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PreDslOv... 

 

 Vianočné obdobie je pre nás všetkým príležitosťou, kedy dostávame šancu uvedomiť si, 

ako veľmi človek potrebuje rodinu a okruh blízkych ľudí, kamarátov, kolegov, priateľov. Je to 

čas, kedy sme citlivejší, emotívnejší a empatickejší. Viac vnímame pocity seba, ale aj tých okolo 

nás.  

Čaro Vianoc nespočíva iba v ich magickosti zblížiť ľudí, sceliť rany, pospájať znova 

rodiny, ale i v schopnosti inak precítiť umenie, či už filmové alebo to literárne.  Zrazu ožívajú 

Popolušky a princovia, Mrázik pomáha Ivankovi pri záchrane Nastenky, Shrek hľadá šťastie 

s Fionou, Pyšná princezná z roka na rok, opäť, zas  a znova odmieta nekonečný rad princov.  

Vďaka súťaži Vianočná poviedka, do ktorej sa zapojilo mnoho našich mladých autorov, 

môžeme predstaviť zborník vybratých prác. Dostali sa sem práce, ktoré nepodliehajú komercii, 

nekopírujú scény z rozprávok a majú svojský humor. Podstatou súťaže nebolo prezentovať 

známe vianočné tradície, ani opísať ako trávime sviatky. Práve preto je zborník fascinujúcou 

zbierkou, ktorá prináša množstvo rôznych príbehov, ktoré sa počas zasnežených sviatkov môžu 

stať každému... 

Zborník sme obohatili obrázkami a výtvormi prác, ktoré zdobia naše chodby a ktoré 

pochádzajú z dielne našich žiačikov – prvostupniačikov. 

  Nenechajte sa ničím rušiť, želám Vám príjemné čítanie.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GlOriOla  nad nešikOvným, zápisky z VianOc 

Šimon Majerník 

 

Môj milý denníček! 

Vianoce mám strašne rád, no predsa len majú jednu chybu!!! Sú nebezpečné. Aj šikovný 

človek sa na Vianoce musí kontrolovať, aby neskončil na ARE, no a toho nešikovného musia 

kontrolovať jeho blízki. Avšak to sa nám nepodarilo. Môj otec je človek, ktorý sa vyzná vo 

veciach svojej roboty. V tom je výborný. Na počítači je najväčší macher v celej firme. Ten by mu 

neublížil. No praktické veci, ako napríklad umývanie dlážky, tak to mu nejde.  

Keď mu mama dala pred minulými Vianocami umývať dlážku, otec ju síce umyl, ale 

predtým samotným katarzným aktom ju zabudol povysávať. Tak sa rozhodol, že ju povysáva po 

umytí, keď bola dlážka plná vody. Nemohlo to dopadnúť inak než tak, že ten vysávač vybuchol 

a ešte pre istotu, aby jeho smola bola dokonalá  skratovali aj poistky. Týždeň sme celá rodina 

chodili po byte so sviečkami. Mama sa bohužiaľ nepoučila, a tak mu dala umývať dlážku znova, 

že vraj už to vie. Už vedel že musí povysávať, potom umyť dlážku, no a aby ho mama pochválila, 

tak ju aj navoskoval. Ja sa síce viem korčuľovať, ale na dlážke som to ešte neskúšal. Taký úžasný 

„riťberger“ aký som predviedol, si nevidel ani na majstrovstvách sveta.  

V dome u babky je veľká záhrada, a preto tam chodíme každý víkend opekať. Dedko učí 

môjho otca zakladať oheň, lebo si nechce pripustiť, že jeho dcéra inžinierka a doktorka v jednej 

osobe, úspešný a uznávaný psychológ, ktorá je aj poslankyňou v mestskom zastupiteľstve si 

zobrala takého neschopáka. Minule, keď bol dedko presvedčený, že už to môj otec zvládne, 

nechal ho sám zapáliť vatru. Asi vieš, milý čitateľ,  ako to dopadlo. Nastrkal do ohniska kláty. 

Dedko nad ním stál s pyšným úsmevom a v duchu si myslel, to som ho ja naučil. Pýcha ho prešla 

v momente, keď otec vylial na kláty plné vedro liehu a škrtol zápalkou. V tej chvíli to buchlo 

a plameň vyletel do výšky piatich metrov. Nezhoreli nám len špekáčiky, ale aj palice, na ktorých 

boli napichnuté. Obhoreli nám všetky kríky a stromy v záhrade a v neposlednom rade nám zhorel 

aj dom. Dedko sa s otcom nerozprával celý rok. Mama s otcom po tom incidente chodila aj do 

manželskej poradne, ktorú sama praktizovala. Netuším od kedy sa tá smola ťahá s mojim otcom, 

ale raz by to už mohlo prestať.   

Môj otec žil v dobe, kedy bola povinná vojenská služba. Už len keď to počujem, tak mi je 

z toho zle, no ale tá predstava je ešte horšia. Otec a na vojne!!! Mama mi o tom často rozprávala. 



Obsluhoval žeriav a to v Kuchyni. Nikto netušil čo je zač, a tak jeho prípravu na obsluhu nebrali 

dostatočne vážne. Na skúšobnej jazde zodvihol namiesto pripraveného nákladu auto aj so 

súdruhom veliteľom. Nemyslím si, že od toho incidentu ho mal súdruh rád. Presunuli ho preto do 

stráže. Avšak raz, keď mal službu pri munícii si zapálil. Zo začiatku to vyzeralo, že to nedopadne 

až tak zle, no zápalku, s ktorou si cigaretu pripálil len tak odhodil bez toho, že by ju zahasil. 

Dopadlo to tak, ako si myslíte. Zápalka podpálila strom a ten napriek úsiliu uhasiť ho len svojimi 

telesnými tekutinami padol na sklad rakiet. Myslím, že jedna raketa letela na ... počkať, ako sa 

len tá dedina volala óó ... Kolikunka. Že ste o nej nikdy nepočuli? No niet divu... 

Smola sa s ním prosto a jednoducho ťahá už dlhší čas. Asi to začalo na základke. Na 

hodine dejepisu predvádzal staroveký rituálny tanec ohňa. Mal na sebe masku, a tak cez ňu 

nevidel dobre. Skončilo to horiacimi vlasmi učiteľky Mastríkovej. Aj tak sa otcovi nikdy nepáčili 

dekadentné účesy podľa vzoru Ally Pugačevovej.  

Avšak tieto pohromy nie sú nič oproti minulému Silvestru. Vtedy sa otec rozhodol, že 

nám urobí prekvapenie a tak nakúpil petardy. Bohužiaľ mu ich predali, lebo je dospelý, aj keď si 

myslím, že pri ňom by mali urobiť výnimku. Ohňostroj mal nastavený na diaľkovom ovládači 

a stačilo iba počkať kým nastane tá správna chvíľa a mohol celú tú nádheru odpáliť. Lenže moja 

malá sestra Esterka sa rada hrá s ovládačmi a samozrejme by to nebola ona, keby sa nezačala hrať 

aj s týmto. Celú noc vybuchovali a strieľali petardy, Esterka revala, otec na ňu kričal, no a mama 

ziapala na neho. 

,,Estera, ty malé dievčisko čo si to porobila s mojim ovládačom ?“ 

,,Vééééééééééééé...“ 

,,Nevieš snáď, že sa s ním nemáš hrať!!! “ 

,,Čo na ňu ziapeš... Esterka miláčik neplač moja drahá...“ 

,,Vééééééééééééé...“ 

,,...Ziap na seba ty trkvas nešikovný.... si mi rozplakal dieťa!!!“ 

,,Vééééééééééééé...“ 

,,Ja na seba  nemám čo ziapať, ja mám svedomie čisté, ja som chcel urobiť len skvelý Silvester 

ja...“ 

„To si celý ty, furt ja.“ 

Vtedy si hovorím, že sú to proste dni pokoja a rodinnej lásky. Následky tejto hádky však 

boli návrhy na striedavú starostlivosť. Šťastie, že mama je psychologička a hádku vyriešila ako 



správne logicky rozmýšľajúci človek. Odvtedy je v druhom stave s tretím dieťaťom. A výhrou je 

jej pôrod v tohtoročnom vianočnom období. 

Milý denníček,  

dnešná vianočná atmosféra sa nedá porovnať s ničím. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že 

všetko zlé sa zbehlo v jedeň deň. Začalo to kaprovraždou 

,,Zlatko, podaj mi, prosím, tú soľničku. Ďakujem. Prosím ťa, povedz otcovi, nech už konečne 

zabije toho kapra,“ zavolala na mňa moja mama, ktorá vo svojom veľmi vysokom tehotenstve 

vyzerala ako vianočná guľa.  

,,Mami, si si istá, že to otec zvládne?“ spýtal som sa s nedôverou. 

,,Isteže zvládne. Vidíš, že v tomto stave viem ledva variť, nie to ešte zabíjať kapra. No choď už!“ 

Bál som sa čo sa stane, pretože poznám schopnosti môjho otca, a viem, že zabiť živého tvora 

nedokáže. 

,,Podaj mi utierku, synak!“ 

,,Oci, nemal by si vybrať toho kapra podberákom ?“ 

,,Isteže synak. Iste.“ 

Trasúci sa otec vybral trasúceho sa kapra z vane, a len tak tak ho položil na utierku. 

,,Synak, podaj mi kladivo.“ 

,,Oci, nemal by som to urobiť radšej ja?“ 

,,To v žiadnom prípade, som predsa chlap. Podáš mi už to kladivo!!!“ 

Vo chvíli, keď som otcovi podal kladivo, prišlo mu zle. Zakimácal sa a len – lenže nespadol. 

,,Oci, podržím ťa, ak chceš.“ 

,,Nie. To v žiadnom prípade. Nezdržuj ma. To kladivo je ťažké, ááááááá!!!!!! 

V tej chvíli buchlo kladivo o kapra, práááááásk, a krv vystrekla na plafón a steny. Keď to 

uvidela mama, tak ju skoro kleplo.  

 

Nastala večera. U stola sedel dedko s babkou, strýko s tetou, mama a otec, no a my 

s Esterkou.  

,,Dobrú chuť! " povedala mama. 

Začali sme jesť, no v tej chvíli u dverí niekto zazvonil. Boli to naši vždy opití susedia. Otvoril im 

nevrlý otec. 



,,No ako slávite, sused?“ začal sused svojím podguráženým hlasom podopierajúc svoju 

manželku. 

,,V kruhu rodiny a veľmi pokojne, nevšimli ste si?“ 

,,Ani nie, vidím, že je tu taký istý bordel, ako počas normálnych dní,“ netaktne poznamenal cudzí 

votrelec. V tej chvíli otec zabuchol dvere a pokračovali sme ďalej v slávnostnej večeri. Keď sme 

dojedli, otec išiel zapáliť vianočný stromček. 

,,Prajem nám všetkým, nech sa nám darí a nech sme...“ 

Zas niekto zaklopal na dvere. 

,,Sused vy sa na mňa hneváte?“ dobiedzal nešťastný sused, ktorého hladina alkoholu bola istotne 

vyššia ako topiace sa hladiny riek.  

Otec zabuchol dvere druhýkrát, teraz už silnejšie, prudkejšie s vášňou nahnevaného človeka. 

Zrazu ....... chrrrrrrrrrrrrrr..................skratovali poistky a začal horieť stromček. 

,,Rýchlo vodu! Haste!!!“ hasil otec nepozerajúc sa na svoju bezpečnosť. 

,,Zlatko...“ 

,,Neotravuj, nevidíš, že hasím! “ 

,,Zlatko, ale ja...“ 

,,Ticho buď už !“ 

,,Budeš ma počúvať!!! Odtiekla mi plodová voda.“ 

Na chvíľu všetci stíchli. Ale potom zase začali robiť paniku. Nikto netušil, čo je väčší problém, či 

rodiaca žena, alebo horiaci stromček. 

,,Čože teraz ? Nemôžeš rodiť až zajtra? 

,,Nie! Zavolá už niekto tú 112-ku!“ zreval dedo. Mama jediná zostala duchaprítomná, aj keď 

rodila. Pozerala sa na zmätok okolo. 

,,Ha-ha-haha-ha lóóóó. Popopopopoprosim vávává...“ koktal vyplašený otec. 

,,Daj to sem! Dobrý večer, prosím vás horí nám stromček,“  ozvala sa do mobilu mama 

s chladnokrvnosťou Angličana. 

,,A kde? Na akej adrese ?“ 

,,AAAA, ešte jeden problém, ja rodím! Na Letnej 2!“ 

,,Dobre, ihneď tam pošlem hasičov a sanitku,“ povedal hlas na druhej strane.... 

 



Tieto Vianoce si pamätám asi zo všetkých najviac. Možno preto, že sa mi narodila malá 

sestrička, možno preto, že sme vyhoreli. A možno to bude tým, že tú v noc nad mojím otcom stál 

niekto, kto mu určite nechcel zle. Prvýkrát v živote som ho videl tak neohrozene konať. Možno je 

to preto, že keď je rodina v ohrození, otcovia sa zmenia na hrdinov. Nech si každý vysvetlí tú 

silu, ktorá ovplyvnila môjho otca inak. 

                           

To je pre dnešok všetko, môj milý denníček! 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA vInE sú ViAnOce 

Gabriela Cangárová 

 

Ráno som sa zobudila na to, ako krúpy bili do okna mojej izby. Na parapete ležalo pol 

metra snehu. Žiadna novinka. U nás v Pensylvánii je známe, že padá sneh už koncom októbra. A 

ja som dnes večer mala ísť vlakom do Harrisburgu, tam prestúpiť na iný vlak a ísť do Milton 

Grove. Premýšľala som, že si zájdem po slúchadlá, aby som prehlušila to nepríjemné 

bubnovanie, no len čo som odhrnula svoju teplú perinu, zima ma zasiahla ako nôž do chrbta. 

 Rodičia odišli na dovolenku do Grécka na zimné prázdniny, a asi zabudli zapnúť kúrenie. 

Mali sme víkend pred prázdninami. Skôr už koniec víkendu, keďže bola nedeľa. Cez prázdniny 

ma nečakalo nič príjemné, musela som ich stráviť pri mojej starej mame v Milton Grove s kopou 

mačiek, ktorých mená neovládam.  

 Ešte chvíľu som ležala v posteli, keď mi mama zavolala, že úspešne dorazili. Po 

telefonáte som vyskočila z postele a bleskovou rýchlosťou som vošla do kúpeľne. Po vykonanom 

ranom rituáli som sa začala sa baliť. Faktom je, že vlaky nie vždy chodia počas takýchto búrok 

ako je táto, no musím to risknúť. Na druhý deň by to malo byť podľa predpovedí ešte horšie. 

 Pripravila som si niečo pod zub a následne si aj čosi zabalila na cestu. Celé poobedie som 

strávila písaním referátu, a tak mi ubehlo ako voda. Pred siedmou večer som si zavolala taxík, 

ktorý ma odniesol na Eriejské nádražie. Vlak sa dostavil o 10 minút skôr, čo bol zázrak sám 

o sebe, inokedy totiž počas takýchto studených dní mešká. Možno sa mi prvýkrát pošťastilo.  

 Vo vagóne som našla voľné kupé. Toľko, že som tam prišla, už sa dorútili nejakí 

rozveselení chlapci. Pobavila ich zrejme moje „výška“ a posmievali sa mi, že som si nevedela 

vyložiť kufor na poličku, ktorá bola naozaj privysoko. Ani sa nečudujem, že som nevedela, som 

nízkeho vzrastu, ledva nad meter päťdesiat. A ten kufor bol aspoň päťkrát taký ťažký ako ja. 

Nakoniec sa jeden chalan, ktorý mal aspoň dva metre postavil, a bez najmenšej námahy kufor 

vyložil. 

„Ďakujem,“ zašomrala som len tak pre seba, ale on to zjavne počul. 

„Aj nabudúce, cica,“ odpovedal a mrkol ma mňa. 

 Z kabely som si vytiahla mobil, v ktorom som mala zastrčené sluchátka. Pustila hudbu a 

lakťom sa oprela o okno. Viac som si svoju spoločnosť nevšímala. 

*** 



 Tentoraz som sa nezobudila na krúpy, ale na škrípanie. Hneď som si uvedomila kde som a 

pozrela na displej na náprotivej stene. Boli sme v Johnstowne. Vzdychla som si a na sedadle sa 

zošmykla nižšie. Neubehlo ani pol minúty a rušňovodič oznámil, že tunel, cez ktorý sme mali 

prechádzať je zablokovaný a tak sme zastavili na nádraží v Johnstowne, pri reštike. Oznámil, že 

kým z trate odpracú sneh, môže to trvať 3 - 4 hodiny. A že dôvod, pre ktorý sme zastavili pätnásť 

míl od tunela je, aby vedel vyjsť druhý protichodne prichádzajúci vlak. 

 Keď stihnem do rána dojsť do Harrisburgu, budem rada. Zrazu som počula, že mi škŕka v 

bruchu. Chcela som, že si vyberiem jedlo z kufra, ale asi by som to nedala, a spadol by na mňa. 

Radšej som sa vybrala do jedálenského voza. Objednala som si slepačí vývar a ryžu s mäsom na 

prírodno. Po jedle, som si kúpila ešte jeden čaj. Vtedy vošiel sem ten chalanisko, ktorý mi vyložil 

kufor. Niečo povedal čašníkovi  prisadol si ku mne.  

„Connor,“ predstavil sa a podal mi ruku. 

„Amelia,“ povedala som svoje meno a podala mu ruku, ktorú mi jemne stisol.  

 Moja ruka v jeho sa úplne stratila. Už mi to začínalo byť nepríjemné. Nie som netýkavka, 

ale už to trvalo dlho. Nakoniec mi ju pustil. 

„Máš pekné oči, pripomínajú mi divú mačku.“  

Ako to povedal cítila som sa zmätená. Nechápala som,  či to je kompliment alebo urážka, ale 

brala som jeho výrok ako kompliment. 

„Ďakujem.“  

„Kam cestuješ?“  

Táto otázka ma fakt zarazila a váhala som, či mu povedať pravdu alebo klamať. 

„Za starkou do Milton Grove, ty?“ 

„Ja som už došiel domov. Mal by som vystúpiť. S kým vlastne budeš na Vianoce?“ 

„Keď sa do pondelka dostanem do Miltonu, tak so starkou a jej dvadsiatimi mačkami, a keď nie, 

tak vianocujem vo vlaku.“  

Zasmial sa, hoci som to nemyslela ako vtip. 

„Chceš ochutnať tie najlepšie palacinky na svete?“ 

„Keď o tom tak premýšľam, tak aj mám chuť na niečo fajné.“ 

„Tak poď.“ Postavil sa a ja som šla za ním, kým sa jeho kamaráti predierali cez úzku uličku 

okolo nás k stolu, kde sme predtým sedeli my. 

  



 Vystúpili sme a prebehli cez cestu, ktorá nás delila od sladkých palaciniek. Sadli sme si 

do boxu pri dverách. Palacinky nám doniesli do desiatich minút. Medzitým sme sa spoznávali. 

Chodí na vysokú  - študuje za lekára, má devätnásť a dve mladšie sestry.  

Ja som sa hanbila odpovedať, tak som len tak kľučkovala medzi odpoveďami. Medzitým prišli 

jeho kamoši, ktorí sa napchali k nám do boxov, a ja som bola nútená pritlačiť sa oknu, aby sa 

pomestili. Odišla som na záchod, kde som sa musela prebojovať. Všetci boli aspoň dve hlavy 

vyšší ako ja, takže prejsť okolo nich pre mňa ľahké nebolo.  

Ako som sa vracala, počula som ako sa o mne zhovárajú. 

„Ako sa volá?“ opýtal sa potetovaný. 

„Amelia,“ odpovedal Connor. 

„Páči sa ti?“ spýtal sa. 

 Srdce sa mi rozbúchalo tak, že som sa bála, že mi vyskočí. Ako on tiež nebol na 

zahodenie. Bol vysoký, atraktívny, a takisto mal zabezpečenú skvelú budúcnosť. Možno som sa 

doňho zaľúbila, lebo takéto pocity som ešte neprežívala. 

„Áno. Nevidel si ako jej vynikajú oči, spod mihalníc a čiernych vlasov? Cítim to tak, že ju musím 

ochraňovať, aj v tom vagóne, keď som ju videl pasovať sa s tým kufrom, som sa bál, že ju 

rozpučí. A keď spí, tak je zlatá. Čudoval by som sa, keby nikoho nemala.“ 

 Po týchto slovách sa mi rozlialo v tele teplo, a vedela som, že čo to znamená. Nechcem si 

to priznať, ale bohužiaľ, je to pravda. Vracala som sa naspäť a zrazu stíchli. Zastala som pred 

stolom a  chvíľu naňho hľadela. Potom mi došlo, že traja sa napchali na jednu stranu a ja som 

nemala inú možnosť, ako si sadnúť ku Connorovi. Kým oni debatovali, ja som sa hrala s kávou v 

plastovom pohári. Zrazu som pocítila Connorovu ruku na pleci, ale robila som, že som si nič 

nevšimla, aj keď ma jeho dotyk pálil. Nevnímala som si o čom debatovali, len som videla, že 

ostatní sa trepú von a nechávajú nás samých.  

„Myslím, že ten vlak, sa pohne iba zajtra okolo desiatej, a už sú Vianoce, keďže už je dvanásť 

minút po polnoci. Nechcela by si stráviť prázdniny u nás?“ 

Takáto ponuka bola zaujímavá, a ja som znova váhala, no keďže má dve sestry a rodičov na 

Vianoce doma, nič sa nemôže stať. A nevyzerá, že by mal nejaké vedľajšie úmysly. 

„Tak dobre, a... Veselé Vianoce.“ 

„Ďakujem, aj tebe. Poďme pre kufor.“ 

 V kupé už neboli veci jeho kamarátov, takže oni už tiež odišli domov. 



Dal môj kufor dole. Chcela som sa chopiť rúčky, a on mal na mysli to isté a naše ruky sa dotkli. 

Neodtiahla som ju hneď, ale potom som si to radšej premyslela a odtiahla ju. 

„Dúfam, že ti nebude vadiť, že ti ho odtiahnem.“ 

„Nie. Ďakujem.“ 

 

 Ťahali sme sa cez menšie, väčšie kopčeky, až sme konečne dorazili pred dom, kde býva. 

Vošli sme cez bránku, a tam na mňa vyskočil malý pes, ale tak som sa preľakla, až som sa potkla 

o vlastné nohy.  

„York! Na miesto!“ Poslúchol a vrátil sa do pelechu. Jeho mama ho asi musela počuť, lebo hneď 

nám prišla otvoriť.  

„Ahoj. mami. Prečo nespíš? Mám kľúče, bol by som si otvoril. A priviedol som nám návštevu, 

dúfam, že nevadí, že s nami ostane cez Vianoce.“ Otočil sa, ale ja som stála za ním, tak ma hneď 

nevidel. Vystúpila som spoza neho. 

„Dobrý večer. Som Amelia.“ 

„Ahoj, ja som Karen.“ povedala a rozžiarila sa ako slniečko. 

„Poďte dnu, a nestojte v tej zime, lebo ešte prechladnete.“ odstúpila, a otvorila nám dvere 

dokorán. 

„Amélia, nemáme moc voľného miesta na spanie. V obývačke by ťa hneď zobudila buď Poppy 

alebo Lilly. Ale mohla by si spať na gauči v Connorovej izbe, keby ti to neprekážalo.“ 

Nebola som dvakrát rada, že musím spať v jednej izbe s ním, ale za to som aspoň nemusela trčať 

vo vlaku ešte o niekoľko hodín viac.  

„Nie nebude. Ďakujem za to, že ma tu necháte.“ 

„Potrebuješ pyžamo? 

„Nie, ďakujem, mám so sebou.“ 

„Tak dobre, dobrú noc.“ 

„Dobrú noc,“ odpovedali sme s Connorom jednohlasne. 

 Vyniesol mi kufor do jeho izby. Išiel sa prezliecť do kúpeľne a ja som to medzitým 

využila a prezliekla sa tiež. Keď sa vrátil, podával mi vankúš a deku a ustlal mi na gauči.  

„Nechceš spať v mojej posteli a ja na gauči? Aby ti bolo pohodlnejšie,“ navrhol. 

„Ďakujem, ja som vďačná už aj za to, že nemusím spať vo vlaku. Dobrú.“  

„Dobrú,“ zaželal mi aj on.  



*** 

 Keď som sa ráno zobudila, tak som prv nespoznávala prostredie, až neskôr mi svitlo, čo 

sa včera stalo. Ako som z postele kročila na zem, nebola mi vôbec zima, čo sa nestáva často. 

Zišla som dole, kde si už rozbaľovali darčeky. Všetky oči sa upreli na mňa. Pozrela som na 

hodiny a uvedomila si, že o chvíľu bude obed. 

„Dobré ránko,“ povedala som s úsmevom na perách. 

„Dobré... Za obedom pôjdeme ku mojej sestre, ale Connor tu ostane s tebou, aby si nebola sama. 

On kedykoľvek môže zájsť ku nej aj sám a pozdraviť ju. A teraz si otvor darčeky. Možno to 

nebude nič moc, lebo obchody sú zatvorené, ale aspoň niečo.“ Karen sa usmiala od ucha k uchu a 

podala mi malú zabalenú krabičku. Otvorila som ju, a čakalo ma milé prekvapenie. Najkrajšie 

ponožky, aké som kedy videla. Cukríkovo ružové, s bielou potlačou Betlehemu okolo, a červená 

mašlička na vrchu.  

„Ďakujem sú nádherné.“  

 Lilly a Poppy priskočili ku mne a objali ma. Začali mi hladiť hlavu a až vtedy mi napadlo, 

že musím mať na hlave vrabčie hniezdo. Začala som si ich aj ja uhládzať a pritúlili sa ku mne 

ešte viac. Karen priniesla na stôl hrianky, ovocie, rôzne koláče a zákusky, aby sme sa všetci 

naraňajkovali. Aj keď bolo pol jedenástej, tak sme boli hladní ako vlci, aspoň ja. Po raňajkách, 

ktoré trvali aspoň polhodiny, som sa bola obliecť na obed. Tentoraz som bola rada, že som si 

zabalila aspoň niečo slávnostnejšie. Obliekla som si čierne legíny a červený dlhší sveter, učesala 

sa a nalíčila. Obed sa konal o jednej, takže keď som schádzala z poschodia, v kuchyni to už 

voňalo. 

Lilly a Poppy sa hrali pri stromčeku v obývačke nejakú spoločenskú hru a mňa si nevšímali.  

„Amelia? Pomohla by si  mi prosím prestrieť stôl?“ urobila som, čo povedala, pretože som 

nechcela vyzerať nevďačne, keďže ma nechali cez sviatky u nich. 

„Zišla by si ešte dole do pivnice prosím? Máme tam špajzu.“ 

„Kde je?“ opýtala som sa. 

„Rovno po chodbe a tretie dvere vľavo, dole schodmi a napravo sú biele dvere a za nimi je regál s 

kompótmi, prines prosím, marhuľový.“ prikývla som a vybrala sa. 

Prešla som cez chodbu, dolu schodmi v tmavej pivnici ku bielym dverám. Chytila som kľučku, 

no neotvorili sa. Bol tam kľúčik ale ani ten sa nedal otočiť. Nakoniec sa mi to nejak zázračne 

podarilo. Zobrala som, čo bolo treba, a vracala sa naspäť.  



*** 

 Williamsovci odchádzali a ja som ostala s Connorom vo veľkom dome sama.  

„Nezahráme si Activity?“ opýtal sa ma, na čo som prikývla. Aspoň zabijeme čas, kým sa vrátia. 

Rozbalil to, a začali sme hrať. Na to, že som túto hru ešte nikdy nehrala, išlo mi to celkom dobre. 

Hrali sme asi tri kolá po sebe a všetky som vyhrala. Veľa sme sa nasmiali na kresbách a pózach.  

Zašla som do kuchyne uvariť čaj, na kuchynskom stole bol ešte neporiadok z obeda a tak, kým sa 

zohrievala voda, pozbierala som taniere a dala ich do umývačky.  

Do kuchyne za mnou prišiel Connor, na ktorom bolo vidieť, že si robí starosti. 

„Všetko v poriadku?“  

„Áno, len... Neviem ako ti to povedať.“ Už aj ja som si začala robiť obavy. Mohlo sa niečo stať s 

jeho rodičmi cestou tam. 

Nič nepovedal, ale začal sa približovať. Vtom ma pobozkal.  

 Chvíľu len stál a pozeral sa mi do očí.  

„Toto som chcel urobiť, odkedy som ťa prvýkrát uvidel.“ povedal a znova ma pobozkal.  

„Toto je najlepší vianočný darček, aký som si mohla kedy želať.“ zašepkala som a tieto slová 

som myslela zo srdca úprimne.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SchOvávAčkA 

Beatrice Gonosová 

 

  Už je to nejaká doba, čo sa odohral tento incident. Bolo to ešte v čase, keď som bola malá. 

Viete, to malé dievčatko s rozžiarenými modrými očkami a dvoma dlhými, hnedými, vrkočmi 

hojdajúcimi sa na jej chrbte. S červenými líčkami ako jablká a hrdzavými pehami. Čo by ste si 

pomysleli o takejto dievčinke? Zrejme že je dobre vychovaná svojimi rodičmi a je neskutočne 

roztomilá. Na prvý pohľad som sa takáto mohla zdať. Problémom rozkošného dievčatka bolo, že 

sa dostalo do zlej partie. 

  Volám sa Nelly, ale moji kamaráti ma volali Nell. Bývala som v tom najchladnejšom meste na 

zemi. Ojmiakon v Rusku. Bežne tam v zime lietali teploty okolo -27 stupňov, a ja som si už na to 

nejako zvykala. Navyše, keď takéto chladno bolo počas všetkých ročných období. Stále bol ten 

mrazivý sneh. Raz nasnežilo aj v lete, ale to už môžete čakať od najchladnejšieho mesta na svete.  

  Chodila som tam do škôlky, kde som si už na prvý pohľad našla kamaráta. Volal sa Andy. 

Vraj bol z Kanady, preto to meno. Bol to chlapec o trocha starší ako ja, ale hneď sme si sadli. 

Rád vymaľovával omaľovánky, rád sa korčuľoval a miloval sneh. Presne tak ako ja!!! Dokonca 

sme si aj urobili náramky priateľstva. Aby sme na seba nikdy nezabudli. Ja jemu 

krikľavooranžový a on mne krikľavožltý.   

  Keď som nastúpila do základnej školy, bola som veľmi šťastná, že Andy tam bol so mnou. Nie 

len v škôlke, ale aj na škole. Ako dni a mesiace plynuli, Andy si tam našiel kamarátov a ja som 

neskutočne žiarlila... Nikto iný, len ja a on! Bol to môj najlepší kamarát po celý čas a nechcela 

som, aby odo mňa odišiel. Tak som sa jednoducho pridala do partie. Do tej nesprávnej. 

  V parte sme boli šiesti. Ja, Andy, Alexei, Ruslan, Vlad a Garry. Bola som jediné dievča, ale 

mne to absolútne nevadilo. Nekamarátila som sa so žiadnymi dievčatami. Bola som hlavne 

s chlapcami. S mojou partiou. 

  Neskôr som sa tak aj začala správať. Poznámky, ťahanie dievčat za vlasy, hádzanie kried cez 

triedu a na okno. Rodičia a učiteľky boli so mnou veľmi nespokojné. Rodičia mi stále hovorili: 

,,Nelly, ako môže takéto malé, roztomilé dievčatko ako ty, robiť také hlúposti?! Si dievča, tak sa 

tak aj správaj!“. Oni to ale nechápali. Patrila som medzi „nich“ a za nejaké porušenie nášho 

pravidla v partii, bol trest.  

  Potom ale nastal ten deň, ten mrazivý deň v zime, kedy som prišla o všetko... 



  ,,Rodičia mi hovoria, že s týmito hlúposťami musím prestať...“ pozrela som sa na nášho vodcu 

party, Ruslana a prekrútila modrými očami. 

  ,,Vieš predsa, že keď prestaneš, už nebudeš medzi nami!“ povedal Ruslan. Bolo vidieť, že 

nechce prísť o člena svojej party. 

„Viem,“ odpovedala som potichu. 

,,Počuj... dnes som sa s Garrym dohodol, že by sme mohli ísť zajtra do lesa. Andy, Vlad aj 

Alexei súhlasili... ideš?“ 

Rozmýšľala som nad tým, či tam mám naozaj ísť. Rodičia by s tým rozhodne neboli spokojní. 

Navyše, už som mala 12, bola som staršia, “však čo by sa mi mohlo stať?“.  

,,A nepôjdeme redšej v noci? Totiž moji rodičia už budú spať a tak sa môžem v pohode vytratiť 

z domu,“ opýtala som sa. 

,,Ako len budeš chcieť,“ usmial sa a odišiel. 

 

  Nastala tma. Bolo okolo deviatej, myslím, rodičia už museli spať. Chodili spávať skôr,  

pretože v práci začínali veľmi včasne a neskoré príchody a meškania by ich mohli stáť miesto. 

Pomaličky som sa odpratala do predsiene. Hrubé ponožky, snehule, šušťáky, bundička, vetrovka, 

čiapka a mohla som ísť. Keďže už tma, tak som si aj so sebou zobrala baterku. 

  Prišla som k svietiacej lampe na konci mesta. Stála som tam sama. Bolo chladno a napokon aj 

začalo snežiť. Stála som tam... pomerne dlho. Sama. Niektoré svetlá domov ešte svietili, ale 

väčšina mesta už zhasla a ľudia išli spať.  

  Zrazu som uvidela Andyho. Bol celkom naobliekaný. A utekal za mnou. Pousmiala som sa. 

Ešte dobre že prišiel. Čudovala som sa, že prišiel sám.  

,,Andy? Kde sú ostatní?“ 

,,Fakt neviem. Viem len, že Ruslan sa už pohýnal z domu, keď som bol na pol ceste.“ 

,,Aha... Pozri tam, už ide!“ povedala som nahlas. Ruslan nás už počul a začal utekať.  

 Zrazu sa nešťastne pošmykol na ľadovej ceste. Bolo to celkom smiešne, keďže bol Ruslan 

trošku tlstý. Zasmiala som sa a išla mu s Andym pomôcť. 

  ,,Nebojte, som v poriadku!“ povedal bezstarostne Ruslan a pozrel sa na zem.  

  ,,Ruslan, kde je Garry, Alexei a Vlad? Nell už tu na nás čaká 30 minút!“ Zvýšil hlas Andy na 

Ruslana. 

,,Ja nevi...“ Ruslan ani nedokončil slovo a už boli traja chýbajúci pred nami. 



,,No čo... poďme si odhlasovať, čo budeme robiť. Dajte návrhy!“ skríkol Ruslan. 

,,Guľovačka! Naháňačka! Skákanie do snehu!“ zneli nápady ešte ďalších 5 minút. 

Andy bol celý čas ticho. Asi rozmýšľal nad činnosťou, ktorá ešte nebola spomenutá. Pozeral sa 

so zeme a kopal do snehu. 

  Zrazu mi ale niečo napadlo. 

  ,,A čo tak schovávačka?“ opýtala som sa a všetci stíchli. Andy sa na mňa pozrel a usmial sa. 

Vedela som, že jeho najobľúbenejšia hra sa medzi hádajúcimi sa chlapcami neobjaví. Totiž ho 

nepoznali tak ako ja.  

,, Dobrý nápad Nell!“ Vykríkol Vlad.  

  Ostatní začali pritvrdzovať a ja som sa hrdo zatvárila. Nič viac ma nevedelo tak rozveseliť, ako 

súhlas s mojimi nápadmi. Vtedy som si ale neuvedomila jednu vec. Že sa nám môže niečo stať. 

  ,,Máte baterky?“ opýtal sa Ruslan 

,,Jasné!“ odpovedali sme všetci naraz a vytiahli baterky z vrecka vetroviek.  

,,Počítam!“ vykríkol ako prvý Alexei. ,,Jedna, dva, tri, ...“ a v tom sme sa všetci rozutekali do 

lesa pri silno svietiacej lampe.  

  Utekala som ako som len mohla. Utekala som ako o život. Bolo ale ťažké behať v tom veľkom 

snehu. Vedela som to, že takto v zime bude v lese veľa snehu, ale vykašlala som sa na to. Videla 

som len svetlá spoza stromov a potom nič. Okrem mojej baterky, číra tma. Ešte som sa 

poobzerala okolo seba, či nejaké svetlo nenájdem, ale nie. Možno, že sa už skryli a vypli baterky. 

Alebo vyliezli na stromy a schovali sa pod konáre. Alebo... žeby som išla tak ďaleko? 

  Každopádne, sadla som si za strom. Už som len počula krik Alexeia: ,,Už ideeem!“ Uff... 

hlavne že som sa nestratila.  

  Bola mi už zima. Už som tam sedela dobrých 15 minút a studené vločky mi padali na nos: 

,,Kde sú?!“ 

  Zrazu som uvidela svetlo. Super! Konečne ma našiel. Ale ešte som tam stále sedela. Alexei 

išiel stále dopredu. Videla som mu na chrbát, ale otočil sa. 

,, Koniec hry Nell!“ a zasmial sa. 

,, Ha ha...“ zasmiala som sa ironicky. Naozaj som tú hru chcela vyhrať.  

Postavila som sa a spoza stromu vyskočili ostatní. Všetci. Takže som vlastne vyhrala? 

,, Nell gratulujem vyhrala si máš bod!“ povedali Garry a Andy. 

,,Ďakujem. Ináč... bola som ďaleko?“ opýtala som sa.  



,,Áno, bola. Až príliš ďaleko. Celý ten čas sme ťa hľadali. Totiž hľadal som podľa stôp. A tvoje 

neboli nikde,“ povedal Alexei. Bolo vidieť že mal starosti. 

,,Pretože som išla inou cestou!“ zasmiala som sa. Bola som šťastná z toho, že som vyhrala. 

Stávalo sa to málokedy, pretože chlapci boli stále rýchlejší. 

,, Tak ideme ešte raz?“ opýtal sa Garry. 

,,Jasnačka!“ vyhúkli sme 

  Tento raz počítal Ruslan, pretože jeho Garry našiel ako prvého. Prišli sme znova k lampe. 

Andy sa zdal byť znepokojený a chmúril na mňa.  

,,Tentokrát vyhrám ja!“ pošepkal mi nahnevane Andy. Tak toto som od neho nečakala. Nebol to 

typ, čo by chcel stále vyhrať. Teraz ma vydesil. Zrejme pôjde tak hlboko, ako som išla ja... 

  Utekala som po začatí odpočítavania. Momentálne som súťažila proti môjmu najbližšiemu 

človeku. Bežal... vedľa mňa. Oddeľovalo nás iba pár stromov. Ako sme behali, otočil hlavu na 

mňa. Ten jeho krutý výraz? Prečo? Až tak mu išlo o víťazstvo? Toto správanie sa mu nehodilo. 

Bola som z toho nervózna.  

  Zastavila som. S pootvorenými ústami som sa dívala ako mizne v lese. Ako sa svetlo jeho 

baterky strácalo v tme. Veľmi ma jeho správanie zaskočilo. Však... boli sme najlepší kamaráti. 

Všetko sme si navzájom dopriali a teraz toto? Seriózne ma to naštvalo, ale zároveň mi bolo do 

plaču.  

  Od hnevu som baterku hodila do snehu neďaleko mňa a čupla si do snehu. Začala som nad tým 

veľmi premýšľať. Prečo...?  

  Sedela som tam veľmi dlho. Bola mi veľká zima, ale ignorovala som to. 

  Zrazu som počula škrípanie snehu. Vedela som, že to sa už Ruslan blíži ku mne. Tak som sa 

teda postavila a išla po baterku. 

  ,,Nell? Stalo sa niečo?“ 

  ,,Nie nič...“ odpovedala som potichu. 

  ,,Prečo si sakra znova išla tak ďaleko? Ostatní sú už dávno pri lampe a čakajú na teba. No 

vlastne čakajú, kým ťa nájdem,“ zachichotal sa Ruslan.  

  ,,Prepáč... ja... „ 

  ,,Poď už radšej, lebo tu zamrzneš. Všetci už chcú ísť domov, lebo je každému ukrutná zima,“ 

povedal  drkotajúcim hlasom Ruslan.  



  Prišli sme k lampe. Všetci tam sedeli a opierali sa o lampu. Boli schúlení a triasli sa od zimy. 

Sklonila som hlavu keď som tam s Ruslanom prichádzala. Všetci sa na mňa pozreli a nahodili 

nahnevaný výraz. 

  ,,No konečne si tu... už sme chceli odísť bez teba, lebo už sa z nás tvorili ľadové kocky.“ 

Povedali Vlad a Alexei.  

  ,,Fakt mi to prepáčte. Nechcela som ísť až tak ďaleko. Nejak som si to neuvedomila. Totiž... 

zastavila som hneď za Andym.“ 

  Potom mi ale prebehol mráz po chrbte. Niekto medzi nami chýbal. Všetci stuhli a začali sa 

obzerať. 

,,K..Kde je A..A..Andy?“ Ruslan sa obzeral so zmrznutým výrazom na tvári.  

  Všetci sa pozerali na Ruslana. 

  ,,Ty idiot, ty si v tom prekliatom lese nechal Andyho!!!“ zvrieskol Garry  na Ruslana. 

  ,,Ja.. ja..“ 

  ,,Pre Boha však už musí byť zmrznutý na kosť!“ pokračoval vo vyčítaní Garry. ,,Musíme ho 

nájsť!“ 

  Garry sa rozbehol k lesu. Potom zastavil a otočil sa ,,Však poďte nie?!“  

  Ostatní sme sa rozbehli za ním. Stopy od našich topánok boli všade. Nevedeli sme odhadnúť, 

ktoré stopy boli jeho. Všetky niekde končili a polovica zo stôp bola už čiastočne zasnežená, 

keďže husto snežilo.  

   Všetci sme boli v strese. Kričali sme, svietili, odháňali sneh, ale Andy... nikde. Rozhodli 

sme sa teda, že zavoláme políciu.  

  Policajti po krátkej chvíli dorazili. Vypočuli si nás a zavolali rodičov. Samozrejme, všetci do 

jedného sme dostali poriadnu facku a rodičovský výplach žalúdka s tým, ako veľmi sme sklamali 

ich dôveru a že z domu sa v noci neuteká. Nečudo. Všetci sa o nás báli a ani jeden z rodičov 

nevedel, že sme išli tak pozde von.  

  Polícia hľadala Andyho všade. Nielen v lese, ale aj v okolí. Sneh bol veľmi veľkou prekážkou.  

Hľadali ho celý nasledujúci deň...Hľadali ho dva. Vyhlásilo sa pátranie.... 

 

 Vyšetrovanie zmiznutia Andyho sa ukončil. Vraj to nebol  nejaký silný prípad  a nie sú 

žiadne stopy. Moji rodičia už nechceli v tomto meste stráviť ani minútu. Celá situácia ich veľmi 

vystresovala a taktiež sa im zhnusili moji kamaráti. Do mesiaca sme sa odsťahovali. Odsťahovali 



sme sa do Moskvy, čo je skoro na druhej strane Ruska. Tam som si žila normálny život, akurát 

mi bolo ľúto za kamarátmi a Andym. Len tak som naňho nezabudla. 

 

  Keď som bola už 21- ročná, prišli sme navštíviť vo vianočnom období mojich starých rodičov. 

ktorí zostali bývať v meste môjho detstva. Bol sneh. Prišli sme na dva týždne a ja som to chcela 

využiť a stretnúť sa so starými známymi.  Pozreli sme si námestie a zišli sa príbuznými. Ožili 

staré spomienky. 

 

  V jeden deň som sa ale rozhodla, že sa pôjdem do lesa, kde zmizol môj Andy len tak  

poprechádzať. Išla som pomerne ďaleko, aby si mohla oddýchnuť niekde hlboko v lese. Sadla 

som si k veľkému starému stromu a chrbtom sa oň oprela. Pozerala som sa na oblohu, zavrela 

som oči. Oddychovala som a dýchala čistý, svieži vzduch.  

  Keď som sa chcela postaviť, zrazu mi niečo nepríjemne prasklo pod topánkou. Zodvihla som 

nohu dúfajúc, že to je len nejaká vetvička, ktorá sa zlomila, keď som na ňu stúpila. Pozrela som 

sa a zistila som, že to vetvička nie je. Rýchlo som odhrnula sneh a uvidela niečo, z čoho mi 

prebehol mráz na chrbte. Uvidela som  torzo čohosi s oranžovo krikľavým náramkom. 

,,Andy?...“ 

   

 



VeriAcA 

                                                 Jana Kardošová  

 

Keď som bola malá, mama mi do hlavy vsugerovala, že Boh vie všetko. Vie kedy sa 

zobudím, kedy  idem spať, či klamem alebo či plánujem  niečo „protizákonné“. Problém bol ale 

ten, že sama moja mama sa občas hrala na Boha. Za každý neskorý príchod, za každé klamstvo, 

alebo dokonca aj za nedojedenú zeleninu, ma potrestala. Keď si teraz niekto vybavil facku, 

zabavenie telefónu alebo zákaz jesť sladkosti, je na omyle. Mám na mysli pobyt v komore, dni 

bez jedla alebo bič. 

 Jeden deň sa ale všetko zmenilo. Bolo to presne 23.12. Deň pred Štedrým dňom. Tým 

najdôležitejším sviatkom, ktorý pre nás existoval. 

Na dvere niekto zaklopal. Bola som zvyknutá dvere otvárať, ale než som sa stihla dotknúť 

kľučky, mama ma chytila za ruku a posadila do kresla. Dvere otvorila ona a do domu vstúpili dve 

ženy a jeden muž. „Dobrý deň, Amanda. Môžem vám tak hovoriť, nie?“ mamina tvár výrazne 

zbledla a prikývla. „Prišli sme sa porozprávať s Oliviou.“ 

A tak to začalo... 

 

 Od toho rozhovoru ubehli štyri roky. Bola som odobratá z maminej starostlivosti 

a priradená do detského domova, ktorý sa nachádzal iba kúsok od mesta, z ktorého pochádzam. 

Už od začiatku som nezapadala, no časom som si našla kamarátku Kate. Bolo to pre mňa niečo 

úplne nové. Nikdy som nemala kamarátku. Vlastne som sa ani nestýkala s ostatnými deťmi. Do 

škôlky ani školy som nechodila, pretože ma mama učila doma. Chcela mať kontrolu a ja som jej 

v tom nemohla zabrániť. Som rada, že to skončilo. Ale mama mi chýba. Ja viem, že to nie je 

práve rozumné, ale je to tak. Urobila hrozne veľa zlých vecí, ale stále je to moja mama. 

„Olivia, prišla po teba pani Robertsová.“  

 Ach áno. Úplne som zabudla na pani Robertsovú. Alebo vlastne Emily. Dovolila mi, aby 

som ju oslovovala menom. Je to jedna hrozne milá osoba, ktorá si ma adoptovala. Má štyridsať 

rokov a podľa toho, čo mi povedala viem, že nemôže mať deti. Hovorila mi, že najprv chcela 

bábätko, ale hneď ako ma uvidela zamilovala si ma. 

Vzala som môj malý fialový kufor a spolu s Emily som prešla ku kancelárii riaditeľky detského 

domova. „Bola si jednou z mojich obľúbených. Prežila si toho veľa, a cez to všetko rozdávaš 



úsmev a radosť,“ usmiala sa na mňa riaditeľka a ja som ju tiež obdarila jedným z mojich 

najúprimnejších úsmevov. 

„Nebojte sa teta. Určite sa ešte niekedy uvidíme,“ povedala som s pokorou v hlase.  Nasledovali 

nekonečne dlhé objatia a spolu s Emily som sa vybrala „domov“. 

 

 Cestou ku Emily som sa cítila zvláštne. Bola som šťastná, no zároveň som sa bála. Bolo to 

pre mňa nové. Emily ku mne bola hrozne milá, ale to bola zo začiatku aj mama... 

„Nad čím premýšľaš, Olivia?“svoj pohľad som z krásnej zasneženej krajiny presunula na Emily 

a usmiala som sa. „Teším sa.“ 

„Tak a sme tu!“zvolala Emily radostne a ja som sa nevedela vynadívať na ten nádherný dom, čo 

predo mnou stál. Bol biely, ozdobený vianočnými svetielkami a obrovský. Pred ním stál veľký 

strom, ktorý bol takisto vianočne ozdobený a pod ním sa nachádzali umelé darčeky. 

„To je nádherné, Emily.“usmiala som sa a Emily ma pohladkala po hlave. Zobrala mi kufor 

a začala otvárať vchodové dvere. Keď ich otvorila, stál tam niekto, koho by som nečakala ani 

v najhoršom sne. „Mami?“ 

 „Ahoj Olivia,“ zmätene som sa pozrela na Emily, ale ona sa len usmievala na moju mamu. 

,,Olivia,“ začala: „Dcérka moja. Je mi hrozne ľúto ako som sa k tebe chovala, ale ešte horšie sa 

cítim z toho, že si ma udala tým zlým ľuďom.“ Sklonila som hlavu a ospravedlnila som sa. Viem, 

že keby som sa jej pokúsila odporovať, skončilo by to veľmi zle. „Hlavu hore, dieťa. Sú Vianoce! 

Niečo pre teba mám.“ Zmätene som sa na ňu pozrela. Nikdy mi nedala žiaden darček.  

„No tak. Otvor ho. Mama sa snažila,“ nabádala ma Emily. 

 Pomaly a neisto som od mamy prevzala darček. Najprv som rozviazala červenú mašľu 

a nakoniec som roztrhala aj biely baliaci papier. Pred sebou som mala papierovú krabičku. Už 

s trošku väčším nadšením som ju otvorila. Bol tam krásny náhrdelník v tvare srdiečka, v ktorom 

bola fotka mňa a mamy. „Ideme domov?“usmiala sa na mňa a ja som s nadšením prikývla. Moja 

mama sa asi vážne zmenila. 

 

O dva týždne 

„Mami, idem do komory pre ozdoby,“ usmiala som sa začala som si obúvať nové čižmy, ktoré 

som od mamy dostala. „Ozdoby sú vzadu.“  



Prešla som ku dverám a keď som schádzala schody, dvere za mnou sa zatvorili. Otočila som sa 

a za mnou stála mama. „Pokračuj Olivia.“ So strachom som začala kráčať nižšie. Keď sme došli 

úplne dole, skoro sa mi zamotala hlava. V strede stál veľký drevený kríž a pred ním stolička. 

„Mami...“ „Postav sa tam, Olivia.“ „Mami toto...toto nemôžeš myslieť vážne.“ Mama sa 

nahnevala zdvihla ma zo zeme a postavila na stoličku. Snažila som sa brániť, ale nešlo to. Kričala 

som z plného hrdla, ale nič nepomohlo. Mama mi priviazala ruky, nohy a priniesla štyri klince 

a kladivo. „Mami toto nemôžeš! Som tvoja dcé...“  Prvý klinec do pravej ruky. Zakričala som 

z plného hrdla. Najviac ma ale bolelo, že mama neprejavila žiadnu emóciu. Proste tam stála. 

,,Prečo to robíš?“zakričala som zúfalo. Vtedy som si uvedomila, že ľudia sa nikdy nemenia!!! 

Zmenia svoju tvár, svoje názory, ale nikdy nie seba. 

„Odišla si odo mňa, udala si ma! A potom si začala nový život! Ako keby si vstala z mŕtvych! 

A ja to dokážem!“ ,,Mama prosím!“ „Olivia! Nehýb sa a nekrič!“ „Mami!“ „Povedala som nie!“ 

A to bol koniec. Počula som pomaly vzďaľujúce sa kroky. A tak, 24.12. v komore navonok 

pokojného domu umrelo dievča. Umrelo tam samo. Bez rodičov, ktorý by ju milovali, s bolesťou, 

ktorú jej rany spôsobovali a s obrovským klincom rovno v srdci... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stratený Vilko 

Viktória Iľová 

 

 Jedného krásneho dňa, v posledný deň školy pred Vianocami, si malý žiačik Vilko písal, 

čo by si prial pod stromček. Celý rok bol poslušný, tak hovorila jeho mamka. Ale ja si myslím, že 

bol niekedy trošku popletený.   A o tom bude tento príbeh. 

 

 Keď v posledný deň pred prázdninami išiel zo školy, našiel pred domom malého vtáčika. 

Vyzeralo to tak že spadol z hniezda. Vedľa bol vysoký strom, no Vilko tam žiadne hniezdo 

nevidel.  Vtáčik bol strapatý, zafúľaný a vystrašený. Vilkovi ho prišlo ľúto tak si ho zobral 

domov.  

Potichu odomkol dvere od domu a vošiel dnu. „Teraz nesmieš pískať vtáčik.“ Pošepkal 

drobcovi. Po špičkách vkĺzol do svojej izby a zavrel dvere. Jeho rodičia sa medzitým rozprávali 

v spálni o darčekoch. Nepočuli, že prišiel, až kým nezavrel dvere. Staré dvere na detskej izbe 

zavŕzgali a to prezradilo Vilka. „Vilko, už si doma?“ zavolala jeho mamka z druhej izby. 

Chlapcovi prebehol mráz po chrbte. Chytro strčil vtáčika do šuplíka s oblečením a odpovedal: 

„Áno, už som prišiel mami a oci.“  

Na spoločnej večeri sa bavili o darčekoch. Vilko sa pochválil svojím listom Ježiškovi, 

v ktorom si prial auto na diaľkové ovládanie, najnovšie LEGO TECHNIK, stavebnicu 

MERKÚR, o ktorej počul od ocka a palice k lyžiam. Rodičia trochu zaváhali ale prikývli. 

Uvedomili si, aký bol Vilko poslušný, a ako sa v škole snažil. 

Na večeru mali obložené chlebíky, takže si Vilko mohol zaobstarať jedlo pre svojho 

nového kamaráta. Nenápadne si odlomil kôrku z chleba. Keď bol vo svojej izbe sám a rodičia si 

čistili zuby, chlapček dal stratenému vtáčikovi zvyšok kôrky. Zdalo sa, že vtáčikovi chutí. „A čo 

vodu?“ spýtal sa ho Vilko. Vtáčik sa svojsky usmial a chlapček pochopil. Zobral svoju fľašu zo 

školskej tašky. Bola v nej voda, ktorú chcel dať vtáčikovi, ale vtáča sa fľašky zľaklo a schúlilo 

sa. „Nie si smädný? Nevadí.“ A položil otvorenú fľašu vedľa vtáčika do šuplíka.  Počul, že 

rodičia vypli vodu a doumývali si zuby. Vilko zobral svoju malú baterku, zapol ju a rýchlo ju 

vložil do šuplíka. „Takto tu nebudeš mať takú tmu. A teraz musíš byť potichu!“ vtáča zvedavo 

naklonilo hlávku a píplo. Vilko sa hodil pod perinu akoby nič. Keď prišli rodičia, dali mu pusu na 

čelo a zaželali dobrú noc. 



Hneď ráno napadal nový čerstvý sneh. Vilko sa pozeral z okna a veľmi sa tešil. Mamka 

mu vošla do izby, zaželať dobré ráno. Lenže hneď ako vošla, zacítila čudný pach. Išlo to zo 

šuplíka s oblečením. „Čo to tam máš Vilko?“ chlapec len mlčky sedel a pozeral sa so strachom 

v očiach na mamku.  

Mamka opatrne otvorila šuplík a z neho sa na ňu pozeralo malé operené vtáčatko. 

Z oblečenia aj z celého priestoru šuplíka si spravilo hniezdočko. Spokojne si tam sedel pri 

rozliatej vode, zapnutej baterke a omrvinkách. Niektoré oblečenie pošpinilo a to bola príčina 

zápachu. 

„Vilko! Čo to má znamenať?!“ mamka bola v šoku. Otvorila okno a odišla z izby. Vilko sa 

preľakol vzal vtáčika do ruky, a keďže bývali v nízkom dome, vyskočil z okna do snehu. 

V papučkách utekal cez záhradu až k bráne. Vyšiel zo dvora, prešiel cez ulicu na druhú stranu. 

Tí, čo ho videli len očami gúľali. Vilko sa ale nezastavil, bežal s vtáčatkom v ruke až za koniec 

mestečka smerom k lesu.  

Uistil sa že ho nikto nesleduje a šiel ďalej. Vtáčik mu pri pomalej chôdzi v ruke zaspinkal. 

Bolo mu tam príjemne teplúčko. Lenže Vilkovi teplo nebolo. Boleli ho nohy od studeného 

vysokánskeho snehu.  Došli až ku mohutnému stromu, ktorý mal jeden koreň tak hrubý a široký, 

že pod ním bolo takmer suché miesto.Vilko odhrabal mokré lístie a doniesol pár konárov 

s ihličím. Spravil si malý suchý úkryt pred studeným snehom. Schúlil sa pod koreňom na ihličie 

a vtáčika položil vedľa seba.  

Práca a chôdza ho vyčerpala, tak si chcel trochu pospať. Keď sa zobudí, možno sa už 

rodičia nebudú hnevať a on sa môže vrátiť. Vtáčatko prihopsalo ku chlapcovej tvári a schúlilo sa 

vedľa neho. Spolu pod koreňom zaspali. 

Keď sa mamka vrátila s handrou na čistenie toho neporiadku, Vilko ani vtáčik tam už 

neboli. Veľmi sa zľakla a spolu s ockom ich hľadali po celom dome aj záhrade. Našli len stopy 

vedúce preč. Rodičia nasledovali Vilkove stopy, ktoré viedli cez mesto. Lenže tam bolo veľa stôp 

a nevedeli, ktoré z toho sú Vilkove. Stopu stratili. 

Šli zúfalí spolu na políciu. Tam smutní a ustarostení rodičia vyporozprávali, čo sa stalo. 

Vilkova mamka sa skoro rozplakala. Jej kamarátka - policajtka ju však ubezpečila, že Vilka 

nájdu. Vzala svojho policajného psa Raskyna a rodičom povedala: „Raskyn potrebuje niečo 

Vilkove aby chytil stopu.“ Vilkov otec zbehol domov a doniesol chlapcovu mikinu. Pes ju dlho 



ňuchal a potom sa sklonil k zemi a ňuchal aj ju. Policajtka trpezlivo čakala, kým chytí stopu. 

Raskyn zdvihol hlavu a štekol. Policajtka ho uvoľnila z vodítka a všetci traja ho nasledovali. 

Vilko sa zobudil na škŕkanie v bruchu. „Som už veľmi hladný. Aj ty si však?“ vtáčik na 

neho pípol. „Lenže všade je sneh. Nevieme si nájsť ani len nejaké lesné jahody či zrniečka pre 

teba.“ Domov sa bál ísť. Myslel si, že jeho rodičia ho už nemajú radi, pretože ich takto oklamal. 

Mamka dokonca odišla kto vie kam. Možno napísať Ježiškovi, aby žiadne darčeky takému 

neposlušnému decku nenosil. Cítil sa veľmi previnilo a bola mu ukrutná zima. Rozmýšľal nad 

tým, že pôjde domov. Bolo mu všetko už jedno, chcel sa len najesť a byť opäť v teple. Postavil sa 

a s vtáčikom na pleci vyšiel z úkrytu. Pobral sa smerom k mestu ale začul štekot. Zľakol sa 

a utekal opačným smerom. 

Medzitým Raskyn viedol dospelých hlbšie a hlbšie do lesa. Začal štekať, čo znamenalo, 

že je už blízko. „Musí mu byť hrozná, hrozná zima! Veď odišiel len v pyžame a papučkách!“ 

strachovala sa mamka. „Neboj sa, Raskyn ho nájde.“ Upokojil ju ocko.  Chlapec vyliezol na 

strom s nízkymi konármi. Vtáčik sa mu držal na pleci a sledoval okolie. Vilko sa bál, myslel si, 

že ich naháňa hladný vlk. Rozhodol sa, že ostane na strome a ani sa nepohne. 

Raskyn a dospeláci bežali lesom. Zrazu pes zastal sa začal zas vetriť. „Stratil stopu?“ bála 

sa mamka. „Nie som si istá, vydržte.“ Odpovedala policajtka. Nemecký ovčiak chvíľu 

pochodoval na mieste a hľadal správny smer. Potom sa pozrel hore a začal štekať. 

Policajtka uvidela vysoko na strome červený fliačik. „Akej farby má váš synček pyžamo?“ 

„Červené, prečo?“ povedal ocko. Mamka sa pozrela kam sa pozerala policajtka. „Vilko!“ skríkla.  

Vilko hore na strome pomaly otvoril oči. „Mamka?“ opýtal sa neisto. „Tu sme! Zlez dolu!“ volali 

na neho. Vilko pomaly nemotorne schádzal zo stromu s vtáčikom na pleci. Zastavil sa tesne nad 

dospelákmi. „Hneváte sa na mňa?“ opýtal sa smutne. Mamka sa milo usmiala a povedala: „Jasné 

že nie, slniečko.“ Roztvorila ruky a Vilko jej skočil do náruče.  

Vtáčik mu skočil z pleca a pristál Raskynovi na hlave. Pípol na psíka a všetci sa smiali. 

Doma v teple sa Vilko najedol. Rodičia sa rozhodli, že si vtáčika až do jari nechajú. A tak mal 

Vilko krásne Vianoce, nie len kvôli super darčekom ktoré dostal, ale aj kvôli novému kamarátovi. 
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