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My ľudia sme zvláštne stvorenia. 
Všetkému potrebujeme dávať 
mená a za všetkým hľadáme 
pointu. Chceme rozumieť dokon-
ca aj ľuďom, ktorí svoj rozum 
stratili, vŕtame sa v kadejakých 
hĺbkach a priekopách a hľadáme 
čierne diery, to asi preto, aby 
sme tam mohli nahádzať všetky 
nevyriešiteľné problémy. A za- 
mýšľame sa nad zmyslom života. 
Ako jediný živočích vieme ro-
zlíšiť múdre od hlúpeho, morálne 
od nemorálneho. Je to v istom 
spôsobe dar aj prekliatie. Pre-
kliatie, pretože možnosť ve-
domého rozhodnutia sa pre ne-
správne nás predurčuje byť zlými, 
a dar, lebo nami občas hýbe 
niečo iné, oveľa krajšie a nad-
pozemskejšie ako len inštinkty 
a pud prežitia.

Doteraz si spomínam na jeden 
moment z tretej triedy na základ-
nej škole. Bola hodina nábožen-
stva a niekto sa spýtal pani 
učiteľky, či aj domáce zvieratá idú 
do neba. „Nie, pretože nemajú 
dušu,“  znela odpoveď. To bola 
priama rana do môjho detského 
srdca, mysliac na našu andulku 
a susedovu mačku, ktorých som 
vtedy brala ako svojich plnohod-
notných priateľov. 

Len sťažka som zadržiavala plač, 
a to ešte aj pri nadchádzajúcich 
hodinách. Postupom času som  
začala veci vnímať inak a vytvo-
rila som si vlastné názory, aj keď 
zvieratá mám občas stále radšej 
ako niektorých ľudí. Sú napro-
gramované jednoduchšie 
a úprimnejšie ako my, je ľahšie ich 
pochopiť. A robia menej nezmy-
slov. V celej tej našej ľudskej preš-
pekulovanosti občas nastáva 
skrat, taký úlet, pre ktorý nevieme 
nájsť odôvodnenie. Lenže my ho 
aj tak nájdeme, preskúmame to 
nezmyslené a ešte ho aj pomenu-
jeme – nonsens.

Karolína Jarošová

K.J.

K.J.
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Čo považuješ za 
nonsens?
●

Bitie žien.

Keď sa človek hrá na niečo, 
čo v skutočnosti nie je 
a má potrebu sa pre-
tvarovať pred ostatnými.

●

●

Schovať slona za mravca 
alebo naliať more do šálky.

● Že Trump je prezident.

● Chodiť s chlapcom podľa 
mojich predstáv.

● Robiť niečo, čo ťa nebaví.

● Keď niečo nemá hlavu ani 
pätu.

Keď niekto niekomu klame 
aj keď vie, že pravda by 
mu pomohla/prospela.

●

● A čo ja viem? Už len to, že 
na to neviem odpovedať 
znamená, že je to úplná 
hlúposť.

● Nonsens nie je falzifiko-
vateľný. Nonsens sa taktiež 
nachádza v literatúre. Je to 
niečo, čo sa nám najskôr 
zdá ako úplná hlúposť, ale 
niekedy najväčšiu pravdu 
nacházame v hlúpostiach. 
Náš život je plný hlúpostí, 
mnohokrát i plný hlúpych 
rozhodnutí, z ktorých si 
väčšinou chceme zobrať 
ponaučenie. Preto by sa 
dalo povedať, že náš ži-
vot je jeden veľký nonsens. 
Je to komédia, niekedy 
tragédia, ale po čase sa na 
všetko dokážeme pozrieť 
s nadhľadom a dokonca 
sa na tom zasmiať. Tak 
preto.. neberme sa tak 
vážne! 

PS: aj toto je nonsens

● Za nonsens považujem 
nezmysel, ktorý prekračuje 
chápanie zdravého 
rozumu.

A
N

KETA

K.J.
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Mentolový nanuk.●

Slovenský politický 
a školský systém.

Kotlebu v parlamente.

Slovenčina.

Keď človek robí otravné 
a nezmyselné veci.

Fyzika.

Korona.

Keď ideš s niekým 
do vzťahu po dvoch 
týždňoch aj keď toho 
človeka poriadne 
nepoznáš.

●

Bola som tehotná.

Bol som tučniak.

Že to nie je pravda, ako 
sa vôbec také niečo 
mohlo stať.

No podľa mňa niečo, 
čo si človek nevie 
vysvetliť a príde mu to 
divné/nezmyselné.

Opaľovanie sa v zime 
a lyžovanie v lete.

Futbal.

Niektoré politické 
názory alebo aj to, 
ako môžu byť niektorí 
politici vo vláde.

●

●

●

●
●
●

●

●
●

●

●

Aký najviac absurdný sen 
sa ti sníval? 
● Maličkí dementri sedeli 

za mojou posteľou, pri 
ohníku a opekali si ma.

● Jedli ma mravce.

Naháňali ma škôlkari na 
aute.

Snívalo sa mi, že som 
sa zobudila ako morská 
panna na pláži a na 
viac si nepamätám.

Raz sa mi snívalo, že 
ma chlapec, ktorý sa mi 
páčil v tej dobe nazval 
“oco“.

Stal som sa rockovou 
„hviezdou“, ktorá jazdi-
la v polorozpadnutej 
dodávke a našu „hud-
bu“ nikto nepočúval, 
ale myslel som si, že 
áno. Tak sme prena-
jímali veľké koncer-
tové haly a aj tak nikto 
neprišel.

● ●

●

●

●

Najabsurdnejší sen, na 
ktorý si spomínam, sa 
mi sníval ešte v ranom 
detstve. Na zem sa 
rútili mimozemšťania

V garáži môjho suseda 
bývali one direction a ja 
som zavolala Luisa hrať 
do kostola.

●

●

●

vo veľkých vesmírnych 
lodiach a podľa pa-
niky okolo mňa to malo 
byť zrejme nepriateľské
stretnutie. S mojou 
rodinou sme sa pred 
nimi ukryli v Tescu, hoci 
v ňom už boli rozos-
tavané rôzne laserové 
pasce medzi regálmi. 
Bolo to ako sledovať 
akčný film, neustále sa 
behalo, kričalo a zach-
raňovalo životy.

Harry Styles len tak 
sedel vedľa mojej 
postele a pozeral sa 
na mňa bez toho, aby 
niečo spravil alebo 
povedal.

●

Naháňali ma bezdo-
movci.

Išla som na bicykli cez 
našu dedinu a zrazu 
bol kopec niekde, kde 
v skutočnosti nie je. Tak 
to som si povedala, že 
sa mám zobudiť, lebo 
to bola dobrá blbosť.

●

●

K.J.

Náš dom bol akvárium.●
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●

●

Vodopád od Lauren 
Kate, zozačiatku je to 
bežná teenagerská 
kniha, a zrazu sa tam 
začali diať divné veci. 
Vynorí sa Atlantída, 
nastane potopa sveta 
a podobné blbosti. 
Celé je to napísané tak, 
že to nedáva zmysel.

Bambulka - kto by po-
sielal dieťa poštou.

●

Twilight - spisovateľka 
bola asi sfajčená, keď 
to písala.

Avatar, lebo má 3 ho-
diny a koho to zaujíma.

●

●

How to kill a mocking-
bird - v celej knihe 
nebol žiaden vtáčik.

● Určite som čítala veľa 
kníh a videla množstvo 
filmov, ktoré nedáva-
li zmysel, hoci po lit. 
žánri nonsens som ešte 
nesiahla. Pre mňa oso-
bne sú horory nezmy-
selné a často v nich 
postavy robia hlúpe 
kroky a rozhodnutia. 
Nepáči sa mi myšlien-
ka dobrovoľného 
vyvolávania strachu v 
sebe.

Strieľal som po zlode-
joch, ktorí ma naháňali.

Moju rodinu prenasle-
dovali obri a ja som sa 
snažila všetkých 
zachrániť.

● ●

Šmolkovia.

Vivarium, lebo je to 
veľmi zvláštny film a nič 
tomu podobné som 
zatiaľ nevidela.

Ktorá kniha/film sa ti zdal 
byť nezmyselný, prípadne 
ktoré postavy a prečo?

●

●

Odpovede študentov 
spracovali A.H., M.S.

K.J.
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Nájsť ho môžeme najčastejšie medzi stena-
mi polepenými kresbami vtákov, húb a plazov. 
Spoza modelu DNA a vypreparovaných zvie-
rat nás na vyučovaní starostlivo pozoruje, vní-
ma všetky reakcie na jeho dobre premyslené 
logické otázky. Pán učieľ Sluka je už dlhé roky 
neodmysliteľnou súčasťou našej školy 
a my sme ho zachytitili aspoň nachvíľu, no ten-
tokrát to bolo trochu naopak - odpovede sa 
neočakávali od nás, ale od neho.

Rozhovor s pánom 
učiteľom Slukom

Čo vás motivovalo 
stať sa učiteľom?
Nemal som extra zámer 
stať sa učiteľom. Pred-
pokladalo sa, že pôjdem na 
vysokú. Hľadal som takú, 
kde nebola na prijímačkách 
matematika a chémia, vy-
lučovacou metódou som sa 
dostal na prírodovedeckú 
fakultu na biológiu 
a geografiu pedagogický 
smer. Matematika a chémia 
si ma pekne počas štúdia 
počkali a vychutnali. Je 
pravda, že otec bol učiteľ 
a aj s mamou pracovali ako 
pedagógovia.

●

Váš prístup na ho-
dinách sa trochu líši od 
toho bežného, nepo-
trpíte si na presných 
poučkách a bifľovaní. 
Žiaci si od vás často 
nesú vtipné výroky. Čo 
pokladáte pri učení za 
najdôležitejšie?

●

Neviem, či existuje niečo, čo sa 
dá označiť za najdôleži-
tejšie. Možno by sa mali 
učitelia snažiť o to, aby každý 
žiak mohol dosiahnuť nejaký 
úspech, aby vedel, prečo sa 
učí, porozumel, vedel to pre-
pojiť s inými predmetmi 
a životom... ale to už začína 
znieť frázovito. Hlavne nech 
žiaci radi chodia do školy.

Zmenilo sa niečo za 
roky vašej učiteľskej 
kariéry? Ak áno, čo? 
Učí sa vám lepšie alebo 
horšie ako predtým?

●

Učí sa mi lepšie, vo veciach 
mám lepší prehľad ako keď 
som začínal, viem lepšie, čo je 
dôležité, čo je menej a myslím 
si (možno sa mýlim), že lepšie

Aby stále mysleli na väčšie 
ciele a zmysel štúdia a nene-
chali si znepríjemniť čas 
strávený v škole malými 
neúspechmi alebo konfliktami. 
Aby svoje problémy a úspechy 
zdieľali s dobrými ľudmi.

Akú radu by ste dali 
svojim žiakom?

●

Máte nejaký úsmevný 
zážitok z hodín 
biológie?

●

No je ich veľa, ale ja mám taký 
nedostatok, že ani na jeden 
vtip si neviem spomenúť, 
nech by bol akokoľvek 
dobrý. Spomínam si na jed-
no monumentálne vyjadrenie 
jednej sekunďanky na výlete 
v lese. Išli sme do prudkého 
kopca, nevládala a vyhlásila: 
„Nenávidím prírodu“. Tak to 
ma pobavilo. Dnes je to asi 
30-ročná žena, dúfam, že túto 
teóriu neuviedla do praxe.

cítim atmosféru a neverbálnu 
komunikáciu v triede.

Dieťaťom som nikdy nebol.

Aké ste boli dieťa a čím 
ste chceli byť?

●
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Bavila ma na vysokej škole  
botanika, teraz skôr genetika 
a evolučné teórie. Pri vyučo-
vaní evolučnej teórie vidím, ako 
majú žiaci vyvinuté biologické 
myslenie. Tu už naozaj nestačí 
bifľovanie, ale hlbšie porozu-
menie. Keď ho u žiakov zaží-
vam, tak ma to baví.

Teda, veľa ho nemám... 
Najradšej ležím alebo pracu-
jem na záhrade, alebo trochu 
športujem – ale to je už skoro 
taká povinnosť, starám sa

Líši aj nelíši. Potreby mladých 
ľudí sú stále rovnaké, potrebu-
jú blízkych ľudí, pochopenie, 
zábavu, objavy. Boli sme viac 
v prírode, čas sme si viac 
organizovali sami, všeličo sme 
povymýšľali, nie všetko je pub-
likovateľné...Ale ani dnes rodičia 
nevedia vždy všetko (našťastie).

Čo radi robíte vo svo-
jom voľnom čase? Aké 
knihy čítate?

●

Líšila sa nejako vaša 
mladosť od tej našej? 
Ak áno, v čom? Čím ste 
sa zabávali? Aj ste niečo 
vymýšľali, keď ste boli v 
našom veku?

●

Ktorá časť biológie 
vás najviac fascinuje a 
prečo?

●

Mám rád tvorbu Dušana Duše-
ka, niekedy sa hrá so slovami 
tak, že to vyzerá nezmyselne, 
ale myslím si, že je to len preto,

Možno, ale tu nemusí nevy-
hnutne ísť o hlbšie znalosti 
biológie. Klimatická zmena je 
zložitý medziodborový prob-
lém, je to globálna téma. 
Lepšie ju chápu ľudia schpní 
uvažovať v globálnych súvis-
lostiach a ľudia so schop-
nosťou tzv. kritického myslenia.

Neviem sa úplne vyjadriť k le-
galizácii, páči sa mi princíp harm 
reduction, ktorým pristupujú k 
tomuto problému. Oveľa horšia 
droga je alkohol, ktorá je legál-
nou drogou. Ale týmto nechcem 
argumentovať za návrh PS. Le-
galizácia by mala mať určité ob-
medzenia a reguláciu, osvetu 
a vzdelávanie. 

Keby ste na svete mohli 
zmeniť jednu vec, ktorá 
by to bola?
Zdá sa, že je priveľa hlupákov...

Táto otázka vzbudzuje vo mne 
pocit, že ak by som mal veci 
meniť, nebol by som spokojný 
celkovo so životom, nebol by 
som s ním vyrovnaný, nevedel 
by som si odpustiť chyby. 
Našťastie sa nedá vracať v čase, 
a tak sa musíme zmieriť sami 
so sebou. Poučiť sa na chybách 
minulosti sa asi dá, ale je to ťažké. 
Našťastie každá chyba sa stane 
raz minulosťou.

Prečo práve biológia? 
Mali ste odmalička 
vzťah k prírode alebo 
to prišlo až neskôr a 
náhodne?

●

Mal som rád (aj mám) prírodu 
odmala. Bývali sme na okraji 
mesta pri lese, denne sme boli 
v prírode. Rád som si čítal
a prezeral prírodovedné knihy.

o zdravie, aby som nebol chorý 
a nechýbal v zamestnaní... 
Dokázal by som byť pri mori 
celé týždne. Čítam všeličo, rád 
si vyberám podľa recenzií alebo 
ocenení. Momentálne Plechový 
bubienok.

A čo nonsens v 
literatúre? Máte radi 
slovné hračky a veci, 
ktoré zdanlivo nedávajú 
zmysel?

●

Myslíte si, že keby mali 
ľudia lepšie 
znalosti biológie, viac 
by sa zaujímali o kli-
matickú zmenu?

●

●

Je niečo, čo by ste v ži-
vote urobili inak, keby 
ste mohli vrátiť čas?

●

Čo si myslíte o návrhu 
Progresívneho 
Slovenska na dekrimi-
nalizáciu marihuany?

●

Čo považujete za 
najväčší nonsens 
spoločnosti?

●

Keď hlupáci majú možnosť 
rozhodovať o iných, alebo ich 
ovplyvňovať svojimi rozhodnu-
tiami.

Spracovali T.K., K.J.

že si všíma najjemnejšie de-
taily sveta, pričom možno 
hlučná realita, ktorú žijeme, je 
práve ten nonsens.

1514



N
O

N
SEN

SY HISTÓ
RIE

Do histórie sa najviac zapísali najväčšie alebo najne-
pochopiteľnejšie skutky. Boli to činy, ktoré presahujú 

naše chápanie, či už v dobrom alebo v zlom. Okolnosti 
protichodné ľudským inštinktom. Ovplyvnilo ich niečo, 

čo bolo ich posledným východiskom, počúvli svoje srdce, 
báli sa neznámeho alebo spáchali nezmyselne krutý čin.

Posledné 
východisko
Väčšinou ide o situáciu, 
o ktorej už ani sami nevieme, 
ako sme sa do nej zapojli a ako 
ju čo najbezpečnejšie ukončiť. 
Zoberme si napríklad Jána
Palacha alebo iných, jemu 
podobných. Rozhodli sa 
upozorniť na problém a vyja-
driť nesúhlas so súčasným sta-
vom. Spôsob, akým to urobili, 
bol jedinečný a povedzme si 
úprimne, proti ľudskému chápa-
niu. Málokto by zo seba spravil 
živú fakľu. Väčšina z nás by sa 
rozhodla uvažovať o inom, bez-
pečnejšom a lepšom riešení. 
Myšlienka na smrť zhorením 
zaživa je dosť odstrašujca a náš 
pud seba-záchovy ju neschva-
ľuje. Ján Palach bol rozhodnutý 
obetovať život ako nesúhlas 
s okupáciou Československa

v roku 1969. Nebol sám. 
Odhaduje sa, že 29 ľudí sa 
rozhodlo pre samovraždu, 
z toho 7 zomrelo preto, aby 
ukázali svoj odpor a slobodnú 
vôľu. Dokázali ľudí prebudiť 
k nejakým činom, len je smutné, 
že sa nepokúsili  nájsť iné vý-
chodisko. Žiadne riešenie by 
nemalo ukončiť niečí život.

Počúvnutie 
srdca
Sú situácie, keď nám mozog 
hovorí niečo iné ako srdce. 
Rozhodnúť sa správne je veľmi 
ťažké. Kto vyhrá? Rozum či cit? 
Svoje o tom vedia aj obyvate-
lia New Orleans. V roku 2005 
mesto zasiahol hurikán Katrina. 
Nielenže mesto muselo čeliť 
pohrome, ale ešte sa k tomu 
pridalo rabovanie, výpadok prú-
du a mnohé ďalšie

neočakávané následky. Mnohí 
prišli o svojich blízkych, stre-
chu nad hlavou alebo o pocit 
bezpečia. Keď nastal koniec 
katastrofy, zostávalo na každom 
jednom, či ostane v meste, 
v ktoré stratili dôveru a skúsia 
ju opäť nájsť, alebo odídu bývať 
na bezpečnejšie miesto. Väčšina 
sa rozhodla ostať a na troskách 
minulosti si vybudovať budú-
cnosť. Dokonca začali uspora-
dúvať hurikánové pikniky.

Na svete je veľa nebezpečných 
miest pre život. No ľudia tam 
aj tak žijú. Počúvajú, čo šepká 
hlas ich srdca, veria, že raz bude 
ich domov lepším. Mnohí ľudia 
z iných krajín sa im pokúšajú 
pomôcť, snažia sa o zmenu k 
lepšiemu,

Strach z 
neznámeho
Strach je jedna z najmocnjších 
emócií. Ovláda väčšinu nášho 
života, často nás núti robiť ne-
správne rozhodnutia. Inak 
tomu nebolo ani v minulosti. 
Iné vnímanie sveta ako bolo 
určené sa považovalo za zlé 
alebo nebezpečné (občas sa v 
našich hlavách prebudí aj dnes). 
Napríklad rozdelenie ľudí podľa 
farby pleti. V minulosti, často 
aj pod hrozbou smrti, museli 
otročiť

aby sa nikto nemusel báť, že 
príde natrvalo o svoje bezpečné 
miesto.
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a dodržiavať nezmyselné zákony. 
Rodinám boli násilím odobraté 
deti a predané inému pánovi. Ak 
však vyjadrili svoj nesúhlas 
a podali žalobu, nemali šancu 
spor vyhrať. Čakal ich krutý trest.

Je neuveriteľné, že niečo pre nás 
tak nepodstatné, napríklad farba 
kože, dokáže ovplyvniť celý život 
človeka. A to len preto, že strach 
zasiahol až príliš, predsudky 
vyhrali a odsúdili veľké množstvo 
ľudí na život, ktorý im nemohol 
stačiť. Predsudky ich obrali o slo-
bodu, rešpekt a donútili ich ešte 
aj dnes bojovať o svoje miesto 
v spoločnosti.

Ďalším prípadom je nedôverči- 
vosť. Ľudia si nedokázli vysvetliť, 
ako je možné, že nejakáburina z 
lesa dokázala niekomu tak veľmi 
pomôcť. A keďže strach je mocný 
pán, zvolili si vysvetlenie, ktoré 
nazvali bosoráctvo. Mysleli si, že 
moc niekomu pomôcť a vyliečiť 
mu rany musí pochádzať len od 
samotného Satana a rozhodli
sa s tým spraviť rýchly proces. 
Udávanie „čarodejníc“, ich muče-
nie a upaľovanie bol hrozný čin. 
Odhaduje sa , že o život prišlo 
okolo 600 000 žien. Našťastie sa 
hon skončil. Je neuveriteľné, čo 
dokážu urobiť ľudia vlastnému 
druhu len pre strach.

Nezmyselne 
kruté činy
Túžba po moci. Obrovská zlosť. 
Keď sa tieto dve emócie skom-
binujú, nikdy z toho nevzíde nič 
dobré. Človek si môže myslieť, že 
on je pánom moci, no nikdy to 
nebude pravda. Stáva sa sluhom 
žijúcim v klamstve. Minulosť nás 
naučila, že si ľudia, ktorí si mys-
lia, že sú nadradení a sú ešte aj 
poháňaní závisťou, zlosťou 
a nenávisťou, pre ľudstvo to má 
fatálne následky. Najznámejším 
príkladom je to, čo sa dialo počas 
druhej svetovej vojny. 

Holokaust bol jedným z 
najkrutejších a najzbytočnejších
činov civilizácie. Celé sa to odo-
hralo iba preto, že niekto na-
dobudol mylný názor, že ak má 
moc, môže si dovoliť rozhodovať 
o živote a smrti druhých, a je 
priam jeho povinnosťou „očistiť“ 
celé generácie od „nežiaducich 
obyvateľov a charakteristických 
znakov“. A aj keď bol už konečne 
koniec tej hroznej vojny, ľudia 
ovládaní nadradenosťou cítili 
stále nenávisť a nedokázali si uve-
domiť fakt, ktorý bol neuveriteľne 
neľudským nonsensom a dúfam, 
že už nebude opakovať.

Adriana Hodálová

K.J.

K.J.
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Kubické domy, 
Rotterdam, Holandsko

(N
E)Ú

M
ERN

O
SŤ

Keď už som unavená 
z tých nekonečných 
nepredvídateľných pre-
hánok-naháňačiek bla-
hodárnych dažďových 
kvapiek, ktoré ma často zas-
tihli v tejto – mojej srdcu blíz-
kej krajine, nikdy nezanevrem 
na dar krásnej slobody ces-
tovania. Je až neuveriteľné, 
čo všetko dokáže naše oči 
vyviesť z rovnováhy. Ten-
tokrát to bola veľmi nezvy-
čajná architektúra v podaní 
Peteho Bloma a za mojím 
chrbtom sa objavila táto jeho 
vznešenosť. Podľa myšlienky 
tohto architekta 
mala  každá 
z budov vyze-
rať ako strom. 
Komplex sa 
skladá z 38  
stromov, ktoré 
sa pri trochu 
prifarbenej 
predstavivo-
sti podobajú 
malému lesu 
domčekov.

Architektúra je jednou 
z odvetvia umenia, ktorá ma 
bude aj naďalej stále 
prekvapovať – 
a Rotterdam a jeho moderný  
a veľkomestský štýl nikoho 
nesklame.

V interiéri nie sú prakticky 
žiadne rovné steny. Je po-
zoruhodné, že ľudia, ktorí tu 
pôvodne žili, považujú kla-
sické domy s rovnými stena-
mi za veľmi zvláštne.

PO
M

PÉZN
O

SŤ

Dom Mila, Barcelona, 
Španielsko
La Pedrera či Kamenná jasky-
ňa? Táto zvláštna stavba sa 
rozhodne nedá prehliadnuť, 
stala sa dôverným symbolom 
nerovností, nepravidelností 
a úplneho hýrenia myšlienok 
jeho tvorcu. Antonio Gaudí 
a jeho posledné dokončené 
pompézne dielo. Spojenie 
geniálnej architektúry, jedi-
nečnosti nápadu a absencii 
symetrie. Stĺpy slúžia ako 
opora a mnoho stien je pohy-
blivých, čo umožňuje možnosť 
prestavby.

Na prvý pohľad absurd-
ná, akoby vlniaca sa stav-
ba z kameňa, 
dovezeného len 
ktovie-odkiaľ...

Vonkajšia fasáda 
pripomínajúca 
slanosť a nežný 
pravidelný pohyb 
morských vĺn je 
zaujímavá aj tým, 
že má pôvodnú 
farbu kameňa.

Najbizardnejšie miesto je asi 
strecha s farebnými komínmi 
a sochami v tvare nezvyčajných 
bytostí. 

Vlniace sa tvary pripomínajú 
ilúziu nekonečnej nite nedo-
snívaného sna a návštevníci to 
môžu pocítiť už pri prvom po-
zornom zamyslení sa nad neu-
veriteľnou realitou.

Dnes je budova sprístupnená 
verejnosti. Prezrieť si môžeme  
Gaudího múzeum, galériu 
alebo ateliér. 

2120



O
RIG

IN
A

LITA
  

Casa dos Bicos, Lisabon, 
Portugalsko
Dosť bolo hladkých, nudných 
a nahých stien – chce to ne-
jaký nápad, niečo originálne, 
čo pozdvihne architektúru na 
ďalší level v jeho individuálnej 
tvorbe.

Casa dos Bicos-Museu de 
Lisboa je jedným zo zaujíma-
vých budov v centre Lisabonu 
a patrí medzi historické múzeá 
prístupné návštevníkom z 
rôznych kútov sveta. Je toto 
miesto spojené s umením? 
Jednoznačne áno.

Dom, ktorý každého pozoro-
vateľa zaujme svojou fasádou 
- akoby maličké 
pyramídy vystu-
pujúce k vánku 
ľudského nadše-
nia a obdivu.

Saramago.

Ale čo sa skrýva 
vo vnútri?

ktoré sú čiastočne odkryté. Na 
poschodí fotografie zobrazu-
jú život jedného z najlepších 
portugalských spisovateľov. 
Okrem toho je nositeľom No-
belovej ceny za literatúru, pra-
coval aj ako maliar a prekla-
dateľ. Krásna a pokorná úcta 
zhmotnená do nezvyčajného 
pamätného domu. Pre nieko-
ho, kto bol výnimočným...

Dom stojí na po-
zostatkoch 
rímskych stavieb, 

JOSÉ SARAMAGO.

A slovenské učebnice o ňom 
mlčia...

ZM
YSELN

O
SŤ

Absolútny protiklad dnešnej 
fantázie.

Forum Romanum, 
Rím, Taliansko

Pre nadšencov architek-
túry, histórie či cestovania, 
hoci aj najmenšieho obdivu 
starovekého umenia, by bolo 
absolútnym nonsensom, ne-
spomenúť Rím ako pôvodné 
dejisko a miesto rozmachu 
antického rímskeho umenia.  
A ako by povedali mnohí, 
ktorí toto miestečko popret-
kávané vláknami tej najzau-
jímavejšej striebornej nite, 
pevnej, ale poddanej plynutiu 
času, nevidieť Rímske Forum 
by bolo ako nikdy nezažiť 
ten starý závan 
histórie Rimanov 
a ich vyspelých 
architektov.
Keď budete 
kráčať medzi 
iónskymi a ko-
rintskými stĺpmi, 
medzi fontánami 
a antickými so-
chami, odetými 
do vánku

a poprašku tohto - už mo-
derného falošného a netrpe-
zlivého sveta - bude to pre 
vás ako pozerať sa do obdo-
bia inšpirácie, vznešenosti, 
tvrdej, vynaliezavej práce, ale 
aj úžasných pozostatkov, na 
ktorých budujeme a ešte stále 
aj budeme.

V okruhu tohto tajuplného 
antického sveta sa nachá-
dza nemálo miest spojených 
s dýchajúcou nádherou, ktorá 
by si zaslúžila od mnohých 
viac pozornosti a úcty.

Daniela Dohálová
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Predstavte si situáciu. Sedíte v 
školskej lavici. Tak ako každý iný 
bežný školský deň. Monotónne 
vysvetľovanie učiteľa vás dvakrát 
nezaujalo, a tak sa radšej roz-
hodnete využiť svoj čas kreatívne. 
Popustíte teda uzdu svojej fantá-
zii a zatúlate sa niekam veľmi 
ďaleko. Rozmýšľate nad témami, 
ktoré by mohli hýbať svetom, nad 
rôznymi zaujímavými či nezau-
jímavými otázkami. Možnože iba 
rozmýšľate, čo bude dnes alebo 
zajtra na obed.

Keď tu zrazu...Počkať, čo je to? 
Zrazu precitnete späť v tej istej 
triede, z ktorej ste sa vydali na 
svoje myšlienkové dobrodruž-
stvo. Tentokrát je však niečo tro-
chu inak, ako keď ste odchádza-
li. Všetci upierajú svoje pohľady 
vaším smerom, a v tom si uve-
domíte, čo bolo dôvodom vášho 
precitnutia. Niekto na vás sme-
roval otázku. Ten niekto nie je len 
tak hocikto, ale je to sám učiteľ. 
Hodil po vás nôž reality a ten
úspešne dosiahol svoj cieľ 
a prišpendlil váš balón predstavi-
vosti o stenu za vami. Keďže vás 
tento náhly úkon zaskočil, samoz-
rejme, že nepoznáte odpoveď na 
otázku, v niektorých prípadoch 
ste boli tak ďaleko vo svojich

myšlienkach, že ani len nepo-
znáte znenie otázky, ktorá vás 
zaskočila. Oťapene sa snažíte 
poskladať si útržky informácií 
dokopy a zúfalo sa snažíte zlepiť 
z nich odpoveď, aby vás neza-
siahol ďalší nôž, tento raz je to 
nôž sklamania a hanby, ten však 
neprišpendlí pomyselný balón, 
ale vás.
Takáto situácia má niekoľko 
možných výsledkov. Ak sa vám 
nejakým zázrakom podarí vy-
koktať ako-tak správnu odpo-
veď, prepečie sa vám váš prešľap 
karhavým, možno trošku pohŕ-
davým pohľadom, no zväčša bez 
komentára. Ak sa však pomýlite 
a pri skladaní sa útržky zmenia 
na zrnká piesku, ktoré vám uni-
kajú pomedzi prsty, ste v háji 
zelenom. V tom horšom scenári 
si budete musieť vypočuť nejaký 
ten dohovor o tom, ako treba byť 
na hodinách duchom prítomný 
a ako sa vám toto všetko nesku-
točne zíde v budúcnosti alebo iné 
podobne zmysluplné odôvode-
nia, prečo si práve táto hodina 
zaslúži vašu plnú pozornosť. V 
(asi) lepšom prípade budete za 
vašu nevedomosť odmenený sar-
kastickým vtipom alebo obľúbe-
nou frázou optimistov: „Nikto nie 
je dokonalý!“ 

B.CH.
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Vždy, keď vám niekto túto skvelú 
frázu povie, znie to upokojujúco, 
pretože máte pocit, že všetkým 
naokolo bolo pripomenuté, že 
je bežné a prirodzené robiť chy-
by. Občas sa ale zamýšľam, čo 
má táto fráza vôbec znamenať. 
Dokonalosť je podstatné meno, 
ktorého význam sa len veľmi 
ťažko vystihuje, pretože pre 
každého znamená niečo trochu 
iné. Dokonalosť závisí od per-
spektívy, z ktorej sa na ňu človek 
pozerá. Ak chceme úmyselne 
na niečom či niekom vidieť ne-
dokonalosť a chyby, vždy si ne-
jakú nájdeme, len aby sme si 
neprotirečili vo svojich vlastných 
myšlienkach. Neznášame po-
cit, že niekto je v niečom lepší ako 
my, lebo to iba poukazuje našu 
vlastnú nedokonalosť. A keďže
človek je tvor egoistický a sa-
moľúby, v žiadnom prípade ne-
smie dopustiť, aby aj samého 
seba presvedčil, že niekto 
v niečom viac vyniká. Taktiež sme 
však ľudia, ktorí neradi plávajú 
proti prúdu. A tak, keď je niek-
to, zväčša niekto, koho osobne 
nepoznáme, koho významná 
skupina ľudí považuje za stele-
snenú dokonalosť kráčajúcu po 
zemi, nezaháľame a začneme aj 
my vnímať túto osobu v žiarivej-

ších farbách. Tento efekt sa môže 
tiež prejaviť v prípade, že sa do 
niekoho zaľúbime. Začneme mu 
odpúšťať všetky jeho chyby 
a nahovárať si, že tieto chyby sú 
to, čo prispieva k jeho dokonalo-
sti. Dokonalí ľudia sú vnímaní 
každým trochu inak, keďže, ako 
som už spomínala, dokonalosť 
znamená pre každého niečo tro-
chu iné. Ale verte mi, nikto naozaj 
nie je dokonalý vo všetkých ohľa-
doch. Neexistuje nikto, pre koho 
by sa nenašli neprajníci či žiarlivci, 
ktorí s veľkou radosťou vypichnú 
všetky jeho chybičky krásy.

Vidieť niekoho ako dokonalého
nemusí však byť iba jedosmerná 
cesta obdivu. Táto zdanlivá 
dokonalosť nás môže inšpirovať, 
poháňať k lepším výsledkom 
a verziám nás samých. Na nieko-
ho dokonalo pôsobia ľudia 
s obrovskými znalosťami vo svo-
jom obore, títo ľudia ho môžu 
inšpirovať, aby sa im pripodobnil 
a možno dokonca obohatil tento 
obor nejakým svojím pohľadom. 
Presvedčenie o dokonalosti môže 
však pôsobiť aj toxicky, čo je dnes, 
bohužiaľ, propagované počet-
nými sociálnymi sieťami. Mladí 
ľudia majú predstavu o dokona-
lom výzore a dokonalom živote,

B.CH.

2726



ktorý žije ich idol, ktorého pred-
včerom našli na Instagrame. Tento 
život či výzor sa snažia dosiahnuť, 
no neuvedomujú si, že tým do-
siahnú iba plytké prežívanie živo-
ta, po ktorom nikdy netúžili.

Je dôležité uvedomovať si, že aj 
my sami môžeme v niekoho 
očiach vyzerať dokonalo. Preto by 
sme sa vždy mali zamýšľať nad 
tým, čím sa prezentujeme. 
Či nenechávame svet vidieť iba 
tie plytko krásne stránky, na ktoré 
sme falošne pyšní. Môžete si na-
hovárať, že vy predsa nemôžete 
nikoho inšpirovať. Nebudem vám 
klamať, je to možné, ba aj prav-
depodobné, no nikto nevraví, že 
pre niekoho nebudete dokonalý v 
budúcnosti. Niekedy v budú-
cnosti možno budete mať deti, 
rodinu alebo tisícky followerov na 
Instagrame. A pre nich sa možno 
oplatí dnes naháňať za 
dokonalosťou.

A kruh sa uzatvára...

Alena Panáčková

B.CH.
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I.
Nonsens je...
Ryba plávajúca hore bruchom, a najlepšie 
zlatá - pre efekt  nesmrteľnosti
Nonsens je holub na streche opusteného domu 
A nonsens je, keď holub vyzerá ako náhoda 
a zlatá rybka má čiernu škvrnu
A krik veľkých zvierat je
Nezmysel
Pre iný druh pokolenia
A stojí biele na čiernom a čiernym písmom 
napísali tú krutú pravdu
Že Slnko musí svietiť aby bolo krásne
Aby život viedol smerom k tunelu, ktorý musí na 
konci svietiť sku*veným oranžovým neónom
Nonsens je susedovo auto, lebo nie je hrdzavé
a ich dom stojaci v 93° uhle 
A keď pes vrčí, lebo sa bojí ľudí
Dokonca aj 2 smetiaky sú pri sebe 
lebo nechcú byť sami
A pravdepodobnosť zrážky s meteoritom
sa stáva s každým dňom vyššia
Lebo to tak chceme

 Magdaléna Svetláková

M.S.
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 ZLOMOK SEKUNDY

som tam
telom mi prenikajú bassy

na tvári mi je vidieť chaos a odraz blikajúcich neónov
vo vnútri je však pokoj

mám pocit, že je nekonečný

 zlomok sekundy

letím
vyletím až na čierno čiernu oblohu

sama, obklopená hviezdami
letím

a necítim nič
necítim nič iba eufóriu

letím 
som voľná

oslobodená od vlastných myšlienok
letím

žilami mi prúdi mesačný svit
moonlight...múza

   zlomok sekundy

II.

K.J.

B.CH.
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realita ma chytila za nohu
chce ma stiahnuť a ja sa jej nebránim

zhodí ma na zem plnú jedovatých hadov
som späť

nádych...výdych
chaos a zimomriavky

hady
niektoré sú šťastné

niektoré trpia
niektoré sú šťastné z toho, že niektoré trpia

niektoré žiaria
nemám masku ani ružové okuliare

prijímam to
nehanbím sa za svoje slzy

žiarim 
vytvorila som si protijed

Barbora Chmelíková

K.J.

B.CH.
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keď sa jej pred očami mihne
zmysel života,

ktorý je prirodzený ako nahota.
Tak objavuje, čo to znamená,

keď je pomaly kladená
na pichľavé seno,

čo prezrádza jej to meno,
ktoré prichádza

a oslobodzuje, vychádza
ako slnko, ktoré svieti,

lebo účel prostriedky svätí.
A dievča padá,

od únavy sa skladá.
Hľadá a snorí, dozrieva klas,

lebo to, čo naozaj potrebuje je čas.

Sen prepletá sa realitou
reálne žitou

dievčaťom krehkým ako 
porcelán,

no ona vraví, že je to klam.
Je zmätená,

niť jej života bola vpletená
do hlbokej priepasti údolia,
ktorých čerstvé rany bolia.

Kráča, nechce zastať,
a chce vedieť, čo sa má stať, 

aby bola oslobodená,
od únavy však padá na kolená.
Zrazu prichádza čerstvý vánok

a jej srdca spánok
vzdychne,

keď sa jej pred očami mihne
zmysel života,

ktorý je prirodzený ako nahota.
Tak objavuje, čo to znamená,

keď je pomaly kladená
na pichľavé seno,

čo prezrádza jej to meno,
ktoré prichádza

a oslobodzuje, vychádza
ako slnko, ktoré svieti,

lebo účel prostriedky svätí.
A dievča padá,

od únavy sa skladá.
Hľadá a snorí, dozrieva klas,

lebo to, čo naozaj potrebuje je 
čas.

III.

STRATENÁ NIŤ

Kristína Zubáková

K.J.
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Moje chladné dlane
topia sa nedohľadne

a moje srdce
v bludisku sa moce.
Príď a vysloboď ma,

buď ten, kto na to silu má,
lebo ja odchádzam,

síl už nemám.
Slzy stekajú,
dni utekajú

a ty tu nie si,
no srdce prosí
o záchranu,

IV.
SMÚTOK

čo nemá chuť planú.
Pomôž mi, lebo to bolí,

strach ma skolí
a bolesť pohltí
čo jazyk vypotí.

Prečo sa tak namáham?
Kam skryť sa mám?

Stačí odísť,
dopredu podísť,

začaté už skončiť,
koľko síl treba na to to dokončiť? 

Kristina ZubákováK.Z.
4140



V.

Žil raz jeden samotár,
  keď zrazu prišiel na to, že žiť 

    sám pre seba je nonsens života.

EX VITA

Tereza Králová

K.J.
4342
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Píšem iba nezmysly a nepáčia sa 
mi oblaky prepletené so slnkom. 
Prečo? Neviem. Asi mi len niečo 
pripomínajú. A tiež sa mi nepáči, 
ako aj obyčajné slovo ako názov 
dňa vyvolá určité spomienky 
a predstavy, niečo, čo ide ťažko 
hmotne definovať. 

Ako vietor. Aký je vietor? – bez-
tvarý a zvláštny? Sám o sebe 
tichý? Píšem iba nezmysly, ale je 
5 hodín ráno a už som 
nejaký ten čas hore. 
Nespánky, ale prečo?  
Snívam alebo premýšľam?  
Baví ma zahrávať sa 
s poéziou, viacvýzna-
movými slovami a  hľa-
daním zmyslu vyslovených 
slov z úst zaujímavých ľudí. 
Baví ma hádať a čítať z očí, 
z pier a z činov. Baví ma 
tajomno a to, že sa stane aj 
to, v čo sme nedúfali. Baví 
ma radosť ľudí a šťastie kve-
tov, keď výjde slnko. A baví 
ma hnevať ľudí tým, aká som. 
A že všetko je len ilúzia a my 
žijeme len v hlave jednookej 
mačky v paralelnom vesmíre 
stvorenom Ježišovým dvoj-
čaťom. Možno. Možno len sní-
vam a nič z toho mi nedáva 
zmysel. Že svet sa točí stále

rovnako a my chceme čas urých-
liť. Sú to iba nezmysly. Že píšem 
básne, keď to neviem. Že strácam 
sa v myšlienkach a nachádzam sa 
v iných ľuďoch.

Magdaléna Svetláková

M.S.
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Raz cestou v električke sa rozpútala poriad-
na dráma medzi dvoma milencami. Hádali 
sa, že už sa viac takto nemôžu ukazovať na 
očiach spoločnosti. Niežeby nechceli, ALE 

je to pre nich nebezpečné. Popri tejto hád-
ke sa žena rozplakala, muž ju pohladil po 

vlasoch a vraví jej: ,, Je mi to ľúto Sue, ale ja 
som farebný .“ Do toho sa zozadu ozval ten-
ký detský hlások a spýtavo sa pýta - ,,Mami , 

veď ale ten muž vôbec nie je farebný .“

Rozpoviem vám pár príbehov o nás ľuďoch. 
Sme to ozaj zvláštne tvory.

D I E Ť A

B I C Y K E L

Stretla som raz dvoch cyklistov. Rozprávali 
mi o rôznych cykloch a ja im tiež. Tak sme 
sa spoločne zhodli, že život je jeden veľký 
cykel. Či cyklus? Predstavte si život ako bi-
cykel. Jazdíme na ňom vkuse dookola. Ale 

nemyslite si, nie stále tie isté kolieska. Ono je 
to tak, že v každom kole si všimneme niečo 

nové.

Pretože na svete je toho toľko, že keby ne-
bolo cyklu života a nepripomínali by sme si 
veci stále odznova, všetko by sme zabudli.

L E T   Ž I V O T O M
Minule som si vykračovala životom. Teda, 
čo vykračovala, priam som letela. To by 
ste neverili. Oblečenie sa mi začínalo 

zmenšovať, končatiny zase zväčšovať, oči 
a myseľ otvárať a názory meniť rýchlosťou 
svetla.To vám teda poviem, že lietanie ma 
baví. Baví ma preto, lebo počas tohto letu 

sa všetko neustále mení a rozvíja. A to je to, 
o čo tu letí .

Tereza Králová

K.J.
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. . .K Uridoru sa s námahou pre-
drali skoré ranné slnečné lúče. 
Ožiarili tiché mesto, v ktorom ne-
bolo badať ani náznak pohybu. 
Po chvíli slnko zastreli husté sivé 
mraky. Začali sa otvárať dvere 
a z nich ticho, pomaly a akosi 
mechanicky vyšli ľudia.

Nevedno odkiaľ priletel drozd. 
Začal vyspevovať svoju rannú 
pieseň, no potom zmĺkol. Nikto 
ho nevnímal, mesto bolo hluché. 
Ešte raz zatrilkoval, keď o neho 
okoloidúci zavadil prázdnym 
pohľadom, ale potom rýchlo 
odletel. . .

●
Vysoko na modrej oblohe sa 
strácala drobná silueta letiaceho 
sokola. Bol to malý, ale šikovný 
sokol, ktorý si dobre uvedomoval 
svoju úlohu - dávať na ostatných 
pozor. Prechádzal pozorným 
pohľadom po krajine pod sebou. 
Na východe sa rozprestieral
rovný kraj a na západe sa zo 
zeme ostro dvíhali vrchy Hôr 
zo Strieborného kameňa. Letel 
juhozápadne, sledoval cestu, po 
ktorej kráčali ľudia.

Vtom ale jeho pozornosť upúta-
lo niečo, čo ho donútilo zletieť 
nižšie. Bola to potulná

banda goblinov, ktorí si práve 
všimli našich troch pocestných. 
Takéto skupiny ohrozovali cestu-
júcich na severovýchode Imari-
su odnepamäti. Bola to zlá rasa, 
vzdialene podobná človeku 
a vždy dobre ozbrojená. Sokol 
jemne zaškriekal a zľahka dosadol 
na pripravenú rukavicu.

„Čo sa deje, Sam?“ opýtal sa ho 
jeho pán. Sam otočil hlavu 
a pípol smerom ku ceste stráca-
júcej sa za zákrutou. Arryn, soko-
liar, uprel pohľad tým smerom. 
Veľmi dobre rozumel svojmu 
sokolovi a preto očakával, že sa 
na nich vyrúti skupina gobli-
nov. Jadazz, lukostrelec, si rýchlo 
založil šíp a vystrelil po prvom 
z nich. Arryn vytiahol dýku, ktorú 
mal pripevnenú na predlaktí 
a zabodol ju do goblinovej hrude. 
Stihol sa ešte uhnúť pred jeho 
švihom meča. Ich tretí spoločník 
Tion, tanečník, bojoval s palicou 
a ladne sa uhýbal neohrabaným 
sekom meča. Jadazz vystrelil ešte 
raz a prestrelil hruď aj posled-
nému goblinovi.

Utíchli zvuky boja a bolo počuť 
len ich dychčanie. Arryn vybehol 
na malú vyvýšeninu a pozrel do 
diaľky: „Auhan je odtiaľto už len 
pár míľ,“ zvolal „Ak si pohneme, 

ŠÍP, O
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K.J.
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večer budeme za bránami.

„Tak poďme,“ pridali sa Tion 
s Jadazzom a všetci rezko 
vykročili. Sokol sa už vznášal 
vysoko nad ich hlavami a oni to 
vedeli.

●
Slnko sa už schovávalo medzi 
Horami zo Strieborného kameňa, 
keď boli za bránami Auhanu. Priš-
li na námestie a sadli si na okraj 
fontány. Čakali na väčšiu tmu. 
Ešte som však nespomenula, čo 
sú naši traja cestovatelia zač.

Spoznali sa už veľmi dávno a vy-
brali sa spolu na cesty. Túlali sa, 
žili skromne, no za to veľmi slo-
bodne. Lukostrelec lovil a chránil 
ich. Ako väčšina bojovníkov mal 
dlhé, tmavohnedé vlasy spletené 
v cope a cez plecia prehodený 
nevýrazný plášť. Sokoliar dával 
pozor so svojim sokolom. Mal 
krátke plavé vlasy, cez plece mal 
prehodený vak s vecami a na ruke 
sokoliarsku rukavicu. No 
a tanečník - bol to tanečník 
s ohňom - pre nich zarábal pe-
niaze svojimi vystúpeniami. Na 
chrbte nosil všetku svoju výbavu, 
hrdzavé vlasy mal rozpustené 
a oblečenú mal obyčajnú tuniku. 
Všetci traja boli vynikajúci 

bojovníci, pretože pochádzali zo 
severných miest a drsných pod-
mienok.

●
Tion začal rozmiestňovať malé 
misky, v ktorých rozložil oheň, 
do kruhu okolo seba. Vytvoril tak 
bezpečnú hranicu, za ktorou mo-
hol tancovať s rôznymi fakľami, 
tyčami a obručami, no nikomu 
neublížil. Pri tejto hranici sa začali 
zhromažďovať ľudia z Auhanu. 
O ohnivých umeniach už čo to 
počuli, no takéto vystúpenia boli v 
ich meste veľmi ojedinelé.

Tion si zapálil dve fakle a po-
maly nimi točil, robil raz veľké 
a potom malé kruhy. Keď sa 
úplne zotmelo, oheň krásne vyni-
kol. Do jednej misky, v ktorej ne-
horel oheň, prizerajúci sa z času 
na čas hodili pár mincí.

Tanečník bol vo svojom umení 
naozaj majster. Veď pochádzal 
z jedného z najsevernejších 
miest Imarisu, z Cahamu. Práve 
tam, vo veľmi studenom meste, 
vznikol tento nádherný tanec. Keď 
sa pred mnohými vekmi ľudia z 
Cahamu zohrievali pri veľkých va-
trách, vytvorili ladnú zostavu 
a presné pohyby pre toto umenie. 
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Tance sa tradujú v Cahame až do 
súčasnosti. A Tion sa ich učil už 
od ranej mladosti.
Keď skončil, zložil svoje nástroje 
a zahasil ohne, chystal sa vziať si 
peniaze. Podišiel k miske, ale za-
stavil ho drobný starček. Podal 
mu ešte dve mince: „Bolo to na-
ozaj pôsobivé, vždy som obdivo-
val toto Cahamské umenie. Dal 
by som vám aj viac, ale teraz sme 
v ťažších časoch, obchodu sa 
nedarí.“                                                                                          
„Ďakujem vám. Ak sa smiem spý-
tať, čo myslíte tými ťažšími čas-
mi?“ zaujímal sa Tion.
„Už je to takmer rok čo mesto 
Uridor prestalo obchodovať“. 
povzdychol si.
„Prečo?“
„To keby sme vedeli. Starosta už 
vyslal niekoľko poslov, no ešte 
nikto sa nevrátil. Zostalo nám už 
len obchodovanie s Halmaenom, 
Narhondom či Marstom, ale sú 
veľmi ďaleko. Neraz našich ob-
chodníkov prepadávajú 
goblinovia.“
„A z Uridoru sem nikoho 
neposlali?“
„Nie. No teraz už je večer a ne-
treba sa zamestnávať ponurými 
myšlienkami. Dobrú noc vám,“ 
povedal starček a stratil sa 
v tmavých uličkách.

Tion sa zamyslený vrátil 
k Jadazzovi a Arrynovi, ktorí sa 
opierali o fontánu. Prerozprával 
im, čo sa práve dozvedel.
„Vyzerá to tak, že náš ďalší cieľ je 
Uridor,“ prehodil Jadazz, 
v ktorom sa zahmýrilo jeho do-
brodružné ja.
„Zajtra doplníme zásoby a pôj-
deme tam. Nie je to ďaleko,“ 
Arryn sa pozrel do misky 
v Tionovych rukách. „Ale až 
zajtra,“ zdôraznil a zavrel oči. Sam 
na jeho pleci súhlasne pípol.
„Aký pán, taký sokol,“ zasmial sa 
Tion „obaja by najradšej len spali.“ 
Schoval misku s peniazmi, zbalil si 
veci a pobral sa s priateľmi hľadať 
nocľah.

●
Na druhý deň skoro ráno sa vy-
brali, ešte nič netušiac do mesta 
Uridor. Bolo veľmi bohaté 
a prekvitajúce, aspoň to si mysleli, 
lebo v ňom už pár krát boli. Cestu 
poznali, vedeli o dobrých skrat-
kách a tak mali za necelé dva dni 
Uridor na dohľad.

Keď sa dostali bližšie, našli brány 
otvorené. Mesto bolo ale tiché 
a podivne mŕtvolné. Vôbec sa 
nepodobalo na to, čo si pamätali. 
Pri vstupe neboli žiadne stráže 
a všetko vyzeralo zanedbane. 

Vzduch bol ťažký a z mesta mali 
zvieravý pocit.

„Čo sa v tomto meste stalo?“ 
opýtal sa zmätene Jadazz, keď 
prechádzali popod bránu. Otáz-
ka zostala visieť vo vzduchu, lebo 
nikto nemal ani potuchy. Ostatní 
sa len obzerali okolo a vyľakane 
sa strhli, keď z vedľajšej uličky 
vyšla postava. A potom ďalšia 
a ďalšia. Tion jednu z nich 
pozdravil, ale odpoveď neprišla. 
Arryn skúsil zamávať jednému 
mužovi pred nosom, no nerea-
goval. Sam začal okolo nich lietať, 
ani jeho si však nikto nevšímal. 
Všetci ľudia, ktorí vôkol nich pre-
chádzali, boli tichí, nevnímali ich 
a obchádzali ich, ako v tranze.

„Mali by sme sa vrátiť do 
Auhanu a oznámiť im to,“ navrhol 
Tion. Ostatní súhlasne prikývli 
a otočili sa na odchod. 
Z mesta však nevyšli.

V tom momente, keď poľavili 
v ostražitosti, zbadali rýchly po-
hyb. Arryn si stihol len všimnúť, 
že Sam letí preč, pocítil ostrú 
bolesť hlavy a potom už nič.

V. Š.
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