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Radovan MATONOG
Dva mesiace prá zdnin

Lucia KOPRIVOVÁ
Môj domov - môj hrad
Spoznala som mladí
ka. Nemal
viac ako 28 rokov. A už za tú krá tku
dobu ho sá m život zaškolil.
Rozpovedal mi svoj životný prí
beh, ktorý sa mi zdal tak trochu pritiahnutý za vlasy, ale okolnosti ma
prinú tili veriť mu. Ale k tomu sa ešte
dostaneme. Pozorne po č ú vajte
(alebo č í
tajte).
l Hej, Jožo pozri sa na tie plá ny,
že sú ú žasné . Pozri sa, tadeto cez
parcelu poteč ie potok a vidí
š tamto
hore, tam dá m vybudovať jazero.
Bude to veľkolepý bará k. Všetok
ná bytok som dal vyrobiť ako
presnú kó piu ná bytku Ľudoví
ta
XIV. A vo vnú tri bude ná dherné mramorové schodište. Na stená ch
budú visieť obrazy z Louvru a v bazé ne bude namiesto vody šampanské . - takto sa vychvaľoval v krč me
u Ská kavé ho koní
ka ná š dotyč ný.
l No to ti prajem. Tvoja žena sa
bude mať ako v bavlnke.
l Ale č o jedna žena, ja ich teraz
môžem mať tisí
ce.
l Ale, Fero, nebodaj si vyhral v
loté rii?
l Vieš kamoško, niekto pre peniaze musítvrdo pracovať a k niekomu idú samé .
l Tak to ti ú primne zá vidí
m. V tej
hnusnej VSŽ robí
m už 25 rokov a
stá le nič . Ani len pré mie mi nedajú .
Dnes majú asi mladíväč šie
šťastie, - bedá kal Jožo.
O 2 roky neskôr v tej istej krčme:
l Hej, Jožo, pozri sa tuná k do noví
n. Nie je to ten tvoj kamará t? No
veď vieš, ten ako sa vychvaľoval s
tým domom, - upozorň uje Miloš.
l Uká ž to sem. A veruže ty má š
pravdu, je to on. Pozri sa, obvinili
ho vraj z brania ú platkov.
l A ja som sa u šé fa sťažoval, že
mladímajú viac ako my. Dokonca
mi šé f pohrozil výpoveďou. A tutok
to má me. Vidí
š ako si holú bok zará bal? - pohoršuje sa Jožo.
l No veď hej, vidí
m. Vieš, ale
jedno má ten chlapec isté . Už sa
nikdy nebude musieť obá vať o strechu nad hlavou. Teda aspoň najbližší
ch 20 rokov.
l Á no, chlapec zí
skal svoj hrad, aj
keď nie v nó bl štvrti, ale len v Leopoldove.

Vybrané prá ce boli ocenené v
Literá rnej sú ťaži žiakov a študentov o Cenu primá tora mesta
Pezinok.

Nastalo leto,
a s ním,
aj čas prázdnin.
Triedy, lavice
vš etko zíva prázdnotou.
Š koly, š kolskú dochádzku
to vš etko,
vystriedali letné tábory.
S letnými tábormi prichádzajú ,
letné lásky, prvé bozky,
ale aj sklamania.
Taktiež nové dobrodružstvá,
s ktorými prichádzajú ,
aj nové priateľstvá.

Ocenení účastníci literá rnej súťaže.

Katarí
na BOČ EVOVÁ
Dlane
Do dlane sa mi skryl deň , všetko utí
chlo.
No dlane sú dve. To noc vykukla spoza prstov
a obklopila moje štastie.
Uč upená , zahalená lá skou cí
tim farby.
Rá tať hviezdy sa mi zachcelo, cez otvorené dlane nazrieť chcem do tajov.
Som šťastná .
Len tak sa rozbehnú ť po lú ke plnej rannej rosy.
Smiať sa a lietať.
Do dlane sa mi skryl deň , všetko utí
chlo.
No dlane sú dve. Ako Ja a Ty.
Sme dvaja pocestníblá zni, ktorísa rozhodli
í
sť pešo na mesiac.
Len tak roztvoriť ná ruč a objať celý svet,
zasiať v srdciach mier.
Do dlane sa mi skryl deň , všetko má zmysel.
No dlane sú dve. To noc vykukla spoza prstov
a obklopila naše šťastie...

Linda PIKTOROVÁ
Bez konca
Ďalšie zimné rá no. Tmavé a
sychravé rá no a ja si beriem svoju
deravú a špinavú deku a chystá m
sa sadnú ť si na ulicu plnú uponá hľaných ľudí
. Veď há dam sa
niekto pristavía zľutuje sa nado
mnou, nad chudá kom. Pozriem do
skrinky s jedlom, ale ná jdem len
samé prá zdne obaly. Pri zatvá raní
skrinka hrozne zaškrí
pe a pes,
môj chudá k pes, zač ne štekať .
Utí
šim ho pomaly, ale predsa.
Poč ujem dupot na schodoch do
mojej izby. Samozrejme, domá ca.
"Koľkokrá t som ti vravela, aby to
psisko už neštekalo?! A kedy mi
dá š peniaze? Sľú bil si mi ich minulý týždeň a stá le nič . Ak ich doobeda nedonesieš, zbalí
š si handry
a vypadneš!" krič ía pozerá na
mň a ako na kopu humusu. Prisahá m, že dnes jej tie peniaze dá m,
aj keďv to vôbec nedú fam.
Psa dá vam na vôdzku, ak sa tak
dá ten kú sok špagá ta nazvať, zabalí
m sa do deky, utiahnem na
krku letnú šatku a nasadí
m si deravé rukavice. Pomaly vychá dzam von.
Z myšlienok ma preberie silný
ná raz vetra. Ako to, že je tu taká
zima? Veď sú všetky okná pozatvá rané !...aha...prá ve preto tu tak

mrzne. Som na ulici. Tu by ma viac
potešilo, keby boli okná otvorené
dokorá n.
Pomaly prichá dzam na svoje
zvyč ajné miesto na ná mestí
. Na
autobusovej zastá vke mrzne pá r
mladých ľudí
. S odporom odvrá tia
zrak a nastupujú do autobusu,
ktorý prá ve prišiel. A opäť som
sá m. Ako každé rá no. Prach v silnom vetre poletuje a pichá ma v
oč iach. Kam sa ten vietor poná hľa? Kam sa poná hľajú ľudia?
Kladiem si otá zky a krá č am k trafike, kde sa schová m pod bú dku.
Sadnem si k rohu kde najmenej
fú ka a pes si mi ľahne k nohá m.
Ako verísvojmu pá novi! A pá n
ho sklame. Už dnes budeme obaja
spať na ulici. Vo vzduchu poletujú
odpadky a nará žajú o bú dku. Nerytmické buchotanie vytvá ra
zvlá štnu clivú meló diu. Vieč ka sa
mi zatvá rajú a odrazu...sní
vam?
Priamo predo mnou letí kú sok.....č o je to? Ú strižok z noví
n,
alebo bankovka? V tejto chví
li bankovka, to by bol zá zrak! Beží
m pre
tú vec...á no, stal sa zá zrak!!! Teraz
má m peň azídosť. Vydržia mi na
mesiac! Kú pim jedlo pre seba aj
pre psa, zaplatí
m ná jomné a ešte
mi aj zvýši. To je šť astie. Neskutoč né ! Pes vycí
ti moju radosť a
zač ne vrtieť chvostom.
Musí
m to oslá viť. Poná hľam sa

No, ale dva mesiace,
tie uplynú , ako voda.
Ani sa nenazdáš ,
a prázdniny sú preč.
Ostali len spomienky,
a fotiek pár.
Š kola, š kolskádochádzka,
prichádza zas.
Stres z skú š ania a písomiek
začína zas.
Dva mesiace v š kole,
tie nám pripadajú ,
akoby trvali večnosť.
Ale dva mesiace prázdnin,
ubehnú ,
že ani nevieme ako.
Tak, treba žiťa vychutnávať,
každú minú tu, hodinu,
ba aj celý deň,
naplno.

do stanič nej krč my. Taká to udalosť sa nestá va v mojom živote
každý deň . Sadá m si za pult, pes
č aká vonku, a objedná m poldeci.
Len jedno, jediné . Ach.. skvelý
pocit. Há dam.. si dá m... ešte jedno, veďmi nemôže uškodiť .
Zabudnem na zimu, horú č ava
mi udrie do tvá re a lezie po celom
tele, pod golier, do uší
, po korienky vlasov. Zhorí
m... Pivko!
Á no, ochladíma pivko! Lejem ho
do hrdla.. jedno, druhé , tretie.
Skvelá chuť . Ešte cigaretku, tú ,
najlepšiu! ... hik... hik... hik... platí
m! Koľko.. hik..? Č ože? Ale veď
toľko nemá m!
V tej sekunde akoby sa mi zrú til
svet. Č ašní
k ma vykopne von.
Premrznutý pes pozerá na mň a
s ná dejou v oč iach a mne sa
spravízle nielen v žalú dku, ale aj
na duši. Pomaly krá č am späť na
ná mestie. Bú dka je plná ľudí
. Ich
nevľú dne pohľady mi dajú jasne
najavo, že do nej nepatrí
m. Na
mojom mieste na ná mestíuž tiež
sedíniekto iný a tak idem... domov. Domov?! Kň uč ípes a aj môj
žalú dok.
Pred brá nou do penzió nu sa povaľujú všetky moje veci. Sadá m si
na najbližšie schody. Pozerá m na
nohy ľudí
, ktoré sa pred mojimi
oč ami menia každú sekundu.
Ostá va len pes.
... a svet je taký uponá hľaný...

