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Ešte včera bola zima,
dnes už si nás slnko všíma.
Ešte včera bola jar,
dnes nám treba vejár.

Ešte včera museli sme trápiť hlávky,
dnes si na oslavu zapaľujeme prskavky.
Ešte včera písali sme testy,
dnes už nás netrápia žiadne resty.

Ešte včera sme na mapách hľadali rôzne pevniny,
dnes už máme v mysli len jedno – prázdniny.
Ešte včera na školu smerovali naše myšlienky,
dnes už vyberáme letné dovolenky.

Ešte včera sme snívali, že príde leto,
dnes už žiadnej zimy nieto.
Ešte včera sme chceli mať školský rok za sebou,
dnes sa tešíme, že sa v septembri opäť stretneme aj s tebou. 

V. Krakovská

Ešte včera



Lopejík

3

        Obsah
V. Krakovská: Ešte včera................2

M. Vránsky: Tajné špehovanie.......4

Básne.................................................5

Školské akcie vo fotografiách.........6

Život pred a po koronakríze.........10

V. Kindlová: Príbeh Fénixa...........15

P. Malčeková: Búrka.....................16

M. Matoš: Cesta.............................17

E. Mičejová: Kompozície..............18

A. Hudobová: Em..........................20

E. Kapustová - fotoreportáž..........23

V. Krakovská - fotoreportáž..........24

Tam, kde sa vždy cítim najlepšie...26

A. Markusová: Portréty.................28

Erasmus+........................................30

A. Snopková: Citrón......................32

Milý čitateľ,

prichádza k tebe posledné číslo časopisu Lope-

jík v tomto školskom roku. Celá redakcia ho 

tvorila len a len kvôli tebe, drahý čitateľ. Pevne 

veríme, že ti bude v prázdninových dňoch dob-

rým spoločníkom a príjemným priateľom.

Rýchlosťou letnej búrky prichádza čas oddy-

chu a prázdninových chvíľ. Každý z vás 

má určite množstvo plánov, kam nasmeruje 

svoje kroky počas najkrajších dní v roku 

študenta.

Zaprajme si preto spoločne, aby nám počasie 

prialo, aby nás dobrá nálada neopúšťala, aby 

sme všetci sršali úsmevom a láskou, pretože 

budeme môcť byť intenzívnejšie s našimi 

blízkymi a priateľmi.

Čaká nás voda, turistika, rybačka, hubačka, 

niekoho aj brigáda v snahe zmysluplne 

stráviť voľné chvíle, niekoho čakajú 

vnúčatá, deti, súrodenci či bratranci a sester-

nice. Nepremárnime žiadnu voľnú chvíľu 

darobným premýšľaním o negatívnych a 

zbytočných veciach. Buďme blízki svojim 

blízkym, buďme viac ľuďmi ako inokedy a 

načerpajme sily do ďalšieho školského roka. Bude totiž určite náročný, ale iba natoľko, nakoľko si jeho ťarchu 

pripustíme.

Krásne letné dni praje svojim čitateľom redakcia časopisu Lopejík.
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Matej Vránsky: Tajné špehovanie

       V deň bláznov som mala šťastie. Pýtate sa prečo? Stretla som tú najpojašenejšiu osobu. Jura vídavám síce 
na zástavke, ale dnes to bolo niečo extra.
     Už v tieni som si všimla, že postavu má dlhú a chudú. Nielen tieň vyzeral smiešne. Odvrátila som zrak od 
zeme a vtom ma zaujalo oblečenie. Rifle mal spustené, jednu nohavicu kratšiu, aby boli vidieť jeho pestré 
tenisky. Tričko rozťahané a pokrkvané akoby ho krava žula. Keď prikročil bližšie, všimla som si šmatlavú 
chôdzu. Vyzeralo to, akoby si chcel niečo dokázať.
     Postojom to vyvrátil. Skrútený ako paragraf si oprel hlavu o lampu. Účes si nepokazil. Veď každý deň ho 
má iný. Napodobňujúc raz ježa, inokedy dikobraza, či skôr pokazené orlie hniezdo. Odstávajúce uši zdanlivo 
skrýva, avšak nedarí sa mu to. Svoj zahmlený „kukuč“ upriamil na jedno miesto. Isto v noci veľa nenaspal. 
Brežňev mal oproti nemu riedke obočie. A čo nos? Neverili by ste, ako dokáže tým malým zemiačkom fuňieť. 
Zuby má zarovno so špicatou bradou. Predkus nie je ich jediná vada. Sú ako hviezdičky, žlté a ďaleko od 
seba.
     Vzhľad nie je všetko, no veľa ľudí si myslí opak. Telo je len schránka pre dušu. Keď poviem slovo opti-
mizmus, hneď si predstavím Jura. Nevidí pohár poloprázdny, ale poloplný. Stále sa usmieva a vždy verí, že 
všetko dobre dopadne. Je to dobrá vec, v kolektíve optimizmom všetkých nakazí. Aj týmto prezrádzam viac 
o jeho osobnosti. Prispôsobivý, pohyblivý, produktívny, komunikatívny, náladový...proste typický sangvinik. 
Keď nie je v spoločnosti, trpí. Keď je doma, spí. Väčšinu času stráveného doma preleží v posteli pred tele-

víziou.

Kresba A. Snopková
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Májové návraty

Aha, tam na strome si!

Vidím ťa odtiaľto od dola,

kde tu vtáčik sedí si,

sukňa ti vo vánku plápolá.

Keď sme boli deti, to vieš,

tenkí ako palice strčené do hrachu,

čo som cítil, čo ty, to nepovieš,

viem, že bola si plná strachu.

Teraz vekom medzi dospelými radia nás,

ty žena, ja muž, však preč všetko je,

detská láska nevyprchá, ani neostane v nás,

zostane v listoch, konároch stromu je.

Až ti bude smutno z lásky nešťastnej,

vráť sa sem, kde vždy pekné to bolo,

vytiahne smútok z cesty zdĺhavej,

detská naivita, akoby to len včera bolo.

P. Karaffa

LÁSKA

Prišla ku mne nečakane,

vzala srdce, myseľ, čas,

pohladila moje dlane,

vniesla mi do očí jas.

Uvažujem trochu o nej,

píšem aspoň riadkov pár,

pre niekoho je len trofej,

pre niekoho vzácny dar.

 Keď sa dvaja veľmi ľúbia,

často majú iný svet,

závidia im mnohí ľudia,

môže zvädnúť ako kvet.

Láska je krásna,

občas aj bolí,

správa je jasná,

život nás školí.

E. Smidová
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Školské akcie vo fotografiách

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - SSOŠH (22.05.2020)
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 Odovzdávanie výučných listov - SSOŠH (02.06.2020)
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Vyraďovanie maturantov - SG (29.5.2020)
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L. Daxnerová: Koronavírus – V zajatí dnešných dní
 Hygienické rúška, gumené rukavice, izolácia, zatvorené podniky a vyľudnené 
mestá. Ak by mi pred rokom niekto povedal, že dnes budeme prakticky žiť v karan-
téne, vysmiala by som ho. No niektoré veci sa dejú nečakane, pohltia nás najprv 
trošku, potom viac a napokon úplne celých. A je len na nás, ako sa s nimi vysporiada-
me.
 Koronavírus COVID-19 sa stal ústrednou témou dnešných dní a pochybujem, 
že na planéte jestvuje niekto, kto o ňom ešte nepočul. Toto ochorenie sa prvýkrát 
objavilo v roku 2019 v čínskom meste Wuchan. Postupom času ochromilo celú Čínu, 
krajiny Ázie a neobišlo ani Európu vrátane Slovenska. Prvým nakazeným u nás sa 

stal päťdesiatdvaročný Bratislavčan, ktorého syn sa vrátil z vírusom postihnutého Talianska. K dvadsiatemu 
druhému aprílu bolo doposiaľ potvrdených 1199 pozitívnych prípadov, z ktorých, žiaľ, 14 skončilo úmrtím. 
Na opačnej strane sa však až 258 ľuďom podarilo chorobu prekonať.
 Nikto z nás by ani len nepovedal, že niečo o veľkosti niekoľkých nanometrov dokáže zastaviť život na 
celej planéte. Že dokáže zatvoriť všetky školy, mnohé stravovacie zariadenia, uzavrieť hranice i odstaviť ces-
tovný ruch. Mnohé zahraničné prevádzky museli svoju výrobu u nás dočasne pozastaviť, a tak tisícky občanov 
prišli o prácu. Ekonomiky mnohých štátov smerujú do krízy a už teraz je jasné, že svet sa z niečoho takéhoto 
bude spamätávať ešte pomerne dlho. 
 Aby sme však nehovorili len o materialistických záležitostiach, koronavírus má dopad aj na ľudské 
zdroje. Nesmieme predsa zabudnúť na tých, ktorí tu pre nás aj napriek obrovskému riziku ostali. Tisícky le-
károv a sestričiek, predavačky v obchodoch i drogériách a nespočetne veľa dobrovoľníkov každodenne vys-
tavujú seba i svojich najbližších možnosti nákazy. Zostali tu pre nás, aby sme my mohli ostať doma. A urobiť 
tak niečo, čo nám môže zachrániť život.
 Ako sa však hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a ani tento nebezpečný vírus nie je výnimkou. Vďaka 
odstaveniu cestovného ruchu sa znovu zrodili Benátky a do ich vôd sa vrátili ryby, obloha sa vyčistila od 
spalín motorov lietadiel a počas týchto dní na nej častokrát nevidno ani mráčika. 
 Život v zajatí izolácie sa pre mnohých z nás môže zdať ako nezáživný a plný stereotypu. No na opačnej 
strane nám dáva perfektnú príležitosť ako tráviť čas so svojimi najbližšími. Môžeme sa hrať spoločenské hry, 
budovať silnejšie vzťahy i upevňovať tie, ktoré už vznikli dávnejšie. Môžeme však rozvíjať aj svoje nadania 
– zlepšovať sa v jazykoch, začať so športom, zdokonaliť sa vo varení či pečení. Ba dokonca život v izolácii 
nám dáva jedinečnú možnosť urobiť všetky tie veci, ktoré sme kvôli ruchu bežného života museli odsunúť 
bokom. Niekto si možno konečne nájde čas na dopozeranie obľúbeného seriálu, iný zas na prečítanie knihy či 
na domáce upratovanie.
 Nikto z nás nevie, aký bude ďalší priebeh tejto pandémie, no jedno môžeme povedať už teraz – spolu 
to zvládneme. A preto – buďme zodpovední. Nosme rúška, umývajme si ruky a vyhýbajme sa blízkemu kon-
taktu s inými ľuďmi. Pretože práve tieto maličkosti nás dovedú do úspešného konca. 

N. Dekrétová: Zdravie
Choroba učí, aké cenné je zdravie. Jean de La Bruyere 

     Koronavírus COVID-19 je pandémia, ktorá zasiahla celý svet. Už veľmi dávno u 
nás na Slovensku nebola taká vážna choroba. Odkedy som na svete ja, nezažila som 
takú vážnu situáciu. Zo začiatku som si myslela, že koronavírus ostane len v Číne a 
aj keď ďalej postupoval, nemyslela som si, že príde až k nám na Slovensko a bude to 
mať tak vážne následky. Táto choroba nás skutočne naučila chrániť a ceniť si zdravie, 
a to nielen naše ale aj ostatných. Hlavne tým, že nosíme rúška a  nestretávame sa so 
širokou verejnosťou. 

     Chcela by som, aby sa život vrátil už do stavu, ako to bolo predtým. Vyrástla som v 

Život pred a po koronakríze
(reflexie tretiakov o živote)
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modernej dobe, v ktorej je bežné, že mladí ľudia chodia do kina, do reštaurácie, do baru. Je to pre mňa veľmi 
obmedzujúce a okrem spomínaných vecí, by som sa vrátila aj do školy. Možno by mi tak škola nechýbala, 
keby boli otvorené nejaké centrá, kde by som okrem učenia a varenie trávila voľný čas. 
  Na situáciu sa pozerám z viacerých pohľadov, pre mňa je celkom jednoduché online vzdelávanie, 
pomôžeme si aj so spolužiakmi navzájom, ale pre mladších žiakov, napríklad na prvom stupni? Neviem si 
predstaviť, aké ťažké to musia mať ich rodičia. Nie každý to vie vhodne dieťaťu vysvetliť, to mu učiteľa 
nenahradí. Až tu si rodičia všimli, akí sú učitelia dôležití
 Nemám toľko skúseností, aby som mohla tvrdiť, čo je pre danú situáciu správne. To znamená, že ne-
chcem hovoriť, čo by sa malo a nemalo otvoriť. Možno to tak malo byť, aby sa ľudia zamysleli nad svojimi 
životmi, aby sa planéta trochu zastavila a oddýchla si. Ľudia si budú viac vážiť to najcennejšie, ich zdravie. 
Celý slovenský národ je veľmi zodpovedný, pretože sa mi naozaj páči, ako všetci nosia rúška a chránia sa na 
rozdiel od ostatných krajín.  
 Dúfam, že sa situácia čoskoro vráti späť ako pred koronavírusom, možno sa ešte dlho budeme chrániť 
rúškami či rukavicami, to mi neprekáža, zdravie si chrániť treba. Hlavné je, aby sa to dodržalo a všetko bude v 
poriadku. Preto by som chcela všetkých vyzvať k tomuto činu, aby sa nemuselo znova siahnuť po razantných 
riešeniach, ale aby sme mohli navštevovať svojich starých rodičov bez obáv a s radosťou, aby sme sa mohli 
stretnúť na kávičke či v školskej lavici.

P. Karaffa: Život pred a po koronakríze
 Môjmu psovi je úplne jedno, že máme problém s nejakým koronavírusom. 
Jemu sa život na rozdiel od našich veľmi nezmenil. My v momentálnej situácií 
musíme zostať doma v karanténe. Aj keď niektorým z nás je to proti srsti, pre 
môjho psa to je pozitívum, lebo sa má s kým maznať. Myslím si, že každá situácia 
má dve strany ako minca, pozitívnu a negatívnu. 
 Pred koronavírusom sme niektorí z nás chodili každý deň do školy alebo 
do práce autom. Niektorí ľudia si ani neuvedomujú, koľko veľa oxidu vypustí 
toľko áut za deň. Pri dnešnej situácií ľudia zostávajú poväčšine doma, aby znížili 
riziko nakazenia a tým pádom ide do ovzdušia menej oxidu ako pred koronavírusom. Môžeme to pozorovať v 
hlavnom meste Číny v Pekingu, kde bol neustále smog, ale po pár týždňoch karantény bolo možné spozorovať 
v meste modrú oblohu. Niektorým z nás sa dokonca zlepšili aj známky v škole. Môže to byť tým, že teraz 
môžeme vstávať, kedy len chceme, pravdaže ak nemáme on-line hodinu. Pozitívom je aj to, že môžem viac 
pomáhať starým rodičom, keďže žijeme v spoločnej domácnosti. Dôkazom toho sú moje mozole na rukách, 
ktoré v škole nedostanem. Dokonca aj teraz píšem túto úvahu von na slniečku pri krásnom bzučaní včielok a 
vŕzgania cirkulárky. Super by bolo, keby pani riaditeľka po príchode naspäť do školy prehlásila, že keď bude 
pekne a slnečno, vytiahli by sme stoličky a lavice von a učili by sme sa tam. 
 Koronavírus nás naučil samostatnosti, mňa určite. Zo začiatku som bol splašený ako zajac a prispatý 
ako medveď na jar. Nevedel som sa tak rýchlo zorientovať, ako sa učeniu venovať, ako si značiť dôležité ter-
míny. Koronavírus ako dobrý učiteľ (a aj tí ozajstní učitelia) ma naučili, ako na to a teraz som už zorientovaný. 
Zo začiatku som vnímal práve tento spôsob učenia za negatívum, teraz ho už vnímam ako ďalší spôsob učenia 
samého seba, ako byť pripravený na zmenu.
 Koronavírus nás však vrátil aj do čias 70. rokov, kedy boli v móde dlhé strapaté vlasy, keďže sú 
kaderníctva zatvorené. Ja som to napríklad vyriešil tak, že som sa nechal starkým úplne vyholiť, lebo radšej 
budem vyholený, ako mať neustále „nervy“ na svoje dlhé vlasy, ktoré mi vo všetkom prekážajú. Neskutočná 
výhoda krátkych vlasov je, že keď sa osprchujete, tak máte za pár minút uschnuté vlasy, a to vám ich stačí len 
opláchnuť. Myslím si, že po koronavíruse bude stále pretrvávať sloboda vo vizáži. 
 Viete, čo sa mi  ešte zdá hrozné? Že zapnem TV a dookola počúvam, ako všetko stojí a padá na penia-
zoch. Na niečom, čo je síce hmotné, ale nemá to dušu a ani to nedýcha. Možno práve koronavírus mi ukázal, 
akí sme slabí a možno doba kamenná bola pre ľudí tým najlepším obdobím, keď človek bol len človekom a 
jeho jedinou starosťou bolo prežiť. 
 A to je to, čo mne osobne chýba najviac. Ľudia, ich blízkosť, stretávanie sa s kamarátmi, posilňovňa 
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ale aj konflikty. Všetko to zostalo za dverami karantény. Tak aspoň využívam pekné dni a chodím do lesa, 
lozím po stromoch a zdieľam fotky s kamarátmi, aby sme aspoň takto niečo prežívali spolu.

V. Krakovská: Ako koronakríza zmenila naše životy?
 Charlie Chaplin raz povedal: „Som úplne presvedčený, že je načase nastúpiť novú cestu, aby peniaze 

prestali byť všemocným božstvom krízovej spoločnosti.“ Napriek tomu, že zomrel 
už pred vyše štyridsiatimi rokmi, obsah tohto výroku či želania sa stále nenaplnil. 
Alebo nebodaj áno? 
 Podľa mňa kapitalistický svet učí spoločnosť, že dosť nikdy nie je dosť. Potre-
bujeme viac. Viac majetku, peňazí, viac času stráveného v kaviarňach, reštauráciách, 
obchodných centrách, kinách a divadlách. Ľudia sa tomuto finančne náročnému 
životnému štýlu s radosťou podvoľujú. Tvrdo pracujú, často na úkor zdravia a 
rodiny, len aby si mohli dovoliť podobné svetské záležitosti. Sú však naozaj také 
potrebné, ako sa tvárime?
 Začiatkom tohto roka svetom otriasla kríza. V rámci opatrení bola uzavretá 
väčšina prevádzok, okrem potravín a drogérie. Tým sa naše potreby síce nezmenšili, 

ale možnosť ich realizácie sa značne obmedzila. Mnohí to spočiatku znášali ťažko, ale postupne sme si všetci 
začali odpovedať na jednoduchú otázku: „Potrebujem to?“ Samozrejme, neexistuje správna a nesprávna 
odpoveď. Napriek tomu sa domnievam, že väčšina z nás odpovedala práve: „Nie.“ Tu sa žiada ďalšia úvaha. 
Prečo sme si bez konzumného života nevedeli predstaviť jediný deň, keď teraz zisťujeme, že to zďaleka nie je 
taká neznesiteľná predstava?
 Zamyslime sa, koľko rodičov pozná meno učiteľky svojho dieťaťa? Pri bežnom spôsobe života dospelí 
často zabúdajú na takéto pre nich banálne informácie. S príchodom koronakrízy a karanténnych opatrení sa 
však z rodičov stávajú učitelia. S prekvapením zisťujú, akí potrební boli pre nich ľudia, ktorých meno sa neu-
núvali zapamätať si. Máme tak plné diáre, tak nabitý program, že si nedokážeme v priebehu dňa nájsť čas na 
rodičov, starých rodičov, jednoducho, na našich blízkych. Teraz, keď sa svet zastavil, potrebujú našu pomoc 
oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Nebuďme voči nim ľahostajní. Nielen teraz. Už nikdy k nim nebuďme 
ľahostajní. Nezaslúži si starká, ktorá nám s láskou vypekala koláče, pofúkala každú boliestku, počas prázdnin 
vytvorila teplo domova a mnoho iného, na oplátku trochu lásky? Vyrástli sme. Už nepotrebujeme starých 
rodičov. Máme svojich priateľov, partnera, možno rodinu. Máme prácu, ktorej obetujeme všetko. To by však 
nemalo znamenať, že obetujeme aj čas, ktorý by sme mohli stráviť s rodinou. Neznamená to ani, že nás naši 
milovaní starkí už nepotrebujú. Práve naopak. Potrebujú nás viac než kedykoľvek predtým.
 Áno, ocitli sme sa v ťažkej, pre mnohých bezprecedentnej, situácii. Je však len a len na nás, ako sa 
k tomu postavíme. Keď to celé skončí, môžeme si vybrať z dvoch variantov nášho budúceho života. V tom 
prvom sa môžeme vrátiť k starým zvykom, vysedávaniu v nákupných centrách na kávičke, k neustálemu 
premýšľaniu o práci a ku každodennému zhonu.  Chceme to však ešte? Druhý variant nám ponúka zmenu. 
Túto krízu môžeme brať ako tragédiu alebo ako šancu na nový začiatok. Napriek tomu, že niektoré veci neo-
vplyvníme, máme príležitosť spomenúť si častejšie na našich blízkych. Potešiť ich našou prítomnosťou. Naši 
starí rodičia tu nebudú večne. Neberme ich ako samozrejmosť. Ktorú možnosť si teda vyberiete vy? Ostanete 
v zabehnutých koľajach alebo dáte šancu zmene? Pomohla vám vôbec táto kríza uvedomiť si niečo? Stal sa z 
vás vďaka pandémií lepší človek? 

T. Tyčiaková: Uväznení doma
 Karanténa, obmedzenia, zákazy vychádzania, rúška či rukavice. Okolo tohto sa 
točí dnešný svet. A keď poviem svet, tak tým naozaj myslím celý svet - od východu až 
po západ.
 Kto by to bol povedal, že to nakoniec všetko takto dopadne? Dovolím si tvrdiť, 
že asi nik. Minimálne naše dve generácie ešte nezažili to, čo zažívajú teraz. Sme v 
situácii, ktorú nevieme riešiť. Deti nechodia do škôl, ich rodičia do ich prác a mnoho 
ľudí dostalo výpovede, čo v takejto obrovskej ekonomickej kríze je veľmi zlá správa.
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 Mnoho ľudí sa zamýšľa, ako to vyriešiť, no márne. Musíme to „len“ prečkať. Píše sa to ľahko, no keď 
si človek naozaj uvedomí, ako ekonomika a peniaze zastali, že nás ako krajinu závislú na EÚ to môže naozaj 
postihnúť, tak je to veru zastrašujúce. Ďalšou vecou, ktorou sa ľudia zaoberajú je, ako sa najlepšie chrániť. 
Rúško či nejaká prikrývka, rukavice, dezinfekcia, obmedziť kontakt s ľuďmi a podobne. Dovolím si citovať 
z jednej reklamy: Kto by bol povedal, že ľuďom začne chýbať ich práca, deťom školy a učitelia, či preplnené 
autobusy?
 Keď sa pozriem späť, pol roka dozadu a niekto by mi povedal, že takto bude vyzerať život na celom 
svete, tak mu asi neuverím. Veď predsa to je „len vírus“. Ten vírus mnohých z nás donútil si uvedomiť, čo je 
skutočne to najvzácnejšie, čo máme - naše zdravie. Bojíme sa o našich blízkych, starých rodičov či rodičov. 
Od jednej chvíle, chvíle, keď sa čísla úmrtnosti začali zvyšovať, si naozaj vážime to, na čom skutočne záleží. 
Už to nie sú naše peniaze, majetky, nehnuteľnosti alebo letenky, či dovolenka, ktoré nám prepadli. Sú to naši 
milovaní.
 Myslíte si, že táto kríza je iba negatívna, alebo nemá žiadne plus? Ja si myslím, že to tak nie je. Do 
Benátok sa vrátili delfíny, ozónová vrstva sa zaceľuje rýchlejšie, Indiu môžeme zrazu vidieť aj z iného uhla, 
nielen plnú smogu. Koronavírus a koronakríza boli dar pre našu planétu, pre našu prírodu. Ľudstvo tu je veľmi 
krátko v porovnaní s našou planétou. Tá si za tie miliardy rokov pretrpela dosť, ale nikdy nie v takej intenzite, 
akou ju ničíme my - ľudstvo.
 Na záver by som len dodala, že keď sa raz  všetko vráti  do starých koľají - bude to síce ťažké zotavo-
vanie, ale raz sa z toho dostaneme. Veď vždy po búrke vyjde slnko. Dnes treba len dúfať, že sa to čo najskôr 
vráti tam, ako to bolo predtým.

E. Zvaríková: Život počas koronakrízy
 Ako povedal portugalský politik António Gutteres: „Sme v tom spoločne 
a spolu to prekonáme.“ Myslím si, že to jediné, ako túto pandémiu prekonať, 
je držať spolu a robiť všetko preto, aby sme sa všetci mali konečne dobre a ne-
museli podliehať panike a strachu, ktorý tento vírus priniesol do našich životov. 
Stále ma však vo vnútri zožiera kopa otázok. Prečo koronavírus napadol tento 
svet? Dalo sa mu predísť? A prečo ľudia nedokázali zabrániť jeho šíreniu hneď 
na počiatku jeho vzniku?
 Polemizovať je veľmi jednoduché. Niekedy sa prosto dejú veci, ktoré 
ľudia ovplyvniť nedokážu. Mnoho ľudí, čo ma veľmi zaráža, si však myslí, 
že prioritou je ostať pokojný. To ale z môjho uhla pohľadu nie je pravda. Byť 
pokojný v časoch, kedy sa svet rúti obrovskou rýchlosťou do priepasti, z ktorej niet ľahkého úniku, nie je 
správne. Prioritou je nebyť ľahostajný voči sebe, ľuďom okolo nás a hlavne voči svetu, v ktorom žijeme. 
Musíme čeliť nástrahám a robiť všetko preto, aby sme spoločne dokázali tieto ťažké časy prekonať. Veď nie 
nadarmo nám boli poskytnuté pokyny, ktoré ako správni ľudia musíme dodržiavať.
 Hoci to nie je jednoduché, ale ak je nádej, ako čeliť problémom, ktorým sme boli vystavení, potom 
musíme spraviť všetko preto, aby sme ich prekonali s hlavou vztýčenou a pokorou, ktorú sme v sebe objavili, 
aj keď sme si mysleli, že v nás ostalo len prázdno. A nie je to tak? Podľa mňa nezáleží na tom, za aký čas táto 
pandémia pominie, ale na tom, že sa ako ľudstvo spojíme a to, čo je v nás, nám pomôže zastaviť zlo, ktoré nás 
postihlo.
 Začať sám od seba. To je dôležitá vec, ktorú treba vytýčiť. Netreba sa pozerať na ľudí okolo seba. 
Treba nájsť silu v sebe samom a dokázať si, aký silný človek som. Riadiť sa všetkým, čo je potrebné preto, 
aby som sa mal lepšie, je základ. Či už je to prosté umývanie rúk, nosenie ochranného rúška, dodržiavanie 
pravidelnej hygieny a používanie dezinfekcie, musím si uvedomiť, že to nerobíme len pre seba, ale že tým 
chránime ľudí nám blízkych a ľudí v našom okolí. A hoci som len jeden človek z milióna, ktorý sa snaží tieto 
nevyhnutnosti dodržiavať, musím si uvedomiť, že takých ľudí ako ja, je tu nespočetné množstvo. 
 Chcem tým povedať, že nikto nikdy nezačal od veľkých vecí. Vždy to boli maličkosti, ktoré každého 
posúvali k veľkým veciam. A aj keď sa zdá, že jeden človek nemôže zmeniť svet, tak to nie je pravda.
 A aký vedieme život počas koronakrízy? Samozrejme, nie je možné rozprávať o každom jednom z nás, 
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pretože nikto nevedieme rovnaké životy, a predsa sa nájde niečo, čo máme spoločné a čím si prechádzame. 
Mnoho z nás si môže myslieť, že kvôli pandémii koronavírusu sme ostali doma zakliesnení ako v klietke. 
A pritom to nie je pravda. Byť doma je to, čo nám v skutočnosti pomáha. A v skutočnosti to vôbec nie je tá 
najhoršia vec, pretože tá najhoršia vec na nás číha tam vonku. Ja osobne si myslím, že ostať doma mnohým 
ľuďom ukázalo, že rodina je ten najvzácnejší poklad, ktorý máme a ktorý si musíme chrániť. Poklad, ktorý je 
nášmu srdcu najbližšie. Mnoho z nás sa na vyplnenie času, ktorý trávime doma, rozhodlo tráviť ho v kruhu 
najbližších. Hranie spoločenských hier, rozprávanie zážitkov a spoločné smiatie sa stalo takmer každodennou 
rutinou. Sú tu však aj tí, ktorí musia chodiť do práce a v týchto ťažkých chvíľach do svojich rodín prinášajú 
plat, aby sa život nezdal až tak namáhavý.
 Možno to tak malo byť. Možno sa tomu nedalo zabrániť. A možno to je len skúška pre nás ľudí, aby 
sme si začali vážiť to, čo máme a nepýtali si viac, pretože sú ľudia, ktorí nemajú ani to málo, ktoré máme my. 
Možno sa tejto pandémii dalo zabrániť skôr. Možno nie. Jedno však viem. Sme v tom spoločne a spolu to 
prekonáme.

E. Tomkuliak: Život pred a po koronakríze
 Ani vo sne by mi nenapadlo, že môj bežný život sa zmení zo dňa na deň. Stavím sa, že ani mnohých z 
vás nie. 
 Pred nástupom pandémie sme si hlavne my mladá generácia nevedeli predstaviť iný život, aký sme 
viedli doteraz. Naši rodičia a starí rodičia s tým nemali až taký problém, lebo si ešte veľmi dobre pamätajú 
časy socializmu, kedy si museli tiež toho veľa odriekať, podobne ako dnes počas pandémie. Ako som od nich 

počul, niektoré terajšie opatrenia im pripomínajú dobu z ich detstva. 
 No my sme si to nemali s čím porovnať. Pre nás, mladú generáciu, bolo úplnou 
samozrejmosťou chodiť každý deň do školy, stretávať sa s priateľmi, či ísť von, 
kedy sme chceli, pokiaľ nás pustili rodičia. Mohli sme športovať, venovať sa svojim 
záľubám, navštevovať  rôzne športové či kultúrne podujatia. 
 Samozrejme, že pred pandémiou som zachytil informáciu, že v niektorých kra-
jinách zrušili školy kvôli rôznym politickým konfliktom či prírodným živlom. Pris-
tihol som sa, ako som sa snažil vo svojich myšlienkach vžiť do ich situácie. Pred-
stavoval som si, ako by to bolo, keby sme my nechodili tak dlho do školy a nemohli 
sme ísť von s priateľmi. A prišiel som k záveru, že som si to veru nevedel dosť dobre 

predstaviť. Pripadalo mi to ako niečo nereálne. Ale zároveň niečo, čo by som nikdy nechcel zažiť. A zrazu to 
bolo tu. Zo dňa na deň. Keď som počul o pandémii v Číne, myslel som si, že nás sa to nebude týkať. Že je to 
predsa tak vzdialené od nás, ako tie krajiny, ktoré som spomínal. Keď prišli správy, že nákaza sa začala šíriť aj 
v Európe, stále som tomu nepripisoval žiadnu vážnosť. Nikto z nás totiž netušil, že tá nákaza sa bude šíriť tak 
rýchlo. Čakali sme napäto, kedy sa to objaví aj u nás. Po ohlásení prvého prípadu sa to ale spustilo ako lavína. 
Zo dňa na deň. Život sa nám otočil o180 stupňov. Najprv som si myslel, že to nebude trvať dlho. Aj som sa 
úprimne prerušeniu školského vyučovania potešil. Avšak potom, keď sme videli, že situácia sa stále zhoršuje, 
bol to pre mnohých z nás veľký šok. Pretože sa stalo presne to, čo som si predtým nevedel ani predstaviť. Cítil 
som sa neisto. A veru som sa aj trochu bál, čo sa bude diať ďalej. 
 Ale, ako sa hovorí, všetko zlé je aj na niečo dobré. Ja sa tohto príslovia držím. Pretože táto krízová 
situácia nám v mnohých aspektoch otvorila oči, začali sme žiť trochu inak. Veci, ktoré boli pre nás predtým 
samozrejmosťou, si musíme dočasne odrieknuť. Ale na druhej strane sa môžeme viac venovať veciam, ktoré 
sme pri našom hektickom spôsobe života tak trochu zanedbávali. Zároveň mám možnosť prežívať život počas 
krízy, ktorý som si len ťažko vedel predstaviť. Hoci najradšej by som bol, keby to už bolo za nami a mohol 
som ísť konečne do školy. Nikdy by som neveril, že túto vetu niekedy vyslovím.
 Myslím si, že život po pandémii už nebude taký ako predtým. Pretože táto situácia nám v mnohom ot-
vorila oči. K niektorým veciam budeme mať lepší prístup, napr. k prírode. Budeme si viac vážiť priateľstvo, či 
rodinu, o ktorú sme sa v týchto dňoch báli. Budeme sa viac tešiť z maličkostí, ktoré boli pre nás samozrejmosťou. 
Presne tak, ako sa tešíme,  že príde po zime jar. 
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V. Kindlová: Príbeh Fénixa
 Bola tma. Počula som len vlastné kroky a tichý pukot fakle. Zbadala som temnú chodbu a po chrbte mi 
prebehli zimomriavky. Na okamih som sa zarazila. O chvíľu som stála pred železnými dverami. Mocným trh-
nutím som ich otvorila a mykla sa, keď zaškrípali na kamennej podlahe. Chladný prievan mi postrapatil vlasy. 
Zrazu som videla iba svetlo. Žiarilo jasným ohnivým svetlom a sálalo z neho ohromné teplo. Jeho intenzita 
bola čoraz silnejšia. Oslepovalo moje oči. Rukou som si ich zakryla, no nepomáhalo to. Svetlo žiarilo čoraz 
viac až...

 Cŕŕŕŕŕŕn.... Zazvonil mi budík a vytrhol ma zo sna. Snažila som 
si spomaliť dych, upokojiť sa. Ranné slnečné lúče už prenikali 
cez okno v mojej izbe a vtáky neprestávali štebotať. Bolo sedem 
hodín ráno. Nechcelo sa mi ešte vstať. Skryla som si hlavu pod 
perinu a na chvíľu zavrela oči. Bola to len chvíľa. Keď som už 
konečne vstala z postele, pozrela som na mobil. Je deväť hodín a 
ešte nie som pripravená!
      Dnes je totiž deň, kedy ľudia na celom svete uctievajú naše 
jedinečné Slnko. Deje sa to každý rok v ten istý deň, keď je 
Slnko najvyššie a jeho svetlo je najjasnejšie. No dnes to bude 
ešte výnimočnejšie. Podľa legendy sa každých 540 rokov objaví 
magické stvorenie s ohnivým perím. Ohnivý vták stelesňujúci 
koniec a začiatok, ktorý dokáže liečiť rany svojimi slzami. Nikto 
ho ešte nevidel, ale v každej dobe žije na svete práve jeden Fénix. 
Po čase starne a keď uplynie 540 rokov od jeho zrodenia, priletí 
na najvyšší strom do svojho hniezda a slnko ho na pravé polud-
nie zapáli. Starý Fénix zomrie, zmení sa na popol. No potom sa 
však z popola znovu narodí s ešte väčšou silou. Je to len legenda, 
ale všetci ľudia z nášho mesta v ňu veria a tradujú už generácie. 
Preto dnes je ten deň, kedy dúfame, že budeme svedkami tohto 
úžasného predstavenia. Najvyšší strom sa nachádza priamo u nás 
v centre mesta. Je to pre obyvateľov srdce mesta a ja sa tam práve 

chystám. Ten strom je tu už od nepamäti, možno preto je tak dôležitý. Prekrásny, mohutný strom bez jedinej 
chybičky. 
 Okolo stromu sa zhromaždil dav ľudí. Každý jeden obyvateľ mesta s nadšením a netrpezlivosťou 
pozoruje ešte prázdne hniezdo. Slnko už pomaly vystúpilo. Už len pár okamihov do objavenia sa mýtického 
stvorenia. V tej chvíli ma prepadol pocit, že tá legenda je iba legendou a neobjaví sa. 
 Až zrazu sa z neba zniesla prekrásna ohnivá bytosť. 
Vyžarovala z nej ohnivá energia, ktorá ožiarila moju tvár 
a pošteklila návalom tepla. Prekrásne krídla ju odniesli do 
hniezda, kde vzbĺkla oslepujúcim svetlom jasnejším než 
Slnko a premenila sa na čiastočky popola. Slnečné lúče 
popol zapálili a dav ľudí jasal. Popol horel čoraz viac a viac 
až znova vzbĺkol. Napokon z plameňov vyliezol prekrás-
ny mladý Fénix. Roztvoril svoje krídla a ladne vzlietol z 
hniezda. Krúživým letom okolo stromu sa zniesol na zem. 
Môj dych sa zastavil, keď pristál priamo predo mnou. Pocítila som jeho veľkoleposť a vznešenosť. Zažiaril 
jasným ohnivým svetlom a premenil sa na človeka. Celé mesto s údivom sledovalo, čo sa deje. Ostala som v 
šoku, keď som pred sebou nevidela ohnivého vtáka, ale prekrásnu ženu s čiernymi vlasmi ako popol a v šatách 
prešívaných ohňom. Nebesky krásny hlas ženy ku mne prehovoril: „Dcéra.....“.    
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P. Malčeková: Búrka

                   Mala to byť ich ďalšia obyčajná dovolenka na Floride. Obyčajná preto, lebo 
už odmala boli zvyknutí na každoročné predražené pobyty pri mori a navyše Floridu 
navštívili už veľakrát, takže to pre nich nič extra neznamenalo. No vtedy ešte netušili, 
že práve tento všedný výlet im zmení životy. 
                   Ešte v to ráno, kedy mali Johnsonovci odísť, si balili posledné veci. Annie  
sa spýtala svojich detí: ,,Určite máte všetko? Nič ste si nezabudli?“ Alex a Maddie jej 
otráveným hlasom odpovedali: ,,Hej, máme. Nemôžeme už konečne ísť?“ ,,Dobre, 
ale ak ste si niečo zabudli, tak veľmi dobre viete, že sa po to už vracať nebudeme. 

Drahý, môžeme teda vyraziť?“ Peter vykukol spoza 
rohu terasy: ,,Jasné, už poďme, ja som si už všetky 
veci zniesol dole.“
      Cesta netrvala dlho, ale do jej cieľa boli ešte 
necelé tri hodinky. Všetci boli väčšinu času ticho, 
sem-tam si niekto niečo odšomral. Maddie a Alex 
si púšťali hudbu v slúchadlách a ignorovali okolitý 
svet. Annie bola ponorená do čítania časopisu a Peter 
venoval pozornosť šoférovaniu. Približne uprostred 
cesty zaznel v rádiu ženský hlas: ,,Dnes očakávajte 
v oblastiach okolo Mexického zálivu silné búrky, 
ktoré vyvrcholia v popoludňajších hodinách. Pre-
to neodporúčame tráviť čas na plážach a kúpať sa 
v mori.“ Peter na to odšomral: ,,Jasné, búrky. Ako 
naposledy, však?! Uveril som týmto ich kecom a 
celý deň som zbytočne presedel dnu, kým von bolo 
ukážkové počasie. Znova tú istú chybu neurobím!“ 
Chvíľu nad tým ešte básnil, no netrvalo dlho a aj on 
začal byť ticho ako všetci ostatní. Pár minút na to už 
videli spoza zvodidiel diaľnice nádherné tyrkysové 
more. Čoskoro boli v cieli. 
     Rýchlo si zložili veci v ich súkromnom plážovom 
dome, prezliekli sa, niečo zjedli a nedočkavo uháňali 
na pláž. Bolo naozaj nádherné počasie, obloha bez 
mráčika, more pokojné a krištáľovo čisté. Jediné, čo 
narúšalo túto dokonalú harmóniu, boli davy ľudí a ich 
hlasy všade naokolo. Peter opäť podotkol poznámku 
o nevydarenej predpovedi počasia, ale všetci ju odig-
norovali. ,,Idem pripraviť jachtu, pôjdeme sa previesť, 
tak si tu zatiaľ poležte, prídem po vás.“ 
     Prišiel po asi hodine. Obloha už nebola úplne čistá 
a Annie si to všimla: „Nemyslím si, že je to dobrý 
nápad ísť teraz na more. Pozri, oblaky sa zbiehajú.“ 
Peter sa otočil k nej: ,,To myslíš vážne? Dobre vieš, 
aké prachy som za to vysolil a teraz to mám len tak 
zahodiť? Tak to v žiadnom prípade.“ ,,Dobre, dobre, 

tak teda pôjdeme,“ odvetila mu. Nechcela sa s ním 
hádať na dovolenke a ešte k tomu pred deťmi. Bola 
znepokojená, ale nemala veľmi na výber.
    Keď boli všetci na lodi, dobehol za nimi miestny 
plavčík. ,,Prepáčte, pane, ale teraz nemôžete ísť na 
more, blíži sa búrka a môže to byť pre vás všetkých 
veľmi nebezpečné.“ Annie vedela, že má pravdu, ale 
neodvážila sa do toho zasiahnuť. Iba s deťmi potichu 
vzadu sedela na prepychových kreslách a sledovala, 
čo sa bude diať. Bola z toho celého veľmi nervóz-
na, pretože na Petrovi videla, že už nemá najlepšiu 
náladu. Nahnevaný Peter spustil na od neho o polo-
vicu mladšieho plavčíka sprchu slov: ,,Kto si myslíš, 
že si! Mne tu nikto rozkazovať nebude, tušíš ty vôbec, 
aký som ja vplyvný človek! Choď si radšej robiť svo-
ju prácu, lebo zariadim, aby si o ňu prišiel!“ Urazený 
plavčík so šomraním odišiel. Annie  ho bolo aj ľúto, 
ale nezmohla sa na žiadny čin. Vyplávali. 
    Spočiatku bola dusná atmosféra, ale po pár minú-
tach sa to vrátilo do normálu. Užívali si plavbu, 
smiali sa, jedli zmrzlinu a pili kokteily. Oblaky stále 
pribúdali, no všimli si to, až keď sa úplne zatiahlo. 
Hneď na to sa aj výrazne ochladilo a do toho začal 
pofukovať vietor. Ten silnel a silnel, až sa na mori 
začali tvoriť vlny. So silnejúcim vetrom silneli aj ich 
nervy. Annie zakričala na Petra, na ktorom takisto vi-
dela napätie: ,,Okamžite sa musíme vrátiť!“ On iba 
prikývol a začal jachtu otáčať. No v tom strese si ani 
neuvedomil, že zlým smerom a došlo mu to až po 
chvíli, keď nevidel obrys pobrežia. Začal nadávať a 
kričal: ,,Stratili sme sa! Sme v pasci!“ Sedemročná 
Maddie ho počula: ,, Mami, čo sa to deje? Budeme v 
poriadku, však?“ Do očí sa jej tisli slzy. Jej starší brat 
sedel vedľa nej bez slova so zúfalým výrazom v tvári.  
Annie vedela, že jej to s istotou nemôže zaručiť, no 
aj napriek tomu povedala: ,,Samozrejme srdiečko, 



Lopejík

17

neboj sa, všetko bude v poriadku, len sme sa trošku 
stratili.“ Peter medzitým už stihol zavolať na pobrežie 
pre pomoc. ,,Hneď po nás prídu, povedali mi, že sa už 
nemáme ďalej hýbať, musíme zostať stáť na mieste.“ 
Zúfalo sa postavil ku zábradliu a pozoroval búrlivé 
more. Annie objímala vystrašené deti a volala Petra 
naspäť, nech tam nestojí, že to môže byť nebezpečné. 
No on iba bezdušne a bez jediného slova pozeral do 
diaľky. Prosila ho, no on nič. Cítil, že je to jeho vina 
a bolo mu to veľmi ľúto. Takto tam boli ešte hodnú 
chvíľu. Všetci už začínali mrznúť, no najviac malá 
Madeline, a tak jej mama obliekla svoje tričko a svoje 
telo nechala iba v plavkách napospas tejto zime. V 
jachte nemali žiadne deky ani náhradné oblečenie.
     Prešlo už veľa minút a pomoc neprichádzala. Chy-
tila ich obrovská zúfalosť a ešte väčšia, keď zistili, že 

vysielačka, ktorou sa predtým spájali so záchranármi, 
bola vybitá. Už aj prestávali dúfať, keď vtom začuli 
zvuk prichádzajúceho motora cudzej lode. Zalial ich 
pocit radosti, aký nikdy necítili. Žiadne drahé darčeky, 
značkové veci im nikdy neposkytli takýto pocit. Pocit 
toho, že sú zachránení a budú v bezpečí. 
                     Keď Peter uvidel medzi ich záchranármi 
aj plavčíka, ktorému vynadal, nikdy sa necítil horšie 
ako v ten daný moment. Úprimne sa mu ospravedl-
nil a bol mu veľmi vďačný. Tento zážitok pohol jeho 
svedomím. Odvtedy už neignoroval žiadne varovania 
a vážil si ľudí, čo ich vydávali. Deti sa taktiež stali 
skromnejšími, nepožadovali od rodičov už toľko 
drahých vecí, ani dovoleniek. Tento nepríjemný 
zážitok ich všetkých donútil stať sa lepšími. 

M. Matoš: Cesta
     Traja kamaráti, Juraj, Ondrej a Michal sa počas jedného letného dňa vybrali do lesa.
    Ako tak kráčali hustým lesom, v diaľke zazreli tajomnú jaskyňu. Strhla sa debata o 
tom, či ísť dnu alebo nie. Juraj navrhol, aby sa ju vybrali prebádať. Michalovi sa dnu 
nechcelo, ale nakoniec ho prehovorili, aby išiel s nimi. Opatrne odhrnuli listy, ktoré 
zakrývali vchod do jaskyne a  vkročili dnu.
    Ako prvý vošiel Juraj, očividne jeho zvedavosť bola väčšia ako strach. Jediné svet-
lo, ktoré v jaskyni mali, bol Michalov mobil. Po desiatich minútach začuli v diaľke 
šum vody. Opatrne kráčali ďalej, až kým neprišli k zdroju toho zvuku. Bol to vodopád, z ktorého vychádzalo 
žiarenie. Juraja priviedla zvedavosť k nečakanému činu, rozhodol sa z vodopádu napiť. Priblížil sa k vo-
dopádu a zrazu zmizol. Ondrej s Michalom si pomysleli, že prepadol za vodopád a rozhodli sa mu ísť pomôcť. 
Keď prešli cez vodopád, ocitli sa z ničoho nič na nádvorí hradu pri studni.
    Bolo tam zhromaždenie ľudí. Všetci mali na sebe stredoveké oblečenie, dokonca aj oni. Chlapci si po-
mysleli, že sa tam nakrúca film o stredovekej kultúre a všetci ľudia sú zaplatení komparz, no okolo seba 
nevideli žiaden štáb ani kamery. Najväčšou záhadou však pre nich bolo, ako sa tam vlastne dostali. Do reči im 
skočil malý strapatý chlapec a oznámil im, že už ich hľadá vedúca kuchyne. Chlapci sa rozhodli poslúchnuť 
a nasledovať chlapca. Keď sa dostali do kuchyne, vedúca ich najprv pokarhala a potom im zadala pokyny.
    Michal musel otáčať ražeň nad ohňom, Juraj nosil drevo a Ondrej miesil cesto na chleba. Po čase sa do-
hodli, že sa pokúsia vrátiť domov. Nenápadne vykĺzli z kuchyne a zamierili rovno k studni s úmyslom vrátiť 
sa domov. Pri studni vyskúšali úplne všetko, dokonca sa aj namočili, v tom ich prerušila ozbrojená hliadka. 
Chlapci sa zľakli a od strachu z toho, že ich uväznia, sa rozhodli, že im utečú. Hliadka ich prenasledovala po 
celom nádvorí a nemohli sa jej zbaviť. Ondrejovi napadlo, že sa schovajú v drevených sudoch.
     Po niekoľkých minútach vyliezli a pokračovali v hľadaní cesty domov. Hľadanie nebolo úspešné a všetci sa 
báli, že tu uviazli. Všimli si, že sa stmieva a rozhodli sa nájsť prístrešok na prenocovanie. Našli stajňu pre kone 
a vkradli sa dnu. Ustlali si za veľkou kopou naukladaného sena, aby ich nebolo vidieť. Zobudili sa a neverili 
vlastným očiam, prebudili sa rovno pred vodopádom vo svojom pôvodnom oblečení. Telefón ukazoval ten 
istý čas, ako keď zmizli. 
    Zotavili sa a otriasli z toho, čo prežili a utekali domov. Po ceste domov sa dohodli, že o tomto záhadnom 
výlete do stredoveku nikomu nepovedia.
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A. Hudobová: Em

       Bol chladný večer. Schyľovalo sa k búrke. Obloha čierna a zatiahnutá mračnami, 
akoby sa svet ponoril do temnoty. Sem-tam spoza oblakov vykukol mesiac, osvetľujúc 
strechy budov a chodníky.
       Vracala som sa z večernej prechádzky. Sekla som si to cez čínsku štvrť, kde som 
potiahla pár bagiet a veľmi pekné zlaté hodinky jednému típkovi. Zrazu som si všimla, 
že sa za mnou ozývajú nejaké hlasy. Radšej som zrýchlila a zabočila do uličky. Niet 
nad opatrnosť. Vyliezla som na kovové schodište, ktoré viedlo na strechu. Našťastie 
ma nik neprenasledoval,  tak som si vytiahla jednu z bagiet a začala som sa napchávať. 

Veď od rána som nič nejedla. Bol to trochu hektický deň. Ako som tak jedla, všimla som si, že sa podo mnou 
niečo deje.
       Do uličky vbehli dvaja muži, strašne sa hádali, no ja som ich nepočúvala, pretože takéto roztržky sa dejú 
na ulici deň čo deň. Jeden z nich bol oblečený veľmi formálne, mal tmavomodrý kabát a pod ním zrejme 
oblek. Druhý mal modré rifle a čiernu koženú bundu. Situácia sa začala zhoršovať. Muži začali hlasno kričať 
a strkať sa. Prestalo sa mi to páčiť. Boli príliš nápadní a to je nebezpečné. Mohli prilákať polišov a každý vie, 
že poliši nie sú kamaráti. Zdvihla som sa na odchod, keď som zrazu začula: „Prečo si sa na mňa vykašľal, veď 
sme v tom boli spolu!  Malo to prebehnúť tak, ako sme sa dohodli,“ zreval jeden z nich. „Prečo si ma v tom 
nechal, brácho?!!“ Ten druhý v kožáku: „Prepáč mi, jednoducho tam v okamihu boli všade policajti a mali 
ťa, spanikáril som.“ „A preto si zobral svoju polku peňazí a mňa tam nechal?!“ povedal rýchlym tempom ten 
v kabáte. „Hrozne ma to mrzí, Marco.“ „To vieš, komu hovor, Nico. Dočerta s tebou, teraz ide po mne celá 
polícia. Ja kvôli tebe nebudem hniť v base, zatiaľ čo ty si budeš slobodne behať po svete a užívať si peniaze. 
To teda nie!“ zavrčal ten v kabáte.
 Tie mená mi boli veľmi povedomé, určite som ich už niekde počula. Pozorovala som ich ďalej. „A ako 
sa ti vlastne podarilo utiecť?“ opýtal sa ho Nico. „To je na dlhé rozprávanie a ja, bohužiaľ, čas nemám, aby 
som ti to teraz rozprával, bráško,“ odpovedal s jemným úsmevom Marco. „A čo teda chceš odo mňa?“ opýtal 
sa Nico. „Potrebujem sa okamžite dostať z mesta, na chvíľu zmiznúť, a preto od teba chcem polku tvojich 
prachov, ktoré si si vtedy odniesol z banky,“ nadhodil Marco. „To asi nepôjde,“ povedal pomaly Nico. „Ako 
to myslíš, že to nepôjde?“ zarazil sa Marco. „Počúval si ma vôbec? Bez peňazí sa nedostanem ďaleko a chytia 
ma.“ „Je mi ľúto, ale nemôžem ti dať peniaze. Polícia tuší, že sme to pripravili spolu, pôjdu aj po mne,“ pove-
dal Nico. „A preto som zašiel za jedným chlapíkom od polície a navrhol mu kompromis. Za to, že ich k tebe 
dovediem a dám im dôkazy o všetkých tvojich činoch, ktoré si spáchal, tak mi vymažú záznam a dokonca si 
budem môcť nechať tie peniaze ako menšiu odmenu za zásluhu. Veď predsa po tebe už idú veľmi dlho, medzi 
mafiou si veľká ryba, a tak sme sa dohodli,“ povedal Nico s prešibaným úsmevom. „To nemyslíš vážne, ty 
jedna sviňa,“ zreval na neho Marco, vytiahol z kabáta zbraň a namieril na Nica.
 Tep sa mi zrýchlil. Svoj zrak som upriamila na Marca. „Ty mi tie peniaze dáš!!“ vykríkol Marco. 
„Ľutujem, ale nie, nedám!“ odvetil nahlas Nico. Bola to sekunda, možno dve a zrazu aj Nico držal v ruke 
zbraň vytiahnutú zo zadného vrecka riflí. „Tak ťa budem musieť zabiť a vziať si tie peniaze aj bez tvojho zvo-
lenia,“ zreval Marco. „Len to skús,“ odpovedal tichým a a na tú situáciu pomerne pokojným tónom Nico.
Zrazu padli dva výstrely. Bolo to ako vystrihnuté z nejakého kriminálneho filmu. Ulicou sa ozval  hukot 
vystrelených guliek a hneď aj stíchol. Vystrašenými očami som sledovala to šialenstvo. Obaja sa zniesli k 
zemi. Keď som si už začala myslieť, že sú obaja mŕtvi, všimla som si, ako sa jedno telo v bolestiach zdvíha 
zo zeme. Bol to Marco. Guľka ho zasiahla do ramena, ale zrejme preletela skrz neho bez toho, aby napáchala 
väčšie škody. Nico však to šťastie nemal. Bol na mieste mŕtvy. Posledné, čo som videla, bolo, ako mu Marco 
vyťahuje z koženej bundy obálku a následne sa stráca v temnej uličke.
       Sedela som tam asi ešte ďalších päť minút a snažila sa spracovať, čo sa vlastne stalo. Z dlhého zamyslenia 
ma vytrhol zvuk policajných sirén. Zdvihla som sa a rýchlym tempom som vyliezla na strechu budovy. Vyze-
ralo to, ako keby tam prišla polícia z celého mesta. Všade sa to hemžilo policajtmi. Z jedného z policajných 
áut vystúpil kapitán polície, Michael Smith. Poznám ho osobne. Raz, keď ma chytili za krádež, on ma z toho 
dostal bez toho, aby ma zavrel do decáku. Oblečený ako vždy v obleku, pod ním nepriestrelná vesta, na tvári 
rana po nejakej bitke, do ktorej sa zaplietol a vážny pohľad muža zákona. Po jeho boku jeho parťák a priateľ 
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Lucas West. Títo dvaja šéfujú miestnemu policajnému okrsku už tri roky. „Tak čo to máme dnes, Edward?“ 
opýtal sa kapitán obhliadajúceho lekára. „Musí to byť niekto dôležitý, keď si ma sem vytiahol.“ „To áno, toto 
je Nico de Luca, člen mafiánskej rodiny, ktorá hýbe podsvetím tohto mesta už veľmi dlho. Pred rokom, ak si 
dobre spomínam, si ho skoro dostal za pašovanie drog, ale vymotal sa z toho,“ povedal Edward. „Ďakujem 
za pripomenutie, ako by som mohol zabudnúť. Je dosť ťažké uveriť, že je mŕtvy.“ „Michael, pozri, niekto je 
na streche. Tam hore,“ povedal Lucas a ukázal prstom hore na strechu akurát na miesto, kde som stála. Doke-
lu, pomyslela som si. Okamžite som sa otočila, rozbehla po streche. „Hej! Stoj, počuješ!“ ozýval sa ulicou 
Michaelov hlas. Samozrejme, že som nezastavovala, ba naopak som ešte zrýchlila. Pred sebou som mala okraj 
budovy. Medzera medzi panelákmi bola asi necelých päť metrov široká. Skočiť, neskočiť? Zastavila som, pod 
sebou  som mala len holý betón a pár kovových kontajnerov. Bol by to nepekný pád. Otočila som sa. Za mnou 
už bežal naštvaný kapitán a jeho verný pes Lucas West. Asi to risknem. Tak som sa rozbehla, odrazila od rímsy 
budovy a letela. Keby to niekto natočil spomalene, bolo by to fakt brutálne. Dopadla som na štrk, urobila som 
kotúľ a zastala na zadku. Rozbehla som sa ďalej, zliezla po kovovom schodisku a vybehla na ulicu. Zrazu ma 
oslepilo silné svetlo reflektorov a predo mnou stáli dve policajné autá.
       „Ruky nad hlavu!!“ zreval na mňa jeden z policajtov. Vydesene som urobila, čo mi povedal a podišla som 
pomaly k nim. „Ruky za chrbát, rýchlo, nezdržuj,“ dodal policajt. „Zbláznili ste sa?! Ja som nikoho nezabila, 
ak si to myslíte. Pustite ma!“ vykríkla som. „Ak si nikoho nezabila, prečo si utekala?“ opýtal sa zadychčaný 
kapitán a podišiel ku mne. „Pretože ste policajti? To ako dôvod stačí,“ odvrkla som. „Hej, slečinka, buď slušná 
a odpovedz na otázku,“ povedal Lucas West. „Čo si tam hore robila, Emillie?“ opýtal sa kapitán. „Stačí Em,“ 
odpovedala som. „Em?!“ zdôraznil kapitán.
 „Čo, keď vám to poviem?“ opýtala som sa. „Tak ťa necháme ísť,“ odpovedal kapitán. „Tak fajn, sedela 
som na schodoch a jedla, keď zrazu vbehli do uličky nejaký chlapíci, hádali sa, no a skončilo sa to prestrelkou. 
Jeden zomrel a druhý utiekol s postreleným ramenom. To je všetko, čo viem,“ odpovedala som. „Nepamätáš si 
ako vyzerali?“ „Bola tma.“ „Čo mali oblečené?“ Jeden bol v kabáte, druhý zas v koženej bunde,“ odpovedala 
som. „Nič viac si nepamätáš? Niečo, o čom sa rozprávali, o tom, ako sa správali. Dôležité sú aj nepatrné 
maličkosti,“ povedal kapitán. „Vravela si, že sa hádali. O čom?“ opýtal sa Lucas. Pozrela som sa na neho a 
začala uvažovať. Ak by som mu to povedala, mohol by sa o tom dopočuť Marco. A čo by asi urobil, keby 
zistil, že som polišom vykecala jeho plány a to, že on zabil svojho brata Nica? Čo mám teraz robiť? Ak im to 
nepoviem, tak ma zavrú do detského domova. 
 „Hej? Si v poriadku, Em?“ opýtal sa ma kapitán.  „Áno, som,“ odpovedala som. „Nemusíš sa ničoho 
báť, len nám povedz, čo sa tam stalo, áno?“ opýtal sa ma kapitán. „Dobre teda, bol to David Baccarin.“ 
Neviem, prečo mi napadlo práve toto meno. Pred týždňom o ňom písali v novinách, že zabil nejaký manželský 
pár. „David Baccarin?“ to je predsa psychopat, prečo by zabíjal člena mafie ako je de Luca?“ opýtal sa Lucas. 
„Pretože je to psychopat?“ odpovedala som. „Len vtipkuj ďalej a hneď ti vybavím jedno miesto v decáku, pre 
teba sa určite nájde,“ odvrkol Lucas. „To nedáva zmysel? Si si istá, že to bol on?“ opýtal sa ma kapitán. „Áno,“ 
odpovedala som a začala som si vyčítať, prečo som len musela zabočiť do tej hlúpej uličky. Prečo som nešla 
rovno domov. Toto ešte veľmi oľutujem.
 „Tak dobre teda, teraz pôjdeš s nami na policajnú stanicu, aby sme to spísali.“ Cesta netrvala dlho, na 
mieste sme boli do desiatich minút. Budova polície bola veľká s  obrovským schodiskom. Pripomínala svojou 
stavbou kúsok Parthenón. Vošli sme dnu. Hneď ma zaviedli do vypočúvacej miestnosti. Za tých pätnásť minút 
som klamala viac ako za týždeň. Dúfam, že to bude stáť za to a ja sa odtiaľto rýchlo vyparím. „Tak toto sa mi 
vôbec nezdá, Michael, David je stratený prípad, ktorý útočí, keď sa mu niečo nepáči, alebo nie je po jeho vôli. 
A vieme, že na rýchle zabitie nie je. On používa nôž, prípadne, čo mu príde do ruky,“ povedal Lucas. „Možno 
máš pravdu, ale prečo by Em klamala?“ opýtal sa ho kapitán. „Pretože je to bezďáčka a sirota, ktorá sa stará 
len o seba,“ odpovedal Lucas. „Ja ti neviem, daj nám ešte chvíľku prosím.“ „Samozrejme,“ odpovedal Lucas.
Nechali ma sedieť samú. Určite stoja za oknom, sledujú ma a dohadujú sa. Nemala som sem nikdy chodiť. 
Zrazu sa otvorili dvere a vošiel kapitán. „Už môžem ísť?“ opýtala som sa ho. „Je neskoro večer a vonku je 
hrozná zima, môžeš tu prespať, ak chceš,“ navrhol kapitán a zaviedol ma do prázdnej kancelárie a uložil do 
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kresla.
 „Em? Je pravda, čo si nám povedala? Naozaj David Baccarin zabil Nica de Lucu? Pretože nie je 
správne zatknúť niekoho, kto to neurobil, aj keď nie je úplne bez viny,“ opýtal sa ma. Začala som sa cítiť ne-
príjemne. Ruky sa mi potili a hlas sa mi zasekol. „Em? Ako to bolo naozaj?“ opýtal sa ma a zdvihol obočie. „Ja 
neviem,“ vykoktala som sa. „Ty nevieš?“ opýtal sa ma kapitán. „Ak vám to poviem a vy ho nechytíte a zistí, 
že som to bola ja, tak ma možno zabije,“ vypustila som zo seba. „Toho sa nemusíš báť, mi ho určite chytíme,“ 
uistil ma kapitán. „Vy nemáte ani páru, aké to je žiť na vlastnú päsť. Nemôžete veriť nikomu, na nikoho sa 
spoliehať,“ vykríkla som so slzami v očiach. „Mne veriť môžeš, to ťa uisťujem,“ odpovedal kapitán.
 „Máš pravdu, neviem, aké to tam vonku je, a preto sa ťa ešte raz pýtam, či nechceš prijať moju ponuku. 
Máš len dvanásť, ak si ťa nevezmem ja, tak ťa čoskoro vezmú do detského domova a ja viem, ako veľmi 
tam nechceš. Vieš, že ja a moja žena Jane nemôžeme mať dieťa a chceme si nejaké adoptovať a ja by som 
rád adoptoval teba. Mala by si domov a ľudí, ktorí by sa o teba starali ako o vlastnú. Ver mi, nie sme žiadny 
obyčajný pár ako ostatné, s nami by si bola šťastná a nenudila by si sa,“ povedal a jemne sa na mňa usmial. 
Nebudem klamať, rada by som mala strechu nad hlavou a rodičov, ale nie som si istá, či by to klapalo. „Mys-
líte to vážne? Kto by chcel za dcéru mňa? Som hrozná,“ povedala som potichu. „Podľa mňa si milé a pekné 
dievča, ktorému nechýba odvaha. Tak čo ty na to?“ opýtal sa ma a urobil grimasu. Chcela som povedať áno, 
ale zostala som potichu. „No dobre, nechám ťa spať, dobrú noc,“ povedal smutným hlasom. Vstala som okolo 
9:00 ráno, vyspatá ako nikdy a pobrala som sa za kapitánom, ktorý ma šiel odprevadiť ku dverám budovy. 
Kráčali sme dlhou chodbou, kde na jednej strane boli kancelárie a na druhej mreže a za nimi ľudia. Vyzerali 
tak rozdielne a pritom mali jednu vec spoločnú, všetci tam sedeli kvôli nejakému zločinu. Niektorí boli pokoj-
ní, druhí zasa vydesení. No všetci boli potichu a pozerali na nás.
 Na druhej strane, kde boli kancelárie, to naopak bublalo životom. Telefóny zvonili ako o život a každý 
bol zažratý do svojej práce. Keď sme už boli pri výťahu, vybehol zrazu z jednej z kancelárie nejaký muž. 
Vyzeral, že bol opitý a na všetkých kričal. „Čo sa to deje?“ opýtala som sa kapitána. „Aaale to nič, neboj, toto 
tu máme na dennom poriadku. Tak poď,“ povedal a postrčil ma do výťahu. Keď sme už boli u východových 
dverí, poďakoval mi za spoluprácu a zaželal veľa šťastia a nech som vraj opatrná. 
      Vtedy som to už nevydržala a vykríkla. „Nebol to David Baccarin, kto zabil Nica de Lucu, klamala som 
vám, pretože som sa bála.“ „A kto ho teda zabil?“ opýtal sa kapitán prekvapeným tónom. „Bol to jeho brat 
Marco de Luca,“ odpovedala som. „Urobil to, lebo bol chytený vtedy pri tej lúpeži peňazí z banky, ale utiekol 
vám a od brata chcel jeho časť peňazí, ktoré si odtiaľ vzal,“ povedala som. „Takže s tou lúpežou mu pomáhal 
jeho brat, tak ako som si to celú dobu myslel,“ povedal. „Prečo ste ho teda nezatkli?“ opýtala som sa. „Nemali 
sme dosť dôkazov a bez tých nemôžeme spraviť nič.“ „Pokračuj,“ vyzval ma. „Jeho brat Nico mu tie peniaze 
nechcel dať a dokonca ho zradil. Povedal, že šiel za niekým od polície a navrhol, že políciu dovedie k jeho 
bratovi, vraj má na to dôkazy, že to bol on, kto pred rokom pašoval drogy, ale len v prípade, že mu zmažete 
záznam a bude si môcť nechať svoju časť peňazí. Marco sa na neho naštval a vytiahol zbraň, aby mu pohrozil. 
Myslím, že Nico vystrelil prvý, ale Marca nezabil, no keď Marco dostal ranu do ramena, vystrelil tiež a Nica 
zabil,“ povedala som a zhlboka som sa nadýchla. 
 „Som rád, že si mi povedala pravdu, teraz môžeme zatknúť pravého vraha,“ povedal kapitán a usmial 
sa na mňa. Po asi trojhodinovom čakaní ma kapitán zavolal do jednej z miestností na chodbe. Bola celkom 
malá a na ľavej strane steny bolo veľké okno. Podišla som k nemu a na druhej strane zbadala známu tvár. Sedel 
tam Marco. Bola som prekvapená, že ho tak rýchlo chytili. „Bol zranený a potreboval lieky. Zašiel do lekárne. 
A tak sme ho chytili. Dokonca mal u seba časť peňazí z banky. Tomu hovorím šťastie,“ povedal kapitán a 
zasmial sa.
 „Asi prijmem vašu ponuku,“ povedala som. Kapitán na mňa pozrel s vypleštenými očami a s obrovs-
kým úsmevom na tvári. A tak sa začala druhá etapa môjho života. Lepšieho života, ktorý nepremárnim be-
haním po uliciach a kradnutím. Chcem chodiť do školy, mať kamarátov a veľa pekných zážitkov s mojou 
novou rodinou.
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E. Kapustová: Môj bežný športový deň (fotoreportáž)
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V. Krakovská: Fotoreportáž – Prameň Sama Chalupku

Pomaly ale isto sa nám začína leto. S horúčavami však prichádza aj potreba ochladiť sa. Cesta autom za 
vytúženým opaľovaním pri jazere ale nemusí byť tým pravým orechovým pre každého. Ak teda nechcete 
cestovať ďaleko, dovoľte mi ponúknuť Vám alternatívu v blízkosti našej školy. Iste ste už všetci boli pri 
Krpáčovskom jazere. Avšak neďaleko sa dá schladiť aj iným spôsobom. Približne polhodinu pešo vám zaberie 
cesta z parkoviska k Prameňu Sama Chalupku. Cestička vedie popri chatovej oblasti a pred slnkom je ukrytá 
pod korunami stromov. Prechádzku vám spríjemní i šum potôčika. Nie sú to len slová, fotografie Vám dokážu, 
že toto miesto sa naozaj oplatí navštíviť!
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P. Malčeková: Moje útočisko 
 Za náš nedlhý život vidíme veľa prekrásnych miest. Miest, kde zažívame alebo si predstavujeme tie 
najkrajšie momenty, kde sa vždy cítime pohodlne, kde sa cítime bezpečne a stále šťastne aj napriek nie úplne 
najvhodnejším podmienkam, napríklad zlému počasiu. To preto, že tieto miesta majú v sebe nejaké to svoje 
čaro, ktoré nezažívame nikde inde, iba tam a nech sa deje čokoľvek, nikdy sa v nich necítime zle. A jedným z 
takýchto miest bola pre mňa naša rodinná záhrada. 
 Na prvý pohľad vyzerá obyčajne ako každá iná, samé kvety, stromy, kríky, jeden pomerne malý fólio-
vník a stará búda na náradie. No keď tam vojdem, cítim sa takmer ako v raji. Panuje tam taký dokonalý pokoj 
a ticho ako niekde v hrobe. Ale tým nemám na mysli, že je tam mŕtvo, práve naopak, žije to tam. No nie 
hlučnými davmi ľudí, ani vrčaním áut, ale zvukmi prírody. Nádherným a bezchybným spevom vtákov, ktorý 
sa nesie okolím široko-ďaleko, šumom lístia, knísaním konárov a bzučaním hmyzu. Do toho sa tam vznáša 
úchvatná vôňa rozkvitnutých rastlín, ktoré mamina posadila po celej záhrade. A keď sa k tomu ešte pridajú 
slnečné lúče, ktoré sa rozlejú po celom jej pozemku, spolu to vytvorí perfektnú harmóniu a najlepšie prírodné 
antidepresívum, pretože vtedy na ničom inom nezáleží a táto nádhera naokolo človeka prinúti nerozmýšľať 
nad ničím iným, iba nad tou krásou, čo má pred očami, čo mu znie v ušiach a čo cíti v nose. 
 Keď sa náhodou slnko schová za mračná, ochladí sa a prichádza búrka, vôbec ma to neodradí od toho, 
aby som tam zostala, pretože sa môžem schovať v našom neveľkom útulnom altánku. Ľahnúť si do hojda-
cieho kresla a prikryť sa dekou. Z každej strany ovešaný kvetmi rôznych farieb a druhov, na drevenej stene 
sú zavesené veľké hodiny a väčšinu priestoru v ňom zaberá nemalý stôl s dvoma lavicami. Z neho sa mi vždy 
naskytne úžasný výhľad na takmer celú Podbrezovú,  Lopej, Šiklov a ešte na ďalšie vzdialené hory. Keď 
začne v diaľke pršať, tieto vrchy sa postupne zahaľujú do sivobielej plachty, až v nej napokon úplne zmiznú. 
Prichádzajúce búrkové oblaky zďaleka vyzerajú, ako keby sa rozpúšťali a padali na zem. Prvé bubnovanie 
dažďových kvapiek po streche ma popri ležaní často volá do ríše snov. 
 Vďaka tomu, že sa rozprestiera na kopci, deň tam trvá vždy dlhšie ako dole a západ slnka sa tam dá 
vychutnávať aj v neskorších hodinách, keď je už väčšina okolia zahalená rúchom tmy. 
 Jednoducho ju milujem v každom počasí, ročnom období, v hocijakom čase. Vždy sem môžem utiecť 
pred všetkými starosťami, problémami a zakaždým ma toto prekrásne miesto privíta s otvorenou náručou a 
pomôže mi nemyslieť na všetky hrôzy, ktoré sú mimo neho. Síce je pod našou starostlivosťou ešte iba krátko, 
všetci sme si ju veľmi rýchlo obľúbili a už teraz je neodmysliteľnou súčasťou nášho domova. 

A. Markusová: Miesto, ktoré milujem
 Len jediné miesto v mojom srdci má priestor, pretože na svete nie je veľa takých 
miest, ktoré ma niečím prekvapia. Jedno také predsa len existuje. Miesto, ktoré mám 
rada a ktoré vyzerá tajomne.
 Je to miesto, kde sa mi rozbúcha srdce ako zvon a v mojej mysli sa valí vlna 
krásnych spomienok, zážitkov a pocit ničím nerušeného pokoja. Miesto je tak ne-
vinné, že tam neexistuje nenávisť, falošnosť a nepriateľstvá, odkiaľ sa dá na svet 
pozerať s pocitom slobody a voľnosti. 

 Nachádza sa na kopčeku neďaleko lesa a domu mojej starej mamy. Pri vstupe do lesa je na strome 
urobená jednoduchá hojdačka, na ktorej sa vždy pohojdám so slúchadlami a jemnou hudbou v ušiach. Tiež sa 
tam nachádza drevená lavička so stolom. Zo strmého okraja ide cestička vedená schodíkmi, okolo ktorých je 
krásna zelená tráva, na ktorej  sa s príchodom rána začínajú ligotať kvapky priezračnej rosy. Postupne  pokrý-
va plachta z tisícov farebných lúčnych kvetov. Keď sa spomedzi koruny stromov predierajú ostré a pichľavé 
slnečné lúče a vrhajú sa na celé miesto nádychom tepla, vtedy sa najradšej zašijem do lesa a pohojdám na 
hojdačke, kde pociťujem jemný a vlažný vánok. Ako keby mi chcel les ukázať svoju krásu nielen zvonka ale 
aj zvnútra. Najradšej tam chodím v jari, keď je na stromoch krásne vidieť, ako kvitnú kvety a v jeseni, kedy 

Tam, kde sa vždy cítim najlepšie
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začína fúkať prvý jesenný vánok a pomaličky zhadzúva listy, ktoré postupom času menia farbu od zelenej, cez 
červenú až po žltú. Z toho miesta je nádherný výhľad na celú dedinu. Najkrajší výhľad je vo večernej atmos-
fére, pretože vidím, ako pomaly zalieza slnko a svoje miesto prenechá mesiacu. Vtedy sa les pomaly ukladá na 
spánok. Unavené hlasy vtáctva po zotmení utíchajú a jediné, čo je počuť, sú svrčkovia. Spoza stromov vidno 
modrofialovkasté sfarbenie oblohy. 
   Mám toto miesto veľmi rada. Dokonale sa tu uvoľním a zabudnem na všetky problémy. Nevedela by som si 
iné miesto predstaviť. Vždy sa tam vraciam s radosťou a dúfam, že to tak navždy zostane.  

M. Matoš: Moje rodné mesto 
 Obkolesené horami v prekrásnej nízkotatranskej oblasti leží už skoro osemsto rokov moje milované 
rodné mestečko.  Breznianskou kotlinou, v ktorej malebne leží, sa vinie žiarivá strieborná niť vôd Hrona. 
Ďalšie štyri priamočiaré cestné linky tvoria v strede námestia priesečník, z ktorého si na všetky svetové strany 
môžete vyplniť svoje sny a navštíviť ďalšie časti naše malebnej slovenskej krajiny. Najzaujímavejšia je se-
verná, vedúca k majestátnym dominantám Vysokých Tatier. 
 Kto by nemal rád svoje rodisko? To moje je nielen vizuálne očarujúce, ale skrýva v sebe pestrú a bo-
hatú, strastiplnú, bolestnú ale aj víťaznú históriu. V jeho strede sa rozprestiera jedinečné štvorcové námestie 
s historickou radnicou, rímskokatolíckym kostolom a zvonicou. Červená, modrá, strieborná charakterizujú 
jedinečné erbové farby mesta s ústrednou postavou kapitána Bomburu, v súčasnosti zobrazeného v plnej 
zbroji, odpočívajúceho neďaleko osviežujúcej vodnej fontány. Tento bájny mestský hrdina naďalej stráži už 
nie opevnené hradné múry, ale aspoň veríme v slobodu nás mešťanov. 
 Brezno je prenádherné a svojské v každom ročnom období. S príchodom teplejších dní sa sfarbia 
jeho ulice prevládajúcou zeleňou a paletou rôznych jarných kvetín. Prostredníctvom stromov a kríkov v ňom 
nachádzajú jeho obyvatelia rozprávkové cesty bielymi či ružovými alejami. Oddychové zóny s detským 
džavotom striedajú zóny aktívneho odpočinku. Leto v meste je pokojné, zrejúce, s večernou oslavou života. 
S príchodom prekrásnej jesene, v ktorej sa maliari prírody každoročne poriadne vybláznia, sa zem začína 
pripravovať na dlhý spánok. V našich podmienkach, kde máme aj počas leta najchladnejšie rána, prichádza 
zima ako z rozprávky. Dobiela sa zafarbia stromy, kríky, biela pokrývka prikryje domy i chodníky. Ako 
pavučina sa po všetkom plazí snehová prikrývka s námrazou vytvárajúcou rôzne  kryštálové obrazy. Moje 
rodisko poskytuje širokú paletu zimných radovánok, pre ktoré je toto hornaté okolie ideálne.
 Čarokrásne hory, dobroprajní ľudia, široká a pestrá fauna a flóra, svieže horehronské rána, oddych pod 
gaštanom či lipou počas horúcich dní, to všetko sa zapísalo navždy do môjho srdca a verím, že aj keby moje 
kroky viedli do iných krajov, ponesiem si časy detstva a mladosti v tejto lokalite do svojho nasledujúceho 
života.
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A. Markusová: Portréty

ROMAN „S“

V divých kriakoch Horehronia

šuhaj jarí

                rástol

                             rastie

duch husieľ ho začaroval

hudbou dáva ľuďom

spevom zase ženám

šťastie

Zasvätil svoj život

slovanskej myšlienke

zrástol spolu s Irkou

v mäkkučkej postieľke

Keď kráča

krásny

okolo javorov

lístie sa zatrasie

prítulne

piesňou molovou.

Š. Fedor
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KATKA „T“

Na lúke vyrástla kvetina
a kvitne
až včely bzučia
omamnou vôňou omráči
a láka do náručia

Ach, a ten nektár
sťa svätá voda
ktorú nám na stráni
v studničke
pán boh podal

Hlbokú vieru v človeka
a v jeho pravú tvár
odráža v čarovnom fyzične:
pery, nôžky, boky tônisté
i božský svietnik - ramená

Svoje túžby, bôle, radosti
s pokorou spovedá bohu
niekedy všetci spoločne
sadneme
k jednému stolu spolu

Š. Fedor
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Záverečná prezentácia úspešného projektu Erasmus+
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A. Snopková: Citrón


