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SNÍVAJME A HĽADAJME NOVÉ PERSPEKTÍVY
Obnovená súťaž v „hlavnom meste fantastiky“ sa sľubne rozbieha

Pamätám si to ako dnes, keď som sa pred piatimi rokmi prvýkrát
dozvedela o tom, že v Revúcej tvoril Gustáv Reuss, o jeho famílii aj o diele
Hviezdoveda. Akoby ma jeho príbeh volal spoznávať ho a opätovne odkryť
pre Slovákov, Európu aj svet. Pochádzam z dedinky od Liptovského
Mikuláša, ktorý je spojený s menom maliara Petra Michala Bohúňa, ktorý
Gustáva portrétoval. A príbeh zmiznutia tohto portrétu je ako príbeh
samotného Gustáva – zahalený v hmlovine fantastiky.

Fantasti prirodzene cestujú v čase. Keď tvoria, vidia za horizont
všedných dní a nadčasovosť myšlienok je to, prečo má Reussova
Hviezdoveda obrovskú spoločenskú hodnotu. V Revúcej sa kedysi veru
dalo cestovať v čase. Intelektuálne prostredie tej doby inšpirovalo v tichu
rozjímať a snívať. Revúca túto inšpiráciu stále niekde nosí. Len pod
nánosmi doby, krívd a ekonomického úpadku sa táto jej prirodzenosť
vytratila.

My, ktorí ju vnímame, sme ako odkrývači pokladov. Postupne, nános
po nánose, sa vraciame k inšpiratívnej podstate Revúcej a dôvodom,
prečo ju ľudia ako Gustáv Reuss neopustili. Prečo neuplatňovali svoje
talenty niekde inde vo svete, hoci na to mali možnosti.

Niekto raz na Instagram napísal, že Revúca je hlavné mesto
fantastiky. Bodaj by sme sa pri odkrývaní nánosov dostali až tam.

Snívajme a hľadajme tak, ako to robil Gustáv Reuss a svet príbehov
nám ukáže nové perspektívy aj pre Revúcu.

Iveta Niňajová
programová a komunikačná líderka Mesta kultúry Revúca 2022
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NAPÍSALI POROTCOVIA...

Tak ako minulý rok, aj tento sa mi dostalo tej cti byť členkou poroty
obnovenej súťaže Cena Gustáva Reussa. Táto legendárna súťaž
fantastických poviedok, s ktorou vyrástla súčasná generácia úspešných
autorov (nielen fantastiky), vznikla v 90. rokoch minulého storočia. Bola
vtedy pomenovaná po autorovi prvého známeho slovenského sci-fi románu
Hviezdoveda – Gustávovi Reussovi, rodákovi z Revúcej. Súťaž mala
13 ročníkov v rokoch 1991 až 2003. Víťazné poviedky boli uverejňované
v zborníku Krutohlav – nazvanom podľa nebojácneho hlavného hrdinu
Reussovho románu.

Aj ja patrím k tým, ktorí kedysi posielali svoje prvé poviedky práve do
tejto súťaže. Po takmer dvoch desaťročiach sa mesto Revúca rozhodlo
Cenu Gustáva Reussa oživiť a prvý ročník obnovenej súťaže sa konal minulý
rok, avšak už s novými súťažnými kategóriami rozdelenými do dvoch
vekových skupín. Toho roku sa usporiadatelia rozhodli rozšíriť súťaž
o kategóriu „rozprávka“ a „komiks“.

Alexandra Pavelková

Písanie príbehov je nesmierne krásna činnosť. Niekedy ťažká, niekedy
radostná, inokedy... nejaká celkom iná. Prostredníctvom vymýšľania a
písania príbehov, aj tých komiksových, hľadáme možnosť vyjadriť sa k
veciam sveta i k veciam celkom osobným. Vetami môžeme poťažkať
minulosť aj predstaviť si budúcnosť. Bude to znieť ako také učiteľské
klišé, ale napĺňa ma radosťou, že toľko mladých sa tejto krásnej činnosti
venuje.

Víťazné texty sa mi tento rok zdali kvalitnejšie než minule – a to tiež
vnímam ako dobrú správu. Starí mladým radi odovzdávajú poučenia...
Takže: čítajte si po sebe, čo napíšete, najlepšie nahlas a viac ráz.
Opravujte, prepisujte, škrtajte – len výnimočne sa stáva, že prvá verzia
je tá pravá.

A ešte jedna rada: nebojte sa humoru, on je silná zbraň, ak sa podarí,
presvetlí každý text – aj smutný. Hľadajte svoj štýl, držím vám palce.

A ešte predsa len: slovenská gramatika nie je práve najjednoduchšia,
ale čím menej ju autorky a autori dodržiavajú, tým horšie sa čitateľkám
a čitateľom texty čítajú, a to veru nie je dobré. Pri čítaní sa nechceme
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VYHODNOTENIE
literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa 2022

Do súťaže sa v tomto ročníku zapojilo celkovo 49 autorov.
V kategórii Sci-fi a fantasy súťažilo 37 prác, z toho 18 autorov od 15 do

25 rokov a 19 autorov nad 25 rokov.
Do kategórie Rozprávka sa prihlásili 9 súťažiaci, z toho dvaja od 15

do 25 rokov a siedmi nad 25 rokov.
Do kategórie Komiks sa prihlásili 3 súťažiaci.
Zaujímavosť: v tomto ročníku prispel prácou aj jeden Poliak a dve

práce prišli z Českej republiky.

Všetky práce zhodnotila odborná porota: Alexandra Pavelková,
Rastislav Weber, Zuzana Mojžišová, Pavol Rankov a Peter Michalík.

Čo dostali ocenení?
3. miesto – finančná odmena 20 € a knihy od vydavateľstva Slovart
2. miesto – finančná odmena v hodnote 30 € + knihy z vydavateľstva

Slovart
1. miesta – plaketa, finančná odmena v hodnote 50 € a knihy, ktoré

do súťaže venovalo vydavateľstvo Slovart
Cena Mesta Revúca – vecný dar, knihy vydavateľstva Slovart

SCI-FI a FANTASY, 15 – 25 rokov
3. miesto: Daniela Romanová – Nový život
2. miesto: Nina Kadáková – Zlatisté polia
1. miesto: Eva Páleníková – Aoife
Cena Mesta Revúca: Ema Kračanská – Sedem diamantov

SCI-FI a FANTASY, nad 25 rokov
3. miesto: Joey Thorke (Lenka Tittelová) – Syn vlka
2. miesto: Miriam Kovalčíková – Škaredá na pohľad, desivá vnútri
1. miesto: František Škoda – Láska a smrť
Cena Mesta Revúca: Juraj Orolín – Ôsma hora, ôsmy dol
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ROZPRÁVKA, 15 – 25 rokov
2. miesto: Peter Papánek – Záchranná akcia
1. miesto: Emori (Ema Adamová) – Slzy lesnej víly

ROZPRÁVKA, nad 25 rokov
3. miesto: Zuzana Knopová Olexová – Prečo ryby nerozprávajú
(podľa bodového hodnotenia boli ocenené dve druhé miesta)
2. miesto: Eva Wilson – Aladár Maska Ali
2. miesto: Patrícia Mutňanská – OdpadkoZem
1. miesto: Peter Janoviček – Svätojánsky zázrak
Cena Mesta Revúca: Lenka Kóňová – Ostrov princeznej Elsemarie

KOMIKS, 15 – 25 rokov
2. miesto: Katnis (Katarína Haršányová) – Moja detská láska
1. miesto: Petržlena (Petra Jankóšiková) – Veľký rocker Krutohlav

KOMIKS, nad 25 rokov
1. miesto: M. H. Berk (Martina Hajtingerová) – Kruhy pantomímy
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Daniela Romanová
NOVÝ ŽIVOT

„Nezmeníš to, vyrovnaj sa s tým,“ presviedčal ju, „synček by ťa nemal vidieť
v tomto stave.“

„Na malého kašlem. Už sa mi neoplatí ani kupovať trvanlivé mlieko,“
zašomrala.

„Isto niekto vytvára nejakú novú formu liečby. Nemôžu sa na vás
predsa vykašľať,“ presviedčal ju. Adela sa len sarkasticky zasmiala:

„Ak vedia o tvojej práci, tak tlieskajú od radosti. Uvoľnilo sa im miesto
na USB kľúči.“

„USB má na prenos ľudského vedomia obmedzené možnosti.
Cloudové úložisko je omnoho výhodnejšie.“

„Keď ťa vyhodili, tak uškodili iba sebe,“ pokračovala, „hádky kvôli
presvedčeniu sú väčšinou prehnané. Mohli ti iba viac zaplatiť.“

„Poznám riziká. Nemôžem dovoliť, aby sa ten nápad dostal na
verejnosť,“ argumentoval, „navyše, som ešte stále na úteku. Pochybujem,
že čakajú práve na teba.“

Prehovorila takmer dojato:
„Súhlasím. Preto s tebou končím. Zbohom.“
*
Očakávaný plač sa nedostavil. Realizáciu plánu zvládne aj bez

zbytočných emócií. Nemala predsa čo ľutovať. Ak všetko vyjde, tak sa
kedykoľvek vráti. No keby neuspela a keby ju nakoniec choroba dostala...,
rozvod je ideálne riešenie. Filipovi ušetrí zbytočný smútok. Po príchode
potlačila nutkanie zavolať mu. Možno sa to podarí, no mal by si myslieť,
že šlo o definitívny koniec. Diera, v ktorej údajne prebiehal výskum,
neobsahovala priveľký počet budov využiteľných na tajné experimenty.
Stačilo si vybrať tú najmenej ošumelú.

*
„Oceňujem vaše poznatky, no podobný scenár je možný len ako sci-fi

film,“ usmial sa vedec. Neuvedomil si však zúfalstvo ženy pred ním.
Racionálne argumenty považovala za nepatrnú prekážku. Chladne
oznámila:

„Tieto formulky si nechajte na odháňanie konšpirátorov. Umieram
a nesúhlasím s tým. Nemám veľa času, no stihnem rozšíriť informácie
o vašej skutočnej práci. S tým, predpokladám, nebudete súhlasiť vy. Čo
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keby sme sa dohodli?“
Trocha menej arogantne sa spýtal:
„Viete mi objasniť výskum našej spoločnosti? Očividne ani sám

neviem, čomu sa venujeme.“
„Plánujete preniesť vedomie do digitálneho priestoru. Nechcete len

archivovať myšlienky, no zachovať činnosť danej mysle s možnosťou
ďalšieho rozvoja,“ povedala a rozmýšľala, či by tento výkon Filip ocenil,
„chystáte sa to skúsiť na konkrétnom človeku, ale ako vidím,
dobrovoľníci sa tu nehrnú.“

„Tento jav je pri utajenom experimente viac-menej očakávaný,“
skonštatoval.

„Tento problém sa práve vyriešil. Nikomu nič nepoviem a moje
vedomie môžete pokojne presunúť na USB... Teda do cloudového
úložiska.“

Posledná ženina poznámka ho zarazila.
„Vy poznáte Filipa L.? Mali ste to povedať na začiatku, isto sa nejako

dohodneme.“
*
Ani po niekoľkých hodinách na mieste nepoznala podmienky

spomínanej dohody. Nakoniec prelomila mlčanie sama.
„Aké máte podmienky?“
„Váš, predpokladám, bývalý priateľ je zakladateľom tohto projektu.

Isto viete, že naším cieľom je prenos vedomia do virtuálneho priestoru.
V prvých štádiách by bolo toto rozhranie podobné realite, keďže pre
každého klienta predstavuje táto zmena istý druh šoku. V okamihu mu
bude umožnený prístup ku všetkým informáciám a interakcie s
ostatnými účastníkmi. Zbavíme sa aj jazykovej bariéry. Interakcie
prebehnú medzi vedomiami vo sfére myšlienok. Vznikajú tu isté riziká,
avšak tým sa nedá vyhnúť,“ pozastavil svoje vysvetľovanie.

„Filip kvôli nim z tohto vycúval. Bojíte sa, že váš projekt ukáže
verejnosti?“ spýtala sa provokatívne.

„Čoskoro budeme publicitu potrebovať. On však pozná hrozby a
vznikajú obavy, že ich uplatní na zastavenie výskumu,“ oznámil s
kamennou tvárou. „Prezraďte nám jeho polohu. My zatiaľ prenesieme to
najdôležitejšie z vás do virtuálneho sveta, kde budete naveky
zachovaná.“

„Naveky to nebude. Filip vám dáva desať rokov a on sa nemýli.“ Na
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vedcovu prekvapenú tvár odvetila: „Nebojte sa, súhlasím. Dajte mi papier
a pero. Napíšem vám tú adresu.“

„Čo teda získate?“
„Nanajvýš desať rokov.“
*
„Vyskytli sa isté nežiaduce okolnosti. Vašu účasť na projekte

neovplyvnia, no mali by ste byť o nich informovaná,“ oznámil vedec, s
ktorým sa stretla v prvý deň. „Podľa listu ste sa na zmiznutí Filipa L.
nepodieľali. Experiment je už v štádiu, kedy by bolo nevýhodné ho
ukončiť.“

„Filip ušiel?“ spýtala sa so zle skrývanou radosťou.
„Vyzerá to tak,“ prikývol, „vami zadaná adresa sa ukázala ako správna.

Účasť na úniku navyše popiera jeho list. Mali by ste si ho prečítať ešte
pred realizáciou experimentu.“

Začala čítať:
„Týmto dokumentom potvrdzujem, že žena, javiaca záujem o

aktuálne prebiehajúci projekt, nenesie zodpovednosť ani nijaký podiel na
mojom odchode. Nebola oboznámená s mojimi plánmi ani pohnútkami,
teda ju môžete vyhodnotiť ako neškodnú osobu. Predpokladal som, aké
dostane podmienky a vzhľadom na jej postavenie som rátal so súhlasom.
Poprosím, oboznámte uvedenú osobu, že odchádzam aj s naším
spoločným dieťaťom. Neočakávam, že už je právne vyriešená otázka
starostlivosti o dieťa, ktorého rodič žije vo virtuálnej forme, preto som sa
snažil predísť zbytočným komplikáciám. Zároveň ubezpečujem
spoločnosť, že nechystám sabotáž projektu, keďže chápem, aké by to
mohlo predstavovať riziko pre môjho syna. Systém pravdepodobne
nebude mať dlhú trvanlivosť. Predpokladaných desať rokov poskytuje
maximálne veľkorysý odhad. Neviem, do akej miery je účastníčka
projektu oboznámená s jeho rizikami, preto žiadam spoločnosť, aby ich
dôrazne zhrnula.

S úctou a pochybnosťami
Filip L.“
„Máte nejaké otázky?“ spýtal sa, keď skončila s čítaním.
„Všetko mi povedal.“
„A veríte mu?“
„Kedy sa Filip mýlil?“ spýtala sa. „Má pravdu. Toto je pasca pre zúfalcov.“
O niekoľko dní sa zapísala do dejín ako prvý človek s vedomím v
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digitálnej forme.
*
Chlapček vystrčil z postele kučeravú hlavu.
„Tieto rozprávky sú nanič. Povedz mi tú, čo vždy.“
„Ktorú?“
„Tú, ako si zdrhol,“ odvetil.
„To nie je rozprávka,“ usiloval sa zakryť prekvapenie.
„Ty si naozaj utiekol? Ja si tiež vymýšľam, že som parádny hrdina

a mám okolo samých nepriateľov. Čo si spravil?“
„Dúfal som, že si konečne budú všetci rozumieť. Mysle prestanú byť

zatvorené v mozgoch, v kyberpriestore mali získať slobodu. Nepotrebovali
by jazyky, nehádali by sa kvôli inému postoju, všetky argumenty by mali
poruke. Preniesť vedomie do digitálnej podoby by znamenalo aj víťazstvo
nad smrťou,“ vysvetľoval otec.

Chlapec sa opäť zamrvil.
„Radšej už nehovor. Ak to skončí zle, tak to nebude žiadna rozprávka.

Ale povedz pravdu, skončí to zle?“
„Určite áno.“
*
Nikdy nenašiel silu, aby chlapcovi ukázal celú pravdu. Skutočný

koniec príbehu bol možno ešte horší, ako si obaja predstavovali. Ani on,
ktorý tento záver predpokladal, sa s ním nedokázal vyrovnať. Poznal
chlapcove hry a vedel, že chvíle pred útekom má v pamäti uložené ako
cenné poklady. Útržky informácií z vonkajšieho sveta by ho zničili. Čo mu
mal povedať? Že nie sú na výlete a už vôbec nečakajú na mamu? Že ich
bývalý dom je zaručene prestavaný na fabriku, kde ľudia drú kvôli
zakúpeniu nesmrteľnosti na úložisku? S kým by sa tam hral? Rodičia
ukladali vedomia svojich detí do virtuálnej formy skôr, ako sa zaplní
predpokladaná kapacita. Bol presvedčený, že šlo o poslednú generáciu.
Ďalšie deti neprichádzali, priestorom v cloudových úložiskách sa predsa
nebude plytvať. Chlapec sa nič nedozvie, no ak to bude možné, vezme
ho niekam, kde sa dá ešte normálne žiť. Raz odídu z tejto prechodnej
adresy a nájdu miesto, kde sa natrvalo usadia.

*
„Prečo si mi hneď nepovedal, že mamička utiekla?“ dobehol za ním

chlapček.
„Ako si na to prišiel?“ odvetil zarazene.
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„Tiež sa schováva ako my? Predstav si, vôbec nemá mobil,“ netrápil
sa odpoveďou. Otec zdesene vyskočil.

„Ty si jej volal? Nepovedal som, aby si sa mi nehrabal vo veciach?“
„Hrabal som sa len v šuplíkoch,“ obhajoval sa maličký, „a mamička sa

vôbec neozvala. Počul som len samé cudzie hlasy. Možno ju poznajú.
Spýtaš sa ich?“

Filip ho nepočúval. Hodil mobil o stenu a v duchu nadával vlastnej
naivite a pocitu neohrozenosti. Načo to bolo? Veď stačilo, aby sa malý
prehrabal vo veciach. Teraz ich isto nájdu. Ak sa vec vyvíja podľa
predpokladu, tak od neho budú očakávať riešenie. Samozrejme, využijú
jediné slabé miesto – chlapca. Čo najpokojnejšie ho oslovil:

„Zbaľ sa, pokračujeme s výletom.“
Vzápätí pozbieral plastové pozostatky a poskladal ich do funkčného

celku. Niekoľko sekúnd skúšal uveriť, že má všetko pod kontrolou a
existuje aj iné riešenie. Vzápätí zadal kód. Prenikal dôverne známym
systémom a hľadal jediný hlas, ktorý mu mohol pomôcť.

*
„Filip, si v poriadku?“ zaznel hlas naplnený obavami, „ľutovala som

to, odkedy...“
„Bol som pripravený, netráp sa. Teraz musíme byť rýchli. Zisti, či nás

našli,“ snažil sa znieť prirodzene.
„Nedokážem sa dostať do tých databáz.“
Jej odpoveď ho zmiatla
„Čo tým myslíš? Robil som to, aby mali všetci prístup bez fyzických

a technických obmedzení. Viem, že ti stačí len myšlienka, tak aspoň raz
pre nás niečo sprav.“

„Nechápeš, o to tu ide,“ predstava jej úsmevu spravila tento rozhovor
ešte ťažším. „Filip, je to horšie, ako si čakal. Tie myšlienky, ktoré by nám
mali stačiť, už nemáme. Tí, čo ešte majú telo, kontrolujú program. Vedia
o nás takmer všetko a boja sa. Každú nebezpečnú myšlienku zmažú.
Z niekoho ostali len útržky vedomia, niektorí dokonca zmizli úplne.“

„Mám ti nejako pomôcť?“
„Vytvoril si to. Vieš, že sa to nedá.“ Opäť sa mu v mysli zjavil jej úškrn.

Hlas vzápätí zjemnel: „Neviem, či vám niečo hrozí, ale radšej odíďte.
Niektoré krajiny, napríklad Británia, už nemajú živých obyvateľov. Môžete
tam byť v bezpečí. Možno ťa ešte nenašli, no budú ťa potrebovať, o chvíľu
sa to rozsype. Hovorí sa, že niektoré vedomosti nemažú skutoční ľudia.
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Vraj ich kradne umelá inteligencia.“
Po chvíli dojatého mlčania dodala:
„Snažila som sa na vás nemyslieť. Si nebezpečnou témou, mohli by

ma zmazať. Kto by vám potom pomohol?“
V tichu, ktoré sa rozhostilo, stratil sebaovládanie. Ovládaný viac

zúfalstvom ako zlosťou, premieňal mobil na kôpku plastového prachu.
*
„Bude tam konečne mamička?“ vyzvedal chlapček.
„Ona nás tam poslala,“ pokúsil sa o čo najmenšie klamstvo. Chlapec

túto lož očividne prijal a upokojila ho, lebo zmenil tému:
„Zobral si moju knihu?“
„Ktorú myslíš? Nejaké som zbalil,“ odvetil a hľadal rovnováhu medzi

batožinou v jednej ruke a dieťaťom v druhej.
„Tú, z ktorej si vymýšľaš rozprávky o sebe.“
„To je ktorá?“ usmial sa.
„Áno, je hrubá a má samé obrázky. Ten, o ktorom je, najprv naložil

všetko dobré na loď, potom ju nejako prestaval na vežu, kde sa všetko
pomiešalo a nakoniec vzal svojho chlapca a bežal s ním niekde do kelu,“
vysvetľoval.

„Nemyslíš náhodou Bibliu?“ neprestával sa smiať. „To si pekne
pomotal, veď všade boli úplne iní ľudia. Loď mal Noe, Babylonskú vežu
stavali o dosť neskôr a nakoniec utekal Jozef s Ježiškom do Egypta.
Medzi týmto všetkým boli stovky rokov.“

„Vidíš, ako to naťahovali?“ skonštatoval pyšne drobec. „Teraz sa to
stihlo za rok.“

3. miesto v kategórii Sci-fi a fantasy, 15 – 25 rokov
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Nina Kadáková
ZLATISTÉ POLIA

Pozrela som sa z okna. Vonku boli polia, ktoré vietor rozfúkaval na všetky
strany. Bolo to ako zlatisté more. Malé pole obklopovali hory. Akoby
uzatvárali môj malý oceán, v ktorom sa stretajú všetky moria. V kuchyni
rozvoniavala káva a šalvia na vyháňanie duchov a negatívnych síl.
Predstavovala som si, aké to tu bude v zime. Keď napadne sneh. Polia a
hory pokryje biela mágia, ktorá nás zachráni od okolitého sveta. Aspoň
tak mi to povedal. Počula som, ako zavŕzgala posteľ a nohami sa dotkol
zeme. Dvere na izbe boli otvorené a keď som zavrela oči a započúvala sa,
cítila som jeho pravidelný dych. Tmavá kučera mu padala do čela. Prešla
som k nemu a končekmi prstov som ju odsunula, aby mu nepadala do
zelených očí. Už by som ho mala ostrihať. Oprel sa o kuchynskú linku
a odpil si z horúcej kávy. Za oknom sa niečo mihlo. Zahľadela som sa na
hrkálku, ktorá visela na terase. Mušličky na šnúrke jemne búchali jedna
o druhú. Pochádzali z ozajstnej pláže, ktorú ja nikdy neuvidím. On tam
však bol. Ďaleko na juhu, kde zem pokrýva piesok.

Obloha sa zatiahla a moje telo skamenelo. Pár krokmi prekonal
vzdialenosť medzi nami. Pritiahol si ma na svoju hruď a mňa objala vôňa
citrónovej trávy a pomaranča.

„Blíži sa búrka,“ zašepkal mi do vlasov.
Vietor rozrazil okenice a nás zalial chlad. On ma aj napriek tomu

nepúšťal. Okenice búchali o seba a vietor stále dul, no my sme skameneli
prepletení, ako dve labute vytesané do mramoru. Nepoškvrnené
okolitým svetom. Ďaleko od hluku života.

Pozerala som sa z okna v našom malom domčeku uprostred
zlatistého poľa. Vyšla som na drevenú terasu a rukou prechádzala po
mušličkách v hrkálke. Bola som zvedavá, ako to vyzerá za horami. Tu však
bol on a to bolo celé, čo som potrebovala. Zišla som dolu tromi malými
schodíky, ktoré viedli do poľa.

„Čo sa stalo?“ ozvalo sa z terasy.
Otočila som hlavu a pohľady sa nám stretli. Zavrtela som hlavou

a sklopila zrak. Vyšla som v ústrety k jeho načiahnutej ruke. Vložila som
svoju dlaň do jeho. Prstami ju zovrel a priviedol ma dnu. Otočila som hlavu
smerom k pomaly sa zatvárajúcim dverám, za ktorými sa črtalo zlatisté
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more.
Toto je to, čo chcem. Šepkala som sama pre seba. On je to, čo chcem.

Nič viac.
Len on.

Pozerala som sa z okna na panenské pole. Žiadna vyšliapaná
cestička, ktorou by sa dalo odísť alebo prísť. Prešla som do malej spálne
a ľahla si na jeho hruď. Čakala som, že sa bude dvíhať, že začujem tlkot
jeho srdca alebo ako sa jeho pľúca naplnia vzduchom. Nič. Vždy som
dúfala. Každý jeden raz. No každým ďalším razom, ako moja hlava
priľahla na jeho telo, viac a viac sa menil na kameň.

Napriek tomu som ho prikryla svojimi krídlami a chcela mu vdýchnuť
život. Aby žil pre mňa. Tak, ako ja žijem pre neho. Dával mi všetko, tak
prečo moje vnútro pomaly zomiera?

Možno to ja som prehnitá zvnútra. Pomaly ma to rozkladá, až kým
nebudem nič cítiť, len bolesť. Ťažkú ruku si zaplietol do mojich vlasov.
Prstami mi prečesával pramienky. Na podlahu padali snehovo biele
pierka, ktoré mi popritom vytrhával. Nič som nepovedala. Sledovala som,
ako sa deň mení na noc a bolesť sa utopila v černote.

Pozerala som sa z okna spálne. Roztrhaná som ležala v posteli.
Sama. Z čela mi tiekli kropaje potu. Male kvapôčky, ktoré máčali obliečky
vankúšov. Roztrhaná som tam ležala s odtlačkami prstov na mojom
dlhom krku a jeho pier po celom tele. Milovaná. Som milovaná.

Hľadela som na oblohu a čakala na sneh. Čakala som na zimu.
Opäť sa priblížil k posteli. Nehybne som zostala ležať. Vtedy sa

premenil a skočil na posteľ. Driapal a kmásal ma, až kým izba nebola
plná peria. Až kým ma bolesť neuspala.

„Si moja,“ šepkal mi v snoch, „ja ťa chránim.“
A ja som ticho plakala, pretože odpoveď na tieto slová som nepoznala.

Pozerala som sa z okna a rozmýšľala som, aký by bol tento svet, keby
ženy vedeli rozprávať. Koľko by som toho chcela povedať...

V hrnčeku s kávou zostali už len usadeniny. Pevne som ho zovrela
v ľudských prstoch. Tu aj tak s dotrhanými krídlami nič nezmôžem.
Myšlienky mi zaleteli do diaľok.

Kedy som sem prišla?
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Už si ani nespomínam.
A koľko už čakám na zimu?
Dlho.
Už si ani nepamätám koľko.
Kedy už budeme môcť odtiaľto odletieť?
Zovrela som hrnček ešte silnejšie. Keramika praskla v mojich ľudských

rukách a doráňala mi dlane. Krv mi vytekala z rán. Ja som len sledovala
polia, ktoré boli stále zlatisté, odkedy sa pamätám. Stále a nezmenené.

Stála som tam, až kým mi krv nezaschla. Potom som sa zmenila na
labuť a zaspala som na prikrývkach.

Zobudilo ma buchnutie dvier. Zdvihla som hlavu a hľadela do jeho
očí. Tentoraz ľudských. Čierne kučery mal kratšie, ako keď odchádzal.
Vyskočila som z postele a naťahovala ruky k jeho vlasom. Nahnevane
som sa snažila jednu zachytiť, aby som sa presvedčila, že je kratšia.
Podráždene mi chytil zápästia.

„Prestaň!“
Mykla som so sebou, ale nič mi to nepomohlo. Potom mu padol zrak

na moje dlane.
„Čo si to spravila?“ zašepkal.
Dotiahol ma do kúpeľne a napustil malú vaňu. Položil ma do nej.

Potom mi jemne umyl dlane aj celé telo.
„Nič to pre mňa neznamená,“ zašepkal a vyložil ma z vane. Mokrú ma

odniesol do postele a tam uložil. Labute majú jedného partnera, s ktorým
strávia život. On však nebol labuť a toto viac už nebol život.

Pozerala som sa z okna malého domu na poli, z ktorého nevedie cesta.
Domu, ktorý obklopujú hory a za nimi je svet, ktorý pre mňa neexistuje.
Niektoré zo žien sa rozhodnúť žiť ako labute. Slobodne a voľne. No ustrážia
ľudský život? Vzdajú sa krásy, byť človekom. Iné si zvolia ľudskú podobu,
no zabudnú, aké je to mať krídla. Niekedy som dúfala, že existuje
rovnováha. Aspoň myslím. Už si nepamätám dni pred zlatistými poľami.

Želám si mať nádej.
Vyšla som na terasu a nechala som sa pohladiť vánkom.
Neviem, kedy príde. A už nechcem viac čakať. Rýchlo zbehnem

drevenými schodmi a vbehnem do poľa. Bosými nohami udupávam
vysoké klasy, až kým ich nemám celé dorezané a aj tak pokračujem.
Bežím k horám. Ďalej a ďalej. Vlasy za mnou vejú a moje telo zviera
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bolesť. Nemám viac dychu a pichá ma v bokoch, no aj tak bežím. Ďalej a
ďalej. Nádej. Čo je predo mnou? Naberám vietor a chcem sa zmeniť na
labuť. Som ale príliš unavená, a to ma uzavrelo v ľudskom tele.
Neprestávam prepletať nohami a už som skoro tam. Tak blízko. Nájdem
malý prierez medzi skalami. Cesta von. Cesta z tohto miesta.
Nezastavím, no napriek tomu sa obzriem cez plece. V diaľke vidím malý
domček. Pred čím v skutočnosti utekám? Bola som milovaná. Bola som
šťastná. Lenže na tie dni si už nepamätám. Toto pre mňa nie je dosť.
Potrebujem viac. Chcem viac. Prešmykujem sa pomedzi skaly a
pokračujem.

Vybehnem z priesmyku a padnem do snehu. Všade navôkol mňa je
zem zamrznutá a pokrytá bielym prachom. Úplne ma to ochromí. Hľadím
okolo seba. Ruky vnáram do chladu a prsty mi pomaly odmŕzajú.

Neskoro. Zima už začala a ja som prišla neskoro.

Vracala som sa poľom naspäť. Na terase som videla, ako ma čaká.
Ruky mal prekrížené na hrudi a hľadel na mňa. Nebol nahnevaný. Netváril
sa nijak. Opäť sa z neho stal kus kameňa. Začala som šalieť. Nech prejaví
nejakú emóciu. Nech sa premení hoci aj na to zviera, ktorým je. Nech
niečo robí. Len nech mi ukáže cit aj hnev. Chcela som kričať. Z mojich
úst nič nevyšlo, len ticho. Pomaly zišiel po schodoch a kráčal mi naproti.
Rozbehla som sa oproti nemu. Moja hruď sa otvorila a zo mňa vyleteli
iskry. Zlaté svetlo zalialo polia a oslepilo aj jeho. Najskôr zamrzol v strede
pohybu. Nohy mu primrzli k zemi. Prekvapenie v jeho tvári mi vyrážalo
dych. A keď zlaté svetlo zhaslo a moja hruď sa zocelila, premenila som
sa na labuť. Dotrhané krídla ma viedli k nemu a zobákom som mu
driapala jeho krk, až kým mu z neho nič nezostalo. Trhala som ďalej.

Sadla som si vedľa jeho tela a sedela som tam, až kým slnko
nezapadlo. Napokon som si ľahla na jeho mŕtvu hruď a ticho som
plakala.

Pozerala som sa von oknom. Telo som zahrabala. Ráno, keď som sa
pozrela z okna, polia boli pokryté snehom. Všetko bolo biele a ja som vo
svojej kuchyni popíjala kávu.

O pár rokov zistím, že sneh neprichádzal kvôli nemu. Kvôli časovej
slučke, v ktorej som uviazla. Budúcu zimu odletím s ostatnými labuťami
a potom sa vrátim do malého domu. Ešte dlho budem na neho spomínať.
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Nikdy nezabudnem.

2. miesto v kategórii Sci-fi a fantasy, 15 – 25 rokov
Eva Páleníková
AOIFE

Pomaly zostupujem po strmom kamennom schodisku k pláži. Prší. Snažím
sa nešmyknúť. Dolu si vyzujem premočené tenisky. Vnorím nohy do
mokrého piesku. Cez myseľ mi preblysne spomienka. Šesťročné dievča.
Beží bosé. Jej členky bozkáva rozvírená morská pena. Líca má červené a
jej rozžiarenú tvár lemujú pramienky gaštanových vlasov. Za ňou cupitá
malá sestrička.

Spomienka mi vyčaruje na tvári úsmev. Kráčam k moru. Spozorujem
niečo podivuhodné. Cez závoj hustého dažďa uvidím siluetu. Utriem si
tvár od kvapiek a pristúpim bližšie. Pár metrov odo mňa stojí dievčatko.
Je po kolená v mori. Díva sa na niečo na horizonte. Okraj jej vyhrnutých
tmavomodrých džínsov je zamočený. Keď uvidím, ako jej morská voda
obmýva odraté kolená, zmraští sa mi tvár. Ona sa však ani nepohne. Čo
tu robí také samé? Vykročím k nej.

„Stoj, vystrašíš ju!“
Zastanem. Dievča sa na mňa pozerá s očami farby vody okolo nej.
„Prosím?“
„Vystrašíš ju, je veľmi plachá!“
Obzriem sa okolo seba a snažím sa „ju“ identifikovať. Neúspešne.

Sme na tejto pláži samy.
„Ty ju nevidíš?“
„Koho by som mala vidieť?“
Sústredene zmraští obočie a nakloní hlavu nabok, ako keby si ma

chcela lepšie obzrieť.
„Zvláštne. Myslela som si, že to ja som tá divná,“ zamrmle si popod nos.
Jej poznámka ma zaskočí. Divná? Uvedomujem si, že nie je ďaleko

od pravdy. Som blázon, veď len blázon sa vyberie počas lejaka na
prechádzku po pláži. Aj dievčatko svojím konaním prezrádza, že je trošku
uletené. Čo tu robí? Kde má rodičov? Je samo na pláži, ktorá je od
civilizácie veľmi ďaleko a vidí niečo, čo zjavne neexistuje.

V mojej hrudi pocítim niečo divné. Niečo, čo ma silno priťahuje.
Pokúšam sa identifikovať, z čoho to napätie pramení.
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„Urazila som ťa?“
Uvedomím si, že sa počas môjho sústredenia mračím. Napätie vo

mne naďalej rezonuje. Pocit magnetu. K čomu ma to ťahá?
Hlások dievčatka preruší moje myšlienky.
„Niektorí ľudia sú takí nepozorní. Nevšímajú si svet okolo seba a

prehliadnu veľa zaujímavého. Ty ju naozaj nevidíš? Je nádherná.“
Pozriem sa na dievčatko zmätene.
„Pozri sa ešte raz,“ jedným prstom ukáže na horizont, „tam vľavo, pod

tým vysokým bralom!“
Pozriem sa, kam ukazuje. Nič. Len more, dážď a ostré skaly.
„Vidíš ju?“
Pokrútim hlavou.
„Tak sa nedívaš správne. Niekedy nestačí mať len otvorené oči.“
S týmito slovami sa vráti naspäť do stavu, v ktorom som ju spozorovala.
Som zmätená. Ako mám vidieť niečo, čo pravdepodobne ani neexistuje?
Dievčatko povedalo, že na to nestačí zrak. Asi myslelo, že mám

použiť nejaký špeciálny šiesty zmysel. Nejde len o detský výmysel? Deti
majú vždy prehnanú predstavivosť. Pamätám si, ako sme so sestrami
dokázali z obyčajného stromu vykúzliť palác so zlatými vežičkami. Aj
teraz vo svojich tínedžerských rokoch fantazírovaním unikám pred
realitou.

Dievčatko spozoruje moje rozrušenie. Roztvorí pery a cez ne sa vyvalí
prúd cudzích slov: „Voici mon secret. Il est très simple, on ne voit bien
qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.“

Zmätene sa na ňu pozriem. Moja francúzština nie je dobrá, ale tie
slová som už niekde počula. Opakujem si ich dookola, kým mi melodickú
vlnu nenahradí sled zrozumiteľných slov. Usmejem sa, keď mi v ušiach
začne rezonovať hlas malej ryšavej líšky: „Tu je moje tajomstvo – je veľmi
jednoduché: dobre vidíme len srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

Dievčatko však pokračuje: „Ľudia si myslia, že dokonale poznajú svet,
v ktorom žijú. Pravda však je, že sa veľmi mýlia. Svet je záhadnejší, než
by si si kedy dokázala predstaviť, pretože je iba zlomok zo skutočného,
len upútavka na to, čo je naozaj okolo nás. Mnohí takto prežijú celý svoj
život. Ľutujem ich, lebo naozaj nevedia, o čo všetko prichádzajú. Toľko
krásy a dobrodružstva. Odchádzajú zo sveta spokojní a myslia si, že žili
plný život. A oni sú celý čas medzi nami. Vidia nás a dúfajú, že ich
objavíme.“



„Oni?“
„Ty si naozaj jedna z nevidiacich. Je to komické vzhľadom na to...“ –

dievča sa uškrnie popod nos.
„Prosím?“
„Nič dôležité. Len mi niečo napadlo.“
„A čo také konkrétne?“
„No...“
Podoprie si bradu a predstiera zamyslenie.
„Ups, nejako mi to odletelo, prepáč, mala som to na špičke jazyka.“
Tvári sa nevinne, ale vidím, ako jej šklbe kútikmi.
„Nevadí, ale kto sú tí, o ktorých si rozprávala? Tí, ktorých nie každý vidí?“
„V tomto svete s nami spolunažívajú rôzne bytosti.“
„Bytosti?“
„Pookas, banshees, woodland folk a aj malí trúfalí pixies...“
„To fakt?“
„Áno, nevymýšľam si to, ba dokonca som minule chytila aj

leprechauna – nalákala som ho na čerstvý scone.“
„Počkaj, počkaj... Ty mi chceš povedať, že všetky tie bytosti z

detských rozprávok sú skutočné?“
„Áno. Práve teraz ti jeden malý goblin lezie hore po chrbte a snaží sa

ti ukradnúť náhrdelník a pri ľavom uchu ti lieta malá strako-víla a robí si
z tvojich vlasov hniezdo.“

„Vážne?!“
Myknem sa a rukou sa zaženiem k uchu.
„Nie, len si z teba uťahujem,“ uškrnie sa na mňa. „Ale naozaj existujú.

Sú však plaché a väčšina z nich nemá rada dážď. Teraz sú zalezené vo
svojich norách. Tým, že sa za všetky tie storočia limitoval ich kontakt
s ľuďmi, nemajú k nim dôveru. Je to škoda. Sú láskaví. Uvidíš, keď ich
spoznáš.“

Zrazu sa jej zablysne v očiach.
„Keď sa nad tým zamýšľam, ty nie si až taká stratená. Možno by sa

dalo niečo vymyslieť.“
Podíde ku mne.
„Zavri si oči!“
Poslúchnem. Studenými prstami mi uchopí bradu. Vytočí mi tvár

k dažďu. Cítim, ako po nej tancujú kvapky. Zrazu pocítim niečo drsné.
Strhnem sa a otvorím oči. Dievča sa na mňa usmeje.
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„Neboj sa, je to len piesok.“
Ukáže mi zaťatú päsť. Po predlaktí sa jej rinú zlatohnedé zrnká.
„No a teraz, keď si si istá, že ťa nejdem stiahnuť z kože, zatvor si oči

a už sa viacej nehýb!“
Začne po mojej tvári kresliť symboly. Drsné zrnká piesku sa mi

zarývajú do kože a vytvárajú špirálky. V ušiach mi znie jej tiché mrmlanie.
Pocit magnetu sa opäť prebudí v mojej hrudi. Tentoraz oveľa bližšie.

V mojej mysli vystriem dlaň a snažím sa dotknúť toho, čo tak strašne
ťahá. V končekoch prstov mi nepríjemne pulzuje. Bez rozmýšľania
zovriem dlaň. Pocítim výboj, akoby som sa dotkla elektrického vedenia.
Okamžite odtiahnem ruku.

„Čo som ti povedala, nemáš sa hýbať, pozri, čo si spôsobila. Narušila
si čiaru,“ povzdychne.

„No čo už, budeme musieť takto pokračovať.“
Netrpezlivo čakám, kým mi jej prsty behajú po tvári. Dážď okolo nás

pomaly tíchne. Nohy si od chladu prestávam cítiť. Vnímam, ako sa mi
pred očami dopĺňa sieť čiar. Keď dievča dotiahne poslednú, vysloví jedno
neznáme slovíčko a ľahko mi prejde bruškami prstov po viečkach.
Intuitívne otvorím oči. Všetko vyzerá tak ako predtým. Daždivá pláž,
pokojné more a premočené dievčatko, ktoré mi je z nevysvetliteľných
dôvodov veľmi blízke. V kútiku oka spozorujem pohyb. Záblesk veľkej
plutvy.

Veľryba? Nie, až také veľké to nie je. V diaľke sa opäť niečo vynorí
a vzduchom sa ozve slabé erdžanie.

„Kôň?“ uvažujem nahlas.
„Kelpia,“ opraví ma dievča.
„Kelpia?“ Nespustím oči z podivnej bytosti, ktorá šantí medzi vlnami.

Vždy som si myslela, že kelpie existujú iba v mýtoch.
„Kelpie sú vodné bytosti. Dokážu meniť tvar. Ich domovom je

Škótsko, ale táto pred pár rokmi zavítala sem. Nazvala som ju Báisteach,
čo je po gaelsky dážď, lebo ho má veľmi rada.“

Dívame sa na Báisteach.
„Ale kelpie sú nebezpečné, nie? “
„Hej, živia sa malými deťmi. Deti sa nechajú ľahko nalákať. Vidia

nádherného poníka s lesklou srsťou a dlhou planúcou hrivou. Chceli by
ju pohladkať a povoziť sa. Tento prefíkaný tátoš ich ale na svojom
mohutnom chrbte zanesie do vodnej rakvy. Ale neboj sa, Báisteach je



úplné zlatíčko.“
Zapíska. Báisteach zastane a nastraží uši. Dievčatko zapíska znovu

a zacuká. Kelpia sa k nám začne približovať. Postupuje pomaly. Váhavo.
Zastane pár metrov od nás. Zatajím dych. Bytosť predo mnou je
nádherná, akoby priam vytesaná z tmavého smaragdu. Dažďové kvapky
spôsobujú, že sa jej srsť ligoce tisíckami malých diamantov. Spod vĺn
vytŕča plutva mohutného chvosta.

„Poď sem, zlatíčko, nemusíš sa jej báť, ona ti nič nespraví.“
Báisteach natiahne svoj dlhý krk a oňuchá ma. Usúdiac, že pre ňu

nepredstavujem nebezpečenstvo, rozbehne sa k dievčatku. Dievča sa
rozosmeje. Z jej malej bytosti sa šíri farebný smiech. Hodí sa zvieraťu
okolo krku. Svoju tvár zabára do prameňov jeho hustej hrivy. Báisteach
pomazná nosom jej mokré vlasy. Je to zvláštne správanie od niečoho tak
veľkého. Dievčatko sa odtiahne a láskavo sa pozrie do jej
bezzreničkových očí, ako keby pred ňou stál mierumilovný jednorožec a
nie nebezpečná kelpia. Postaví sa na špičky a pobozká ňufák na hebké
miesto medzi nozdrami. Potom sa odtiahne a vystrie ruku.

Spýtavo sa na ňu pozriem
„Nechceš ju aj ty pohladkať?“
„No, ja neviem, radšej asi...“
Dievča ma nenechá dopovedať. Načiahne sa a zoberie moju ruku do

svojej.
Moju dlaň jemne položí na Báisteachov ňufák. Dívam sa na obe naše

ruky položené na zelenom zamate. Moja je o trošku väčšia, ináč sú naše
ruky úplne rovnaké. Krátke prsty s ohryzenými nechtami. Pokožka
dievčaťa je svetlejšia, priam až priehľadná. Žiari zvláštnou aurou. Stojíme
tam, ruka v ruke. Zrazu sa Báisteach nepríjemne zamrví a nahnevane
pľasne chvostom o hladinu. Ustúpim.

„Spravila som niečo zlé?“
„Nie, len nemá rada, keď sa jej ľudia dlho dotýkajú.“
„A ty jej neprekážaš?“
„Vieš, so mnou je to ináč,“ ešte raz ju pohladí po nose, „no tak bežkaj,

zlatíčko!“
Kelpia sa ponorí do vĺn. Dievčatko pozoruje, kým sa z majestátnej

zveri nestane len bodka na horizonte. Potom sa otočí ku mne. Bez slova
opäť svoju dlaň vtisne do tej mojej. Spýtavo sa na ňu pozriem. Jej ústa
vyslovia dve slová „DRŽ SA!“ a skôr, než sa stihnem spamätať, svet okolo
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mňa sa rozpixluje. Fascinovane sa dívam. Pozorujem, ako sa začnú meniť
tisícky malých štvorčekov. Najskôr menia farby, potom sa preskupujú
a neskôr začnú splývať. Mojim očiam chvíľu trvá, kým opäť dokážu
zaostriť.

Stojím na okraji útesu. Na jeho upätí sa lámu vlny trblietajúceho sa
Atlantiku. Na tento ligot som nikdy nezabudla, ani na pocity z onoho dňa.
Mala som trinásť. Zanechala som za sebou všetkých kamarátov, krajinu,
v ktorej som vyrastala, prírodu a more, ktoré som milovala. S
opuchnutými očami som cez malé štvorcové okienko v lietadle
pozorovala, ako sa celá moja minulosť predo mnou mení na azúrovú
vodu.

Mýtické lesy s papradím a machom pokrytými skalami. Pieskové
pláže a obrovské pestrofarebné rododendróny. Ovečky blokujúce
premávku a prístav, kde malé čierne hlavičky tuleňov prenasledovali
rybárske lode. Nebola som princezná, no mala som svoj malý zelený
ostrov. Moje kolená a lakte boli vždy odreté a moje dlhé vlasy zdobili
šperky malých konárikov a machu.

V hĺbke podo mnou začujem slabé zaerdžanie. Báisteach. Kelpia sa
nadnáša na divých vlnách. Nie je sama. Na chrbte jej sedí dievčatko.

1. miesto v kategórii Sci-fi a fantasy, 15 – 25 rokov



Ema Kračanská
SEDEM DIAMANTOV

„Tak, študenti, tento rok budete oslavovať osemnásty rok mágie.“ Učiteľ
si nás všetkých premeral a v tichosti porátal. „Tento rok prezývame aj
rokom Svetelným, pretože by sa mala objaviť Elaila, ak to bude žena,
alebo Elian, ak muž. Nositeľ svetla, víla všetkých a všetkého...“ Učiteľ
Bagun si sadol do mraku za kmeň stromu, ktorý mu slúžil ako stôl.
Prechádzal po nás pohľadom.

Musí to byť jeden z nich, viem to, verím v to.
Striaslo ma z učiteľových myšlienok. Videl už svoju slávu, ak by jeden

z jeho študentov nášho ročníka bol Elaila či Elian. Čítať druhým
myšlienky je prekliatie a dar zároveň. Ešteže mám rodičov vedcov.
Vynašli mi náramok, otupujúci moje schopnosti. Počujem tak len toho,
na koho sa zameriam.

Nešťastne si vzdychol: „Možno ste už počuli, kráľovskí mágovia
pátrajú po našej Nositeľke. Ako vieme, že to má byť žena?“

Prihlásila sa Ottama. „Pretože naposledy to bol muž. Podľa legendy
sa to strieda.“

Profesor Bagun sa usmial. „Veľmi správne, Ottama.“ Ottame sa
zatrblietali líca. Žmurknutie a pochvala profesora ju dostali do rozpakov.
Úprimne, neprekvapovalo ma to. Profesor Bagun bol jeden z najkrajších
učiteľov. Jeho koža sa pod slnečnými lúčmi leskla, vlasy menili farbu
v závislosti od počasia, bol to vysoký, statný muž v najlepšom veku, mal
okolo 158 rokov, u nás najproduktívnejší vek.

„Poprosím ťa, Ottama, rozpovedz nám príbeh o zrodení našej planéty.“
Ottama sa vystrela na stoličke, zdvihla hlavu a pokračovala:

„Vesmírom sa pred miliónmi rokov plavilo Sedem diamantov. Každý
z nich nesie istú vlastnosť. Až sa raz spojili. Dali základ našej planéte –
Moxan 9. Vytvorili všetko tak, ako poznáme dnes, postupom času,
pričom...“

„Dobre, stačilo. Crystal.“ Oslovil ma učiteľ a prebral tak zo spánku.
Túto historku počúvam od narodenia. „Pokračuj, Crystal. Možno ťa to
prebudí.“

Prevrátila som očami. Samozrejme, že si to všimol. Uštedril mi aj
peknú nadávku. Musela som sa zasmiať, hoci len tak pre seba, ale bolo
to vtipné.
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„Je ti niečo smiešne? Ešte stále?“
Zdvihla som k nemu pohľad. „Isteže nie. Rada budem pokračovať.“

Založila som si ruky na hrudi a pokračovala: „Sedem diamantov vytvorili
naše vody, rieky, moria, prírodu, flóru i faunu. Všetkému dali mágiu. Moc.
Všetko je z kúzelných diamantov. V noci na oblohe svieti milión
diamantíkov v každej farbe. Planéta sa vyvíjala postupne sama, Sedem
diamantov jej dalo základ. Počiatok dali aj našej rase – Maugoni. Lenže
Diamant Temnoty nechcel vládnuť a radiť nášmu svetu s ostatnými, ale
sám.“ Fakt ma to začínalo nudiť, naťahovala som každé jedno slovo...

„Dobre, Crystal. Prebudilo ťa to?“ profesor zvedavo zdvihol obočie.
Tvárila som sa, že premýšľam. „Hm, ani nie,“ a ironicky som sa usmiala.
Nevychovaná pubertiačka, čo nevie ani poriadne používať svoje

schopnosti.
Ha, keby tak vedel, čo dokážem. Nikto by si na mňa nedovolil.
Bagun bol zo mňa nervózny, ale snažil sa to skryť. Vyvolal ďalšieho

spolužiaka pokračovať v rozprávaní. „Draco, pokračuj.“
Triedny bifľoš nezaváhal. „Ostané Diamanty odhodili Diamant

Temnoty. Zvyšných šesť sa teda dohodlo, že vytvoria jeden, najmocnejší
zo všetkých, Diamant Svetla – Elian. Elian sa postupne naučil vyberať si
ľudí, aby ho niekto ovládal. Bez nositeľa je nebezpečný. Od tej doby, keď
zomrie Nositeľ Svetla, Elian obdarí svojou mocou iného Maugona.“

Učiteľ sa prechádzal popred naše lavice. „Správne, správne, všetci
traja veľmi dobre. Dokončím to ja, ak dovolíte.“ Oprel sa o stôl. „Rád by
som sa vrátil k odvrhnutému diamantu, Diamant Temnoty. Ten sa snaží
ovládnuť, teraz už, naše kráľovstvo, zmocniť sa koruny a prevrátiť to tu
hore nohami. Každých 266 nocí Diamant Temnoty preletí ponad náš ľud
a vyberie si desať obetí. Tie ovládne. Buduje tak armádu a pripravuje útok.“

Celesta sa prihlásila: „Ako vieme, že je už nový držiteľ svetla?“
Učiteľ sa nad otázkou pousmial. „Bolo vydané svedectvo od radcu

nášho kráľa. A ten je tu už tisíce rokov. Jeho rod žije najdlhšie, dlhšie ako
naša najväčšia víla.“

Od tohto mučenia ma zachránilo zvonenie. Rýchlo som si pobalila
všetky veci z lavice, ani som sa za seba neobzrela a utekala von. Pred
školou som ešte čakala na mladšieho brata. Ako vybehol zo školy, vletel
rovno do môjho náručia.

„Čau, kamoš, ako bolo v škole?“
Chytil ma za ruku a vydali sme sa na cestu. „Asi dobre, ale nebaví ma



31

škola. Nechce sa mi tam chodiť.“
Od srdca som sa nahlas zasmiala: „Ani mne, Theo, ani mne.“
Deň bol príjemne slnečný. Ako obvykle, malé brilianty okolo nás

poletovali. Občas zafúkal vietor, rozstrapatil mi tmavé vlasy. Úprimne,
viacej sa mi páčili moje biele vlasy, ktoré však bolo vidno len vtedy, ak
som si dala dole náramok. Takže iba doma.

„Kamoš, chceš ísť domov po svojich alebo sa preletíme?“
Theo prudko zastal. „Mamka a ocko ti zakázali lietať.“
Rýchlo som sa porozhliadla. Okolie bolo čisté. „Theo, teraz ti niečo

poviem, ale nehovor to pred rodičmi.“ Odopla som si náramok. „Pravidlá
sú na to, aby sa porušovali.“ Vlasy mi v momente zmenili farbu na bielu.
Konečne som videla všetko, čo mám ako Elaila vidieť svojimi očami –
podstatu všetkého.

Nad Theodorovu hlavu som vystrelila dlaň. „Sah′om vacuus.“ Z dlane
mi tiekol prúd trblietavého prachu. Len čo dopadol na Theodorove vlasy,
začal sa nadnášať. Nohy sa mu odlepili od zeme. S neveriacim výrazom
sledoval, ako sa dvíha. Oči mu išli z jamiek vypadnúť. Takéhoto šťastného
som ho nevídala často. Všetko pre môjho malého bračeka! Chytili sme sa
za ruky, silno som sa odrazila od zeme. Thea som viedla. Lietanie by sám
nevedel ovládať, pretože tú schopnosť som mu poskytla ja. Bol pod
mojím vedením.

Vietor mi obtekal celé telo. Najlepšie na tom sú zatvorené oči. Na
cestu sa nemusím pozerať. Mraky sa vyhýbali mne. Slnko mi hrialo tvár,
čím sa ešte viac trblietala.

Náš dom som videla už z diaľky. Pomaly som to nasmerovala dolu.
Zrak mi hneď padol na auto, obrovské biele auto parkujúce pri našom
plote. A dvaja obri stojaci pred dverami domu.

Crystal, začuj ma, prosím. Prišla si po teba kráľovská garda – obri aj
zvery – na čele s princom.

Bola som príliš zaujatá kráľovským autom a obrami, takže som bratovo
varovanie prepočula a uvedomila si to neskoro.

S veľkým nárazom sme pristáli na dvore, až sa okolo nás rozvíril
prach zo zeme a tráva sa spálila v okruhu pol metra.

„Je to ona! Generál, Elaila je tu!“ Obri s hlavami býka búchali na dvere,
aby privolali posilu a utekali smerom ku mne zajať ma.

Boli naozaj vtipní, ak si mysleli, že ma chytia len tak. Som Elaila, mňa
nikto nedostane len tak. Už vôbec nie kráľ a jeho poskokovia.
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Automaticky som Thea stiahla za svoj chrbát, jemu sa nikdy nič
nesmie stať. „Už ani krok!“ Zvolala som smerom k rozbehnutým obrom.
Ignorovali to.

Chytím ju, chytím.
Neujdeš nám, budeš slúžiť kráľovi.
Odfrkla som si. „Tak to asi ťažko.“
Prišiel čas použiť svoju moc. Rozmýšľala som, lebo im nechcem

ublížiť Diamantom Svetla, pretože ten by ma za to vedel potrestať. Bola
by som chorá aj týždeň za úmyselné ublíženie bez dôvodu. Teraz som sa
však musela ochrániť ja sama. A Theodora tiež. Obyčajné schopnosti by
postačili, ale nič by ich to nenaučilo. Krátil sa mi čas. Medzitým z domu
vybehli rodičia. Ich krik a prosby zanikli v mojom vzrušení. Och, nebesá,
ako som sa na to tešila...

Nohy som spojila k sebe, ruky oddelila od tela. Začala som sa vznášať
tesne nad zemou. V strede hrude mi zasvietila runa Diamantu Svetla. Bol
to kruh so slnkom. Celé oči mi žiarili. Splynula som s Diamantom Svetla.
Stala som sa plnohodnotnou Elailou. Zrazu som ruky vystrela pred seba,
otvorila dlane a oslepujúci lúč namierila proti obrom. Stihla som si však
uvedomiť, že za nimi je môj dom s rodinou. A nejakým princom, veď hej,
aj s ním. Lúč skončil tesne pred nimi. Obri sa mu vyhli len tak-tak.
Uskočili na strany. Ich výrazy stáli za to. Stratili reč, práve sa proti nim
postavila Elaila, nemohli mi povedať nič. Ja som bola v tej chvíli kráľovná!

Pomaly som sa prebudila z premeny. V istom zmysle je to ako
v tranze. Mágia vás úplne pohltí, ale vládnete s diamantom narovnako,
pokiaľ splyniete v jedno.

Opatrne som sa postavila nohami na zem. V momente sa ma
Theodor chytil. S náramkom som si už starosti nerobila. Chceli Elailu,
budú jej mať viac než dosť.

Mama sa k nám rozbehla ako prvá. Zachytila som ju bez problémov.
Celá sa triasla. Neovládateľne sa rozplakala. Privinula si nás, ako keby
sme mali opäť len päť, bola búrka a my sme tí, čo sa bojíme.

„Deti moje,“ držala nás silno za hlavy a tisla k sebe, „nikde ťa
nezoberú, Crystal. Nedovolím to.“ Odtiahla sa a ja som jej pozrela do
mačacích očí. Tie som zdedila po nej. Bola som na ne neskutočne hrdá.
Páčili sa mi na mne najviac, hneď po bielych vlasoch.

„Dovoľte, prosím,“ prehovoril zamatový hlas, jemný ako mráčik,
„mohol by som sa pozrieť na vás zblízka, Elaila?“
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Mama sa neochotne odtiahla. Stála som sa tak zoči-voči princovi,
následníkovi trónu. Leander Moocol. Stalo sa však ešte niečo
zvláštnejšie. Srdce mi začalo biť prirýchlo, prisilno. V tele sa mi rozlialo
príjemné teplo. Niečo ma pálilo na vnútornom zápästí. Od bolesti som
zasyčala. Leander tiež. Obaja sme sa pozreli na to svoje. Medzi nami sa
vytvorilo puto. Mali sme vypálený rovnaký znak – srdce v diamante.

Mamka zhíkla. Ruky jej vyleteli k ústam: „Pri všetkých Siedmich
diamantoch, to nie je možné...“ ticho šepkala.

Lenže bolo to možné. Princ Leander a ja sme si boli súdení. Takto sa
u nás zamilovávalo. Cez Puto. Vopred je vám určené, do koho sa zaľúbite.
A puto sa nikdy, nikdy nemýli.

Princovi sa zdvihli kútiky do šibalského úsmevu. „Takže moja budúca
žena mi chcela zabiť ochranku.“

To ma vytočilo ešte väčšmi ako to puto. „Nechcela som ich zabiť,
Leander.“

Nebesá, ona nie je normálna – pomyslela si mama.
Snažila som sa prečítať aj jeho myseľ. Nešlo to. Hľadela som mu do

očí tak dlho, tak prenikavo, no ani náznak.
Moja snaha mu bola vtipná: „Smiem sa opýtať, o čo sa snažíš, drahá?“
Drahá, ako mi len povedal. Srdce mi radostne poskočilo.
Počkať, čo? Prečo sa mi to stalo? To robí puto?
„Chcem vám prečítať myseľ.“ Založila som si ruky na prsiach. „Aby

bolo jasné, chcela som vašich poskokov zastrašiť. Len som sa bránila.“
„Ale isteže,“ prikyvoval, „skoro si ich upálila, ale len na obranu.“
Snažila som držať kamenný, nahnevaný výraz. „Presne tak.“

Samozrejme, že nie. Ak by bolo treba, zabijem ich. „Mňa nikto odvádzať
nebude.“

„Crystal... Crystal, však? Musím ti pripomínať, že...“ Slová princa
zanikli vo výbuchu. Zasiahla nás čierna mágia. Všetkých nás odhodilo na
inú stranu. V ušiach mi znel vysoký piskľavý tón. Hlava bola otrasená.
Ťažko sa mi vstávalo zo zeme.

Theodor! Nie! Kde je Theodor?! – zneli matkine naliehavé myšlienky.
Pozbierala som všetku silu. Bolo mi na zvracanie. Pred očami som

nemala jednoznačný obraz, všetko sa krútilo.
„Ale čo, ale čo? Elaila sa nám vybila?“ Ostrý škrekľavý hlas mi

doliehal do uší.
Rozlepila som oči. Na čiernom jednorožcovi sedela Redona alebo,
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teda pôvodne, Diamant Temnoty. Dokonca si vytvoril aj postavičku! Mala
dlhé čierne, strapaté vlasy, namiesto očí čierne jamy, z ktorých jej
vychádzal dym. Kožu mala sivú a hladkú ako listy mladého stromu.

Povzdychla si: „Nebolo také náročne nájsť si ťa. Raz ako splynieš,
vydávaš jasný signál ako kométa naprieč čiernym vesmírom.“ Dala pokyn
jednorožcovi. Vybehli rovno oproti mne. Pozbierala som sa, sťažka sa
narovnala. Začala som kúzliť. Okolo ruky sa mi vytvorili žiariace gule. Tie
som vyhadzovala proti nim. Vyhýbali sa im až príliš dobre. Dofrasa, čo je
to za čiernu mágiu? Ju mám poraziť?

Nestihla som zareagovať, prevalcovali ma.
„Čakala som niečo vzrušujúcejšie!“ zoskočila z koňa, schmatla

najbližšie telo a pripla ho na koňa. „Daj mi tvoju moc, kráľovstvo, chcem
všetko, a tvojmu bračekovi sa nič nestane. Máš čas do ďalšieho zatmenia
slnka.“

„THEODOR! NIE!“ zúfalý výkrik nepočuli ani moje uši. Redona vytvorila
portál, prešla cezeň aj s mojím bračekom. Pred očami sa mi odohrávala
nočná mora.

Doplazila som sa k matke, ktorá vzlykala nad svojím najmenším. „Na
smrť svojich predchodcov prisahám, že Diamant Temnoty zabijem a navždy
s ním skoncujem. A kto ma bude chcieť zastaviť, zomrie mocou Elaily!“

Cena Mesta Revúca v kategórii Sci-fi a fantasy, 15 – 25 rokov
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Joey Thorke
SYN VLKA

Lúče slnka. Jej oči. Praskajúce vetvy ihličnanov. Ostré bozky zimy. Ľad pod
nohami, na rieke, vo vzduchu. Ľad zarezaný do duše. Nežné, mäkké,
večné teplo, skryté pod záhybmi kabáta. Biela kožušina. Belasé gombíky.
Ohlušujúce ticho Severu.

Brodí sa snehom, prediera lesom, pohyb násobí míňajúcimi sa
minútami. Nemá nič, len kroky, mráz a túžbu srdca, čo jej tlčie pod
srdcom.

Žiť. Tu.
Žiť. Hneď.
Žiť.
Skrehnutými rukami podvihne dlhú sukňu. Krv – úder osudu.
„Prosím, počkaj ešte,“ hlesne ubolene.
Vzhliadne ku kupole chrámu, čo stojí na úpätí skál. Do zrenice draka

na zástave jej ľudu, trepotajúcej sa tak ďaleko, príliš ďaleko.
Je tam ešte niečo.
Zviera. Vlk. Besní smerom k nej.
„Nie, to nie, on nie!“
Pád do snehu. Žuchnutie beznádeje. S bielou krajinou splynie sťa duch.
Plamene v slabinách prepukajú v požiar.
Žiť! Hneď!
Žiť! Tu!
Žiť!
Bolesť ju trhá na kusy, rozlieva sa z nej, na červeno kropí zem. Trasie

sa v jej zaťatých pästiach, v roztvorených stehnách, reve jej z hrdla, horí
v nej.

Vidí sa znova tam, v Leviho moci, v jeho pekle, ranená, požutá,
bezmocná. Preklína ho a v spaľujúcich vlnách tlačí na svet jeho nanútené
semeno.

Bezprostredne po poslednom kŕči vyčerpane zavrie oči a tie sa zalejú
slzami. Dieťa plače tiež, nahlas a mocne.

Už sú dvaja. Syn a matka.
Syn, žrádlo pre otca. Matka, hromada tlejúceho popola.
Poryv vetra jej načrie do vlasov, nadvihne zopár spotených prameňov,

potom preskočí do dieťaťa a zmení sa na nádych. Zviera je už blízko –
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jeho tlapy zlovestne vŕzgajú v snehu.
Matka z posledných síl zhrnie sukňu, vezme nemluvňa a privinie si

ho. Vie, že to, čo je preň nachystané tým nezmení. Keď už ale musí
zomrieť, nech je to aspoň v teple a s ňou.

Vtom začuje hlas, hlboký, chlácholivý, ani trochu podobný Levimu:
„Neboj sa ma. Volám sa Aaron. Ty si Yvette, však? Poslali ma tvoji ľudia.“

Kľakne si k nej akýsi muž. Má zlatožlté, nečakane láskavé oči, hustú
bradu a je odetý do vlčích kožušín. Menič. Ďalší menič.

„Ty si vlk,“ obviní ho, trasúc sa zimou a strachom o dieťa.
„To som. Ale k svorke nepatrím. Som samotár. Nie som ako tí, čo ťa

uniesli. Mňa sa nemusíš báť,“ zopakuje. „Pomôžem ti. Krvácaš.“
„Máš chuť?“ zachveje sa ona, možno obavou, možno nenávisťou.

„Preto si tu. Zavetril si hostinu.“
Neverí mu. Prečo by mala?
Jej slová v ňom podráždia čosi dravé – no reťaz, ktorou to púta, drží

dobre. „Mýliš sa. Som tu, aby som ťa ochránil. V chráme už nikoho
nenájdeš. Tam už nie je bezpečne. Všetci sú mŕtvi.“

Reakcia príde okamžite. Jej bledá tvár sa skrúti zmesou hnevu a zdesenia,
jej hlas naberie na sile. „Čo to hovoríš? Klameš!“ Dvihne sa na lakti,
vzápätí klesne premožená závratom. Havranie vlasy sa rozsypú po zemi
a jej hlava padne do nich.

Neklame, preletí jej mysľou, keď sa v jeho dlani zajagá prsteň-kľúč,
v ktorom ihneď rozozná insígniu svojho rádu.

„Vieš, že mňa už neochrániš,“ povie zlomene. „Čo sa stalo? Prosím,
nestrácaj čas a prezraď mi všetko.“

„Tvoje mláďa je hladné,“ zmäkne vlk a stisne jej studenú ruku. „Daj
mu jesť, kým ti to rozpoviem.“

Pomôže jej pohnúť sa, podoprie ju a oboch prikryje svojím objatím.
Vtisne ich do tepla kožušín, na ktoré sa pri premene z vlka obracia jeho
srsť. Ona ho nechá. Pre syna. Iba preňho.

Biele ňadro. Hrejivý dotyk. Matka. Domov.
Podivný, vláčny mier.
„Bol som práve na večernom love, keď sa mi do cesty priplietla

dvojica čiernovlasých ľudí. Takých ako ty, aj oči mali ako ty. Nevedel som,
čo sú zač. O vašom ráde som nikdy predtým nepočul. Obaja boli ťažko
ranení, páchli krvou a strachom. Vyšiel som im naproti. Najprv sa ma
zľakli, no potom pochopili, že im chcem pomôcť.“
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Žena sa trasie, počúva, sila z nej uniká. Dieťa sa spokojne mrví a hltá
prvé okamihy svojho a posledné okamihy jej života.

„Prezradili mi, že sú z rádu, ktorý ešte ráno žil neďaleko, v bielom
chráme na úpätí skál, a ktorý práve padol v snahe zastaviť nejaké strašné
zlo. Pred ním unikali a tomu, čo na nich vykonalo, nakoniec podľahli. Dali
mi prsteň, jediný, ktorý sa im pred votrelcom podarilo skryť. Úpenlivo ma
prosili, aby som šiel k svojim, teda k vlkom, a aby som ťa, ak ťa nájdem
živú, vyrval z ich pazúrov. Pretože ty si teraz, tak vraveli, posledný strážca
drakov.“

„Verím ti,“ vydýchne Yvette a jej bledým lícom zbehne slza. Podaný
prsteň neprijme, namiesto toho ho zavrie v jeho dlani. „Ako umreli?“

„Na kliatbu. Inak si to neviem vysvetliť. Takú smrť, akú mali oni a tí
v chráme, som ešte nikdy nevidel.“

Spomedzi jej pier sa sotva počuteľne pretisne zopár slov. Azda
modlitba.

„Levi musí byť blízko. To on ti ublížil, však? Poznám pach jeho svorky.
Vycítil som ich už vtedy, keď som k tebe bežal. Onedlho budú tu. Chce
ťa späť. Odnesiem ťa niekam. Skryjem ťa.“

„Mňa nechaj tak, menič,“ zastaví ho čiernovláska a prosebne k nemu
zdvihne zrak. „Vezmi môjho syna. Chráň ho. Ty si dobrý – nauč to aj jeho.
Postráž preňho kľúč. Zlo, ktoré spomínaš, o ňom ešte nevie. Ešte má čas
vyrásť. Keď sa draky prebudia, všetko skončí. Ostane len on. Musíš ho
pripraviť. To on je posledný.“

Muž zaváha, skočí pohľadom z matky na chlapca a späť. Tak veľa sa
treba spýtať, tak veľa pochopiť. No ona je preč.

Zatlačí jej viečka a opatrne vezme drobné stvorenie, mrnčiace na jej
nehybnej hrudi, do svojich veľkých, v podobných úlohách neskúsených
rúk. Odtrhne kus teplej látky z jej šiat a zabalí ho doň. Konečne vstane.

Sneh nasiaknutý krvou zavŕzga pod váhou jeho krokov. Neďaleko
zavyje vlk.

Zrýchli. Skoro beží. Obzrie sa, potom opäť. Nad riekou letí kŕdeľ vtákov.
V diaľke sa trblieta strecha Yvettinho vyľudneného domova. Sneh na
skaliskách za ním pripomína stuhu z bieleho hodvábu.

Chlpy sa mu ježia, svaly sa napínajú na skok do zvieracej podoby. Ale
úniku už niet. Pozrie dole, do kolísky, ktorou sa pred chvíľou stalo jeho
rameno. Dieťa jemu zverené hľadá mäkkosť a istotu matky, naťahuje
drobné, zvrásnené prstíky. Nachádza len jeho, drsného, akosi nie celkom
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ľudského, stvoreného do bitky.
Šelmy sa približujú zo všetkých strán. Zozadu ide Boya, beta samec,

spolu so svojou družkou. Zľava cerí tesáky Kay, čierny ako noc. Vpravo
vrčia Alvar a Tyk, za nimi našľapuje Mira. Priamo do cesty sa postaví
mohutný vodca svorky.

Aaron zastane. Pevne sa zahľadí zvieraťu do očí.
„Nechaj ma prejsť, Levi.“
Pysky bledosivého vlka sa zachvejú hrdelným zvukom. V

nasledujúcom okamihu sa z miesta, kde stál, zlovestne vzpriami muž.
Okolo svalnatého tela má omotané kožušiny, z jeho pohľadu ide smäd po
krvi.

„Daj sem to šteňa!“ zahučí.
„Čo s ním chceš?“
„Čo ťa do toho?“
„Nedám ti ho, je pod mojou ochranou.“
Beštia sa uškrnie, hneď nato rozrehoce. Zvyšok svorky sa pripojí

zborovým vytím.
„Ešte stále som tvoj brat,“ zavrčí Aaron. „Tak mi uhni z cesty.“
Po tých slovách starší zo súrodencov pozvoľna stíchne. Hrozivo sa

priblíži, zaiskrí očami. „Je snáď to decko od teba?“
Právom otca vyrazí, no Aaron ho zastaví lakťom a prudko odsotí.
„Už si si raz robil nárok na niečo, čo ti nepatrilo. Si taký hlúpy, alebo

tak rýchlo zabúdaš? Tentoraz by mi nemuselo stačiť vyhnať ťa zo svorky!“
„Nie ja, ale ty si si vzal, čo nebolo tvoje!“
„Všetky samice v svorke sú moje. Som alfa, som právo,“ pripomenie

mu Levi posmešne. „Ty si bol vždy viac človek ako vlk. Mal som ťa utopiť
hneď, keď si sa narodil.“

„To si mal,“ precedí Aaron pomedzi zuby. „Teraz ja zabijem teba.“
„Tak ty ma vyzývaš,“ zachechce sa ten druhý a výhražne tresne

päsťou jednej žilnatej ruky do dlane druhej. „Ako chceš.“
Nálada prizerajúcej sa svorky sa v okamihu zmení. Niektoré vlky

nedočkavo zavyjú, iné podráždene vyceria tesáky, no ani jeden sa
neodváži zasiahnuť. Všetky s napätím, a niektoré aj s tajnou nádejou,
čakajú, čo sa bude diať.

„Mira,“ osloví vyzývateľ tú najmĺkvejšiu z vlčíc. „Podrž mi to mláďa.“
Tuší, že len jej môže teraz veriť. Tak ako on, ani ona predsa nikdy

nemohla odpustiť násilie, ktorého sa Levi dopustil na Iwar – jeho žene
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a jej milovanej priateľke.
Prsteň, ktorý mu bol spolu s chlapcom zverený, chytro schová do

provizórnej perinky a celý pomrnkávajúci balíček položí do čakajúcich rúk
striebrovlasej dievčiny. Potom sa postaví medzi ňu a Leviho.

Ešte s bratom ani nestoja tvárou v tvár, už mu po ramene chňapne
papuľa plná ostrých zubov.

„Ty podlý had,“ vypľuje Aaron, uskočí a tiež sa premení.
Teraz sú si rovní – vlk proti vlkovi.
Vrhnú sa na seba. Kmášu. Trhajú. Ťahajú. Hryzú. Teraz je na chrbte

biely, potom zasa sivý. Srsť oboch farieb je zakrátko postriekaná krvou.
Nikto nevie, či vlastnou, či súperovou. Ich rozhorúčený dych sa v
mrazivom vzduchu mení na paru. Raz zavrčí jeden, potom druhý. Sneh
odletuje spod ich láb, líha pod ich telami. Levi udrie po krku. Aaron útočí
na brucho. Potom si ciele vymenia. Bojujú dlho. Obaja sú už na pokraji
síl, no vzdať sa nedá.

Napokon príde posledný, osudný útok. Bolestné zakňučanie.
Definitívna porážka.

Nový alfa samec namáhavo dychčí. Pri ňom leží krvavá zdochlina.
Sadne si k nej, chvíľu na ňu hľadí a potom hlasno, víťazoslávne zavyje.

Zvyšok svorky sa okamžite pridá.
Mira pokľakne a vystrie ruky, na ktorých sa hmýri nemluvňa. Vlk

vezme látku, ktorá dieťa drží do zubov a poklusom sa vydá do zasneženej
pláne, v ústrety nejasnej budúcnosti.

Zvyšok svorky ho pozvoľna nasleduje.
Žiť – kde inde, ak nie tu, medzi dravosťou vlkov a vášňami ľudí, čo

v nich stratene blúdia?
A žiť kedy, ak nie hneď – kým je ešte čas.

3. miesto v kategórii Sci-fi a fantasy, nad 25 rokov
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Miriam Kovalčíková
ŠKAREDÁ NA POHĽAD, DESIVÁ VNÚTRI

Tma, ktorú videla, bola taká hustá, že sa ňou až dusila.
Rukami v stareckom predklone, aby dočiahla čo najďalej, slepo

rozhadzovala okolo seba, kým sa jej nepodarilo zachytiť niečoho
pevného. Stena, roh stola, polica s knihami. Zúrivo krútila hlavou v
zúfalej túžbe zachytiť aspoň maličký náznak svetla. Čokoľvek, čo sa dá
vidieť. Vždy cez okná presvital kúsok mesiaca alebo špinavý záblesk
pouličnej lampy, dnes nič.

…
Chcela sa zabaliť do teplej hodvábnej prikrývky ako vždy, keď ju v noci

prebral chlad, ale nikde nebola. Hmatkala okolo seba a necítila nič než
studené dlaždičky. Nebola v posteli, bola na zemi. Hlava čudne
vykrútená. Krk stuhnutý. Pohla pravou rukou, chcela sa nadvihnúť, no
ruka sa jej pošmykla na niečom tekutom. Otočila hlavu doprava za rukou
a uvidela veľkú červenú kaluž. Bola lepkavá a páchla po železe.

…
Cítila zápach dlho nemytého tela. Skrútená v embryonálnej polohe,

aby v starom kresle zabrala čo najmenej miesta. Cez pootvorené dvere
počula šepot hlasov. Boli nervózne a otrávene si skákali do reči.
Nerozumela, čo hovoria a bolo jej to jedno.

Zaryla prstami do diery vo výšivke bielych šiat a silno potiahla. Zvuk
trhanej látky ju rozosmial. A smiala sa ešte aj potom, ako ju dvaja silní
chlapi ukladali do auta s nápismi.

…
Kráčala neznámym mestom, nemala cieľ a nemala sa kam vrátiť.

Zvláštne, vždy milovala samotu a neznášala davy. Dnes by vraždila za
akúkoľvek ľudskú tvár. Niekoho, kto by jej vedel povedať, kde je a čo tu
robí.

Bola neskutočne unavená, chcelo sa jej spať. Zaspať aspoň na 5 minút
a potom sa prebrať. Vo svojom dome, vo svojej posteli, na zvuk
štekajúceho psa od susedov. Príjemne nasratá na obyčajný nudný život.

Leží v posteli, cez veľké okno spálne vidí prichádzať auto doručovacej
spoločnosti. Zastane pred jej domom, ona v rýchlosti vybehne z postele,
z vešiaka pri dverách stiahne dlhý červený kabát a len v papučiach
vybehne von. A s balíčkom kníh potom civie na zabuchnuté dvere, na
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okoloidúceho, ktorý zavolá zámočníka, na zámočníka, ktorý dvere síce
otvorí, ale dnu ju nepustí, lebo nevie preukázať, že je to jej dom. Na
policajtov, ktorí ju požiadali, aby neobťažovala majiteľov domu. Na
majiteľov domu, ktorých nikdy nevidela.

Takto sa to stalo?
Bola jej ukrutná zima, hoci všade naokolo kvitla teplá jar.
…
Ela vedela, že tento deň raz príde. Samozrejme. Ako všetci storoční.
Obálku jej doručili pred dvoma týždňami. Bolo tam všetko. Jej rodný

list, pozvánky pre príbuzných a priateľov s dátumom, miestom a
presným časom jej poslednej rozlúčky. Akýsi dlhý dotazník, presný
postup, ako to celé bude prebiehať. A samozrejme, úmrtný list.

Poznala tie dokumenty naspamäť. Už sa s pár ľuďmi takto rozlúčila.
Koľko to je? Trištyri roky, čo platí Zákon odchodu?

Zlaté dvadsiatky, keď sa ešte zomieralo romanticky náhodne. Dnes
sa človek vďaka vede dožil stovky pri plnej sile, ale nakoniec to aj tak
prišlo. Obálka, Dom poslednej rozlúčky. Koktail smrti. Dokonale namiešaný
pre každého víťaza osobne.

…
Ona sama sa zúčastnila už niekoľkých odchodov. Všetky sa konali

vonku. Chápala to. Záhrada Domu poslednej rozlúčky bola nádherná
v ktoromkoľvek ročnom období. Vždy perfektne upravená.

Vnútri budovy ešte nikdy nebola. Bola to škaredá sivá kocka a
pôsobila veľmi nevľúdne. Nuž, táto budova bola hnusná hlavne svojím
účelom. Ťažko sa dalo očakávať, že by sa mohla nejakému návštevníkovi
páčiť. Dnes bude mať príležitosť poriadne si ju obzrieť. Dnes a najbližšie
dva týždne. Prečo to vlastne trvá až tak dlho?

Keď tak nad tým premýšľala, nikdy nepochopila, prečo si ľudia na
poslednú chvíľu všetko rozmyslia a celý precízne pripravovaný príhovor
nakoniec skrátia na nudné: Zbohom, moji drahí. Nehovoriac o tom, že všetci
vyzerali akosi nezdravo a čudne. Zrejme čakať na smrť v neznámom
prostredí nie je úplne najväčšia sranda.

Aká je vaša najväčšia nočná mora?
Aká je vaša najstresujúcejšia predstava?
Čo je pre vás najdôležitejšie?
Bez čoho by ste nedokázali žiť?
Čoho by ste sa nikdy nedokázali vzdať?
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Čo by ste si želali, keby ste vedeli, že máte ešte rok života?
Celý dotazník mal asi dvesto podobných otázok. Ešte aj tu v

apartmáne, kam ju nakoniec zaviedli, márne premýšľala nad tým, načo im
to bude.

…
Pokúšala sa spoznávať priestor a predmety okolo seba. Musí nájsť to,

čo jej prekážalo. Zrazu prudko zastala. Police s knihami. Popri dlhšej
stene chodby. A tie, čo sa nezmestili, v komínkoch naukladané vedľa
políc, priamo na zemi. Celé stohy kníh. Načo sú slepej knihy?

Bez čoho by ste nedokázali žiť?
Prebrala sa s pocitom, že sa dusí. Ležala na zemi, priklincovaná

niečím mäkkým, ťažkým a odporne páchnucim. Celé telo mala
dolámané, už nevedela rozoznávať jednotlivé druhy bolestí, ktoré
zažívala. Zrazu tá smradľavá kopa sebou dvakrát zúrivo trhla a pomaly
uvoľnila tlak. Elena pochopila, že bola práve znásilnená.

Na jej zúfalý krik vbehli do miestnosti štyri biele postavy, s námahou
ju zdvihli zo zeme, kde sa zakliesnená pod nemocničnou posteľou triasla
od strachu.

Aká je vaša najstrašnejšia predstava?
Posúvala sa po studenej zemi po centimetroch. Na čistučkej bielej

dlažbe zanechávala širokú červenú škvrnu.
Prečo si ešte nezavolala pomoc? Vlastne, kde má mobil? A prečo sa

oveľa viac desí tej šmuhy na zubnou kefkou vydrhnutej dlažbe ako
svojich vlastných zranení?

Zubnou kefkou vydrhnutá dlažba?!
Pred očami jej zrazu vyrazil obraz zo starého filmu.
Žena kľačí na štyroch, zubnou kefkou drhne špáry v dlažbe a nad ňou

stojí dvojmetrový chlap s cigaretou v ruke. Popol ledabolo odpadáva na práve
vyčistené dlaždice, aby ich mohol nohou rozotrieť. A ona umýva a umýva.

Zrazu ticho preťal nečakaný zvuk. Elektronicky upravená melódia.
Telefón.

„No?“
Elena zamrzla v pohybe.
Aká je vaša najväčšia nočná mora?
Ležala v parku na lavičke. Červený kabát už strácal svoje luxusné

kontúry. A nehrial. Bol ťažký od vody a páchol močom. Vedela, že je zle.
Ďalšia veľká kvapka jej zliezla dole po líci a nekompromisne trafila kútik
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úst. Oblizla ju jazykom. Dnes pršalo na slano.
…
Keď Ela konečne otvorila oči, cítila, ako ju v nich príšerne štípe. Mala

ich akoby niečím zalepené, ale prstami nenahmatala žiadnu prekážku.
Pozrela sa okolo seba a v prvej chvíli si nebola istá, čo sa deje.
Na vešiaku pri dverách zbadala svoje rozlúčkové šaty. Bola

presvedčená, že včera si ich zavesila do skrine. A dnes sú vystavené,
akoby pripravené na použitie.

Pri každom najmenšom pohybe jej do hlavy vystrelil osteň bolesti
a záblesk čohosi podivne známeho. Leží na zemi vo vlastných výkaloch
a mobil príliš ďaleko, aby mohla zavolať pomoc. Zima a strach. Leží na
lavičke a mokne. Slepecky naráža do nábytku a na rukách cíti gumené
popruhy.

Vtedy zbadala spod postele vytŕčať malý lesklý obdĺžnik. Zobrala
mobil do ruky a pokúšala sa ho zapnúť. Bol takmer vybitý. Z posledných
kvapiek energie jej dovolil len zahliadnuť dátum a množstvo upozornení
na neprečítané správy a neprijaté hovory. 14.7.2069. 4:00.

Prespala ostatné dva týždne svojho života. Z posledných síl dobehla
na toaletu, aby to poznanie vyzvracala.

…
Prišli po ňu presne o hodinu. O piatej ráno sa narodila, o piatej ráno

aj zomrie.
Už mala oblečené šaty, umyté vlasy, na tvári posledný mejkap. Nech

už to má všetko rýchlo za sebou.
…
V tmavej miestnosti, kam ju doviedli, sedelo päť osôb. Nevedela, či

sú to ženy alebo muži. Boli zahalení v stredoveko vyzerajúcich plášťoch
s kapucňou, ktorých tieň perfektne zakrýval každú tvár. Hlasy
elektronicky upravené. Neutrálni ako nuly.

…
Nádvorie bolo plné na prasknutie. Ani nerozoznávala tváre. Všetky sa

jej zlievali do farebnej dúhy, ostro kontrastujúcej s tmavozelenou trávou
a bielymi kvetmi čerešní.

Zbohom moji drahí.
…
Už je zase vo svojej izbe. Vydesená na smrť, no tá, bohužiaľ, zatiaľ

nepríde. Nech by si to akokoľvek želala. Keď jej to povedali, najskôr vôbec
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nepochopila.
Najviac zo všetkého ju miatol práve ten pocit, tá zvláštna túžba už

viac nežiť. Nie zomrieť, to nie. Len už viac nežiť.
„Budete žiť ešte jeden rok. Je to o rok viac, ako ste očakávali.“
Mala by sa tešiť.
Čo by ste si želali, keby ste vedeli, že máte ešte rok života?
Smrť.
…
V luxusne zariadenej pracovni riaditeľa Domu poslednej rozlúčky

bolo rušno. Zátky od šampanského triafali vysoký strop a robili v ňom
ďalšie odtlačky.

Oslavovali.
Po dlhom čase opäť raz skvelý výsledok. Posledné dva mesiace boli

hry dosť nudné. Väčšina hráčov odpadla už po pár dňoch. Museli hry
prerušiť, aby hráči ako-tak zvládli aspoň rozlúčku. Šialenci boli pre ich
hry načisto nepoužiteľní. Dnes majú konečne zase dôvod na veľkú
oslavu. Málokto totiž vedel takto podrobne a prepracovane popísať svoje
nočné mory ako pani Elena. A málokto vydržal celé dva týždne bez
prebudenia.

„Vždy som mala strach zo závislosti od iných, zo straty zraku, slobody.
Žila som radšej sama. Bála som sa riskovať život s nejakým násilným
partnerom. Najviac ma vždy desila možnosť, že raz prídem o zdravý
rozum, že stratím samu seba, svoje spomienky. Vždy som potrebovala
nezávislosť. Kontrolu nad sebou a svojím životom. Schopnosť a možnosť
rozhodovať sa. A nevedela by som si predstaviť život bez kníh. Bez
čítania a písania.“

Tak jej to len stačilo vziať a hra sa mohla začať. Na iks fantastických
variácií.

Čakali ich vzrušujúce dni. Ďalšie dva-tri týždne v hlave niekoho, kto
už vie, že je pokusný králik. Vo svojich snových prežitkoch to však bude
len tušiť. V malých náhodných okamihoch bude vedieť, že niečo nie je
v poriadku, ale nebude si s tým vedieť poradiť. Zatiaľ. Postupne jej budú
znižovať dávkovanie psychotík. A uvidia, čo to s ňou urobí. Jasné, že
nevydrží, ale práve to, že jej to nepovedali, pridávalo do hry to správne
korenie.

…
Keby vedela, čo sa deje v jej spálni, bola by paňou situácie. A musela
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sa rozhodnúť rýchlo. A pokiaľ možno, správne.
Zdvihla sa zo zeme. Nohy sa jej triasli od únavy a po príliš dlhom čase

strávenom v nepohodlnej polohe na tvrdej studenej dlažbe. Otvorila
kohútik a napila sa.

Nestalo sa vôbec nič. Nikto sa nikde nepohol. Neozval.
Spí?
Vystrela sa a vykríkla. V miestnosti za ňou bola akási vychrtlá

zakrvavená príšera. Až po chvíli si uvedomila, že sa pozerá do zrkadla.
Stačili tri kroky. Pravá, ľavá, pravá. A bola v jame levovej.
Miestnosť bola úplne prázdna. Úplne. Úhľadne ustlaná posteľ ju

lákala.
Keď však chcela odhrnúť deku, aby sa pod ňu krásne šuchla, uvidela

svoje zakrvavené ruky. Celé telo mala od vody, krvi a moču.
Musí sa osprchovať. Zmyť zo seba všetko, čo tam nepatrí. Rýchlo sa

vrátila do sprchy.
Prebrala sa na ukrutnú zimu a kŕče v nohe. Oči mala niečím zalepené

a nemohla ich otvoriť. Len na malú štrbinku, aby zahliadla krvavú škvrnu
vpravo od svojho tela. Medzi nohami sa jej rozpustilo horúce teplo. Z hĺbky
domu sa ozvalo zakašľanie.

Otvorila si dvere kľúčom, ktorý našťastie pri úteku z Domu poslednej
rozlúčky našla vo svojej izbe.

Vôbec nepremýšľala nad tým, kde sa tam vzal. Len ho schmatla
a utekala.

Zamkla za sebou na dvakrát. Pozorne skontrolovala všetky detaily
dnu v dome. Poličky, knihy, nábytok, ešte aj oblečenie, ktoré zatiaľ
nestihli odniesť.

Bolo už skoré ráno, napriek tomu si po horúcej sprche hneď obliekla
svoje staré pyžamo, zamotala sa do hodvábnej prikrývky a okamžite
sladko zaspala.

Zobudila sa na zvuk zvončeka. V polospánku si na seba natiahla
kabát a len v papučiach vybehla von.

Zabuchnuté dvere. Sused. Kľúčová služba. Policajti. Lavička v parku.
Sedela v obývačke na zemi. Okolo seba poukladané veci, ktoré

nemohla potrebovať. Dioptrické okuliare, kľúče od auta, knihy, krížovky,
počítač. Toto boli dôkazy, že nie je slepá, a predsa. Možno sa jej to stalo
len včera. Z ničoho nič sa zobudila a nevidí. Snažila sa spomenúť si. V
hlave sa jej však dookola točil len jeden desivý záber. Päť tmavých postáv
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jej oznamuje, že ešte neprišiel jej čas.
Po dlhom čase bola zase v meste. Kúpil im zmrzlinu a sadli si na

drevenú lavičku pod košatou čerešňou. Obzerala sa okolo seba. Tváril sa
pokojne, ale vedela, že ju nenápadne sleduje. Aby zachytil aj najmenší
prejav stresu v jej pohyboch. Jej reakcie zvykli byť často veľmi
neadekvátne a vznikali úplne nečakane, bez akéhokoľvek podnetu. Aspoň
tak to mala zapísané v lekárskych záznamoch. Sama si na nič z toho
nepamätala.

Zrazu jej pohľad pritiahla žena v dlhom kabáte, prichádzajúca na
štvorcové námestie z juhu. Prekvapená ju spoznávala v zábleskoch
spomienok, ktoré nikdy nezažila.

Prebrala sa až na svojej izbe, priviazaná k posteli koženými popruhmi.
A pár krokov odtiaľ, v škaredej sivej budove, sa bohovia v čiernych

oblekoch ohromne zabávali.

2. miesto v kategórii Sci-fi a fantasy, nad 25 rokov
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František Škoda
LÁSKA A SMRŤ

„Vyzerá to tak, že dnes otrčím kopytá!“ zakričala stará čarodejnica z postele.
Gabriela sa strhla a vyliala za lyžičku elixíru, ktorý sa práve chystala

ochutnať.
„Preboha, babka Golgová, prestaňte tak hovoriť!“ zvolala. „Bez vás to

nezvládnem! Veď ja stále neviem, ako byť dobrou čarodejnicou!“
„Ale Gabuška, šak na tom nič nie je,“ povedala babka. „To len trháš

bylinky, občas skočíš na metlu a tváriš sa strašne dôležito. Kde sa dá,
pomôžeš, kde nie, povieš, že dotyčný je už na lepšom mieste a šeckých
odtiaľ pozdravuje.“

„Lenže mne ani nikto neverí, že som čarodejnica. Ani len bradavicu
nemám na nose. Všetci si myslia, že som iba mladé dievča, ktoré vás
opatruje.“

Babka Golgová si popravila vankúš a zahľadela sa na Gabrielu.
„To príde, moja. Neboj. Alebo to urob ako ja – zobrala som si starého

Golgu a ten potom sám začal po krčmách vytrubovať, aká som striga!“
povedala babka a rozosmiala sa až tak, že ju chytil záchvat kašľa.

„Ja si nikoho nenájdem,“ povedala Gabriela a pozerala na svoj
smutný odraz v kotlíku. „Vždy, keď sa mi niekto zapáči, sa príliš rýchlo
nadchnem. Potom som celá hŕŕŕ, až kým sa dotyčný nezľakne a neujde.
Nie, ja nemám nikoho, len vás, babka.“

„Lenže ja dnes naozaj zomriem, dušička.“
„Prestaňte to stále hovoriť! Ako to môžete vedieť!?“ skríkla Gabriela

nahnevane.
„No tak po prvé, skúsená čarodejnica ako ja, to vycíti. A po druhé, už

dobrých desať minút mi na posteli sedí smrtka.“
Gabriela sa rýchlo obrátila, pustila lyžicu na zem a zhíkla. Na kraji

babkinej postele sedela vysoká bytosť oblečená v čiernych háboch, hlavu
skrytú v kapucni mala obrátenú k babke Golgovej a v kostnatej ruke
zvierala kosu.

„Preč, ty mátoha!“ zvolala Gabriela.
Postava pomaly obrátila hlavu ku Gabriele. Pod kapucňou nebola

žiadna tvár. Len tma.
„Je čas,“ povedala Smrť monotónnym hlasom.
„Aký čas?“ rozčuľovala sa Gabriela. „Babka Golgová je čiperná ako
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rybička!“ povedala a ukázala na čarodejnicu, ktorá medzičasom zaspala.
„Babka!“ zvolala Gabriela a zatriasla ňou.
Čarodejnica pomaly otvorila oči a usmiala sa na Gabrielu. Potom za

ňou zazrela Smrť, ktorá ju kostnatým prstom volala k sebe a úsmev jej
zmizol. Vrátila sa späť k dievčaťu a jej tvár plnú paniky si zobrala do dlaní.

„Musím ísť, dušička. Zvládneš to!“
„Nie! Prosím! Ešte aspoň jeden deň!“ plakala Gabriela.
„Nepomôžeš si, Gabuška,“ hovorila babka pomaly. „Toto telo je skrz-

naskrz zhumplované. Prejedené, prepité, prefajčené,
pretancované. Kompletne prežité. Porodilo deti, vyliezlo na hory a do
zopár chumajov si aj koplo. Ale už si potrebuje oddýchnuť. Už nie je nič,
čo by mu dalo energiu na posledné dobrodružstvo.“

Gabriela sa zarazila.
„Ale čoby nie! Veď máme Nakopávač! Vždy ste hovorili, že preberie aj

mŕtvolu! O čo väčší účinok bude mať na skoro-mŕtvolu!“
Babka Golgová chcela protestovať, ale Gabriela rýchlo vyskočila,

dobehla k poličkám a prehrabávala sa vo fľaštičkách. Potom jednu
priniesla, vysypala si z nej prášok na ruku a nadýchla sa.

„Gabriela Klinčeková, okamžite zastav!“ zvolala babka rázne.
„Prosím! Stačí, keď to tú mátohu zdrží na jeden deň!“
„Šak dobre, Gabuška. Ale ak do mňa fúkneš to, čo máš na dlani, tak

stále zomriem, len sa do teba na smrteľnej posteli bezhlavo zamilujem.“
Gabriela sa pozrela na fľaštičku a všimla si na nej namaľované

červené srdce.
„To je sušený elixír lásky z jarných kvetov,“ vysvetľovala babka.

„Nakopávač je na poličke vedľa. Ten takto pekne nevonia, smrdí po
Golgovej pálenke a zázvore.“

Gabriela sa otočila a sfúkla prášok z dlane za seba. Potom sa
postavila a bežala po správnu fľaštičku.

„Naozaj pekne vonia,“ povedala Smrť, ktorá sa ocitla v oblaku z prachu
jarných kvetov.

„Čo ty o tom môžeš vedieť, šak nemáš ani nos!“ povedala babka.
Gabriela sa vrátila s fľaštičkou Nakopávača. Práve keď si chcela na

dlaň nakvapkať pár kvapiek, jej ju babka Golgová vytrhla a odpila si dobré
tri dúšky.

„Ech, tá píše!“ zvolala a posadila sa. „Hneď mi nohy prekrvilo! Smrtka,
ďakujem ti za návštevu, ale asi budeš musieť prísť aj zajtra.“
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* * *
Na druhý deň sedela babka v hojdacom kresle, v lone jej spala čierna

mačka a Gabriela pochodovala po dome so svojím zápisníkom.
„A čo ak ma zavolajú k pôrodu?“ spýtala sa nervózne prekračujúc

z nohy na nohu.
„Tak prídeš.“
„Ale čo ak si nespomeniem, ako rodiť?“
„Myslím, že túto časť za teba urobí rodička.“
„Ale čo ak to bude trvať príliš dlho?“
„Tak si otvoríš knihu a vypýtaš si čaj.“
„Vy si z toho robíte žarty!“ osopila sa Gabriela na čarodejnicu.
„Dušička, ja neviem, čo viac ti mám povedať. Šecko vieš. Ten tvoj notes

má v sebe múdrosti, ktoré som už aj ja zabudla. Vieš robiť šecko, čo by
mala vedieť správna čarodejnica. Už len musíš uveriť, že ňou naozaj si.“

„To sa vám povie...“ začala Gabriela, keď ktosi zaklopal na dvere.
Gabriela prišla k dverám a otvorila ich. Stála v nich Smrť.

„Nie! Ešte nie!“ zvolala.
„Nie som tu pre Golgovú,“ ozvalo sa z kapucne. „Potrebujem pomoc.

Je mi zle.“
„Čo si jaká zdutá?“ zakričala babka z kresla. „Čo ťa smrtka

preskočila?“ dodala a spustila svoj hurónsky smiech.
„Od rána chodia po svete ľudia, ktorí by mali byť mŕtvi a ja po nich

nechodím.“
„Prečo?“ spýtala sa Gabriela.
Smrť vošla dverami dnu a sadla si na babkinu posteľ.
„Lebo nechcem,“ povedala a sklopila hlavu.
„A čo by si chcela robiť?“ opýtala sa Gabriela.
„Trhať a zaplietať púpavu.“
Gabriela s babkou Golgovou sa na seba zmätene pozreli.
„Počúvať peknú hudbu,“ pokračovala Smrť. „Tancovať v strede lúky,

písať básne.“
„To snáď nie!“ povedala Gabriela.
„No ja padnem na riť! Ona ten nos asi má!“ zvolala babka.
„Smrť? Necítiš sa náhodou takto od tvojej poslednej návštevy

u nás?“ spýtala sa Gabriela.
Smrť pozerala dolu a mlčala.
„Smrť, môžeš sa na mňa pozrieť?“
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„Nie.“
„Prečo?“
„Lebo vždy, keď ťa vidím, mám pocit, akoby vo mne lietal okrídlený

hmyz.“
Gabriela sa odtiahla a vystrašene pozrela na babku.
„Ale mám tu pre teba toto,“ povedala Smrť, siahla si do plášťa,

vybrala kyticu zvädnutých čiernych ruží a podala ich Gabriele.
„Ehm, ďakujem,“ povedala Gabriela a keďže nevedela, čo má urobiť,

zo slušnosti si k nim privoňala. Boli bez vône.
„Je tam aj taká tá vecička,“ povedala Smrť a ukázala na malý papierik

schovaný v kytici.
Gabriela papierik roztvorila. Bolo na ňom čiernym atramentom

načmárané:
Ruže sú čierne.
Ľalie tiež.
Ak chceš ísť so mnou,
tak sa podrež.
Gabriele sa roztriasli prsty na rukách.
„Ty chceš, aby som zomrela a odišla s tebou do sveta mŕtvych?“
„Myslím, že to by mi pomohlo, áno.“
„To je od teba veľmi vznešená ponuka, ale vieš, mne sa páčia muži

a nie... Čo si ty vlastne?“
„Smrť.“
„No, vidíš. Ja mám asi radšej živé bytosti,“ povedala Gabriela

a nervózne sa usmiala.
„Lenže mňa teraz z toho bolí v oblasti hrudníka,“ povedala Smrť.

„Nemáte na to nejakú fľaštičku?“
„Ľudia na to väčšinu pijú z fľaštičky Golgovej pálenky,“ pridala sa

babka. „Ale z toho by ti bolo nakoniec ešte horšie než teraz.“
„Tak čo mám robiť?“
„Musíš vydržať. Každá láska po nejakom čase prejde. Ozajstnej to

trvá roky, práškovej len dni. Len vydrž,“ radila babka.
Na to sa Smrť zdvihla z postele a so zvesenou hlavou odkráčala von.
„Babka Golgová, ja mám strach,“ povedala Gabriela trasúcim sa

hlasom.
„Ále, z nejakej smrtky? No tak, čarodejnica sa predsa takých

maličkostí nebojí!“
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* * *
Na druhý deň ráno sedela babka znovu v hojdacom kresle a znovu jej

v lone spala čierna mačka. Gabriela však tentoraz už po byte so
zápisníkom nechodila. Teraz ju mala v hľadáčiku Smrť a zrazu jej všetky
ostatné problémy prišli smiešne. Jasné, že vie, ako odrodiť dieťa. Pozná
všetky bylinky v okolí a na metle letí ako úplný profesionál. Lenže nikdy
od nikoho nepočula o tom, ako sa zbaviť Smrti ako nápadníčky. Sedela za
stolom a premýšľala. Toto je druhý deň, elixír lásky už isto vyprchal. No
čo ak nie? Čo ak jej láska nemôže zomrieť, pretože nie je inej Smrti, ktorá
by ju zabila?

Ozvalo sa zaklopanie.
Tak predsa je tu.
Gabriela otvorila dvere a za nimi stála Smrť. Na krku mala

prilepeného mŕtveho motýľa.
„Mám pre teba darček,“ povedala Smrť a podala Gabriele muchotrávku.
„Ďakujem,“ povedala Gabriela a chytila muchotrávku opatrne za

hlúbik. „Je krásna, veľká. Niekde si ju vystavím. Budeš potrebovať ešte
niečo, alebo môžem zatvoriť dvere?“

„Zjedz ju.“
„Teraz?“
„Áno, chcem vidieť, ako ti darček chutí.“
Gabriela sa zamračila. „Ty ma chceš zabiť?“
„Áno,“ povedala Smrť.
„Lenže ja chcem žiť, chápeš?“ povedala Gabriela frustrovane.
„Ak máme byť spolu, bude lepšie, ak zomrieš.“
„Ale ja s tebou nechcem byť!“
„Lenže ja bez teba neviem žiť.“
„Veď ty ani nežiješ!“ vykríkla Gabriela a chcela zabuchnúť dvere, no

Smrť do nich rýchlo strčila kosu.
„Dobre, dobre. Nehnevaj sa. Tu máš na udobrenie jabĺčko,“ povedala

Smrť a vytiahla spod hábov červené jablko, z ktorého úplne viditeľne
trčali ihlice, špendlíky a zo dve čepele.

„Nechcem!“
„Tak sa poďme len nezáväzne zabaviť. Čo takto preteky? Kto prvý

skočí z útesu, je víťaz!“
„Nie!“
„A keby sme sa len hojdali? Poznám na to dobrý strom. Dáme si
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okolo krku lano...“
„Daj mi pokoj!“ vykríkla Gabriela a teraz sa jej dvere zabuchnúť

podarilo. Celá rozrušená si sadla za stôl a zhlboka dýchala.
Babka Golgová sa hojdala v kresle a na tvári mala úsmev.
„Výborne, Gabuška. To bolo odmietnutie hodné čarodejnice!“
Gabriela sa pozrela na babku a snažila sa spracovať, čo jej práve

povedala, keď sa vchodové dvere rozleteli na kúsky.
Smrť vošla dnu.
„Ak nechceš zomrieť sama, zabijem ťa ja. Možno sa budeš hnevať, ale

budeme mať celú večnosť na to, aby si sa naučila milovať ma.“
V Gabriele to začalo vrieť. V hrudi pocítila hrču horúceho hnevu

a odtiaľ sa jej rozlial do celého tela. Cítila ho aj v končekoch prstov.
Vyskočila na nohy, zvraštila obočie a skríkla:

„ZMIZNI!“
Smrť odhodilo dozadu a hodilo na zem.
Babka Golgová neveriacky otvorila ústa.
Gabriela zatínala päste.
Smrť chvíľu ležala, no napokon sa posadila, postavila a vyrástla do

väčšej výšky ako predtým. Chytila kosu pevne oboma rukami a napriahla
sa s ňou až za chrbát.

„Nikto na tomto svete nedokáže vzdorovať smrti. Každý jej raz
podľahne. A podľahneš aj ty.“

„Hej, smrtka!“ ozvalo sa spoza Gabriely.
Babka Golgová stála na nohách a na pery si natierala červené farbivo.

Dokrivkala pred Gabrielu a zastala len kúsok od Smrti.
„A čo keby si si zobrala mňa?“ povedala babka, otvorila dlaň a fúkla

do Smrti prášok, ktorý v nej skrývala.
Gabriela prekvapene nadvihla obočie. Hnev trochu vyprchal a ona

pochopila, čo práve babka Golgová robí.
Smrť naklonila hlavu. Ak sa niekde v kapucni skrývali oči, rozhodne

si teraz babku detailne prezerali.
„To je nádhera!“ povedala Smrť. „Všetky tie krivky, visiaca koža,

vypadané vlasy. Vidím človeka, či anjela?“
„Ale hybaj, ty!“ mávla babka koketne rukou.
„Áno, vezmem si ťa,“ povedala Smrť a babka prešla k jej boku.

Gabriela na ňu hľadela so smútkom a pochopením.
„Maj sa pekne, dušička!“
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„Vezmem si vás obe,“ povedala Smrť.
Babka prekvapene zhíkla. „Ty stará chlípnica! Čo ja ti nestačím?!“
„Obe!“
Babka Golgová sa vystrašene pozrela na Gabrielu, no tej sa na tvári

zjavil sebavedomý úškrn.
„Dobre, idem s tebou!“ povedala Gabriela. „Pôjdem s tebou všade!“
„Áno!“ povedala Smrť spokojne.
„Podrežem sa, dobodám, otrávim!“ hovorila Gabriela oduševnene

a začala ohmatkávať Smrtkine kostnaté telo. „Potom sa oživím a zabijem
sa znovu! Všetko len pre teba! Už nikdy nebudeš sama, budem s tebou
na každom kroku. Držať ťa za ruku, pozerať ti do očí, dýchať ti do ucha.
Budem ťa sledovať kamkoľvek pôjdeš a keď sa na teba pozrie niekto iný,
vyškriabem mu oči! Poď ku mne! Buďme spolu! Navždy!“

„Počkaj, nie tak rýchlo,“ povedala Smrť a snažila sa vymaniť
z Gabrielinho hladkania.

„Nie! Musím ťa mať teraz hneď a už nikdy ťa nepustím!“
Smrť sa vymanila z Gabrielinho zovretia a striaslo ju.
„Možno by sme si mali dať prestávku,“ povedala cúvajúc od Gabriely.

„Už pri tebe necítim lietajúci hmyz. Cítim to, čo zvyknú cítiť ľudia, keď
ma uvidia. A to sa mi nepáči!“

„Ale ja ťa musím mať!“ kričala Gabriela.
Smrť chytila babku Golgovú za ruku a ťahala ju k dverám.
„Poď, anjel, ideme. Z tejto čarodejnice ide strach,“ povedala Smrť

a vyšla von.
Babka sa na Gabrielu ešte usmiala, uznanlivo prikývla a nakoniec

vyšla von za Smrťou.
Gabriela stála bez pohnutia ešte minútu. Potom si vydýchla a od

úľavy sa rozosmiala piskľavým smiechom. Utrela si rukami tvár a zazdalo
sa jej, že zacítila čosi nové. Podišla k zrkadlu a pozrela sa na seba.

Na nose jej vyskočila malá bradavica.

1. miesto v kategórii Sci-fi a fantasy, nad 25 rokov
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Juraj Orolín
ÔSMA HORA, ÔSMY DOL

Za siedmimi horami, za siedmimi dolami bolo kráľovstvo. Krajina to bola
bohatá, ale aj divoká, posiata horami, tiesňavami či dolinami, ktoré
skrývali obludy a besov od výmyslu sveta. Udatní muži sa preto zbiehali
zblízka i zďaleka, aby mohli poslúžiť tunajším vladárom. Tu zahubiť
draka, tam obrieho smrtihlava. Čoskoro sa roztrúbilo široko-ďaleko, že si
tu nájomný bohatier príde na svoje. Že za odvahu a zručnosť sa platí
striebrom i zlatom, rukou kňažnej či nebodaj princeznej aj s kusom
kráľovstva k tomu.

Tak dobrodruhovia hubili obludy i občasných neborákov, odklínali či
zachraňovali pôvabné panny. Občas dávali do laty aj márnomyseľných
šľachticov, ktorí si zaumienili, že im je súci panovnícky stolec.

Ako však tiekol čas, chrabré šíky bojovníkov narazili na úskalie. Veľké.
Pretože za siedmimi horami a za siedmimi dolami došla práca.

. . .
„Je to zderstvo!“ hučal jeden z mnohých hlasov, ktoré sa ozývali

v rozsiahlej svetlici. Za dlhým stolom sedeli asi tri tucty ľudí. Pili, hrali
kocky a svorne sa sťažovali. „Čo má teraz poctivý dobrodruh robiť, há?“
búchal niekto po stole, zatiaľ čo mu okolo sediaci hodovníci prikyvovali.

Celý zmätok sledoval od vrchstola statný muž. Dlhé vlasy mu trochu
zakrývali tvár zdobenú hustou bradou. Okrem nej si niesol aj kyslý výraz.
Jeho meno bolo totiž Zbihnev a velil tejto nevrlej družine dobrodruhov.

S otráveným povzdychom vstal a začal udierať čašou o stôl. „Ticho!
Čušte už, doparoma s vami!“ hučal do huriavku. Naveľa sa mu podarilo
získať patričnú pozornosť, keď jednému z opilcov rozbil o hlavu hlinený
džbán.

„No, konečne...“ utrúsil a prešiel pohľadom po osadenstve.
„Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Doba je zlá, práce niet. Veru,
cítime to všetci. Už desiatka bojovníkov odišla zo spoločenstva, vraj chcú
žiť usadlý život. Pchá! Naším poslaním je hubiť obludy a zachraňovať ľud,
nie orať za pluhom!“ rečnil plamenne veliteľ. „Toto kráľovstvo bolo pre
nás domovom už veľmi dlho. Nastal čas, aby sme sa pohli ďalej.“

Ľudia sa razom prebudili z opileckého oparu a poriadne natrčili uši.
„Kam sa vydáme? Nebodaj na juh do Nikavy, kráľovstva nikoho?“ ozval sa
netrpezlivo jeden z prítomných. „Alebo za západom slnka? K hraniciam
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s Mŕtvozemou?“ dychtivo sa opýtala prísediaca dievčina.
„Ani jedno!“ uťal Zbihnev. „Tam sa to už hemží bohatierstvom. My sa

vydáme ta, kam sa zatiaľ nik nevydal. Kde bude roboty aj pre sedmoro
našich pokolení. Na východ! Prejdeme obávanú Nekonečnú divočinu
a nájdeme povestnú ôsmu horu a ôsmu dolinu!“

. . .
Hradskou cestou, ktorá viedla k najvzdialenejším mestám kráľovstva,

sa vliekol mohutný zástup ľudí i zvierat. Od davu sa oddelila trojica
jazdcov, ktorá sa cvalom vybrala v ústrety vychádzajúcemu slnku.

„Skutočne som čakal, že sa pridá aspoň niekto,“ sklamane zahlaholil
Zbihnev.

Niesol sa v sedle vedľa dvojice svojich najvernejších pobočníkov
a zároveň priateľov. Tí jediní sa ho odhodlali sprevádzať do neznámych
a nebezpečných krajov východu. Po pravoboku šla Ľubica, svižná ako
mačka, ktorá mala rovnako ostrý meč i jazyk.

Po ľavej strane sa vratko niesol lučbár a ránhojič Vrtoš. Radšej ako
boju holdoval tvorbe rôznych lektvarov či odvarov. Nepohrdol ani
palcátom, ktorý mu verne visel na opasku, či dobrej pálenke. Veľa toho
nenahovoril, no keď už otvoril ústa, väčšinou to stálo za to. Zbihnev by
dal nemalý majetok, aby mohol nazrieť do vnútorných pochodov svojho
druha.

Veliteľ značne zmenšenej družiny zavrtel hlavou, než s obnovenou
vervou popchol koňa. „Nevadí, traja sa ľahšie rozdelia o korisť i slávu.
Vpred!“

. . .
Zbihnev začínal ľutovať svoje slová.
Mnoho dní sa trojica predierala divočinou, akú dovtedy ešte nevideli.

Za hraničnými kameňmi kráľovstva ležali prv len pusté pláne. Tie sa
časom zmenili na zradné čierne močiare, ktoré nemali konca. Vodnaté
plochy občas prerušovali husté, skrivené a na pohľad choré lesy. Na
týchto miestach bolo neradno zdržiavať sa pridlho.

Na pätnásty deň svitla nádej. Jazdci opustili neblahý les a ocitli sa
na okraji širokej roviny. Pred nimi sa miesto močarísk a pochmúrnych
tmavých lesov rozprestrela krásna zelená krajina. V pozadí sa ako koruna
vypínalo pohorie s výrazným vrcholom. Bájna ôsma hora.

Odvážlivcov zaujalo ešte niečo iné. Konečne zazreli komíny dymu.
Prvé znaky človečenstva, odkedy opustili hranice bývalej krajiny.
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Dychtivo popohnali kone a čoskoro vstúpili do najbližšieho hradiska.
Napriek obavám, čo za zvláštnosti nájdu v odľahlom cudzom kraji,
privítal ich veľmi podobný ľud. Dokonca aj jazyk mali zrozumiteľný, hoci
znel akosi primäkko.

Horšie bolo, že o ich prácu dobrodruhov tu nikto neprejavil záujem.
Po vytrvalom naliehaní na miestneho vladyku bolo trojici naveľa
odporučené, aby navštívili tuzemské hlavné mesto zvané Žiritva. Tam z
nich vraj bude osoh. Nuž sadla trojica opäť do sediel a uháňala k tomuto
sídlu. Po dvoch nociach už prechádzali vysokými bránami rozľahlého
mesta.

. . .
„Takže, ak tomu správne rozumiem, hubíte netvorov, snímate kliatby

a... podobné veci. Za značnú plácu,“ zopakoval zadumane vladár, ktorý si
hovel na vyrezávanom stolci. Volal sa Izjaslav a vládol krajom
rozprestierajúcim sa v ôsmej doline a pod ôsmou horou. Akurát si krivo
prezeral trojicu cudzincov s divným prízvukom, ktorí mu ponúkali svoje
pochybné služby.

„Okrem iného, vaša jasnosť. Popasujeme sa s akoukoľvek výzvou,
ktorú môžu ponúknuť tunajšie divoké kraje,“ hrdo vypäl hruď Zbihnev.

Izjaslav sa poškrabal na brade, v tvári nepresvedčený výraz. „No, len
my tu veľmi divoké kraje nemáme. Ani o obludách sa už dlho
nechyrovalo,“ opáčil sucho.

K Zbihnevovi sa letmo naklonila Ľubica. „Isto nám nedôveruje, tu
hádam cudzincov ešte nevideli. Rýchlo niečo rob, inak sme celú cestu
merali zbytočne!“

„Vaše blahorodie...“ spustil úslužne veliteľ dobrodruhov a dal sa do
farbistého podlizovania. Izjaslav ho veľmi nepočúval, zameral svoj pohľad
na drevený strop. Zvažoval, či má dať tých zvláštnych cudzincov len
vykázať z mesta, alebo aj zbičovať.

Vtom sa k vladárovi naklonil radca. Niečo mu pošepkal, načo
panovník zmenil svoj doterajší výraz tváre. Upriamil pozornosť späť na
trojicu pred sebou a zdvihol ruku, aby Zbihnev konečne zmĺkol.

. . .
„Nechce sa mi veriť, že som tak dobre zapôsobil,“ žiaril nadšením

veliteľ. Uháňali po hradskej vedúcej zo Žiritvy smerom na sever, do kopcov.
„Mňa by zaujímalo, ako im mohol had ukradnúť kus paláca. Čo je to

presne tá zlatá krokva?“ ozval sa Vrtoš so zadumaným výrazom.
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„Vladár povedal zmij, nie zmija. Mal asi na mysli draka, tak sa niekedy
nazývajú,“ opravila ho Ľubica. „Vari si ešte nepočul slovo krokva? To je ten
trám, ktorý drží strechu. Zlatá krokva, tak bude zo zlata, jednoduché.“

„Starký to inak nenazval ako hrada,“ mykol plecami ránhojič.
„Nie je to jedno?“ prerušil ich veliteľ. „Hlavné je, že musíme

veličenstvu nájsť a priniesť späť tú... tú zlatú krokvu. Tiež zahubiť
obludu, ktorá ju odniesla.“

„Akurát ich jasnosť mohla lepšie vedieť, kde sa skrýva vinník. To, že
šarkan sídli na tej veľkej tatre nám veľmi nepomôže. To nie je len hora,
to je celé pohorie,“ poznamenala Ľubica.

„Poradíme si,“ rozhodol veliteľ. Popohnali kone.
. . .
Nevedeli si dať rady. Ubehli už tri týždne, čo opustili hlavné mesto.

Trvalo len pár dní, než za sebou zanechali väčšie ľudské sídla a ponorili
sa do prírody, ktorá bránila cestu k vrchovine.

Predrali sa skrz vcelku ľahko. Nebolo to nič v porovnaní s výpravou,
ktorú museli vykonať predtým. Keď však dorazili k úpätiu, trojica pocítila
prvé zaváhanie pred nadchádzajúcou úlohou. Napriek tomu sa pustili do
hľadania tej záhadnej príšery, ktorá ukrývala poklad.

Dni ubiehali. Zbihnev, Ľubica a Vrtoš postupne obchádzali ten
ohromný kužeľ a prehľadávali každý kút, každú dieru, zlom i jaskyňu. Po
brlohu obludy však nebolo ani stopy. Čoskoro začali stromy rednúť a
nahradila ich kosodrevina. Počasie bolo stále chladnejšie, zatiaľ čo zdroje
obživy a vody sa rýchlo míňali.

Blížil sa večer dvadsiateho druhého dňa výpravy a trojica bola na smrť
unavená. Rozložili tábor pod menšou skalnou klenbou, aby sa ochránili
pred studeným lejakom. Veľa toho neprehovorili a čoskoro sa ponorili do
ríše snov. Spali ako zarezaní, nezobudila ich ani búrka s hromobitím, ani
zúfalé erdžanie koní.

. . .
„Hej, kde mám tátoša?“ prerušil ranné ticho Vrtoš.
„Kuš, Vrtoš,“ otrávene hundral ešte napoly spiaci Zbihnev do záhybov

plášťa, v ktorom bol zabalený.
„Nevidím ho,“ mykol lučbár plecami a prihol si z malého džbánka.

„Dočerta, dochádza mi pálenka.“
„Možno keby si menej pil, tak by si vedel nájsť svojho...“ nenechala si

Ľubica ujsť príležitosť na pokarhanie starého pijana za ranné prebudenie,
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no zarazila sa. Kone uviazali len pár siah od svojho nocľahu, no Vrtošov
tátoš tam skutočne nestál. Neboli tam žiadne zvieratá.

„Do hája, žeby sa splašili počas búrky? Priviazali sme ich predsa
pevne,“ dumala žena a šla preskúmať ono miesto. Zbihnev sa začal s
nadávkami hrabať spod plášťa, Vrtoš naďalej horekoval nad nedostatkom
pijatiky. Po chvíli sa konečne dali dohromady a pripojili sa k spoločníčke.

„Vyzerá to tak, že naše kone vedia lietať,“ podotkla a ukázala smerom
hore. Po skalách a kameňoch nad miestom ich nocľahu boli rozhádzané
pozostatky nákladu zvierat. Dobrodruhovia sa rýchlo vystrojili a vybrali sa
za stopou z predmetov, ktorá viedla k neďalekej skalnej úžľabine. Tasili
zbrane a opatrne vošli do tmavého otvoru.

. . .
Po krátkom zostupe vošla trojica bohatierov do rozľahlej jaskyne.

V strede blčala veľká vatra, ktorá osvetľovala široký priestor naokolo.
V jednom z rohov nepokojne fŕkali ich unesené koníky, zatiaľ čo pri ohni
sa vyhrieval zmij.

„Videl som aj väčších drakov, tohto zvládneme,“ šepol Zbihnev druhom.
Trojica opatrne vykúkala spoza balvanov a sledovala to zviera, veľké zhruba
dve siahy. Spriadanie plánov na boj prerušil číry ženský hlas.

„Nemusíte tam čupieť v tme, poďte sa zohriať k ohňu. Vidím vás už
hodnú chvíľu.“

Dobrodruhovia na seba pozreli a opatrne vyšli spoza skál, kráčajúc
k stredu jaskyne. Drak sa pred nimi zdvihol a pretiahol svoje šupinaté
telo. V jednej chvíli nabral výzor tekutej ortuti, než sa netvorovo telo
rozlialo po zemi, kde sa z neho sformovalo telo ľudské. Výrazne ženské,
všimol si Zbihnev, keď sa priblížili dostatočne blízko. Na mieste draka
stála zrazu mimoriadne krásna žena. Na sebe mala len akoby šaty z
trblietavých šupín.

„Volám sa Zirnitra. Odpusťte mi tie kone, nestáva sa často, že mi
príde čerstvá poživeň priamo na prah domova. Ulakomila som sa,“
rozhodila šarkania žena rukami a usmiala sa. „Čo vás privádza na toto
odľahlé miesto?“

„Úloha,“ opatrne odpovedal Zbihnev, stále v strehu. „Vladár tunajšej
krajiny hľadá odcudzený poklad. Zlatá krokva, hovorí ti to niečo?“

Dračia dáma sa zamyslela. „Nie, nič mi to nevraví,“ naklonila hlavu
nabok. „Predpokladám, že ma považujete za zlodejku toho predmetu.
Počas storočí som videla mnoho pekných čačiek, ale už je to veľmi dlho,



čo som zatúžila po niečom z vášho sveta. Avšak... možno vám dokážem
nájsť váš stratený poklad. Za menšiu službičku či dve,“ žmurkla zmyselne
na mužov. Ľubica neveriacky prevrátila očami, no veliteľovi sa hneď
vykúzlil úsmev na tvári. Spomenul si na báje o náruživosti dračíc.

„Zhyň, nepriaznikovo plemä!“ zaryčal zrazu Vrtoš a ovalil Zirnitru
palcátom skôr, než stihol ktokoľvek zareagovať. Tá padla ako podťatá.
„Mňa neočaruješ, potvora akási!“

Ľubica a Zbihnev neveriacky pozerali, ako sa z tela spanilej panej stala
opäť ortuťová mokraď. Nič nové už z kaluže nepovstalo, tekutina akurát
nadobudla červenkastú farbu a nedobrý zápach. Bolo po šarkanovi.

„Do hája, Vrtoš! Akurát som chcel uzavrieť výhodnú dohodu,“
zastonal veliteľ dobrodruhov. Smutne si obzeral krvavú barinu
rozlievajúcu sa pod ich nohami. „Teraz nemáme ani krokvu, ani hlavu
draka, ktorú by sme doniesli tomu nadutému vladárovi.“

„Sakra! Tak, čo teraz?“ opýtal sa ránhojič.
. . .
Za ôsmymi horami, za ôsmymi dolami, ležalo kráľovstvo. Práve z jeho

územia uháňala preč skupina dobrodruhov.
„Aj tak mám podozrenie, že nás Izjaslav poslal len naverímboha do

sveta. Aby sa nás zbavil,“ nadhodila Ľubica. Jej druhovia svorne kývali
hlavami.

„Isto žiadna zlatá krokva ani nikdy nejestvovala,“ pridal sa Zbihnev.
„Je to hrada, tak sa to volá,“ tvrdohlavo húdol svoje Vrtoš.
Veliteľ prekrútil očami. „To je jedno. Hlavné je, že tu nás veru žiadna

dobrá budúcnosť nečaká. Nie, pre slávu a bohatstvo musíme zájsť ešte
ďalej. Preto vravím, napred! Preskúmame, čo prinesie kraj deviatej hory
a deviateho dolu!“

S novým odhodlaním upaľovali hrdinovia smerom k východu slnka,
naproti novým dobrodružstvám.

Cena Mesta Revúca v kategórii Sci-fi a fantasy, nad 25 rokov
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Peter Papánek
ZÁCHRANNÁ AKCIA

Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna krásna lienka. Bývala na okraji lesa
v malom útulnom domčeku. V širokom okolí bola známa svojou krásou
a všetky zvieratká ju obdivovali. Mala veľa kamarátov a s každým dobre
vychádzala.

Ako každý deň, tak aj tento, lienka vyšla von, aby sa mohla opaľovať.
Ležala na deke, keď zrazu započula: „Lienkaaa? Kde si?“ ozval sa tenký
hlas. „Tu som. Pri domčeku.“ Postavila sa a v diaľke uvidela muchu. „Ahoj,
lienka, počula si novinu?“ opýtala sa mucha vystrašene. „Ahoj! Nie, čo sa
stalo?“ „Chrústy začali ničiť všetko navôkol. A k tomu porušili 40-ročný
mier!“ vystrašene odvetila. „Ničia? Ako to myslíš?“ opýtala sa lienka. „Na
vlastné oči som videla, ako ničia náš les. Chudák pavúk, prišiel kvôli nim
o tri nohy.“ Mucha pokračovala: „A vážka, keby si ju videla, celá zbledla!“
Mucha sa posadila a začala plakať.

„Neboj sa, mucha, spolu to vyriešime a zachránime les.“ Lienka sa
postavila a povedala: „Samy dve to ale nedokážeme. Potrebujeme pomoc
od kamarátov. Poď, ideme!“

Lienka spolu s muchou išli lesom a našli modlivku. „Ahoj, modlivka,
poď s nami, ideme zachrániť náš les!“ „Áno, idem pomôcť.“

Lienka spolu s muchou a modlivkou išli po lese a našli fúzača. „Ahoj,
fúzač, poď s nami, ideme zachrániť náš les.“ „Áno, idem pomôcť.“

Lienka spolu s muchou, modlivkou a fúzačom išli popri potoku a
našli roháča. „Ahoj, roháč, poď s nami, ideme zachrániť náš les.“ „Áno,
idem pomôcť.“

Lienka spolu s muchou, modlivkou, fúzačom a roháčom prišli do
lesa. „Haló, kde ste?“ kričala lienka. „Tu, tu sme.“ Lienka sa obzrela a uvidela
motýľa a všetkých ostatných, čo bývali v lese.

„Lienka, tak rád ťa vidím. Potrebujeme pomoc, chrústy sa ku nám
nasťahovali a ničia nám obydlia, mohla by si ich presvedčiť, aby odišli?“
povedal vyplašený motýľ.

„Neboj sa, pôjdeme za nimi s mojimi kamarátmi a presvedčíme ich,
aby odišli.“

Lienka spolu s kamarátmi našli kráľovnú chrústov. „Dobrý deň,
veličenstvo kráľovná. Chceli by sme ťa poprosiť, či by ste neodišli z
nášho lesa?“ povedala lienka.
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„My sme sa tu usadili a nechceme stadiaľto odísť!“ zakričala kráľovná.
„Prosíme ťa, v lese bývajú naši kamaráti. Nedalo by sa to nejako

vyriešiť?“
„Hmmm, niečo by sa urobiť dalo! Ak nám nájdete môjho syna,

chrústika Miška, ktorý sa dnes ráno stratil, tak odídeme preč!“ povedala
rázne kráľovná.

Lienka spolu s kamarátmi začali po lese hľadať Miška. Hľadali pri
potoku a nič. Hľadali na lúke a nič. Hľadali v močarine, keď zrazu počuli
hlas: „Pomoooc, pomooc!“

Lienka spolu s kamarátmi bežali za hlasom. V bahne bol uviaznutý
Miško.

„Prosím, zachráňte ma!“ kričal Miško. Lienka s kamarátmi sa chytili
za ruky a spoločne Miška vytiahli von.

Vrátili sa ku kráľovnej a odovzdali malého Miška. „Ďakujeme, že ste
ho zachránili! Za to necháme váš les na pokoji a odídeme preč,“ povedala
kráľovná.

Všetci sa konečne radovali a lienka spolu s kamarátmi boli hrdinovia
lesa.

Naďalej si žili spokojne vo svojom lese a odvtedy sa chrústy už
nevrátili. Spoločnými silami a silným kamarátstvom porazili chrústov.

2. miesto v kategórii Rozprávka, 15 – 25 rokov
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Emori
SLZY LESNEJ VÍLY

„Už sme skoro tam! Vidím svetlo!“ ozýval sa jaskyňou detský hlas.
Štvorčlenná skupinka malých dobrodruhov bola presvedčená, že našli, čo
hľadali. Ďalej utekali tmavými chodbičkami jaskyne a skúmali každú jej
štrbinku.

„Áno, aj ja to už vidím!“ vykríklo plavovlasé dievčatko a ešte silnejšie
chytilo ruku svojho staršieho brata. Zelené svetlo, ktoré deti sprevádzalo
celou cestou, silnelo. Deti prekonali posledné prekážky a preliezli cez
malú dieru, z ktorej to neznáme svetlo tak jasne sálalo.

Jeden z chlapcov vyhŕkol: „Páni!“ Nádhera, ktorá sa im naskytovala
pred očami, by sa len ťažko dala popísať slovami, ktorými o nej hovoril
ich starý otec. Obrovská jaskynná klenba bola posiata svetielkujúcimi
drahokamami veľkosti detskej dlane.

Zo stien začuli vychádzať záhadný šepot... No nebol strašidelný, skôr
upokojujúci. Po namáhavej ceste, akoby ich sama jaskyňa kolísala svojou
krásou a vovádzal do ríše snov. Deti však neboli unavené. Napriek
výstrahám ich starého otca boli plné vzrušenia z objavenia tohto
úžasného podzemného sveta.

„Myslela som si, že sú to len báchorky,“ rozjímala sa najstaršia zo
súrodencov. „Ja som starkému vždy veril,“ ozval sa jej mladší brat a od
radosti sa zakrútil. Svetlá okolo neho tancovali valčík a tajomný šepot im
robil klaviristu. Najmladšia zo súrodencov sa volala Alica. Pomaly sa
pustila staršieho brata a podišla k stene obrastenej svetielkujúcimi
kameňmi.

„Alica, nedotýkaj sa ich! Môžu byť nebezpečné!“ vystríhala ju staršia
sestra. „Nebezpečné? Klára, pozri na tú nádheru. Ako by toto mohlo byť
nebezpečné?!“ vysmialo najstaršiu sestru jej chlapčenské dvojča a samo
pristúpilo k stene. Skôr, než ktokoľvek z jeho troch súrodencov stihol
namietať, dotkol sa zeleného drahokamu a vzal ho do ruky. Bolo to, ako
odtrhnúť jablko alebo odlepiť magnetku z chladničky. Ľahké. Kameň
v chlapčenskej ruke vyrážal dych rovnako ako na stene jaskyne.

„Musíme ho zaniesť starkému. To bude pozerať!“ vyhlásil hrdo Kubo.
„Alebo ho dovedieme rovno sem...,“ navrhla Alica. Jej traja súrodenci

s nadšením súhlasili. Vybrali sa teda naspäť. Preliezli cez dieru v stene a opäť
sa ocitli v obyčajnej tmavej jaskyni. Zapli baterky a vydali sa na cestu domov.
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„Ak existuje táto jaskyňa, musí existovať aj lesná víla, ktorá to tu
stráži,“ ozval sa po chvíľke cesty Tomáš. „Myslím, že tú si starký vymyslel,
len aby to bolo zaujímavejšie,“ protestovala Klára a pomáhala Alici
preskočiť veľkú dieru. „Lenže to sme si mysleli aj o tejto jaskyni,“ odvetil
jej Tomáš.

„Počkajte chvíľu,“ zavelil Kubo. Niečo mu na tom všetkom nesedelo.
„Vidíte tento stalagmit? Vyzerá ako papagáj s rozprestretými

krídlami. Som si istý, že som ho pred chvíľou videl.“
„Možno si ho videl po ceste sem.“
„Nie, nie, som si istý, že to bolo po ceste naspäť.“ Detský štebot,

ktorý doteraz napĺňal jaskyňu, utíchol. Každému zrazu bolo jasné, čo to
znamená.

Ticho prerušila až malá Alica: „Znamená to, že sme zablúdili?
Zostaneme tu po zvyšok prázdnin? A čo starký? Určite sa o nás bude
báť.“

„Upokoj sa, Alica, isto sme nezablúdili. Kubo si z nás opäť uťahuje,“
dohovára jej Klára. Keď jej dvojča chcelo protestovať, škaredo na neho
zazrela. Chvíľu sa motali jaskyňou a zdalo sa im, že vidia stále tie isté
kamenné útvary. Pomaly začali strácať nádej, keď si všimli kameň v
Kubovej ruke. „Pozrite!“ upútal pozornosť súrodencov Tomáš.

„Zahni doprava!“ Ten sa začudoval, no poslúchol. Kameň v jeho ruke
začal žiariť silnejšie. „Kameň nám ukazuje cestu!“ nadchla sa Klára.
Úsmev jej však opadol, keď uvidela, kadiaľ ich kameň vedie. Liezli cez
najväčšie „krkaháje“, pchali sa cez najmenšie diery a postupovali veľmi
pomaly. Hoci to bolo ťažké, uvideli úžasné miesta. Kupoly s prekrásnymi
drahokamami rôznych farieb a veľkostí sa len tak jagali. Po polhodinke
konečne uvideli prvé slnečné lúče. Zapadajúce slnko ich pošteklilo na
tvári a privítalo na povrchu. Radostne sa rozutekali do blízkeho lesa.
„Konečne sme vonku!“ výskala šťastím Klára a objala unavenú Alicu.

„Tak tu ste!“ ozval sa mohutný hlas za nimi. Starý otec sa vôbec
netváril šťastne. Vyzeral unavený a na tvári sa mu zračilo viac vrások ako
inokedy.

„Starký! Starký! Našli sme tú jaskyňu, o ktorej si nám rozprával!“
pišťala Alica.

„Naozaj? A kde je?“
„Hneď tu,“ ukazoval Tomáš na miesto neďaleko nich. Keď však k nemu

podišli bližšie, nenašli nič viac, než kopček hliny zarastený porastom.
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„Nerozumiem tomu... Bolo to tu. Presne tu bola veľká diera, ktorou
sme sa dostali von...“ lamentoval Tomáš a hľadal vchod do jaskyne.

„Ale Kubo má jeden z tých magických kameňov.“ Starý otec presunul
svoj pohľad na svojho druhého vnuka. Kubo zašiel rukou do vrecka a
vyvrátil jeho obsah na zem. Okrem obalov od žuvačiek tam bol len
obyčajný kameň. „Nerozumiem tomu...“

Starký povedal: „Ja áno. Mali by sme sa vrátiť do drevenice. Už bude
skoro tma.“ Popohnal deti smerom domov. Neochotne ho poslúchli.

Keď boli dostatočne ďaleko, starký sa obzrel dozadu ku kopčeku
hliny a žmurkol. Zazrel malú vílu, ktorá mu gesto opätovala.

Zelená slza jej stiekla po malom líčku a dopadla na kamienok pod
ňou. Ten okamžite začal svietiť. Vzala ho a vrátila sa do jaskyne.

Ktovie, komu nabudúce ten kamienok pomôže...

1. miesto v kategórii Rozprávka, 15 – 25 rokov
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Zuzana Knopová Olexová
PREČO RYBY NEROZPRÁVAJÚ

Všade bola voda. Vznášali sa v nej rôzne bytosti ako deti v matkinom lone.
Lenže, keď sa objavila súš, začala bytosti z vody lákať svojou rozmanitosťou.

Najskôr sa odvážil vyliezť z vody krokodíl. Bol potom chvíľu na súši,
chvíľu vo vode. Na súši strávil mnohé roky. Keď sa raz zase potopil do
vody, obkolesili ho ryby:

„Krokodíl, aká je súš?“
„Je tvrdá a horúca.“
„Prečo je horúca?“
„Pretože tam svieti slnko.“
„Prečo slnko svieti?“ vyzvedali ryby.
„To neviem.“
„Počuli ste ho? Nevie, prečo svieti slnko. Tak dlho je na súši, a nevie

to?“ čudovali sa ryby.
„Cha-cha-cha,“ smiali sa ryby krokodílovi.
„Kiežby ste stíchli navždy, ryby!“ hneval sa na ne krokodíl a zase

vyšiel na súš.
Po krokodílovi sa i antilopa odvážila na súš. Vyskočila na trávnatú

zem a od tej doby sa nezastavila. Keď sa raz šla napiť k vode, priplávali
k nej ryby:

„Antilopa, ako sa ti darí na zemi?“
„Nedarí sa mi dobre od tej doby, čo na zem vyšiel lev. Musím byť

neustále v strehu.“
„Prečo musíš byť v strehu?“
„Lev ma chce zjesť.“
„Prečo ťa chce zjesť?“
„Pretože je hladný.“
„Prečo je lev hladný?“
„To neviem,“ krúti hlavou antilopa.
„Ty nevieš, prečo je lev hladný? Ona to nevie. Tak dlho je na súši,

a nevie to?“ čudovali sa ryby.
„Cha-cha-cha,“ posmievali sa ryby antilope.
Antilopu to nahnevalo.
„Kiežby ste ryby radšej zmĺkli a prestali sa smiať!“
Medzi poslednými bytosťami vyšiel na súš aj človek. Vyšiel na zem
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a veľa sa učil, než zase stretol ryby. Tie ho zahrnuli otázkami:
„Človek, je ti dobre na zemi?“
„Je mi tu dobre, dokážem sa o seba postarať. Lovím zver, žijem v páre,

a keď mám čas, maľujem obrazy na steny jaskyne.“
„On maľuje! Čo maľuješ?“
„Maľujem, čo vidím.“
„Ale prečo vlastne maľuješ?“
„Pretože po tom túžim.“
„Prečo po tom túžiš?“
„To neviem,“ pokrčí človek plecami.
„On nevie, prečo túži. Je tak dlho na súši, a nevie to?“ čudovali sa ryby.
„Cha-cha-cha,“ smiali sa človeku.
„Kiežby ste stíchli, ryby!“ hneval sa na ne človek.
Toľkokrát vyslovené prianie, stalo sa skutočnosťou. Ryby prestali

hovoriť.
Ale možno je to inak. Možno ryby s bytosťami zo súše nehovoria

preto, lebo si myslia, že sa od nich aj tak nič zaujímavého nedozvedia.

3. miesto v kategórii Rozprávka, nad 25 rokov
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Eva Wilson
ALADÁR MASKA ALI

Volám sa Aladár Maska, skrátene Ali. Mám desať rokov, deväťdesiat kíl,
ryšavé vlasy, pehy a okuliare.

„Nie je dôležité, ako vyzeráme, ale akí sme,“ hovorí mama. Netrápi
ma, že ľudia na mňa pozerajú ako na zjavenie. Mrzí ma niečo iné.
Ustavične sa sťahujeme. Z krajiny do krajiny, z mesta do mesta. Ocino,
mama, ja a Punťo. Len čo sa zabývame, balíme a ideme preč.

„Ali, pracujem na dôležitom projekte a rodinamusí držať spolu. Chápeš?“
„Áno, bez teba by sme neboli kompletná rodina. Bolo by nám za

tebou smutno.“
„Správne, potrebujeme sa.“
Nastupujem do školy v Jelšave, kde sme sa práve prisťahovali. Mama

vybavila nevyhnutné a nechala ma pred dverami triedy. Zostal som sám
s obavami, čo bude. Zaklopem a čakám.

„Ďalej!“ ozve sa. Vojdem dovnútra a mierim rovno k učiteľkinmu
stolu. Vlastne som tam pôvodne chcel ísť, kým som sa nepotkol o nohu
vyčnievajúcu spod lavice. Bác – vytiahol som sa po celej dĺžke s rukami
pred sebou, akoby som pani učiteľku chcel chytiť za nohy. Padám za
búrlivého smiechu žiakov: „Hahaha!“

Nechcem sa postaviť. Najradšej by som sa prepadol pod zem. Blbý
začiatok.

„Ticho!“ skríkne pani učiteľka. Hluk neutícha. Kam sa kútikom oka
pozriem, vidím vysmiate tváre. Chcem byť neviditeľný. Do očí sa mi tlačia
slzy.

Zrazu všetko stíchne. Čo sa deje? Nadvihnem hlavu a nado mnou
stojí anjel. „Vstávaj!“ povie modrooké dievča a podáva mi ruku. Okamžite
sa jej chytím a vyskočím na rovné nohy.

„Ďakujem.“ „Nemáš za čo a teraz choď von a zaklop ešte raz. Keď
vojdeš, pozeraj si pod nohy.“

Nechápem, ale počúvnem. Pokus číslo dva.
Klopem na dvere: „Ďalej!“
Vstúpim do triedy, prekročím nohu vytŕčajúcu spod lavice a

postupujem k pani učiteľke.
„Vitaj v 5. A, predstav sa a povedz niečo o sebe,“ prehovorí naprávajúc

si vlasy.
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„Ahoj, všetci! Volám sa Aladár Maska, ale môžete ma volať Ali.“
Výbuch smiechu. Nechápem, čo je smiešne na mojom mene. Nemám

chuť hovoriť ďalej.
„Máš nezvyčajné meno,“ vyhodnotí aj pani učiteľka.
„Nájdeme ti miesto na sedenie,“ rozhliada sa po triede.
„Môže si sadnúť ku mne! “ozve sa krásne dievča a trieda zmĺkne.

Zamierim k nej a zložím si tašku.
„Volám sa Dorotka a máme Zemepis. Vyber si pomôcky.“
Vďačne si pripravím na lavicu potrebné veci.
„Budeme si hovoriť o najväčšíchmestách sveta... NewYork. Čo o ňom viete?“
Nehlási sa nik, nuž zdvihnem ruku. „Aladár!“
„NY je najhustejšie obývané mesto v USA, 1100 obyvateľov na

kilometer štvorcový, 10 a pol milióna obyvateľov, založené Holanďanmi v
roku 1624 pri ústí rieky Hudson, je rozdelené...“

„Stop! Máš super vedomosti, prečo ťa tak zaujíma?“
„Bývali sme tam!“
„Hovoríš anglicky?“
„Of course, miss Vargová.“
„Prejdeme do Európy. Hádajte, ktoré mesto je najväčšie?“ Opäť mám

ruku hore a pani učiteľka kývne hlavou, aby som odpovedal.
„Istanbul je najväčší. Polovičkou v Ázii a polovičkou v Európe. Má

15 a pol milióna obyvateľov, je veľmi staré, založili ho v roku 667 pred
Kristom pod názvom Byzantins, neskôr Konštantínopol, Istanbul,
rozprestiera sa okolo Bosporskej úžiny, ktorá je jedinou cestou...

„Hm, hm... Stačí, máš skvelé vedomosti. Je tvojou záľubou zbierať
informácie o mestách?“

„Nie, bývali sme tam a ocko mi veľa rozprával.“
V triede zostalo hrobové ticho, pani učiteľka sa zatvárila kyslo.

Neveriacky prevrátiac oči do neba doložila: „To snáď nie!?“
„Klame!“ vykríkol niekto.
„Neklamem.“
„Vymýšľa si!“
Sklamaný si sadnem. V triede sa rozprúdi vrava, či je pravda čo

hovorím, alebo nie.
„Verím ti,“ pošepne mi Dorotka.
„Prečo?“
„Aj my sa stále sťahujeme.“
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„Ticho!“ upozorní nás pani učiteľka.
„Počkaj ma po vyučovaní,“ čarbe na papier.
Zvyšok dňa mlčím. Nechcem pútať pozornosť a nepohnem sa od

novej kamarátky. Pri nej som v bezpečí. Posledné zvonenie a všetci bežia
na chodbu. Ja naťahujem čas, aby som počkal Dorotku...

„Vidím, že sa chceš rozprávať! Na čo si zvedavý?“ povie a obuje si
kvetinkové botasky.

„Prečo si mi ráno pomohla?“
„Z princípu, nemám rada, keď niekoho ponižujú, pretože je iný.

Mimochodom, viem, kto si. Otec mi o tebe rozprával.“
„Vážne? A čo ti povedal?“
„Je to mimoriadne múdry chlapec, kolegov syn, s ktorým budem

čoskoro spolupracovať na novom projekte.“
Som prekvapený.
„Volá sa Aladár Ali Maska, čo je veľmi symbolické, pripomína meno

najväčšieho vizionára súčasnosti, objaviteľa elektromobilu Tesla a
zakladateľa vesmírneho programu Elona Muska.“

„Aj tvoj tatko je vedecký pracovník?“
„Áno, s tvojím otcom vyvíjajú rýchlopresúvače, ktoré sú inšpirované

vlastnosťami hmyzu.“
„To som nevedel. Povedz mi, ako si to ráno urobila?“
„Jednoducho, využila som časovú bublinu. Sú všade okolo nás. Len

som ťa tam na chvíľu presunula, aby zabudli na tvoj obraz.“
„Ty im vieš zasiahnuť do pamäti?“
„Nie, prirodzene zabudli, čo videli. V bubline prebieha iný čas, ktorý

tu na Zemi neexistuje.“
„Celkom nerozumiem, ale mohla by si ma to naučiť.“
„Dobre. Čaká ťa niekto?“
„Nie, Jelšava je malá, nemám sa kde stratiť.“
„Máš pravdu, malá a skrytá medzi kopcami, preto sme tu zakotvili.

Dúfam, že ste dostali služobný byt v našom dome.“
„Neviem, kde bývaš.“
„Idem na obed, ty zatiaľ trénuj v zbieraní časových bublín.“
„Ako?“
„Sleduj hodinky a keď skončí minúta, pozri sa na západ. Po každej

minúte máš k dispozícii 5940 sekúnd. Len my ľudia žijúci na Zemi
meriame čas na 60-sekundové minúty. V časopriestore okolo nás je to
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6000 sekúnd. Nechám ti moje hodinky a zakaždým stlač červený gombík.
Šípku namier na západ. Každú minútu získaš 5940 sekúnd.“

Pripínam si špeciálne hodinky na ruku a namierim kompasovú
ručičku na západ. Každú minútu stláčam červený gombík. Dorotka jedla
dvadsať minút, takže som nazbieral 20 krát 5940 sekúnd, čo je spolu 118
800 sekúnd. To znamená 1980 minút, čo je 33 hodín, a to je jeden deň
a 9 hodín.

Cesta domov ubieha rýchlo. Zastaneme až pred starou vilkou. Z jednej
strany býva ona, z druhej my. Netušil som, že mi je susedka.

„Ak ma budeš chcieť stretnúť, len sa sústreď na moje meno, alebo
ho napíš prstom vo vzduchu. Ja sa na teba pripojím. Som senzitívna,
nepotrebujem mobil, aby som sa s tebou spojila. Môžeme si tak aj písať
a neskôr, keď si tvoje neuróny zvyknú na moje, porozprávame sa aj bez
slov, dokonca aj na veľkú vzdialenosť.“

„To vážne funguje?“
„Vyskúšaj! Dám ti telepaticky vedieť, kde sa stretneme. Tvoja

mozgová kapacita si poradí s mojimi myšlienkami.“
V tej chvíli sa otvoria dvere a vybehne Punťo. Oblizne mi ruku a dá sa

do oňuchávania Dorotkiných nôh.
„Milý havko.“
„Má výborný čuch. Vystopuje všetko.“
„Zoberieme ho večer so sebou.“
„Kam?“
„Čššš, na prísne tajné miesto. Napíšeme si telepaticky.“
Zmizla. Ali vošiel do domu. Zjedol jedlo pripravené na stole a ukradol

si fašírku. Mamka zaujatá vybaľovaním, si ho nevšímala. Tatko pracoval
v podkroví. Iba Punťo sa dožadoval podielu. Posledný kúsok fašírky
obetoval kamošovi. Zvalil sa na posteľ a písal prstom do vzduchu správu
Dorotke: „O koľkej a kde?“

Neprešla ani minútka a v mysli počul jej hlas: „O siedmej pri vchode.“
„Funguje to, funguje!“ kričím nahlas, lebo prvýkrát v živote prijímam

telepatické vlny. Neviem sa dočkať večera. Čas si vypĺňam škrabkaním
Punťa a čítaním článku o lúčnom koníkovi. Viete, že existoval dávno pred
dinosaurami?

Konečne odbilo sedem a s Punťom čakáme pri vchode.
„Si pripravený?“
„I am ready!“
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Zídeme na námestie, kde stojí kaštieľ. Trochu ošumelý, ale
majestátny. Hlavný vchod je zatvorený.

„Tadiaľto,“ Dorotka zahne doprava. Múr je na jednom mieste
rozbúraný, ľahko ho prelezieme.

„Prečo sme prišli sem?“
„V podzemí kaštieľa je čierna diera prepojená na vesmírne

nekonečno, vieme ísť, kam len chceme,“ šepká Dorotka.
„Poď-me to vy-skúšať. Rád si od-skočím.“ Od vzrušenia sa mi štikúta.

Ideme do Babylonskej veže, ako ju domáci volajú.
„Jelšava má strategický význam. Nielenže sme v strede Európy, na

tomto mieste sa nachádza dôležitý vesmírny bod.“
„Myslel som, bez dôvodu by nevybrali taký zapadákov.“
„Tu stál templársky kláštor. Myslíš, že náhodne? Mnísi mali dôvod

a vedel to aj Koháry. Pod vežou je ústie tunela, ktorý vedie do čiernej
diery! Úloha našich tatkov je vybudovať dopravné prostriedky, cesta už je
známa dávno.“

„Ideme do podzemia,“ povie Dorotka a vytiahne baterku. Punťo je
nesvoj ako ja. Zostupujeme točitými schodmi. Je chladno a vlhko, vzduch
páchne stuchlinou. Ošarpané steny sú pokreslené divnými znakmi.
Punťo šteká. Je rozrušený.

„Bojí sa?“
„Čosi zaňuchal.“
Opatrne skontroluje baterkou okolie, nevidíme nič podozrivé. Nervy

mám na prasknutie. Zastaneme pred hrdzavými dvermi. Dorotka sústredene
pozerá na zámku a tá sa otvorí. Pred nami je úzka, prudko zostupujúca
chodba, teplota ovzdušia stúpa. Punťo vrčí na čierny tieň za dvermi.

„Ticho!“ chlácholím ho a pridám do kroku. O chvíľku stojíme pred
kovovým valcom. Pri dotyku sa tichučko odsunuli dvere.

„Ultrarýchly výťah. Dúfam, že ti nebude ti zle.
Zdvihol sa mi žalúdok, ale ustál som to. Vystúpime do silne

osvetleného priestoru, ktorý je vybavený rozličnými prístrojmi. Netuším,
na čo môžu slúžiť. Uprostred je čosi veľké, prikryté striebornou tkaninou.
Dorotka zodvihne ruku a tkanina sa začne rolovať. Pred nami je
rýchlopresúvač v tvare lúčnej kobylky.

„Dokáže preletieť cez čiernu dieru do iného sveta.“
„To nie je možné! Človek nemôže prežiť ten tlak.“
„Práve v tom je geniálny. Zažiješ len špagetový efekt, to znamená, že
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ťa natiahne, ale cestou nazad sa dáš do poriadku.“
„Môžeme sa previezť?“
„Čoskoro, treba vylepšiť komunikačný systém, aby sa dalo vysielať aj

z inej dimenzie.“
„Už chápem najvyšší stupeň utajenia a odpúšťam ockovi večné

sťahovanie. Povedz mi niečo o ňom.“
„Chorthippus parallelus kopíruje lúčneho koníka dizajnom aj

vlastnosťami. Cíti v rôznych častiach tela, vrátane antén, prototyp má
snímacie senzory po celom povrchu. Počuje bruchom, tympanálny orgán
má v spodnej časti, cíti rytmus a intenzitu. Videnie v zložených očiach
preberá systém snímačov a kamier. Má tri páry nôh, zadné najväčšie
pôsobia ako katapulty. Kutikula v kolene je ako pružina, uchováva
potencionálnu energiu. Po skoku vie vzlietnuť. V prípade nebezpečenstva
pľuje hnedú tekutinu paralyzujúcu nepriateľa.“

„Poďme si na chvíľku doň sadnúť.“
Vylezieme po schodíkoch do sedadiel, ktoré sú anatomicky

vytvarované. Punťo vytrvalo šteká. Niečo nie je v poriadku.
„Mám vás,“ ozve sa z tmy neznámy hlas a o chvíľu sa vynorí aj

postava, ktorej patrí.
„Toto ste skrývali pred svetom?“ kričí chudý tmavý chlapec.
„O čo ti ide, Damián?“ pýta sa opatrne Dorotka.
„O prvenstvo. Aj môj tatko pracuje na rýchlopresúvačoch a vy ho

nesmiete predbehnúť.“
„My sa nepredbehujeme, len chceme byť dobrí.“
„Neklam, ty vieš, že prvý poletí Mliečnou dráhou.“
„Máš pravdu, ale to bude predsa spravodlivé?“
„Nie, vyhrať musí náš projekt. A teraz vás zničím. Pravdu sa nikto

nedozvie.“ V ruke držal malé zariadenie, ktoré sa chystal priložiť na
Chorthippa.

„Nerob to! Dohodneme sa.“ Potichu mi prikázala stlačiť zelený gombík.
Damián zaváhal a ja som stlačil. Nad hlavami sa nám zavrel

priehľadný kokpit. Dorotka sa hodila na sedadlo, objali nás záchranné
pásy. Otvor nad našimi hlavami sa zväčšil a my stúpame. Cítim strach a
vzrušenie.

Na streche kaštieľa Chorthippus ožil. Anténami prijímal vlny a signály
z atmosféry. Pohyboval očami a potom sa to stalo. Obrovské zadné nohy
sa odrazili a skok... Ocitli sme sa vo vzduchu. Hlboko pod sebou vidíme
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svetlá nočnej Jelšavy. Pozerám s otvorenými ústami, keď sa ozve jemný
bzukot. Hýbe krídlami. Najskôr len pomaly, potom takou rýchlosťou, že
nám obrysy zmiznú pred očami.

„Kam letíme?“
„Okolo Zeme! Nie je doriešená komunikácia z iných svetov, zatiaľ

nemôžeme ísť do neznáma.“
„Máš všetko pod kontrolou?“
„Jasné, obletíme okolo Zeme a vrátime sa na základňu. Skúsime

použiť časovú bublinu, snáď sa Damiána strasieme.“
„Kto je to?“
„Hlupák, ktorý rád robí zle, ale je šikovnejší, ako sa zdá. Bojuje za

vedecký tím, ktorý pracuje na tom istom projekte ako my. Nebudú s ním
žarty. Je nebezpečný. Ani ťa nepoznal a podložil ti nohu, len pre zábavu.“

„Nevadí, byť tučný a ryšavý ťa naučí ignorovať hlúposť.“
Stúpame a displej ukazuje výšku 10 000 km a teplotu mínus 52 stupňov.
„Aká krajina je pod nami?“
„Afrika, mohli by sme klesnúť, aby sme niečo videli.“
„OK.“
Klesáme. Už rozoznať krajinu a stáda pasúcich sa antilop.

Chorthippus sa ladne vznáša, hľadá miesto na pristátie.
„Najviac uvidíme pri napájadle.“
Stroj reaguje na hlasový príkaz a tichučko pristane. Zhasnú svetlá,

otvorí sa kokpit, automaticky vypnú záchranné pásy.
„Ideme len do bezpečnej vzdialenosti,“ vyskočí Dorotka. Mne to ide

pomalšie vzhľadom na moju hmotnosť. Blížime sa k napájadlu. Je
mesačná noc, zreteľne vidíme slony, ako sa ovievajú obrovskými ušami.
Nenápadne fotím, aby som mal dôkaz, že som bol v Afrike.

Tichučko sa vraciame. Vylezieme do Chorthippa a zatvoríme kokpit.
„Ide sa domov.“
Dorotka už prikladá prst na štart, keď sa nám do cesty postaví

obrovská modlivka. Väčšia ako my. Dokonalá, zelená s vysokým leskom.
Hlava s obrovskými očami pôsobí strašidelne. K dispozícii má obrovské
hryzadlá. V kokpite sedí Damián. Bojím sa. Modlivka je dravá. Môže nás
zožrať.

„Chceli ste mi ujsť. Chyba, zničím vás!“
„Môžeme spolupracovať,“ vyjednáva Dorotka.
„Ja chcem vyhrať. Môj tatko je najlepší na svete!“
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„Uznávame, len nás nechaj odletieť na základňu!“
„Nikdy, toto je váš koniec!“
„Daj nám šancu!“ Dorotka získava čas a mne naznačuje, aby som

stlačil symbol obrana. Počúvnem. V okamihu, keď modlivka nakloní k nám
hlavu s príšernými hryzadlami, Chorthippus vypustí oblaky hnedej
tekutiny. Omamná látka ju oslepí a prenikne do jej systému. Zvalí sa
úplne paralyzovaná.

„Letíme domov!“ vykrikujem.
„Ochromená je len na niekoľko minút. Náskok je minimálny, ale za

pokus to stojí.“
Zacvaknú záchranné pásy, veľké zadné nohy sa odrazia a my dúfame

v návrat.
Mlčky stúpame, tichý bzukot krídel je upokojujúci. Sme nad Európou

a o chvíľu Chorthippus klesá k základni v Jelšave. Mesto spí. Na streche
kaštieľa sa vyklopil vstupný blok, aby sme mohli vkĺznuť dnu. Veľké
zadné nohy zapadnú do podstavcov výťahu a klesáme do hlbín kaštieľa.
Už nás obchádza pocit víťazstva, keď na displeji začne blikať slovo
„DANGEROUS“ a cítime aj vibrácie.

„Je to zlé, Modlivka sa chce dostať dnu.“
„Čo spravíme?“
„Máme jedinú možnosť, zmiznúť cez čiernu dieru vo vesmíre.“
„A čo keď sa stratíme?“
„Tatkovia nás nájdu. Len im musíme telepaticky doručiť informáciu,

tak pracuj!“
Sústredím sa a stručne rozprávam o všetkom, čo sa stalo. Posledné slová

sú: prepáčte, neurobil som to naschvál, musíme zachrániť Chorthippa.
„Skončil si?“ Prikývnem. Teraz spoločnými silami vrhneme Damiána

do časovej bubliny. Musíme získať čas, aby sme prešli čiernou dierou.
„Pripravený? “ Dorotka stláča špeciálne hodinky a odosielame časovú

bublinu na Damiána. Vibrácie prestanú.
„Vyrážame, nerozmyslel si si to?“
„Nie, mimozemšťania tešte sa, ide k vám Ali maska na návštevu!“
Štart. Kokpit sa tichučko prisaje a už stúpame výťahom na strechu,

kde je odpaľovacia rampa.
Stojí tam modlivka mimo prevádzky. Časová bublina účinkuje.
Chorthippus sa odrazí a skočí do tmy. Skáče až kým nezačnú bzučať

krídla. Rútime sa obrovskou rýchlosťou k čiernej diere.
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„Dobrodružstvo začína, dovidenia, Zem!“

2. miesto v kategórii Rozprávka, nad 25 rokov
Patrícia Mutňanská
ODPADKOZEM

Volám sa Max, mám deväť rokov a som cestovateľ červími dierami. Červia
diera je niečo ako šmýkačka medzi paralelnými vesmírmi, svetmi,
dimenziami, všade sa skrátka volajú inak. No jedno majú spoločné, sú
veľmi podobné tomuto nášmu svetu, ako ho poznáme.

Paralelné svety vznikajú vždy, keď sa naskytne moment s viacerými
možnosťami. Tak napríklad, keď mi zavolá kamarát. Mám možnosť ísť sa
s ním hrať alebo zostať doma a hrať sa sám. A práve vtedy sa svet rozdelí
na dva samostatné paralelné svety. V jednom sa idem hrať von s
kamarátom a v druhom sám zapnem počítač. Každý ten nový vesmír sa
o chvíľu rozdelí na ďalšie a ďalšie svety, lebo sa zase vyskytne niečo na
výber. Viete si teda asi predstaviť, aký veľký počet takých paralelných
svetov, vesmírov či dimenzií existuje. Ja už dva roky medzi nimi chodím
a hľadám niečo, čo som stratil, no aj tak som stále len na začiatku svojho
pátrania v tomto nekonečnom systéme, ktorý sa nazýva multivesmír.

Multivesmír vyzerá ako pohár plný bublinkovej vody. Každá jedna
bublinka v ňom je jeden vesmír, v ktorom sa nachádza jedna planéta
Zem. Tak ako sú v tom pohári bublinky, jedna vedľa druhej, pod sebou
i nad sebou, tak sú v multivesmíre uložené jednotlivé vesmíry, paralelné
svety. Nevedia o sebe navzájom, nevidia sa, nepočujú. Každý svet
vychádza z tých istých základov, ale vyvíja sa samostatne. Multivesmír je
nekonečný, a tak je v ňom nekonečné množstvo kombinácií.

Medzidimenzionálne šmýkačky, červie diery, ktoré využívam na
cestovanie medzi týmito svetmi, sú rýchle, avšak veľmi nevyspytateľné.
Nikdy neviem, kedy a kde sa zjavia, preto musím byť všímavý, aby som
náhodou nezostal v nejakom paralelnom svete zaseknutý. To by zbytočne
predlžovalo už aj tak dlhé pátranie, ktoré rovnako zdržujú napríklad takí
dospelí, čo nerešpektujú, že na šmýkačku môžu ísť iba deti. Myslia si, že
tiež môžu cestovať medzi vesmírmi, no v červej diere sa vždy len
zaseknú, a tak ju zbytočne na nejaký čas vyradia z prevádzky.

Ale ani deti nemôžu len tak hocikedy použiť túto šmýkačku. Vždy
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musia mať na to dobrý dôvod. Tak napríklad ako ja. Ja som niečo dôležité
stratil a jedine takýmto spôsobom to môžem nájsť.

– Au, – zabedákam nahlas pri tom, ako si rukou šúcham buchnutý
zadok, aby ma menej bolel. Nečakal som, že táto šmýkačka bude taká
strmá. Tak rýchlo som prešiel medzi dvomi svetmi, z toho
predchádzajúceho do tohto, že som si to ani nestihol uvedomiť. Zrazu
som len vyletel zo šmýkačky a dopadol rovno na zadok, nestihol som ani
zmobilizovať svoje ruky a nohy, aby som mal hladšie pristátie. Aj také
nebezpečné sú niektoré medzidimenzionálne šmýkačky pre deti.
Zvažujem, že podám podnet na Úrad pre bezpečnosť hrania, aby sa
nestalo, že nejaký iný cestovateľ si na takejto šmýkačke zlomí ruku či
nohu.

Vstanem zo zeme, oprášim sa a rozhliadnem okolo seba, do akého
paralelného sveta som sa tentoraz dostal.

– Čo sa to tu stalo? – hovorím si, keď všade vôkol seba vidím, nedá
sa to inak nazvať, neporiadok. Zem je pokrytá vrstvou všetkého
možného. Najrôznejšie hračky, veľmi veľa oblečenia, mobily, počítače,
televízory, to všetko sa mi váľa pod nohami. Tamto sú nejaké zlaté tehličky
a strieborné mince. Z tohto chaosu vidím vytŕčať aj kolobežky, bicykle,
motorky a autá. Je tu toho veľa, pohádzané na kopách jedno na druhom.
Čo to má znamenať?

Nemám čas na zamýšľanie sa, už som na mieste, kde vo svete,
z ktorého prichádzam, stojí môj dom. V tomto paralelnom vesmíre tu
rovnako stojí dom. Síce úplne odlišného tvaru a farby, ale som
presvedčený, že som správne. Vo verande domu sedí chlapec.

– Som taký rád, že som ťa našiel, – radostne kričím, ale asi len sám
pre seba, lebo chlapec sa vôbec nepohne, ani len nezdvihne hlavu. Iba
potichu sedí a pozerá do prázdna.

Keď k nemu prídem bližšie, zisťujem, že mi je vzhľadovo veľmi
podobný. Má rovnaký nos a pery ako ja, ale má inú farbu očí. Ja mám
modré oči, on zelené. Napriek tomu, áno, som to ja. Ja v tomto vesmíre,
kam som sa akurát prišiel pozrieť. V každom paralelnom vesmíre
vyzerám inak, niekedy sa na seba podobám viac, inokedy menej. Existuje
totižto veľké množstvo možností, ako môžem vyzerať. Niekde mám
väčšie oči, inde odstávajúce uši či ryšavé vlasy – s nimi vyzerám naozaj
smiešne. V paralelných svetoch, čo som navštívil, som už videl všelijaké
variácie seba samého.
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– Ako sa voláš? Ja som Max, – prihovorím sa mu.
Chlapec veľmi pomaly zdvihne hlavu smerom ku mne a pokojne

odpovedá: – Ja som Oliver. –
Vôbec mu nepríde zvláštne, že vidí svoju skoro kópiu.
– Prečo tu všade, kam sa pozriem, máte rozhádzané veci? Toto

planéte Zem vôbec nepasuje, – hovorím zdesene.
Oliver pokračuje tichým hlasom, že ho ledva počujem: – To nie sú

rozhádzané veci, to sú odpadky. A toto nie je Zem, toto je OdpadkoZem.
–

– Nerozumiem. Mne sa tie veci vôbec nezdajú ako odpadky.
Nevyzerajú ani staro, ani poškodene, ani nepotrebne. Prečo je to všetko
pohodené na ulici? –

Oliver sa mi pozrie prenikavo do očí: – Dá sa to zjesť? Nedá. Tak vidíš,
sú to odpadky, a preto sú tu. Nikto ich nechce. Nič z toho tu všade navôkol
už nemá cenu. Zober si, čo chceš, aj keď neviem, na čo by ti to bolo. –

Som dosť zmätený z toho, čo Oliver rozpráva.
– To je jasné, že taký mobil sa nedá zjesť, ten je na telefonovanie, na

jedenie máme jedlo, – hovorím.
Oliver hľadí do prázdna, vlastne skôr do neporiadku, teda do

odpadkov, a pokračuje v rozhovore: – To bolo kedysi a dokonca to nie je
ani tak dávno. Mali sme záhrady plné zeleniny a sady plné ovocia. No
potom sa zem začala meniť na púšť, teploty stúpali, prestalo pršať a
všetka zeleň hynula. Keď aj niekedy zapršalo, prišiel mohutný dážď, voda
sa po zemi len liala. Zem bola taká suchá, že sa voda do nej nedokázala
vsiaknuť. –

Poobzerám sa okolo seba a naozaj. Oliver má pravdu. Doteraz som si
to kvôli tým odpadkom vôbec nevšimol, ale naozaj tu nie je nič zelené,
žiadna tráva, strom ani krík.

Oliver neprestáva rozprávať tichým a smutným hlasom zároveň: –
Ľudia už nevedeli dopestovať ani jeden zemiak, ani jeden klások pšenice.
Stromy uschli tiež, a tak zostali holé konáre bez plodov. Zrazu sa za
peniaze, zlato ani striebro nedalo nič kúpiť. Každý chcel dostať zaplatené
len jedlom. A tak peniaze a drahé kovy stratili svoju hodnotu a stali sa
z nich len bezcenné zdrapy, preto sú tiež tamto na kope. –

Snažím sa pochopiť, čo Oliver opisuje: – No ale čo tu všade na ulici
robia tie vyhodené veci? Ten odpad, ako to ty nazývaš. –

Oliver mi opäť pozrie hlboko do očí. Z toho pohľadu cítim, že by som
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si mal vedieť na svoju otázku odpovedať sám. Oliver však vidí, že to
neviem, tak vysvetľuje: – Ľudia sa všetko toto, všetky mobily, počítače,
televízory, autá, snažili vymeniť za niečo na zjedenie. Nikto však nechcel
vymeniť tú trochu jedla, čo mu zostala, za bezvýznamný televízor či
mobil. Načo by mu to bolo? Mal by televízor, ale bol by hladný. A ver mi,
hlad je veľmi zlý. –

– A ty si hladný? – pýtam sa ho.
– Áno, už druhý deň som vôbec nič nejedol, – odpovedá Oliver.
Tak už rozumiem, prečo Oliver rozpráva potichu a neprejavuje žiadne

väčšie emócie. Je hladný, nemá energiu, nevládze.
Neviem, ako by som Oliverovi pomohol. Nenosím so sebou žiadne

jedlo, lebo aj tak by som ho len vytratil na ceste červiou dierou. Snažím
sa niečo vymyslieť. Uvažujem, až pokým mi nenapadne skvelá myšlienka:
– A čo keby sme posunuli odpadky preč z tej role za domom a pomaly
polievali hlinu malými množstvami vody? Zem by sa pomaly napíjala,
mäkla by, a tak by sme v nej mohli aj niečo vypestovať. –

Oliverov beznádejný pohľad mi vzápätí odpovie aj bez toho, aby
vôbec otvoril ústa.

– Nie je voda? – pýtam sa zdesene.
– Nie je. Voda začala miznúť ako prvá. Pramienky vysychali, potoky

mizli. Sem-tam zostalo trochu vody v tých najhlbších studniach. –
Už, žiaľ, ďalší nápad nemám. Krajina sa mení na púšť, neúrodnú

suchú zem.
Ale ešte ma zaujíma posledná vec: – Kde sú všetci, čo tu bývali? –
– Hlad a smäd ich niekam vyhnali. Nevedeli, kam idú, jednoducho len

šli. Toto miesto už nemá budúcnosť. –
Je to naozaj smutný osud planéty Zem. Ale mám taký pocit, že to nie

planéta sama je za tento scenár zodpovedná. Pri mojich cestách
paralelnými svetmi som si už dávnejšie všimol, že Zem je taká, ako sa k
nej ľudia správajú. Keď sú k nej ohľaduplní, aj ona je láskavá. Keď ju
drancujú, ona sa bráni. Až teraz som však tomu celému porozumel. Pre
týchto ľudí tu, v tomto konkrétnom svete, neexistuje žiadny paralelný
vesmír. Majú len túto Zem, žiadnu inú. Nemôžu z nej odísť na inú Zem.
Červie diery sú len pre cestovateľov ako som ja, deti, čo niečo dôležité
stratili. A tak osud každej Zeme je aj osudom ľudí, čo na nej žijú, a tak sú
zaň v určitom rozsahu zodpovední.

– Veď ja som takmer úplne zabudol, prečo som sem vlastne prišiel,
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– hovorím Oliverovi, ktorý sa za celý ten čas skoro ani nepohol, rovnako
sedí v kresle vo verande a pozerá do prázdna, ako keď som prišiel. Oliver
nereaguje, tak sa ho pýtam, i keď tomu nedávam príliš veľkú šancu: –
Hľadám jednu vec, čo som kedysi stratil. Môžem sa ísť pozrieť dovnútra,
či ju tam náhodou nenájdem? –

Oliver prekvapivo vstane a vojde do domu. Ja ho bez slova
nasledujem. Prejdeme cez úzku chodbu rovno do priestrannej obývačky.
Zdá sa mi veľmi veľká, ale to možno aj kvôli tomu, že v nej nič nie je.
Nábytok, obrazy, koberce, všetko je preč. Pravdepodobne sa to Oliver
snažil vymeniť za nejaké jedlo alebo vodu. Som si však istý, že nakoniec
to aj tak skončilo niekde na ulici medzi tým neporiadkom, vecami, ktoré
nikto nepotrebuje, keď nie je voda ani jedlo.

Oliver ukáže rukou na jeden z kútov miestnosti. – Tamto je všetko,
čo som si nechal. – Prejdem tam rýchlym krokom. Už som sa celkom
zdržal v tomto svete. Každú chvíľu by sa niekde mala zjaviť červia diera,
šmýkačka do ďalšieho sveta. Dovtedy musím skontrolovať, či tu
nezostalo to, čo hľadám.

Prehrabávam sa v neveľkej hromádke vecí a zrazu neverím vlastným
očiam. – Je to tu! To je ono, – tak sa teším, až kričím od radosti a pchám
Oliverovi priamo pred tvár to, čo som kedysi stratil. Oliver sa len
nechápavo opýta: – Hodinky? Čo, potrebuješ vedieť, koľko je hodín? Tieto
aj tak nefungujú. –

– Áno, hodinky, – radujem sa ďalej, keď mi o chvíľku docvakne, že
Oliver zjavne nevie, čo je to za hodinky. Tak sa mu to snažím vysvetliť: –
Tieto hodinky neukazujú čas, vlastne ukazujú čas, ale nie koľko je hodín
v rámci dňa, či je ráno, aby som vstával do školy alebo večer, že treba ísť
spať. Tieto hodinky ukazujú, koľko času zostáva do dňa, kedy všetko
v tomto svete skončí. –

– A to sú ti načo také hodinky? – pýta sa Oliver.
– Na to, aby som vedel, ako sa starám o svoju planétu. U nás ich má

každý. Je to najnovší smart výrobok. Ak sa ručičky blížia k polnoci,
znamená to, že sme veľmi neohľaduplní k svojej planéte, znečisťujeme
jej vody, vzduch a pôdu, neuvážene využívame jej zdroje, vrstvíme ju
odpadom a planéta tak chorľavie. Ak sa však ručičky hodiniek vracajú
naspäť, naše činnosti sú pre ňu ozdravujúce. Naša planéta tak bude
dlhšie krásna, voňavá a zdravá, – vysvetľujem.

Olivera to veľmi zaujme, až mu zažiaria oči: – A čo také robíte, aby
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ste vyliečili planétu? –
– No, to sa nedá všetko takto rýchlo ani povedať. Ale poviem ti, čo

robím ja. Tak napríklad, šetrím vodu. Vždy keď si umývam ruky alebo sa
sprchujem, snažím sa použiť čo najmenej vody. Alebo keď odídem
z miestnosti, zhasnem v nej, aby som šetril elektrinu. Ďalej, mám iba
zopár hračiek na hranie. Nové dostávam iba veľmi zriedkakedy. Radšej si
tie hračky, čo mám, vymením s kamarátmi, aby som sa zase chvíľu pohral
s nejakými inými. –

Oliver sústredene počúva. Nakoniec povie: – To sme tu my vôbec
nerobili. –

– Tak to aj vyzerá. Z krásnej a úrodnej zelenej planéty pomaly vzniká
jedna veľká púšť. –

– Ukáž, Max, koľko hodín je na tých tvojich smart hodinkách, –
zvedavo nakúka Oliver.

Pozriem sa a som zhrozený: – Ukazujú mi asi minútu do polnoci. –
– To je naozaj veľmi zlé, – Oliver ešte viac zosmutnie, skloní hlavu

a zvesí ramená.
Vtom sa vonku za oknom zjaví červia diera. Je veľmi nestabilná,

môže hocikedy zase zmiznúť. Bez pozdravu sa rozbehnem von, nech cez
ňu môžem čo najskôr prejsť naspäť na svoju planétu Zem. Už vychádzam
cez vchodové dvere smerom von k tej medzidimenzionálnej šmýkačke,
keď sa zrazu otočím, vrátim sa naspäť do domu a chytím Olivera za ruku.

– Toto sa nesmie, ale nemôžem ťa tu nechať, – hovorím mu počas
toho, ako ho ťahám von, – ja ťa u nás naučím, ako sa treba správať
k svojej planéte, aby si sa sem mohol vrátiť a ešte to tu, azda, zachrániť.
– Tisknem ho k šmýkačke, našťastie sa nebráni, inak by to bol naozaj
vyrovnaný súboj.

– Musíme sa poponáhľať, – kričím. V poslednej chvíli si Oliver sadne
na šmýkačku, ja zaňho a už aj sme preč. Ale len dočasne.

2. miesto v kategórii Rozprávka, nad 25 rokov
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Peter Janoviček
SVÄTOJÁNSKY ZÁZRAK

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden sedliak, ktorý hospodáril na malom
statku pod Medenými horami. Nevlastnil toho veľa, ale so svojou ženou
zarobili toľko, že do úst mali čo vložiť, ba aj paholka uživili.

Jediným ich trápením bolo, že sa im nedostalo potomstva. Hoc sa
veľmi ľúbili a snažili počať dieťa, spolu s pánom farárom sa za dieťatko
aj modlili, dokonca vedmu navštívili, ktorá im lektvar plodnosti
namiešala, sedliačka nie a nie oťarchavieť.

V dedine žila istá starena, ktorej tiahlo už na stoprvý rok a stále sa
dobrému zdraviu tešila. Medzi ľuďmi sa hovorilo, že je zázračná. Keď už
sedliačka nevedela na koho sa obrátiť, navštívila starenu s prosbou
o pomoc. Tá jej poradila, že sa majú s mužom pokúšať splodiť dieťa za
Svätojánskej noci. A to tak, že nazbierajú deväť zázračných bylín, ktoré
sa do svätojánskej kytice vpletajú. Ale nebudú z nich robiť kytičku, lež nimi
vystelú posteľ, na ktorej sa za Svätojánskej noci budú milovať.
Najdôležitejšie sú Slzy Panny Márie, ktorými si sedliačka potrie lono a
požuje jej listy.

Starena vedela čo hovorí, lebo sama mala tucet detí, temer stovku
vnúčat a pravnúčatá už nevládala počítať.

I urobila sedliačka všetko, ako jej starena radila. A tá za svoju radu
chcela iba jedno. Dieťa splodené na základe jej rady, pôjde po dovŕšení
šestnásteho roku do učenia v meste. Tam vyhľadá istú apatieku a v nej
sa bude zaúčať do tajov výroby liečivých odvarov, mastí a medicín.

Sedliačka sa zasmiala a súhlasila. V duchu ani sama neverila, že
práve starenina rada by jej pomohla mať dieťa. Mala už svoje roky a
vyskúšala všetko možné i nemožné, prečo by práve teraz malo byť jej
snaženie korunované úspechom?

O deväť mesiacov sa dedinou niesla prekvapujúca zvesť. Stará
sedliačka porodila utešeného chlapca!

„Sú to čary,“ šepkali si klebetnice na priedomí a do vzduchu kreslili
neviditeľné krížiky. Iba starena sa potichu usmievala a prikyvovala
hlavou. Všetko ide tak, ako má a inak ani ísť nemôže...

Chlapec dostal meno Janko, lebo bol počatý na sviatok Svätého Jána
a rástol ani z vody. Plavé vlásky a usmievavá priateľská tvár naznačovali,

85



že až vyrastie, bude z neho krásny junák.
Keď Janko dovŕšil šestnásty rok, bolo by načim splniť starene sľub,

ale sedliačka sa k tomu nemala. Príliš jediného syna milovala a
nedokázala sa od neho odlúčiť. Sedliačku však hrýzlo svedomie, lebo
bola poctivého srdca. Nahovárala si však, že starena už dávno umrela a
teda sľub nebolo komu splniť.

Vtedy sa začali diať veci, ktoré ani dedinský pán učiteľ nevedel
vysvetliť. Akoby sa sedliakom do chalupy nasťahoval duch.

Lenže pán farár hovorili, že duchovia nejestvujú. Ako však vysvetliť,
že sa sviečky v komore sa samy sfukujú? A že sa obloky za bezveterného
počasia zatvoria a zase dokorán otvoria? – myslela si sedliačka.

Keď sa pod Jankovou posteľou objavil v prachu nakreslený magický
znak, začala si byť sedliačka istá, že sa starena zo záhrobia dožaduje
splnenia svoju sľubu.

Naveľa sa teda rozhodla, že pošle syna do učenia v meste, ako to
starej žene sľúbila. Preplakala niekoľko nocí, kým tú zvesť Jankovi
oznámila. Ten sa odhodlane pozrel na mamku a povedal, že sľuby sa plniť
majú a do mesta pôjde.

Nadišiel deň lúčenia. Janko dostal od mamy do utierky zásoby
proviantu, a tú si prevesil cez palicu, ktorú si vyložil na plece. Otec mu
vysvetlil cestu do mesta a požehnal ho, aby sa v šťastí domov vrátil.

A tak sa Janko vydal na vandrovku do mesta. Cesta to bola dlhá
a úmorná. Chlapec prešiel Medené hory, plavil sa s horalmi plťou, časť
cesty ho zviezol drevorubač na povoze s drevom. Aj tak však dlho cieľ
svojej vandrovky pred sebou nevidel.

Až jedného dňa prišiel Janko celý utrmácaný k velikánskej a divej rieke.
Na brehu rieky bol kopec a na ňom hrad ani obrátený stolec. A pod ním
mesto ohradené mohutnými kamennými múrmi s baštami a štyrmi
bránami. I vošiel Janko tou najväčšou z nich do mesta a šiel si oči vyočiť,
lebo také obrovské mesto jakživ nevidel. Domy tu boli murované a mali
niekoľko poschodí. Uprostred mesta bolo rozľahlé námestie s
vodotryskom, či ako miestni hovorili, fontánou. A stála tu aj radnica, kde
mestský richtár úradoval.

Janko blúdil ulicami, ktoré sa mu zdali nekonečné. Nakoniec sa
akejsi slúžky spýtal na cestu do apatieky. I nasmerovala ho ona k
severnej bráne mesta, že tam ju nájde. A vskutku, v mohutnom dome,
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rovno v barbakane mestskej brány tam stála apatieka so symbolom
Červeného raka. Tak sa i volala „U Červeného raka“ a Janko celý nesmelý
vošiel do domu.

Vnútri to páchlo elixírmi a všakovakými mastičkami a zázračnými
preparátmi. Janko sa ticho postavil pred taru a čakal, kedy si ho
zaneprázdnený lekárnik všimne. Ten zatiaľ čosi vážil, miešal a hundral si
pod nos. Janko sa osmelil, odkašlal si a lekárnik zrazu na neho prudko
pozrel.

„Prosím,“ povedal ten divný, bradatý pán v plášti až po zem.
„Volám sa Ján. Mamka ma poslali. Do učenia som prišiel, aby sa

naplnil sľub starene z našej dediny, že keď šestnásty rok dovŕšim, tak do
mesta prídem a v apatieke sa do tajov miešania mastí a elixírov zaučím.“

Lekárnik na neho prísne pozrel. „Do učenia neberiem hocikoho. A už
vôbec nie nejakého Jana, ktorý sem len tak z dediny príde.“

„Ale mne to predurčila starena a tá boli zázračná!“ povedal Janko,
ktorý sa zrazu cítil úplne bezradný.

„Tak mi dokáž, čo vieš a podľa tvojich schopností sa rozhodnem,“
povedal lekárnik a friško pred Janka na taru postavil tácku s akýmsi
koreňom, nôž a mažiar s tĺčikom.

„Ukáž mi, ako by si získal šťavu z koreňa mandragory.“
Janko na koreň pozeral a veru nevedel, čo by mal s ním robiť.

Napadlo mu koreň ošúpať a na drobné kúsky pokrájať. Potom by sa dal
v tĺčiku rozdrviť. I spravil tak, ako myslel.

Lekárnik na neho pozeral a spokojne pokyvkával hlavou. Mladík je
šikovný a myslí mu to. Náhodou práve začal hľadať učňa a tento nevyzerá
celkom daromný.

Janko dokončil úlohu a ukázal mužovi mažiar so získanou šťavou zo
vzácneho koreňa.

Lekárnik chlapca potľapkal po pleci a dohodli sa, že ho vezme do
učenia. Najprv na skúšku, ale ak sa počas dvoch týždňov osvedčí, tak
môže zostať celý rok. A keď rok prejde a bude s ním lekárnik spokojný,
tak mu môže ponúknuť prácu v apatieke.

Ubehli dva týždne a Janko sa osvedčil. Zdalo sa, že sa pre miešanie
elixírov hádam musel narodiť.

Utiekol i prvý mesiac a potom ako voda prešiel celý rok. Lekárnik si
mládenca nevedel vynachváliť a ponúkol mu miesto svojho pomocníka.
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Janko pristal, ale akosi sa nevedel z toho všetkého radovať. Cnelo sa mu
za rodnou chalupou pod Medenými horami, za mamkou a tatkom. Tu sa
cítil sám a jediným spoločníkom mu bol lekárnik, ktorý však bol
málovravný a stále niekam odchádzal. Janko bol niekedy celé dni
osamotený a na jeho pleciach ležalo miešanie mastí a liekov, ako aj ich
vydávanie chorľavým a trpiacim.

Jedného dňa sa odvážil lekárnika spýtať, či by ho nepustil na nejaký
čas domov. Ten o takom niečom nechcel ani počuť. Konečne mal
spoľahlivého pomocníka a tušil, že keď raz odíde, tak sa k nemu tak
rýchlo nevráti. Janko pred jeho očami však chradol. Cnelo sa mu za
domovom tak veľmi, že pomaly bledol a strácal síl. Lekárnik mu namiešal
mimoriadne silný elixír, ktorý dodáva síl, ale ani ten nezabral.

Múdry muž vtedy pochopil, že chlapca viac u seba nemôže držať.
Spomenul si na historku o starene z ich dediny, ktorá chlapca k nemu
poslala. Akoby ho ona teraz zase volala preč. A tak si lekárnik k sebe
chlapca zavolal a oznámil mu, že ho prepúšťa zo svojich služieb a môže
sa vrátiť na rodnú hrudu. Chlapec okamžite pookrial. Vidina domoviny,
chalúpky a rodičov, ho naplnila silou na cestu.

Lekárnik Janka nabalil jedlom a do batôžka mu pridal rôzne
medicíny, mastičky, sušené liečivé bylinky a navrch svoju vzácnu knihu
plnú receptov na lieky, tajnej múdrosti a dokonca zaklínadiel.

I prešiel Janko krížom mestom, posledný raz sa zahľadel na mohutný
hrad nad riekou a pobral sa po rušnej hradskej smerom k rodnej dedinke.

Chlapcovi však nebolo súdené sa domov dostať. Zviezol sa na voze
istého furmana, ktorý – keď sa dozvedel, že Janko vie liečiť rôzne neduhy
– trval na tom, že musí prísť k nemu domov, lebo manželka mu už druhý
mesiac stoná a nevie veru, či prežije, pokiaľ sa jej pomoci nedostane.
Janko teda pristal, že sa k furmanovi domov nechá zaviezť a skúsi jej
pomôcť.

Lež furman žil až v susednom kráľovstve a Janko si od domova ešte
ďalej zašiel. Furman mu však nasľuboval hory-doly a Janko vo svojom
dobrom srdci pomoc aj tak odmietnuť nedokázal.

I prešli kus cesty, kým sa dostali do furmanovej viesky. Janko po prvý
raz opustil rodné kráľovstvo a všetko pre neho bolo cudzie a iné. Žena
však stále žila a Janko jej navaril odvar z byliniek od lekárnika a veľmi
rýchlo sa jej uľavilo. Furman bol od šťastia celý bez seba a hneď aj prišiel
na nápad ako sa chlapcovi odvďačí. Zavezie ho do mesta, kde sídli ich
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kráľ Baldur. Ten mal totiž chorú dcéru Roxanu, ktorú nikto nevedel už
roky vyliečiť. Stále iba ležala na posteli a ani najmocnejší arcimág ich
krajiny jej nevedel pomôcť a zdravie prinavrátiť. Ležala na nej totiž
kliatba zlej strigy, ktorú si kráľ kedysi pohneval a už pred narodením
princeznej ju na neho uvalila. Každý jeho potomok, čo svetlo sveta uzrie,
bude stonať a osemnástych narodenín sa nedožije. Kráľ tak umrie bez
potomstva a jeho rod zanikne.

Za prinavrátenie zdravia princeznej Roxany bola vyhlásená odmena,
a to jej ruka a miesto po jej boku na tróne. Janko sa ženiť nechcel, a to
ani len za princeznú, ale keď od furmana počul jej smutný príbeh,
uľútostilo sa mu a chcel jej pomôcť. Tušil však, že poraziť kliatbu strigy
môže byť nad jeho sily. Ktovie, či by to sám lekárnik zvládol, alebo by
bolo treba čary nejakého mága, rovnako mocného ako striga, ktorá
obývala Čierny les na severe krajiny.

Furman Janka zaviezol do mesta a ten si bol obzrieť zámok. Denne
doň prúdili liečitelia i rôzni vydriduchovia, ktorí chceli uzdravením
princeznej získať pre seba trón.

Janko všetko sledoval, ale múdro usúdil, že ešte nie je správny čas
kliatbu zlomiť. Čakal, hoc nevedel na čo presne, až sa mu začiatkom leta
prisnil zvláštny sen.

Starena z dediny, v bielom rubáši ani duch, samu v ňom prihovorila takto:
„Janko, čuj moju radu. Všetko ide tak, ako má a inak ani ísť nemôže...

Teraz nadišiel tvoj čas. Vyčkaj do Svätojánskej noci a presne o polnoci
zaklop na dvere paláca. Musíš sa dostať k princeznej! Deň predtým si
nájdi bylinu Pás sv. Jána, známu aj ako Palina. Tá chráni pred strigami
a čarodejnicami. Zober jej koreň a povar ho. Pridaj svätenú vodu a
vyriekni magickú formulu z knihy, ktorú si dostal od lekárnika. Vyzbroj sa
odvahou a priprav si odvar. Po polnoci na Svätého Jána daj princeznej
odvar vypiť a odriekaj ešte raz formulu. Nezabudni na nič a pamätaj na
mňa, až budeš kráľom.“

Janko sa zobudil a hoc išlo iba o sen, všetko si dopodrobna pamätal,
akoby sa so starenou skutočne rozprával. Urobil presne, ako mu radila.

A tak za Svätojánskej noci, keď kostolná veža v meste odbila polnoc,
zaklopal Janko na dvere paláca. Trval na svojom, až sa dostal k lôžku
princeznej, ktorej cez pery do hrdla vlial odvar a recitoval pritom magickú
formulu.

Vtom sa otvorilo okno dokorán, akoby ho neviditeľná ruka rozrazila
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a z princeznej sa odlepil tieň, ktorý tým oknom vyletel do temnoty noci.
O pár hodín vyšlo nad kráľovským palácom slnce, nadišiel

Svätojánsky deň a princezná Roxana bola uzdravená.

Dobro opäť raz zvíťazilo nad zlom. Starena z dediny pod Medenými
horami porazila strigu z Čierneho lesa, a to tou najmocnejšou silou:
láskou. Veď z lásky sa narodil Janko a jeho láskavé srdce ho doviedlo až
do susedného kráľovstva, kde silou lásky k blížnemu, porazil temnú
kliatbu. A láska, tá mocná čarodejka ho neopustila ani potom. Keď uzrel
princeznú a zbadal, ako sa jej do tváre vracia farba a červenajú líca,
okamžite si ju zamiloval. A ona, keď pozrela na pekného a milého
mládenca pri svojom lôžku, vedela, že pri tomto človeku chce stráviť
všetky dni svojho života.

Nadišla veľká svadba, na ktorú prišli Jankovi rodičia a priatelia z dedinky
pod Medenými horami, dokonca aj sám lekárnik z mesta. Janko sa stal
kráľom, a to nie hocijakým, ale kráľom, ktorého ruky liečia neduhy a choroby
svojho ľudu. Na starenu nikdy nezabudol a jeho ľud už naveky v pamäti
nosil múdru ženu, ktorá kráľovstvu prinavrátila šťastie.

A zlá striga? Tá keď videla, že sa jej temné čary nepodarili, tak pukla
od zlosti a zostal po nej iba dusivý dym, ktorý sa ticho rozplynul nad
Čiernym lesom.

1. miesto v kategórii Rozprávka, nad 25 rokov
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Lenka Kóňová
OSTROV PRINCEZNEJ ELSEMARIE

Po uzimenej epoche veterného počasia sa napokon nad krajinou rozhostili
opatrné lúče predjarného slnka. Zem vyčerpaná od poryvov, úzkostlivo
zdvíhala dlane rozpínajúcich sa trsov tráv do každého kúta svetelného
jasu. V jej útrobách sa zachovala značná vlaha z dávneho pocitu dotykov
snehových vločiek. Mŕtve pne, ktoré pokrývali zatrávnenú tvár, občas
zaplakali živicou, akoby sa chceli prebrať znova k životu.

Rovinaté územie, rozprestierajúce sa za končinami neďalekého
kráľovstva, bolo jeho vlastníctvom, no väčšmi patrilo do starostlivosti
susediaceho lesa, vtáctva a oblohy. Kráľ nemal za povinnosť položiť svoju
ctenú nohu na neobrábanú a zarastenú planinu, ktorá neprinášala nijaký
úžitok. Pred narodením jedinej dcéry Elsemarie, dal rozkaz vyrúbať
všetky stromy a kríky, ktoré mu z najvyššej veže bránili vo výhľade. Mal
v úmysle zastavať celú plochu honosným zámkom práve pre ňu, no z
neskoršieho rozprávania kráľových poddaných vysvitlo, že pôda sa z
neznámych dôvodov značne podmáčala, ba dokonca tvrdili, že priamo v
pozemku sa vytvára základ pre budúce jazero. On však týmto rečiam
nevenoval pozornosť. Myslel iba na to, ako sa zbaví zbytočnej vody a zničí
aj to najposlednejšie torzo zelene, čo sa mu po celé roky pletie do
plánov. Nedbal na rok čo rok opakujúce sa, srdcervúce, dcérine slová:

„Nechcem zámok, ale alej plnú košatých stromov, z ktorých budem
na jeseň zbierať zrelé plody. Mojím želaním je prechádzať sa v tráve
pokropenej rosou a dýchať čerstvú vôňu dreva. Nič nie je krajšie než zažiť
brieždenie, sediac na najvyššom konári...“

Nad touto rečou mávol rukou a so žiariacimi očami hľadel do hŕby
nákresov, pod ktorými sa prehýbal cédrový stôl vo veľkolepej komnate.

Jedného dňa netrpezlivo predstúpil pred vládcu najvyšší a
najmúdrejší z radcov s vyjadrením hlbokého smútku v hlase:

„Veličenstvo, dovoľte mi predostrieť vám neblahú skutočnosť, z
dôvodu ktorej som vás poctil svojou prítomnosťou. Stavbu zámku
nedokážeme uskutočniť, pretože voda sa dostala do značne hlbokých
vrstiev zeme, aj keď sme vyvinuli všetko úsilie na odčerpanie. Každým
dňom stúpa čoraz vyššie. Nemôžem svojich zamestnancov vystaviť riziku,
chápte ma prosím,“ stíšil hlas, pretože zbadal v kráľovej tvári nevýslovné
roztrpčenie a zlosť. Hrdý vládca však energicky vstal a s červeňou v tvári
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zreval:
„Ste neschopní! Veril som vám, investujúc do plánov nadmerné

množstvo peňazí a času a vy ste ma zradili!“ Živo v chode gestikuloval
a so zdvihnutým prstom hrozivo pretínal vzduch:

„Practe sa preč, vy aj s vašimi zlými správami! Vidím, že to, čo som
si zaumienil, budem musieť dosiahnuť vlastným pričinením!
Nepotrebujem nikoho, no tak, už aj! Nepostávajte tu! Von!“ Zdesený
radca, akoby prirástol nohami k mramorovej podlahe komnaty.
Preľaknutý, po doznení burácajúceho hlasu svojho pána, pobral sa
domov a viac ho na hrade už nikto nikdy nevidel.

Svitlo ráno nasledujúceho dňa. Kráľ nepreriekol s rodinou jediného
slova. Po obede sa odobral do svojej komnaty a v nej, za zatvorenými
dverami premýšľal, čo on samotný zmôže proti sile prírody. Dnes to bolo
prvýkrát, čo v hĺbke svojho vnútra pocítil vlastnú bezvýznamnosť, navyše
v mysli sa mu dookola premietali sny, čo sa mu noc čo noc opakovali:

Prichádzal v nich na to miesto, no žiaden zo stromov nebol zrezaný.
Všetky stáli a svojimi korunami sa mocne dotýkali svojho vedľa stojaceho
brata. Lístie malo v žiare letného slnka nepredstaviteľný odtieň, ktorý
uchvacoval oči. Tráva pod ich kmeňmi bola žiarivo čistá a prečesaná od
nedávneho dažďa. Včely sa naháňali po rozkvitnutých kvetoch,
boroviciam sa vytvárali nezrelé šišky a prázdne miesta konárom vypĺňali
vtáčie hniezda. Napriek kráse, ktorá ho nechtiac fascinovala, z vlastného
hnevu na seba samého, že sa nechal opantať obyčajným stromoradím,
zodvihol sekeru a zaťal hlboko do najbližšieho kmeňa. V tej chvíli pocítil
ukrutnú bolesť a po rukách, ktorých sa sekera nedotkla, vytiekol teplý
prameň čerstvej krvi. Rana na ruke mala presný tvar zárezu do kôry.
Každú noc sa sen skončil na tomto mieste. V duchu sa napokon zasmial
a pohladil si zdravé dlane: „Je to obyčajný sen. V každom prípade sa
vyberiem na to miesto, ktoré mi nedá spávať už toľký čas. Musím sa tam
dnes ísť pozrieť.“

Kráčal už dlhší čas, pretože cesta bola dlhá a on nie najmladší.
Topánky z krokodílej kože boli celé zablatené, na hodvábnom plášti sa
mu zachytávali suché konáriky z okolostojaceho malinčia a na vráskavom
čele sa zjavovali kropaje potu, navyše zlatú korunu posiatu diamantmi
bohviekde stratil. Stará poľná cestička vychodená od bričiek a kočiarov,
ktorú si pamätal z detských čias, ho priviedla k miestu, kde sa mali
uskutočniť staviteľské sny. Steblá tráv mu siahali až po pás, velikánske
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tŕstie a pálky tvorili hranicu medzi suchou zemou a jazerom.
Odhrnul vysoké, napoly uschnuté tŕstie, brániace vo výhľade. Za

odkrytím tejto opony stálo nemalé snaženie, pretože bolo veľmi ťažké.
Pred kráľovým zrakom sa naskytol vskutku nevídaný pohľad. Celú
plochu, ktorú si pamätal porastenú stromami, zaliala voda a neďaleký
susediaci les sa odrážal v tej priesvitnej tvári. Rodinky labutí pokojne
plávali po hladine s mláďatami, divé kačky sa ponárali do chladnej vody,
hladný rybárik krúžil nízko, tak nízko, až preletel kráľovi ponad hlavu.
Musel prižmúriť oči od žiary slnka, aby lepšie uvidel to, čo ho najviac
prekvapilo.

V strede jazera sa týčil majestátny strom, ktorý vyrastal z akéhosi
maličkého ostrovčeka. Koruna bola dvakrát taká široká než základňa,
ktorá ho držala nad vodou. Nechápal, ako môže niečo vyrásť na takom
malom kúsku zeme. Je možné, že spletité korene, ponorené bezpochyby
celé desaťročia pod vodou, nezhnijú? Zrakom prechádzal od kmeňa po
najvyšší konár a znova naspäť. Nedokázal určiť, o aký strom ide, sotva
spozoroval nepatrný pohyb listov v jemnom vánku. Pri brehu ostrovčeka
sa na hladine rozhojdal malý čln. Až teraz zazrel vo vznešenej korune
akýsi pohyb. Nedokázal uveriť tomu, čo vidí. Elsemarie sa s nevýslovnou
radosťou sršiacou z každej črty tváre a smiechom, ktorého ozvena sa
rozliehala po okolí, v spoločnosti svojich priateliek, sa práve šplhala zo
stromu dole.

„Takže tu trávi všetok voľný čas. Želala si alej stromov, ale ja...
Tvrdošijne som stál za svojím. Vidina ešte veľkolepejšieho majetku mi
úplne zatienila myseľ,“ povedal si pre seba zarmútený kráľ.

Na tento obraz sa nemohol dostatočne vynadívať. Bez slova pristúpil
bližšie, stúpil na bezpečnú časť brehu a nedbajúc na drahé oblečenie,
sadol si na okruhliaky a tvár mu potichu zaliali prúdy sĺz.

Po určitom čase raz Elsemarie povedala nezvyčajne mlčanlivému
kráľovi:

„Otec, viem, že si nás vtedy videl pri javore. Potajomky tam chodievame
skoro každý deň. Nezdá sa ti zázračné, že stromy vyplakali život aspoň
jednému z nich a ich slzy vytvorili akési hlboké jazero?“ On však na tieto
slová neodpovedal, ba hlbšie sa zamyslel.

O niekoľko mesiacov neskôr vydal rozkaz vysadiť v kráľovskej záhrade
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také isté množstvo stromov, aké celé roky z pýchy a nadradenosti ničil.
O zázračný strom plávajúci na malom ostrove v prostriedku jazera sa
začal – od prvej chvíle odkedy ho uvidel – zaujímať. Priťahoval ho svojou
monumentálnosťou a potom čímsi, čo nedokázal vyjadriť slovami. S láskou
sa dotýkal zbrázdeného kmeňa, kontroloval mu zdravotný stav, zbieral
suché konáre a po búrke, keď sa slnko opieralo do vlnobitia javorových
listov svojimi lúčmi – vždy sa vybral na malej loďke k nemu a nechal
zabudnuté kvapky dažďa padať na svoju tvár. Sen o ranách na rukách sa
mu už nikdy neprisnil.

Dnes kráľovstvo nejestvuje, možno na starých mapách sa občas
mihne názov ostrova princeznej Elsemarie. Určite má v týchto chvíľach
iné meno aj mocnára, než vtedy za dávnych čias. Ostrov tajomný,
fascinujúci, čarovný, v ktorého srdci bije strom. Akoby vznikol súčasne
z viacerých svetov. Tohto a ešte nejakého nad ním, za ním...

Cena Mesta Revúca v kategórii Rozprávka, nad 25 rokov
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Katnis – MOJA DETSKÁ LÁSKA
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2. miesto v kategórii Komiks, 15 – 25 rokov
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Petržlena – VEĽKÝ ROCKER KRUTOHLAV
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1. miesto v kategórii Komiks, 15 – 25 rokov
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M. H. Berk – KRUHY PANTOMÍMY
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1. miesto v kategórii Komiks, nad 25 rokov
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Mestské kultúrne stredisko v Revúcej a Mesto Revúca
VYHLASUJÚ
celoslovenskú literárnu súťaž CENA GUSTÁVA REUSSA 2023

1. Vyhlasovateľom, organizátorom a garantom súťaže sú Mesto Revúca
a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej.

2. Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s prácou, ktorá ešte nebola
publikovaná ani ocenená v inej literárnej súťaži.

3. Súťaž je žánrovo zameraná na sci-fi a fantasy.
4. Cieľom súťaže je podporovať záujem o literárnu tvorbu.

Organizácia a podmienky súťaže:

VEKOVÉ KATEGÓRIE:
1. kategória – od 15 do 25 rokov
2. kategória – od 25 rokov

PODMIENKY:
Súťažné práce majú byť malé prozaické útvary v žánri sci-fi a fantasy,

v rozsahu max. 7 normostrán (12 600 znakov).
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, jeden autor môže

poslať najviac dve práce. Podmienkou pre zaradenie do súťaže je
vyplnená online prihláška.

Anonymizované súťažné práce bude hodnotiť odborná porota
zložená z profesionálov vo svojom odbore.

Vo všetkých kategóriách bude súťažiacim s najvyšším počtom bodov
v hodnotení udelená hlavná cena – Cena Gustáva Reussa. Súťažiaci
umiestnení na druhom a treťom mieste budú ohodnotení vecnými
cenami.

Okrem toho bude na návrh poroty udelená tiež Cena mesta Revúca.
Všetky ocenené práce budú publikované v Zborníku najlepších prác,

ktorý vydá Mestské kultúrne stredisko v Revúcej po vyhodnotení súťaže.

Práce spolu s prihláškou posielajte elektronicky
na e-mail: cgr@msksrevuca.sk

Uzávierka súťaže – 30. apríla 2023
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Slávnostné vyhodnotenie súťaže s programom za účasti porotcov
a súťažiacich autorov plánujeme uskutočniť 19. októbra 2023 v Revúcej.

V Revúcej 28. novembra 2022

Ing. Karin Kilíková
riaditeľka MsKS Revúca

www.cenagustavareussa.sk
www.facebook.com/cenagustavareussa

msks.revuca.sk
www.facebook.com/msksrevuca
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K VECIAM SVETA I VECIAM OSOBNÝM
zborník najlepších prác literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa 2022

www.cenagustavareussa.sk

Zostavil Juraj Genčanský
Obálka Miriam Rut Valentini
Fotografie archív MsKS Revúca
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„Do oficiálne prvého ročníka súťaže Cena Gustáva
Reussa sa zapojilo 49 autorov s poviedkami žánru
scifi a fantasy. V tomto ročníku bola súťaž
výnimočne rozšírená aj o komiks a rozprávku.
Texty hodnotili spisovateľ |a milovník fantastiky
Pavol Rankov, vydavateľ, ktorý má na konte
najnovšie vydanie Hviezdovedy, Peter Michalík,
autorka Zuzana Mojžišová a autorka Alexandra
Pavelková s manželom Rastislavom Weberom.
Víťazov slávnostne vyhlásili na ceremoniáli
28. októbra 2022 v Mestskom dome kultúry v Revúcej.
V budúcnosti by sa však ocenenia zo súťaže CGR
mali odovzdávať už v Litterre, ktorá je revitalizáciou
Prvého slovenského literárneho gymnázia na
Slovensku. Priestor by mal slúžiť aj ako múzeum
Gustáva Reussa a byť poctou jeho dielu. Vlani obnovená
súťaž nadväzuje na pôvodných jedenásť ročníkov
(1991 — 2002). Autorom ponúka priestor prezentovať
a dať si posúdiť svoju tvorbu. Tí najlepší majú možnosť
publikovať svoj text v literárnom zborníku, ktorý
vychádza po skončení súťaže.“

Lucia Lackovičová

Magazín o knihách 11/2022


