
20
13

20
15

20
17

20
19

20
0

6
20

0
8

20
10

20
12

Viera Babaríková

Skejťácke 
tenisky

Marta Hlušíková

My nie sme 
žiadne céčka

Elena Eleková

Keď budem 
mať pubertu

Dominika Madro

Kapitán 
Spomienka

Gabriela Majtaníková

Imidž je nanič

Gabriela Futová

Trapoška

Peter Gibey

Všetky pekné 
baby sú 
blondínky

Katarína Fiľová

Ako si 
vychovať brata

83

99

116

134

16

35

60

76

20
0

5
20

0
7

20
0

9
20

11
Jana Bodnárová

Psy

Vladimír Hanuliak

Anjelik 
vo vysokej 
tráve

Maroš Andrejčík

Izba snov

Peter Karpinský

Adela, 
neopováž sa!

9

26

44

70

20
14

20
16

20
18

20
20

Katarína Mikolášová

Ovečky 
v čerešňovom
sade

Gabriela Magalová

Srdce šachovej 
dámy

Slavomíra Kotrádyová

HU!

?

90

108

125



9

Jana Bodnárová

Psy

Môj denník
(Kto tento zošit ukradne, tomu nech ruka odpadne!!!)

Pondelok:
Prvý deň v novej škole. Zas aby som si zapamätával nové mená. 
Spolužiakov aj učiteľov. Ich tváre a hlasy. Jeden chalan cez prestáv
ku ustavične napodoboval akýsi stroj. Hlas mu hrčal, ako keď ne
jaká zbíjačka rozbíja starú cestu. Dŕŕŕŕŕmmmm alebo také čosi. 
Trhalo to uši. Pani učiteľka mu dohovárala, ale on neprestával 
s tým svojím dŕŕŕŕŕmmm. Niektoré hlasy od samého začiatku ne
veštia nič dobré. Neviem prečo, ale treba sa ich hneď báť. Veď po
tom ten s hlasom zbíjačky aj kričal na celý školský dvor: „Môj otec 
je mafián, viete?! Nikto v tejto škole si na mňa netrúfne!“

Utorok:
Dnes som neodviedol Adelku do triedy. Moja sestra sa vo veľ
kej mestskej škole stratila. Nevedela nájsť tú svoju 1. A. Sedela pri 
klietkach s topánkami a kabátmi, až kým ju tam skrčenú ako hú
seničku nenašiel riaditeľ školy. Zobral ju za ruku a  odviedol do 

2005
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triedy. Na všeličo sa vypytoval. Adelka mu poveda
la, že dnes sa budú učiť písať písmenko A. Ten riadi
teľ je taký starý, že vyzerá ako storočná korytnačka. 
Ale má milý hlas. Mojej sestre povedal, že učiť sa pí
sať a čítať písmená je veľký zázrak. Adelka tomu nerozu
mie. Ani ja, hoci si napínam mozog. Zázraky robí napríklad 
Copperfield alebo taký Harry Potter. Ale nie písmená ako blchy. 
Pospájané do viet.

Štvrtok:
Včera, v  stredu, sa nám stratila Sidónia. Nebola zvyknutá na pa
nelákový byt. Možno vypadla z balkóna. Z dediny, kde sme bývali 
predtým, sme si do mesta mohli zobrať iba mačku Sidóniu. Vlčiaka 
Ara dala mama susedom. Kačky a sliepky zarezala a ošklbala. Teraz 
čakajú v mrazáku. Ale my s Adelkou ich veru jesť nebudeme. Nech 
mama hoci aj kričí! Nebudem jesť kačky a sliepky, ktorých hlasy 
som vedel tak dobre napodobiť! Vždy mi odpovedali na moje kot
kotkot alebo kvakvák, kvak. Adelka plače za Sidóniou. Bola to taká 
biela mačka s hrdzavými fľakmi na chrbte. Adelka má presne také 
hrdzavé vlasy. A pehy po tvári. Mama hovorí, že má líca posypa
né zlatým práškom. Ale v škole ju určite začnú prezývať Hrdzaňa. 
Som zvedavý, aké meno dajú mne. Čaptoš. Krivá noha. Krivák. Ale 
nech! Veď môj otec im všetko vráti, až príde domov.

Sobota:
Dnes som musel ísť pomáhať mame do obchodu. Druhá preda
vačka si vzala voľno. Vraj sa jej zapálili žily na nohách či čo. To 
moju mamu zasa ustavične bolí chrbát. Pol dňa som ukladal do 
regálov škatuľky s rybami, mäsové konzervy a balíčky s čipsami.  
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treba umyť. Pekne vydrhnúť drôtenou kefou. Adelka bola urči
te vyplašená ako zajac. Bránila sa, že to nie sú fŕkance od kávy. 
Že sú to jej vlastné pehy. Sľúbil som Adelke, že zbíjačku nabudúce 
zmlátim. Dobre však viem, že mi neverí. Keď toto tajne píšem, cez 
pootvorené dvere vidím do maminej izby. Spí natiahnutá na chrb
te. Sidónia jej leží na bruchu, skrútená do klbka. Aj na mňa si nie
kedy tak ľahne. Vtedy hreje ako slniečko.

Utorok:
Tušil som to! Začal s Adelkou a dnes pokračoval so mnou. „Hej, 
Kripel, ty sa mi nepleť do cesty! Nekaz tu vzduch a nezavadzaj!“ 
povedal mi na školskom dvore chalanzbíjačka. Hoci on skočil 
predo mňa. Moje meno na tejto škole teda určite bude Kripel. Ce
lého ma rozpumpovala horúčava. Ako keby som mohol za to, aký 
som sa narodil! Že mám jednu nohu kratšiu a tenkú ako zápalka. 
Ohol som hlavu ako osol. Pretože som somár! Som slabinger, čo 
nevie obrániť ani seba, ani sestru. Len moja mama mi hovorí, že 
som správny chlapec. Že som jej opora. Ako stĺp. Moja mama je 
proste moja mama.

Sobota:
Mama vraví, že si príliš vymýšľam. O otcovi povedala, že to bol 
iba taký ľahkomyselník. A že je nám lepšie, keď je preč. Nič viac. 
Ale ja si myslím, že môj otec je námorník. Námorníci sú takí tvr
dí, ostrí chlapi. Majú tajomstvá. I môj otec má tajomstvo, prečo je 
tak dlho preč. Možno sa ich loď práve plaví okolo Islandu. Pri Is
lande je more krásne tyrkysové. Kdetu z neho trčia skaliská. Ako 
prízraky. Lodivod musí byť ostražitý ako leopard. Alebo sú to od
trhnuté ľadovce? Iba málinko trčia z vody. No ich spodky môžu 

Mama ma pochválila, že všetko vyzerá ako vo vojenskej izbe. Pek
ne vyrovnané. Fľaše zo skladu mi vláčiť nedovolila. Urobila to ona. 
Zato večer som jej musel alpou natierať kríže. Adelka jej natiera
la krk. Mamu ten chrbát bolieva tak veľmi, že niekedy tajne plače. 
Aj ja dakedy tajne plačem. Ale keď plačú dospelí, je to ešte horšie. 
Ozaj, sused zhora nám dnes doniesol Sidóniu. Mňaukala za výťa
hom. Možno naozaj vypadla z balkóna. Potom vbehla do vchodu 
a trielila na najvyššie poschodie. Mačky vraj majú sedem životov. 
Škoda, že ľudia nie sú ako mačky. Možno v ďalšom živote by som 
už nemal chorú nohu.

Pondelok:
Adelka dnes prišla zo školy urevaná. Už je to tu. Chalanzbíjačka 
jej povedal, že má líca pofŕkané kávou. Že také špinavé dievčisko  
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na krk. Niekto mi podložil nohu. Ako som ležal na zemi, naozaj ma 
začali hrýzť. Do pliec, do predlaktia. Roztrhli mi nohavice a hrýzli 
ma do lýtok. Doma som nič nepovedal. Ani Adelke som neukázal 
odtlačky zubov. Stále ich mám na rukách a nohách. Nechcem ju vy
strašiť. Ani nazlostiť mamu. Prišla do tohto mesta kvôli väčšiemu pla
tu v obchode. Vlastne kvôli nám. Aby sme sa mali lepšie. Ešteže mám 
tento denník. Ešteže ktosi vymyslel písmenká. Dajú sa poskladať do 
slov a viet. Dá sa nimi napísať list. Napíšem otcovi na zaoceánsku loď. 
Aby sa už fakt vrátil. Viem, že keď ten list napíšem, zaspím. A nebude 
sa mi snívať sen o strašných čiernych psoch s krvavými očami. Bude 
sa mi snívať, že mám obe nohy zdravé a silné. Že to nie ja, ale tá svor
ka uteká predo mnou. Som silný, čierny kôň. Cválam. Slobodný. Od
vážny. Strašne mocný. A nič ma už nezastaví.

byť pre loď strašne nebezpečné. Ako pre Titanic. Chcel by som raz 
ísť na Island. Alebo do Grónska. To musí byť krásny svet!

Nedeľa:
V tomto meste je toho toľko! A  toľko zasa nie je! Napríklad mi 
chýba náš sad. Každú nedeľu som sa vydriapal do nízkych korún 
jabloní alebo hrušiek. Sedel som na konároch medzi lístím. Napo
doboval hlasy vtáčikov. Alebo som púšťal na zem sliny. Sedel len 
tak. Pozeral som cez plot do sveta. Do diaľky. Či sa náhodou v zá
krute cesty neobjaví môj otec. V tomto meste úplne zabudnem na
podobovať hlasy drozdov, vrabcov a lastovičiek.

Utorok:
Chalanzbíjačka dnes vymyslel hru na poľovačku. Chalani sa roz
delili na dve skupiny. Akože na dve svorky psov. Najprv mala jed
na svorka naháňať druhú. Potom zbíjačka navrhol, aby naháňa
li mňa. „To bude väčšia sranda. Kripel je tiež taký pes. No iba 
taká zdochlina!“ smial sa. „Alebo ho budeme naháňať ako zaja
ca. Dáme ti náskok, Kripel. A utekaj odušu! Radím ti dobre. Lebo 
keď ťa chytíme, budeme ťa hrýzť. Ako naozajstné psy naozajstné
ho zajaca.“

Všetci začali vrčať a  štekať ako na povel. Srdce mi buchotalo 
v hrdle, keď som začal utekať. Počul som divý štekot a vrčanie psov. 
Potom ich smiech. Určite som vyzeral smiešne. Úplne trápne. Ako 
som bežal. Veď ja môžem iba tak nadskakovať. „Hop, hop, hop!“ kri
čali. „Dŕŕŕŕŕŕmmmm!“ zreval zbíjačka a vtedy začali všetci utekať za 
mnou. „Otec!“ Hej, to som zakričal. Akoby som tým zvolaním mo
hol privolať otca z diaľky. Aspoň na chvíľočku. Na okamih. Aby za
stavil svorky psov. Čiernych, s krvavými očami. Veď mi už dychčali 


