dopadla na
zem. Predo mnou sa rozprestieralo nádherné bielo-čierne piano. Nedokázala som uveriť, že sa to naozaj
deje. Jemne som sa približovala, akoby predo mnou stála plachá mačička. Natiahla som ruku a končekmi
prstov som prešla po klávesoch. Zostala mi na nich vrstva prachu, ktorú som si neškodne oprášila o
nohavice.
Sadla som si na stoličku, ktorá bola v celkom dobrom stave, položila teraz už aj druhú ruku hore a stlačila
prvý akord. Potom druhý. Povzdychla som si. Všetko stíchlo, dokonca aj zvuky z chodby. Začala som hrať.
Tóny sa ozývali po celej miestnosti a spravili ju tak menej strašidelnou. Cítila som, ako sa prejavujem. Toto
som ja! Vírilo mi hlavou. Očkom som stále behala po zvyšku vecí. Zvedavosť mi nedala. Strhla som ďalšiu
plachtu. Bola pod ňou nádherná gitara. Keď som z nej sfúkla nekonečnú vrstvu prachu, vynikla jej žiarivo
hnedá farba s čiernymi okrajmi.
Zadívala som sa na jej struny. Mali krásny zlatistý nádych. Pevne som ju vzala do rúk a naspäť si sadla
na klavírnu stoličku. Jemne som si ju oprela o brucho, položila som na jej struny ruku a jemne ňou pohla.
Ozval sa zvuk podobný klavíru, no predsa iný. Akoby rozprával ten istý príbeh, ale z iného uhľa pohľadu. Bol
to nádherný pocit – opäť držať v rukách niečo také úžasné. A vzácnejšie bolo hrať na to. Pripomenula som si
všetky krivé slová, ktorými ostatní žili môj život za mňa. To všetko sa vyvolalo pri hudbe, ktorú som tak nutne
potrebovala. Zdalo sa mi, že sa zo mňa všetko zlé vytratilo. No keď som prestala hrať, všetko sa zas vrátilo.
Začula som zvonenie. Nechcela som opustiť toto miesto, ale nemohla som si dovoliť zmeškať hodinu.
Gitaru som jemne položila na piano a oba nástroje prikryla.
Vnímaním som sa vrátila späť k dverám, ku ktorým som kráčala. Bolo až priveľké ticho. Keď som otvorila
dvere, dívalo sa na mňa toľko očí, že sa ich nedalo ani spočítať. Pomaly som si začala uvedomovať svoju
hanblivosť a pocit, že by som sa radšej prepadla pod zem. Tuším sa mi tam už vytvárala diera.
„To si hrala ty?“ opýtal sa ma niekto, komu patril jeden pár očí. Nedokázala som odpovedať, tak som len
prosto prikývla. Nastalo úplné ticho, čo vôbec nebolo zvykom. Nezvyčajne ma to vydesilo. Začula som
nepríjemné šepkanie. Rozumela som iba útržkom, no už z nich som vedela, že ma pokladali za blázna.
Zdvihla som zrak a videla, ako sa mi smejú do tváre. Nepoznali nikoho takého, stavím sa, že nepoznali
hudbu vôbec. Vháňalo mi to slzy do očí. Ale vzchopila som sa a vykročila vpred. Odstupovali odo mňa,
akoby sa ma báli. Kráčala som medzi nimi, neušli mi ich pohľady na mňa. Vedela som, že toto je môj koniec.
Zamýšľala som sa nad tým celú noc. A aj teraz v tomto tichu počujem ich šepkajúce hlasy. Doteraz bola celá
moja osoba všetkým ukradnutá. Začínalo mi to prekážať. Chcela som to zmeniť, no bála som sa, že by ma
nebrali vážne. Vedela som, že aj tak ostanem taká, aká som.
„Nič nie je nemožné,“ počula som, ako mi niekto zašepkal do ucha. No nikto okolo mňa nebol. Buď mi
preskočilo, alebo sa ku mne ozval môj vnútorný hlas. No ono malo pravdu. Nič nie je nemožné. Vstala som a
prvýkrát v živote som odhodlanými krokmi vyšla z jedálne, kde sme všetci jestvovali, a zamierila do učebne
hudobnej výchovy. Vôbec sa to tu nezmenilo. Vo vzduchu bolo cítiť všetky emócie, ktoré zo mňa včera
hudba vyplavila. Postavila som sa pred ďalšiu neodkrytú vec. Zúrivo som strhla plachtu. Pevne, ale opatrne
som sa dotkla tentoraz violončela - je to môj najobľúbenejší nástroj. Zobrala som ho k sebe. Hoci bolo dosť
ťažké, celkom ľahko som ho niesla.
Zastala som pred dverami do jedálne. Nemohla som uveriť tomu, čo som chcela urobiť. Vzdychla som si a
vedela, že prichádza zmena. Podarilo sa mi dosť prudko a hlučne otvoriť dvere, a tak som si vyslúžila
pozornosť všetkých v miestnosti. Zašla som tam, kde ma všetci videli. Ešte raz som sa pozrela na všetky
oči, čo na mňa nedočkavo pozerali a snažili sa vyhodnotiť, čo teraz idem urobiť. Naposledy som sa zhlboka
nadýchla, lebo som vedela, že počas nasledujúcich sekúnd sa mi bude dýchať dosť ťažko. Priložila som si
sláčik k strunám a pohla ním. Hrala som. Pred všetkými, z ktorých bolo cítiť, že sú zaskočení, i keď si sa na
nich nedíval. Hrala som tak ako nikdy predtým. Vedela som, že som to ja. Nechcela som, aby sa to skončilo,
no ten moment predsa nastal - bol koniec. Čakala som, že si všetci začnú niečo šuškať a vysmejú ma. Ale
bolo ticho. Úprimné ticho. Videla som v ich očiach, že pochopili, o čo sa snažím. Že pochopili, čo hudba
vlastne je. Skoro sa nedalo vidieť všetky tie priesvitné a drobnučké slzy na ich tvárach, no ja som ich predsa
videla.
Stala som sa jednou z nich. Alebo skôr - oni sa stali mnou.
EMMA BRADOVÁ, 1. MIESTO
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LIETAJÚCA MYŠ...
„Mami, je tu myš!“ Ha, že vraj myš, kde by sa asi nabrala v kúpeľni nášho domu a k tomu na poschodí,
myš? Pomyslel som si a zrejme aj mama, pretože spokojne pokračovala v čítaní svojej obľúbenej knihy.
Moja malá sestra práve plávala dve povinné tréningové dĺžky v našej vani a ako vždy, znova si niečo
vymyslela. Možno dúfala, že takto dostane mamu do kúpeľne, tá si sadne na koberček vedľa nej a opäť si
budú vzájomne dávať nezmyselné hádanky, kým moja sestrička nebude celá voňavá a priam rozmočená.
Samozrejme, ako som tušil, mamkou to ani nehlo. Po chvíli sa Evka ozvala opäť, tentoraz som v jej
hlase zachytil náznak strachu: „ Mami, je tu ozajstná myš a aj lieta!“ No to je vrchol, lietajúca myš, mohla si
vymyslieť niečo rozumnejšie, čo by mamku prinútilo položiť knihu na stolík a vyraziť za ňou. Wau, sestra
kričí, jačí, zapĺňa zvukmi celý dom. Uf, asi za tým niečo bude, možno zbadala pavúka, tých sa bojí najviac
a myslí si, že je to myš. Super, mám ségru, čo má fantáziu!? Mňa teda do kúpeľne nik nedostane, z myší
mám hrôzu aj ja. Opatrne som privrel dvere na doraz, aby náhodou nejaká chlpatá potvora nezablúdila aj
ku mne na návštevu.
Aj cez stenu svojej izby som počul, ako mamka povzdychla, odložila spoločníčku a vyrazila. Hádam už
bude pokoj, Evičke myš vyhovorí, vytiahne ju z peny a deň beží ďalej. „Myš, prepánajána, máme tu myš, no
to nám chýbalo! Myš, ja sa bojím myší...“ Jačí už aj mamka a ja som pochopil, že môjmu ťukaniu do
klávesníc ja načas amen. Medzitým vypukla v kúpeľni ťažká hystéria, len čo mamka zahliadla myš, ako si
spokojne sedí na najvrchnejšej poličke medzi jej voňavými uterákmi, okamžite spustila: „Evi, opatrne vylez
z vody, ani sa neutieraj, rýchlo von a šup, šup, zatvárame dvere...“ Akoby myš túžila len potom, aby
zaútočila na dve bezbranné ženy. No to ma podrž, vstal som, vyšiel na chodbu, ostražito sa rozhliadal po
všetkých kútoch a akože odvážne tým dvom povedal: „Mami, Evi, nebojte sa, veď je to len myš...“ Moje
slová boli slabou útechou, a keď k tomu ségra dodala, že aj lieta, tak sme ju v momente obaja okríkli, nech
s tým prestane, že vraj myši nelietajú a aj bez toho, je to pohroma. Mamina hneď začala kombinovať, čo ak
je to matka a vrhla potomstvo, čo ak sú všade, pomedzi uteráky, v koši na bielizeň, že vraj ona sa ničoho
ani nedotkne, okamžite mám volať otcovi. Konečne rozumná reč, s radosťou som vykonal.
Môj otec, ťažký kľuďas, po zdvihnutí mobilu sa len pousmial, vraj pokoj, pohoda, už som aj tak na ceste
domov, čakajte, to predsa nič nie je. Jedna myšička, bude zábava. V čase čakania maminka spustila
neskutočnú kombinatoriku: metlou to nepôjde, rozbili by sme sklenené poličky, kladivo je malé, varechy sa
nebojí, musela by som ju potom vyhodiť, priprav vedro, zmeták, rukavice... bože, nezavoláme deratizérov
alebo azda hasičov? Pri pohľade na tie dve, možno aj falkáčov, niekto si to dnes poriadne odnesie. A aj ja
som mal malú dušičku, veď myš je predsa len cudzí element v našom príbytku.
Konečne počujem štrngot kľúčov a do domu vchádza vysmiaty ocko. „Tak čo, partia, kde je tá vaša myš?“
Navlieka si pripravené rukavice, jedným okom na nás žmurká a uškŕňa sa na mňa. Tatko je superman, ten
to zvládne. Mamka si nedá povedať:“ Prosím ťa, dávaj si pozor, čo ak na teba skočí?“
„To snáď nemyslíš vážne, prečo by myš na mňa skákala?“ „Evka povedala, že lietala popod plafón.“ No,
zbohom, mamka sa zbláznila. Radšej si zopakujem tie čísla z dopravnej na tiesňové linky, možno ich
budeme čochvíľa potrebovať. Otec, náš hrdina, pokojne vchádza do kúpeľne a my v dostatočnej
vzdialenosti od dverí načúvame. Ticho, nič len ticho. Žiaden buchot, hrmot, poličky nepadajú, otec sa ani
neozýva. Už som aj ja na pochybách, čo sa deje za dverami, keď tie sa zrazu otvoria, stojí v nich vytešený
ocko a pýta sa: „Tak rodinka, kto chce vidieť lietajúcu myš? Evička tentoraz neklamala, naša myš ozaj lieta.
Len je v tom háčik, nie je to žiadna lietajúca myš, ale malý netopier, poďte sa všetci pozrieť.“ To sme teda
nečakali, musím priznať, že netopierik dostal aj mňa. Jednak som videl netopiera naživo po prvý raz a
navyše som pochopil, že zo všetkých nás najviac vystrašený je práve on, naša lietajúca myš. Záver? Evka
sa stala hrdinkou leta, kúpala sa s netopierom, otec záchrancom zdravého rozumu, mamka, tá by ani za
svet nepriznala, ako sa bála a hrdo na seba prevzala povinnosť vyrozprávať túto príhodu každému, kto o
nej ešte nevedel. A ja? Ja som sa prestal báť naraz dvoch živých bytostí, myší a netopierov. Od strachu k
statočnosti nie je ani tak ďaleko, pri pomyslení na to, ako sa nás všetkých musel báť maličký netopier, tak
som sa veru poriadne zahanbil a rozhodol som sa odteraz byť už len tým statočným...
SAMUEL ONDERIŠIN, 2. MIESTO
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V DAŽDI
Dažďové kvapky mi do okna bubnujú
rytmus tanga.
Každá kvapka - nota,
ktorá si presne nájde
svoje miesto v osnove.
Dokonalá skladačka,
v ktorej nič nesmie chýbať.
Vietor mi požičia svoju harfu,
potôčiky na skle zvuky fláut
a ja - beriem do rúk harmoniku,
zatvorím oči
a orchester môže začať hrať.
MARTINA VILINOVÁ, 2. MIESTO

O MÚZULIENKE
Pätnástka Anita bezmyšlienkovite ťukala do počítača. Čakala, ako skoro každý deň, pomoc od uja
Googla. Možno jej poradí, čo s načatým dňom, ako zmysluplne a efektívne využiť svoj dnešný a zajtrajší
voľný čas, čím by sa mala živiť, keď bude „veľká“... Anita mechanicky hľadala inšpiráciu, čo so sebou a so
svojím voľno-nevoľným časom. Klik, klik, klik... Všetko, čo počula a videla, šlo mimo nej, nič nebolo to pravé
orechové.
V kuchyni znelo rádio a mama si spolu s ním pohmkávala. Často svojej milovanej tínedžerke hovorila:
„Táto hudba upokojuje, táto zasa prebúdza tvoju fantáziu a v tejto nachádzaš podnety pre ďalší život.“
„Hlúposť. Ako môže hudba ovplyvňovať tvoj život?“ protirečilo jej vždy už zo zásady dievča.
Anita vstala a vyšla na balkón. Podvedome vdychovala vôňu kvitnúcich konvaliniek a neprítomne
pozerala sa na mesto. Na dlhý rad áut, ktoré v zápche a vo vlastnom naftovo-benzínovom zápachu tiahli
ulicou. V diaľke bolo počuť tlmený zvuk sanitiek. Jednej, dvoch, viacerých... Koľkých? To pre Anitu nebolo
podstatné, veď jej sa netýkali.
Hodiny na veži lenivo odbíjali čas a ponáhľajúci sa ľudia na chodníku vrážali do seba a čosi si šomrali popod
nos. Ktovie, či sa vôbec počuli. Ani Anita nepočula zvuky. Počula len silnejúci šum mesta, kvílenie motorov
v autách drahých značiek, stovky prelínajúcich sa zvučiek najnovších mobilných telefónov.
Ibaže, vtom sa stalo niečo zvláštne. Všetky tóny, zvuky, šumy splynuli do jediného. „Pi-pi-pí !“
A potom nastalo úplné ticho...
Keď sa jej neskôr dotkla mamina ruka, strhla sa. Mama jej čosi hovorila, ale ona nepočula vôbec nič. Iba
ticho.
Na ďalší deň navštívili lekára. Ten len bezradne rozhodil rukami a povedal : „Nedá sa.“
V ten večer šla Anita do postele zavčasu.
Keď sa zotmelo, pri svojom uchu začula : „Hi-hi-hi. Anita spíš ?“
„Čože ?“ rýchlo sa posadila a zasvietila lampu. Na vankúši stála malá roztomilá osôbka s rozcuchanými
vlasmi. Jej šaty boli ušité z pestrých rôznofarebných brmbolcov.
„Kto si ?“
„Múzulienka,“ melodicky odpovedalo zvláštne stvorenie.
„Múzulienka. Hudba tvojej duše.“
Anita s hrôzou vykríkla. Pri pomyslení na to, že nepočuje a má ešte aj halucinácie, ju pochytila panika.
Vo dverách sa zjavila mama, čosi hovorila, ale dcéra ju nepočula. A tak len pokrútila hlavou a vrátila sa späť
do svojej izby.
Keď sa dvere za mamou zatvorili, Anita opäť zbadala Múzulienku, ako pospevujúc cupitá po jej paplóne.
„Ako je možné, že teba počujem a mamu nie ?“
„Pretože ja prichádzam iba v tichu, keď stíchne tvoja myseľ. A prišla som ti pomôcť.“ Múzulienka vytiahla
malý bubon a jemne začala naň bubnovať.
„Počuješ Anita, toto je hudba tvojho srdca.“ Postupne vyťahovala zo svojich brmbolcov ďalšie hudobné
zázraky – činely, flautu, triangel, basu...
A pritom vysvetľovala : „Takto znejú slzy, takto smiech, toto je hnev a toto radosť. Tieto tóny prebúdzajú
fantáziu a tieto zase pohyb.“
Potom Múzulienka vzala do ruky husle a sláčikom jemne prechádzala po strunách. Usmiala sa na Anitu a
zašepkala : „Toto je hudba tvojho života.“
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Ráno sa Anita zobudila na príjemnú melódiu znejúcu z rádia. Mama si pri jej posteli pohmkávala starú
melódiu: „Dobré ráno svetlo mojich očí, dobré ráno moja dcéruška.“
Bolo to príjemné. Hudba sa stala Anitinou každodennou kamarátkou. Upokojovala, rozveseľovala a hlavne
inšpirovala.
A tak jej dnešný hlučný rýchly svet sa stával pokojnejším, tichším, príjemnejším. Lepším, lebo dobro všetci
veľmi potrebujeme...
LAURA FEDORKOVÁ, 3. MIESTO

MOJA ZELENÁ KRAJINA
Ligotavá rosa zrána
Pohyblivé oblaky nadýchaných tvarov
Hrboľatá cesta
Babky klebetiace na lavičkách
Farebné domčeky
Záhony voňavých kvetov
Zlaté lány obilia
Milé lastovičky na drôte.
Deti skackajúce na ihrisku
Zelenkavá a vysoká tráva
Voňavé ihličie smrekov
Údolie zasypané šiškami
Jelene ručiace na celý les
Srnky voľne pobehujúce po lúke
Bystrá voda narážajúca do skál
Roztopašné rybky
Žabky skáčuce po kamienkoch
Slobodné vŕby popri rieke
Moje bydlisko v tejto zelenej kráse
Voňavé kvety okolo
Tráva po celej dedine rozsypaná
Usmiate deti na preliezkach
Aká krásna príroda navôkol
A celá len moja...
VERONIKA DUNKOVÁ, 3. MIESTO

xxx
prvý sneh
rozpráva báseň
a oblaky tancujú
na bielej perine
vo vysokej výške
je víťaz

dážď
šuští, plače
robí mláky po svete
no ja som veselá
keby som smútila, smútil by tiež

29

láska
veľmi pekné slovo
reakcia
hudba
chveje sa
v ľudskom tele
chránený areál
neuveriteľné slovo
ktoré existuje
vo mne
VANESA KNAPÍKOVÁ, 3. MIESTO

MAGICKÝ LES
(úryvok)
Zobudila som sa. Videla som koruny stromov. Pomaly som sa postavila. Obzrela som sa okolo seba.
Bola som v lese na lesnom chodníčku. Nevedela som, kto som, a kde som. Bola som zmätená. Ale to ma
teraz veľmi nezaujímalo. Rozhodla som sa pokračovať ďalej po chodníčku, na ktorom som sa zobudila v
snahe, že si na niečo spomeniem.
Po chvíli kráčania som počula nejaké zvuky. Pozrela som sa vedľa seba. Videla som jednorožce.
Počkať, čo?! Jednorožce! Bolo ich celé stádo. Chvíľu som tam iba stála a pozerala na nich. Zrazu sa na mňa
jeden jednorožec pozrel. Bol krásny. Srsť mal celú čiernu a hriva bola tyrkysovo-modrá. Roh mal tiež
tyrkysovo-modrý. Pomaly sa ku mne začal približovať. Ja som iba stála a čakala, čo sa stane. Keď už bol pri
mne, natiahla som ruku a pozerala som čo urobí. Začal ju ovoniavať. Bála som sa, ale vedela som, že to
nemám dať najavo. Zrazu som si na niečo spomenula. Bola to spomienka, kde som ja a nejaký muž. Bol to
zrejme môj otec. Cválali sme po lúke, keď som spadla z koňa. Kôň bol vyplašený. Ja som sa ho bála a on mi
utiekol. Vtedy mi otec povedal: „ Pred koňom nesmieš dať najavo strach, inak by ťa mohol zraniť. “Po chvíli
zamýšľania sa som si uvedomila, že ten jednorožec sa na mňa pozerá. Pozerali sme si do očí. Moja ruka sa
k nemu pomaly približovala. V jeden okamih sa ho moja ruka dotkla a začala som ho hladkať. Jednorožec
iba zatvoril oči a užíval si pocit hladkania.
Keď som ho hladkala asi dve minúty, rozhodla som sa pokračovať ďalej po chodníčku. Objala som
jednorožca a do ucha som mu pošepkala: „Ja už musím ísť. Dúfam, že sa ešte niekedy stretneme.“
Jednorožec sa na mňa smutne pozrel. Ja som s tým nevedela nič robiť. Bolo mi ho síce ľúto, ale musela som
zistiť, čo sa deje. Zakývala som mu a odišla som.
Po chvíli kráčania som však mala pocit, ako keby ma niekto prenasledoval. Otočila som sa. Nič som
nevidela. Ale zbadala som roh ako niečo špicaté trčí spoza stromu. Prišla som ku stromu bližšie. Bolo mi
jasné, čo to je. Podišla som ku stromu, za ktorým stál jednorožec. Vykukla som naňho. Ten sa tak zľakol, že
až podskočil. Pristúpila som k nemu a začala som ho hladkať. Začal erdžať radosťou. V ten moment mi bolo
jasné, že to bude môj spoločník. Už len mu vymyslieť meno. Hmmm... Aké meno. Chvíľu som premýšľala.
Mám to! Bude to Sora. Povedala som to aj Sorovi: „Budeš sa volať Sora. Sora znamená po japonsky obloha.
Počkať. Odkiaľ to viem?“
Zas som si na niečo spomenula. Bola to spomienka, na ktorej idem vo vlaku s nejakou dievčinou. Mala
hnedé kučeravé vlasy až po pás. Oči mala jasne zelené a pery boli jemne rúžové. Tvár mala jemné črty.
Postava bola vyššia. Rozprávala na mňa: „Hej, Fi. Keďže ideme do Japonska napadlo mi, že by sme si
zahrali slovný futbal, ale po japonsky. Čo ty na to?“ spýtala sa. „Jasné. Prečo nie. Tak začnem.“ Povedala
som. V tom ma dievčina prerušila: „ Ak by si nevedela nič vymyslieť, tak môžeš písmenka trocha pozmeniť.
Fajn?“ povedala milo a popritom sa usmiala. Nemala som námietky a tak som odpovedala: „Nemám nič
proti. Tak ja už teda začnem. Tatsu.“ začala som. Dievčina pokračovala: „Hmm... Sora!“ A tu moja
spomienka skončila. Zistila som niečo nové. Moje meno je Fi. Pozrela som sa na Soru a potom na oblohu.
Iba som sa usmiala. Objala som ho a povedala: „Aspoň niekto z nás má normálne meno. Že, Sora?“ Sora
iba zaerdžal a ja som sa usmiala.
MICHAELA SMOLEŇOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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MYŠLIENKOVÉ SUDOKU
Milujem
... zelené
na nich kvety ...
chrobáčiky
čo ... driemu
A nedávajú nič
... všetko krič
tomuto svetu
obriemu.
Milujem
...obdivujem
spokojnosť
zároveň strach...
... tejto zeme.
Stále
...v ľuďoch
drieme.
V ľuďoch...
zvieratkách
...úbohých.
Milujem...
okamihy
les
po búrke.
EMA FRÖHLICHOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

HUDOBNÉ RAŇAJKY
Sobotňajšie ráno. ,,Spoza záclony na nás škerí zuby slniečko,“ by som povedala, keby to slnko
vychádzalo pri našom okne. Po okne stekajú kvapky rannej rosy. Brat Vilko si našuchoril vankúš a zababušil
sa do perinky. Opýtala som sa pošepky: ,,Vilko, ešte spíš?“ Nasledovala vzpurná odpoveď: ,,Áno,
neotravuj!“ Skríkol tak, že som sa až zľakla. To je pekné ranné vstávanie, nie? To vás prebudí ihneď,
netreba ani studenú sprchu. S nevôľou som vstala a odtiahla závesy. Viliam rýchlo zakryl svoju odutú tvár
perinkou. Ponaťahovala som sa ako naša mačička a schúlila sa znovu do vyhriateho klbôčka. Nasledoval
dialóg, ktorý nemal význam: ,,Vilko, čo si dnes pustíme na ranné vstávanie?“ opýtala som sa opatrne.
,,Navrhujem Magnum-Brand new morning,“ zaškeril sa a vytiahol ovládač k subboféru. ,,Nie, veď sú tam
otrasné revacie gitary, chcelo by to niečo pokojné,“ hádala som sa zdvorilo. ,,Nejaký Marillion, a mal by si aj
svoje obľúbené rybky na raňajky, veď tam spieva Fish. ,,No to určite, Viola, v žiadnom prípade, na ráno
treba poriadny metal, napríklad AC DC!“ ,,Čo ti šibe, chceš, aby ťa potriasol prúd a vyťahal ťa za uši?!“
zasmiala som sa a chcelo sa mi pustiť si Franka Zappu. Zrazu som zlomila Vilkovi srdce. ,,Čo tak pustiť si
Dream Theater?“ Na moje prekvapenie sa zamračil a jeho odpoveď ma zarazila. ,,Dream Theater je síce
dobrá skupina, aj progresívna, ale to moderní ľudia nepočúvajú, oni počúvajú iba tc, tc, veď vieš.“ Zvláštne
hrubým frankeiovským hlasom som povedala: ,,Čo tak Zappu?“ To už Vilkovi stáli vlasy dupkom a vyskočil.
,,Nie, ty chceš počúvať tú psychedéliu? Len cez moju mŕtvolu!“ vyhlásil a dal si okuliare ako profesor. Zvlášť
poznamenal: ,,Violet, ty si neuvedomuješ, aké bohatstvo má slovenská tvorba? Veď máme európsku
skupinu Heľenine oči alebo Chiki liki tu a !“ ,,Áno, ale aj Vivaldi je fajn.“ ,,Pche, také husľové naháňačky, to si
radšej zapnem počítačové hry!“ naduto odvrkol. ,,Tak už si pusťme niečo konečne!“ povedala som. ,,Zapni
Toto, Deep Purple alebo Yes!“ Do izby preplnenej hádavým vzduchom vkročil náš hudobný Guru, náčelník
kmeňa Hluché uši a spýtavo sa na nás pozrel: ,,Tak akú lahôdku si dáme na ráno, mládežníci?“ spýtal sa
oco. ,,Ja párky s kremžskou horčicou!“ dychtivo povedal Vilko. ,,A ja Cini Minis s mliečkom!“ zapišťala som a
usmiala sa na totiaka. ,,Vy by ste hneď jedli, a ja som vás chcel potešiť špičkovým výliskom elpéčky od
Analogue Productions skupiny The King Crimson!“ Obradne vytiahol platňu z elektrizujúcej fólie, položil ju
na gramofón, zodvihol ramienko s prenoskou a zapol prístroje. Z reproduktorov sa ozvalo nádherne
znejúce... ticho. S vážnou tvárou sme si vymenili pohľady: ,,Pokazil sa motorček?“
KAROLÍNA PATARÁKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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PANI JESEŇ
Pani Jeseň prichádza
perličky hmly
na tráve nachádza
sprievod dáždnikov
pochoduje
zvädnuté kvety
miznú z lúk
babie leto
nám hynie z rúk.
VERONIKA ŽEMBOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

VEGÁNKA
V triede máme spolužiačku. Nikto nevie odkiaľ je. Vlastne sme sa jej na to nikdy nespýtali.
Vždy má svoj názor na vec a to sa mne ani mojim spolužiakom nepáči. Ona vraví, že za to nemôže.
Ako minule.
,,Aké je vaše obľúbené jedlo?“ spýtal sa nás spolužiak.
,,Rybie filé!“ zvýskla Saša, ,,a aj grilované mäso, mňam.“ No a potom to prišlo.
,,Viete, ako tie zvieratká trpia?“ opýtala sa nás tá čudná.
,,Čo stále do nás rýpeš?“ bránila som nás všetkých. ,,A hlavne, ako by mohli trpieť?“
,,Choď preč a nestaraj sa do nás!“ neudržala nervy na uzde inokedy celkom pokojná Majka.
Nikto ju nechápal, a tak sme túto tému radšej uzavreli. Asi preto nemá kamarátky. No, jednu predsa, ale aj tá
je vegánka.
Je hodina biológie. Máme mať projekty, no radšej sa krčíme pod lavicami. Akosi sme pozabudli... Dnes
nás už asi nikto nezachráni. No koho by zaujímalo akési týranie zvierat. Nikoho. Len tú čudnú.
,,No jasné, zase sa šplhá,“ komentujem výstižne situáciu, keď sa učiteľka pýta, kto chce prezentovať
projekt, a ruku dvihne iba ona. A potom že má samé jednotky. Určite lezie na nervy aj učiteľom. Čím viac ma
hryzie závisť, tým je ona pokojnejšia a istejšia. S poriadnou dávkou sebavedomia vstáva a kráča k tabuli.
Jeden obrázok strieda druhý, komentuje, vidno, že sa vyzná...
,,A toto je videozáznam z odchovnej farmy,“ povie a ticho nás sleduje. Nie, nedá sa to ovládať. Slzy mi
stekajú po tvári. Či aj ostatným? Neviem. Pre tie hlúpe slzy na ostatných nevidím.
Nevadí, že dostanem nálepku Čudná. Od dnes som vegánka.
PAULÍNA GÁLOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

SILA PRÍRODY
Príroda. Čo je to príroda? Pýtal som sa veľkých, keď som bol ešte malý.
Už si nepamätám, čo presne mi povedali, ale teraz viem, že sú to hory, lesy, krásne kvety, vôňa
rozkvitnutých stromov, záhrady okolo domov, polia, ktoré treba obrábať, miesto na relax a prechádzku, teda
jeden veľký organizmus plný života.
Mnohí ľudia však vidia prírodu ako drevo, ktoré môžu predať, ako miesto, kde môžu vysypať odpadky,
alebo ako kopec, kde si môžu postaviť vlek, či ako jazero, pri ktorom si otvoria bufet. Títo ľudia sa správajú k
prírode ako jej páni a chcú si ju podmaniť. No neuvedomujú si, čo tým môžu spôsobiť.
Príroda však z času na čas ukáže človeku, že ona tu vládne, a ak sa človek nepokorí, tak mu ukáže svoju
silu. Áno, príroda je mocná, mocnejšia než človek. Jedným z mnohých prípadov, z ktorého by sme sa mali
poučiť, sú povodne. Odborníci hovoria, že ide o očistný proces prírody. V nedávnej minulosti ich Slovensko
zažilo veru neraz. Jedna z nich, mimoriadne ničivá, bola aj v júli 1998 na viacerých miestach Prešovského
kraja.
Bolo leto, krásny horúci deň, slniečko svietilo a nič nenasvedčovalo tomu, že čo sa malo stať. Ja som síce
vtedy ešte na svete nebol, ale všetko, čo sa vtedy prihodilo, mi veľmi živo a so slzami v očiach vyrozprávala
moja babka, ktorá to celé zažila na vlastnej koži. Babka práve pripravovala v kuchyni večeru a na nebi sa po
peknom slnečnom dni zbiehali čierne mraky, ako to býva pred letnou búrkou. Babka sa najprv potešila, že
aspoň nebude musieť polievať záhradku. Lenže to ešte netušila, že v neďalekej dedinke Jarovnice tento
dážď naberá silu, o ktorej sa neskôr hovorilo ,,tisícročná voda“. A keď sa dážď začal meniť na prívalový lejak
aj v Lažanoch, mojej rodnej dedinke, ľudia už v panike vybiehali von, aby zistili, čo sa deje.
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Búrka bola hrozná. Trvala dve hodiny, no za ten čas dala príroda ľuďom poriadnu príučku. Voda zničila
mnoho domov, ba dokonca odplavila aj časť miestnej osady. Babka a ľudia z dediny sa len bezmocne
pozerali, ako voda vyliata z koryta odnáša časti domov a dokonca aj telá ľudí, ktorí nestihli pred ničivou
vlnou ujsť. Pri povodni zahynulo 58 ľudí. Na ich pamiatku a na spomienku tejto hrôzy v obci Lažany postavili
pamätník s menami všetkých obetí.
Aj keď som túto tragédiu nezažil na vlastnej koži, vždy keď prechádzam okolo pamätníka, pomyslím si,
že toto sa môže stať kedykoľvek a kdekoľvek. Čím som starší, tým viac si uvedomujem svoj podiel
zodpovednosti na tom, ako bude príroda vyzerať, keď ja tu už nebudem. Som odhodlaný prírode skôr
pomáhať, ochraňovať a počúvať ju, ako ju využívať pre sebecké a majetnícke ciele.
PATRIK PALČÁK, ČESTNÉ UZNANIE

TÓNY ŽIVOTA
Hudba je melódia života,
raz sa brieždi a raz mihotá.
Keď splynieš s tichom
a s jej tónmi,
akoby si lietal
nad balónmi!
Každá nota je spis života,
každý moment sa v nej ligotá.
Vie, pieseň poklad času je,
refrén,
etapa, čo sa
neopakuje.
Tóny vzdušne poletujú,
mrákavy
preč rozfukujú.
Hudba,
múza voľnosti,
tok času,
zasnenosti.
ANNA MÁRIA ZIMOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

MOJA HUDBA
Začujem ten hlas,
rozbúši sa srdce zas.
Idem za ním,
nič ma nezastaví,
čím bližšie som,
tým viac sa usmievam.
Kráčam vpred,
všetky myšlienky,
všetky problémy
sú zrazu preč...
Počujem len ten zvuk
a mám veľkú chuť
dať si to na silné pecky,
tuc tuc tuc...!
VERONIKA CICÁKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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JESEŇ
Keď sychravé ráno,
ozvenu krokov rozpráva,
paleta jesene
nám lístie rozdáva.
Kukučky
prázdne hniezda
nechávajú,
tým všetkým
nám jeseň prinášajú.
DANIELA KOZUBOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

DEŇ S HUDBOU
Pošteklí ma, keď spím
a donúti vstať ráno z postele.
A hneď pri raňajkách
pozve ma do tanca,
vytočí k úsmevu
a vtlačí mi bozk pod kožu,
aby som cez deň na ňu nezabudla.
Stále mi znie v hlave,
šumí v ušiach,
krúti mnou, skáče vo mne,
ohýba ma v páse,
hltá moje tajomstvá, pocity
a pritom rastie...
A večer sa mi vopchá pod perinu,
zvolá tie najkrajšie sny
a stráži noc, aby mi v spánku neukradla
ani jediný tón.
KRISTÍNA URDOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

xxx
sobotňajšie ráno
terasa plná spevavcov
noty preleteli ako letný vánok
hrajú sa mi s vlasmi
šálka sa zamaľovala do kvitnúcich kvetov
som jedným z nich
pena kreslí obrázky
JÚLIA PLATKOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

PREČO JE DÚHA FAREBNÁ?
- Babka? Prečo je dúha farebná? - opýtala sa ma moja prvorodená vnučka.
- No vieš, každý tvrdí niečo iné. Niekto vraví, že to má čo do činenia s fyzikou, iní tvrdia, že to je preto, aby
nebola nuda. Mne však moja mama povedala niečo úplne iné - pohladila som ju po hlave.
- A povieš mi to? - zaprosila Alenka.
- Dobre. Tak sa pekne posaď a počúvaj. Kedysi dávno, keď žili ešte kráľovné a králi, ľudia verili, že dúhu
vymaľovali víly. Traduje sa, že žil raz jeden pastier, ktorý sa rozprával s nebom. Každé ráno zdravil slnko a
každý večer mesiac. Keď fúkal vietor, spieval si s ním a keď nebo plakalo i on si poplakal. Jedno ráno, keď
sa zobudil počul nebo nariekať. Podišiel k oknu a prihovoril sa mu: - Čože toľko nariekaš?
- Ľudia v dedine kľajú, že zase prší. Vraj, doparoma s takým počasím, toho slniečka by viac nezaškodilo! nariekalo mračno, spoza ktorého vykúkalo niekoľko slnečných lúčov.
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- Veď ty nie si škaredé, len ti chýba kúsok farby, - usmial sa pastier na sivé mraky a zatvoril okno.
Tej noci ho vo sne navštívila vília kráľovná.
- Viem, ako môžeš pomôcť smutnému mračnu. A že si taký milý k prírode, Ondro, poviem ti to. Musíš nájsť
šesť víl a tie ti pomôžu. Prvú nájdeš na lúke za lesom. Býva vo vlčích makoch. Druhú nájdeš v potoku
neďaleko lesa. Tretiu musíš hľadať v tom najzelenšom papradí na vrchu najvyššej hory. Keď nájdeš tieto tri,
zvyšné tri už prídu samé. Potom musíš nájsť začiatok neviditeľného oblúka, ktorý sa tiahne po celej oblohe.
Keď ho nájdeš, víly už budú vedieť, čo majú robiť. Nesmie ti však nikto pomáhať! Si bystrý a ja verím, že to
zvládneš.
Ondro sa hneď ráno vydal na cestu. Nelenil a okolo obeda už bol na lúke. Spomenul si na slová kráľovnej víl
a zamieril k vlčím makom.
- Hej, ale ste krásne! - naklonil sa Ondro k červeným hlavičkám. Nevedel, ako vílu nájsť, tak sa rozhodol
prilákať ju rečami - Ktože vás tu nasadil? Ľudia, čarodejnice, a či víly? Tak krásnu červenú človek nevidí
každý deň.
Zrazu sa jeden kvietok rozhojdal a vyletela z neho malá žienka - Kto si? Ako si ma našiel? Čo odo mňa
chceš? - dievčinka v červených šatách mu sadla na nos.
- Ja som pastier Ondro a prichádzam v dobrom. Chcem ťa poprosiť o láskavosť. Môj verný priateľ, mračno,
smúti. Chcem mu pomôcť a vília kráľovná ma poslala za tebou, - škúlil Ondro na žienku, ktorá mu sedela na
nose. - Ak je pravda to, čo vravíš, pomôžem ti, - víla zletela z jeho nosa a vznášala sa na malých krídelkách.
- Ďakujem ti. No musím nájsť ešte dve víly, aby som mohol začať hľadať ten oblúk - Ondro si posadil vílu na
rameno.
- Počkaj! Mali by sme tu prenocovať. Nie je bezpečné ísť do lesa takto večer, - zaštebotala mu víla do ucha.
Zložil sa teda na lúke a prečkal tam noc. Druhý deň, hneď na svitaní, sa vydali na cestu k zámku. Ondro už
od skorého rána rozmýšľal, ako nájde druhú vílu. Keď boli na mieste, skočil do potoka a tváril sa, že sa topí.
Vedel, že víla nedovolí aby sa utopil a mal pravdu. Hneď, ako začal volať o pomoc, spopod lekna vyletela
víla a zachránila ho.
- Ďakujem ti, víla. Chcem ťa požiadať o pomoc! - Ondro rozpovedal víle o smutnom mračne, o vílej kráľovne,
čo sa mu prisnila, aj o tom, ako našiel prvú vílu.
- Ak je tak, ja ti teda pomôžem, - pristala aj druhá víla. Hneď ako tak učinila sa vydali na cestu. Kráčali lesom
a ani jeden nevedel, kam idú. Ondro dúfal, že mu vetrík v korunách stromov poradí, ktorý vrch v tomto kraji je
najvyšší, no márne.
- Ako mám nájsť tretiu vílu, keď neviem ani to, ktorý vrch je najvyšší, - povzdychol si. Týčilo sa pred ním päť
veľkých skál. Na prvý pohľad vyzerali všetko rovnako. Pastier podišiel bližšie k nim. Keď bol už celkom
blízko rozhodol sa, že použije riekanku. Chvíľu odriekal riekanku a prstom ukazoval na skaly, až napokon
vyhrala prostredná. Ondro teda vyšiel na prostrednú skalu a našiel paradie. Nevedel však, ako má tretiu vílu
vylákať. Na prvú zabrali sladké reči, druhá musí zachrániť každú čistú dušu, ktorá spadne do vody. Ale ako
vylákať tú tretiu? Dlho rozmýšľal a keď si bol istý, že na nič nepríde, rozhodol sa len poprosiť.
- Som pastier Ondro a prišiel som ťa poprosiť o pomoc! - prihovoril sa najzelenšiemu papradiu. Po krátkej
chvíli z papradia vyletela víla v dlhých zelených šatách.- Viem, kto si a viem, čo hľadáš. Pomôžem ti, povedala pokojne víla. Slnko už zapadlo, no Ondro nemohol spať. Víly sa mu podarilo nájsť, no ako nájde
neviditeľný oblúk? Kde má nájsť víly, mu poradila vília kráľovná. No tá povedala, že mu nikto nemôže
pomáhať. Ale, čo zmôže sám?
- Ondro, vstávaj, je čas ísť! - tri žienky mu sedeli na nose.
- Keď ja neviem, ako mám nájsť ten oblúk, - povzdychol si.
- Neboj sa. Choď na lúku za dedinou a počkaj, kým bude polnoc. Presne o polnoci budú ponad lúku letieť tri
čarodejnice. Zakrič, že máš víno a všetky tri zletia na zem. Keď budú pri tebe zober jeden mešec, ktorý bude
mať pri opasku. Budú v ňom tri kamienky. Čarodejnice ti budú ponúkať zlato a striebro, ale ty sa nedaj.
Popýtaj, aby ti ukázali, kde sa začína neviditeľný oblúk. Ak nebudú chcieť, povedz, že kamienky hodíš do
vody. Potom choď ta, kde ti povedali a vyspí sa. Ak by sa ťa niekto pýtal, či ti niekto pomáhal povedz, že len
príroda. My za tebou ráno priletíme! - dopovedali víly a odleteli. Ondro urobil ako mu víly povedali. Sadol si
na lúku a čakal.
- Prečo si tu? - ozval sa detský hlas. Malé blonďavé dievčatko si sadlo k nemu.
- Čakám, - odvetil prosto pastier.
- A na čo čakáš?
- Kým príde polnoc.
- Takže, predsa si tu kvôli tomu neviditeľnému oblúku! Ondra prekvapilo, odkiaľ to dievčatko môže vedieť,
ale radšej neodpovedal.
- Prezraď, kto ti pomohol? - naliehala plavovláska.
- Príroda. - Príroda? - Áno, kvety, voda a papradie, - Ondro pozrel na malé dievčatko.
- Máš pravdu. Príroda je krásna a pomáha nám, ale iba vtedy, ak my pomáhame jej, - dievčatko sa usmialo
na pastiera a odišlo. Ondro až do polnoci rozmýšľal nad jeho slovami. Malo pravdu. Príroda nám pomáha.
Šum vetra či zurčanie potôčika nám môže pomôcť v ťažkých chvíľach... Keď tu zrazu sa odkiaľsi ozval
hlasný smiech a Ondro uvidel nad sebou letieť tri postavy.
- Hej, to víno je ale dobré! Keby ho mal kto so mnou piť! - zakričal z plných pľúc.
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Tri postavy sa zrazu otočili a rútili sa k zemi.
- My si s tebou rady pripijeme! - kričali tri bosorky a bežali k nemu. Dobehli celé zadýchané a skôr ako mohli
zareagovať, Ondro vzal jednej z nich mešec s kamienkami.
- Čo si to zobral, ty fagan! - okríkla ho okradnutá - Vráť mi ho a ja ti dám všetko, čo budeš chcieť!
- Žiadam len toľko, aby ste mi ukázali, kde začína neviditeľný oblúk! - povedal pastier tak, ako mu víly kázali.
- A nechceš radšej zlato, striebro?
- Nechcem. Moju požiadavku ste počuli. Ak nesúhlasite, môžem tie kamienky hodiť do vody.
- Nie, len to nie! Dobre teda, začiatok je tam, na druhom konci lúky, bosorka ukázala k oschnutému kríku.
- A neklameš mi? - pochyboval Ondro.
- Nie! Prisahám! Len už mi vráť môj mešec! - prosila bosorka.
Ondro jej vrátil mešec, šiel k tomu kríku, čo ukázala a uložil sa na spánok. Ráno ho prebral zvonivý smiech.
- Zvládol si to, Ondro! - vznášalo sa pred ním šesť víl - Teraz potrebujeme už len dážď, aby sme ti splnili tvoju
prosbu.
Ondro pozrel na oblohu a skríkol: - Prosím, mračno, ukáž sa a zaplač!
Ako na povel sa prihrnulo niekoľko sivých oblakov a začalo pršať. Hneď ako dopadli na zem prvé kvapky,
víly vyleteli do vzduchu a začali tancovať. Na oblohe sa začali objavovať farebné oblúky. Červený ako vlčie
maky, oranžový ako plamene ohňa, žltý ako vlásky malého dievčatka, zelený ako najzelenšie papradie,
modrý ako voda v lesnom potôčiku a fialový ako práve vykvitnuté fialky.
- Ďakujem ti Ondro! Ďakujem za všetko! - poďakovalo mračno a bolo šťastné. Aj Ondro bol šťastný a šťastné
boli aj víly. Odvtedy sa už ľudia nesťažovali, keď pršalo, ba naopak vždy sa tešili na dúhu.
- Je to krásna rozprávka, babi! Ale prečo je tá dúha farebná? - opýtala sa ma Alenka.
- Aby nám pripomínala, aká je príroda krásna, dôležitá a ako veľmi nám pomáha.
VESNA ZORANA GEMZOVÁ, 1. MIESTO

STROM
každý deň
naťahuje svoje ruky
do neba
na letokruhoch si počíta
roky
si vtáky v jeho korune
prevádzkujú hotel
a keď už nevládze
niesť ťažký letný kabát
vymení ho na chvíľu
za biely kožuch
až na jar opäť
vyvesí ceduľku
OTVORENÉ

x x x
zima vládne bielou
uspáva nahé stromy
daruje im teplé čiapky
na zem prestiera koberec
na okná maľuje
fantastické obrazy
naučila sa to
keď tajne sledovala
hodiny výtvarnej výchovy
na základnej umeleckej škole
deťom dodáva muníciu
a dočasný stavebný materiál
čarodejnica
kedy to všetko stíha
JAKUB PLUTA, 1. MIESTO
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PRI POČÚVANÍ TAILOR SWIFT
každý jeden tón
mi znie v ušiach
rozprúdi v tele krv
naplní
odhodlaním
sklamaním
radosťou
prebudí sen
skrytý
v tmavom rohu
dovedie ku klavíru
začnem hrať

x
inšpirácia
skáče
v rytme
šteklí v žalúdku
dostáva sa
do celého tela
smejem sa

x
riadky
tejto básne
kričia
o mojich emóciách
zapĺňajú
čistý hárok papiera
ako detská skladačka
doznievam
v piesni
KARINA REPKOVÁ, 2. MIESTO

SPOMIENOČKY
Každý deň počúvam rádio, keď hrajú pekné pesničky.
Pripomínajú mi babku a ocka tak, že niekedy pritom aj plačem. Je mi smutno, lebo babka je ďaleko a ocko
pracuje v zahraničí.
Myslím pritom na výlet v Červenom Kláštore. Tam ma ocko naučil robiť stojky vo vode. V Bešeňovej sme sa
spolu kúpali a bolo nám veselo. V Tatralandii som skákala na nafukovacej trampolíne. Aj tam bol so mnou
ocko.
Spomínam aj na babku ako sme spolu trhali lístie v záhrade. Potom sme ich poskladali na stoličku a z nich
sa urobil veľký zelený kvet. Keď zatvorím oči, ešte ho vidím.
Hudbu počúvam veľmi rada a pritom myslím na to, aby skoro prišiel tatík domov a aby babke v nebi bolo
dobre.
KATARÍNA PALUBOVÁ, 2. MIESTO
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x x x
tón a ešte jeden
vzniká melódia
na krídlach z klávesov
letím svetom
hudba má biele ruky
a malinový úsmev
chutí mi

x x x
ticho ako
pred písomkou
prerušilo tikanie
čas
vôňa kvetov
tam za oknom
je ako detský smiech
plávam v mori
z myšlienok
zabudnutých
na krídlach
orlích
letím
k slnku
MÁRIA BARNOVSKÁ, 2. MIESTO

x x x
strom zakotvený
v lesnom prístave
opustený
jediný oblečený
v kabáte
všetci naň pokrikujú
aj dažďové kvapky
sa mu vyhýbajú
krivo naň pozerajú
iný v húštine
ihličnatých stromov
slniečko vykuklo
spoza sivých mrakov
široko sa usmialo
pohladilo dušu cudzinca
MARTINA KOVALČÍKOVÁ, 3. MIESTO

NA MÓDNEJ PREHLIADKE
Huby rastú po daždi. A dnes v noci pršalo. Iste budú rásť. Beriem košík a ide sa do lesa. Kráčam lesným
chodníkom. Vzduch je svieži a ja cítim hubovú vôňu. Okolo mňa množstvo farebných klobúkov. Som vari
na módnej prehliadke? Asi áno. Zelený koberec z mäkučkého machu je predvádzacie mólo.
„Milí priatelia! Začína módna prehliadka najnovšej jesennej kolekcie. Práve na mólo prichádza vysoká a
štíhla bedľa s nádherným širokým klobúkom a v bielej čipkovanej sukničke. Hneď za ňou sa objavilo
kuriatko so žiarivým žltým klobúčikom. A koho vidíme prichádzať teraz? Promenádu v nádherných
plavkách nám predvádza plávka modrastá. Klobúk rovnakej modrastej farby je určený na teplé jesenné
dni. Divákom sa páčia i zamatovo hnedé klobúčiky rodinky hríba dubového. Táto módna kolekcia je
určená na spoločenské podujatia, predstavenia v lesnom divadle... A teraz sa dobre pozerajte.
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Ozdobou dnešnej módnej prehliadky je modelka muchotrávka červená. Na prvý pohľad neobyčajne
krásna, ale nebezpečne otravná. Pozor na ňu! Tá do košíka nepatrí.“
Módna prehliadka v lese sa končí. A teraz uvidíte naše hviezdy prichádzať do košíka, aby pokračovali v
módnej prehliadke u nás na peci.
KRISTÍNA KRASŇANOVÁ, 3. MIESTO

x x x
jej deti sa rodia na jar
na jeseň robí zázraky
stromy ako šípy
celý svoj život
mieria do neba
raj na zemi
ale koho poteší
keď sa hnevá
všetko sa trasie
vetrom a vlnami
si vylieva svoju zlosť
na ľuďoch
napriek tomu
tajomná
čarovná
neskrotná
nečitateľná
príroda
BARBORA LANGOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

SMUTNÝ LÍSTOČEK
Jeseň prišla.
Každý sa z nej teší.
Iba smutný lístoček
svoju hlávku zvesil.
Bojí sa, že padne na hlavu.
Všetci mu radia:
„Neboj sa tej premeny,
každý strom raz za rok svoje listy vymení.“
Pozrite sa hore, deti,
smutný list už s vetrom letí
do sveta.
TÍMEA ANNA WILMANOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

ŽIVOT JE KRAJŠÍ S HUDBOU
hudba robí svet farebnejší
krajší
jednoducho lentilkový
tóny plávajú ako voda
od pokojných po rock
napĺňajú celý môj rok
DÁVID BEDNARČÍK, ČESTNÉ UZNANIE
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x x x
lístie padá
padá
všetko je smutné
obloha plače
za niečím
čo mala rada
čo už nie je
čo bolo krásne
za slnkom
za jeho usmievavou
tvárou
kým dospomína
celkom sa vyjasní
ALICA KMEČOVÁ, ČESTNÉ UZNANIE

PRÍRODA MOJICH SNOV JE TAKÁ, KTORÁ BY SA ZACHOVALA
PRE BUDÚCE ČASY A ĽUDÍ
(úryvok)
To mi prebleslo hlavou, keď som sa dnes prechádzal po neďalekom lese. Išiel som po chodníku
lemovanom rozkošatenými dubmi a bol to pre mňa veľký zážitok - nečakaný a nechýrený. Som totiž dieťa z
mesta a nikdy som nevidel naživo ani kozu. Preto som nič nepovažoval za samozrejmosť. Pocity a
atmosféra, ktorú dotvárali vtáčí spev a šuchotanie veveričiek, by sa dali prirovnať k vzletnej reči, ku
krásnemu divadlu. A pritom je také neporovnateľné! Áno, je to iný rozmer, ktorý nesmie zmiznúť. Idem po
chodníčku, podchvíľou pozdravujem kokošiace sa muchohríbky a uvedomujem si krásu chvíle. Nie je to
výplod fantázie, je to skutočnosť.
MAREK JAROŠ, ČESTNÉ UZNANIE

HUDBA
Čistá, nevinná.
Stačí len počúvať
a ocitnem sa
vo vlastnom vesmíre.
Deň bez nej
je ako rok bez vody.
Potrebujem ju.
Iba tak sa odpútam od reality
uponáhľaného sveta.
Prsty mi tancujú
po čiernobielej lúke.
V ušiach znejú
iba čisté tóny.
A ja ich zbieram
medzi kvetmi.
Nádej.
MARIETA PAGOROVÁ, ČESTNÉ UZNANIE
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