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ÚVOD

DRAMA-TVOR je krajský festival dramatickej tvorivosti zameraného na súčasnú 
tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom 
jazyku, určených výlučne na javiskové spracovanie. V tomto roku sa konal prvý 
ročník. Organizátorom festivalu bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s divadelným 
združením Art VAMO.          

Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia 
a Žilinský samosprávny kraj.         
             
           
PROGRAM

Súčasťou festivalu boli dva vzdelávacie workshopy. Počas workshopu v do-
poludňajších hodinách, ktorý viedol pedagóg, režisér a autor divadelných hier, 
Mgr. art. Vladimír Mores, sa účastníci dozvedeli viac o tvorbe dramatického tex-
tu určeného na javiskové stvárnenie. Bližšie sa rozprávali o téme, zásadách tvorby 
príbehu, o deji, postave, charaktere postáv, vzťahu a konflikte v divadelnej hre. 
            
Účastníci boli vedení k rozvíjaniu jednak remeselných zručností pri tvorbe 
a taktiež k rozvoju vlastnej fantázie a tvorivosti pri písaní. Prakticky si vyskúšali 
vytvoriť krátky dramatický monológ a dialóg, ktorý zároveň prezentovali a vy-
hodnocovali napĺňaním kritérií dramatického textu určeného na javisko.  
            
Ďalšie cvičenia počas popoludňajšieho workshopu viedol lektor Andrej Opálený. 
Zamerané boli na hľadanie zdrojov a podnetov na písanie, ktoré sú pre tvor-
bu dôležité. Častokrát sa nejedná len o osobný zážitok a skúsenosť vďaka ktorej 
chcem písať, vypočutie alebo prečítanie si príbehu v knihe.   
         
Inšpiráciou pre napísanie dramatického textu môže byť: 

-    hudba a slovom vyjadrené pocity pri jej počúvaní 
-    vzájomná interakcia s ďalšou osobou – pohľad, vnímanie 
      prítomnosti, vyjadrenie priebehu myšlienok, 
      pocitov z pozorovania bez slov 
-    dopĺňanie pohybovej aktivity slovným komentárom, 
      a tak dotváranie deja replikami 
-    vnímanie priestoru sluchom, keď oči nevidia 
      a slovom sa vyjadria prežívané pocity    
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Autorský  text, písaný počas tvorivých aktivít s použitím hudby, vzájomnej osob-
nej interakcie, vnímaním priestoru sluchom, vznikal nie len jedným autorom, ale 
aj v spolupráci ďalšími autormi.        
        
Účastníci workshopu mali možnosť napísané dramatické texty, či už prihlásené 
na festival alebo vzniknuté počas workshopu, prezentovať v priestore a hľadať 
spôsoby ich interpretácie. V krátkych etudách ukázať svoju predstavu uplatne-
nia autorských textov na „doskách, ktoré znamenajú svet.“   
            
Počas festivalu ako aj v jeho závere boli vedené otvorené diskusie 
ku každému z prihlásených dramatických textov.   

V závere festivalu bola ocenená Simona Vaváková, ako autorka  dramatického 
textu, ktorý najlepšie spĺňal kritériá pre písanie divadelnej hry. Ocenená autor-
ka festivalu v spolupráci s lektorom workshopu predniesla svoj text a tak jed-
notliví účastníci ho mali možnosť spoznať ho, porovnať jeho kvalitu so svojim.

Do tvorivých aktivít počas dňa sa zapájali aj dvaja pedagógovia zo základnej školy 
a základnej umeleckej školy, ktorí prišli spolu so žiakmi.     

Všetkým účastníkom workshopov patrí vďaka a uznanie za účasť, 
kreativitu a tvorivosť.        
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LEKTORI

Andrej Opálený
Dlhoročný autor umeleckej literatúry, literárnych diel, najmä divadelných hier 
a textov. V minulosti sa svojou poéziou a prozaickou tvorbou prezentoval v re-
gionálnych kolách v Liptovskom Mikuláši ako aj na literárnej súťaži Jašíkove 
Kysuce.           
 
Dlhé roky pôsobil v odborných porotách na prednes, prezentáciu detských 
divadiel a divadla dospelých. Za posledných päť rokov píše prózu, dramatické 
texty ako pre dospelých, tak aj pre deti. Má vytvorenú svoju elektronickú 
stránku (www.divadelnehry.sk), na ktorej širokej verejnosti prezentuje svoje die-
la. Za posledných päť rokov napísal niekoľko divadelných hier pre dospelých, 
z ktorých najúspešnejšia je hra: Moje meno je napísané na dverách, s ktorým 
získal ocenenie na celoslovenskej postupovej prehliadke.    

Je spoluzakladateľom a aktívnym členom OZ Art Vamo. Pri písaní autorských 
literárnych a dramatických textov pre deti spolupracuje s cieľovou skupi-
nou. Viaceré z divadelných hier a textov inscenačne prezentuje na javisku. 
V poslednom roku napísal dramatický text Motovidlo, ktorý sa prezentu-
je deťom ako autor a herec.       
            
V roku 2020 napísal niekoľko poviedok, príbehov o žiakovi Miškovi. Vo svojej 
tvorbe chce pokračovať spracovaním existujúcich a dopísaním nových príbe-
hov do literárneho diela pre deti a mládež s jednotným námetom. Následne ich 
doplniť ilustráciami a vydať.       
       
      
Vladimír Mores
Je absolvent VŠMU Bratislava, odbor divadelná réžia. Dlhoročný autor umeleckej 
literatúry, literárnych diel, najmä dramatických textov. Jeho hry Jablko na streche 
a Psoriáza získali významné umiestnenie na prestížnej českej súťaži Cena Alfré-
da Radoka. Takmer dvadsať rokov pôsobí ako pedagóg literárno - dramatického 
odboru ZUŠ L. Árvaya v Žiline, kde v spolupráci s deťmi píše, režíruje.   
            
Má bohaté skúsenosti v tvorbe dramatických textov pre deti a mládež, ich insceno-
vaním. Dlhé obdobie spolupracuje s ochotníkmi z Divadelného súboru Jána Palári-
ka z Čadce. Má vytvorenú svoju elektronickú stránku (www.divadelnetexty.sk), na 
ktorej širokej verejnosti prezentuje svoje diela. Je spoluzakladateľom a aktívnym 
členom OZ Art Vamo.          
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AMANDA A LÍZA -  PRINCEZNÉ DRAKOV
 
Postavy:
Amanda
Líza
Drak, starý pán
Rodičia
 

Za siedmimi horami a siedmimi dolami žilo jedno milé malé dievčatko menom 
Amanda. Amanda nebola obyčajné dievča. Dievčatá z mesta ju volali „divná 
Amanda“, lebo mala rada drakov. Mala chorého otca, a preto sa musela každý 
deň o neho starať a nemohla chodiť do školy. Musela každé ráno chodiť do ob-
chodu a do lekárne po lieky. Jedného dňa stretla po ceste jedno dievča a videla, 
že sa hrá so šarkanom v tvare draka.       

Amanda sa jej prihovorila: ,,Umm, ahoj, ty máš rada drakov?“ 

,,Jasné, že áno, sú to najlepšie tvory sveta, aj keď niek to hovorí, že neexistujú. 
Ale to nie je pravda,“ povedala Líza.        
 
Odvtedy sa kamarátili. Zistili, že majú toho veľa spoločného. Keď mala Amanda 
14, zomrel jej otec. Nechcela sa dlho s nikým rozprávať, pretože to on jej povedal 
o drakoch a sľúbil jej, že raz jej jedného ukáže a že ju vezme tam, kde on uvidel 
svojho prvého draka. A preto Líze napadlo, že na to miesto Amandu vezme. 
Dočítali sa totiž, že drakom chýba panovník a dračia krajina je v ohrození. 

,,Crrrrn!“ ,,Crrrrn!“ 
        
,,Áno?“ 

,,Ahoj Amanda, dlho sme sa nevideli a viem, že ti je veľmi smutno, ale napadlo 
mi, že by som ťa vzala na to miesto, o ktorom si tak veľa hovorila.“  

Amanda dlho nič nehovorila a Líza sa začala báť, čo na to povie. 

Vtom Amanda vybehla von s ruksakom a zakričala : „Líza, to je ten najlepší nápad, 
aký si kedy mala.“          

Na Líze bolo vidno, že je rada, že vidí Amandu po dlhej dobe.  
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„Môžeme vyraziť?“ spýtala sa Amanda.  

„Amanda, ja som zabudla doma ruksak, zastavíme sa ešte u nás doma, 
“ skonštatovala Líza.      

A tak sa vybrali k Líze domov. Líza odomkla dom a počula, ako sa rodičia zase 
hádajú.           
  
,,Marek, takto to ďalej nebude fungovať.“ 

,,Máš pravdu, Linda, nebude to fungovať, rozvod bude najlepšie riešenie.“ 

Líza to celé počula, ale aj tak vybehla hore po schodoch a začala sa baliť. 

,,Líza si v poriadku?“ spýtala sa Amanda. 

,,Prečo by som nebola v poriadku, uvidíme draka a to je náš sen.“ 

A tak vyrazili. Nastúpili na prvý autobus, ktorý išiel do Freimerku a vystúpili na 
konečnej, kde zistili, že budú musieť prejsť pešo dlhú cestu. Išli už dlho a pomaly 
sa stmievalo, a tak im napadlo, že prespia niekde v najbližšom hoteli. To bolo od 
toho miesta 5 minút. Prespali tam a skoro ráno vyrazili. Vlak im išiel o deviatej. 
Mali ešte chvíľu čas, tak zašli do potravín a kúpili dva croasanty. Keď nastúpili do 
vlaku, pani sprievodkyňa si vypýtala lístky. Amanda ukázala lístky a išli si sadnúť. 
O hodinu zastavili v malom mestečku v Bluberne a vystúpili.   

Chýbalo už len chvíľu, aby dorazili do mesta drakov a zrazu... ,,Crrrr-crrrrr!“ 

Líze zvonil mobil a keď sa pozrela, kto volá, zistila, že je to mama 
 .
,,Líza, ty to nezdvihneš?“ 

,,Samozrejme, že to nezdvihnem, nechcem, aby mi to pokazilo deň. Dnes mož-
no uvidím draka a vieš, aká je mama, určite bude chcieť, aby som išla okamžite 
domov a to ja nechcem!“        

Keď mobil dozvonil, dievčatá si požičali bicykle a išli do vedľajšieho mesta 
k zastávke Dragon stop.          
            
,,Tak Amanda, sme tu a už stačí iba nájsť tú jaskyňu.“ 

,,Konečne,“ prerušil ju nejaký starý pán. ,,Vy hľadáte jaskyňu drakov?“  
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,,Áno ujo,“ odpovedala Líza. 

,,Ja viem, kde tá jaskyňa je, ale nebude to také jednoduché. Musíte najskôr 
splniť tri úlohy.“         

Dievčatá vedno počúvali starého pána. 

,,Keď splníte všetky tri úlohy, dostanete kľúč, ktorý dovnútra pustí iba tých, 
čo tieto tri úlohy zvládli. Potom sa z týchto ľudí stanú králi a princezné.“ 

Amanda bola veľmi natešená, ale Líza sa trochu bála. 

,,Čo bude prvá úloha ujo?“ nadšene sa spýtala Amanda. 

,,Prvá úloha nebude ťažká, budete musieť napísať básničku o drakoch a ak to 
zvládnete, donesiete mi ju.“        

Dievčatá sa rozutekali, schmatli pero a papier a začali písať. Písali verše ako 
o závod. Po pol hodine bola básnička hotová.      

Starému pánovi sa básnička veľmi páčila, a tak odvetil: ,,Prvú úlohu ste splnili, 
uvidíme, či dokážete zvládnuť aj tú druhú.“      

,,Rýchlo, prezraďte nám, čo je ďalšia úloha.“ 

,,Druhá úloha spočíva v tom, že musíte prejsť rieku bez toho, aby ste sa namočili.“

Dievčatám napadlo, čo sa učili na fyzike, a tak nazbierali veľa dreva a kameňov 
a začali hádzať kamene do rieky a po kameňoch tam nahádzali drevo a konáre.

,,Amanda to už bude stačiť,“ povedala Líza. 

,,Máš pravdu, stačí, už len, aby sme prešli na druhú stranu.“ 

Dievčatá sa rozbehli po kameňoch a zvládli to bez namočenia. 

,,Zvládli ste to, a teraz ešte posledná najťažšia úloha. Budete musieť vyrezať na 
sušienky tieto znaky, ale pozor, ak sa vám tieto sušienky zlomia alebo poškodia, 
je koniec. Je vám to jasné?“       

,,Áno, môžeme začať?“ spýtala sa Amanda. 
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Amande napadlo, že jej otec hovoril, že keď sušienku trochu navlhčí, pustí tvrdosť 
a zmäkne. Preto začala Amanda sušienku oblizovať. Líza nevedela, čo Amanda 
robí, ale začala po nej opakovať. Keď už obidve  cítili, že sušienka je polomäkká, 
vtlačili do nej znak.         

,,Zvládli ste to, a preto vám odovzdávam kľúč od jaskyne.  
Držím vám palce a majte sa.“         
  
,,Počkajte!“ zakričala Líza. 

Ale starý pán už odišiel a viac sa neukázal. Jaskyňu už mali pred nosom, a tak 
Amanda vytiahla kľúč a odomkla. Dlhú dobu sa nič nedialo a začínali byť smutné, 
ale zrazu sa jaskyňa otvorila a v nej ležal veľký červený drak, ktorý spal. Obidve 
začali kričať od šťastia a to draka zobudilo.      

,,Vitajte tu u mňa, rád vás zase vidím.“ 

Dievčatá nechápali... 

„Zas? Veď ťa vidíme prvýkrát v živote! Je nám cťou!“ 

,,Vidím, že nerozumiete.  
Ja som ten starý pán, ktorý vám dal úlohy a potom zmizol,“ usmial sa.    
       
,,To ste naozaj vy? Ako ste to dokázali?“ spýtala sa Amanda. 

,,To je veľké kúzlo a toto tajomstvo nie je pre všetkých. Vy ste ale veľmi odvážne 
dievčatá! A tak teraz konečne prvýkrát po sto rokoch z vás môžem spraviť 
princezné a konečne bude všetko tak, ako má byť.“     

Drak začal krúžiť okolo Amandy a Lízy a vtom sa z nich stali dračie princezné. 
Kliatba bola prelomená a dračia krajina zachránená! A nad Dračou jaskyňou 
zazvonil zvonec a dračej rozprávky je koniec!      
 

Terézia Drdáková 
ZŠ s MŠ Hôrky 
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BOL TO SEN? 
 
Postavy:
Spolužiaci - Sasha, Chris, Vina, Noah, Anna
Pani Darová

 
Bol to deň ako každý iný. To si možno myslí väčšina ľudí. Ale nie. Veru nebol. 

Bol Halloween. Naši hlavní hrdinovia, boli ako klasicky po škole. Sedeli tam 50 
minút a rozmýšľali nad životom. Všetko sa zmenilo, keď KONEČNE zazvonilo. 
Poviem vám, to bola ale rýchlosť. Ani 20 sekúnd a už stáli nastúpení pri dverách.

,,Plánujem ešte skočiť do potravín, pôjde niekto so mnou?“ povedala s úsmevom 
Sasha.           

,,Tomu ver!“ zakričal Chris. 

,,Mne rodičia povedali že mám mazať domov,“ povedala smutne Vina. 

,,So mnou vôbec nepočítajte,“ povedal arogantne Noah. 
,,Ja pôjdem!“ zakričala radostne Anna. 

Všetci vyšli von z triedy a začali pomaly kráčať dole schodmi.  
Zaznel VEĽMI hlasný buchot.     
        
,,Č-čo to bolo???“ zakričala Vina s nervóznym úsmevom. 

,,To nič, ty si taká bojazlivá...“ prekrútil očami Noah. 

,,Podľa mňa, by sme sa mali ísť pozrieť, či si náhodou niekto neublížil pri páde,“ 
navrhol Chris.          

,,Dobre teda...“ smelo povedala Sasha. 

Pomaly sa naša partia otočila a išla naspäť hore. 

,,Nemám z toho moc dobrý pocit...“ zašepkala Anna.  

Dostali sa späť na horné poschodie. 
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,,Vidíte, vravel som vám, že to nič nie je. Švihajte, chcem byť už doma...“ 
povedal s hlavou hore Noah.       

,,Poďme radšej už preč...“ poradila Vina. 

S týmito slovami sa vracajú na schodisko. Prídu o poschodie nižšie a hneď ďalší 
problém. Tento krát to je blikajúce svetlo.      

,,To by sme mali nahlásiť školníkovi,“ povedal Chris. 

BUM! TRESK! BUM! 
Niečo podobné týmto zvukom sa ozýva z dámskych toaliet.    
     
,,Uh- to budeme ignorovať, ŽE?! Možno len potrubie!“ zakričala Vina. 
 
,,No, neviem teda, či potrubie,“ povedal Noah, aby vystrašil Vinu. 

,,Prestaňte vy dvaja! Neviem ako vy, ale ja  sa tam pozrieť idem,“ povedala pyšne 
Sasha.            

,,Idem s tebou,“ povedala Anna. 

,,Um- ja tu radšej zostanem...“ povedala Vina s úsmevom. 

Anna a Sasha odišli na ich inšpekciu WCka. 

,,HA HAH HA HA HA HAAAAA!!!!“ ozvalo sa z rohu. 

,,ČO TO BOLO?!?!?!?“ zakričala Vina a schovala sa za Chrisa. 

,,Um- to neznie nejako normálne...“ povedal Chris desivo. 

Čo Vinu a Chrisa však najviac zarazilo, bolo že sa najviac zo všetkých triasol 
Noah.             
            
,,Kto je tu ten strachopud naozaj...“ pomyslel si Chris. 

,,Ja... JA SA TAM IDEM POZRIEŤ,“ povedal pyšne Noah, aj keď sa triasol ako mač-
ka, keď vylezie z vody.         

,,Tým pádom idem s tebou!“ zakričala víťazne Vina. 



14

Chris nemal na výber, a tak išiel s nimi. Sasha a Anna inšpektovali záchody. Jeden 
bol zamknutý.          

,,Um- prečo sa nedá otvoriť??“ spýtala sa Anna. 

Zrazu, z ničoho-nič schmatlo čosi Sashu za nohu. Zakričala tak hlasno, že to ne-
bodaj aj kdesi v Afrike počuli. Noah, Vina a Chris to však zaujímavo nepočuli. Po-
maly prišli k rohu.          

,,Chriiiiiis, kamoooš, ak si naozajstný chlap, tak musíš ísť prvýýý!“ navrhol Noah.

,,Dobre teda...“ vzdychol si Chris. 

,,POČKAJTE NA MŇA!“ zakričala Vina. 

Chris sa nenápadne vykukol spoza rohu. Bolo tam dievča, teda skôr osoba, s čier-
nymi vlasmi a krvavými šatami.        

,,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA!“ zakričal Chris a schmatol Vinu a Noah. Beža-
li, až kým sa dostali k schodisku.      

,,A ČO SASHA A ANNA??!!“ spýtala sa desivo Vina. 

,,O... oni si poradia aj samé, bežte kým sa dá!“ navrhol Noah. 

,,Ale sú to naše kamošky!“ zakričal Chris. 

Hneď ako to zakričal, videl Annu a Sashu vybiehať z WCka. 

,,BEŽTE!!!!“ zakričala Anna. 

Všetci sa spoločne rozbehli dole schodmi. Bežali, až kým neprišli k veľkej čer-
venej mláke.           

,,T... to je len farba... VŠAK?!?!?!“ zakričala Vina vystrašene. 

,,Určite...“ povedal Noah. 

,,Poďme radšej... preč,“ navrhla Sasha. 

,,Dobrý nápad,“ povedali Chris a Anna. 
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KONEČNE prišli na prízemie.

,,To bola teda húsenková dráha!“ vzdychla si Vina dojatím.

,,Veru áno,“ súhlasila Anna.

,,HA HA AHAH AHAHA HAHAAH AHAHA AHA AAAAHHHHAHAH 
HAHAHAHAHAHAAAAA, ešte to len ZAČNE!!!“ povedal povedomý hlas, 
ktorý sa predtým ozval z rohu na 2. poschodí.

,,Mysleli ste si, že to bude také ľahké?!“

,,TO SNAĎ NIE JE PRAVDA...!“ povedala Vina v strese.

,,HA HA AHA HAAA NIKAM NEJDETE!“ zakričal tajomný hlas a chytil Vinu 
za rameno.
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Tá určite videla nebo na pár sekúnd. Naši hrdinovia sa rýchlo otočili na Vinu.

,,PANI DAROVÁ???!!!“ zakričali všetci.

,,Áno, je to tak,“ usmiala sa pani Darová. ,,Keďže je dnes Halloween, dohodli 
sme sa s kolegami, že si spravíme trochu zábavy.“

,,A... a čo tá ruka v toalete?“ spýtala sa Sasha.

,,To bol len Pán Bonk.“

,,A čo to blikajúce svetlo?“ spýtal sa Noah.

,,To už dávno blikalo, ale keďže sa cez deň väčšinou v škole nesvieti, nikto si to 
nikdy nevšimol.

,,A TÁ ČIERNA KRVAVÁ POSTAVA???“ spýtal sa Chris.

,,Haha, to bola len pani Medová,“ zasmiala sa.

,,Heh, naozaj som tomu verila...“ povedala Vina, keď už nevedela, kde je sever. 
,,A musím povedať, že tá mláka červenej farby na schodoch vyzerala fakt reálne! 
Myslela som si,  že to je naozaj krv!“       

,,Aká mláka? Žiadnu farbu sme na schodisko nedávali...“ povedala pani Darová.
         
,,Takže... POČKAŤ... TO BOLA-?!“ 
 
 

Laura Mešťanová
SZUŠ Ružová 1637, Žilina
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BOLA MOJIM PRVÝM ANJELOM 
 
Postavy:
Ja
Otec
Mama
Ona

Keď som mal 14, nemal som takmer žiadnych kamarátov, a to často viedlo   
k hádaniu mojich rodičov.         
            
Otec:   Môžeš za to ty! 

Mama: Akože prečo ja?! 

Otec:   Lebo si pri ňom nebola, keď to potreboval. 

Mama: To myslíš vážne? Ja sa tu starám o všetko, to ty si ten čo je furt preč. 

Otec:   Uzavrel sa do seba. Ja musím pracovať! Nezabúdaj na to... 

Mama: Ty si otec! Máš tu byť pre neho tiež. Nemôžem všetko zvládať sama... 

Otec:   To som. A ty si matka. Mňa bude potrebovať neskôr. 

Mama: Myslíš? To bude kedy? Keď odíde z domu?! To už bude nanič on je tu 
a teraz Ťa potrebuje...          
     
Otec:   Povedal som neskôr. 

Otec sa rozkričal na mamu. Hrnuli sa mi slzy do očí z toho ako kričal, tak som rýchlo 
ušiel do izby.           
 
Jedného dňa sa všetko zmenilo. Uvidel som ju stáť v lesoparku pod stromom. 
Opierala sa o strom a hľadela na mňa. Len na mňa. 

- Si nádherná. 

Pri pohľade na ňu som sa takmer roztopil ako kus ľadu. 
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- Vieš o tom? 

Mlčala. 

- Vyzeráš ako anjel len nemáš krídla. Môj anjel! 

- Prečo mlčíš? 

- Nedokážem sa ti do očí pozerať, tak dlho. Žiaria ako malé svetielka. 

- Kam si zmizla? 

 Zmizla. Už som ju nevidel.   

 
Každý deň som sa vracal na to isté miesto a čakal som na ňu, ale márne. 

- Kde si? 

- Vieš, že ťa tu čakám? Je ti to jedno? 

Vždy som mal slzy v očiach. 

- Nemôžeš len tak prísť a odísť. 

- Nemám sa s kým porozprávať. 

- Prečo si sa mi už viac nezjavila? 

Slzy všetko zväčšujú a tak svet okolo bol odrazu veľký. Ako môj problém. 

 
Po roku som na ňu myslel stále menej. V kútiku srdca som aj tak stále veril, že ju 
znova stretnem. Až som na ňu úplne zabudol. Jedného dňa sa mi opäť zjavila. 

- Už nemôžeš byť sen. 

Oči mi žiarili ako dieťaťu. 

- Mám 16. 

- Na rozprávky neverím. 
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Ona:    Ja viem. 

- Jupí, tak rozprávaš? 

Ona: Máš narodeniny... Všetko najlepšie. 

- Ďakujem ani nevieš aký som šť... 

- Nestihol som dopovedať a zas bola preč. 

- Zasa si zmizla... 
 

Začal som si uvedomovať, že som sa asi do nej zamiloval.  
Mama stála pred dverami mojej izby a počula ma o nej básniť.    
           
- Bože ona je tak nádherná. Musím ju mať, je dokonalá, potrebujem ju znova 
vidieť.           

Mama: O kom hovoríš? Poznám ju? (S úškrnom na tvarí sa ma spýtala.) 

- Pochybujem. 

Mama:    Poznáte sa dlhšie? 

Mama:    Ako vyzerá? 

Mama:    Kde chodí do školy? 

- Neviem. 

Mama: Ako sa volá? 

- Neviem. 

Mama: Čo vlastne o nej vieš? 

- Všetko a zároveň nič. 

Mama sa rozosmiala. 

Mama: Môj synček je zamilovaný. 
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Videl som ten jej nádherný úsmev. Zasmial som sa aj ja. 

- Môžem si pospať? 

Mama:    Áno. 

Mama ma pobozkala na čelo a odišla z izby. 

- Nedokážem na ňu prestať myslieť musím ju znova vidieť. 
 

Dlhšie sa mi nezjavila. Postupne som znovu zabudol. Teraz mám 18 a stále  
neviem či sa mi to náhodou len snívalo. Ale chcem veriť, že je to pravda. 

Blížili sa moje narodeniny. 
 
Rodičia sa stále hádali. 

Mama:    Nevieš, čo mu je? 

Otec:      Ako to mám vedieť. (Znechutene sa pozrel na mamu.) 

Mama:    Mne nechce nič povedať! Skús ty. 

Otec:      Ja? 

Mama:  Áno ty! Si jeho otec mal by si byť jeho vzor a nie tu len sedieť alebo byť 
preč! Je to aj tvoj syn! Povedal si, že keď bude starší tak sa s ním porozprávaš...

Otec:     Nechce sa so mnou rozprávať. 

Mama:    Ani so mnou ale ja sa aspoň snažím tak sa konečne začni aj ty snažiť a starať 
sa o nášho syna!          

Vybliakla mama na oca. Ten sa na ňu iba díval. Po chvíľke sa ukľudnila. 

Mama:  Začni s ním tráviť trošku viac času alebo sa porozprávajte síce je starší 
ale stále je to náš syn... (Odišla z kuchyne.)      

Otec:     To by sa nesmel stále zamykať. (Zahučal za ňou.)  
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Po týždni nespania, premýšľania a nesústredenosti som sa rozhodol,  že sa vrátim 
na miesto, kde som prvýkrát začal veriť na nemožné. Presne v deň mojich naro-
denín.  Lesnou cestičkou som sa vybral k cieľu. Vyzeralo to tam skoro rovnako. 
Úzky potôčik a mohutné stromy. Bol som blízko, ale stále nie na tom istom mieste. 
Ako som kráčal, spomínal som. Strom tam stál. Sadol som si a čakal. Tak veľmi 
som chcel, aby prišla.         

- Kde si? 

- Vieš, že ťa tu čakám? Je ti to jedno? 

Bol som tam tak hodinu a nič sa nedialo a keď som sa zrazu rozhodol odísť, zjavila 
sa. Hneď ako som ju uvidel, pripadal som si ako vtedy, keď som mal 14 rokov. 

- Si nádherná. 

- Ešte viac som sa do teba zamiloval. 

Ona: To si mi už raz povedal. Pamätáš sa? 

- Si dokonalá. 

Ona: To si mi ešte nepovedal. 

- Viem o tebe toho viac. (Povedal som pyšne a pousmial som sa.) 

Ona: Si si istý? (S úškrnom sa na mňa pozrela.) 

- Áno. 

- A teraz počúvaj. 

Pousmiala sa. 

- Keď sme sa stretli prvýkrát, 
vedel som, že niečo zvláštne cítim, 
ale ešte som to dokázal uniesť.                  
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Po druhom stretnutí, som začal písať do denníka. Všetko len o tebe a tomto 
mieste, kde sme  sa stretli. Dokonca som sa ťa snažil nakresliť. Ale každý nákres 
bol nedokonalý. Potrhal som desiatky papierov. Myslím, že keď ťa nedokážem 
dostať z hlavy, som zamilovaný.        
            
Ona: To je diagnóza? 

- Neviem. Možno hej. 

Ona: Prídem ťa pozrieť. 

-  Kedy? To myslíš vážne? Nevieš, kde bývam. Ani ako sa volám. 

Síce nemohla vedieť, kde býva, veril som jej a tešil som sa, že ju uvidím. 
 
Ona: Nevadí. Nejako si poradím. (Žmurkla na mňa a zasa zmizla.)   
            
Učiteľka: Rišo. Rišo... (Bliakala po mne.) 

- Áno, pani učiteľka, deje sa niečo? 

Učiteľka: Si na hodine slovenčiny, alebo si navštívil krajinu snenia? 

- Neviem. 

Učiteľka: Ty to nevieš? 

- Som na hodine slovenčiny, lebo ste tu vy. 

Učiteľka: A kto by tu mal byť miesto mňa? 

Mykol som plecami. 

- Vy. Inak by to bola nuda. (Žmurkol som sa ňu.) 

Začervenala sa. 

Učiteľka: Ešte že tak. Odpíš si text z tabule! 

Učiteľka pokračovala v písaní. 

Odpisujem poznámky a mám ten úžasný pocit, že je tu. Akoby sme boli jediný 
na planéte a všetko nám patrilo a boli najšťastnejší. Do mojich myšlienok vstúpil 
kamarát.           
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Kamarát: Si zamilovaný? 

- Myslíš? 

Kamarát: Čo ti je? Si nejaký divný. 

- Neviem. 

Kamarát: Nevnímaš ani našu profáčku, z ktorej sme všetci chalani v triede paf. 
            
- Skutočne? 

Kamarát: Máš teplotu? (Zasmial sa.) 

- Asi pôjdem domov. 

Kamarát: Ak nie profáčka, tak kto? 

- Akože kto? 

Kamarát: Máš babu. Že mi to hneď nedošlo. Kto to je? Poznám ju? 

- Idem domov. 

Postavil som sa a dal sa na odchod. Nechápavo sa na mňa pozrel a hral urazeného. 
Jeho to prejde. Zasmial som sa.       
 

Moje myšlienky nad knihou v mojej izbe prerušilo klopanie na dvere. Stála tam 
ona v celej svojej kráse, živá a nádherná.      

- Mala si pravdu, ale neviem ako sa voláš? 

Ona: Mia a ty? 

- Rišo. 

Ona: Môžem ísť ďalej? 

- Samozrejme. 

Tak sa mi podlamovali kolená, že som sa čudoval , že ešte stojím. 
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V mojej izbe sme sa dlho rozprávali. Vyzeralo to, že nič iné nedokážeme. 

- Už je skoro polnoc. (Povedal som unavene a potichu.) 

Ona: Ja viem. Ty, ty ma vyháňaš? (Začala sa zakoktávať.) 

- Nie, nie. Ty nemáš, kde spať? 

Ona: Mám, prečo? 

- Ja neviem. Mohla by si prespať u mňa. (Žmurkol som na ňu.) 

Ona: Pod jednou podmienkou. 

- Súhlasím. 

Ona: Aj keď nevieš akú? 

- Aj tak súhlasím. 

Ona: Pobozkaj ma. 

- Akože teraz? 

Ona: Keď nechceš... (Otočila sa.) 

- Neodchádzaj. Mia? Si tu? Kde si? Nevidím ťa. Mia?! 

- Bojím sa, že si krehká a keď ťa pobozkám, rozpadneš sa na malé kryštáliky. 
Vráť sa.           

Začali sa mi tlačiť slzy do očí. Bože ja ju milujem. 

Mia sa usmiala. V poslednej chvíli. Inak by navždy zmizla. 

Prvýkrát som sa jej skutočne dotkol. Perami na krku. 
Otočila sa. Pobozkal som ju.         
   
Ona: Milujem ťa. Prečo sa usmievaš? 

- Hovoríš to tak vážne? 

Pousmial som sa ešte viac. 
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Ona: Už sa usmievam. Ak ti srdce búši ako dostihový kôň, musíš sa usmievať ako 
priblblý.           

Smiali sme  sa obaja. Dlho. A potom sme sa znovu začali navzájom venovať naším 
perám. Po chvíli som si uvedomil, že už bez nej nevydržím. Tak som pomedzi boz-
ky povedal.           

- Mia? 

- Áno? 

- Ostaneš už so mnou navždy? (Spýtal som sa s iskričkami v očiach.) 

Pousmiala sa a ja som nedočkavo čakal ako malé dieťa na vianočný darček. Po-
bozkala ma.           

Ona: Áno, lebo ťa milujem. 

- Aj ja teba. 

Pobozkal som ju na čelo a spolu sme si v objatí ľahli na posteľ. 
 

 

Sofia Vecchio
ZŠ Lichardova 24, Žilina
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GOMBIČKA ANIČKA 
 
Postavy:
Gombička Anička
Žena, mamka
Muž, tatko

 
Kedysi dávno v malom domčeku na kraji mesta žili raz muž a žena. Žili veľmi 
skromne, nemali deti, ktoré tak veľmi chceli, pretože si nemohli dovoliť mať doma 
čo i len jeden hladný krk naviac. S jedlom si vystačili ledva dvaja, aj keď chodili 
do práce obidvaja. On bol kominár a ona krajčírka. Každé ráno žena vyprevadila 
svojho muža a išla si robiť svoju robotu. Vybrala si látky, ktoré potrebovala na 
odev, ktorý práve išla šiť, krabičku s gombíkmi, ihlu, niť a nožnice. Nastriha-
la si látku tak, ako si to deň predtým načrtla. Kusy látky potom zošila dokopy 
tak, aby z toho vznikol kabát. Z krabičky vybrala sedem rovnako veľkých, ale 
farebných gombičiek a položila ich na stôl.      

Odniekiaľ sa ozvalo: „Au!“ 

Žena sa začudovala, ale pomyslela si, že sa jej to asi len zdalo.  
 
Krabičku s gombíkmi položila na stôl a znova bolo počuť: „Au! To bolí!“ 

Žena sa vyľakala: „Kto to bol?“ 

Znova sa ozval ten neznámy hlas: „To som bola ja. Kto iný by to predsa bol?“ 

Žena sa čudovala: „No a kde si? Nevidím ťa.“ 

„Tu, pod krabičkou s gombíkmi,“ odpovedal jej hlas. 

Žena teda zdvihla krabičku s gombíkmi. 

Pod ňou ležala pripučená malá červená gombička: „No konečne, to ti teda trva-
lo, mamka.“ Ženu posledné slovo prekvapilo: „Mamka?“    

„No, áno. Vy ste teraz moja mať!“ 

Gombička sa poobzerala naokolo a potom sa opýtala: „A kde je tatko?“ 

Žene poskočilo srdce v hrudi, keď jej gombička povedala mama. 
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„Išiel vymetať komíny.“ 

„Takže tatko je kominár a vy ste kto? Krajčírka?“ opýtala sa ženy gombička. 

„Áno, práve šijem kabát. Pomohla by si mi? Ale, najprv mi povedz, ako sa voláš,“ 
odpovedala jej mama.         

„Nemám meno. To mi musíš vymyslieť ty,“ riekla gombička. 

„Páči sa ti meno Anička?“ opýtala sa jej mama. 

„Anička, to je krásne meno. Tak sa teda budem volať?“ opýtala sa zase gombička 
mamy. „Samozrejme, ak budeš chcieť,“ odvetila jej mama.    

„Pravdaže chcem.“ 

„Ideme teda šiť ten kabát?“ 

Anička s radosťou vyskočila mame na plece a tá ju učila ako prepletať ihlu cez lát-
ky tak, aby z toho vznikol nejaký odev. Potom ju naučila, ako správne uchytiť na 
kabáte gombičky, aby sa neodtrhávali, ale pevne držali. Aj Anička si skúsila zašiť 
jednu gombičku. Veľmi sa jej to nedarilo. Viac jej išlo samotné šitie. Kabát bol ho-
tový. Bol čierny ako uhoľ s bielym lemovaním a krásnymi farebnými gombíkmi.

„Ten je ale nádherný,“ zajasala Anička, „pre koho vlastne je?“ 

„Neprezradíš to nikomu?“ opýtala sa jej so šibalským úsmevom mama. 

„Samozrejme, máš moje slovo,“ odpovedala jej Anička. 

„Môj muž, teda tvoj tatko, má zajtra narodeniny. Všimla som si, že na kabáte, ktorý 
práve nosieva, má dieru. On mi to ale nepovedal, lebo nechcel, aby som si robila 
starosti s jeho kabátom a míňala látku. Tak som sa rozhodla, keďže má zajtra naro-
deniny, že mu ušijem kabát,“ vysvetlila mama Aničke a potom dodala: „Ale nie, že 
mu to prezradíš!“ „Neprezradím,“ povedala Anička, „sľubujem.“   

Vonku sa pomaly začalo stmievať. Blížil sa čas, kedy mal prísť tatko domov. Mama 
poupratovala látky do skrine, krabičku s gombíkmi, ihlu a nite a nožnice dala do 
šuplíka. Anička zatiaľ pozbierala malé kúsky látok a nití a dala ich do koša. Kabát 
potom spolu skryli pod posteľ a išli pripraviť večeru.    

Mame v tej chvíli napadlo: „Ako ťa len uživíme, dieťa moje?“ 
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Anička jej bezstarostne odpovedala: „Neboj sa, všetko sa vyrieši, uvidíš.“ 

Mamka teda naučila Aničku, ako spraviť praženicu, prestrieť stôl a nakrájať 
chlieb. Anička akurát krájala posledný krajec chleba, keď sa otvorili dvere a dnu 
vošiel urastený, zafúľaný kominár.       
            
„Dobrý večer,“ pozdravil sa. 

Vyzul si vysoké čierne čižmy, kabát si zavesil na vešiak spolu s klobúkom a sadol 
si ku stolu. „Ruky si netreba umyť?“ opýtala sa ho žena.    

„Aha, prepáč, zabudol som, mal som ťažký deň,“ odvetil jej a šiel si umyť ruky. 
            
„Bol som vymetať komíny v deviatich domoch a bežne chodím do troch,“ riekol, 
keď si znova sadol ku stolu.        

„Si neskutočne pracovitý,“ pochválila ho žena, „my sme ti za to pripravili 
fantastickú večeru. Nech sa páči praženica pre najlepšieho muža na svete.“ 

Muž sa začudoval: „My? Prišla ti pomôcť suseda?“ 

„Nie, pomohla mi naša dcéra, Anička,“ odvetila mu žena a ukázala na malú 
Aničku vedľa taniera.          
            
Muž sa nestačil čudovať, keď mu tá malá gombička doniesla krajec chleba 
a strčila lyžicu do ruky.         

„Dobrú chuť vám prajem, milý tatko. Dobrú chuť, milá mamka,“ zaželala im 
Anička a sama sa pustila do praženice.       

Keď tatkovi došlo, že je konečne otec, bol šťastím bez seba, pokiaľ sa nezamyslel 
nad tým, že nevie, ako malú gombičku uživia.     

Anička si všimla, že sa trápi a tak povedala: „Tatko, netrápte sa, všetko sa vyrieši, 
uvidíte. Verte mi.“          

Na druhý deň ráno, mama s Aničkou zablahoželali tatkovi k narodeninám. Dali 
mu kabát, ktorý spolu ušili.       

„Ďakujem. Ten je ale krásny. Taký nádherný som ešte nikdy nemal. Ako si vede-
la, že potrebujem nový?“ opýtal sa ženy.      

„Toľko ťa už poznám,“ usmiala sa na neho žena. 
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„Tatko, dnes pôjdem do roboty s tebou. Včera som pomáhala mame, dnes pomôžem 
zase tebe,“ povedala Anička a skočila tatkovi do vrecka na kabáte.   
            
Kominár si teda vykračoval po ulici s Aničkou vo vrecku. Z kabáta mu jeden gom-
bík odpadol. „To bol ten, čo som prišívala ja. Vieš ty čo? Namiesto toho gombíka, 
pôjdem ja. Aspoň budem lepšie vidieť na cestu,“ zahlásila pohotovo Anička.  
            
Tatko najprv nesúhlasil, ale ona ho nakoniec presvedčila.  

„Keď sa ti bude zdať, že sa nedržím pevne, pokrútiš mnou a ja sa prichytím 
silnejšie, dobre?“ „Dobre teda,“ súhlasil tatko a priložil Aničku na miesto 
chýbajúceho gombíka.          
            
Ona sa tam pevne prichytila a keď sa tatkovi zdalo, že sa púšťa, vždy s ňou 
trochu pootočil. Nejakou náhodou sa vždy stalo niečo, čo si kominár ne-
vedel vysvetliť, ale vždy, keď Aničkou pokrútil, nejakému človeku sa pri-
hodilo niečo dobré. Ľudia si to všimli tiež, tak si mysleli, že kominár prináša 
šťastie. Od tej doby, čo chodievala s kominárom aj gombička Anička, ľudia 
v meste nepoznali chudobu. Ani kominár so ženou už neboli chudobní. Dokon-
ca mali aj vlastné deti. Kominár tak naliehal na Aničku, nech mu vyzradí, 
ako to všetko robí, až mu to prezradila. Do dnešnej doby chodieva kominár 
s farebnými gombíkmi po meste a prináša ľuďom šťastie, ale iba on vie, že 
to nerobí on, ale jeho prvorodená dcéra, gombička Anička.   
 

Lucia Miháliková
ZŠ s MŠ Hôrky
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KRAJINA DISNEY
 
Postavy:
Hayden - hlavná postava, 9 ročné dievčatko s veľkou fantáziou
Mickey - rozprávková postava, veľmi milá a priateľská -myš
Mama - mamina Hayden
Rozprávač - ocino
Cruella Devil - záporná rozprávková postava, 
ktorá si robí kožúšky z dalmatínov
Dobrá víla - rozprávková postavička, 
veľmi milá a priateľská pomáha každému kto potrebuje pomoc

 
ÚVOD 
 
Rozprávač: Dobrý deň, malé dámy a malí páni. Dnes si povieme rozprávku, 
nie hocijakú, ale o krajine, do ktorej každé dieťa by rado vstúpilo. Možno by 
v nej aj bývalo. O krajine Disney. Disney, ako vieme, je meno, pod ktorým sú 
rozprávky ako Popoluška alebo naša prekrásna Snehulienka alebo aj myšiak 
Mickey..... a iné Disney rozprávky. No, ale vráťme sa do príbehu. Tento príbeh 
sa odohráva v Londýne, na ulici menom Hidden street, kde v sivom domčeku 
bývalo dievčatko Hayden aj so svojimi rodičmi. Hayden bolo 9 ročné dievčatko 
plné fantázie, energie a lásky. Jej mamina ťažko pracovala, nepatrili medzi veľmi 
bohatých, ale aj tak to zvládali. Jej ocino robil robotníka. Chodil aj na mesiace 
preč a malá Hayden ho skoro vôbec nevídala. Však za to jej mama vždy večer 
pred spaním prečítala rozprávku od Walta Disneyho. A kto to vlastne je? Prečo 
sa volá ako meno pod ktorým sú všetky tie krásne rozprávky? Ja vám to po-
viem. Walt Disney je človek, ktorý napísal všetky tie prekrásne rozprávky. Jed-
na z jeho najpopulárnejších bola o myšiakovi Mickeymu. A práve tú Hayden 
mala tak veľmi rada. No, ale vráťme sa do prítomnosti. Takto v jedno poobe-
die v lete sa spýtala mamy či môže ísť von. Mama povedala, že môže. Ale na 
hodinku. A tak sa Hayden vybrala von. Prešlo dvadsať minút Hayden a bolo 
strašne horúco, pretože prešla veľmi veľa až k Big ban. Sadla  si pod obrovitánske 
hodiny a začala si rozprávať všelijaké príhody myšiaka Mickeyho.  
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Hayden: A tak sa Mickey vybral pod Big Ban. Bolo mu horúco sadol si a čakal na 
zázrak...           

Rozprávač: A nie je to povedomé? Áno máte pravdu. Hayden vyšla na výpravu.

Čakala asi desať minút, ale nič tak sa rozhodla že pôjde domov. No zrazu Big Ban 
strašne zarachotili.          

Hayden: Čo to je, haló? Haló!! Je tam niekto?!! Prosím ťa ozvi sa. 

Vyľakaná až do kostí spadla a pozerala na dvere, čo sa pomaly ale isto otvárajú. 
Zrazu sa ozval hlas upískaný ale zábavný. Na zemi sa objavil tieň s veľkými uša-
mi a hlavou malé chudučké telo s chvostom a tenké ruky s veľkými rukavicami. 
Hayden sa od strachu posunula čo najďalej od tieňa. Postava začala hovoriť. 
            
Mickey: Neboj sa ničoho, nechcem ti ublížiť, ani ťa vyľakať. Prišiel som za tebou 
ako kamarát.          

Hayden sa postavila a podišla bližšie ale nikoho nevidela. 

Hayden: Kto alebo čo si? Ak hovoríš, že si prišiel ako kamarát, musíme sa pred-
staviť. Preto, prosím, vyjdi, inak budem mať stále strach.    

Postava vyšla. Ako vyšla, Hayden spadla sánka, potkla sa od prekvapenia 
a spadla na zem.          

Hayden: To si nejaký maskot? Ty nemôžeš byť pravý Mickey, no nie. 

Mickey sa pousmial a povedal. 

Mickey: Maskot a ja? Nie a práve preto som prišiel. Si jediné dieťa, ktoré po toľkých 
rokoch vo mňa verí. Ktoré čakalo na mňa a zázračný svet Disney. Ešte žiadne 
dieťa sa takto neobetovalo aby zašlo tu a čakalo.     

Hayden odpovedala. 

Hayden: Aha... ja som vedela, že to bude fungovať. A odkiaľ si prišiel? A fakt máš 
všetkých tých kamarátov? No, a ako sa má Minie? A to ako, že keď si myšiak, tak 
z polky vyzeráš ako človek?        

Hayden začala Mickeyho zahlcovať toľkými otázkami, že sama nevedela, že sa 
chcela vôbec na niečo také opýtať. Zrazu sa pozastavila nad niečím, čo už nebolo 
dvakrát také dobré.          
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Hayden: Pre pána, ja som mala byť za hodinu doma! Určite prešlo viac. 

Mickey ju upokojil tým, že jej vysvetlil ako to v jeho prítomnosti alebo iných roz-
právkových bytostiach chodí.        

Mickey: Neboj, keď si s nejakou rozprávkovou Disney postavičkou, hodina je ako 
minúta. Čiže prešla iba minúta.        

Hayden zasa otvorila ústa do nevidenia a aj ich rýchlo zavrela. Chcela niečo pove-
dať, no Mickey jej skočil do reči.        

Mickey: Tak myslím, že si videla odkiaľ som prišiel a... 

Hayden: Áno, prišiel si z nejakej čiernej miestnosti.  

Mickey: Nie nie... Prišiel som z domovej časti kam ťa teraz zoberiem. Musíš však 
držať sa pri mne a nikam nechodiť. V každej z rozprávok je zlá postava a ty ak by si 
sa k nejakej dostala nečakaj nič dobré.       

Hayden sľúbila, že sa bude držať Mickeyho kým ju Mickey neprevedie hlavnými 
chodbami a velikánskou ríšou.       

Rozprávač: Mickey povedal Hayden, nech sa ho chytí. Hayden poslúchla, chy-
tila Mickeyho za ruku a šli k tmavej diere. Keď do nej vstupovali, Hayden si 
zakryla oči lebo sa bála.... Ale keď ich otvorila, bola malá ako nejaká figúrka 
a nikdy nič takého nevidela. Velikánska míľová chodba s malými drevenými 
dverami, ktorých tam bolo viac ako sto. Tak to určite nevidela. Na dverách bol 
napísaný názov rozprávky a akoby „titulná“ fotka. Ozval sa vzápätí tresk. Dvere, 
ktorými vošli, sa zatvorili. Hayden otočilo od strachu ale hneď sa upokojila. Prvé 
dvere patrili rozprávke Bambi, pod tým bol napísaný rok vydania rozprávky. 
 

Hayden: Hm rok 1942?! Pre pána, táto rozprávka je stará viac ako sto rokov! 

Mickey: No je.. aj ja som veľmi starý ale mám podobu mladého. 
Tak, ako nás ocino nakreslil ostaneme navždy. Ak v nás deti budú veriť.  
  
Hayden: Kde má dvere tvoj život alebo príbeh? 

Mickey: Tuším sú to dvere 453, prídeme! 

Mickey: Neboj, uvidíš. Niečo vymyslím. 
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Tak teda šli a šli ďalej a ďalej až neboli pri dverách 153. Ich meno bolo Snehulien-
ka a sedem trpaslíkov.         

Hayden: Jej, aj snehulienka je ešte stále mladá? 

Mickey: Samozrejme, ako som hovoril. Ako nás ocino stvoril, takí ostaneme. 

Hayden: Ocino? Vy máte aj tatu? Ako sa volá a kde je? 

Mickey: Ty to nevieš? Umrel a dávno. Volal sa Walt Disney, býva mi za ním smut-
no.            

Mickey sklonil tvár a slzy sa mu tlačili do jeho veľkých, predtým radostných očí.

Hayden: Nie, prepáč, ja som nevedela. Je mi to ľúto. 

Mickey zdvihol tvár, utrel si slzu a povedal. 

Mickey: Nevadí. Nemohla si to vedieť. Ocko ma mal najradšej. Bol som skoro 
prvá postavička, ktorej dal život. Mal ma rád tak, ako ty teraz ma máš rada. Aj 
preto som si ťa vybral.         

Hayden (sa usmiala a zrazu povedala): Aha, pozri! Snehulienka je ešte staršia ako 
Bambi. Narodila sa v roku 1937!        

Mickey (zarehotal sa): No vidíš. Ale teraz poď musíme sa k niekomu dostať. A tak 
teda zas šli a šli, až sa dostali k dverám 257.      

Hayden: Joj, bolia ma nohy ledva chodím. Aha, popoluška. Tá sa narodila v roku 
1 950. Ten váš tato bol ako starý.       

Mickey: Veru, starý bol. No ale teraz pozor! Musím jej zaklopať. Mala by otvoriť 
víla a tá nás prenesie k naším dverám.       

Hayden sa postavila vydýchala a zatiaľ Mickey zaklopal. A tam milá, staršia pani 
v modrom plášti a kúzelnou paličkou v ruke.      

Víla: Pre pána, Mickey, čo ty tu? A dobrý deň mladá slečna. 

Hayden: Dobrý deň. 

Mickey: No dobre. K veci prosím. Víla, nemohla by si nás kúzlom presunúť ku mne 
domov?            
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Víla: Mickey, zasa? Ale dobre. Pre túto malú slečnu to spravím, ale nabudúce si  
zožeň niekoho iného. A pre pána. To čo máš slečna za obrázok na šatách?! 

Hayden: Cruellu Devil. Moje obľúbené. Lebo sú tam aj psíkovia. 

Víla: Ticho. O tejto osobe nesmieš hovoriť. Najväčší zloduch v celom Disney. Keby 
ťa počula, už by si po teba išla!! Rýchlo niekoho počujem.    

Mickey sa ani nedostal k slovu. Víla zakričala - bibidy bobidy boo.  
Hayden sa nestihla chytiť Mickeyho a už letela.    
          
Hayden: Mickey, Mickey!! Kde si poď tu prosím. 

Nikto sa však neozval. Zrazu okolo Hayden prešiel čierno červeno biely tieň. 
Schmatol Hayden a zatvoril za sebou dvere. Hayden otvorila oči a pred ňou stála 
vychrtnutá postava s čierno bielymi vlasmi, v kabáte zo psej kože, z dalmatínskej 
kože. Fajčila cigaretu, starú asi sto aj viac rokov. Nebola to ani cigareta, bola to 
fajka z ktorej šiel zelený dym. Hayden bola tak vyľakaná, že sa ani nedokázala 
spýtať, kto to je a čo od nej chce. Sedela s otvorenými ústami a čakal kým jej tá 
osoba sama o sebe niečo povie. Osoba vyšla z tieňa a keď Hayden zistila kto to je, 
myslela, že je to nočná mora. Pred Hayden stála sama Cruela Devil. Jej úškrn bol 
tak široký a strašidelný, že Hayden už nemala ani silu sa pohnúť.   

Cruela: Jej, koho to tu máme. Dalmatína určite nie. Ale ako vidím, mám vzácneho 
hosťa.            

Cruela sa zasmiala strašným smiechom. 

Cruela: Niekto na chodbe vyslovil moje meno a azda to bolo dievča. Povedz mi 
niečo, drahúšik a nechám ťa ísť.        

Hayden vedela, že bude zle. Ale čarovať nevedela a tak jej ostalo iba prehovoriť.

Hayden:  Prepáčte, to som bola ja. Ale ja som nevedela, že nechcete aby sa vyslo-
vovalo vaše meno.          

Cruela sa zasmiala tak zlostne, že Hayden zas zavrela ústa a s hrôzou v očiach 
pozorovala Cruelu.          

Cruela: No, nevadí mi to ale....
(Zrazu Cruela skríkla, postavila sa nad malé vystrašené dievča a povedala.) 
Cruella. Budeš mi pomáhať hľadať dalmatínov a hovoriť mi pravdu. 
Čiže, s kým si prišla ?!         
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Hayden bojazlivo odpovedala. 

Hayden: S Mickeym. 

Cruela neodpovedala, ponúkla čaj a už s dievčatkom neprehovorila. 
Potom si ľahla a zaspala.          
 
Rozprávač: Hayden si povedala že musí okamžite utiecť. Ale ako? 

Tak išla k dverám. Ale zistila, že sú zamknuté a na hľadanie kľúčika sa neodvážila. 
Zrazu si spomenula na film, v ktorom sponkou otvorili dvere. Takou tou tenkou  
sponkou. Tak ju vytiahla z vlasov, strčila do zámku, potočila a dvere sa otvorili. 
Nečakala ani minútu a vyletela z domu. Bežala ako jej nohy stačili. Bežala, ani sa 
neobzerala. Zrazu vrazila do niekoho. Mickey, ktorý keď zbadal do koho nabúra-
la, tak sa mu uľavilo. Hayden mu povedala, čo sa stalo a že Cruela ju pravde-
podobne hľadá. Mickeymu prešiel mráz po chrbte a rýchlo sa schovali k nemu 
domov.           

Mickey: Cruela je jedna z tých, ktorý nemali úctu voči nášmu otcovi. Zatvoril ju 
za zločiny do komory v Disney paláci. Ale ušla. A teraz, ak nechceš prísť o život, 
tak ju musíme znova zatvoriť.        

Hayden počúvala tak pozorne ako nikdy a teda v pláne bolo nalákať Cruelu von zo 
sveta Disney. Nájsť dom ich otca a spisovateľa. Nájsť knihu 101 Dalmatínov a Cruelu 
uväzniť tam, kde patrí. Hayden súhlasila a pustili sa do toho. Vyšli na chodbu. 
            
Mickey: Cruela bude niekde tam vzadu, čiže pobežíme k veľkým dverám, 
ktorými sme prišli. A keď pri nich budeme, tak celej sily zakričíš jej meno dobre?

Hayden: Dobre, ale nechytí ma, že? 

Hayden sa strašne bála, čo sa stane ale Mickey ju upokojil. Povedal jej, že na 
ňu nedá dopustiť a bude ju strážiť ako oko v hlave. No, ale potom už nemali 
veľa času a tak teda pobežali. Bežali ako o život. Nezastavovali aj keď nevládali. 
Bežali rýchlo, ale že ako nikdy, až boli pri vstupných dverách.    
    
Mickey: Dobre Hayden, krič. 

Udýchaná lapala po dychu a zo celej moci kričala ako o život. 

Hayden: CRUELA! CRUELA! CRUELA DEVIL! CRUELA DEVIL!! 
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Zrazu počuli osobu bežiacu rovno k nim. Obidvaja vedeli, ktorá bije. 
Rýchlo otvárali dvere a vyľakaní na smrť počuli ako Cruela vykrikuje.  
 
Cruela: Však počkaj ty malá. Si si myslela, že ťa nechytím?! Tak to teda počkaj. 
            
Cruela sa strašlivo smiala. Ozývalo sa to všade. Ale Hayden s Mickeym otvo-
rili východové dvere a vybehli zo sveta Disney. Bežali a za sebou hádzali zelené 
guľôčky aby Cruela išla za nimi. Cruela za nimi bežala a nebola ďaleko. Videla 
ich a bežala, zatiaľ čo Mickey a Hayden hľadali dom Walta Disneyho. Nenašli ho 
skoro nikde, ale utekať museli. Už boli zúfalí a tak ich napadlo zabočiť. Zabočili, 
zastavali a začali rozmýšľať.        

Mickey: Neviem, kde ho mal. Nenájdeme ho. 

Hayden si zrazu spomenula. 

Hayden: Mickey, nájdeme. Mne mamina hovorila, kde býval. Býval na ulici, na 
ktorej aj my. Vedľa nás je zničený dom a nie je to ďaleko!    

Mickey sa zaradoval a tak zas vyštartoval. Cruela za nimi rozkrikovala a oni len 
tak tak ušli, až boli pri spomínanom dome. Hayden chytila kľučku ale zistila že 
dvere sú zamknuté.          

Hayden: Teraz čo?! Cruela je blízko, chytí nás. Mickey, prosím, vymysli niečo. 
Hocičo. Prosím.          

Mickey rozmýšľal ale nič ho nenapadalo. Už počuli čím bližšie Cruelu a jej strašný 
smiech,  až si spomenul.         

Mickey: Veď kľúč je môj prst!  

Tak prst strčil do zámku a dvere sa odomkli. Bolo neskoro. Cruela už bola pri 
nich.            

Cruela: A mám ťa ty dievčisko nepodarené. 

Mickey a Hayden sa pozreli na seba usmiali a bežali dnu. Cruela za nimi. Bolo 
to tam hrozne. Po zemi boli porozhadzované kresby a na nich Mickey, Šípková 
Ruženka a kopu iných.... Mickey sa však v okamihu zastavil, keď na stole uvidel 
fotku jeho otca s ním sedeli na tej stoličke, čo teraz ležala na zemi. Pred stolom 
na ktorej bola tá fotka. Mickey sa spamätal, až keď Hayden kričala o pomoc. 
 
Hayden: Mickey!!!! Prosím, pomôž mi, prosím!!!!! 
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Cruela chytila Hayden za nohy a ťahala ju preč. Pri tom mala strašný úškrn a 
smiala sa. Hayden plakala, ťahala sa, kričala o pomoc. Mickey bežal ako nikdy. 
Zobral ceruzku a uvalil ňou Cruelu ktorá od bolesti spadla na zem. Pretože roz-
právkové bytosti boli malé ako figúrky v človeče nehnevaj sa, a tým že Hayden bola 
s Mickeym tak sa zmenšila. Ale vráťme sa späť. Ako Cruela spadla, tak Hayden 
s Mickeym  bežala. Kým sa Cruela snažila spamätať, tak hľadali knihu 101 Dal-
matínov. Hľadali všade no nikde ani stopy. Cruela sa postavila a zobrala ceruz-
ku. Už už šla trafiť Mickeyho.        
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Hayden: Mickey, pozor! 

Myšiak sa uhol. Zobral štetec a bojovali. Hayden sa snažila nájsť knihu. Mickey 
už nevládal. Spadol a Cruela sa postavila nad neho a povedala.   

Cruela: Ahoj braček, dlho sme sa nevideli, čo? Mali sme byť v tej istej rozprávke, 
pamätáš? Ale otec urobil zo mňa tú zlú a zavrel ma na roky. Tak teraz ja ublížim 
veci, ktorú mal tak rád!         

Mickey sa brániť nemohol. Cruela sa len smiala na jeho utrpení. Zdvihla ceruz-
ku, no v tom momente sa pred Mickeyho  postavila Hayden s knihou a zakričala.

Hayden:  CRUELA! Ak ho chceš zabiť tak najprv zabi seba!! 

Cruela pichla ceruzku rovno do stredu jej príbehu. Kniha sa rozpadla a Cruela 
začínala miznúť.           

Cruela: Nie, ty dievčisko, nie!!! 

Kniha už nebola a Cruela zmizla. 
Vyľakaný Mickey sa postavil. Oči mal roztvorené ako nikdy. 
Hayden spadla na zem. Tak bola oslabnutá. Mickey ju postavil. 

Mickey: Ty  si mi zachránila život. Ty si sa jej postavila, nezatvorila si ju, ale zničila!

Hayden sa usmiala objala Mickeyho. 

Mickey: Je na čase ísť. Ďakujem za všetko. 

Mickey nasledovne luskol a zmizol. Hayden zas vyrástla a smutná prišla domov. 
Mama ju vystískala. Bála sa, kde bola. Hayden jej všetko vyrozprávala. Celé do-
brodružstvo.           
         
A večer zaspávala s pocitom ako nikdy v živote. 

Rozprávač: Práve som dočítal list od mojej Hayden a už sa teším, keď ju uvidím.
 

Nina Piščeková
SZUŠ Skalité - Kudlov
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LÍZA A PLYŠOVÝ SVET
 
Postavy:
Líza: milé dievčatko, ktoré rado pomáha                                                                                                                                                     
Stará mama: starostlivá, dobrosrdečná
Medvedík: Lízin najlepší kamarát
Janka: medvedíkova kamarátka a pomocníčka
Ňufko: roztomilý a zábavný
Belko: veľmi priateľský a roztomilý
Rozpávač
kráľ
 

Rozprávač: Možno ste už o tom počuli, o ostrove Gládus na ktorom býva dievčatko 
s menom Líza. Toto dievčatko bolo veľmi odvážne. Rodičia jej však zomreli, býva-
la iba so starou mamou. Kamarátov tiež nemala, vlastne mala jedného maličkého 
medvedíka. Ale vráťme sa na začiatok.Bolo jedno krásne Sobotné ráno. Líza 
oslavovala svoje siedme narodeniny. Stará mama jej upiekla banánovú tortu. 

Líza:    Jej to je ale krásna torta. 

Stará mama:    Krásna ale aj chutná a hlavne robená zo srdca. A aký darček by si 
chcela dostať Líza?          

Líza:    Chcela by som aspoň jedného kamaráta. (Odpovedala smutne.)  

Stará mama:   Určite si nejakého nájdeš! A ideme si dať teraz tortu? 

Líza:    Ano… (Vykríkla šťastne.) 

Rozprávač:   Stará mama krájala tortu a zrazu niekto zvoní. Išli otvoriť ale nikto 
tam nebol. Trošku sa zľakli ale potom Líza dostala dobrý nápad.   

Líza:    Stará mama nejdeme sa opýtať susedov, či náhodou niekoho nevideli? 

Stará mama:   Dobrý nápad Líza. 

Rozprávač:   Líza so starou mamou sa obliekli a išli na zahradu. Otvori-
li dvere od bránky, a na chodníku zbadali ležat plyšového medvedíka, ktorý 
mal okolo krku zaviazanú červenú mašličku. Líze sa medvedik veľmi páčil.
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Líza:    Stará mama možem si medvedíka zobrař domov? 

Stará mama:   Áno možeš. 

Rozprávač:   Zobrali medvedíka a išli domov. Líza medvedíka položila na posteľ 
a išla sa do kuchyne naobedovať. Stará mama navarila výbornú brokolicovú po-
lievku.            

Líza:    A stará mama dáš papať aj medvedíkovi? 

Stará mama:   Ale medvedikovia nejedia polievky. 

Líza:    A čo teda papajú? (Opýtala sa Líza.) 

Stará mama:   Napríklad med ako v rozprávke. (Zasmiala sa stará mama.) 

Líza:    Dáme mu aspoň trošku medíku? (Prehovárala starú mamu.) 

Rozprávač:   Prehovárala ju až tak, že nemohla povedať nie. Tak stará mama zo-
brala misku a naliala do nej trošku medu. A Líza zaniesla misku s medom malému 
medvedíkovi. Potom stará mama naliala Líze aj sebe polievku.   

Líza:    Mňam stará mama ty robíš také výborné polievky. 

Stará mama:   Dáš si ešte? 

Líza:    A možem ? 

Stará mama:   Jasné, prečo by si nemohla? (Usmiala sa na Lízu.) 

Rozprávač:  Spapali med a potom si dali tortu. 

Líza:    Stará mama, mala si pravdu. Tá torta je výborná. 

Stará mama:   Som rada že ti chutí. 

Rozprávač:   Zjedli tortu a Líza sa išla pozrieť či spapal aj medvedík. Otvorila dvere 
a zbadala niečo niečo neobyčajné. Medvedík  mal celé ústa špinavé od medu a 
v  miske už nič nebolo. Líza zavolala starú mamu, ale tá jej neverila. Potom prišla do 
Lízinej izby a stále nemohla uveriť vlastným očiam. Medvedík vážne zjedol med.
Líza sa veľmi potešila.         

Líza:    Stará mama, to znamená, že ten medvedík je živý?  



41

Rozprávač:  Stará mama po tom čo videla, nevedela odpovedať. 

Stará mama:    Líza zobrala medvedíka a objala ho. A stará mama si išla do obývačky 
čítať knihu a v hlave si hovorila že to nemože byť pravda. Potom Líza pošepkala 
medvedíkovi.          

Líza:    Medvedík počuješ ma? 

Medvedík:   Áno ale musíme byť potichu, aby nás nepočula stará mama! Poď, 
niečo ti ukážem!          

Rozprávač:  Medvedík chytil Lízu za raku a zobral ju na dvor. 

Líza:    Medvedík, prečo sme na dvore? 

Mededík:     Poď za mnou a uvidíš! 

Rozprávač:  Medvedík je zaviedol na koniec záhrady a povedal že musí preskočiť 
plot.            

Líza:    Ale je nemožem ísť zo záhrady! 

Medvedík:   Neboj sa stará mama sa nič nedozvie. 

Rozpravač:   Preskočili plot a Líza skoro odpadla. Za plotom nebol rodinný dom 
ale krajina plyšákov. Boli tam mackovia, zajačikovia, tigre, chobotnice a plno 
ďalších zvieratiek.          

Medvedík:    Ták a tu bývam. Nezobral som ťa tu preto aby si videla kde mám do-
mov, ale preto, že máme v plyšakovskej krajine problém a moja čarovná mapa uka-
zovala že nám ho pomožeš vyriešiť.       

Líza:    Aký problém?  

Medvedík:    No vieš pred piatimi rokmi sa z našej plyšakovskej krajiny všetky 
opičky rozlúčili a našli si krajinu opičiek. A teraz po piatich rokov nám chcú 
zobrať našu krajinu plyšákov a my nebudeme mať kde bývať. Pomožeš nám?

Líza:    Jasné že áno. 

Medvedík:   Poď zoznámim ťa s mojími kamarátmi. 

Rozpravač:  Líza chytila medvedíka. Medvedík ju zobral za kamarátmi. 
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Medvedík:   Líza takže toto je moja najlepšia kamaratka. Chobotnička Janka. 

Janka: Ahoj ja som Janka Slábova. Veľmi ma teší. 

Líza:    Aj mňa veľmi teší Janka. 

Medvedík:    Janka práve vás zoznamujem Líze. Zobrala by si Lízu a ukázala jej 
ostatných? Ja idem urobiť plán.        

Janka: Ano! Poď Líza ideme za zajačikom Ňufkom. 

Rozpravač:  Medvedík išiel napísať plán a chobotnica Janka zobrala Lízu za 
medvedíkom.          

Janka: Líza toto je Ňufko 

Líza:    Ahoj Ňufko, veľmi ma teší. 

Ňufko: Ahoj ty si Líza že? Aj mňa veľmi teší. Dúfam, že budeme dobrý kamarati.

Líza:  Aj ja dúfam ale teraz už musíme isť lebo ešte všetkých nepoznám tak ahoj.

Janka: Líza teraz pojdeme za Tigríkom Belkom. 

Líza:    Dobre a nie je náhodou ten Tigrík, čo je pred nami Tigrik Belko ? 

Janka: Ano, je ako si vedela? 

Líza:    Tipla som si, lebo ma na tele také biele škvrny. 

Janka: Aha tak, poďme rovno za ním. 

Líza:    Ahoj Tigrík Belko 

Belko: Ahoj Líza 

Líza:    To ma tu naozaj všetci poznajú? 

Janka: Jasne, však budeš možno naša zachránkyňa .

Rozpravač:  Janka Líze zoznámila už každého a medzi tým už prišiel aj me-
dvedík.            
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Medvedík:   Ahojte tak ako ideme zachrániť našu krajinu? 

Líza:    Poďme! 

Rozprávač:   Medvedík si nasadil čiapku a rukavice, Líza šál a boty a Janka sve-
trík a bundu. Obliekli sa preto tak teplo lebo v Krajine opíc je veľmi zima. Potom 
Medvedík zobral plán a išli do lietajúceho auta. Všetci sa radšej dobre pripútali, 
lebo to bude rýchla jazda. Nasadili si prilby a leteli. O nejakú hodinku pristáli 
v krajine Opíc          

Medvedík:   A sme tu, v krajine opíc, môžete vystúpiť z auta. 

Rozpravač:   Vystúpili a išli do paláca. Palác bol nádherný. Potom išli za kráľom 
opíc CHRISTIANOM ALEXANDROM TRETÍM a chceli sa s ním dohodnúť, či 
nebudú kamaráti a nebudú sa navštevovať. Ale Kráľ nechcel o tom ani počuť, po-
tom však povedal:          

Kráľ:   Nnooo je tu jedna možnosť. Ukážte mi človeka ktorý je odvážny. 

Rozpravač:  Líza pribehla odo dverí ku kráľovi. 

Kráľ:   Podmienku ste splnili, avšak nebude to take ľahké. Dievča musí ukázať tri 
čarovné vlastnosti.          

Rozprávač:  Líza ale nevedela, čo má ukázať lebo nič nevedela, a tak povedala. 

Líza:    Pán kráľ vy ste vždy taký krutý k ľuďom?Vy si ani neviete predstaviť aká 
som bola šťastná keď na moje siedme narodeniny som si konečne našla najlepšich 
kamarátov.           

Kraľ:  Alee.... 

Líza:    Boli by ste taký láskavi a neskakali mi do reči. Ďakujem. A ak máte radi 
múdrych a šikovných ľudí, tak ste veľmi dobrý človek a máte u mňa veľký obdiv. 
Ak nie, taak... (Líza sa smutne pozrela na medvedíka.)    

Rozprávač:    Medvedík pošepkal Líze.  

Medvedík:   Líza, prečo si na kráľa až tak nahnevaná? 

Líza:    Chcem vám predsa pomocť. 
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Rozprávač:  Pána kráľa to veľmi mrzelo a tak povedal. 

Kráľ:   Líza ty si také dobre dievčatko to čo si mi teraz povedala ostane navždy 
v mojom srdiečku a aby som nezabudol celú vašu krajinu vám necháme a 
ak chcete možme naše krajiny spojiť a budeme mať jednú veľkú krajinu. 

Líza:    To by bolo super, čo vy na to kamoši? 

Janka, medvedík:    JASNE! 

Rozprávač:   Pekne sa dohodli s panom kráľom a išli na lietajúcom aute domov, do 
krajiny plyšákov. Od tohto dňa už uplynulo vela, veľa rokov a dnes spolu plyšove 
hračky aj opičky žijú spolu v jednej krajine, ako jedna rodina. A Líza? Tá je kráľov-
nou celej krajiny. Potom v krajine zazvonil veľký zvonec a tejto rozprávký je koniec.  

 

Andrea Capeková
SZUŠ Skalité - Kudlov
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PONDELOK PO ŠKOLE
 
Postavy:
Mama
Syn

Rozhovor v byte.

Mama: Ahoj, ako bolo v škole?

Syn:  (Povzdych.) Hmm..

Mama: Počúvaš ma vôbec?

Syn:  (Znudene.) Nooo...

Mama: Že ako bolo v škole?!

Syn:  Veď dobre.

Mama: Preberali ste niečo nové?

Syn:  Nie. Celý čas sme sa na hodine ulievali!

Mama: Rozprávaj sa normálne!

Chvíľa ticha.

Mama: Vieš o tom, že máte zajtra test z chémie a fyziky?

Syn:  Super, už ma nechaj na chvíľu si oddýchnuť od školy.

Mama: A z tej biológie si sa spýtal pani učiteľky, že kedy si napíšeš opravný test?

Syn:  Veď som ti to už včera hovoril!

Mama: Tak mi to povedz ešte raz.

Syn:  Áno. Pýtal.



46

Mama: A čo povedala? 

Syn:  Že budem písať až sa všetci vrátia.

Mama: A to bude kedy?

Syn:  Ja neviem, niektorí ho písali aj dnes.

Mama: A prečo ty nie?

Syn:  Ja neviééém!

Mama: Sa mi tak zdá, že sa nevieš normálne ani porozprávať.

Syn:  Veď, ale tak doteraz som bol v škole, tak mi nachvíľu daj od nej pokoj!

Chvíľa ticha.

Mama: Učil si sa cez víkend vôbec niečo?

Syn:  Už prestaň! Vkuse hovoríš len o škole a učení. Nič iné ťa nezaujíma.

Mama: Hej a teba nezaujíma nič iné okrem telefónu a počítača.

Syn:  Prosím ťa...

Mama: No nepros ma...

Syn:  Čo viac chceš ešte počuť?!

Mama: Neviem. Možno to, ako si chceš opraviť tú biológiu? Keď si ju dnes 
nepísal...

Syn:  Ty si tak otravná... Idem do izby.

Mama: A mne sa tak zdá, že ty sa nevieš správať. Sadni si.

Chvíľa ticha.

Syn:  Sedím.

Mama: Sám si hovoril, že ostatní z testu mali jednotky. Prečo by si ju nemohol 
dostať aj ty. Jednoducho zajtra sa jej opýtaš, kedy si ju opravíš.
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Syn:  Dobre. Opýtam sa. Spokojná?

Mama: Nebuď drzí. Ja v tvojom veku som...

Syn:  Nie som po tebe.

Mama: Ale po otcovi. Ja viem. A jemu si včera povedal, že si po mne. Manipulu-
ješ s nami.           

Syn:  To nie je pravda. Len sa bránim. Ste otravní a nedáte mi pokoja.

Mama: Dobre. Nechceš, aby sme sa o teba zaujímali.

Syn:  Zveličuješ.

Mama: Naozaj?

Syn:  Keď prídem zo školy, nechajte ma vydýchnuť. Keď budem od vás niečo po-
trebovať, poviem vám. Nie som predsa päťkár, a ani štvorkár. Tak mi trochu verte.
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Mama: Ale bol si jednotkár. Teraz si niečo medzi dvojkou a trojkou. Zhoršuješ sa.

Syn:  Možno práve preto, že na mňa tak tlačíte.

Mama: Fajn, ako myslíš. Súhlasím. Je na čase, aby si sa o seba vedel postarať.
Syn:  Konečne uznanie.

Mama: Postarať čiastočne. Ešte nie si dospelý a stále sme za teba zodpovední.

Syn:  No, viem si to predstaviť. Aj spolužiaci majú väčšie práva ako ja.

Mama: Mňa nezaujímajú spolužiaci, mňa zaujímaš ty!

Syn:  No, jasné. Čo iné som mohol čakať.

Mama: OK. (Krátka pauza.) To znamená žiadne skúšanie, na to je predsa učiteľ. 
Kontrolovanie domácich úloh a pomáhanie s projektmi, poradia ti spolužiaci. 
Utužíte kolektív.          

Syn:  Presne tak som to myslel.

Mama: Tým pádom: nezabudni si dokončiť tie tri projekty, čo máš odovzdať do 
konca týždňa a na úlohy tiež, čo ste dnes dostali a sú na zajtra. Všetko sám. 

Syn:  A ty... 

Mama: Odchádzam na stretnutie s priateľkami už dávno sme neboli spolu.  
Prídem neskôr domov. Otec bude dlhšie v robote, príde o ôsmej.  
Takže veľa šťastia.           
 

Simona Vaváková
ZŠ Lichardova 24, Žilina
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UTAJENÝ TANEC
 
Postavy:
Ja, Kiara
Lukáš, brat
Erik
mama, otec
teta Klára
 

Vždy som mala rada rozprávky.  Sú naozaj krásne a vedia zaujať, pobaviť a ponaučiť. 
Celé moje detstvo som tak trošku túžila aby môj život bol ako z rozprávky.  A 
viete čo? Môj detský sen sa naplnil. Dámy a Páni, predstavujem sa vám, som 
princezná Kiara, ktorá si celý  týždeň nerozčesala vlasy a  mám oblečené otcove 
staré, rozťa-hané tričko s nápisom stavebniny pre Vás. Samozrejme konzumujem 
iba kráľovské jedlá, v mojom prípade instantné polievky . A čo princ? Na princa sa 
radšej ani nepýtajte. Pre moje srdce bojuje takmer... presne... 0 princov. Som jed-
noducho princezná, čo ani zďaleka nevyzerá ako princezná a nemá svojho prin-
ca. Nevadí, aspoň že mám svoj nádherný palác. Trojizbový menší dom v ktorom 
žijem so svojou rodinou. Ale cítim sa tu naozaj fajn a bezpečne. Je tu však jeden 
háčik. Naozajstné princezné sa dokážu bez problémov prezentovať a rozprávať sa 
so svojim ľudom.           
            
Ja však už od mala trpím veľkou úzkosťou. Prejavovať sa začala najmä v puberte, 
keď sa stretávate s rôznymi ľuďmi a snažíte sa zapadnúť do partie. Dievčatá v mojom 
veku radi na seba upozorňujú. Chodia každý deň von na rôzne párty a zabávajú sa.  
Nemajú problém si obliecť to, čo sa im páči, bez toho, aby sa zamýšľali čo si o nich 
druhí ľudia myslia. Väčšina už rieši lásku a vzťahy, medzitým čo ja môžem o tom iba 
snívať. Som jednoducho iná a pre veľa ľudí zvláštna. No ja to bohužiaľ sama ovply-
vniť neviem. Som trošku uzavretejšia princezná, ale ako by moja mamina pove-
dala, v jej očiach budem vždy na prvom mieste... aj s mojim jedným bratom.  
            
„Kiara! Neuveríš, čo som si dnes kúpil.“ Môj brat Lukáš ma veľmi hlasno prerušil 
v premýšľaní.           
            
„Tak to teda neviem, ukáž som zvedavá,“ odpovedala som. 

„ Dobre, ale musíš mi sľúbiť, že mi nebudeš závidieť,“ povedal. 

„Prečo by som ti už len ja mala závidieť. Mám už predsa 15 a na sto percent to bude 
ďalšie hračkárske auto,“ povedala som posmešne.     
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„To je na tom to smutné. Si od mňa o 5 rokov staršia a na verejnosť nevkročíš. A áno 
uhádla si. Lenže tentokrát som si našetril na toto úžasné autíčko na baterky.“ 

„Ach Lukáš, mohol si ísť do toho tábora, lezieš mi strašne na nervy,“ povedala som.

„Ani nevieš, ako lezieš na nervy ty mne. No mimochodom, dnes už od mňa 
nebudeš mať pokoj, ani od veľa ďalších ľudí,“ povedal Lukáš.   

„Na teba som si už zvykla, ale čo myslíš ďalšími ľuďmi?“ spýtala som sa. 

„No práve som si spomenul, že mi mamka povedala, nech ti to zatiaľ nehovo-
rím.“ Hrá sa napäto s autíčkom.        

„Nevolaj ju mamka, a okamžite mi to povedz. Ináč ti to autíčko vyhodím!“ poveda-
la som nahnevane.          

„ Ty by si nedohodila ani pred kôš. Ale keďže chcem aby si ma už nechala na poko-
ji, dnes ideme na menšiu oslavu k susedom a ideš aj ty. Mama chce, aby si sa viac 
stretávala s ľuďmi a nesedela celé dni doma v takomto stave. Pozri sa čo máš s vlas-
mi. Češeš sa vôbec? Nemáš sa vraj čoho báť. Keď si bola menšia, si k ním chodila. 
Dokopy tam bude asi iba 20 ľudí,“ povedal Lukáš.      

V sekunde sa mi zastavil dych. Prišlo mi zle. 20 ľudí. 20 ľudí sa na mňa bude pozerať 
a rozprávať sa so mnou. Toto nezvládnem ani vo sne. Ak mi mama chce pomôcť, 
nemôže ma len tak vytiahnuť medzi toľkých ľudí. No vedela som, že ja už s tým 
nič neurobím. Hádať sa s mojou mamou je bezvýznamné. Momentálne sa musím 
ukľudniť a súhlasiť.          

Tichým hlasom som teda povedala: „Dobre, idem sa pripraviť.“ 

Tu všetka radosť skončila. Musím vyjsť z môjho bezpečného paláca medzi ľudí.

Mama ma držala za ruku a pošepkala mi do ucha: „Zhlboka dýchaj a zbytočne 
nestresuj.“            

Otec sa uistil, či je všetko v poriadku a zaklopal na dvere. Náhle sa mi zvýšil tep a 
prešiel mi mráz po tele. Stojím a snažím sa túto napínavú chvíľku zvládnuť. Moje 
uši zachytili ľudské kroky kráčajúce k dverám.     

„Vítajte u nás,“ uvítala nás staršia, nižšia pani. 

„Ahoj Magda, radi ťa znova vidíme,“ prehovoril otec. 
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„Ďakujem že ste prišli, máme toho ešte veľa pred sebou.“ 

Jej oči prešli na mňa: „ Kiarka moja, ty si nám ale vyrástla. Je z teba krásne dievča.“

Tá pani dohovorila . Medzi ľuďmi je vraj slušné odpovedať. Neviem čo mám ro-
biť, len sa na mňa usmieva a udržuje očný kontakt.     

Z mojich úst vystresovane vyšlo: „Nevadí!“ 

Tak toto nie! Čo ma to napadlo. NEVADÍ?! Prvé strápnenie hneď na začiatku. 

„Chcela povedať ďakujem. Po dlhšom čase je vonku medzi ľuďmi,“ zachránila 
ma mama.            

„To je v poriadku. Jedného dňa dokážeš veľké veci aj medzi ľuďmi,“ zahlásila teta.

Som zmierená s tým, že ja toho veľa v mojom živote nedokážem. Budem čisto len 
princezná vo svojom paláci.  No, ale toto nie je jediný môj sen. Vec, ktorá ma robí 
úprimne šťastnou je tanec.  Tancujem vždy keď môžem a cítim sa pri tom slobodne. 
Všetko zlé zo mňa opadne a som len sama so sebou.  V živote by som si nevedela 
predstaviť tancovať medzi ľuďmi.  Kebyže by ich moje oči jednoducho nevideli a 
iba moje telo by sa unášalo hudbou...       

„Poďte ďalej,“ zahlásila teta. 

Druhá časť sa začína. Vstúpenie do nového prostredia a ďalší noví ľudia. Dom je 
príjemne a moderne zariadený. Keď sme prechádzali cez chodbu do jedálne, 
zahliadla som točené  veľké schody.  Prišiel na mňa veľmi zvláštny pocit. V hlave sa 
mi vynorila spomienka na detstvo. Mám na sebe krásne dlhé, fialové šaty a lesklú 
korunku. Po mojej pravej strane stojí chlapec. Je odo mňa trošku vyšší ale veko-
vo sme na tom asi rovnako. Urobili sme veľmi vtipnú a nedokonalú otočku.  
 
Z horného poschodia sa ozval ženský hlas: „ Princezná Kiara a princ Erik na 
scéne. Ste veľmi zlatí.“         

Neuveriteľné, moje mladé ja malo svojho princa.  

„ Zdravím susedia!“ veľmi hlasno nás privítal akýsi pán. „Konečne, po toľkých 
rokoch sme tu všetci . Kiara, ďakujem že si k nám prišla aj ty. Spoločne ti už dlho pri
pravujeme veľký darček. No teraz si posadajte, musíte byť určite veľmi hladní.“
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V mojej hlave prúdi veľmi veľký stres. Milujem darčeky ale len doma na Vianoce. 
Čo si mohli pre mňa pripraviť? A prečo práve pre mňa ? Ja nič nepotrebujem iba ísť 
domov a dostať sa z tejto spoločnosti. Všetci sa naokolo rozprávajú a tvoria veľký 
rozruch. Plné stoly rôznych jedál. A ja len sedím a čakám, kým sa toto celé skončí. 
Kebyže ich jednoducho dokážem ignorovať. Kiežby ich moje oči nevidia. Moje 
citlivé uši započuli ľudské kroky ísť dole schodmi.  Keď som videla, kto prichádza, 
rozbúchalo sa mi srdce.  No teraz som cítila, že to nespôsobuje strach. Zacítila som 
v sebe veľké bezpečie a nevedomky sa mi na tvári objavil úsmev.  Dostal sa do mňa 
pocit šťastia.           

Ten pocit, keď princezná konečne stretne svojho princa. Bol to on. 
Bol to ten chlapec zo schodov. „Prepáčte že meškám , musel som ešte upratať,“ 
povedal. 

„Čo už Erik, ešte že si prišiel. Choď Kiare ukázať svoj palác,“ povedala Magda.

Wau. On má svoj vlastný palác. Veľmi rýchlo som sa postavila a bežala za chlapcom. 
Nasledovala najkrajšia konverzácia v mojom živote. Rozprávali sme sa o našom 
detstve. Väčšinu z toho si síce vôbec nepamätám ale počúvať to bolo naozaj úžasné. 
Boli sme dvaja blázni, ktorí vládli vlastnému svetu. Princ a princezná. Nemali sme 
žiadne povinnosti a spolu sme sa cítili tak slobodní. Cítim sa tak aj teraz po toľkých 
rokoch. Nechcem aby sa tento deň skončil. V Erikovej prítomnosti sa cítim tak.... 
normálna? Stres zo mňa úplne zmizol a nahradilo ho veľké šťastie.  Aj keby práve 
teraz povedal ten najtrápnejší vtip na svete, zasmejem sa.  Nechcem aby túto 
chvíľu niečo prerušilo.       

„ Kiara!“ zakričal Lukáš. 

„Lukáš, teraz naozaj nemám čas!“ povedala som nahnevane.  

„Máš ísť vraj dole, máme pre teba darček,“ zahlásil.  

Všetok môj strach síce opadol. Z darčeka mám menšie obavy. Všetci stoja a usmi-
evajú sa na mňa.           

Vpredu hrdo čaká pani Magda. „Kiarka, darček je naozaj malý, no má veľký výz-
nam. Chceme ti moc pomôcť v tomto období. Tak dúfam, že sa potešíš.“ 

Podáva mi do rúk malú obálku. S napätím som ju zobrala a pomaly otvorila. 
Vytiahla som tvrdý farebný papier. Moje oči zaostrili na napísaný text.  Bolo tam 
hrubým písmom napísane.....        

„Toto snáď nie je možné,“ povedala som šťastným hlasom. 
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V mojich rukách držím pozvánku na tanečnú súťaž Pasión por la danza, 
v preklade vášeň tanca. V očiach sa mi zbehli slzy šťastia.   
          
„Toto je ten najkrajší darček, aký som kedy dostala.“  

Neváhala som a túto výzvu som prijala. O súťaži viem už celkom veľa. Každý rok  sa 
pravidelne pozerám na moje talentované rovesníčky ako bojujú o výhru. Na obraze 
to vždy vyzerá tak úžasne. Len hudba, tanec a emócie. Žiadni ľudia, len priam 
dokonalé vystúpenia. Dostala som možnosť, ktorá mi možno zmení život. Ktorá 
ma aspoň nachvíľu vytiahne z môjho paláca.  Čas mi veru ubehol veľmi rýchlo.  
Stojím sebavedomo pred zrkadlom vo svojej šatni.     
 
„Dúfam že sa ti páčia,“ povedala teta Magda. 

„Samozrejme, že áno. Sú to tie najkrajšie šaty aké som kedy mala. Presne podľa 
mojich predstáv. Priala som si mať na túto súťaž takéto šaty, pretože mi pripomí-
najú jednu z málo spomienok na moje detstvo,“ odpovedala som.  

„Áno, áno. Na toto som nezabudla ani ja. Princezná Kiara a princ Erik vedeli pre-
tancovať celé hodiny. Boli ste naozaj zlatí. No potom .... potom si sa jednoducho 
od nás trošku vzdialila.  Ty za to nemôžeš, no s každou prekážkou sa dá bojovať.  
Ľudia nie sú takí zlí ako si myslíš. Správajú sa k tebe tak, ako sa správaš ty k nim. 
Nemáš dôvod sa ich báť. Každý sme iný a každý máme iné názory. Vždy sa bohužiaľ 
nájdu ľudia, ktorí s tebou súhlasiť nebudú.  No, ale aké by to bolo keby sme všetci 
rovnakí?  Nevedeli by sme fungovať. Skús aký je život naozaj, Kiara. Ži naplno a ner-
ieš názory druhých. Verím, že to zvládneš. No, ale už by som mala pomaly ísť, veď 
nám ešte niekto obsadí miesta. Držím palce .“ Dopovedala a rýchlo odišla.  
            
Boli to naozaj krásne slová . No ako moja myseľ začala ukladať všetky informácie, 
veľmi ma jedna vec zaskočila. Na moje vystúpenie sa ide pozrieť aj Magda? Veď 
na týchto vystúpeniach nikdy nie sú ľudia. Iba tanečníčky a hudba - nikto iný. 
Toto narušilo celý môj systém. Vstúpila do mňa veľká nervozita . Vystúpenie sa 
začína už za tri minúty . Mali ma varovať skôr . Dobre vedia, že neznášam, keď sa 
na mňa ľudia pozerajú. Kedysi dávno som prezentovala v škole projekt o žirafách. 
Odpadla som, a to ma počúvala len moja triedna učiteľka. Keď sa príde pozrieť 
Magda, určite prídu všetci z jej obrovskej rodiny. Nemám čas sa ukľudniť a už vô-
bec nemám čas premýšľať. Som stratená a naozaj mi teraz pomôže iba zázrak. 
  
„ Kiara, čo tu robíš, za chvíľu ti začína vystúpenie!“ v strese povedal Erik. 
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„ Erik nezvládnem to. Mali ste mi povedať, že sa na mňa budú pozerať ľudia. 
Ledva zvládam prejsť po ulici, nie predviesť svoje vystúpenie pred svojou a tvo-
jou rodinou! Veľmi som sa tešila na túto príležitosť, ale vzdávam sa. Nedokážem 
pokračovať, cítim to,“ povedala som.       

Erik zostal v šoku a začal predychávať: „Ty si myslíš, že na javisku sedíme len my?“ 
veľmi ticho povedal Erik.         

„Erik hovor hlasnejšie, som v strese, nepočujem ťa,“ povedala som. 

„Kiara,  je mi veľmi ľúto za toto všetko. Myslel som, že ti to tak trošku doplo, ale...“

„Ako mi to malo dopnúť! Erik, nikto mi nič nepovedal,“ skočila som do reči. 

„Áno, viem, že si nahnevaná a chceš to už nechať tak. No zabudol som ti niečo 
dať. Tento darček pre teba opatrujem už celkom dlhú dobu . Myslím si, že teraz 
je tá vhodná chvíľa ti ho dať.“ Erik z vrecka vytiahol prikrývku na oči na spa-
nie. „Viem, možno máš pochybnosti o tom či to myslím vážne, ale áno myslím.  
Hudbu vieš vnímať aj bez toho aby si videla. Ver mi, že cez túto masku ľudí 
neuvidíš. Keď som bol menší a nevedel som zaspať, dal som si ju jednoducho 
na oči. Prosím, Kiara. Skús to aspoň pre mňa.“     

Moje zasnívané oči rýchlo preleteli na hodinky. Za 20 sekúnd sa moje vystúpenie 
začína. Vytrhla som Erikovi masku a utekala k opone: „Ďakujem Erik!“ 
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Šťastne som sa rozlúčila a nasadila masku na oči. Ľudia si určite budú myslieť, 
že som blázon. No a čo.  Blázni sú svojim spôsobom cool ľudia. Každý je iný 
a som zmierená so všetkými rekciami. Ja cítim, že teraz je tá chvíľa, kedy som 
sama sebou a slobodne môžem povedať, že ma žiadny názor nezaujíma. Moja 
hudba začala hrať a celé javisko sa otvorilo. Nebol to trikrát príjemný pocit, 
pretože som nevedela, kde stúpam. Ale bolo mi to celkom jedno. Vnímala som 
hudbu a unášala som sa rytmom . Bolo to nádherné. Nikoho som nevidela, cítila 
som sa ako v nebi. Len ja a tanec. Presne takto to milujem. Chcela som, nech 
táto úžasná chvíľa nikdy neprestane. Stres zo mňa zmizol. Bola som naplnená 
životom. Život dokáže byť krásny, ak sa naňho pozrieme správnym uhlom. 
V mojom prípade nepozrime. No celý tanec mám v sebe jednu túžbu. Veľmi ma 
zaujímajú pohľady mojej rodiny a poroty. Nemám žiadne obavy, preto si my-
slím, že teraz je naozaj ten čas. Nie je to síce nič veľké odprezentovať sa len  vlast-
nej rodine a porote, ale pre mňa to znamená naozaj veľa. Tak ako tóny začali 
doznievať, krásnou otočkou som sa postavila niekde do stredu javiska. Moja túž-
ba bola natoľko silná, že moje oči chceli vidieť. Chceli vidieť každú jednu tvár. 
Chvíľku moja hlava premýšľala, no zistila som, že je to naozaj celkom jedno. 
Moja ruka sa teda natiahla pre masku a strhla ju z očí . Osvietilo ma veľké ne-
konečné svetlo. Zatiaľ, čo moje oči sa snažili zaostriť, moje uši započuli obrovský 
potlesk. Akoby tlieskalo milión ľudí.  Nebolo to pre mňa nič hrozné, naozaj som 
si to užívala.  Párkrát som si prešla po očiach a realita je na svete. Tisícky ľudí 
stojí a veľmi intenzívne tlieskajú, kričia, pískajú a skáču. Za normálnych okol-
ností by som sa asi zrútila. No tentokrát som si to naozaj užívala. Chcem žiť 
naplno, skúšať nové veci  a poučiť sa zo svojich chýb. No nemyslím si, že som 
taká veľmi šťastná len tak. Moje oči totižto ako prvú vec zazreli Erika s mojou 
rodinou. Mamina s tetou Magdou plakali od radosti. Môj vždy vážny otec sa 
tiež usmieval a cítila som, že sú na mňa všetci pyšní. Stojím pred ľuďmi z celého 
sveta a premietajú ma v živom vysielaní.  Tento pocit je neuveriteľný.  Dokázala 
som prekonať samú seba. Vyšla som zo svojho paláca, ktorý som si myslela, že 
nikdy neopustím. Teraz som slobodná princezná, ktorá spoznala svet a už sa 
viac ničoho nebojí.  Každý máme svoje nedostatky, no dokážeme s nimi bojo-
vať. Tak ako som ja prekonala svoju silnú úzkosť, dokážete vy prekonať sami 
seba. Len treba mať energiu a túžbu. V prvom rade potrebujete niečo chcieť aby 
ste to dosiahli. Ja po mojom oslobodení túžim celých 15 rokov. Celosvetovú 
súťaž v tanci som vyhrala svojou originalitou. Tancu sa venujem naďalej. Veľmi 
ďakujem ľuďom, ktorí mi pomohli sa dostať tam, kde som teraz. Síce to začiatku 
bola pohroma, ale teraz som na tom najlepšom mieste. Nikdy nie je neskoro  
začať odznova.          
            
            
Nina Blahalíková
SZUŠ Ružová 1637
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V NEMOCNICI
 
Postavy:
Betka - Alžbetka
doktorka, sestra
Romana a jej syn
Kiara
Melánia
Romana
 

   V jeden krásny letný deň, keď sme prišli z kúpaliska som sa dozvedela, že musím 
ísť do nemocnice, aby mi zistili, prečo sa mi dejú také čudné veci.  

   O šesť dní prišiel ten deň, kedy sme už museli vyraziť. Cesta trvala ne-
konečne dlho. Celý čas som bola smutná, nešťastná a nikam som nechcela ísť. 
Po príchode na miesto a prvotnom zorientovaní sa, sme zistili, že nemocnicu 
prerábajú. Všade bolo kopec stavebného materiálu, samé zátarasy, obchádz-
ky, no celkom dobré bludisko. Vybavovanie na príjmovej ambulancii nemalo 
konca. Po troch  hodinách milióna otázok a základných vyšetrení som sa 
ocitla na izbe – malej, stiesnenej. Chcelo sa mi plakať. Bola som vystresovaná, 
ani veci som si nemala kam vyložiť... V duchu som si myslela, že mať posteľ 
pri okne je aspoň malou výhodou, no po čase som zistila, že ani výhľad „na 
lešenie“ za veľa nestojí... Návštevné hodiny boli poobede asi jediným svetlým 
bodom dňa, na ktorý som sa tešila. Kým ten čas nastal, pokúsila som sa spoznať 
svojich „spolubývajúcich“. Bol tam jeden jedenásťročný chlapec, Róbert, 
o ktorom som dlho vedela len toto, lebo stále mal slúchadlá na ušiach a hral 
sa na mobile. Potom tam bola ešte jedna mladá pani, Romana, s trojročným 
synom Eliášom. Hovorila som si, že tak keď už nič iné, bude aspoň kľud.... 
Detský vreskot a výkriky z izby oproti, však napovedali úplný opak.  
            
Moje úvahy prerušila sestra: „Betka, návšteva!“ zvolala. 
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Rýchlo som vybehla pred oddelenie za mamou a bratom. Priniesli mi vodu, ovocie 
i sladkosti a ja som im porozprávala o izbe a jej obyvateľoch. Čas s nimi tak rých-
lo ubehol. Musela som sa vrátiť. Neskôr som sa dozvedela, že ešte v ten večer pôj-
dem na jedno vyšetrenie. A tak som čakala a čakala, až som si myslela, že na mňa 
úplne zabudli.... Medzitým už aj pani Romanu so synom prepustili. Dlhý čas som 
si krátila lúštením osemsmeroviek a sudoku.      

„Poď, ideš na vyšetrenie,“ ozval sa sestrin hlas pri mne. 

Tak predsa som sa dočkala. Bolo pred ôsmou hodinou večer, vyšetrenie EEG 
bolo na inom poschodí budovy. Doktorka mi dala na hlavu čiapku s elektródami, 
v ktorej boli také dierky, do ktorých mi natlačila gél. Ľahla som si na posteľ. 
 
„Pokús sa zaspať,“ povedala mi doktorka. 

To sa im povie. Pokúšala som sa zaspať najviac ako sa mi dalo, ale nedarilo sa mi 
to. Nie som zvyknutá zaspávať tak skoro. Po nejakom čase ma už rozbolela aj hla-
va, lebo ma tá čiapka tlačila. Ako mám takto zaspať? Snažila som sa byť pokojná 
a čakala na koniec vyšetrenia. Konečne! Po skoro 2 hodinách sa moje „utrpenie s 
čiapkou“ skončilo a ja som sa mohla vrátiť na izbu a konečne zaspať... Hlavu som 
mala mastnú ako neviem čo, Robo už spal a na oddelení už vládol nočný kľud. 
Rozhodla som sa pre základnú hygienu a vlasy si umyť až ráno.   
 
„Píp-píp. Píp-píp.“ (Zvuk.) 

Čo ma to zobudilo?  Ahaaa, to niekomu dotiekla infúzia... 
 
Chcelo sa mi ešte spať, ale zase dobehla sestra. 

„Betka, ideš na krv,“ povedala sestra. 

A tak som chtiac-nechtiac musela vstať. 

Keď som prišla späť do izby, na moje prekvapenie, tam prebiehalo sťahovanie 
malého dievčatka z inej izby. A navyše tam bola naspäť aj Romana so synom. 
Začalo byť veselo. V jednej izbe sme sa zrazu tlačili piati. Dievčatko bolo vo vysokej 
detskej posteli s mrežami a stále niečo potrebovalo. Volala sa Kiara, mala päť rokov 
a doniesla ju sanitka z Handlovej, lebo vraj nevedela hýbať rukami ani nohami.

Chúďa, pomyslela som si. Päťročné dieťa a bez mamy. 
Pohľad mi ubehol na Romanu s Eliášom, ktorý sa spokojne hral.    
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Doobedie ubehlo rýchlo. Vyšetrili ma aj na neurológii a zavolali mamu, že už 
vedia čo mi je. Mama dobehla celá vystresovaná, až jej z toho bolo zle. Doktorka 
jej povedala diagnózu a že sa tá čudná choroba dá liečiť. Nasadia mi lieky na 2 roky 
a potom sa uvidí. Už len zistiť, či mi z tých liekov nebude bývať zle...  
           
Keď Kiaru presťahovali do našej izby, rukami už hýbať vedela a trošku aj noha-
mi. Stále však niečo potrebovala:        

„Betka, poď sem, prosím, pomôž mi dať nohu tak nabok.“ 

„Betka, podvihni ma vyššie.“ 

„Betka, zavolaj mi sestričku, chce sa mi cikať.“ 

„Betka, poď sa so mnou hrať.“ 

„Betka, povedz sestričke, že sa potrebujem umyť.“ 

Bolo mi Kiary ľúto a tak som jej ochotne pomáhala so všetkým, čo chcela a na čo 
si zmyslela.           

„Podaj mi vodu, Betka!“ 

„Chcem ísť do vozíka, Betka, zavolaj sestričku!“ 

Začínala som jej mať plné zuby a začínala chápať tie výkriky z izby oproti. To bola 
ona a sestry, aby nemuseli toľko okolo nej behať, radšej ju presťahovali k nám... 
Dobre to vymysleli! Namiesto kľudu mám o zábavu postarané!   

„Kiara, pozri sa, čo ti mama poslala,“ prišla jedna zo sestier a ukazovala Kiare 
čokoládu a cukríky.         

Kiara sa rozplakala. „Prečo neprišla až sem? Chcem mamu, chcem mamu!“, 
dožadovala sa úpenlivo.         

„Mama nemohla prísť, len ti toto poslala. Musí sa starať o tvojich súrodencov,“ 
odvetila sestra.          
        
Začala som mať podozrenie, že tie cukríky s čokoládou jej žiadna mama neposlala, 
ale zadovážil jej ich personál oddelenia. Zakaždým niekto počas tých pár dní, čo 
som tam bola, prišiel. Len za ňou nie. Ani jej nik nezavolal. Tak ako Robovi, mne, 
či Romane so synom. Bolo mi z toho smutno. Moju náladu pozdvihla správa, že 
ma pustia na ďalší deň domov. Veľmi som sa potešila.     
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Pre zrýchlenie času som si začala lúštiť osemsmerovky. Išlo mi to celkom dobre. 
           
„Prišla k vám nová spolubývajúca!“ povedala sestra, „volá sa Melánia, má 5 rokov 
a túto noc tu bude s vami spinkať.“       

Vôbec ma to nepotešilo. Bolo nás tam už dosť veľa a teraz sme sa tam tlačili ako 
sardinky. Keď Melániu sestričky uložili do postele, tak som sa jej spýtala: 
            
„Ahoj Melánia, ja som Betka. Čo sa ti stalo, že teraz musíš byť v nemocnici?“ 

„Zjedla som hlúpy jedovatý kvet. Urobili mi nejaké čudné vyšetrenie, ale že vraj 
si ma tu musia nechať ešte na pozorovanie,“ povedala nahnevane.  

Ja som sa ju snažila skľudniť a povedala jej: „Neboj sa. Ani sa nenazdáš a pôjdeš 
domov.“           

Ale ja chcem ísť hneď teraz domov, Alžbeta!“ vykríkla na mňa. 

„Alžbeta, okamžite choď zavolať sestru, že chcem ísť domov! Alžbeta, Alžbetis-
ko! Choď ju zavolať!“ neustále na mňa vykrikovala.    

Robo to nemohol počúvať, tak si dal radšej slúchadlá na uši a hral sa na mobile. 
            
V tom sa ozvala Kiara: 

„Nekrič na Betku! Veď ti nič zlé nespravila. Keď ju pekne poprosíš a nebudeš na 
ňu vykrikovať, možno ti tú sestričku zavolať pôjde,“ povedala milo. 

Pozerala som sa milo na Kiaru, aká je zlatá, že sa ma takto zastala. V milom 
pozeraní na Kiaru ma prerušila Melánia.      

„Betka, prosím, mohla by si ísť zavolať sestričku?“ povedala nudne. 

„No dobre,“ povedala som. 

Išla som teda zavolať sestričku. Keď prišla ku nám do izby, zrazu sa Melánia zača-
la správať úplne inak.         

„Čo potrebuješ Melanka?“ opýtala sa sestrička. 

„Treba mi cikať,“ odpovedala milo Melánia.  
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Sestrička sa s ňou teda išla vycikať. Potom ju vrátila do izby a odišla. 

„Prečo sa ku sestričke správaš tak milo a ku Betke tak škaredo?“ spýtala sa teta 
Romana.           

„Lebo!“ povedala Melánia rázne. 

„Betka, mohla by si mi prosím podať vodu?“ poprosila ma Kiara. 

Ochotne som jej podala vodu a v tom na mňa vybuchla Melánia. 

„Aj ja chcem vodu!“ 

 

S tetou Romanou sme sa jej všelijako snažili vysvetliť, že keď sa bude takto ška-
redo správať, tak jej nič nepodáme. No nešlo to. Celý večer sme museli počúvať 
škaredo sa správajúcu Melániu. Niekedy som jej pomohla ja, niekedy zas teta Ro-
mana, ale tá sa musela starať ešte aj o svojho syna.     
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Keď sme už zaspávali, myslela som si, že už si môžem pospať a oddýchnuť si. 
Myslela som si zle. O pol noci ma zobudila Melánia.    

„Alžbeta, som hladná, smädná a chcem ísť domov!“ vyhŕkla na mňa po tichu.

Pozrela som sa na ostatných, ale všetci spali. 

„Melanka, vodu ti podať môžem, ale musíš si ešte oddýchnuť a potom pôjdeš do-
mov a aj sa napapáš,“ povedala som jej milo, aby tam po mne nezačala vykrikovať.

Konečne niečo pochopila a spala ďalej. 

Prišlo ráno. 

„Melanka, ideš domov,“ prišla sestrička. 

„Jupííí!“ tešila sa Melánia. 

Hneď potom ako Melánia odišla, sme sa všetci pozreli na seba a pomysleli si svo-
je. Hodili sme ju za hlavu a ďalej sa zabávali.      

Deň odchodu som trávila vyšívaním, rozhovorom s Robom, poslednými vyše-
treniami,... Kiara sa stále dopytovala pozornosti.     
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„Betka, som smädná,“ ochotne som jej podala vodu, lebo sa správala pekne 
a normálne. Urobila som tri krížiky a...     

„Nezahráš sa so mnou, Betka?“, tak mi z postele hádzala loptičku a ja som jej ju 
ako poslušný psík donášala... Chvíľu som jej aj papier držala, aby si mohla aspoň 
jednou rukou kresliť. Bola milá, a tak som jej rada pomáhala.   

„Betka, mama prišla, ideš domov! Si zbalená? Máš všetko?“ vychŕlila sestra. 

Rozlúčila som sa. 

Veľmi som sa tešila domov. 
Na ľudí, ktorí ma ľúbia a ja ľúbim ich. Pobyt v nemocnici mi dal nielen odpove-
de na moju čudnú chorobu, ale i poznanie, že:    
           
Nie všetky deti majú rodičov, nie všetky deti majú milujúcich rodičov a rodinu. A 
preto by sme si mali vážiť, že máme rodičov, rodinu, súrodencov, a nepovažovať 
to za samozrejmosť. Veď čo by za to dala Kiara. A takých Kiar je na svete mnoho...

 
Alžbeta Nováková
SZUŠ Ružová 1637, Žilina
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INŠPIRÁCIE Z WORKSHOPU 
 

Inšpirácie z workshopu obsahujú príspevky z tvorby účastníkov 
počas práce s lektormi.        

Workshop zameraný na rozvíjaniu remeselných zručností:
-          tvorba viet na zvolené písmeno,
-          písanie monológov,
-          písanie dialógov

Tvorba viet na písmeno P 
 
Peter prášil práchnivého plyšáka . Potom prestal. Popremýšľal, priniesol pohár, 
prehltol pepsi. Potom povedal: „Paulína prines psa!“ Paulina priniesla psa, poda-
la psa Petrovi. Peter prestal piť. Psovi povedal: „Prines plyšáka!“ Pes priniesol. Po-
tom Peter prehral populárnu pieseň. Prišla Petra, povedala: „Poď, Peter. Pomôžeš 
piecť perník.“ Peter piekol perník s Petrou a Paulínou. Potom prestal.  
  
(Terezka) 
          
 
Panovník, panovníkova pani, pomenovali peknučkú princeznú po predchodkyni 
panovníka, Patrícia. Prekrásna princezná používala písmeno p pravidelne pon-
delky. Prešlo pár pondelkov, princezná podrástla. Pravidelne písavala príbehy. Pre 
potreby písania potrebovala prepisovacie pero, papiere, podložku. Pernamentne 
potrebovala publikum. Pozornosť princezná predsa potrebuje pravidelne. 

(Lucia) 

 

Tvorba viet na písmeno M  

Malý milý Mišo mohol márne myslieť malým mozgom malicherný monológ. 
Menej mal maskovať milimetre mylného mýtu.    
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Písanie monológov
 
,, Čo sa stalo babke? Čo ak zomrie? Čo ak už sa s ňou v živote neporozprávam? 
Nie, ona nemôže zomrieť. Ešte ma nenaučila variť guláš alebo segedín. A ešte 
my neporozprávala o tom ako sa dala dokopy s dedkom. Ona musí prežiť.“ 
 
(Terezka) 
 
      Výborne. Čo mám akože teraz robiť? Ako dlho tu ešte budem čakať? Je to taký zlý 
pocit, keď neviem, čo ma čaká, čo bude teraz nasledovať. Len dúfam, že ma nevy-
hodia zo školy. To by som neprežila. Tak dlho som drela, aby som sa sem dostala 
a teraz ma vyhodia zo školy? Dúfam, že  nie.      
      
   Neznášam, keď musím čakať. Tak ma tá ruka bolí. Už ju mám skoro celú modrú. 
Dúfam, že to nebude až také vážne a budem môcť ísť na ten turnaj, čo má byť 
o 3 mesiace. Hádam bude len nalomená a nie zlomená. Celý rok sa teším na tur-
naj, ako to konečne češkám vrátime a ja si teraz akože zlomím ruku? Dúfam, že 
čoskoro vyjde doktor a povie, že ruku mám iba nalomenú a že o mesiac, môžem 
znova naplno hrať.          
      
   To dúfam, nemyslí vážne. Dohodli sme sa predsa na presný čas a ona už pol 
hodinu mešká. Teraz čo si mám o tom myslieť? Našla si nejakú lepšiu zábavu, 
ako piknik s najlepšou kamarátkou? Alebo už nie sme najlepšie kamarátky?  
            
(Lucia) 

 
Super a som tu zas. Prečo sa mi vždy podarí niečo pokaziť? Ale teraz je to horšie. 
Ak zavolajú aj moju mamu, je po mne. Už vidím jej výraz keď zistí čo som 
spravila... A čo ak ma vylúčia?! Nie, to nie! Nie je to až také hrozné. A vlastne, 
kde sú toľko? Mám zaklopať? Radšej nie, ale už to chcem mať za sebou.  
  
(Nina) 
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Čakanie na kamarátku, v parku na lavičke 
JA Kde zas je? Vkuse mešká. Vlastne to nie je nič nezvyčajné, určite sa bude zase 
obliekať pol hodinu. Aké typické!       

Po chvíli čakania 
JA Čo ak sa jej niečo stalo?! Mala by som jej ešte raz zavolať. Mohol ju po ceste 
niekto uniesť alebo si mohla ublížiť.        
            
O päť minút neskôr 
JA Ak sa jej niečo vážne po ceste stalo, tak to potom bude zase na mňa. To by 
bol prúser!Mala by som ísť radšej domov a vyhovoriť sa, že mi prišlo zle. Ale to 
predsa kamarátky nerobia. No tak počkám ešte desať minút a ak nepríde tak 
pôjdem.           
 
(Simona) 
 

            
Písanie dialógov

 „Dobrý deň, vy ste dcéra a vnučka paní Magdy?“ 
,,Áno sme, pán doktor,“ povedala mama. 
,,Takže, nemusíte sa báť. Nič jej nie je. Zabudla si dať iba lieky. Môžete si ju vziať 
hneď domov, len jej spravím ešte pár malých vyšetrení.“    
Keď to doktor povedal, odľahlo mi a cítila som sa hneď lepšie. 
Po 20 minútach babka vyšla a povedala: ,,Nebojte, zabudla som si dať lieky.“ 
,,Jaj, mami, musíme na teba dávať väčší pozor,“ povedala mama. 
,,Baby, hneď keď prídeme domov, ideme variť.  Poď a už nezabúdaj. Vieš, ako som sa 
bála?             
            
(Terezka) 
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Timea:    Prepáčte že.... 
Kristián:  Po zvonení!! 
Timea:    Veď viem. 
Učiteľka:  Kristián, prosím ťa, buď ticho. Timea, toto je tretí krát za týždeň, čo sa 
deje, že stále chodíš neskoro?        
Timea:    No ako... Mám veľa povinností! 
Učiteľka: Hej? Ja si myslím, že ráno máš jednu povinnosť a to takú, nachystať sa 
a prísť na čas. Ale povedz nám, čo také ešte robíš keď meškáš?   
Timea:    No dnes ráno... Tak dnes som musela povysávať. Moja mama mi to káza-
la lebo sa ponáhľala do roboty.        
Kristián: Ha, ha. Nemáš ešte nejaký vymyslený príbeh? Alebo ti tie výhovorky 
dochádzajú?           
Učiteľka: Ticho už! No dobre teda. Tak nám ešte povedz, čo si robila včera? 
Timea:    No viete, mám malého brata Tomáša. Učíte ho prírodovedu... No a on, 
ani ja, nechodíme na obedy. A mama predvčerom odišla a vráti sa zajtra. Takže 
som obed musela variť ja.         
Kristián: A dnes si nemusela?     
Timea:    Nie, lebo ostalo zo včera. 
Kristián: A to sa nedalo deň predtým, akože hej? 
Timea:   No d..... 
Učiteľka: Kristián, ešte raz a máš poznámku. A Timea, rozprávaš sa teraz so mnou 
nie s ním. Tak si ho nevšímaj. To za prvé. A za druhé. Timejka, akože nehnevaj sa ale 
takéto veci si na nás skúšala aj minule a nevyšlo. A teraz tiež nie... Keby tvoja mama 
odišla, neprišla by včera na rodičovské združenie. Takže bohužiaľ máš poznámku.

(Nina)

Riaditeľka, Ja 
R: No ahoj, poď ďalej. Tu sa posaď a vysvetli, prečo si to urobila! 
Ja: Ja som nechcela, nebol zámer vyhodiť kvetináč z okna. 
R: Aha, takže on odtiaľ vyskočil sám? 
Ja: Nie tak úplne, ale svojim spôsobom, áno. 
R: To ako myslíš? 
Ja: Ja som sa so spolužiakom ohadzovala gumovým hríbom, čo máme ako de-
koráciu v triede.          
R: To nemyslíš vážne?! 
Ja: Prosím, nechajte ma dohovoriť. Zhodou okolností bolo dokorán otvorené 
okno a on bežal k nemu a ja som ten hríb hodila doňho. Ale on sa uhol a ten hríb 
trafil kvetináč, ktorý spadol z okna.       
R: Vieš čo? Choď do triedy a po škole to upraceš. Nemám čas riešiť šarvátky medzi 
spolužiakmi, mám dôležitejšie veci.       

(Lucia) 
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Cvičenia zamerané na hľadanie zdrojov a podnetov na písanie: 
-          pozeranie si do očí, 
-          počúvanie hudby 

Pozeranie si do očí
(vzájomná interakcia s ďalšou osobou  – pohľad, vnímanie prítomno-
sti, vyjadrenie priebehu myšlienok, pocitov z pozorovania bez slov)  
            
            
- Prečo robí na mňa také ksichty? 
- Čo sa stále smeje to som až taká vtipná ? 
- Čo na mňa tak vypuľuje oči. Mám niečo na tvári? 
- Ona je do niekoho zamilovaná, keď si tie vlasy stále dáva za ucho? 
- Prečo sa na mňa dlho nepozrela. Ona je nahnevaná? 
- To sa jej naozaj tá hudba páči? Alebo tancuje len tak? 
- Ona, čo tam o mne stále píše? Veď sa pomaly na mňa ani nepozrela? 
- Joj, tú nohu si dala ako poriadna dáma. 

(Terezka) 
 

-  Smeje sa a ostala prekvapená, keď sa dozvedela, že musíme zapísať celú a5 
týmto rozhovorom          
-  Keď dopíše vetu, zdvihne hlavu 
-  Díva sa na mňa a rozmýšľa, čo napísať ďalej 
-  Kým píšem, všetko to periférne vidím 
-  Zdvihnem hlavu a rozosmejem sa aj ja 
-  Akurát hrala zvučka z Pirátov z Karibiku 
-  Pirátov som videla už toľko krát, že dialógy alebo hlášky z niektorých scén, 
poznám už naspamäť         
-  Keď tá zvučka, ktorú napísal Hans Zimmer, začala hrať, zdvihla som hlavu 
-  Očami som jej naznačila, že som rada 
-  Stále sa obidve smejeme 

(Lucia) 
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- Nejako divne sa tvári. 
- Stále píše, ale zaujíma ma čo. 
- Ale naozaj veď má písať o mne a ani sa na mňa nepozrie. 
- Stále sa nepozerá, ako potom môže písať o mne. 
- A už sa pozrela, vedela som že sa pozrie. Rada by som sa jej opýtala či chápe 
zadaniu , lebo ja áno ale bojím sa že to chápem zle.     
- Divne sa mračí čo sa jej nepáči? Som dakde špinavá, či čo? 
- A zas ignoruje a nepozerá sa, tak ani ja sa nebudem pozerať, lebo možno ju aj 
vytáča že sa stále na ňu pozerám.       

(Nina) 

 
- Čo si to píše? 
- To sa usmiala na mňa? 
- Jéééj, aké má pekné vlasy. 
- Ako sa na mňa zaksichtila. Nemožné! 
- Zábava, proste zábava. 
- Už by sa na mňa mohla pozrieť. 
- Haloo!? Tu som! Čo ma nevidí? 
- Asi je namyslená alebo si možno myslí, že ja som namyslená a preto sa so mnou 
nechce ani baviť. Dokonca ani na mňa pozrieť. Strašné. Nehorázne! Kto si mys-
lí, že je?           
- No konečne. Dúfam, že sa nakoniec odhodlá a aspoň sa so mnou porozpráva. 
A to už len zo slušnosti. Som si tým stopercentne istá.    

(Simona) 
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Tvorba na hudbu 
(hudba a slovom vyjadrené pocity pri jej počúvaní) 
 
 
 Na cintorín som sa prišla porozprávať s babkou ale cítim, že tu nie som sama. 
,, Baby to si ty?“ Nič sa nedialo. A vtom začala babka spievať našu obľúbenú 
znelku z kovbojov.         
,,Baby, si to naozaj ty? Už si my chýbala. Dúfam, že už prídem za tebou a budeme 
zase šantiť. Ale už musím. Ahoj babička.“      
O 2 roky: ,,Baby, si tu? Babička?“ 
,,Ahoj, Natálka moja. Poď sem. Tak veľmi si my chýbala. Ale tu je to hrozné. Nik-
to sa tu nemá rád a preto som rada že si tu. Ty moje zlatko.“   
Rozbehli sme sa k sebe a objali. 

(Terezka) 

Muž a žena (súrodenci), rozprávač 
Ž: Prosím, zabudni na to, čo som ti spôsobila. Nebolo to odo mňa pekné. 
M: Ja na to nedokážem zabudnúť, ale môžem ti odpustiť. 
R: Napínavý súboj vojsk dvoch znepriatelených a zakliatych krajín na mori. 
Ž: Ak ideš do boja ty, idem s tebou. 
R: Muž a žena bojujú bok po boku, v pätách so svojou družinou, aby zachránili 
svoju krajinu, pred skazou, ktorou bola zakliata.     
M: Počuješ to rinčanie železných čepelí, ostrých šablí? 
Ž: Počujem. 
M: Pozri, ako sa na seba tí najväčší rivali prísne dívajú. 
Ž: Máš pravdu.  
V hlave sa im musí rodiť plán, ako poraziť toho druhého. Poďme!  
M: Jeden za všetkých, všetci za jedného! 

(Lucia) 
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Katka, Laura 
Laura: Počuješ to? 
Katka: Čo? Nič nevidím. Je tu taká tma, že sa za chvíľu asi potknem. 
Laura: Niečo tam je. 
Katka: Kde? Určite sa ti to zase len zdalo. 
Laura: Haló? Kto tam je? 
Katka: Už to počujem aj ja! Ono to... spieva? Krása, dokázala by som to počúvať 
aj celý deň.           
Laura: Poďme tam! 
Katka: Si normálna?! Môže to byť pasca. 
Laura: Ale čo sa bojíš. Veď sa len nakukneme. 
Katka: Myslíš? Čo ak sa nám niečo stane. 
Laura: Ty si bola vždy také malé bojko. 
Katka: No dovoľ, náhodou ja som... 
Laura: Ticho! Niečo sa blíži. 
Katka: To... to... to je ono. Blíži sa to sem. Určite sme ho privolali a niečo sa nám 
stane. A tým niečo nemyslím nič dobré.      

(Simona) 
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