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Predhovor

Milé deti,
so strachom je to takto: niekto sa bojí vecí, ktoré vôbec nie sú nebezpečné, ako napríklad tmy. Iný sa zasa nebojí, aj keď ho dospelí varujú. My
ľudia sme rôzni – a tak je to dobre. Podstatné je, že sa nerobíme lepšími,
než sú tí druhí len preto, že sa menej bojíme. Aké šťastie, že máme rodičov, ktorí nám rozumejú, dodajú odvahu a neodbijú nás len slovami: „No
tak sa neboj!“
V príbehoch Z truhlice starej mamy spoznáte veľa detí, ktoré sa
v strachu, radosti i starostiach správajú rôzne. Niektoré konajú ľahkomyseľne a dostanú sa do nebezpečenstva, druhé sa mu vyhnú. Ďalšie deti
si vedia chybu priznať, iné to nedokážu a potom na to doplácajú.
Určite sa v niektorom z týchto príbehov nájdete. Pokúste sa stotožniť
s niektorou postavou a popremýšľať, čo by ste robili na jej mieste. Budete
lepšie spoznávať samy seba. Prajem vám pri tom veľa radosti!
Vaša Immtraut Fröse-Schreerová
3

Pasca
K

1

arol vbehol do obývačky celý zadychčaný a volal: „Ocko,
ocko, pozri sa, čo mi dal Václav!“ Vzrušene niečím mával
otcovi pred nosom.
„Len pokojne, pokojne, chlapče,“ snažil sa ho upokojiť
otec. „Vyzerá to ako klietka. Čo to je?“
„Vidíš tie padacie dvierka? Keď zajac, veverička alebo nejaké menšie
zviera vojde do pasce, aby zožralo návnadu, ktorá sa tam vloží, dvere
zaklapnú a zviera už nemôže vyjsť von.“ Karolov hlas až preskakoval od
vzrušenia.
„A budú sa tam tie zvieratá cítiť dobre?“ pýtal sa otec zamyslene.
„Ale, ocko, predsa vieš, že by som zvieratá nikdy netýral. Len chcem
vidieť, či tá pasca naozaj funguje. A tiež by som rád pozoroval veveričku
zblízka.“
Nakoniec otec dovolil, aby Karol umiestnil pascu v záhrade, ale len
pod podmienkou, že sa niekoľkokrát denne pozrie, či tam už nie je neja5

ké zviera. Karol sľúbil. Pripravil si mrkvu a odniesol ju aj s pascou až na
koniec záhrady. Z určitej vzdialenosti pozoroval, čo sa bude diať. Ale nič
sa nedialo.
„Už ma to nebaví,“ pomyslel si Karol a išiel na ihrisko.
6

Nejaký čas sa chodil dívať na pascu najmenej trikrát denne. Aj keď
dbal, aby návnada bola stále čerstvá, nijaké zviera o ňu nemalo záujem.
„Pasca nestojí za nič!“ povedal si Karol. Po týždni na svoje pozorovanie už skoro zabudol. V jedno odpoludnie si naň spomenul.
7

„Asi tam zas nič nebude,“ hovoril si mrzuto, ale aj tak išiel do záhrady. Sotva však urobil pár krokov, niečo začul. Znelo to ako krik. Uteká
k pasci, a naozaj! Už celkom zreteľne počuje hlas nejakého zvieraťa. Znie
zúfalo, nariekavo a chrapľavo.
„To zviera musí byť v pasci už dlhšie,“ napadlo Karolovi. Hanbil sa.
Najradšej by ušiel, ale vie, že chytenému zvieratku musí pomôcť.
Konečne je pri pasci. Ani sa neodvažuje pozrieť dovnútra. A potom
– neverí vlastným očiam! V pasci, ako kôpka nešťastia, krčí sa jeho zvedavý kocúr Hanibal.
Karol rýchlo vytiahol padacie dvierka, vzal kocúra do náručia, hladkal
ho, maznal sa s ním, aby mu vynahradil to dlhé zajatie. So slzami na tvári
sa mu prihováral, aby ho upokojil.
Od toho dňa Karol už nikdy nechcel použiť pascu.
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Chytrá
líška

B

2

arborka už toľkokrát videla, ako sa z vajíčka liahnu húsatká,
no zakaždým je to pre ňu nový zázrak. Najprv sa na škrupinke
urobí puklina, potom sa cez ňu vyďobe zobáčik a konečne to
malé stvorenie uvidí prvý raz svetlo sveta. Tak aj teraz.
Húsatko ešte ani poriadne neoschlo, ešte má na sebe prilepený zvyšok škrupinky, a už robí prvé kroky. Odrazu cez dvor prebehne pes. Stará
hus zagága a odvádza si mláďatká za starý chliev do bezpečia. Húsatká,
ktoré sa sotva pred chvíľou vyliahli, rozčúlene pípajú a bežia za ňou. Svet
im je zatiaľ neznámy, preto vzrušene pobehujú a ozývajú sa: „Pi-pi-pi.“
„Poď ku mne!“ volá Barborka. „Ten pes ti nič neurobí!“ A vezme malé
húsatko do ruky.
Barborka žije s rodičmi, súrodencami a s dedkom i babkou na sedliackom dvore. Asi by ani nevedela žiť inde, pretože má rada zvieratá. Predovšetkým kuriatka, húsatká, šteniatka, mačiatka, králiky – jednoducho,
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všetko malé na dvore a všetko, čo potrebuje ochranu. Nie div, že sa stará
o malé húsatká.
A pretože to husie mláďa, keď prišlo na svet, uvidelo ako prvú bytosť
Barborku a nie hus, považovalo ju za svoju mamu. Celú jar behalo za
Barborkou cez lúku, okolo rybníka i v lese. Dokonca sa v rybníku s ňou
kúpalo. Keď išla Barborka do školy, bežalo za ňou alebo spalo na vlnenom svetri vedľa jej postele. Druhí sa smiali, keď videli Barborku s jej
húsatkom, a preto húsatko nazvali Bara.
Cez leto bola Bara s ostatnými húsatami na lúke. Ale keď videla Barborku, zagágala a bežala k nej. Na jeseň bola z Bary už poriadna, statná
hus s pekným perím a silným zobákom. Okrem Barborky k sebe nikoho
nepustila. Potom prišla zima. Husi sa z pastvín presťahovali do chlieva.
„Zatváraj dobre dvierka na chlieve! Videli sme pri rybníku líšku,“ varoval Barborku deduško a starostlivo zasunul závoru. Babička dodala: „To
by nám tak ešte chýbalo, aby sme prišli o vianočnú husacinu.“
Barborka si s hrôzou uvedomila, že každý rok na Vianoce sa husi predávajú na trhu. A jednu – tú najkrajšiu – babička nechá doma, aby z nej
pripravili vianočnú husacinu. Tá najkrajšia hus je predsa Bara! Bara ako
vianočná pečienka? To nie je možné, to by bola vražda!
Pri obede si Barborka vymyslela plán. Po večeri, keď si všetci mysleli,
že je v posteli, potichu vykĺzla a prikradla sa k chlievu. Vyviedla Baru von
a lákala ju plnými hrsťami zrna k starej stajni, kde predtým bývali kone.
Stajňa sa už dlhšie nepoužívala, kone na statku nemali. Deduško nedávno
hovoril, že na budúci rok ju zbúrajú. Ale teraz to bolo ideálne miesto, kam
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mohla Baru skryť. Otvorila jedno prázdne oddelenie, rozhádzala v ňom
trochu slamy, strčila tam Baru, priniesla jej vodu a niečo na zobanie.
„Nejaký čas tu vydržíš, Bara. Zajtra prídem zas a prinesiem ti ďalšie
zrno,“ sľubovala Barborka. Starostlivo za sebou zatvorila dvere a išla
domov. Pred chlievom, kde boli husi, sa zastavila, vyniesla za hrsť peria
a rozhádzala ho pred dverami. Myslela si: „Keď sa ráno naši zobudia
a uvidia perie, budú si myslieť, že tu bola líška a odniesla hus.“ Potom spokojne zaistila závoru a išla do svojej izbičky. Skôr ako si ľahla,
pozrela sa z okna na starú stajňu. Svietil mesiac. Nikto nevedel o jej
tajomstve.
Keď ráno prinášali s deduškom do chlieva krmivo, zbadali rozhádzané
perie. Barborka vybrala závoru, otvorila dvere a volá:
„Deduško, Bara je preč! Musela ju odniesť líška!“
Deduško sa na ňu podozrivo pozrel a potom povedal:
„Tak, tak. Baru ukradla líška. To je škoda, veľká škoda. To ale musela
byť veľmi bystrá líška, keď si vybrala tú najkrajšiu hus!“
Barborka nehovorila nič. Len sa rozpačito dívala do zeme.
„Chuderka Bara,“ hovorila pri raňajkách babička.
„Áno, áno. Proti bystrej líške človek nič nezmôže,“ povedal deduško
a pozrel pritom na Barborku. „Dokonca bola taká múdra, že za sebou
nezabudla zasunúť závoru.“
Barborka sa začervenala. Urobila to zo zvyku. To predsa líška nevie
urobiť. Ako na to mohla zabudnúť a byť taká hlúpa?!
Deduško pokračoval: „No, keď nemáme hus, musíme sa zriecť via12
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nočnej husaciny. Napokon, bude to tak lepšie. Aj tak mám chorý žalúdok
a husacina mi nerobí dobre.“
„Tak tento rok nebudeme mať pečenú hus?“ ubezpečovala sa Barborka. Babička aj ostatní sa divili.
„Pravdaže. Veď vám to hovorím. Keby som si mal niečo priať, potom
pravé slovenské slivkové knedle posypané škoricou a cukrom, tak ako
ich robila moja mamička.“
Všetci s tým súhlasili. Keď dedko vstal od stola, povedal Barborke:
„Je to naozaj múdra, bystrá líška. Ani by som sa nedivil, keby teraz
vrátila Baru späť do chlieva. Práve sme sa totiž rozhodli, že na Vianoce
budú slivkové knedle!“
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Chýbajúci
rožok

K

3

azan bol veľký strážny pes. Celá rodina ho mala rada, no
desaťročný Tomáš ho mal najradšej. Bol to jeho najvernejší kamarát. Denne sa spolu hrávali v záhrade alebo pri
potoku.
Tomáš ukazoval Kazanovi myšie diery. Ten ich najprv oňuchal, a potom labami rozhrabával. O žrádlo pre Kazana sa Tomáš tiež staral svedomito. Pes cítil, že ho má chlapec rád.
Najväčšiu radosť mal Tomáš z toho, aký je Kazan učenlivý. Naučil ho
rôzne kúsky. Keď mu dal do tlamy napríklad kefu, papuče alebo loptu
a povedal: „Do kuchyne!“ alebo „Tatovi!“, Kazan presne vedel, čo má
pre koho urobiť. Len málokedy sa stalo, že by svojmu pánovi správne
nerozumel.
Dokonca sa Kazan naučil sám chodiť nakupovať. Tomášova mamička
potrebovala každý deň dvanásť rožkov. Vzala malý košík, dala do neho
lístok, na ktorom bolo napísané „12 rožkov“, priložila odpočítané peniaze
15

a obrúsok na prikrytie rožkov. Košík dala Kazanovi do tlamy. On už vedel,
čo to znamená. Bežal k pekárovi do obchodu. Pekár vložil do košíka
dvanásť rožkov a Kazanovi dal za odmenu nejakú sladkosť. Ten zavrtel
chvostíkom a o chvíľu bol s nákupom doma. Nikdy neurobil nič, čo by
vyvolalo nespokojnosť.
16

O to prekvapenejší však boli všetci, keď raz Kazan priniesol domov
len jedenásť rožkov.
„Žeby pes jeden rožok zožral?“ opýtal sa Tomáš. Ale otec tomu neveril. „Pekár sa asi pomýlil,“ hovoril si pre seba. Ďalší deň bolo v košíku zas
len jedenásť rožkov.
17

„Kazan, čo to robíš?“ pýta sa Tomáš prekvapene. Kazan sa na neho
oddane díva vernými očami a nebadať na ňom nič, čo by prezrádzalo zlé
svedomie. Radostne šteká, pobehuje okolo a spokojne vrtí chvostom.
Tak sa predsa nespráva pes, ktorý má niečo na svedomí – to vedeli v rodine všetci.
Zrazu otec dostal nápad: „Zajtra budeme Kazana sledovať. Uvidíme,
čo sa bude diať.“
Na druhý deň otec aj syn opatrne psa pozorovali. Skryli sa v zákrute
cesty, odkiaľ mali dobrý rozhľad. Videli, ako Kazan vyšiel z pekárne s prikrytým košíkom a vydal sa na cestu domov. Až naraz, v zákrute, postavil
košík na malý múrik. Opatrne vybral ňufákom jeden rožok a zmizol za
múrikom. O chvíľu sa vrátil bez rožka a bežal domov.
Tomáš s otcom vyšli z úkrytu a pozerajú, čo je za tým múrikom. Čo
tam našli? Veľkého ovčiarskeho psa so zlomenou nohou. Tam teda nosil
Kazan každý deň chýbajúci rožok.
Otec a syn sa na seba udivene pozreli. „Ten dobrý, milý Kazan!“ povedali obidvaja naraz. A potom sa postarali o poraneného psa.
„Niekedy sú zvieratá lepšie ako ľudia,“ vyhlásil otec.
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Žiariace
oči

K

4

iahne! Na jednej malej, odľahlej farme ležalo v posteli
päť chorých detí. Najstarší brat, dvaja jeho mladší bratia, aj obidve sestry. Len Eduard bol zdravý. Kiahne sa
ho nechytili. Ale medzi chorými súrodencami sa cítil ako

v nemocnici.
Aj keď sa deti necítili dobre, rodičia si zo začiatku nerobili veľké
starosti. Väčšina detí dostane kiahne len raz. Táto detská choroba
prebehne spravidla bez veľkých komplikácií. Nebezpečná je len v dospelom veku.
Jeden večer sa však Viktorov stav veľmi zhoršil. Matka prvá spozorovala tú nebezpečnú zmenu u svojho najstaršieho. Hneď zavolala otca.
Spoločne sa snažili dieťaťu pomôcť, robili čo mohli a ako vedeli – ale bezvýsledne. Horúčka stúpala aj napriek studeným obkladom.
„Mali by sme zavolať lekára,“ navrhla matka.
„A to hneď,“ rozhodol otec.
19

Rýchlo zobudil svojho kočiša. „Zapriahni a choď po doktora, nech
hneď príde. Viktor má vysokú horúčku. Povedz mu, že je to naliehavé.“
Kočiš odišiel najrýchlejším konským záprahom. Hodiny ubiehali, bola
tmavá noc, nikto nespal. Otec s matkou sa obávali najhoršieho.
Aj Eduard mal obavy o svojho najstaršieho brata. Nesmel vstúpiť
do jeho izby. Okrem toho mu bolo veľmi ľúto rodičov. Takých smutných
a skľúčených ich ešte nevidel. Vyzerali unavene a ustarane. Akoby náhle
zostarli.
Konečne bolo počuť z diaľky prichádzajúci povoz. Ktovie, či vezie
lekára? Áno – vďaka Bohu! Rodičia ho s úľavou privítali a priviedli do Viktorovej izby. Lekár ho dôkladne prezrel.
Eduard netrpezlivo prestupoval z nohy na nohu. To napätie bolo na
nevydržanie. Preto nepozorovane vkĺzol do Viktorovej izby a skryl sa za
veľkou váľandou. Z úkrytu mohol pozorovať všetko, ale jeho nevidel nikto.
To, čo Eduard v tú noc videl, predurčilo jeho životnú dráhu a prinieslo
úžitok mnohým ľuďom.
Pozoroval, ako lekár skúša Viktorovi pulz, ako mu meria teplotu, ako
vyšetruje srdce a pľúca. Potom prezeral Viktorovi uši a oči. S prívetivým
úsmevom sa obrátil k utrápeným rodičom.
„Nemusíte si robiť starosti, kríza čoskoro ustúpi. V nasledujúcich hodinách nastane viditeľné zlepšenie.“
Keď Eduard zbadal tváre rodičov, mal pocit, že sa stal zázrak. Už v tej
chvíli, keď lekár hovoril, sa ich smutné oči rozžiarili radosťou a nádejou.
Bolo to, akoby po dlhej, tmavej noci svitlo nové ráno.
20
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Eduard ešte nevidel rodičov takých šťastných. Táto chvíľa na neho tak
zapôsobila, že urobil pre seba dôležité rozhodnutie. Často už premýšľal,
čím bude. Farmárom ako jeho otec? Alebo strojvodcom, či úradníkom?
Nevedel sa správne rozhodnúť. Ale teraz už vie, ktoré povolanie bude pre
neho najlepšie. Stane sa lekárom.
No pre jednoduchého chlapca z dediny to nebolo také ľahké. Rodičia
nemali dosť peňazí, aby umožnili synovi vzdelanie, a tak sa Eduard musel
starať o seba sám. Zarábal si tvrdou prácou. Niekedy to bolo nad jeho
sily. Uvažoval, či by so štúdiom nemal prestať. Ale v takej chvíli si spomenul na tú noc, keď sa rozhodol, že bude lekárom. V duchu videl žiariace
oči svojich rodičov, a to ho povzbudilo, aby sa nevzdával a za dosiahnutie
svojho cieľa zápasil ďalej.
Po mnohých rokoch úsilia a odriekania to konečne dokázal – stal sa
lekárom. Teraz bol tým, kto bude ľudí liečiť a dávať im nádej na uzdravenie.
Ale videl aj druhú stránku tohto povolania: beznádej a veľký zármutok chorých, ktorí sa museli zmieriť s trpkou pravdou. Chcel
im pomôcť. Začal bádať a vzdelávať sa, aby
zistil príčiny rôznych chorôb. Venoval
sa výskumu vzniku a rozmnožovania baktérií a stal sa celosvetovo
uznávaným bakteriológom.
Eduard Carl Rosenow daroval nádej a radosť celému
ľudstvu.
22

Ľstivé

opice
„D

5

edko, rozprávaj nám niečo z Afriky,“ prosili deti, kedykoľvek
prišiel dedko na návštevu. Ako misionár prežil veľa vzrušujúceho aj veselého. Preto ho vnúčatá rady počúvali.
„Dobre teda,“ začal dedko. „Za novopostavenými
domčekmi misijnej stanice sme si urobili malé políčko na pestovanie zeleniny pre vlastnú potrebu. Okrem šalátu,
rajčín a mrkvy sme pestovali najmä kukuricu. Starostlivo sme obrobili pole,
všetko nám dobre rástlo, mohli sme
očakávať bohatú úrodu. Ale nepočítali
sme s jedákmi, vlastne žrútmi, ktorých
bolo veľa a vôbec nepatrili k misijnej
stanici.“
„Kto to bol?“ pýtali sa deti.
23

„Boli to opice, ktoré vo veľkom stáde prepadávali polia, plienili a žrali
všetko, čo sa dalo. Pritom boli veľmi bezočivé a vôbec nemali pred nami
strach. Keď sme ich chceli zahnať, robili nepredstaviteľný rámus. Odskočili len niekoľko metrov ďalej a kradli všetko, čo bolo na jedenie. A ešte
do nás hádzali piesok a kamene.
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Také bezočivé správanie bolo neúnosné. Opice mali strach z pušky,
preto nám nezostalo nič iné, len im ukázať pušku. Úspech bol však krátkodobý. Nemohli sme byť stále na stráži, ako to robili opice.
Áno, počujete dobre, opice mali svoje stráže. Tie najskúsenejšie
vyliezli na strom ako pozorovatelia a usadili sa až na vrcholci. Len čo zazreli v blízkosti človeka s puškou, zapískali akýsi varovný signál. A o chvíľu
zmizla celá ich spoločnosť v pralese.
Opice na stráži sa nedali ničím oklamať. Niekedy sme nosili palice,
ktoré mohli pripomínať pušku. Ale ani jedna stráž nedala znamenie a ani
jedna z opíc neutiekla. Naopak. Začali vydávať zvuky, ktoré nám pripadali
ako výsmech. Keď sme sa vrátili s puškou, opice nás zbadali skôr, ako
sme sa priblížili na dostrel. V okamihu opustili pole a zmizli, pretože odhalili našu pascu.“
Dedko sa poobzeral a tvárou mu preletel široký úsmev. Oči mu žiarili
pri spomienkach na zážitky s opicami.
„Ja som vedela, že opice sú chytré,“ pripojila sa Brigita, „ale že sú až
také prefíkané a ľstivé, to som si veru nemyslela.“
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Príliš horlivá
malá
„samaritánka“

R

6

enáta by veľmi rada robila niečo dobré. Dnes ráno im pani učiteľka v škôlke rozprávala príbeh o milosrdnom Samaritánovi.
Nejakého človeka prepadli zlodeji, okradli ho a zbili. Nechali
ho tam ležať len tak, bez pomoci. Prechádzali okolo neho dvaja
muži, ale nepomohli mu. Našťastie šiel okolo aj jeden cudzinec, a zranenému pomohol.
„A tak, ako konal ten cudzinec, máme robiť aj my,“ zakončila pani učiteľka. Renáta počúvala príhodu s nadšením. Rozhodla sa, že bude konať
podobne ako milosrdný Samaritán. Ale potom ju napadlo: „Kde nájdem
nejakého zraneného človeka, ktorého prepadli zlodeji?“
Popoludní išla s mamičkou do supermarketu. Cestou sa obzerala, či
neuvidí nejakého zraneného, ale nič sa neudialo. Renáta bola sklamaná. Či dnes nikto nepotrebuje jej pomoc? Tak rada by bola milosrdnou
samaritánkou!
27

Keď prišli do supermarketu, bola ešte stále uchvátená túžbou niekomu pomôcť. Pozorne sa dívala okolo seba. Aha! Tam! Pani s obviazanou
rukou. Tá určite bude potrebovať pomoc. Ponáhľala sa k nej.
„Môžem vám nejako pomôcť?“ pýta sa zdvorilo.
Pani sa na ňu priateľsky usmiala a hovorí: „To je od teba veľmi pekné,
ale vystačím si sama.“
Sklamaná Renáta sa vrátila k mamičke. Tá práve premýšľa, aké rezance si má dať do vozíka.
„Vezmi tie široké, tie mám najradšej,“ navrhuje Renáta. Mamička vzala
teda široké.
No, ale teraz už naozaj musí niekoho nájsť, komu by pomohla. Veď
si to predsavzala! Možno ten malý muž pri regáli s fľašami. Sotva dočiahne na najvyšší regál. Ale nie, to nejde. Renáta je omnoho menšia
než on.
Zhlboka si vzdychla. Keby bola tušila, aké ťažké je byť samaritánkou... Pomaly strácala nadšenie niečo robiť. Ale jej smutné myšlienky
sa ihneď vytratili, keď zbadala starého človeka, ako sa opiera o paličku
a tlačí pred sebou doplna naložený vozík. Ten bude mať určite radosť,
keď mu niekto pomôže. Renáta sa rozochvela vzrušením. Teraz konečne môže niekomu pomôcť!
Kým sa ten starček prehŕňa v regáloch, aby si vybral nejaký tovar,
Renáta schytí jeho vozík a tlačí ho k pokladnici. Ale čo ďalej? Zaplatiť
musí predsa on. Radšej sa jednoducho zaradí do radu pred pokladnicou a keď starček príde, aspoň nebude musieť tak dlho čakať. Renáta
28
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premýšľa, či má tomu človeku pomôcť preložiť veci z vozíka do tašky,
keď odrazu počuje nahnevaný hlas: „Kto mi ukradol môj vozík? To si
nemôžem v tomto obchode ani v pokoji nakúpiť?“
Počula odpovedať ženský hlas, ale nerozumela, čo hovorí. A ten muž
ďalej nadával:
„Taká bezočivosť! V tom vozíku bola aj kabelka mojej manželky a boli
v nej peniaze. Kam to spejeme? Sú tu samí zlodeji!“
30

Renáta sa zľakla. Naozaj! Kožená kabelka leží vo vozíku. Medzitým sa k pokladni dostala aj mamička Renáty a hneď pochopila celú
situáciu.
„Renáta!“ volá rozčúlene. „Predsa nemôžeš tomu pánovi vziať vozík
a bez dovolenia s ním odísť!“
Starý človek s paličkou dokrivkal k pokladnici. Tvár mal červenú
od zlosti. Pozrel sa na Renátinu mamičku. Tá chcela svoju dcérku trochu ospravedlniť, ale to rozhnevalo starého muža ešte viac.
Renáta cíti, ako jej stúpajú slzy do očí. Myslela to predsa dobre. Ani
pomôcť nemôže tým dospelým! A teraz sa aj mamička na ňu hnevá.
Za trest ju vzala za ruku a už ju nepustila. To je hanba! Renáta sa cíti
nepochopená. Taká nespravodlivosť! Namiesto toho, aby ju pochválili,
nadávajú jej. Nahlas sa rozplakala.
„Tak už neplač,“ upokojuje ju mamička.
„Také zlé to predsa nie je. Sľúb mi, že to už
viackrát neurobíš. Zabudnime na to. Teraz mi
pomôžeš vybrať nákup z vozíka.“
„Ale ja som chcela tomu pánovi len pomôcť!“ kričí Renáta nahlas. V tom zármutku si
ani neuvedomuje, že je v obchode, medzi
ľuďmi.
Starý muž sa bezradne pozerá okolo.
„Keď ja som si myslel...“
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Renáta si utrela slzy do rukáva a úprimne sa pozrela na mamičku. Tá
ju vzala do náručia a všetko bolo zasa v poriadku.
„Niekedy dospelí nechápu, že im chceme pomôcť,“ povedala mamička pomaly a zádumčivo.
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Vlastík a modrý
plyšový
medvedík

S

Vlastíkom sa nikto nechce hrať. Pred niekoľkými rokmi ho
zrazilo auto. Mal zlomenú nohu a odvtedy trochu kríva. Obidvaja jeho rodičia chodia do práce, a tak je celý deň odkázaný sám na seba. Na obed chodí Vlastík k nahluchlej babičke,
ktorá býva v neďalekej ulici. Keď prídu rodičia večer domov, dostane
bitku, ak urobil niečo zlé. Časom sa naučil svojich rodičov klamať, aby sa
vyhol výprasku.
No Vlastík neklame už len rodičov, ale aj kamarátov, s ktorými sa hrá.
Rozpráva im, že má doma veľa hračiek, a pritom to nie je pravda. Rozpráva o bohatom strýkovi, ktorého tiež nemá. A asi niet zvieraťa, ktoré by
nebol videl.
Pretože od rodičov má len málo hračiek, chce sa hrať s hračkami
iných detí. Ale deti mu ich nechcú dať. Skoro vždy, keď Vlastík príde k deťom a chce sa s nimi hrať, dôjde k nejakému sporu.
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Raz sa stalo, že Vlastík vzal malej Vierke modrého plyšového medvedíka, ktorého nosila stále so sebou. Keď začala plakať, Vlastík jej medvedíka rýchlo vrátil.
Slniečko už zapadalo, ale deti sa ešte stále hrali na ihrisku. Odrazu
pribehla pani Hofmanová. Celá vystrašená sa díva, či tam nie je jej Vierka.
„Utiekla mi,“ hovorí.
Vierka má iba tri roky. Deti sa prestanú hrať a pozerajú sa jeden na
druhého. Nie, nikto Vierku nevidel. A tak pani Hofmanová beží ďalej.
Ako sa to vôbec mohlo stať? Poobede Vierkina mamička robila niečo
v pivnici. Ale Vierka s ňou nechcela byť, pretože tam bolo prítmie. Sľúbila,
že sa bude hrať len pred dverami domu. Lopta jej však spadla do susednej záhrady. Išla k ich bránke, ale tá bola zatvorená. Bola z toho taká
smutná, že si ani neuvedomila, že sa vracia opačným smerom. Namiesto
pred dverami domu ocitla sa na nejakej lúke. Rástlo na nej množstvo kvetov. Vierka z nich mala radosť a kráčala po lúke čoraz ďalej. Zdalo sa jej,
že tá cesta nemá koniec.
Keď išla už dosť dlho, odrazu počula nejaké zurčanie. Bol to malý
potôčik, ktorý tadiaľ pretekal a dával vlahu kvetom. Medzitým sa blížil čas
večere. Na ihrisku sa deti ešte stále hrali, robili z piesku bábovky alebo
stavali hrady. Na Vierku nikto nepomyslel. Len Vlastík odišiel. Ale toho si
tiež nikto nevšimol.
Pani Hofmanová chodí od dverí k dverám, všade sa pýta, či niekto
nevidel Vierku. Všetci len krútia hlavami.
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Detské ihrisko je už opustené, deti sedia pri večeri – okrem Vierky.
A ešte jeden chlapec nie je doma: Vlastík.
Pani Hofmanová ide na políciu, aby oznámila, že sa jej stratila dcérka.
Cestou však stretne Vlastíka, ktorý vedie za ruku malú Vierku.
Šťastná vezme Vierku do náručia a hovorí:
„Vieročka, ja ťa už tak dlho hľadám. Kde si bola?“
Vierka sa pozrie na Vlastíka a spokojne hovorí: „Bola tam veľká lúka
a veľa kvietkov, aj potôčik.“
Vlastík porozprával, ako Vierku našiel. Hneď ako sa dopočul, že sa
stratila, išiel ju hľadať. Keď prechádzal cez
lúku, videl v tráve ležať malého modrého
plyšového medvedíka. Hneď ho spoznal. Potom si všimol pošliapanú trávu
a stopy, ktoré viedli cez lúku. Tak
prišiel až k potoku, a tam zbadal
Vierku. Sedela na veľkom kameni
a hádzala do vody trávu. Zbadal,
že sa trochu bojí. Bolo na nej vidieť, že plakala. S radosťou dovolila
Vlastíkovi, aby ju vzal za ruku. Rozprávala mu, koľko je na lúke
pekných kvietkov.
Pani Hofmanová bola
rada, že má zas svoju Vie35

ročku. Poďakovala Vlastíkovi, že ju našiel. Na druhý deň sa medzi deťmi
rýchlo roznieslo, že Vierku našiel Vlastík. Deti ho obdivovali, keď o tom
počuli. Jedno dievčatko naň zavolalo: „Vlastík, poď sa s nami hrať!“
Deti prijali Vlastíka medzi seba ako dobrého kamaráta. Vlastík dáva
naďalej pozor na Vierku. S deťmi sa už neháda a ony ho majú rady.
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ichal je vlastne chlapec ako ostatní. Rád sa hrá, domáce úlohy si väčšinou urobí, občas vyvedie nejaké šibalstvo, je kamarátsky a má dobrú náladu. Ľudia, ktorí
ho poznajú bližšie, vedia, že má ešte jednu nápadnú
vlastnosť – zvedavosť.
Cez vianočné prázdniny pomáha Michal mamičke v kuchyni. Najradšej to robí, keď mamička varí alebo pečie. Rád nakukuje do každého
hrnca a pri pečení sladkostí maškrtí.
Dnes má mamička veľa práce.
„Miško, zašiel by si do obchodu? Už nemám cukor.“
Mišo schytil tašku, zobral peniaze a už bežal. Na odpoludnie si pozval dvoch kamarátov. Mamička o tom vie a chce im pripraviť prekvapenie. Keď Michal odbehol, vybrala z rúry tortovú formu s upečeným piškótovým cestom. Rozrezala ho a na spodnú polovicu natrela jahodovú
marmeládu. Potom poukladala vrstvu nakrájaných banánov, zaliala kré37
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mom a na to priložila vrchnú polovicu, ktorú potrela lahodnou čokoládovou polevou. Potom skryla tortu do špajzy. Musela sa poponáhľať, kým
sa Michal vráti.
„Čo si medzitým robila?“ vyzvedá Michal. „A kde je ten voňavý koláč, ktorý bol v rúre?“ Mamička sa len usmiala nad zvedavosťou svojho
chlapca.
„To je moje tajomstvo,“ povedala krátko.
Michal to nemohol vydržať. „Určite si ho skryla do špajzy,“ hovorí a už
ho ide hľadať.
„Tak už toho mám dosť!“ povedala mamička silnejším hlasom.
„Ale keď ja chcem vedieť, čo si upiekla,“ hovorí Michal trochu
vzdorovito.
„A ja ti to teraz nechcem ani povedať, ani ukázať,“ povedala mamička
ostro.
Michal sa podvolil nerád. „Keď nie, tak nie,“ hundre si pre seba a pomaly sa poberá k špajze.
„Michal!“ Michal dobre vie, čo to znamená, keď ho mamička osloví
menom.
„Mami, prosím, povedz, čo tam je. Ja to už nemôžem vydržať.“
„Tak sa to musíš naučiť,“ hovorí mamička. Michal cíti, že odpor je márny. Zazvonil telefón.
„Musím ísť rýchlo k pani Kopeckej. Má zdravotné problémy,“ povedala mamička, keď položila telefón.
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„A ty, môj synáčik, nerob tu nijaké hlúposti. A hlavne, nepozeraj do
špajzy. Je ti to jasné?“
„Hmm, hmm,“ hundre Michal, sotva ho počuť.
Dvere sa za mamičkou zavreli.
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Michal stojí pri stole a túžobne sa pozerá na dvere špajzy. Čo tam za
nimi asi je?
„Mamička určite nezbadá, keď tam len trochu nakuknem,“ myslí si
Michal, aj keď mu jej slová ešte stále znejú v ušiach.
41

„Len sa rýchlo pozriem,“ opakuje si v myšlienkach. „Len raz.“
Zoskočí zo stoličky a otvára špajzu. Aha, tu to je. Hneď na spodnej
polici. To je krásna torta!
„Určite je aj dobrá,“ myslí si. Sliny sa mu už zbiehajú v ústach. Opatrne siahne prstom na ešte mäkkú čokoládovú polevu. Hmm, tá chutí! „Len
oliznúť, to nikto nezistí,“ rozmýšľa Michal a druhýkrát prstom siahne do
čokolády.
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Naraz akoby započul nejaký šuchot – celkom blízko. Rýchlo sa otočil,
ale nič nevidel. Zdalo sa mu, akoby sa mu niečo otrelo o nohu. A teraz
zas ten tlmený šuchot. Alebo to robia dvere od špajzy, ktoré sa práve
zavreli?
Michal sa zľakol a so zlým svedomím zavrel za sebou dvere. Práve
chcel odísť z kuchyne, keď sa vrátila mamička.
Michalovi dalo dosť veľkú námahu tváriť sa nevinne. Mamička naozaj
nič nezbadala. Usilovne jej pomáhal ukladať a umývať riad. Akoby na zvedavosť zabudol. Zvláštny bol len šuchot, ktorý vychádzal zo špajzy. Ale ani
jeden nechcel otvoriť dvere. Mamička nechcela ohroziť svoje tajomstvo
a Michal sa nechcel prezradiť.
O štvrtej mali prísť Michalovi kamaráti.
„Chcel by si sa pozrieť, čo je v špajze?“ spýtala sa mamička skôr, ako
prišla návšteva.
„Pre mňa, za mňa,“ odpovie Michal trochu v rozpakoch.
Teraz sa zasa čuduje mamička, čo sa s Michalom stalo. Pred chvíľou
sa od zvedavosti nemohol dočkať, aby zistil, čo je za dverami špajzy. A teraz sa tvári, akoby mu na tom nezáležalo. Kde sa v ňom odrazu vzala taká
zmena?
„Len sa tam pozri!“ povzbudzuje ho mamička.
Michal otvoril dvere na špajze. „Mami, tu to vyzerá hrozne!“ volá
zdesene.
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„Čo?“ Mamička sa ide presvedčiť sama. Tam, kde bola pred dvoma
hodinami nádherná čokoládová torta, zostali len odrobinky a všade okolo
bola rozbabraná čokoláda.
„Michal! To si urobil ty?“ pýta sa mamička prísne.
Michal plače. „Nie,... ja... ja som tú tortu nezjedol... len som trošku
olizol z čokoládovej polevy. Iba som sa chcel pozrieť... naozaj... ja neviem, prečo je tá torta preč a všetko zničené.“
Zrazu sa v kúte niečo pohlo a vyskočilo dverami von. Michal s mamičkou zdesene skríkli. „Kocúr!“ zvolala mamička, ktorá sa spamätala prvá.
Ako sa tam len mohol dostať!?
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Víťaz nad
strašidlom

V

9

spálni je tma, ale Radko ešte nespí. Odrazu sa mu zazdalo,
že skriňa v izbe sa pohla. Aj keď mal hlavu prikrytú, štrbinkou
to uvidel jedným okom. Dostal strach.
„Ockóóó!“
„Čo ti je, Radko? Myslel som si, že už dávno spíš.“
„Ocko, ja nemôžem zaspať.“
„Nie div. Keď si hlavu zabalíš do prikrývok, máš málo vzduchu a je ti
horúco. Daj preč tie prikrývky a nadýchni sa čerstvého vzduchu.“ Otec
poskladal dve vlnené prikrývky a dal ich nabok.
„Ďakujem, ocko,“ vydýchol si Radko s úľavou. Hneď mu je omnoho
lepšie. Ani nie tak kvôli prikrývkam, ale tma už nie je taká strašidelná, keď
je tu ocko.
„Možno nie som unavený...,“ hovorí Radko.
„Tým to asi nebude, veď si behal celý deň. Mamička hovorila, že ste
s Vladkom najmenej stokrát prebehli cez dom.“
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Radko sa usmial. „To je pravda. Behali sme, až sme boli spotení. Potom sme sa utierali mokrým uterákom, aby sme sa schladili.“
Radko zívol. „Ocko, mohol by si tú televíziu trochu zosilniť, aby som
tiež počul? Možno by som potom lepšie zaspal.“
„No dobre,“ odpovedal ocko. „Ale len na niekoľko minút. A teraz zavri
oči.“
Radko si pretiahol prikrývku cez hlavu a s pevne zatvorenými očami
čakal, kým bude počuť televíziu. Práve vysielali správy. „Pri tom asi nezaspím, to ma nezaujíma,“ myslí si. Silno zažmúril oči a konečne zaspal.
Na druhý deň Vladko a Radko s veľkou chuťou hltali špagety. Radkova
mamička ich vedela výborne pripraviť. Aj keď býval Vladko len o niekoľko
domov ďalej, často jedával s Radkom, najmä v lete.
„Radko, pôjdeš s nami na letný tábor? Bude to určite zaujímavé.“
„Bude tam nuda. Čo budeme robiť celý deň?“
„Určite to nebude nudné! Budeme jazdiť na koňoch. Je tam aj veľká
plaváreň. A niekedy si urobíme nočný výlet.“
„Naozaj? Ale keď ja neviem jazdiť na koni.“
„To nie je problém. Na letnom tábore je tréner, ktorý ťa to naučí.
A ďalší ťa naučí plávať. Sú tam aj iné kurzy. Napríklad sa naučíš vyrezávať
z dreva.“
„To znie dobre,“ hovorí Radkova mamička.
„Ale zo všetkého najradšej mám večerný táborák,“ nadšene rozpráva
Vladko. „Spievame tam pesničky, opekáme zemiaky. Mám pri sebe baterku, aby som našiel cestu do stanu.“
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Radko odrazu rozhodne vyhlásil: „Tak to ja s vami nikam nepôjdem!“
„A prečo nie?“ chce vedieť Vladko. „Určite sa ti to bude páčiť.“
Radko len pokrútil hlavou. „Poď, budeme radšej behať. Budeme pretekať, kto z nás najskôr dobehne k lesu.“
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Tú noc ležal Radko v posteli so zaťatými päsťami pod prikrývkou. „Neotvorím oči, budem ich mať stále zatvorené, nebudem sa báť, nebudem
mať strach,“ hovoril si sám pre seba.
Naraz počul pri okne nejaký šramot. Skôr, ako si to poriadne uvedomil, otvoril oči. Aha, tam! Za oknom sa niečo pohybuje. Vyzerá to – no
hrôza, vyzerá to ako veľké strašidlo!
„Ockóó!“ kričí Radko. „Ocko, rýchlo poď sem!“
Ocko prišiel hneď. Najprv chcel Radkovi stiahnuť prikrývku z hlavy, ale
potom sa rozhodol pre niečo iné. Sadol si na okraj postele. „Tak čo je to
s tebou, chlapče?“ pýta sa a hladká Radka po hlave.
„Nemôžem zaspať,“ vzlyká Radko.
„A nie je to niečo iné? Nie je tu nejaký iný dôvod, prečo nemôžeš zaspať? Keď si ma volal, mal si taký vystrašený hlas.“
Radko cíti, akú má horúcu tvár, ako sa začervenal.
„Ocko, nebudeš sa smiať?“ pýta sa s plačom.
„Prečo by som sa ti smial, chlapče?“ utešuje ho ocko.
„Ja viem, že je to odo mňa nerozumné a znie to hlúpo, ale trochu som
sa bál. Tam za oknom niečo bolo. A zrazu som tam videl taký čierny tieň
– vyzeral ako veľké strašidlo.“
„Tam vonku?“ spýtal sa ocko. Vstal, podišiel k oknu a spýtal sa ešte
raz: „Tu?“
„Áno, ale teraz to už tak nevyzerá,“ pripúšťa Radko.
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„V tme vyzerajú tiene inakšie – tak strašidelne.“ Ocko išiel k dverám
a zasvietil. „Vidíš, čo vrhá ten tieň?“ Hneď vedľa okna visí na vešiaku Radkova bunda a na nej jeho športová čiapka.
„To je ono?“ smeje sa Radko. Športová čiapka so šiltom vyzerá v tieni
ako otvorená tlama nejakej príšery. Radko tomu nechce veriť.
„Prosím ťa, zhasni svetlo, aby som sa presvedčil, že je to naozaj tak,“
povedal ockovi.
Keď si jeho oči zvykli na tmu, zistil, že je to pravda. Bunda s čiapkou
a šiltom vyzerá v tieni ako veľká čeľusť nejakej príšery.
„Teraz sa už nemusím báť,“ presviedča sa Radko.
„Mamička mi povedala, že nechceš ísť na letný tábor,“ hovorí ocko.
„Nie je v tom trochu aj strach?“
Radko prikývol. „Nechcem, aby Vladko alebo tí druhí vedeli, že sa
v tme bojím. Mysleli by si, že som ako malý chlapec.“
„Veľa ľudí má v tme strach,“ hovorí otec. Dokonca aj dospelí. Je to
väčšinou preto, že majú veľkú predstavivosť, fantáziu – ako napríklad ty.“
Po chvíli otec hovorí: „Mám nápad.“ Išiel k skrini, kde mal Radko hračky a niečo odtiaľ vybral. „Čo vidíš?“
„To je môj drak,“ hovorí Radko. Ocko zhasol svetlo. „A čo vidíš teraz?“
pýta sa.
Chvíľu trvalo, kým si Radko zvykol na tmu. „Vyzerá to ako niečo, čo má
krídla, ale nie ako vták.“
„Nemohol by to byť napríklad anjel?“ navrhuje ocko.
„Áno, vyzerá to ako anjel. To sa mi páči.“
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Ocko si opäť sadol ku Radkovi na posteľ a hovorí mu: „Keď ti tvoja
fantázia stačí na to, aby si videl strašidelné veci, potom ti určite stačí aj na
to, aby si si predstavoval niečo pekné.“
„To je jasné,“ odvetil Radko. „Keď tieň môže vyzerať ako strašidlo,
potom môže vyzerať aj ako anjel...“
„Presne tak,“ hovorí ocko radostne. „Teraz sa môžeš učiť vidieť pekné
veci.“
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„A dalo by sa to uplatniť aj niekde vonku v prírode?“ spýtal sa Radko
opatrne.
„No jasné! A nezabudni, že Vladko má vždy pri sebe baterku. Zajtra
pôjdeme spolu do mesta a kúpim ti tú najsilnejšiu baterku. Dobre?“
„Výborne, ocko!“ zvolal Radko a obidvoma rukami chytil ocka okolo
krku.
„A teraz pekne spi,“ povedal ocko, „a nezabudni na svojho anjela...“
Aj keď ocko už dávno odišiel, Radko sa ešte usmieval. Usmieval sa na
svoju čiapku pred oknom aj na anjela zaveseného na skrini. I keď spal,
ešte stále sa usmieval.
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Vlastin

objav

„T
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ak, a už som tu zas,“ zvolala Vlasta a hodila školskú tašku do
kúta.
Mamička tiež pozdravila svoju hlučnú dcéru. „Ako si prežila prvý deň v novej triede?“ spýtala sa s úsmevom.
„Bolo tam veselo. Pani učiteľka je milá a my sme si mohli sadnúť, kam
sme chceli.“
„Našla si si už nejakú kamarátku?“ chcela vedieť mamička.
„Áno, volá sa Mária. Je odkiaľsi zďaleka a vie hovoriť aj cudzím jazykom. A potom, je tam veľa iných detí. Ale jeden chlapec je smiešny, taký
iný. S ním sa nikto nehrá. Cez prestávku stojí celkom sám na dvore. Rada
by som sa s ním zoznámila, ale z jeho tváre mám strach.“
„Čo má s tvárou?“
„Asi to robí jeho obočie. Má ho také husté a široké a je zamračený.“
Mamička sa čudovala, ale nič nepovedala.
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O dva týždne išla Vlasta s triedou na výlet do zoologickej záhrady. Keď
pani učiteľka hľadala nejakého dospelého, ktorý by triedu sprevádzal, prihlásila sa Vlastina mamička. Vlasta mala radosť. Na výlete sa mamička
spýtala: „Kde je ten chlapec s tým zvláštnym obočím, čo si mi o ňom rozprávala?“
Vlasta si rýchlo nemohla vybaviť, koho mamička myslí, ale potom si
spomenula.
„Ten s nami nešiel.“
„Chýba ešte niekto z tvojej triedy?“ spýtala sa mamička.
„Nie, všetci ostatní prišli.“
Keď večer mamička ukladala Vlastu do postele a rozprávali sa spolu
o peknom výlete, povedala: „Spomenula som si na toho chlapca so smutným pohľadom. Ako sa vlastne volá?“
„Oliver, ale my mu hovoríme len Oli.“
„Vlasta, napadlo mi, že sa Olimu a jeho rodine možno nedarí dobre.
Čo ak nemal dosť peňazí, aby mohol ísť s vami na výlet?“
Vlasta premýšľala. „Hm, to je možné. Niekedy má na sebe také
divné oblečenie. Na tú svoju novú školskú tašku dáva pozor, aby si ju
nepoškodil...“
Na druhý deň prišla Vlasta domov celá vzrušená. „Mamííí!“ volá už vo
dverách. „Mami, musím ti niečo povedať.“ Mamička prerušila prácu a sadla si k dcére na gauč. „Tak rozprávaj,“ povzbudila ju s úsmevom.
„Vieš, ide o Oliho, čo sme o ňom hovorili včera večer. To je ten s tým
zvrašteným obočím,“ začala Vlasta.
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„Áno, viem,“ prikývla mamička.
„Cez veľkú prestávku stál Oli zasa sám na školskom dvore. Zrazu som
si spomenula, že sa určite cíti opustený, keď sa s ním nikto nehrá. A tak
som sa k nemu viac priblížila. Keď som už bola blízko, pozrela som sa na
jeho obočie. Má ho naozaj husté a zvraštené. Trochu som dostala strach
a najradšej by som utiekla späť k ostatným deťom. Ale nejako mi bolo
toho Oliho ľúto. Tak som zostala stáť. Vtom sa na mňa pozrel.“
„A potom?“ zaujímala sa mamička.
„Jednoducho som mu povedala ahoj a spýtala
som sa ho, či sa chce hrať.“
„Čo ti odpovedal?“
„Myslím, že mal radosť. Vybral
z vrecka malú loptičku a ukázal mi, ako
sa s ňou vie hrať. Bolo to celkom pekné.
O chvíľu pribehli aj iné deti a chceli sa s ním
hrať. Najmä chlapci. Skoro sme nezbadali, že už
je koniec prestávky.“
„No, Vlasta, zdá sa mi, že si urobila veľký objav,“ radovala sa mamička. Vlasta bola trochu v rozpakoch. „Ale ešte niečo ti chcem povedať,
mami. Keď som sa o chvíľu pozrela na Oliho, jeho obočie už nebolo také
zvraštené. Nejako sa zmenil, vyzeral celkom pekne.“
„A nebude to tým, že si sa zmenila ty a začala si sa na neho pozerať
bez predsudkov?“
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Nebezpečná

jazda

L

en čo Daniel utrel riad, už to v kuchyni nevydržal. „Môžem ísť
k Marekovi? Chceme sa dnes spolu hrať,“ prosí mamičku. „Tak
choď,“ hovorí mamička. „Ale nezabudni, že večer o šiestej musíš byť doma!“
„Dobre, mami,“ odpovedá Daniel. „Večer sa uvidíme.“ A už beží.
Obidvaja chlapci sa radostne pozdravili. A potom sa k nim pridávali
ďalší chlapci a dievčatá. Spoločne premýšľali, čo by dnes podnikli. Bol
krásny jesenný deň. Spolu vyvádzali a ani nespozorovali, ako čas rýchlo
beží a slnko zapadá. Stmievalo sa. Deti na námestí ešte stáli pod stromami, kým nezhasol posledný slnečný lúč.
Odrazu pred nimi zastavilo auto. Vodič otvoril okno a jeho hlas prerušil
džavot detí. Pomaly a váhavo sa približujú k autu. Niečo sa im na vodičovi
nezdá. Prečo má auto taký nezvyčajne veľký kufor? A nemá ten vodič
nejakú zvláštnu tvár? Teraz sa rozpráva s Marekom.
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„Mohol by si mi povedať, kde tu nájdem zubného lekára, hudobnú
školu a klampiara?“
Samozrejme, že to Marek vie. Všetci to vedia. Každý sa snažil vysvetliť
to čo najlepšie a navrhnúť čo najkratšiu cestu. Ale potom sa ten muž spýtal Mareka: „Chcel by si ísť so mnou a ukazovať mi cestu?“
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Marek rýchle uvažuje a hovorí: „Nie.“ Musí už predsa ísť rýchlo
domov, je čas večerať. A rozbehol sa, ako najrýchlejšie vládal. „To je
zbabelec,“ pomyslel si Daniel. Vodič sa obrátil na neho: „Máš tiež taký
strach ako tvoj kamarát?“ Daniel uvažuje. Sľúbil, že príde včas na večeru. Už je neskoro a mal by ísť domov. Ale nechcel byť taký zbabelý
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ako Marek. Cíti sa odvážnejší a väčší. Preto hovorí: „Dobre, pôjdem
s vami.“
Dvere auta sa otvorili, Daniel nasadol – a auto sa rozbehlo. Najprv
treba ísť k zubárovi. Danielovi je nejako nezvyčajne horúco. Necíti sa už
odvážne, ale skľúčene. Premáha ho strach. Chcel by vystúpiť, ísť k rodičom a súrodencom, ktorí o chvíľu začnú večerať. A on sedí zatvorený
v tomto aute, vedľa úplne neznámeho muža, ktorému sa tak ľahkovážne
zveril, ba vydal napospas.
Aj keď sa bál, zostal v aute sedieť, kým muž vybavoval svoje záležitosti. Už sa zotmelo a Daniel sa cítil čoraz horšie. Prečo neotvorí dvere
a radšej neujde? Veď je len niekoľko ulíc od domu, v ktorom býva!
Pod stromami na námestí je ticho. Deti sú na ceste domov. Oto a Soňa
idú k Marekovi, ktorý na nich čaká. A teraz všetci traja bežia k domu, kde
býva Daniel. Rodina už sedí pri stole. Správa, ktorú deti priniesli, zapôsobila ako bomba.
„Daniela uniesli,“ volajú deti do kuchyne. „Jeden pán ho zobral do
auta a rýchlo odišiel. Auto malo vzadu veľký kufor. Do neho chcú asi Daniela strčiť.“
Všetci strnuli od strachu. Keď sa otec trochu spamätal, obliekol sa.
Musí niečo urobiť. Išiel s Marekom na políciu.
Bol vyhlásený poplach. Cesty z mesta uzatvorili, každé auto prechádzalo kontrolou. Správa, že Daniela uniesli, sa bleskovo rozšírila.
Kde môže byť? Čo sa stalo? Žije ešte? Prečo si sadol do cudzieho
auta? Prečo radšej neprišiel domov včas?
60

Ale všetky tieto otázky a reči Daniela späť neprivedú. Len zväčšujú
starosti a obavy. Rodičia dúfajú, že syna čoskoro nájdu.
Polícia horúčkovito hľadala ďalej, ale nenašla nijakú stopu. Pritom polícii mohol veľa pomôcť Marek. Zabudol vari, že ten cudzinec hovoril niečo o ľuďoch, ktorých chcel navštíviť?
Daniel zasa premýšľal, čo ten človek robí tak dlho u zubára. Uvedomil si, že do tejto nebezpečnej situácie sa dostal pre svoju povýšenosť.
Chcel ukázať, že je šikovnejší ako Marek. Cudzí muž sa už vracia. Nasadne do auta a idú k hudobnej škole. Daniel zasa čaká. Je sám v aute,
v tme, až kým si neznámy človek všetko nevybaví. Teraz idú na posledné
miesto. Kým so všetkým skončia, je už úplná tma.
Muž konečne priviezol Daniela späť
na miesto, kde ho vzal do auta, poďakoval sa mu za pomoc, dal mu
do ruky nejaké peniaze a priateľsky sa s ním rozlúčil.
Daniel drží v ruke peniaze –
odmenu za svoju službu. Teraz
rýchlo domov! Ale čo sa to deje?
Sotva ho zbadajú susedia, pribehnú k nemu a kladú mu divné otázky – kde bol, čo s ním robil „ten“,
čo ho doviezol, o čom sa rozprávali a podobne.
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Konečne prišiel Daniel domov. Otec mu ide oproti.
„To je dobre, že si už tu, chlapče!“ volá s úľavou. Potom rýchlo dáva
správu polícii, že „stratený syn“ sa vrátil. V celom dome Daniela radostne
vítajú. Otázky sa na neho len tak sypú, na všetky musí odpovedať. Chuť
na večeru, samozrejme, nemá. Ticho vloží matke do ruky ťažko zarobené
peniaze a odíde do svojej izby. Schúli sa pod teplú prikrývku.
Teraz to dopadlo dobre. Ale Daniel vie, že sa to mohlo skončiť úplne
inak. Už nikdy si nesadne do auta s vodičom, ktorého dobre nepozná. Na
to sa jeho rodičia môžu spoľahnúť!
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Ferko na

čerešniach

M

üllerovci majú za mestom malú záhradku. V nej stojí domček. Postavil ho z dreva sám pán Müller a Ferko mu pomáhal. Preto tento domček patrí obidvom.
Je nedeľa. Svieti slnko a ocko hovorí: „Pripravte sa,
pôjdeme do záhrady.“
Ferko s mamičkou idú vopred, lebo ocko musí ešte niečo zariadiť.
Mamička v domčeku upratuje, aby to tam mali pekné. Ferko uteká
k čerešni. Je to starý strom, na vetvách je veľa čerešní. Niektoré ešte
len začínajú dozrievať, iné sú už tmavočervené. Ferko sa pozerá do
koruny stromu a nemôže odolať. Má na čerešne chuť. Je ešte malý,
chodí iba do prvej triedy, ale vyliezť na strom si už trúfa. Veď po tyči,
ktorú mu ocko urobil za domčekom, aby sa naučil šplhať, vyliezť už
dokáže. Teraz by sa mohol pokúsiť vyliezť na čerešňu. Strom je však
hrubší ako tyč. „Mám to skúsiť?“ premýšľa. Po viacerých pokusoch sa
mu to nakoniec podarilo.
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Ferko sedí na najnižšom konári. Ale tie najkrajšie čerešne sú až na
samom vrchu stromu. „Veď ja sa tam dostanem,“ hovorí si Ferko a lezie
vyššie. Ide mu to celkom ľahko. A aký rozhľad je z tej výšky! Zdá sa mu,
že je tam aj lepší vzduch. Sadne si na konár, hojdá nohami. Čerešne mu
visia priamo pred ústami. Je to ako v rozprávke.
Oberá čerešne, ochutnáva ich a kôstky vypľúva na zem. A tak stále
dookola – trhá, je a trhá. Posúva sa po konári ďalej od kmeňa, lebo
tam sú čerešne tmavšie a sladšie. A zasa oberá a s chuťou ich je. Už
skoro nevládze. Konár sa ohýba. Ferko sa na ňom hojdá. To je zábava! Potom objavuje ešte tmavšie a sladšie čerešne. Tlačí si ich do vreciek. Po chvíli chce už ísť dole. Otočí sa, chytí sa druhého konára, no
ten sa ohol. Teraz sa to pod Ferkom nepríjemne hýbe. Bojí sa pohnúť
z miesta. Konár pod ním nejako nebezpečne zavŕzgal. Už nevládze
zadržať plač.
Našťastie, že ho mamička počula: „Prečo plačeš?“ volá na Ferka.
Ide sa hneď pozrieť do záhrady, čo sa vlastne stalo. Na čerešni vidí dve
hompáľajúce sa nohy. Ferko horekuje: „Neviem zliezť dolu.“ Mamička
premýšľa, ako by mu pomohla. Čo má robiť?
„Musíš čakať, kým príde ocko,“ hovorí. „On ti pomôže zliezť.“
„Ach!“ premýšľa Ferko. „To môže trvať dlho.“ A netrúfa si pohnúť sa.
Konečne prišiel otec a Ferko si radostne vydýchol. Otec pozerá hore na
strom a hovorí: „Ten konár ma neudrží. Musíš sa sám pomaly dostať dole.“
Po chvíli dodáva: „Dokážeš to. Posúvaj sa opatrne späť ku kmeňu.“
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Teraz, keď rodičia stoja pod stromom, Ferko už nemá strach. Pomaly
sa posúva ku kmeňu. Zliezť dole je už hračka. Keď bol asi dva metre nad
zemou, zoskočil – rovno do otcovej náruče.
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Porcelánová

bábika

M

arienka sa zamyslene pozerá do výkladnej skrine,
kde sú vystavené hračky. Oči sa jej túžobne rozširujú
nad ich krásou. Ešte nikdy nevidela takú peknú bábiku. Má dlhé zlaté kučeravé vlasy a nádhernú tvár.
Oblečená je do zelených zamatových šiat, má čierne čižmičky a kožušinový rukávnik. Marienka si predstavuje, aké by to bolo krásne, keby
ju mohla držať v náručí. Už aj vie, aké meno by jej dala: Kristínka.
„Mami, prosím, kúp mi tú bábiku,“ žobroní Marienka.
„Nie, moje dievčatko, to nejde. Je veľmi drahá. A okrem toho,
je z porcelánu. S tou sa musí zaobchádzať veľmi opatrne, aby sa
nerozbila.“
„Ale ja ju chcem!“ domáha sa trucovito Marienka.
„Nie, Marienka, tá bábika je príliš drahá,“ hovorí jej mamička
rozhodne.
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Marienka sa hnevá. Mamička uvažuje, ako by svojej dcérke vysvetlila,
že bábika stojí naozaj veľa peňazí.
„Marienka, vieš, prečo ocko chodí každý deň do práce?“
„Pretože to robí rád a pretože musí zarábať peniaze,“ odpovedá ihneď
Marienka.
„To je pravda. Ocko dostáva peniaze za to, čo robí. Svojmu zamestnávateľovi dáva svoj čas, vedomosti a silu. Zamestnávateľ mu za to dáva
peniaze. Na túto bábiku by ocko musel pracovať tri dni. Za peniaze, ktoré
bábika stojí, by sme mohli desať dní jesť a piť a ešte by nám zostalo na
benzín do auta. Porozmýšľaj, ako dlho by trvalo, keby si mala kúpiť tú
bábiku zo svojich peňazí. Dostávaš predsa vreckové
a za vynášanie smetí a pomoc v domácnosti ti
tiež niečo dávam.“
Marienka počúvala s otvorenými ústami.
„Keby si mala kúpiť tú bábiku za peniaze,
ktoré od nás dostávaš a ktoré si zarábaš, musela by si šetriť dva roky. Dvakrát by si musela mať narodeniny. A pritom by si si nesmela
kúpiť nič iné.“
Marienka sa nezmohla na slovo. Dvakrát narodeniny a medzitým si nič nesmie
kúpiť...
Opäť sa pozrela do výkladnej skrine.
Zrazu sa jej tie dlhé vlasy bábiky už tak veľ69

mi nepáčia. A zamatové oblečenie, ktoré má na sebe, ju tiež až tak neláka
– zelenú farbu predsa nemá rada.
Marienka sa otočí k mamičke. „Tú bábiku vlastne ani nepotrebujem,“
hovorí skôr pre seba. „Veď tá, ktorú mám doma, je tiež pekná.“
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skar nebol nijaký zbabelec, ale zo psov mal predsa len
strach. Pani Huberová mala veľkú kóliu – psa s dlhou srsťou a úzkou hlavou. Pred ňou bol Oskar opatrný. Ale tiež
sa bál jazvečíka pána Bekera, s pretiahnutým telom na
krátkych nohách.
Tie psy mu doteraz ešte nič neurobili. Keď sa k nemu priblížili, kólia ho
oňuchávala a jazvečík na neho štekal. Vtedy by bol Oskar najradšej ušiel.
To sa mu stávalo často. Keď šiel ráno do školy, jeden alebo obidva psy
boli už so svojimi majiteľmi vonku.
Pani Huberová mu hovorievala: „Neboj sa, nič ti neurobí!“ A starý
dedko Beker už zďaleka volal: „Chlapče, len poď pokojne bližšie. Jazvečík ťa chce len pozdraviť.“ Ale Oskar radšej prešiel na druhú stranu
ulice. Srdce mu búchalo až v krku. A nohy by chceli utekať ešte rýchlejšie. Najradšej by bol plakal od strachu alebo zo zlosti nad tým, že sa
tak bojí.
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Raz sa predsa len vzchopil. Chcel to urobiť tak, ako mu povedala
pani Huberová. Rozumela dobre psom – ale aj deťom, ktoré sa boja
psov.
„Zostaň pokojne stáť,“ vysvetľovala mu, „pretože pes musí vedieť, že
si silnejší. Len pred ním neutekaj, lebo by sa za tebou hnal. Nechaj sa
pokojne oňuchať, aby sa zoznámil s tvojím pachom. A keď potom zavrtí
chvostom, znamená to, že chce byť priateľský.“
Oskar to skúsil. Srdce mu síce silno bilo, ale keď k nemu kólia
priskočila, pozbieral všetku odvahu a zostal stáť. Kólia zdvihla hlavu
a nastražila uši. Oskar pokojne stál. Potom zavetrila a zalapala dvakrát
po vzduchu. Oskar sa nepohol z miesta. Potom ho oňuchala na nohe.
Oskar chcel nohou uhnúť, ale radšej stál pevne na zemi. Potom položila
labu na Oskarovu topánku. Oskar si stále opakoval: „Len neujsť!“
Konečne zbadal, že kólia začína vrtieť chvostom. Preto sám seba presviedčal: „Pokoj, len pokoj!“
Kólia sa skutočne upokojila. Oňuchala ho ešte okolo pása a pozerala
sa na neho. Oskar pohol rukou a dotkol sa jej mäkkej žltej srsti. A pozrime
sa: kólia veselo vrtí chvostom, a aj uši sklopila. Oskar sa trochu predklonil
a poškrabkal ju po hlave. Zistil, že také pohladenie má rada.
Pani Huberová to pozorovala a keď prišla bližšie, hovorí: „Myslím, že
teraz si nad sebou zvíťazil.“ A kólii povedala: „To je Oskar, chce byť tvojím
priateľom.“ Pošteklila ju na koži.
Tak Oskar prekonal prvý strach. „A budem to vedieť aj s jazvečíkom?“
spýtal sa.
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„Určite,“ hovorí pani Huberová. „Ale veľmi ho nehladkaj. Jazvečíkom
trvá dlhšie, kým s tebou uzatvoria priateľstvo.“
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rika sa vybrala do zoologickej záhrady, aby sa pozrela na krokodíly. Za hrubým sklom sa vynímali dva z nich: Kroka a Dily. Ležali
vo vode, ani sa nehýbali. Erika si dala nos až na sklo, aby lepšie
videla, ale ani tak sa nepohli. Len sa na ňu rýchlo a krátko pozreli. A potom sa robili, že nevidia a nepočujú. Ani sa nepohli.
„Spia s otvorenými očami,“ nahlas sa smeje jedna pani.
Ale Erika si myslí: „Kdeže, tie predsa nespia. Dávajú pozor. Hneď nás
spozorovali.“ Videla im to na očiach.
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Potom prišiel nejaký muž a tiež hovorí: „Tie sú lenivé a hlúpe.“
Erika sa o chvíľu pýta svojho kamaráta Pavla: „Čo si myslíš, aké sú?“
„Krokodíly? Hlúpe? Čo ťa to napadá! Tie sú chytré! V prírode na brehu
rieky pozorujú každý šuchot, každý pohyb. A ešte viac, keď sú vo vode.
V ich domovine, odkiaľ pochádzajú, im neunikne ani jedno zviera, ktoré
sa ocitne v ich blízkosti. Sú to rýchli lovci. Práve preto, že dávajú taký pozor, správajú sa úplne ticho. Keby neboli obozretní a správali sa nápadne
ako nejakí uličníci, nič by neulovili.“
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Tonko
„T
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o je tvoja vina, sama si si to zavinila!“ kričal Tonko a hodil Aničke
rozbitú bábiku.
„Nie, ty si na vine,“ odpovedá mu nahnevane Anička.
„To nie je pravda, ty si to urobila.“
„To je nezmysel!“
„Urobila si to naschvál!“ Tonko chytil Aničku za vlasy a potiahol. Vedel,
že to poriadne bolí. Strhla sa bitka.
Mamička počula nárek a rýchlo pribehla. „Čo sa tu deje? Prečo tak
kričíte? Ihneď prestaňte!“
Pozreli sa na ňu dve uplakané tváre.
„Tonko mi rozbil najkrajšiu bábiku,“ plače Anička.
„To nie je pravda, sama ju nechala spadnúť!“
„Tak to nebolo! Tonko išiel na bicykli, vrazil do mňa, a vtedy mi bábika
vypadla z ruky.“

77

78

„Ja za to nemôžem. Mala si ju poriadne držať. Aj tak to bola len taká
ošúchaná bábika.“
„Nebola! To je moja najkrajšia bábika a...“ Anička sa znovu rozplakala.
„Tak, a teraz už toho mám dosť!“ ozvala sa mamička. „Obidvaja ste už
veľkí, a preto sa musíte vedieť zniesť. Sadnite si každý na svoje najmilšie
miesto a upokojte sa. Potom mi budete hovoriť jeden po druhom, ako
to bolo.“ Anička išla do svojej izby a Tonko si sadol na gauč v obývačke.
Tváril sa pritom celkom nevinne.
Mamička si k nemu na chvíľu sadla. „Prečo sa tak často hádate?“ pýtala sa pokojne.
„Ja neviem,“ hundre Tonko. „Anička je stále zlá.“
„Ale ona tvrdí, že ty si zlý. Nemyslíš si, že by bolo krajšie, keby ste sa
nehádali? Ste ako pes a mačka.“
Tonko sa na mamičku prekvapene pozrel. To prirovnanie sa mu celkom pozdávalo.
„Bol by si radšej, keby si žiadnu sestru nemal?“ pýta sa ďalej mamička.
„Niekedy áno.“
„Aha, niekedy. A čo inokedy?“
Tonko začína premýšľať. Anička ho niekedy veľmi hnevá. To nie je len
tak, žiť s mladšou sestrou. Ale bez nej? Keď sa to tak vezme, v podstate
nie je najhoršia. Spomenul si, ako ho utešovala, keď mu pred mesiacom
zahynul králik. Vtedy mu z vlastných peňazí kúpila plyšového králika. I keď
nemohol nahradiť živého, aj tak...
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Hm, možno že Anička mala ošúchanú bábiku tak rada, ako on svojho
králika. Uvedomil si, že bolo od neho veľmi škaredé, keď ju ťahal za vlasy.
„Musím ešte niečo zariadiť,“ hovorí Tonko nakoniec. Odbehol do svojej izby a niečo si strčil do vrecka. Mamička zbadala, ako si bábiku s rozbitou hlavou schováva pod sveter.
Trvalo dosť dlho, kým sa Tonko vrátil. Pri večeri sa na Aničku nemohol
ani poriadne pozrieť. Ale predsa len povedal,
že mu je ľúto, čo urobil.
Anička je stále veľmi smutná. Okrem
toho všade hľadá rozbitú bábiku. Tonko
to už nemohol vydržať, preto sa jej priznal: „Bábiku som odniesol do hračkárstva, tam ju opravia. Dostane novú hlavu. O štrnásť dní si mám po ňu prísť.
Opravu som už zaplatil. Potom sa
s ňou znova budeš môcť hrať.“
Keď Tonko o štrnásť dní prišiel po
bábiku, bola skutočne hotová. Mala
krásnu hlavu. Ale oprava bola drahšia, než Tonko počítal. Preto sa rodičia rozhodli, že mu polovicou prispejú.
Tonko bol trochu sklamaný, že sa
Anička z opravenej bábiky veľmi neteší,
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ale potom si povedal, že ju trochu chápe. Aj keď stará bábika nemala takú
peknú tvár ako tá nová, bola iná. Niektoré veci sa nedajú tak ľahko nahradiť, Tonko to vie z vlastnej skúsenosti. Ale vie tiež, že jeho sestra cíti, ako
ju má rád – aj keď je na neho občas zlá. Veď aj on býva k nej niekedy zlý.
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Ako sa Eliška
stará o malé
vtáčiky

E
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liška sedí s mamičkou v záhrade pod stromom. Naraz vidí, ako
priletel malý vtáčik, sadol si na veľkú slnečnicu a zobáčikom vytiahol jedno semienko. Odletel s ním na konár blízkeho stromu.
Bola to sýkorka. Asi chcela semienko rozlúsknuť a v pokoji zjesť,
ale niečo ju vystrašilo. Pustila semienko a odletela.
„Mami, pozri, čo tomu vtáčikovi vypadlo zo zobáčika,“ zavolala Eliška
a priniesla mamičke ukázať slnečnicové semienko.
„Keď toto semienko zasadíš v správny čas do zeme, vyrastie z neho
nová slnečnica,“ vysvetľuje mamička.
Eliška si starostlivo schovala semienko do škatuľky od zápaliek. Občas
sa mamičky spýtala, či už je čas na sadenie. Po niekoľkých mesiacoch
už mohla sadiť. Vybrala zo škatuľky semienko a zasadila ho do zeme pod
okná. Každý deň sa chodila pozerať, či sa už niečo deje. A skutočne! Po
nejakom čase vyklíčili zo zeme dva lístočky. Eliška teraz môže každý deň
pozorovať, ako vyrastá nová rastlinka. To je zázrak!
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Zo semienka, ktoré Eliška zasadila, vyrástla o niekoľko mesiacov
rastlina, vysoká skoro tri metre. Na silnej stonke rastú široké listy.
A čo je najúžasnejšie, úplne hore sa tvorí obrovský kvet – guľatý
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ako slnko a veľký ako polievkový tanier. Uprostred je hnedá plocha,
z ktorej vyrastajú semená. Ovíja ju prekrásny veniec zlatožltého
okvetia.
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Po nejakom čase priletela celá rodina sýkoriek. Každý vtáčik si vyťahoval semienka a hodoval. Určite mali všetci radosť z bohatej hostiny.
Eliška vzrušene volá na mamičku, nech sa ide pozrieť.
„To je dôkaz, že semienka sú už zrelé,“ vysvetľuje mamička. „Vtáčiky
majú slnečnicové semienka zvlášť rady. Keď sa nažerú a odletia, odlož
zas niekoľko semienok a na budúci rok ich zasadíš. Tak sa budeš rok čo
rok starať o svojich malých spevavcov.“
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Pochybná radosť
z čokolády

M

artin trávi časť letných prázdnin u starej mamy. Dobre si s ňou rozumie a hovorí, že je to najlepšia stará
mama na svete. Dnes chcela ísť s Martinom nakupovať. A pretože je pekné počasie, rozhodli sa ísť do
mesta peši.
Keď prišli do samoobsluhy s potravinami, pokladníčka, pani Lindová ich srdečne privítala. V obchode práve nikto nebol, a tak sa s ňou
stará mama chvíľu rozprávala.
Martin sa v obchode porozhliadol. Prišiel k regálom s ovocím
a zeleninou. Hneď vedľa boli rôzne sladkosti. Martinovi sa zbiehali
sliny v ústach. Potom objavil na regáloch väčšie sklenené nádoby,
v ktorých boli nezabalené čokoládové cukríky. Vôňa čokolády ho
šteklila v nose. Párkrát sa nadýchol a nemohol sa odtiaľ odtrhnúť.
Mimovoľne siahol rukou do nádoby. Cítil, akoby mu nejaký vnútorný
hlas hovoril: „Nerob to, Martin, vieš predsa, že sa to nesmie.“ Ale

87

88

cukríky tak zvádzajú, že Martin nedokáže odolať. V tej veľkej sklenenej nádobe je toľko cukríkov, že nikto nezistí, ak tam bude jeden
chýbať.
Labužnícky si necháva rozplynúť cukrík na jazyku. Naozaj, nádoba
vyzerá stále rovnako plná, ako predtým. Prečo by si nemohol vziať ešte
jeden? A potom si pchá do úst ďalší a ďalší.
Naraz počuje, ako ho stará mama volá: „Martin, Martin, kde si?“
„Tu som!“ odpovedá a utiera si do nohavíc zababrané ruky od čokolády. Uteká trochu v rozpakoch k pokladnici, kde stále stojí stará mama
s pani Lindovou.
„No, chlapče, čakal si dlho. Teraz rýchlo nakúpime a pôjdeme
domov.“
Martin sa začervenal. Našťastie sa na neho babička nedíva, pretože ide s nákupným vozíkom medzi regály. Keď konečne babička platí
pri pokladnici, Martin sa už dokáže ovládať. Na ceste domov zistí, že
sa na neho stará mama nejako zvláštne pozerá. Alebo sa mu to len
zdá? Nakoniec stará mama zastane a prísne mu hovorí: „Martinko,
pozri sa na mňa!“
Martin sa díva a zo všetkých síl sa snaží vyzerať nevinne.
„Kde si prišiel k tým hnedým škvrnám na tvári?“
„K akým škvrnám?“ pýta sa vyľakane Martin.
„K hnedým škvrnám. A nohavice máš tiež zašpinené.“
„Ja neviem,“ mrmle Martin pomaly.
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„Vyzerá to akoby to bolo od čokolády. Martin, nemaškrtil si čokoládu?“ pátra stará mama ďalej. Martin sklopil hlavu.
„Vzal som si len dva alebo tri čokoládové cukríky.“
„A kde si ich vzal?“ pýta sa stará mama.
„V samoobsluhe.“
„Dala ti ich pani Lindová?“
„Nie.“
„To teda znamená, že si ich vzal bez dovolenia?“
„Áno.“
„To ma ale veľmi mrzí, Martin. Ty si vlastne v samoobsluhe kradol!?“
Martin začal plakať. Strašne sa hanbil. Cukríky mu síce chutili, ale
teraz sa cítil mizerne.
„Čo si myslíš, čo máme teraz urobiť?“ chce vedieť stará mama. Martin
len bezmocne krčí ramenami.
„Mám nápad. Pôjdeme domov. Ty máš v pokladničke nejaké usporené peniaze. Pôjdeš s nimi za pani Lindovou a zaplatíš jej ukradnuté cukríky. Čo ty na to?“
„Musí to naozaj byť, starká? Nemohla by si jej tie peniaze dať ty?“
„Nie, chlapče, to si musíš dať do poriadku sám.“
„Keď prišli domov, bežal Martin k svojej pokladničke. Zarmútene,
s ťažkým srdcom z nej vybral peniaze. Veď si sporil na koženú futbalovú
loptu. A teraz toto! Vyberať peniaze nebolo ešte to najhoršie. Teraz mal
ísť do samoobsluhy k pani Lindovej a všetko jej povedať.
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„Starká, nemohla by si tam ísť namiesto mňa?“ prosí Martin. Stará
mama neodpovedá, len sa na chlapca prísne pozrie. Ten už vie, že akákoľvek výhovorka je zbytočná. Skľúčene sa vydá na cestu.
„No, mladý muž, už si tu zasa?“ pozdravila ho radostne pani Lindová.
„Zabudla stará mama na niečo, keď sme sa spolu tak dlho rozprávali?“
„Nie, ale ja som na niečo zabudol,“ koktá Martin potichu. Nechce,
aby to počuli zákazníci okolo.
„Ty? A na čo?“
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„Pani Lindová, ja... prosím... Ja som zabudol zaplatiť cukríky, ktoré
som zjedol. Moja starká... prosím... starká hovorila, aby som vzal peniaze z pokladničky... a hovorila, že to asi stačí... a je mi to ľúto, že som tie
cukríky zjedol len tak.“
Konečne to bolo vonku. Martin položil peniaze na pult pri pokladnici
a uteká z obchodu, ako najrýchlejšie vie.
„Martin, Martin, poď rýchlo späť,“ počuje, ako ho volajú.
„No, ešte toto mi chýbalo!“ hovorí si chlapec. Proti svojej vôli sa obrátil. Teraz mu ešte pani Lindová vynadá. No, zaslúžil by si to. Ale pani
Lindová vzala chlapca za rameno a hovorí: „Urobil si chybu, to je pravda.
Ale zaplatil si veľa. Určite to pre teba nebolo ľahké vrátiť sa.“ Martin sa
s úľavou pozrel na pani Lindovú.
„Myslím, že si tu niečo zabudol,“ hovorí pani Lindová a dáva Martinovi
malé vrecúško.
„Nie, ja som tu nič nezabudol,“ hovorí Martin v rozpakoch.
„Patrí tebe, sú tam nejaké zákusky. Pozdravuj odo mňa starú mamu.
Povedz jej, že má odvážneho a statočného vnuka.“
Rýchlo ako vietor uteká Martin s vrecúškom domov. „Stará mama, pozri, čo som dostal!“ volá, len čo otvorí dvere. Stará mama sa pozerá do
vrecúška. „Dva kúsky orechovej torty. No, to je pekné.“
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„To mi dala pani Lindová. A mám ťa od nej pozdravovať. A potom mi
ešte povedala, že máš odvážneho vnuka...“
„Máš pravdu, na to treba odvahu, aby sa človek priznal k nesprávnemu konaniu. Si rád, že si to dokázal?“
Martin sa len šťastne usmial.
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Cukor a Soľ ako
záchrancovia
života

P

ani Novotná žije sama v malom byte. Deti má už dávno preč
z domu a pred dvoma rokmi jej zomrel manžel. Ale stará pani sa
necíti osamelá. Rada sa porozpráva so susedmi alebo so svojimi dvoma kanárikmi.
„Sú pre mňa ako cukor a soľ – potrebujem ich k životu,“ hovorí často
pani Novotná. A tak tie obe kanáriky dostali meno. Jeden sa volá Cukor,
druhý Soľ.
Pani Novotná je veľmi čistotná. Každý piatok čistí a upratuje svoj byt
zvlášť starostlivo. Teraz je na rade podlaha. Pani Novotná kefou drhne
a drhne. Odrazu sa jej zdá, že počuje akýsi šuchot. Otočí sa, zakopne
o kefu a spadne tak nešťastne, že si zlomí nohu v členku. Prenikla ju bodavá bolesť, že sa sotva môže nadýchnuť a nemôže sa pohnúť. V byte
nemá telefón. Susedia pod jej bytom odišli s deťmi na prázdniny. Jej situácia sa zdá byť beznádejná.
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V zúfalstve si pani Novotná odrazu spomenula na svoje kanáriky.
Klietka stojí vedľa nej na stole. Nech žijú aspoň tie zvieratká! S námahou sa otočila ku klietke a otvorila ju. Vtáky poletujú okolo pani Novotnej
a cvrlikajú. A potom pootvoreným oknom vyletia na balkón. Kým boli
v klietke, bolo to ich najmilšie miesto.
Kanáriky Cukor a Soľ však ďalej neleteli. Rozčúlene lietali pred oknami sem a tam. Akýsi chodec išiel okolo a všimol si poletujúce kanáriky.
Chcel by ich majiteľa upozorniť. Zvoní pri dverách, ale nikto neotvára. Po
ďalšom zvonení počuje slabý hlas. Zrejme nejaká staršia pani. Chodec
zvoní u susedov a odtiaľ volá políciu. Úradníci nechajú otvoriť dvere. Keď
objavia pani Novotnú, hneď volajú záchranku.
Trvalo veľa týždňov, kým sa zlomenina zahojila. Počas liečby v nemocnici navštívilo pani Novotnú mnoho známych. O jej dvoch kanárikov sa
zatiaľ starala jedna rodina v susedstve. Čakali, až sa pani Novotná zas
vráti do svojho bytu.
Keď už bola doma, často s úsmevom rozprávala, ako jej dva kanáriky,
Cukor a Soľ, zachránili život.
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Moje najkrajšie
Vianoce

B

olo to v decembri, najchladnejšom mesiaci. Zem bola zahalená
snehovou pokrývkou a vonku stále poletovali biele vločky. Bola to
posledná zima predtým, ako som začala chodiť do školy.
Veľmi dlho som žobronila o sánky, ale márne. Až potom, čo
som sa spúšťala z kopčeka na starej lopatke na smeti a pritom som sa
nebezpečne zranila, splnili mi rodičia moje najväčšie prianie. Konečne
stáli pri mojej posteli pekné nové sánky!
Náš život doma nebol veselý. Nebolo veľa dôvodov na smiech. Mamička
bola ťažko chorá. Stále mala veľké bolesti, ktoré jej spôsobovala reuma.
Moja malá sestra sedela radšej pri teplých kachliach, než aby sa hrala
v tej zime vonku na snehu.
Otec sa musel starať okrem svojho zamestnania ešte o celú domácnosť, preto mal väčšinou zlú náladu. Nemali sme dosť peňazí, a to mu
robilo starosti. Musel najať jednu pani, aby nám prala a dozrela na mamičku, keď bol v práci. To všetko stálo peniaze.
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Mamička mala s nami aj napriek silným bolestiam veľkú trpezlivosť.
Spomínam si, aká bola na nás milá. Ale v decembri to s ňou bolo zvlášť
zlé. V tých studených zimných dňoch ležala zaborená do perín. Mala
vysokú teplotu a lekár nedával veľkú nádej na uzdravenie.
Raz poobede, krátko pred Vianocami, prišla za mamičkou jedna pani.
Práve som sa vrátila zo sánkovačky a chcela som sa ohriať pri kachliach.
Sestra sa hrala s nejakými handričkami v otcovej dielni. Mamička ma zavolala slabým hlasom a prosila, aby som priniesla zo studne vodu, nanosila dreva a pozametala schody.
V kuchyni som počula, ako mamička plače a rozpráva, že nechce
umrieť, pretože deti by tu zostali bez pomoci. Pani sa snažila mamičku potešiť. Vtedy som si prvýkrát uvedomila, že by sme mohli mamičku stratiť.
Už som ju videla často chorú, ale myšlienka, že mamičku raz neuvidím, ma nenapadla. Mala som ju predsa tak rada!
Čoskoro nato prišiel lekár. Starostlivo ju prehliadol, vyšiel so mnou
z izby a vážne mi povedal, že mamička sa nesmie namáhať ani rozčuľovať. Teplota jej zasa stúpla a vôbec to nevyzerá dobre. „Musíš byť
statočná.“
Trochu som sa toho lekára bála, ale nakoniec som si dodala odvahu
a spýtala sa ho, či bude mamička ešte zdravá. On mi vysvetľoval, že je
teraz ťažko chorá, ale je možné, že tú chorobu predsa len prekoná.
Každý večer som musela ísť k susedom po mlieko. To patrilo k mojim
povinnostiam – už preto, že som mala nové sánky a cestou späť to bolo
z kopca a mohla som sa zviezť až priamo k našim dverám.
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Bolo to v nedeľu pred Vianocami. Oprášila som si pred dverami topánky a ponáhľala sa po schodoch hore. Keď som prišla do izby, neverila
som vlastným očiam. Mamička sedela pri kachliach a práve niečo ukryla
do košíčka na šitie.
„Mami! Mami!“ volám radostne. „Už môžeš vstať? Už si zas zdravá?“
Moja radosť bola obrovská a hlas mi skoro preskakoval.
„Už sa mi darí lepšie,“ odpovedala mamička šťastne. „A keď to
bude vôľa Božia, zostanem s vami ešte veľa rokov.“ Málokedy som
bola s prácou tak rýchlo hotová ako vtedy, pretože som chcela byť pri
mamičke.
Moja malá sestrička sa pýtala, či dostaneme niečo na Vianoce, ale
ocko nám dával len malú nádej. Nemáme na to radšej myslieť. Sestra
sa rozplakala, ale ja som mala takú radosť z matkinho uzdravenia, že
všetko ostatné mi nepripadalo dôležité.
Na Štedrý deň popoludní som išla so sánkami do lesa, aby som
priviezla niekoľko jedľových vetvičiek. Spoločne so sestrou sme vyzdobili našu izbičku tak, ako sme vedeli. Po jednoduchej večeri sme
spoločne sedeli pri teplých kachliach. Mamička na chvíľu vstala z postele. Potom vyšla z izby a priniesla dva balíčky. To bolo prekvapenie!
Už sme nečakali, že na Vianoce niečo dostaneme. Vzrušene sme
darčeky rozbaľovali.
„Ach, tá je krásna!“ volala som nadšene. „Mami, mami, ty si dobrá!“ Moja stará bábika s rozbitým nosom mala na sebe prekrásne nové
šatôčky.
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Len čo sa mamička cítila lepšie, ušila z nejakých zvyškov tieto šatôčky. Bola som radosťou celá bez seba. Bol to ten najkrajší darček, aký som
kedy na Vianoce dostala.
Nemôžem si spomenúť, kedy som ešte cítila takú vďačnosť a také
šťastie ako vtedy. Naša mamička bola náš veľký darček. Aj keď bola taká
slabá, myslela na nás, aby nám urobila na Vianoce radosť. Aj moja malá
sestra sa tešila z peknej lopty, ktorú mamička zhotovila z farebnej priadze, a hneď sa s ňou v izbe hrala.
Tú starú bábiku opatrujem až dodnes – ako pamiatku na naše najkrajšie Vianoce.
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Nebezpečné
topánky

N

a narodeniny som dostala ako darček párik moriek.
V Afrike som bola prvýkrát a s chovom hydiny som
nemala žiadne skúsenosti. Ale rozhodla som sa, že
budem dobrou chovateľkou moriek. A tak som sa
dala do práce.
Začiatok bol sľubný. Z pätnástich znesených vajec sa vyliahlo
pätnásť malých morčiatok. Od domorodcov som sa dozvedela, že
prvých šesť týždňov potrebujú malé morčiatka mimoriadnu starostlivosť a musia sa opatrovať. Preto som robila všetko podľa ich rád
a starala som sa o to, aby sa celá morčacia rodina cítila dobre. Môj
múdry domorodý pomocník Sudi mi pomáhal v záhrade aj pri ostatnej práci.
Celú morčaciu rodinu sme dali do drôtenej ohrady a prikryli plechovou strechou. Z ohrady viedli dvierka do maštale, kde boli morky
cez noc. Zo svojej chovateľskej práce som mala radosť. Keď bol čas
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kŕmenia, všetkých pätnásť morčiatok nedočkavo pribehlo aj
s morkou až k dvierkam a tešili sa na žrádlo.
Raz poobede, keď som
sa blížila s krmivom, pribehli
morky ako obvykle. No zrazu
morčacia kvočka začala vydávať silné výstražné zvuky. Čím
som prichádzala bližšie, tým
boli morky rozčúlenejšie. Stará
morka do mňa narážala, mladé
utiekli a schúlili sa v kútiku.
Zmätene som sa pozerala dookola.
Nič mimoriadne som nevidela. Na oblohe nelietal nijaký dravec. Otvorila
som dvierka záhradky, ale namiesto toho, aby ku mne morky pribehli,
stará morka na mňa skočila, mávala krídlami, ďobala do mňa a zúfalo sa
snažila vytlačiť ma z ohrádky.
Sudi tu so mnou bezradne stál. Nevedeli sme, čo sa tým morkám
stalo. Kvočka do mňa neprestávala dorážať. Sudi sa bezradne pozeral do
zeme. Čo sa stalo? Veď tie zvieratá ma mali rady. A nielen morky, ale aj
antilopy, kozy, opičky, mačky a psy... Tak čo by v tom mohlo byť?
A naraz sa Sudi začal veľmi smiať. Od smiechu nemohol ani hovoriť.
Smial sa a smial, ukazoval na moje topánky a hovorí: „Pani, pani, vaše
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topánky! Sú z hadej kože. Morka to vidí. Myslí si, že vaša noha je had.
Pozrite sa!“
Sudi bol celý šťastný, že prišiel na to, čoho sa morky boja. Je predsa
samozrejmé, že majú z hadov strach. Vrátila som sa rýchlo domov a topánky vymenila. Keď som sa znovu objavila, bol pokoj, morky pribehli ako
predtým a čakali na kŕmenie.
Tie „nebezpečné“ hadie topánky som si už neobula.
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Šimon povedal
celú pravdu

Š

imon zastal pred veľkým zrkadlom a pyšne si prezeral medailu
na červenej stuhe, ktorá sa vynímala na jeho pulóvri. Zlatými
písmenami bolo na nej napísané: „Prvá cena“.
Jeho sestra Rút ho nedôverčivo pozorovala. „Dúfam, že
to nebudeš v škole nikomu ukazovať,“ smiala sa mu. Šimon len pokrčil
plecami a vyhol sa jej pohľadu.
Prečo by tú medailu nemohol nosiť? Každý predsa vie, že minulý týždeň bol u svojho bratranca Jarka. Skôr ako odišiel, všade rozprával, že sa
zúčastní na pretekoch. Je preto prirodzené, že teraz nosí medailu. Nikto
predsa nemôže vedieť, že medailu získal Jarko a on si ju len požičal.
Šimon vstúpil pyšne do triedy. Vypäl hruď, aby bolo medailu viac vidieť.
„Šimon zvíťazil!“ zvolal zrazu spolužiak a rozbehol sa k nemu.
„A to na omnoho väčšej škole ako je naša,“ čuduje sa jedno dievča
a prichádza bližšie, aby si medailu lepšie prezrelo.
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Šimon sa začal cítiť nepríjemne. Utešil sa však myšlienkou,
že v ich meste určite nijaké noviny nepísali o pretekoch, ktoré
sa konali niekde na vzdialenej škole. Dokonca aj pani Kolerová,
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Šimonova učiteľka, si všimla to vyznamenanie. Prišla k Šimonovi
a podávala mu ruku: „Srdečne ti blahoželám, Šimon. Sme na teba
hrdí.“
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„Á-á-áno, ďakujem, pani Kolerová,“ ťažko zo seba súkal Šimon. Ale
pritom sa nemohol pozrieť svojej učiteľke do očí. Nepríjemná horúčava
mu stúpla do líc a tvár mu očervenela. Tak si to nepredstavoval!
Dopoludnia sa Šimon nemohol sústrediť na vyučovanie. Stále pozoroval, ako sa na neho pozerajú zvedavé oči spolužiačok a spolužiakov.
Ale pani Kolerovej akoby sa to netýkalo. Ale prečo sa mu tá hlúpa stužka
s medailou zrazu vôbec nepáči? Prial si, aby visela niekde inde – len nie
na jeho hrudi. Keď zazvonilo na prestávku, rýchlo si dal medailu dole.
Jeho sestra Rút ho s ňou nesmie vidieť.
Po prestávke sa cítil trošku lepšie. Už nikdy si medailu do školy nevezme. Ešte pol hodiny! Túžobne čakal na koniec vyučovania. A potom
to zrazu prišlo!
„Môžete si odložiť svoje veci,“ povedala pani Kolerová. „Nestáva sa
tak často, aby náš žiak zvíťazil na veľkých pretekoch. Preto by som bola
rada, keby nám Šimon o tom podrobne porozprával. A samozrejme, najviac nás zaujíma, ako si prišiel k tomu vyznamenaniu.“
Šimonovi bolo horúco aj zima zároveň. Vedel, že by sa mal teraz postaviť, no trasú sa mu kolená. Kiež by to bol len zlý sen, z ktorého sa môže
prebudiť. Samozrejme, mohol by hovoriť o tom, ako sa pretekalo. Predsa
to videl. Ale... Len ťažko sa zdvihol z lavice.
„Poď dopredu, Šimon. Postav sa pred triedu, aby ťa žiaci lepšie rozumeli,“ povzbudzovala ho priateľsky pani Kolerová.
Šimon sa cítil ako na palube rozhojdanej lode. O čom má hovoriť
svojim zvedavým spolužiakom? Nikdy by sa im už nemohol smelo pozrieť
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do očí! Nakoniec sa rozhodol – už vedel, čo má urobiť. Odhodlane išiel
dopredu.
„Teraz vám poviem celú pravdu!“ A trieda sa dozvedela všetko: o tom,
ako sa súťažilo, ale že on tam bol len ako divák. Potom o svojom bratrancovi Jarkovi, ktorý získal prvú cenu a ako si on, Šimon, od neho tú
medailu len požičal.
Vety priznania z neho len tak vytryskovali. Žiaci sa pozerali na Šimona
celí užasnutí. Bolo také ticho, že by si počul aj muchu bzučať. Šimon stál
pred triedou so sklonenou hlavou.
Do ticha naraz zaznel – ako úder hromu – hlas spolužiačky: „Myslím
si, že Šimon je naozajstný víťaz, pretože odvážne povedal pravdu. To má
omnoho väčšiu cenu než medaila získaná na pretekoch.“
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Nič sa mi
nedarí!

Z

orka sa zboku pozrela na svojho otca. Potom prešla zrakom
dozadu do kufra auta, kde bola tá hrozná vec – invalidný vozík.
Otec videl, aká je Zorka nepokojná. „Čo ti je, miláčik?“ pýta sa
ustarostene.
„Ja sa chcem radšej učiť sama doma,“ odpovedá Zorka s plačom.
„Doktor povedal, že pre teba bude lepšie, keď budeš chodiť do úplne normálnej školy, Zorka. Byť stále doma – to by si sa o chvíľu nudila.
Predsa si to sama hovorila. V škole už na teba deti čakajú. Konečne ťa
zas uvidia.“
„Ale ako sa budú na mňa dívať, keď mám na nohách tie spevňovacie
lišty? A k tomu ešte budem sedieť na vozíku,“ vyhŕkla Zorka. „Na školskom dvore sa nemôžem hrať a nemôžem ani cvičiť na hodinách telesnej
výchovy. Nič sa mi nedarí!“ Otec na to nevedel odpovedať. A tak šli obidvaja mlčky ďalej. Zastavili sa až pred školou.
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„Poď, miláčik, aspoň to skús. Idem predsa s tebou.“ S týmito slovami zdvihol otec Zorku zo sedadla a posadil ju na vozík. Zorka sa rozplakala.
Pani Akrmanová, Zorkina učiteľka, im vyšla oproti. „To je pekné, že si
už zasa medzi nami, Zorka. Je to naozaj zázrak, že sa ti nič horšie nestalo! Tvoji kamaráti z triedy sa už na teba tešia.“
Zorka si zmätene utrela
slzy.
Pani učiteľka otvorila
dvere do triedy. Deti napäto hľadeli na Zorku. „Asi
naozaj vyzerám hlúpo,“
myslí si Zorka a najradšej by sa vrátila.
A naraz z triedy počuje:
„To je super,
Zorka, že si už
tu!“ „Srdečne
ťa
vítame!“
„Môžem
si
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k tebe sadnúť?“ „Musíš nám rozprávať, ako sa ti stal ten úraz!“ „Ako sa ti
sedí vo vozíku?“
To bolo pre Zorku prekvapenie! „Asi majú naozaj radosť,“ pomyslela si. Potom deťom začala rozprávať, ako išla na bicykli a ako sa jej stal
ten úraz, ako potom ležala v nemocnici a museli ju operovať. A aké strašné to pre ňu bolo, keď zistila, že už nebude môcť behať. A tiež, ako by
najradšej vôbec nechodila von – a aký strach mala zo spolužiakov, že sa
jej budú smiať.
Keď otec odvážal Zorku v ten prvý deň zo školy domov, žiarila radosťou. Takú šťastnú ju už dlho nevideli. Nadšene rozprávala:
„Športovať nebudem, pretože s vozíčkom to nejde. Ale kamaráti v triede pre mňa vymysleli hry, ktoré sa s nimi môžem hrať. Zajtra pôjdem zasa
do školy. Myslím, že sa celkom teším.“
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Búrka

M

ilada, Jarka a Stanko stáli pri okne a pozerali sa von. Obloha
sa zatiahla do siva a vonku sa zotmelo. Aj v izbe je šero, hoci
je iba poludnie. Našťastie, deti nie sú samy. Je s nimi dedko
a spolu sa dívajú z okna.
„Príde búrka,“ hovorí dedko.
„Zasvietime?“ spýtal sa Stanko. Je z nich najmenší.
„Ale nie,“ odporuje Milada. „Mne sa páči, keď to vyzerá tak strašidelne.“
Jarka nehovorí nič. Pozoruje veľký mrak, ťažký a naplnený ako vrece
piesku. A čierny ako atrament. Ten robí všetko ešte tmavšie. Je to hrôza.
„Už by sme predsa mali zasvietiť,“ ozval sa Stanko.
„Do večera je ešte ďaleko,“ odpovedá Milada.
„Ale je večer, veď už je tma,“ odporuje Stanko. No k vypínaču nejde.
Nechce sa pustiť dedkovej ruky. Má strach.
Zrazu nastalo svetlo ako vo dne. „Blesk!“ zvolala Jarka. Blýska sa z toho čierneho mraku. A teraz zas. Izbu osvietilo prudké svetlo, oveľa väčšie
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ako za bieleho dňa. Ale len nakrátko. Potom nastala ešte väčšia tma ako
predtým. Hrom burácal: Bum – bum!
„Teraz si už zasvietime,“ povedal dedko. Milada pribehla k vypínaču.
Cvak. Rozsvietilo sa. Svetlo nie je také jasné a prudké ako pri blesku.
Zato je príjemné a hrejivé. Milada a Stanko sa teraz cítia istí. Jarka už
vôbec nemá strach. Je predsa veľká. „Blesky sú pekné,“ poznamenala
a ďalej sa pozerala z okna.
„Môže blesk do nás udrieť?“ spýtala sa Milada.
„U nás nie,“ odpovedá dedko. „My predsa máme bleskozvod. Keď
blesk udrie do nášho domu, odvedie ho bleskozvod do zeme. Predtým to
bolo inak, pretože bleskozvody neboli všade. Vtedy boli búrky nebezpečnejšie ako dnes.
„Rozprávaj nám, ako to bolo predtým,“ prosili deti. Aj Jarka sa vrátila
od okna a sadla si k nim. „Rozprávaj, dedko!“
A dedko začal: „Keď som bol ešte malý chlapec, boli búrky časté
a veľmi silné. Mali sme strach, tlačili sme sa k sebe a blízko k babičke.
Sedeli sme bez svetla a pozerali sa do tmy. Keď sa zablýskalo, začali sme
počítať – jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť...
Vzdialenosť búrky sme odhadovali podľa toho, do koľko sme narátali.
Keď sme počítali až do dvadsať, bola búrka od nás asi sedem kilometrov.
Keď sme stihli napočítať do deväť, bola od nás len tri kilometre.
Vy predsa viete, že zvuk sa šíri rýchlosťou jeden kilometer za tri sekundy. A hrom, to je tiež len zvuk. Keď sme stihli napočítať od blesku do úde118

ru hromu len do troch, potom bola búrka veľmi blízko. Boli sme vystrašení
a babička hovorievala: „Veď ono to prejde.“ Zvyčajne to tak aj bolo.
Raz sa ale búrka hnala cez náš dom. Nestihli sme napočítať ani do
jednej. Hrom burácal hneď po blesku. Blesk – rana! Blesk – rana! Blesk
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– rana! A tak to išlo stále. Museli sme si obuť topánky a obliecť kabát
– pre prípad, že by u nás udrelo. Boli sme pripravení. Ale čoskoro začalo
pršať. Mračná zo seba vytriasali vodu. Lialo. Plieskalo do okien. Z odkvapovej rúry striekalo ako z vodometu. Dážď sa vybláznil.
Babička si vzdychla: „Vďaka Bohu!“ Aj my sme si vydýchli. Keď sa
opäť zablyslo, mohli sme už počítať do päť, než zahrmelo. Pri ďalšom
blesku už do šesť, potom do desať. Búrka sa vzďaľovala. Už sme počítali
do dvadsať. Bolo po búrke. Aj topánky a kabáty sme si dali dole. Deň
pokročil.
Deti napäto počúvali. Vonku pršalo. Keď sa ešte raz zablyslo, počítali:
„Jeden, dva, tri, štyri...“ Počítali až do dvadsať. „Teraz je búrka od nás asi
sedem kilometrov,“ povedala Jarka. „Búrka je už ďaleko,“ doplnila Milada. „Veľmi ďaleko,“ pripojil sa Stanko.
„Škoda,“ povedala Jarka, „že to tak rýchlo prešlo. Tak rada sa dívam
na blesky!“
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Spravodlivo, alebo
nespravodlivo?

S

talo sa to v jednej veľmi vzdialenej krajine. Sú v nej vinice, na
ktorých sa pestuje dobré hrozno. V tejto krajine žil mladý muž.
Volal sa Mošé. Mal dcérku Hanu. Hana bola chorá, mala vysokú
horúčku. Nepokojne sa prevaľovala na postieľke. Nie div, že si
Mošé robil o ňu starosti.
Hana by nutne potrebovala teplú prikrývku. A výdatná slepačia polievka by jej tiež urobila dobre. Ale kde na to vziať? Čím by mal zaplatiť za
sliepku a za prikrývku? Mošé nemal prácu a nemal ani peniaze.
„Keby som tak mohol zohnať prácu aspoň na jeden deň,“ myslel si.
„Možno niekde na vinici. Potom by som mohol kúpiť sliepku. Moja žena
Sára by z nej uvarila výdatnú polievku. Pre Hanu, len pre ňu. Potom by
bola zasa zdravá.“
Chvíľu chodil nepokojne po byte. Potom sa rozlúčil s Hanou a Sárou
a rozhodným krokom vykročil na tržnicu.
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Na tržnici stále postávajú muži a čakajú, kým príde nejaký sedliak
a najme ich na prácu. Mužov bez práce je veľa a Mošé mal malú nádej,
že príde rad aj na neho.
Občas prišiel nejaký sedliak, poprezeral si čakajúcich mužov a vyberal si z nich dvoch alebo troch. Prirodzene, že len tých mladých a najsilnejších. Takí dokážu veľa pracovať. Ale žiaľ, Mošé už nie je taký mladý.
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A potom prišiel Jákob. Bol to veľmi bohatý sedliak. Vlastnil množstvo
viníc. Ľudia v mestečku ho volali veľkostatkár. Jákob bol k ľuďom priateľský a mal o nich záujem. Najímal z mužov len tých, o ktorých vedel,
že nevyhnutne potrebujú peniaze – pretože sú zadĺžení, keďže sú dlho
bez práce, alebo majú doma chorú ženu či starých rodičov, o ktorých sa
musia starať.
Jákob nevedel, že dcérka Mošého je chorá. Nevedel, že Mošé nemá
dosť peňazí, aby si mohol kúpiť sliepku. A tak Mošého nenajal. Vybral si
troch iných mužov. „Platím denár za celý deň práce,“ povedal.
„Denár!“ pomyslel si Mošé. „To je veľa peňazí. Tým by som zaplatil
nielen za sliepku, ale ešte by mi aj zostalo.“ Ale žiaľ, veľkostatkár si ho
nenajal.
Bolo skoré ráno, len šesť hodín, ale čas bežal rýchlo. O deviatej prišiel Jákob zas a najal si opäť niekoľko mužov. O dvanástej prišiel znovu
a o tretej zas. Vždy ponúkol niekoľkým mužom prácu na vinici, ale Mošé
nemal šťastie. Jákob najal niekoho iného.
Vlastne teraz by mohol ísť Mošé už domov. Do konca pracovného
času chýbalo len niekoľko hodín. Ťažko už niekto príde, kto by mal pre
neho prácu. To znamená, že nebude žiadna sliepka pre Hanu. Smutne
kráčal cez tržnicu.
Na rohu ho oslovil Jozue. Mošé ho poznal z videnia. Aj Jozue čakal
márne celý deň. Bol smutný, rovnako ako Mošé. Musel zaplatiť nájom,
ale nemal peniaze. „Čo si počnem?“ volal zúfalo.
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Mošé mu rozprával o svojej chorej dcérke. A ako si tak vzájomne rozprávali o svojich bolestiach, šiel okolo veľkostatkár. Bolo už skoro päť
hodín a prišiel vlastne len preto, aby si niečo kúpil. Keď začul rozhovor
týchto dvoch mužov, bolo mu ich ľúto. Pristúpil k nim: „Čo tu stojíte? Nemáte čo robiť?“
„Nikto pre nás nemal prácu,“ odpovedal Jozue.
„Takto tu predsa nemôžete postávať! Ja vás ešte potrebujem. Tak poďme rýchlo na moju vinicu. Tam je práce veľa.“
Mošé a Jozue sa na seba prekvapene pozreli. Veď o hodinu má byť
koniec pracovného času. Za hodinu sa toho veľa neurobí – a tiež ani veľa
nezarobí. Ale to je jedno. Aj tak boli šťastní a radi šli. Mzda za hodinu práce je koniec koncov lepšia ako nič.
Mošé uvažoval, že by možno tú sliepku predsa len mohol kúpiť – alebo aspoň holuba. Ponáhľali sa tak rýchlo, že im sedliak sotva stačil.
Len čo prišli do vinice, hneď sa vrhli do práce. Ostatní robotníci boli už
unavení. Bolo horúco a celý deň pracovali v tom sparne. Mošé a Jozue
sa snažili, práca im išla od ruky. „Ten Jákob je dobrý človek,“ rozmýšľal
Mošé. „Zamestnal nás len preto, že má dobré srdce.“
Ani chvíľku si neodpočinuli. Hodina rýchlo ubehla. Už sa hlásil koniec
práce. Radi by ešte pracovali ďalej, ale veľkostatkár k nim pristúpil a vyhlásil: „Na dnešok to stačilo!“ Potom začal rozdeľovať mzdu.
Jozue a Mošé neverili vlastným očiam, keď každý z nich držal v ruke celý denár. Celý denár – to je predsa mzda za dvanásť hodín práce!
S rozpakmi namietali: „To je veľa, to predsa nemôžeme prijať!“
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No Jákob sa na nich usmial: „Je to v poriadku. Dobre si ich užite.“
Potom podišiel k druhej skupine. Každý dostal denár. Nakoniec prišiel k tým, ktorí pracovali od šiestej ráno. Tí sa prirodzene domnievali, že
dostanú viac. Aj oni však dostali po denári.
Začali nadávať a na Mošého a Jozuu sa dívali nahnevane. Matúš bol
najodvážnejší. Povedal sedliakovi rovno do očí, že je nespravodlivý. Mošé
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a Jozue už chceli tým druhým niečo zo svojich peňazí dať, ale Jákob to
nedovolil. Úplne priateľsky sa spýtal Matúša: „Prečo nie si spokojný? Nedostal si toľko, koľko som ti sľúbil?“
„Dostal, ale...“
„Aké ale?“
„Ale Mošé a Jozue dostali toľko ako my. Pritom pracovali len jednu
hodinu!“
Jákob smutne pokrútil hlavou. „O čo ti ide? Čo ťa na tom hnevá? Nepraješ im to? To si myslíš, že nemám právo niekomu niečo darovať?“
Matúš v rozpakoch sklopil zrak. Aj tí druhí hľadeli do zeme. Matúš sa
obrátil k Mošému a Jozuovi. „Tak sa nehnevajte,“ povedal a rýchlo sa
vzdialil. Ostatní ho nasledovali. Mošé a Jozue ešte raz poďakovali Jákobovi. Boli naozaj šťastní.
Mošé sa poponáhľal. Veď aj na tržnici o chvíľu zatvárajú. Kto vie, či
ešte vôbec nejakú sliepku zoženie. Ale opäť mal šťastie. Dostal pre Hanu
sliepku. Bola už posledná.
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Milan sa učí

spať

R

az večer nám otec povedal, že by k nám rád prišiel nejaký chlapec z mesta na prázdniny. Pani Randová sa spýtala, či by Milan,
jej syn, mohol na vidieku trochu pomáhať. Horský vzduch by mu
určite urobil dobre. Chlapec je vraj trochu vyčerpaný zo školy.
Milan je dobrý chlapec, len večer chodí nerád spať.
Otec povedal pani Randovej, že Milana naučí chodiť zavčasu spať.
A tak sme zvedavo očakávali naše „piate dieťa“.
Bol pekný letný deň, keď k nám Milan prišiel. Zvedavo sme si ho prezerali. Rýchlo sa s nami spriatelil a čoskoro sa cítil ako doma. Večeralo sa
zavčasu. Potom sme my, deti, upratali kuchyňu. O chvíľu sa tým najmladším zatvárali oči, a tak išli spať. Trochu neskôr sme sa aj my, starší, s rodičmi pobrali do spálne a nášmu začudovanému hosťovi sme vysvetlili, že
ráno musíme skoro vstávať a že si musí na to zvyknúť.
Keď ráno začali kikiríkať kohúty, stál otec pri Milanovej posteli, volal na
neho a smial sa. Milan sa posadil.
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„Čo sa deje?“ pýtal sa rozospato.
„Je ráno. Rýchlo vylez! O pol hodiny vyrazíme.“
Milan nemohol proti tomu nič namietať. Rýchlo sa umyl a obliekol.
S raňajkami bol tiež čoskoro hotový. A potom sme vyrazili.
Otec zbieral byliny, potom ich sušil a v zime ich predával zákazníkom.
Jeho pracovisko bolo v letných mesiacoch všade v okolitých lesoch, na
lúkach, na strmých skalách a osamelých miestach, kam vyliezli len ovce
a kozy. Pre Milanove nohy to bolo niečo nezvyčajné.
Keď trochu zavial vietor, priniesol k Milanovmu sluchu hudbu zvončekov stáda, ktoré sa páslo neďaleko. Pod skalou bublal pramienok a dole
v údolí tiekol spenený potok. Čo je proti tomu hluk, z ktorého Milan prišiel – trúbenie áut a hučanie motorov. Kam sa hrabú bagre so svojím
obvyklým hukotom? Ako mu robilo dobre načúvať úplne iné zvuky, zvuky
prírody!
Bol veľmi horúci deň. Aj otec uznal, že je čas odpočinúť si. Sadol som
si do tieňa. Otec rozdelil sušené hrušky a chlieb s maslom. Po jedle sme
išli zasa do práce. Bolo čoraz dusnejšie. Milanovo nadšenie sa zmenilo
na únavu. Otec si to všimol. Pretože Milana chápal, poradil mu, aby si
sadol do trávy a trochu si odpočinul. Potom bola ešte malá desiata.
Vrecká na byliny boli stále ťažšie. Konečne otec predniesol vyslobodzujúcu vetu: „Ideme domov.“
Po skoro dvojhodinovom pochode sedel Milan s celou rodinou pri
stole. Každý niečo rozprával – okrem Milana. Ten len počúval, jedol svoju
polievku, tvár mal červenú od slnka a čerstvého vzduchu.
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Keď sa po večeri rodina zdvihla, Milan si vzdychol a prosil: „Smiem
ísť spať?“
„Samozrejme, chlapče,“ odpovedal otec a usmieval sa. Asi o pol hodiny sa otec opatrne pozrel do Milanovej izby. Chlapec tvrdo spal a hlboko oddychoval. A to bolo ešte len po siedmej hodine večer!
Ďalší deň prebiehal podobne ako ten prvý. Milan si zvykol na nový
život plný pohybu. Počas prázdnin sa ani raz nestalo, že by nechcel ísť
spať. Ten zlozvyk zanechal zrejme doma. Ráno vyskočil zavčasu z postele
a večer išiel spať s malými bez odvrávania.
Slniečko Milana opálilo do hneda. Žiaril šťastím a spokojnosťou. Čas
rýchlo ubiehal.
Raz sa stalo niečo veľmi smiešne: Milan prišiel s plným vrecom bylín
na chrbte a držal si ruku na zadnej časti nohavíc. Čo sa mu stalo?
Usmial sa na nás, otočil sa, dal preč ruku a objavila sa veľká diera.
Z nej trčala košeľa.
Veľmi neradi sme sa na konci prázdnin s Milanom lúčili.
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enáta si už dlho želala psa. Keď mala narodeniny, otec jej povedal: „Mám známeho, ktorý chová psov. Zájdeme k nemu, môžeš si nejakého vybrať.“
„To je super, ocko! Vyberiem si nejakého veselého. Alebo

boxera.“
Keď stáli pred ohradou pre zvieratá, psy štekali, kňučali a skákali proti
mreži. Len jeden tam ležal natiahnutý a bol ticho. Mal strapatú srsť a veľmi smutné oči. To na Renátu zapôsobilo. Nevedela prečo, ale nemohla
sa od psa odlúčiť. Majiteľ ju zaviedol k ovčiarskemu psovi. Ten bol veselý
a čulý. „Ten sa mi páči,“ povedal otec.
„Mne tiež,“ pripustila Renáta. Ale hneď sa pozrela späť na Arka. Tak
sa ten strapatý pes volal. Potom prišli k boxerovi. Ten šantivo skákal.
„Pekný pes,“ hovorí otec.
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Renáta však išla ku klietke, kde bol Arko. Keď vstal, všimla si, že kríva.
„Všetky psy sú tu zdravé,“ povedal majiteľ psov. „Len tento trochu kríva,
ale nie veľmi. Už sa nehodí na lov, to je všetko.“
Potom začal rozprávať: „Arko bol výborný poľovnícky pes. Jedného
dňa sa dostal do pasce, ktorá bola nastražená pre jazveca. Poranilo
mu to zadnú nohu. Odvtedy kríva. Krívajúci pes už nemôže nadháňať
zver. Jeho pán si kúpil iného psa, ktorý behá dobre – a Arko sa dostal
k nám.“
„Ako dlho je u vás ten pes?“ spýtal sa otec.
„Skoro dva roky.“
Toho asi nikto nechce.
Vrátili sa k boxerovi. „To je naozaj pekný pes,“ znova skonštatoval
otec. „A ty si si predsa priala boxera.“
„Áno, to je pravda,“ odpovedala Renáta, „ale Arko... Len sa pozri, ako
sa na mňa díva.“
Vrátili sa späť. Arko vrtel chvostom a siahal labou na mrežu, akoby
chcel povedať: „Zober si ma predsa!“ Renáta mu asi rozumela. Cítila
k Arkovi hlboké priateľstvo.
„Obávam sa, že s tým psom nebude ľahké vyjsť. Potrebuje veľa lásky,“
povedal otec.
„Tak potom si ho beriem,“ vyhlásila Renáta. Otec sa obzrel za boxerom. „A toho by si nemala rada?“
„Určite,“ odpovedala Renáta. „Boxera by som tiež mohla mať rada.
Ale Arko, vieš, ocko, ten ma potrebuje.“
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Bolo rozhodnuté. Renátiným psom sa stal Arko. Nebol však len jej
psom, jej vlastníctvom, bol aj jej priateľom. Cítil sa dobre.
Netrvalo dlho a zo smutného Arka sa stal veselý pes. Keď behal po
lúke, sotva bolo poznať, že kríva.
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Príhoda na
zváženie

S

lniečko svieti. Rodinu čakajú nádherné prázdninové dni. Stan,
všetko náradie na stanovanie, kufor, hračky a potraviny sú uložené v aute. Môže sa ísť. Matka aj otec sa tešia, že si oddýchnu,
zbavia sa starostí. Deväťročný Jurko sa už nemôže dočkať, keď
bude behať po pobreží. Dana dúfa, že pri oslave jej siedmych narodenín
budú grilovať ryby. Malý Tonko je tiež akýsi vzrušený, možno cíti to napätie
ostatných. Niečo sa chystá...
Konečne došli do cieľa. Cesta bola namáhavá. Hustá premávka
a dlhé sedenie v aute spôsobili, že boli všetci unavení.
Miesto na stanovanie bolo nádherné. Stan si postavili pri malom lesíku. Odtiaľ to mali len kúsok k moru. Bola tam plytčina, ktorá pomaly
klesala. Bolo to ideálne miesto na kúpanie pre deti.
„Tak, a teraz ešte pôjdeme nakúpiť čerstvé potraviny,“ povedal otec,
keď sa trochu porozhliadali po okolí.
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„A to by ste tam nemohli zájsť sami?“ spýtal sa Jurko. „Nakupovanie trvá vždy dlho. Kým prídeme späť, bude tma. Ja by som radšej
zostal tu.“
„Ja tiež,“ volala Dana.
„Aj ja!“ kričal Tonko.
Rodičia sú jednoznačne prehlasovaní. „Dobre teda,“ hundre otec.
„To chceš tie deti naozaj nechať samé?“ spýtala sa starostlivo matka.
„Nevyznajú sa tu, je im všetko cudzie. Čo ak sa niečo stane?“
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„Čo by sa im mohlo stať? Nič sa nestane.“
Dana a Jurko sa vďačne pozreli na otca. „Ale nebudete robiť nijaké
hlúposti, rozumiete?“
„Sľubujeme!“
„A v nijakom prípade nesmiete zakladať oheň. Jurko, je ti to jasné?“
„Jasné!“
Deti radostne mávajú odchádzajúcemu autu. Rodičia neboli ani tak
dlho preč, keď sa obloha zatiahla tmavými mrakmi. Slnko sa skrylo a začal fúkať studený vietor.
„Dúfam, že ocko s mamičkou čoskoro prídu,“ pomyslel si Jurko, ale
radšej to nepovedal nahlas. Začalo pršať.
„Poďme do stanu,“ navrhla Dana. „Tam sa schúlime pod deku a budeme počúvať, ako prší na stan. Možno by sme si mohli urobiť aj oheň.“
„To by bolo super! Len taký malý táboráčik, aby sme sa zohriali,“ uvažoval Jurko. „Tam vonku pod plechom som videl suché drevo.“
„Sľúbili sme však, že oheň robiť nebudeme,“ namietla Dana.
„Lenže to sme nevedeli, že bude skoro tma a zima. Ocko a mamička
by určite proti tomu neboli. Práve naopak! Keby tu ocko bol, určite by
urobil oheň.
„Ale veď vonku je všetko mokré!“
„Niečo už len nájdem,“ povedal Jurko rozhodne. Rýchlo pohľadal papier a priniesol trochu suchého dreva. Pred vchodom do stanu naskladal
malú kôpku a pokúšal sa zapáliť najprv papier.
137

138

Lenže zem bola mokrá a fúkal silný vietor. Jurko sa nevzdával.
Konečne sa mu podarilo zapáliť kúsok papiera. No malý papierik čoskoro
zhasol.
„O chvíľu minieš všetky zápalky!“ povedala Dana, ktorá všetko pozorovala zo stanu.
„Ale ja ten oheň predsa len založím! Mám nápad, potom bude oheň
horieť aj v daždi.“
„Ako by si to dokázal?“ chcela vedieť Dana.
„S benzínom. V kanistri nejaký je. Ocko ho postavil tam, za stan.“
„Ty si sa zbláznil!“ rozčúlila sa Dana. „To je predsa nebezpečné! Ocko
vždycky hovoril, že s benzínom sa musí zaobchádzať veľmi opatrne.“
„No a? Nie som predsa malé dieťa!“
Jurko si veril. Prelial benzín z kanistra do malej nádoby. Potom priniesol suché noviny, naukladal na ne trochu dreva. Zapálil papier. Hneď vzal
nádobku a vylial benzín do plameňa. V tom okamihu počula Dana prasknutie a prenikavý krik.
„Pomoc!“ zakričal Jurko. „Pomoc!“ Nohavice mu horia plameňom.
Aj košeľa na jednom mieste začínala horieť. Dana sa vystrašene díva na
svojho brata. Čo má robiť? Aj ona kričí zo všetkých síl o pomoc.
Pribehne nejaký muž. Zvalí Juraja na zem, strhne z Dany deku, hodí ju
na Jurka, a tak uhasí plamene na jeho tele. Odvšadiaľ sa zbiehajú ľudia.
Strnulo sa dívajú na nehybné telo dieťaťa, ktoré leží na zemi. Jedna pani
uháňa na bicykli k telefónnej búdke, aby zavolala záchranku. Ešte skôr,
ako prišla, vrátili sa rodičia. Od strachu sú celí bez seba.
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Lekár Jurka prehliadol a povedal nahlas: „Žije!“ Matka v slzách
vzdychla: „Vďaka Bohu!“
Jurko musel ísť do nemocnice. Otec šiel s ním. Matka zostala s Danou a Tonkom. Muž, ktorý zvalil Jurka na zem, priviedol svoju manželku
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a spoločne zostali pri matke s deťmi. Pani uvarila čaj. Na jedlo ani len
nepomysleli.
Jurko utrpel ťažké popáleniny. Najmä na nohách a na tvári to vyzeralo
zlé. Tam bude potrebná transplantácia kože. Ale kto daruje zdravú kožu?
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Pravdaže, otec.
Pri náročnej operácii premiestnili časť kože z otca na syna. Jurajov
život bol zachránený.
Všetci cítili svoj podiel viny na celej príhode. Otec – že nedbal na
matkine slová, aby na nákup vzali deti so sebou. Matka – že nepustila
otca na nákup samého a nezostala s deťmi doma. Dana – že prišla s nápadom založiť ohník ako prvá. A Jurko – že nedodržal sľub nezačínať si
nič s ohňom.
Liečebný proces bol zdĺhavý a mimoriadne bolestivý. Otcovi aj synovi
zostali jazvy na celý život.
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Neúmyselne

S

o Zdenkou sa chcel priateliť každý. Medzi spolužiačkami
bola obľúbená a so všetkými vychádzala dobre.
Dnes cez veľkú prestávku si Zdenka sadla k Pavlíne na
lavičku. S chuťou sa natiahla a vystrčila nohy pred seba. Potom sa spolu veľa smiali a chichotali.
Odrazu tesne popri nich bežali dve dievčatá. Skôr, ako mohla Zdenka
zareagovať, jedno z nich zakoplo o jej vystrčenú nohu a spadlo. Keď vstalo, začalo nahnevane kričať:
„Ty si mi naschvál nastavila nohu!“
„Určite nie, Monika,“ zdesene odpovedala Zdenka.
„Nevyhováraj sa!“ kričala Monika ďalej. „Ja už dávno viem, že ma nemôžeš vystáť.“
„Ale to je predsa nezmysel,“ uisťovala ju Zdenka. „Ty si pribehla tak
rýchlo, že som ťa vôbec nevidela. Je mi to naozaj ľúto.“
„To ti vrátim, ty falošná hus. Uvidíš!“ vyhrážala sa Monika.
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„Čo tu medzi sebou máte?“ spýtala sa pani Matisová, ktorá mala v ten
deň na školskom dvore dozor.
„Zdenka mi nastavila nohu,“ zlostne povedala Monika. „A naschvál!“
„Pani Matisová, nebolo to schválne, naozaj nie, verte mi,“ uisťovala ju
Zdenka. „Nebolo to úmyselne. Ja som len natiahla nohy a Monika o ne
zakopla. Bola to iba hlúpa náhoda. A veľmi ma to mrzí.“
Pani Matisová poznala obidve dievčatá veľmi dobre. „Monika, keď
Zdenka hovorí, že to neurobila naschvál, tak jej ver! Prečo by ti chcela
urobiť niečo zlé? Už sa ti ospravedlnila. Naozaj by si ju nemala ďalej obviňovať. Veľa vecí, ktoré vyzerajú, akoby boli urobené úmyselne, sa neskôr
ukáže ako obyčajná náhoda.“
Monika len pokrčila plecami a odišla. „To je jasné, že všetci sú so
Zdenkou. Ale veď ja jej ukážem!“
Na príhodu sa o chvíľu zabudlo. O niekoľko dní si na to však deti znovu
spomenuli. Dievčatá hrali vybíjanú. Zdenka hodila loptu poriadne ďaleko.
Monika ju zdvihla a hodila späť, ako najsilnejšie mohla. Tvrdá lopta plnou
silou trafila Zdenku do hlavy.
„Au!“ skríkla Zdenka a chytila si obidvomi rukami hlavu. Slzy sa jej
tlačili do očí. Hneď k nej pribehli ďalšie dievčatá. Chceli vidieť, či nie je
ťažko zranená.
„To bola Monika,“ povedalo jedno dievča. „Teraz sa jej pomstila. To je
od nej sprosté!“
Monika si s hrôzou uvedomila, čo spôsobila. „To som nechcela,
Zdenka! Určite nie. To som nemala v úmysle.“
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„Len sa teraz nevyhováraj,“ volali na ňu ostatné dievčatá. „To je jasné,
že si to chcela. Urobila si to naschvál. Aspoň sa priznaj!“
„Ale ja som to naozaj nechcela. Nemôžem za to,“ snažila sa Monika
presvedčiť ostatné dievčatá.
Zdenka si spomenula, aké mala pocity a ako jej bolo, keď jej Monika
nechcela veriť. Aj keď ju teraz bolela hlava, nechcela, aby Monika prežívala niečo podobné.
„Monika, už je to v poriadku,“ povedala. „Viem, že si to neurobila úmyselne. Verím ti.“
Monike spadol kameň zo srdca. „Ďakujem,“ povedala potichu. Ale
akosi sa necítila vo svojej koži. O chvíľu k tomu ešte dodala: „Ja ti teraz
tiež verím, Zdenka, že si mi tú nohu nenastavila úmyselne.“
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Elektrický vláčik
nie je len
zábava

R

ichard mal osýpky, preto musel byť doma. Zo začiatku sa mu
to veľmi páčilo. Prezeral si obrázkové knižky a mamička ho
rozmaznávala. Knižky ho však čoskoro omrzeli a pretože nemal kamarátov, s ktorými by sa hral, nevedel, čo má robiť. Vymýšľal si všelijaké hlúposti. A čo bude robiť dnes?
Na Vianoce dostal Richard elektrický vláčik. V izbe si položil koľajnice
pekne do kruhu. Na ne nasadil malú lokomotívu, ktorá ťahala vagóniky.
Vláčik jazdil najprv s prázdnymi vagónikmi. Potom ich Richard naplnil
rôznymi vecami, takže vláčik sotva išiel. Hneď zasa z vagónikov všetko
vyložil, a tak sa hral stále dookola.
Ale aj to ho čoskoro omrzelo. S čím by sa mal ešte hrať? Keby aspoň
tá lokomotíva išla rýchlejšie. Stále jazdí rovnakou rýchlosťou a to sa mu už
nepáči. Ale ako to urobiť, aby išla rýchlejšie?
„Možno by to šlo, keby mala viac elektrického prúdu,“ napadlo Richardovi. Ako to však urobiť? Všimol si, že zo zásuvky ide hrubý kábel do
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skrinky, ktorej sa hovorí trafo a odtiaľ vychádza už len tenký drôt ku koľajniciam. Čo keby ten tenký drôt od koľajníc dal priamo do zásuvky? Vláčik
by dostal viac prúdu. „No pravdaže, to by šlo!“
Keď mu jeho starší brat Emil pomáhal skladať v izbe koľajnice, jasne
mu vysvetlil: „Prúd zo zásuvky je pre elektrický vláčik príliš silný, preto sa
musí zoslabiť. To urobí trafo. Zariadi, aby vláčik dostal správne množstvo
prúdu.“
„Tak, a teraz je to už jasné,“ rozmýšľal Richard. „Aspoň na chvíľu pridám lokomotíve silnejší prúd – a uvidíme, ako to pofrčí. Tá bude svišťať
v zákrutách!“
Richard vytiahol tenké drôtiky z trafa. Zastrčil ich do obidvoch dierok
zásuvky. Prásk! Elektrický prúd mu prešiel telom, akoby dostal bičom.
Richard dostal elektrickú ranu.
Lampa na stole prestala svietiť. Nad lokomotívou sa vznášala biela
para a vychádzala z koľajníc.
„Čo to tu robíš?“ počul vystrašene volať Emila. „Veď si urobil skrat!
Mohlo ťa to zabiť!“ Emil sa prihnal k Richardovi, ale keď zistil, že okrem
zľaknutia sa mu nič nestalo, s úľavou si vydýchol.
„Cítiť tu spáleninu,“ povedal. Pozorne prezrel Richardovu malú lokomotívu. „Vinutie zhorelo. Máš po lokomotíve, môžeš ju zahodiť!“ skonštatoval Emil s odbornou istotou.
Zo zľaknutia sa Richard pomaly spamätával. Zároveň si uvedomoval,
do akého nebezpečenstva sa dostal pre svoju ľahkovážnosť. Trasú sa mu
kolená. Mlčky upratal s Emilom koľajnice. Potom si hneď ľahol do poste149

le. Srdce mu ešte stále búchalo ako zvon. Keď sa ocko s mamičkou prišli
neskôr pozrieť na Richarda, ani mu nebolo zaťažko sľúbiť, že v budúcnosti už nebude robiť nijaké pokusy s elektrickým prúdom.
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Ale celý bochník,

prosím

P

o veľkej revolúcii, ktorá na roky zachvátila celé Rusko, trpelo
mnoho ľudí tejto obrovskej krajiny nepredstaviteľnou biedou. Tisíce ich zomrelo hladom. Zámožní prišli o svoj majetok a o prežitie museli bojovať za najťažších podmienok. Ich deti nevedeli
pochopiť tú náhlu prevratnú zmenu.
Jednej rodine sa darilo mimoriadne zle. Otca v zmätku revolúcie zastrelili, matka zomrela na zákernú chorobu. Zostala len babička, sama
s tromi deťmi.
Predtým obývali pekný dom a jedla mali dostatok. Teraz žili všetci štyria v úbohej chatrči. Babička celý deň plietla, aby aspoň niečo zarobila
a o všetkých sa postarala. Ale kto vymení v období hladu ponožky alebo
sveter za potraviny?
Jedného dňa sa zdalo, že už to ďalej takto nepôjde. Na poludnie dostalo ešte každé dieťa kúsok chleba, ale na večeru nezostala ani kôrka.
Babička sa snažila pred deťmi zakryť svoje zúfalstvo, ale nepodarilo sa jej
151

152

to. Nakoniec zvolala deti, aby si spoločne kľakli a modlili sa. Vedeli, že už
spotrebovali všetky zásoby a že budú musieť umrieť hladom ako mnohí
ľudia okolo nich. Pomôcť im môže len Pán Boh.
Modlili sa s takou vážnosťou a vrúcnosťou, ako to človek dokáže len
vo veľkom zúfalstve. Úpenlivo prosili Boha, aby im pomohol a zachoval
ich pri živote.
Keď prišiel rad na najmladšie dievčatko, vyslovilo len celkom krátku
modlitbu: „Milý Pán Ježiš, prosím ťa, pošli nám niečo na večeru. Nielen
kôrku, ale celý bochník, prosím.“
Babička sa zľakla. Už dlho nevideli celý bochník. Aká trúfalá bola tá
neskromná modlitba jej vnučky!
Čoraz viac sa stmievalo, nastal večer. V dome stále nemali nič na jedenie. Po niekoľkých hodinách čakania povedalo malé dievčatko bezstarostne: „Ešte si nenabrúsila nôž na krájanie chleba.“ Pevne verila, že jej
modlitbu Pán Boh vypočuje. Babička sa pozrela zvláštnym pohľadom na
dieťa, vzdychla si a podľa ruského zvyku nabrúsila nôž.
Už bola noc. Deti, zimou skrehnuté a hladné, chceli ísť práve do postele, keď zrazu niekto zaklopal na dvere. Babička otvorila. Vonku stál
veľký silný muž, kožuch mal celý od snehu. Babička sa mu neveriaco
pozrela do tváre. Až po chvíli ho spoznala. Bol to starý priateľ ich rodiny.
Srdečne ho privítala.
„Čo ťa k nám privádza v tomto mizernom počasí?“ spýtala sa začudovane.
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„Neviem na to ani presne odpovedať. Dnes poobede som si na vás
spomenul a stále som na vás musel myslieť. K večeru som cítil silné nutkanie, aby som vás navštívil. Tuším, že máte núdzu.“
Potom sa obrátil k deťom a spýtal sa: „Viete, čo som vám priniesol?“
„Áno, viem,“ skríklo malé dievčatko.
„Naozaj? No tak mi povedz, čo to je,“ spýtal sa muž trochu prekvapene.
„Je to veľký bochník chleba,“ odpovedalo dievčatko, akoby to bola tá
najsamozrejmejšia vec na svete.
„Naozaj, je to tak!“ povedal muž. Rozopol kožuch a vybral bochník.
„A odkiaľ si to tak presne vedela?“ spýtal sa.
Dievčatko sa na neho pozrelo veľkými očami: „Modlila som sa,“ povedala jednoducho.

154

2
3

V hniezde

krokodílov

S

ambo bol jedným z najšikovnejších chlapcov v misijnej škole.
Ale k tým najposlušnejším veru nepatril. Školu navštevoval už
druhý rok, no správal sa tak, ako ho práve napadlo.
Niekoľkokrát museli Samba vážne napomenúť. Vedenie
školy už viackrát uvažovalo, že ho pošlú domov. Ale z nejakých dôvodov
mu to vždy odpustili, takže chlapec mohol zostať v škole aj naďalej.
Ostatní chlapci si Samba vážili. Asi ho obdivovali za kúsky, ktoré vyvádzal. Zo všetkého najviac ich udivovalo, ako vie dobre a rýchlo plávať.
V plaveckých súťažiach nechával ostatných ďaleko za sebou.
Raz odpoludnia stáli zasa na brehu rieky na mieste, kde sa väčšinou
kúpali. Jeden zo žiakov vyzval Samba, aby preplával rieku tam a späť.
Doteraz sa na to ani jeden zo žiakov neodvážil – a mali to tiež prísne zakázané. Rieka tu tiekla prudko a objavili sa tu aj krokodíly.
Sambo váhal. Niektorí chlapci sa mu začali posmievať. „Ty máš
strach!“
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„Možno by si tak ďaleko ani nedoplával,“ podpichovali ho.
„Preplával by som,“ odpovedal Sambo. „Prečo to potom neurobíš?“
pýtali sa ostatní.
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„Možno sa odvážim,“ uvažoval Sambo.
„Tak nám to ukáž, zmeriame ti čas,“ volali na neho.
„No dobre,“ rozhodol sa Sambo. „Skúsim to.“
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„Dávaj pozor na krokodíly,“ varoval ho jeden, keď Sambo vstupoval
do vody.
„Z krokodílov strach nemám,“ hovorí Sambo. „Plávam rýchlejšie ako
krokodíl.“ A už sa vrhol do vĺn. O chvíľu bol uprostred rieky. Chlapci sa so
zatajeným dychom dívali na rieku a pozorovali, ako sa Sambo blíži k druhému brehu. O chvíľu už vystupoval na breh. Chlapci mu tlieskali a kričali:
„Bravo, Sambo, výborne, skvelé!“
Sambo si na chvíľu sadol, aby si oddýchol. Keď na neho začali volať
a kývať, vstal a chcel plávať späť.
A teraz sa to stalo! Neplával ani dve minúty, keď sa vo vode pohlo
niečo dlhé a úzke a približovalo sa k nemu. Vyzeralo to ako kmeň stromu.
Ale ktorý strom má také vypuklé a strašné oči?
„Krokodíl!“ vykríkol vystrašene jeden z chlapcov. Teraz ho už videli
všetci. Vzrušene volali na Samba: „Pozor, pozor, za tebou je krokodíl!“
Sambo začul volanie, otočil sa a videl, ako sa k nemu približuje to strašné
zviera. Zo všetkých síl sa snažil plávať čo najrýchlejšie. Dovtedy si vždy
myslel, že krokodílovi by ľahko ušiel. Teraz si tým nebol celkom istý.
Chlapci na brehu napäto pozorovali plavecké preteky, v ktorých išlo
Sambovi o život. V jednej chvíli sa zdalo, že má naozaj nádej na záchranu.
S mimoriadnym úsilím nasadil čo najrýchlejšie tempo. Ale nedokázal ho
dlho udržať. Plával čoraz pomalšie. Čím viac sa snažil, tým bola vzdialenosť medzi ním a krokodílom kratšia. Krokodíl sa približoval. Naraz to
urobilo „chňap“ – a Sambo sa stratil.
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Žiaci bežali vyľakane na misijnú stanicu. Učitelia a žiaci sa snažili nejako v tomto nešťastí pomôcť. Riaditeľ školy vedel, že krokodíly svoju korisť
hneď nezožerú, ale že si ju najprv skryjú.
„Máme ešte malú nádej,“ povedal. Horúčkovito hľadali pri brehu proti
prúdu aj po prúde, no nič.
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Sambo rýchlo stratil vedomie, keď ho krokodíl stiahol pod vodu. Zavliekol ho do rákosia v malej úzkej zátoke. Korisť starostlivo prikryl vetvami
a bahnom, okrem tváre. Potom sa krokodíl vzdialil.
O chvíľu sa Sambo prebral. Hneď zistil, že sa nachádza v krokodílom
hniezde. V zúfalstve vyslal krátku modlitbu k nebesiam: „Pomôž mi, Pane
Bože, prosím, pomôž mi!“ Ako volal k Pánu Bohu, počul hlasy a blížiace
sa kroky. Skupina spolužiakov ho našla. Bol zachránený!
Krokodíl Samba ťažko poranil. Odniesli ho na nosidlách do misijnej
nemocnice. Tam sa o neho dobre postarali, ale bez bariel už chodiť nemohol. Zdalo, akoby si z toho veľa nerobil. Kto ho v neskorších rokoch
stretol na misijnej stanici, cítil, aký je Sambo šťastný. To preto, že mu Boh
zachránil život a že sa stal kresťanom.
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Núdzové
brzdenie

P

o dlhej ceste autom cez hory a doly prišli konečne Kveta,
Bohuš a Jaro so svojimi rodičmi na miesto. Chceli tam stráviť
dovolenku. Strýko Klaus a teta Mária ich už čakali vo svojom
priestrannom dome. Dali im jednu izbu, aby v nej mohli cez
prázdniny bývať.
Chvíľu po príchode začali deti vyvádzať. Behali okolo domu, ako by to
bol ich vlastný. Kveta mala desať, Bohuš päť a Jaro tri roky. Dokážeme si
predstaviť, akú radosť z nich mali strýko a teta!
Otcovi detí to nebolo jedno. Napomínal ich, aby sa krotili a správali sa
tichšie. Strýko Klaus však hovoril, že je rád, keď je v dome živo. A tak sa
tam deti mali báječne. Objavovali stále niečo nové.
Po niekoľkých dňoch si Kveta a Bohuš vo svojej roztopašnosti mysleli, že si môžu dovoliť naozaj všetko. Keď zbadali, že nové modré auto
strýka Klausa stojí pred domom, pomysleli si, že by bolo pekné, keby si
doň mohli sadnúť. Do auta ich otca by si nikdy sami nesadli, pretože to
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mali prísne zakázané. Ale u strýka Klausa je to iné. Strýko je milý a dobrý.
Určite nebude mať nič proti tomu, keď sa budú hrať v jeho aute.
Dvere pri volante neboli zamknuté, takže sa tam ľahko dostali. Najprv
obdivovali palubnú dosku, na ktorej boli vypínače, ukazovatele a ručičky.
Konečne sa Bohušovi podarilo zapnúť rádio. Keď stlačil ďalší gombík,
začala svietiť červená žiarovka. „To je celkom zaujímavé,“ hovoril si.
A tak sa ďalej rozhliadal, čo by v aute ešte objavil. Čo je to tam vpravo?
Na čo slúži tá páčka? Vpredu to má gombík, ten sa asi stlačí a páka sa
povytiahne. Bohuš to skúša kúsok po kúsku. Keď však páku pustil, auto
sa dalo do pohybu. Celkom pomaly išlo dozadu. Bohuš vlastne povolil
ručnú brzdu.
„My ideme!“ kričal vyľakane.
„Zastav!“ zvolala vystrašene Kveta.
„Ja to neviem,“ nariekal Bohuš celý bledý. „Ja neviem, čo mám teraz
robiť!“
Našťastie sa z okna práve pozeral Róbert, dvanásťročný chlapec od
susedov. Keď zbadal cúvajúce auto a v ňom deti, hneď si domyslel, že
sa stalo niečo zlé. Ako najrýchlejšie mohol, vybehol z domu a hnal sa za
autom. Ulica mala našťastie len malý spád, takže auto nešlo až tak rýchlo.
Róbert ho dobehol, otvoril dvere, skokom sa naklonil nad Bohuša a pravou rukou zatiahol ručnú brzdu.
Medzitým aj strýko Klaus spozoroval, že auto nestojí na svojom mieste. Pozrel sa na ulicu a videl, čo sa stalo. To sa mu ale vôbec nepáčilo
–prvý raz Bohuš s Kvetou zažili, ako sa dokáže strýko Klaus rozhnevať
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a ako vie kričať. Ani vo sne by im nenapadlo, že si budú musieť vypočuť
také ostré pokarhanie.
A Róbert? Toho všetci oslavovali za jeho duchaprítomnosť, odvahu
a statočnosť. Veď zabránil veľkému nešťastiu, ktoré mohli deti spôsobiť
z ľahkovážnosti a pre neposlušnosť.
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Richardov
sen

R

ichard sa znechutene mračil a hovoril: „Ja mám hudbu
rád, ale aby som stále len cvičil, to mi je už odporné.“
A nešťastne zahral niekoľko tónov na klavíri. „Radšej by
som hral vonku futbal. Keď budem veľký, budem mať
vlastný orchester. Všetci ma budú musieť poslúchať. Áno, budem
dirigentom a každý bude robiť to, čo mu poviem.“
Mamička sa smiala: „Ale z toho nebude nič, to sa ti nepodarí,
keď sám nebudeš vedieť dobre hrať. Nezabudni, chlapče, že ak máš
hudbu naozaj rád a chceš to niekam dotiahnuť, teraz sa musíš namáhať a snažiť. Nikto ťa do toho nenúti. Ale bez práce to nepôjde.“
Richard dlho uvažoval nad tým, čo mu mamička povedala. To
s tým cvičením mu celý večer nešlo z hlavy. A tak sa stalo, že keď
zaspal, mal zvláštny sen.
Stál vo veľkej koncertnej sále a v ruke mal taktovku. Pred ním
sedel v očakávaní orchester. Ale bol to zvláštny orchester, preto165
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že pri bubne stála Richardova mamička a ocko hral na klarinete.
Vedľa neho sedel strýko Juraj so svojou flautou. Sestry Lenka
a Anežka hrali s nimi.
Richard zodvihol taktovku. Hneď začali všetci hrať. Ale znelo
to strašne.
„Prestať! Koniec s takou hudbou!“ kričal Richard zhrozene.
„To je strašné. Teraz to skúsime ešte raz, ale bez klarinetu.“ Začali hrať, ale zasa to znelo strašne aj bez klarinetu.
„Ste si istí, že všetci hráte rovnakú časť?“ pýtal sa Richard nespokojne. „Teraz si vypočujem, čo hrá každý sám.“
Začal Richardov otec s klarinetom.
„Nie, nie, nie! To je úplne naopak!“
„Ale ja predsa hrám to, čo sa mi páči,“ odpovedal otec nevrlo.
V zúfalstve sa Richard otočil na svojho str ýka. „ A ako je to
s tebou?“
„Ja to tiež tak robím. Hrám len to, čo sa mi páči.“ Podobnú
odpoveď počul aj od ostatných členov orchestra.
„Ale to znie, ako keď kňučia mačky. Čože, vy sa nepozeráte do
nôt?“
Vtom vstala Richardova mamička a hovorí: „Čo na nás kričíš?
Sám si predsa hovoril, že by si chcel hrať len to, čo sa ti páči a ako
to vieš. Keď nechceš cvičiť, prečo by sme to mali robiť my?“
Celý orchester sa začal smiať. Richard sa nakoniec zobudil
celý spotený. Ako dobre, že to bol len sen! Nikomu o ňom ne167

rozprával. Ale v ďalších dňoch sa jeho mamička čudovala, že tak
usilovne cvičí na klavíri.
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Kuna sa dokáže

zúžiť

S

miem sa vám predstaviť? Som zvláštne zvieratko, volám sa kuna.
Som vrtká, štíhla a nosím hnedý zamatový kožuštek. Okolo krku
mám nádherný biely golierik.
Oči mám čierne, lesknú sa mi a vidím veľmi dobre aj v noci.
Nos mám jemný a mám rada zvláštne vône. Územie, ktoré mi patrí a v ktorom lovím, som si dookola označila zvláštnou vôňou. Keď príde nejaká iná
kuna, podľa nej zistí, že to je moje územie, môj revír.
Ľudia, ktorí žijú v mojom dome, sa nad tou vôňou rozčuľujú. Keď nechám na povale v nejakej štrbine po sebe stopu, nevyzerá to pekne, ale
plní to svoj účel.
Ľudia aj tak nemajú taký dobrý čuch a zrak ako my kuny. Oni pracujú
väčšinou cez deň, my pracujeme zasa radšej v noci. Ani sluch nemajú
taký jemný, ako je môj. Keď sa rozprávajú, ja ich už zďaleka počujem
a radšej sa im neukazujem na oči.
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Keď sa my kuny spolu hráme, vyvádzame alebo sa bijeme, tak je to
určite počuť a naši spolubývajúci, ľudia, z toho asi veľkú radosť nemajú.
Snažím sa s nimi nejako vyjsť, aby ma nechali na pokoji.
V mojom dome nebývajú len ľudia, ale aj kravy, kozy, ošípané, jeden
kôň, psy, mačky, myši a iné malé zvieratá. Skoro som zabudla na sliepky
a kohúta. Mám ich veľmi rada. Nebývajú v tom dome, kde žije moja rodina, ale hneď vedľa, tam majú svoj kurín a dvor.
Aby neutiekli, ľudia ich ohradili vysokým plotom. Pre mňa to však nie
je nijaká prekážka, keby som chcela navštíviť sliepky. Znášajú totiž vajcia,
a to je tá najlepšia pochúťka. Niet nad čerstvo znesené vajíčka! Pre ne by
som išla aj na kraj sveta.
Ešte minulý týždeň som mala na večeru vajíčka, na ktorých som si
pochutnala. Pretiahla som sa dierou v plote, chňapla som po vajíčku
a utekala preč.
Žiaľ, nevedela som sa ovládnuť a vzala som si to najväčšie vajce. Lenže nepodarilo sa mi pretiahnuť ho dierou v plote. Vajce sa mi rozpučilo
a všetko okolo diery bolo zašpinené od žĺtka. Pani, čo tam býva, si všimla,
ktorou cestou prichádza zlodej vajíčok, a tak jej muž dieru zapchal.
Ani to dlho netrvalo a našla som inú cestu. Tá však nebola taká pohodlná. Vajíčko som už odniesť nemohla, lebo diera nebola dosť veľká. Tak
som ho musela zožrať v kuríne. Áno, a potom sa to stalo.
Spokojne som si pochutnávala na vajíčku, keď sa mi zazdalo, že sa ku
mne blíži nejaký tieň a chce mi ho vziať. Nezostávalo nič iné, než skočiť
a pohrýzť. Ach, bola to len tá hlúpa sliepka! Ale ako som raz ochutnala
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krv, nešťastiu sa už nedalo zabrániť. Bola som ako v opojení, celá omámená. Nič ma nemohlo zadržať, kým som všetky sliepky nepohrýzla. Až
vtedy, keď sa už žiadna nehýbala, uvedomila som si, čo som urobila.
Rýchlo som ušla.
A ráno, to bol v dome rozruch! Pani kričala, že už to moje citlivé uši
nemohli zniesť. Mala poriadny dôvod na rozčuľovanie, veď všetky sliepky
ležali v kuríne mŕtve. Zaspala som a spalo sa mi veru dobre.
Konečne sa zotmelo a mohla som sa zas vydať na cestu. V bruchu mi
už škvŕkalo od hladu, a tak som si musela zohnať niečo pod zub. Cestou
cez povalu, škárou k diere. A pozrime sa! Diera v plote je zasa otvorená.
To mám šťastie. Pretiahla som sa a... „Klap!“ Čo to bolo? Ako keď niečo
zaklapne. Kde som to? Včera to vyzeralo úplne inak. Tu je nejaká mreža
a ďalej to už nejde – sotva sa tu môžem otočiť. Čo sa to stalo? Žeby som
sa dostala do nejakej pasce? Pomoc! Ako sa odtiaľto dostanem von?
Musím von! Musím!
Niekto ide! To je tá pani. Víťazne sa na mňa pozrela, až jej zaiskrili oči
a zatlieskala rukami. Potom prišla celá jej rodina, aby si ma všetci prezreli. No, netešte sa, kunu tak ľahko nedostanete. Musím sa dostať von,
musím!
Robila som sa, že som pokojná, dobrá, mierna, tichá. Keď si ma ľudia
prezreli, už som ich asi nezaujímala, preto odišli.
Konečne! Na tú chvíľu som čakala a dala som sa hneď do práce. Mreža bola železná, dosť silná a nešla prehryznúť. Čo teraz? Keby sa tie tyčky
dali aspoň trochu roztiahnuť! Alebo, keby som sa mohla nejako pretlačiť!
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Mám nápad! Zúžim sa! Našťastie som už dlho nič nejedla, a ľudia si myslia, že som tučná, že nepreleziem. Môj kožuštek ma robí omnoho väčšou.
Skúsila som sa zúžiť. Vydýchnuť, pretiahnuť sa, ešte viac, pretlačiť – au!
Podarilo sa.
Bola som voľná. Síce som si poranila kožu a odrela chlpy na kožúšku,
aj trochu krvi mi vytieklo, ale som na slobode, som voľná. Teraz už rýchlo
preč! V tomto dome ma už nič neudrží. Vysťahujem sa, navždy!
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Primrznutý
jazyk

B

ola Veľká noc a jar stále neprichádzala. Namiesto toho nočné mráziky, zľadovatené cesty, námraza a dnes bude dokonca
pod nulou aj cez deň. Tonko nevie, čo by mal v takom počasí
robiť. Rozbehol sa domov. Vošiel do kuchyne a ešte si ani poriadne nevyzliekol bundu, už volal:
„Mami, vieš, čo ma napadlo? Pred prázdninami sme robili v škole pokusy s vodou, ľadom a teplomerom. Potom nám pán Peters vysvetľoval,
ako vzniká inovať. Všetkému som nerozumel, ale bolo to zaujímavé. A teraz zasa začína mrznúť...“
„To je celkom zaujímavé, čo hovoríš,“ odpovie mamička. „Ale najprv
si umy ruky, budeme obedovať.“ Jedlo Tonkovi chutilo, ale nemohol sa
už dočkať, aby bolo po obede. Potom sa hneď spýtal svojho staršieho
brata, ktorý už chodil na gymnázium: „Laco, ako sa to stane, že keď prší
a mrzne, je z toho ľad a na ceste sa šmýka?“
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Laco mu vysvetľoval: „Keď obyčajný dážď spadne na zamrznutú zem,
ktorá ma napríklad päť stupňov pod nulou, tak tiež zamrzne na päť stupňov pod nulou.“
„Aha, a keď je napríklad 0 stupňov, voda začína mrznúť. Na ceste sa
vytvára zľadovatený povrch. A keď para vo vzduchu zmrzne a usadí sa
napríklad na stromoch, tak je to inovať a je biela.“
Po obede vybehli deti von na mrazivý vzduch. Tonko sa rozhliadal.
Díva sa na železný stojan na prášenie kobercov. Bol pokrytý bielou inovaťou. Kovový stĺpik vyzeral ako zmrzlina alebo veľká biela lízanka. Sliny sa
mu zbiehali v ústach, keď si spomenul na zmrzlinu. „Žeby som to skúsil?“
pomyslel si. Vyplazil jazyk a priložil ho na stĺpik pokrytý inovaťou. Jazyk
mu okamžite silno primrzol. Chcel ho stiahnuť späť, ale nešlo to. Len si
trochu natrhol kožu na jazyku a kvapkala mu z neho krv. Jazyk nie a nie
odtrhnúť.
Na hlasné Tonkovo revanie sa zbehli aj deti od susedov. Keď sa spamätali z prvého šoku, chceli mu nejako pomôcť.
„Zavoláme sanitku,“ navrhol niekto.
„To je zbytočné,“ hovorí druhý.
„Urobíme to sami. Má tu niekto nôž?“ spýtalo sa odhodlane jedno
dievča.
„Zbláznila si sa? Čo mu chceš odrezať jazyk?“ kričí iná dievčina.
„Ten kovový stĺpik by sa mal hore a dole nahriať zváračkou,“ radil jeden chlapec.
176

177

„To nie, nemáme tu zváracie zariadenie. Okrem toho by sme mohli
Tonkovi popáliť tvár.“
„Pílku na železo!“
Pri takom dohadovaní si nikto nevšimol, že pán Novotný, sused, išiel
okolo. Teplými rukami chytil stĺpik hore aj dole a dýchal naň z plných pľúc.
Podarilo sa mu stĺpik trochu nahriať a Tonka vyslobodiť zo zajatia.
Tonko na svoju bolestivú skúsenosť tak rýchlo nezabudne.
Veľkonočné dobroty mu napriek tomu chutili.
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Klavír pre pána

učiteľa

O

štyri týždne má mať Baltus narodeniny.
„Už máte nejaký návrh, čo mu dáme?“ spýtal sa Tonko svojich najlepších priateľov. Laco, Martina a Helena sa na neho len
dívajú a krútia hlavou. Na nič neprišli. A koniec koncov, veď majú
ešte celých 28 dní. Prečo by sa s tým mali zaťažovať už teraz?
Ale Tonkovi to nedalo pokoj. Pevne sa rozhodol, že k päťdesiatym
narodeninám svojho učiteľa hudby musí vymyslieť niečo zvláštne. A to si
vyžaduje čas.
Učiteľ Baltus si to skutočne zaslúži. Jeho trpezlivosť nepozná hranice.
Od rána sa zaujíma o „svoje“ deti. Aj jeho žena sa s láskou stará o žiakov
a žiačky súkromného internátu. Deti ju volajú „tetuška“.
„Už to mám! Klavír!“ zvolal zrazu Tonko. „To by bolo niečo! Koľkokrát
sa nám Baltus posťažoval, že na hudobnú výchovu by potreboval klavír.“
„Ale to by bolo určite veľmi drahé,“ namietala Helena. „Kde by sme
zohnali toľko peňazí?“
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„Niekde ich musíme zohnať,“ odpovedá Tonko. Večer, skôr ako si
začal robiť úlohy, vzal si miestne noviny a čítal inzeráty, rubriku „hudobné
nástroje“. O chvíľu našiel ponuku: „Predám pekný, dobre zachovaný klavír, výhodná cena. Telefón...“
„To je ono, to je ono!“ nadšene zvolal Tonko. Išiel si robiť úlohy, ale
neprezradil nič zo svojho tajomstva. Ďalší deň sa znova stretli štyria nerozluční priatelia.
„To s tým klavírom vyzerá sľubne. Už jeden mám,“ rozpráva Tonko.
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„Odkiaľ?“ chcú vedieť ostatní.
„Z novín.“
„A koľko stojí?“
„To tam nebolo. Predávajúci udáva len číslo telefónu. O cene sa musí
najprv jednať. Ale má to byť výhodné.“
„Výhodné...“ hovorí pohŕdavo Laco. „Koľko to bude naozaj stáť, to
nikto nevie.“
„Nebuď hundroš,“ odpovedá mu Helena.
„Môžeme tam predsa zavolať.“
Po vyučovaní išli všetci štyria na bicykloch – samozrejme, so súhlasom školy – na miesto. Zastavili sa pri prvej telefónnej búdke. Helena
vytáča číslo. Ozvala sa nejaká pani. Helena jej hovorí, že sa zaujíma o klavír, ktorý bol inzerovaný v novinách. Potom sa spýtala: „Mohli by sme ten
klavír vidieť?“ Laco jej rýchlo podal ceruzku a papier, aby si mohla zapísať
meno a adresu. Nakoniec si nechala vysvetliť cestu.
Onedlho boli deti na uvedenej adrese. Keď pani Somrová otvorila
dvere, veľmi sa čudovala pri pohľade na štyri deti.
„Čože, máte toľko peňazí, že si môžete kúpiť klavír?“ pýta sa neveriaco a trochu odmerane.
„To už zariadime,“ vyhlásil Tonko sebavedome. „Len keď nebude veľmi drahý.“ Deti si starostlivo prezerajú nástroj. „Vyzerá pekne,“ povedala
Martina. „Je čierny, nie je vôbec poškrabaný, a krásne znie,“ doplnila
pani Somrová. Sadla si na stoličku a zahrala niekoľko tónov.
„Znie naozaj krásne,“ skonštatoval Laco znalecky.
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„Rozumieš trochu klavíru?“ chcela vedieť pani Somrová.
Laco bol v rozpakoch. „No, vlastne ani nie, ale počujem, že znie
pekne.“
„Tak to máš dobrý sluch,“ hovorí pani Somrová. „Ale na to by ste sa
nemali spoliehať. Najlepšie by bolo, keby ste si priviedli niekoho, kto klavírom rozumie.“ Na to nikto z nich nepomyslel. Ale tá pani vyzerala dôveryhodne! „My vám aj tak veríme!“ rozhodol Tonko.
„To ma teší,“ zasmiala sa pani Somrová. „Teraz by sme však mali hovoriť o cene.“
Deti sa vyľakali, keď počuli takú vysokú cenu, ktorú pani Somrová
povedala.
„To je strašne drahé!“ váhala Martina.
„Z toho nebude nič,“ mienil Laco.
„Nemohli by ste to dať lacnejšie?“ prosíkala Helena.
„ Aj tak je to už veľmi, veľmi lacné,“ odpovedala pani Somrová. „Nevyhnutne potrebujem peniaze, inak by som ten nástroj vôbec nepredávala.
Je to skutočne nádherný klavír.“
„Tie peniaze dostanete,“ oznamuje Tonko. Tí druhí sa na neho zdesene pozreli.
„A ako si to predstavuješ?“ chcel vedieť Laco.
„Spolu to dokážeme!“ uistil ich Tonko. Otočil sa k pani Somrovej
a hovorí: „Prosím vás, nepredajte ten klavír žiadnemu inému záujemcovi.
Držte ho pre nás tri týždne, prosím!“
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Pani Somrová nebola týmto návrhom nadšená. „Prečo je pre vás ten
klavír taký dôležitý?“ chcela vedieť. A tak jej deti porozprávali o „svojom“
učiteľovi.
„Dobre. Tri týždne klavír nikomu nepredám,“ súhlasila nakoniec. Ľudia si
síce môžu klavír prezrieť, ale hneď
im poviem, že niekto má naň
predkupné právo.“
Tonkovi spadol kameň zo
srdca. Tí traja sa však nezdali
byť až takí spokojní. „Povedz
mi, rozmyslel si si dobre to, čo
si práve teraz povedal?“ chcela
vedieť Martina a hneď mu priložila ruku na čelo, aby sa presvedčila, či nemá horúčku.
„Uvedomuješ si, že môj otec
musí na takú cenu pracovať viac
ako celý mesiac?“ spýtala sa Helena vyčítavo. Také porovnávanie sa
naučila od svojich rodičov. Vždy, keď má
nejaké väčšie prianie, vysvetľujú jej, aký diel
mesačnej mzdy by to stálo.
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„Chcete dať Baltusovi mimoriadny darček k narodeninám, alebo nie?“
opýtal sa Tonko energicky.
„Áno... to áno... ale musí to byť také drahé?“ hundrali tí druhí.
„Keď trochu ponamáhame mozgové závity, určite nás nejaké riešenie
napadne,“ snaží sa ich Tonko nejako povzbudiť. Ďalšie dni mali deti jedinú
starosť – kde zohnať peniaze, aby ten klavír kúpili.
Nakoniec nikto nevedel, kto prišiel prvý na ten nápad, ktorý ich zachránil: urobiť v meste zbierku od rodičov žiakov z ich školy. To prvé, čo
urobili, bola listina zbierky. Na nej bolo veľkými písmenami: „Klavír pre
Baltusa“. Pod tým bol stĺpec pre meno darcu, vedľa stĺpec s adresou
a ďalší stĺpec na darovanú čiastku peňazí.
Helena napísala pre rodičov list, v ktorom ich zoznámila s plánom
kúpiť klavír a prosila ich o príspevok. Listy mali žiaci odovzdať svojim rodičom. O niekoľko dní sa už nazhromaždila slušná čiastka peňazí, ale stále
to nestačilo. A tak deti zaklopali aj na iné dvere. Otvorila im pani, vypočula
ich prosbu a začala na nich kričať: „To je určite nejaký podvod! Vy ste
podvodníci, chcete z ľudí vylákať peniaze! Ja vás udám na polícii!“
Deti na to nevedeli odpovedať. Neuspeli. Potom si povedali: „Potrebujeme niekoho dospelého, kto by vždy potvrdil, že si tie peniaze nenecháme pre seba,“ navrhla Martina.
„A kto by to mohol byť?“
„Najlepšie niekto zo školy. Možno pani Saidlová, naša telocvikárka.“
To sa Tonkovi páčilo. „Ale potom by sme jej museli prezradiť celý náš
plán,“ namietala Helena.
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„Tá nás neprezradí,“ uisťoval Laco. Ostatní sa len pousmiali, pretože
vedeli, že Laco má svoju učiteľku telocviku rád. Ale súhlasili a Laca poverili, aby pani Saidlovú poprosil o pomoc.
Podarilo sa! S listinou a odporúčajúcim listom od pani učiteľky chodili
žiaci od dverí k dverám. Pretože ľudia pána Baltusa poznali, boli štedrí.
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Dva dni pred ukončením lehoty troch týždňov toho vyzbierali dosť, ale
chýbala im asi pätina z celej čiastky ceny klavíra.
„To ešte zozbierame,“ uisťoval Tonko ostatných.
„Ale nie za dva dni,“ povedala Martina skľúčene.
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„Mám nápad!“ zvolal Laco. „Teraz zavoláme pani Somrovej, povieme
jej, koľko už máme nazbieraných peňazí a poprosíme ju, či by sme jej ten
zvyšok nemohli zaplatiť po častiach. Hovorí sa tomu „na splátky“.
A tak sa o to pokúsili. Pani Somrová súhlasila. Zrieknuť sa tej zostávajúcej čiastky nemôže, ale keď to do štyroch mesiacov dostane v splátkach, bude to v poriadku. Napíšu kúpnu zmluvu a všetci ju podpíšu. „Aj
pani Saidlová!“ pripomenula pani Somrová.
Išlo to bez problémov. Ešte v ten večer navštívila pani Saidlová so štyrmi deťmi pani Somrovú. Spoločne podpísali zmluvu a odovzdali peniaze.
„A ako dostaneme klavír do školy?“ spýtal sa Tonko.
„To už je moja vec,“ odpovedala tajuplne pani Saidlová. „Dňa 21. septembra bude stáť klavír v hale školy.“
Napätie sa zvyšovalo, už sa to dalo sotva vydržať. Všetci žiaci školy
písali blahoželania, zhotovovali malé darčeky – a vedeli, že toho 21. septembra bude ešte nejaké zvláštne prekvapenie. O štvrť na deväť mohli
všetci vstúpiť do haly. Na stupienku videli veľký predmet prikrytý čiernou
látkou. Na ňom sú všetky blahoželania a darčeky. Nad všetkým sa belel veľký papier, na ktorý napísali spoločne svoje blahoželanie Martina,
Tonko, Helena a Laco.
Keď pán Baltus vstúpil do miestnosti, bolo ticho ako v hrobe. Trochu
v rozpakoch sa postavil na stupienok a začudovane si prezeral pestré blahoželania i darčeky. Zrazu k nemu pristúpila neznáma pani, gratulovala
mu k päťdesiatym narodeninám, odhrnula čiernu látku, a objavil sa klavír.
Pani na ňom zahrala peknú skladbu k narodeninám. Pán Baltus bol doja189

tý. „A kvôli jednej skladbe ste sem priniesli ten klavír?“ opýtal sa v rozpakoch. „Ten transport musel predsa stáť veľa peňazí.“
„Aj ten klavír stál veľa peňazí,“ povedal Laco nahlas – a pritom sa začervenal. Teraz už pán Baltus nerozumel vôbec ničomu. Až keď si prečítal blahoželania, ktoré mu napísali jeho žiaci, pomaly si uvedomil, aký
veľký dar od nich dostal.
„Ale to predsa nemôžem od vás prijať!“ opakoval znova a znova. Deti
však o tom nechceli ani počuť.
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aiwan je chlapec, ktorý už desať rokov býva so svojimi rodičmi a dvoma sestrami v Nepále. Nepál je malá krajina. Leží
severne od Indie. Práve tam sa nachádzajú najvyššie hory
sveta. Tie hory sú také vysoké, že aj v lete sú pokryté snehom a ľadom.
Raz zrána, keď sa Baiwan umýval, spozoroval na svojej koži zvláštne
škvrny. Skúsil si ju dôkladne vydrhnúť vodou, ale nešlo to.
„To je zvláštne,“ pomyslel si, „čo sú to za škvrny? Vôbec ma nebolia,
ale pritom vyzerajú tak zvláštne.“
„Baiwan, ponáhľaj sa, lebo prídeš neskoro do školy.“
Baiwan sa rýchlo obliekol a utekal k mamičke, ktorá mu pripravila z ryže dobré raňajky. Na škvrny zabudol. Ale večer, keď sa vyzliekal, znovu
ich na sebe videl.
„Mami, pozri sa, čo to mám za škvrny? Nemám v nich nijaký cit. Ani
keď si do nich pichnem špendlíkom, nič necítim. Vôbec to nebolí.“
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Mamička si škvrny prezrela, zosmutnela, ale nepovedala nič.
Vedela, čo tie škvrny znamenajú. So slzami v očiach nakoniec povedala: „Baiwan, ty si chorý, veľmi chorý. Tieto škvrny sú začiatkom strašnej choroby. Si malomocný, hovorí sa tomu lepra.“
Baiwan zbledol. Slzy mu tiekli po tvári. Poznal túto chorobu.
Už viacerí ľudia v dedine dostali malomocenstvo. Vie, čo znamená
lepra. Malomocenstvo rozožiera celé telo. Ale ešte horšie je, že
ako malomocný nebude môcť bývať so svojimi rodičmi. Nesmie sa
hrať s inými deťmi. Nesmie zostať ani v dedine, pretože všetci majú
strach, aby sa nenakazili.
Ďalšie ráno mu matka pomáhala zbaliť nejaké veci. Potom smutný odchádzal. Cestou si čoskoro všimol, že sa mu ľudia vyhýbajú.
Nikto sa o neho nestaral. Len niekedy mu súcitní ľudia dali niečo
na jedenie. Musí žiť z toho, čo kde nájde. V lete bude spať vonku
a v zime, ktorá je v Nepále veľmi studená, s inými malomocnými
v nejakej jaskyni. V období dažďov bude premočený do nitky.
Tak žil Baiwan skoro desať rokov sám. Nikto sa o neho nestaral.
Boli to hrozné roky. Aj dnes je taký strašný deň. Prší. Baiwan je zas
celý premočený. Nohy má plné vredov. Jeho ruky len ťažko niečo
unesú, pretože mu čiastočne chýbajú prsty alebo ich má skrútené.
Tam, kde by mal byť nos, je veľká jazva a uši sú sotva poznateľné.
Jeho oblečenie je špinavé a potrhané. Vyzerá ako starý muž. Je
hladný. Veľmi hladný. Už dva dni nič nejedol. Sadol si na kraj cesty
a žobre. Veľa ľudí sa mu vyhlo veľkým oblúkom, keď ho videli. Iní
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mu zo súcitu hodili pár mincí alebo kúsok chleba. To mu síce pomôže zahnať najhorší hlad, ale nenasýti ho to.
Po nejakej chvíli Baiwan videl, ako k nemu ide nejaký muž. Zastavil sa pred ním, dal mu hrsť ryže a povedal: „V meste Pokhara je
nemocnica. Tam ti určite pomôžu. Ľudia sú tam veľmi priateľskí.“
Pokhara – nemocnica – pomoc. Tieto slová si Baiwan stále
v mysli opakoval. „Len či je to pravda – či mi budú vedieť pomôcť
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– ale ja nemám peniaze – za čo si mám kúpiť lieky? Alebo mi pomôžu aj tak? – A ak nie? – Potom by som tú cestu išiel zbytočne.
– Ale horšie než tu sa mi tam asi dariť nebude.
– Možno, mi predsa len pomôžu. – Nemocnica je moja posledná nádej. Či umriem tu, alebo tam. Ja to skúsim!“
Baliť nemal čo, veď všetko, čo má, je plechová miska na jedlo a na
žobranie, palica, o ktorú sa opiera pri chôdzi a handry, ktoré má na sebe.
Ale je to ďaleká, ťažká cesta cez hory.
Baiwan bol už dva týždne na ceste. Nohy ho bolia čoraz viac. Vredy
mu začínajú krvácať. Handry, ktorými má omotané nohy, ho len sotva
chránia pred ostrými kameňmi.
„Ďalej už nemôžem,“ uvažuje, ale znova sa vzchopí a ide ďalej.
„Chcem do dokázať! Chcem ísť do nemocnice pre malomocných,“ opakuje si znova a znova. „Dúfam, že mi tam pomôžu, aby ma aspoň netrápili
tie bolesti.“
Po niekoľkých dňoch sa konečne dostal na poriadnu cestu. Pokračovať už nemal síl. Našťastie sa nad ním zľutoval jeden šofér nákladného
auta, takže posledný úsek cesty nemusel ísť pešo. A tak sa dostal do
Pokhary. Ale čo teraz? Dozvedel sa, že nemocnica je až za mestom. Čo
má robiť? Nohy ho tak veľmi boleli.
„Sám to nezvládnem. Ale kto mi pomôže? Nikoho tu nepoznám,“
myslel si. Potom ho napadlo, že má pri sebe ešte pár rupií – tak sa volajú
peniaze v Nepále.
195

„Možno ma tam nejaký taxikár odvezie.“ Dokríval na hlavnú cestu. Na
zamávanie mu zastavil hneď prvý voľný taxikár.
„Odviezli by ste ma, prosím, do nemocnice?“
„Je mi ľúto,“ povedal taxikár, keď sa pozrel na Baiwana. „Som už objednaný na inú jazdu.“ Rýchlo odišiel. O chvíľu zastavil druhý taxík.
„Mám tu pár rupií, odviezli by ste ma za ne...“
„Ľutujem, ale to nepôjde, ja som už skončil prácu...“
Tretie auto sa len na chvíľu zastavilo, ale keď sa šofér na Baiwana
pozrel, bez slova rýchlo odišiel. Baiwan to skúšal znova a znova, ale márne. Nikto nebol ochotný odviezť ho do nemocnice. Jeden mu to povedal
úplne otvorene: „Za nič na svete by som ťa nezviezol. To sa mám nakaziť?
Vyzeráš hrozne!“
Baiwana tie slová zaboleli, akoby ho šľahol bičom. „Som už skoro
v cieli, ale do nemocnice nedôjdem,“ zúfalo si hovoril Baiwan. Smutne
sa oprel o strom, pretože už sotva stál na nohách. Naraz zbadal, že sa
k nemu blíži dobre oblečený muž a hovorí: „Pozorujem ťa už dlhšie. Ja ťa
do nemocnice odnesiem na chrbte.“
„Ako? Počujem dobre? Roky som zvyknutý, že sa mi ľudia vyhýbajú
veľkým oblúkom a nechcú so mnou nič mať. A teraz príde tento človek,
moje vredy mu neprekážajú, moja tvár ho neodpudzuje. Ten človek jednoducho hovorí, že ma odnesie na chrbte. On ma chce zobrať a niesť na
vlastnom chrbte. To nemôže byť pravda!“
Keď sa Baiwan pozrel do cudzincových veľkých smutných očí, spoznal, že si z neho nechce robiť žarty. Preto sa ho zdráhavo a začudovane
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spýtal: „Prečo to chcete urobiť? Predsa ma vôbec nepoznáte. Nemáte
strach?“
„Strach mám,“ odpovedal krátko cudzinec, „ale som kresťan.“ Zohol
sa a vzal Baiwana na chrbát.
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„Som kresťan.“ Tieto slová zneli Baiwanovi v hlave po celý čas, čo boli
na ceste. „Musím sa bezpodmienečne dozvedieť, čo sú to za ľudia, títo
kresťania,“ povedal si v duchu, ale netrúfol si spýtať sa. Mužov hlas vyrušil
Baiwana zo svojho premýšľania: „Pozor! Drž sa pevne – šmýka sa mi.“
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Skôr ako si Baiwan uvedomil, čo sa deje, už sa rútil po svahu dole.
Po niekoľkých metroch zostal ležať. Sotva sa zodvihol, videl, že aj jeho
sprievodca sa snaží postaviť na nohy.
„Ublížil si si?“ spýtal sa starostlivo.
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„Áno, ale to prejde. Ako ďaleko to ešte máme?“
„Ešte necelé tri hodiny. Keď sa dostaneme tam na ten kopec, uvidíš
nemocnicu v údolí.“
„Tak si na chvíľu oddýchnime. Nesiete ma už tak dlho. Veď už skoro
nevládzete.“
„Nie, to nejde. Musíme ísť, aby sme to stihli, kým bude tma.“
A hneď vzal muž Baiwana zasa na chrbát. Konečne prišli do nemocnice. Muž sa pri vchode s Baiwanom rozlúčil a Baiwan posledné metre
už dokríval sám. V nemocnici, kde ho nikto nepoznal, s ním zaobchádzali
vľúdne. Umyli ho, ošetrili mu rany, obviazali nohy. Dali mu niečo na zjedenie a ukázali mu miesto, kde sa môže vyspať.
Nikto nemal strach dotknúť sa ho. Každý deň mu vymieňali obväzy.
Pretože nebol zvyknutý rozprávať sa ľuďmi, hovoril málo. Páčilo sa mu
tam však veľmi. Keď mu po niekoľkých dňoch zdravotná sestra opäť
preväzovala nohy, spýtal sa Baiwan nečakane: „Ty si kresťanka?“ Sestra
sa na neho so začudovaním pozrela a hovorí: „Áno, som – ale prečo sa
pýtaš? Ty poznáš kresťanov?“
Sestra vedela, že v Nepále je zakázané hovoriť s ľuďmi o Ježišovi
Kristovi.
„Nie, nepoznám kresťanov,“ odpovedal Baiwan, „nikdy som o nich
nepočul. Ale ten muž, ktorý ma sem pred niekoľkými dňami priniesol, bol
kresťan.“
„Vieš, Baiwan, my všetci sme tu kresťania,“ odpovedala zdravotná
sestra. Baiwan mal z toho radosť. Využíval každú voľnú chvíľku, aby so
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sestrami a inými hovoril o Ježišovi Kristovi. Onedlho už Baiwan vedel, že
ho má Pán Ježiš rád. Preto chcel byť tiež taký ako sestry a tí druhí v nemocnici. Chcel nasledovať Pána Ježiša.
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Vydržať

a nevzdať to!

V

ilma prišla na svet ako sedemnáste dieťa. Bolo to v Amerike. Už
od narodenia bola chorá. Až v štyroch rokoch sa ako slabé dieťa odvážila urobiť pár vratkých krokov. O niečo neskôr dostala
úpal a hneď za tým ťažký zápal pľúc. Všetko nasvedčovalo, že
čoskoro zomrie. Ale nezomrela.
Keď sa zotavila zo zápalu pľúc, ešte raz ju dôkladne prehliadli a zistili,
že jedna jej noha je ochrnutá. Lekári matke vysvetlili, že malá Vilma nikdy
nebude schopná poriadne chodiť.
„Moja dcéra chodiť bude!“ pomyslela si jej mamička. Odhodlane vzala dieťa a išla autobusom do ďalšieho mesta k inému lekárovi.
„Keby Vilme masírovali nohu každý deň, po niekoľkých rokoch by sa
stav zlepšil,“ vysvetľoval lekár pani Rudolfovej, Vilminej mamičke.
„Ale ja sem nemôžem dochádzať každý deň na masáž,“ hovorí matka
zúfalo. „Bývam ďaleko odtiaľto a ostatné deti ma tiež potrebujú. Mohli by
ste mi ukázať, ako sa taká noha masíruje? Robila by som to dcérke sama.“
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Prívetivá ošetrovateľka vysvetlila pani Rudolfovej, ako presne má masáž robiť. Raz za týždeň musí matka s dcérou prísť do nemocnice, aby
k masáži pripojili vodoliečbu.
Každý deň starostlivo trela pani Rudolfová Vilme nohu, ako jej to v nemocnici ukázali. „Určite budeš jedného dňa dobre chodiť,“ šepkala pritom malej Vilme.
Pre pani Rudolfovú nie je starostlivosť o dcéru ľahkou úlohou. Posluhuje v rôznych domácnostiach, aby prispela na obživu svojej veľkej rodiny. Aj keď jej muž v obchode zarába celkom slušne, peniaze nestačia na
toľko hladných krkov a na ich oblečenie.
Keď sa pani Rudolfová večer vracia unavená a vyčerpaná z práce a dá
všetkým večeru, sadne si k svojej najmladšej a masíruje jej nohu. A týždeň čo týždeň dochádza do ďalekej nemocnice.
Prešiel rok. „Je mi ľúto, že vám to musím povedať,“ hovorí lekár, „ale
svalstvo na nohe je stále v tom istom stave ako pred rokom.“
Také sklamanie! Ale matka sa nevzdáva. „Jedného dňa bude Vilma
behať,“ uisťuje lekára. Keď prišla domov, zapojila do ošetrovania Vilmy jej
starších súrodencov. Tým najstarším dievčatám ukázala, ako majú robiť
masáž. Štyrikrát denne dostávala Vilma predpísanú masáž.
Keď mala šesť rokov, podarilo sa jej konečne urobiť niekoľko krívajúcich krokov. Po dvoch ďalších rokoch starostlivej masáže a rôznych
gymnastických cvičení dostala Vilma na nohu spevnenie, ktoré jej malo
uľahčiť chôdzu. A skutočne, začalo sa to zlepšovať.
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„Chcela by som behať a hrať sa ako iné deti,“ vzdychá Vilma. „A do
školy by som tiež chcela chodiť!“
Po nejakom čase mohla Vilma spevnenie odložiť. Dostala špeciálnu
topánku s vysokou, hrubou podrážkou. Akú radosť z toho mala! Čoskoro
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mohla naozaj chodiť s druhými deťmi do školy. „A raz si s nimi aj zahrám,“
hovorila si Vilma presvedčivo. Má už osem rokov.
Marek, jeden z bratov Vilmy, rád hrá basketbal. Za domom si zriadil pekné miesto na trénovanie. Vilma tvrdí, že aj ona by mohla hrať
basketbal.
Keď sa pani Rudolfová jedného večera vracia z práce, neverí svojim
očiam. Vilma trénuje basketbal bez topánok. Bosá skáče na ihrisku. A od
toho dňa prestane nosiť špeciálnu topánku.
Čo si vezme do hlavy, to aj urobí. Onedlho už patrí k najlepším hráčom
basketbalu v obci.
Vilma sa dostala na vyššiu školu. Z voliteľných predmetov si vybrala aj
basketbal. Učiteľ telocviku chcel vedieť, ako rýchlo dokáže bežať. Stopol
si čas – a bol ohromený.
„To dievča musí bezpodmienečne trénovať. Má na to prirodzené nadanie!“ hovorí univerzitný profesor, ktorého na dievča upozornili. Sľúbil, že
Vilme zaistí štipendium na univerzite, ak v ďalších majstrovstvách zvíťazí.
Hneď na začiatku prázdnin začala Vilma s tréningom. S deviatimi ďalšími dievčatami trénovala na 8 km dlhej trati. Bol to tvrdý tréning. Vilma sa
dostala niekoľkokrát do takého duševného stavu, že to chcela vzdať. Ale
nasledujúci deň už zasa stála na štarte – aj keď bola najhorším bežcom
v celej skupine.
„Čoskoro budeš patriť k najlepším, keď objavíš pre seba tú najlepšiu
techniku,“ povzbudzuje ju učiteľ telocviku. Podrobil ju tvrdému tréningu,
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dal veľa pokynov, návodov a rád. Už po niekoľkých týždňoch patrila Vilma
k najlepším bežcom. Jej ctižiadosť bola neoblomná.
Toto dievča, ktoré mohlo do ôsmich rokov sotva chodiť, teraz vyhráva
jedny preteky za druhými. „Kto vie, možno sa budeš môcť zúčastniť aj na
olympijských hrách v Ríme,“ predpovedá jej tréner.
Keď mala Vilma dvadsať rokov, letela do Ríma. Noviny obšírne
písali o tejto zvláštnej súťažiacej a diváci burácali nadšením, keď ju
videli bežať.
Vilma Rudolfová získala v Ríme tri zlaté medaily a stala sa najúspešnejšou Američankou zo všetkých, ktoré sa zúčastnili na týchto olympijských hrách.
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Koza

Ž
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Líza

idia oslavujú v decembri sviatky, ktoré sa volajú Chanukka.
V tom čase býva cesta z dediny do mesta väčšinou pokrytá
snehom. Ale tento rok sa zima nejako oneskorila. Sviatky sa
priblížili, no snehu napadlo len málo. Zväčša svietilo slnko.
Sedliaci nariekali, že pre suché počasie sľubujú oziminy len slabú
žatvu. Vyrástla nová tráva a sedliaci vyháňali dobytok na pastvu.
Pre Rúbena, kožkára, to bol zlý rok. Po dlhom váhaní sa rozhodol, že
kozu Lízu predá. Bola už stará a dávala málo mlieka. Mäsiar v meste mu
za ňu ponúkol osem dukátov. Za tie peniaze mohol nakúpiť chanukkové
sviečky, zemiaky a olej na smaženie, darčeky pre deti a iné veci, ktoré sú
v dome na sviatky potrebné.
Rúben prikázal svojmu najstaršiemu synovi Áronovi, aby kozu odviedol
do mesta. Áron pochopil, že to znamená odviesť kozu mäsiarovi. Aj keď
bol z toho smutný, otca poslúchol. Lia, jeho matka, si utrela slzy z tváre,
keď sa dozvedela tú novinu. Anna a Miriam, mladšie Áronove sestry, nah209

las plakali. Áron si obliekol kabát, nasadil čiapku, do vrecka si vložil dva
krajce chleba so syrom a uviazal Líze špagát okolo krku. Do večera mal
byť s kozou v meste, cez noc prespať u mäsiara a na druhý deň sa vrátiť
s peniazmi.
Kým sa rodina s kozou lúčila, stála Líza pokojne medzi nimi. Olizovala
Rúbenovi ruku. Dôverovala ľuďom. Vedela, že ju vždy nakŕmia a nič zlé jej
neurobia.
Keď ju Áron vyviedol na ulicu, ktorá smerovala k mestu, trochu sa začudovala. Nikdy týmto smerom nešla. Spýtavo sa na neho pozrela, akoby
chcela povedať: „Kam ma to vedieš?“ Ale o chvíľu si uvedomila, že koza
sa nemá čo pýtať. Cesta bola iná, než po akej bola zvyknutá chodiť. Viedla
okolo polí, lúk a chalúp pokrytých slamou. Tu a tam zaštekal pes a bežal
za nimi, ale Áron ho palicou zahnal.
Keď Áron opustil dedinu, svietilo slnko, ale zrazu sa počasie zmenilo.
Vietor privial čierny mrak, obloha sa zatiahla a citeľne sa ochladilo. Zo
začiatku to vyzeralo, že bude pršať, ale namiesto toho začali padať krúpy.
Bolo krátko po obede, no zotmelo sa, akoby sa chýlilo k večeru. O chvíľu
krúpy vystriedal sneh.
Áron za svojich dvanásť rokov zažil rôzne búrky, ale taký príval snehu
ešte nie. Snehové vločky padali tak husto, že nebolo vidieť na cestu.
Čoskoro bola cesta úplne zaviata. Fúkal ľadový vietor. Cesta k mestu bola
úzka a kľukatá. Áron už nevedel, kde je. Pre padajúci sneh nič nevidel.
Chlad mu prenikal aj cez kabát.
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Zo začiatku koza Líza nevenovala
zmene počasia pozornosť. Aj ona
už mala dvanásť rokov a vedela, ako to v zime chodí. Ale
keď sa jej nohy začali zabárať čoraz hlbšie do snehu,
zdvihla hlavu a začudovane
sa dívala na Árona. Jej mierne oči akoby sa pýtali: „Prečo sme v takej búrke vonku?“
Áron dúfal, že stretnú povoz nejakého sedliaka, ale nikto nešiel.
Snežilo čoraz hustejšie. Áron pri chôdzi
zistil, že idú po poli a že zišiel z cesty. Už nevedel, kde je východ a kde
západ, kde leží jeho dedina a kde mesto. Vietor fúkal a hnal pred sebou
sneh. Ten sa vo vzduchu krútil ako biely prach. Líza zostala stáť. Odmietla
ísť ďalej. Keď ju Áron ťahal, s odporom kládla svoje rozdelené kopýtka
na zem a mečala, akoby prosila, aby ju zaviedol domov. Z brady jej viseli
cencúle a zľadovatené rohy sa jej leskli.
Áron si uvedomoval, že ak niekde nenájdu prístrešie, zmrznú. To nebola iba obyčajná búrka, ale tá najhoršia snehová fujavica. Sneh mu už
siahal po kolená. Ruky mal skrehnuté, prsty si necítil. Lízino mečanie
vyzeralo ako plač. Ľudia, ktorým tak dôverovala, jej pripravili nástrahu.
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Áron sa začal modliť k Bohu za seba aj za to nevinné zviera. Odrazu
zbadal obrysy nejakého kopčeka. Čo by to mohlo byť? Prečo je tam na
hromade toľko snehu? Keď prišiel bližšie, zistil, že je to veľká kopa sena
prikrytá snehom. Pochopil, že sú zachránení. S veľkou námahou vyhĺbil
dieru do stohu a urobil si miesto pre seba aj pre kozu. Nech je vonku
akákoľvek zima, v sene je vždy teplo. A je to tiež krmivo pre Lízu. Len čo
ho zacítila, začala spokojne žrať.
Vonku stále snežilo, a tak zavialo aj vchod do diery, ktorú Áron urobil. Lenže chlapec aj zviera musia dýchať. V skrýši sa im už nedostával
vzduch. Preto Áron prerazil cez sneh dieru a starostlivo ju udržiaval.
Keď sa Líza dosýta nažrala, sadla si na zadné nohy. Znovu sa jej vrátila
dôvera v ľudí. Áron zjedol svoje dva chleby so syrom, ale po takej namáhavej ceste bol ešte stále hladný. Díval sa na Lízu a zistil, že jej vemeno
je plné. Ľahol si čo najbližšie, aby mohol nasávať mlieko ústami. Mlieko
bolo sladučké. Líza síce nebola zvyknutá, aby ju niekto dojil takýmto spôsobom, ale nebránila sa. Naopak, akoby chcela Árona odmeniť za to, že
ju priviedol do úkrytu, kde steny, strop aj podlaha boli pre ňu zo samého
žrádla.
Áron sa pozeral dierou von. Vietor už zahnal búrku, ale vonku bola
tma. A tak nevedel, či je noc, alebo je tma pre búrku. Vďaka Bohu, v sene
nebolo chladno. Sušené seno, tráva aj poľné kvety vyžarovali trochu letného slnka. Líza žrala v jednom kuse, vyberala si zhora aj zdola, zľava
i sprava.
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Z jej tela sálalo teplo a Áron sa schúlil vedľa nej. Lízu mal vždy rád, ale
teraz mu pripadala ako rodná sestra. Bol sám, odlúčený od svojej rodiny
a chcelo sa mu hovoriť. A tak sa jej prihovoril:
„Líza, čo si myslíš, čo s nami bude?“ spýtal sa.
„Meee,“ odpovedala Líza.
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„Keď bude takto ďalej snežiť, budeme tu musieť zostať niekoľko dní,“
vysvetľoval Áron.
„Mee,“ poznamenala koza.
„Čo stále len mečíš?“ spýtal sa Áron. „Mala by si hovoriť zreteľnejšie.“
„Meee, meee,“ odpovedala koza.
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„Tak dobre, môžeš mečať ďalej,“ povedal Áron trpezlivo. „Ty nevieš
hovoriť, ale ja viem, že mi rozumieš. Potrebujem ťa a ty potrebuješ mňa,
však?“ „Meee.“
Áron bol unavený, z trochy sena si urobil podušku, dal si ju pod hlavu
a zaspal. Líza tiež.
Keď sa zobudil, nevedel, či je ráno, alebo noc. Sneh zasypal
otvor. Pokúsil sa uvoľniť ho rukou, ale von nedočiahol. Našťastie si
spomenul, že má palicu. Tou sa mu podarilo sneh preraziť. Vonku
fúkal vietor, svišťalo to a sneh stále padal. Líza sa tiež zobudila a keď
ju Áron pozdravil, odpovedala: „Meee.“ Hoci Lízina reč pozostávala
len z jedného slova, znamenalo to veľa. Asi chcela povedať: „Musíme
všetko prijať tak, ako nám to Pán Boh dáva: horúco, zimu, spokojnosť,
svetlo aj tmu.“
Áron bol hladný. Chlieb už zjedol, ale
Líza mu dávala dosť mlieka. Už
tri dni boli Áron a Líza ukrytí v kope sena. Áron mal
Lízu stále rád, ale v týchto
dňoch si ju ešte viac obľúbil. Živila ho mliekom
a bolo mu pri nej teplo.
Bola trpezlivá, a to ho povzbudzovalo. Rozprával jej
príhody a ona ho počúvala s na217
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straženými ušami. Keď ju hladkal, olizovala mu tvár a ruky. Potom povedala:
„Meee.“ A Áron vedel, že to znamená: mám ťa rada.
Tri dni snežilo, aj keď už nie tak husto, ako na začiatku. Aj vietor už
utíchol. Niekedy sa Áronovi zdalo, že vôbec nebolo leto, že nikdy nemal
otca ani matku. V sene bolo také ticho, že mu z neho hučalo v ušiach.
Tretiu noc prestalo snežiť, ale Áron sa ani nepokúsil vydať sa v tme na
cestu domov. Obloha bola jasná, mesiac svietil. Áron sa prehrabal von
a díval sa na svet okolo seba. Všetko bolo biele a všade ticho. Na štvrtý
deň ráno počul zvoniť zvončeky na saniach. Kopa sena teda nebola ďaleko od cesty. Sedliak, ktorý sa viezol na saniach, mu ukázal cestu. Nie
však do mesta k mäsiarovi, ale domov, do dediny. Áron sa už v tej kope
sena rozhodol, že sa od Lízy nikdy neodlúči. Rodina a susedia hľadali
jeho aj kozu, ale v tej búrke po nich nenašli ani stopy. Obávali sa, že zahynuli. Áronova matka aj sestry ho oplakávali, otec bol zamĺknutý a smutný.
Zrazu pribehol jeden zo susedov so správou, že po ceste prichádza
Áron s kozou. V celej rodine nastala radosť. Áron rozprával, ako našiel
kopu sena a ako mu Líza dávala mlieko a živila ho. Áronove sestry Lízu
objímali, hladkali a dávali jej žrať samé maškrty: nakrájanú repu a zemiakové šupky. Líza to nenásytne hltala.
Nikto si už ani nespomenul, že by ju mali predať. A pretože nastala
zima, ľudia z dediny zas potrebovali služby kožkára Rúbena.
Keď prišli sviatky Chanukka, mohla Áronova matka smažiť šišky a aj
Líza dostala svoj podiel. Hoci mala svoju maštaľ, často prišla do kuchyne.
Zaklopala rohom na dvere, akoby chcela naznačiť, že ide na návštevu.
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A vždy jej radi otvorili. Večer sa Áron, Miriam a Anna hrali hru „Človeče,
nehnevaj sa!“ Líza ležala pri kachliach, pozorovala deti a plameň chanukkových sviečok.
Áron sa jej spýtal: „Líza, pamätáš sa na tie tri dni, ako sme boli spolu
v sene?“ Líza zamečala svoje „meee“, ktorým vyjadrila všetky myšlienky
a všetku svoju lásku.
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Z truhlice starej mamy 2
Kniha rozpráva o rôznych
priateľstvách a vzťahoch.
Napínavých, občas nebezpečných, ale väčšinou
poriadne zábavných –
práve takých, aké zažívate
aj vy, deti.

Ladislav Kvasnička st.

ŠTEBOTAVÉ VERŠÍKY

Kniha učí deti poznávať
naše najznámejšie vtáčiky
a vedie ich aj ku kráse
slova v jednoduchých
veršíkoch.
74 strán, 16 x 18 cm, viaz.

224 strán, 16 x 18 cm, viaz.

Renata Kaminská, Pepa Popper

Viera Kubičková – Peter Matis

Filip na Detských ostrovoch

ABECEDA, múdra teta

a iné dobrodružstvá
Ďalšie Príbehy doktora
Prírody, Filipa a jeho kamarátov sú určené deťom
predškolského a mladšieho
školského veku. Kladú si za
cieľ výchovu k zdravému životnému štýlu.

Ilustrovaný veršovaný
príbeh s ekologickou
témou. Kniha je určená
pre deti, ktoré sa učia čítať
a písať. Obsahuje vzorový,
ručne písaný text.
72 strán, 16 x 18 cm, viaz.

168 strán, 16 x 18 cm, viaz.
Renata Kaminská, Pepa Popper

MAĽOVANKY

Filip na Detských ostrovoch a iné
dobrodružstvá
Maľovanky vychádzajú
z knihy Filip na Detských
ostrovoch. Vedú deti
k záujmu o správne
návyky v oblasti zdravia,
vzťahov a pohybu.
24 strán, 21 x 29,7 cm, brož.

Renata Kaminská, Pepa Popper

PRACOVNÝ ZOŠIT

Filip na Detských ostrovoch a iné
dobrodružstvá
Deti si pripomenú hlavné
myšlienky z knihy
a osvoja si nové pojmy,
precvičia logické myslenie, grafomotoriku.
36 strán, 21 x 29,7 cm, brož.
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Milé deti, so strachom je to takto: niekto sa bojí vecí, ktoré vôbec
nie sú nebezpečné, ako napríklad tmy. Iný sa zasa nebojí, aj keď ho
dospelí varujú. My ľudia sme rôzni – a tak je to dobre. Podstatné
je, že sa nerobíme lepšími, než sú tí druhí len preto, že sa menej
bojíme. Aké šťastie, že máme rodičov, ktorí nám rozumejú, dodajú
odvahu a neodbijú nás len slovami: „No tak sa neboj!“
V príbehoch Z truhlice starej mamy spoznáte veľa detí, ktoré sa
v strachu, radosti i starostiach správajú rôzne. Niektoré konajú
ľahkomyseľne a dostanú sa do nebezpečenstva, druhé sa mu
vyhnú. Ďalšie deti si vedia chybu priznať, iné to nedokážu a potom
na to doplácajú.
Určite sa v niektorej poviedke nájdete. Pokúste sa stotožniť
s niektorou postavou príbehu a popremýšľať, čo by ste robili na
jej mieste. Budete lepšie spoznávať samy seba.
Prajeme vám pri tom veľa radosti.

