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Keď sme sa niekedy začiatkom februára stretli na našej 

redakčnej rade a zároveň Európskom klube, vymýšľali sme, 

ako by sa náš školský časopis dal ešte vylepšiť. Vivienne vtedy 

prišla s dvomi skvelými nápadmi, ktoré sa okamžite ujali. 

Jeden bol, pripraviť v mesiaci marec, ktorý, ako všetci 

knihomoli určite vedia, je mesiacom knihy, literárnu prílohu 

k školskému časopisu. Chceli sme tak dať príležitosť našim 

mladým autorom a výtvarníkom prejaviť svoj talent. Ten druhý 

nápad bol ešte skvelejší, pozvať do našej školy spisovateľa, 

novinárku aj vydavateľa a zorganizovať pre študentov 

Literárny workshop.  

Na Vivienin nápad hneď zareagovala Barborka a prišla so 

skvostným názvom: „Príloha sa bude volať Orol tatranský (po 

vzore štúrovcov). Ale keďže Gympaba je od Tatier predsa len 

trochu vzdialená, všetci sme sa nakoniec zhodli na inovovanom 

názve Orol skoro tatranský.  

Pozreli sme sa trochu aj do histórie a našli sme pár myšlienok, 

o tom, ako to Štúr vlastne s Orlom zamýšľal.  

Ľ. Štúr v Ohlase o Slovenských národných novinách a Orlovi tatránskom, 

vydanom 15. júna 1845 v Prešporku, charakterizoval koncepciu 

Slovenských národných novín tak, že zatiaľ čo vlastné noviny mali 

obsahovať „čiastku politickú“, Orol tatránsky mal tvoriť „čiastku hlavne 

historickú“ a „poučenlivé so zábavnými vecami spojovať“...  

Hneď sme začali hľadať talentovaných autorov a ilustrátorov 

po celej škole. Pani profesorka Chladná nám vyrobila plagátiky 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohlas_o_Slovensk%C3%ADch_n%C3%A1rod%C5%88%C3%ADch_novin%C3%A1ch_a_Orlovi_tatranskom&action=edit&redlink=1


 

 

na Orla a Johanka s Kajkou ich rozvešali po celej škole. 

Mysleli sme si, že sa nám študenti budú húfne hlásiť sami, ale 

nebolo to až také ľahké. Nakoniec sa nám však predsa podarilo 

zhromaždiť niekoľko zaujímavých literárnych a výtvarných 

diel, ktoré vám tu chceme prezentovať. 

Popri Orlovi sme rozbiehali aj prípravu nášho Literárneho 

workshopu. Termín bol dohodnutý na 26.3. Korona vírus nám 

ale v marci zamiešal karty a všetci sme ostali doma. Workshop 

sme museli posunúť - zatiaľ na neurčito...  

Literárnej prílohy Orla sa však ujal Samuel Sámel z 5.A, 

dlhoročný člen Európskeho klubu a zároveň v minulých 

rokoch aj zástupca šéfredaktorky školského časopisu a grafik 

v jednej osobe. Korona, nekorona, pred pár dňami ma Samo 

príjemne prekvapil, keď mi mailom poslal hotovú verziu Orla. 

Ako píše na poslednej stránke, chcel, aby to bola jeho bodka za 

všetkými tými rokmi a prácou na Gympabe, keď bol v klube 

aj v časopise našou inšpiráciou, poradcom, vždy ochotným 

pomôcť a zorganizovať veci. (Bol napríklad kurátorom 

prehliadky študentských výtvarných prác a tiež organizátorom 

prvých študentských simulovaných volieb do EP na našej 

škole).  

My, ale dúfame Samo, že toto nie je Tvoja posledná bodka za 

Gympabou, ale že sa staneš naším vyslaným korešpondentom 

na univerzite v Holandsku a čestným členom Alumni klubu, 

ktorý by sme pri Gympabe v budúcom roku chceli založiť. Na 

Tvojej ceste do Veľkého života Ti želáme len to najlepšie. 

Budeš nám chýbať. Ďakujeme Samo. 

Ľubica Magnússon - koordinátorka školského časopisu 



 

 

Harmo, ten ambiciózny 

ľudskému oku najmilší 

A spomedzi bratov troch, 

ten posledný stvorený 

 

Pelo, ten namyslený 

ľudskému oku nevidný 

Spomedzi bratov troch, 

ten naprostred stvorený 

 

A Tarvo, ten najmúdrejší 

ľudskému oku pudivý 

Medzi bratmi najmladší, 

ajkeď prvý stvorený 

 

Stretli sa raz títo bratia na rázcestí štyroch ciest. 

Harmo s Pelom v pevnom zväzku. 

Prešli spolu mnoho miest. 

 

Tarvo s laňou spoločníčkou 

Sprevádzaní leskom hviezd,  

Za účelom stvoriť život, 

vyžiadal si slová vzniesť. 

 

Dnes bližšie, než kedy predtým, 

no ďalej, než káže česť, 

postavili sa tí traja za účelom múdra pliesť. 

 

Prvé slová zniesol Tarvo 

Pozrel bratom do očí a vravel takto: 



 

 

"Videl som ťa milý Harmo, 

ako mocné hory tvoríš 

Videl som ťa drahý Pelo, ako pyšné lesy sadíš. 

Vaše dielo vskutku krásne, 

no myslím, že smutne prázdne. 

Preto som ja zvery stvoril a chcel vám ich ukázať." 

 

Pelov pohľad prežil krátko 

Namrzenú tvár vykreslil a vravel takto: 

"Videl som ťa múdry Tarvo, ako tieto hrôzy tvoríš. 

Videl som ťa ako nimi moje lesy iba strašíš.  

Tvoje tvory medzi nami von-koncom nič nezmôžu 

Uvidíme ako ničia moju prácu najkrajšiu.” 

 

Harmo zračil Pela a vravel takto: 

"Videl som ťa milý Pelo, ako pyšné stromy sadíš. 

 Namyslené… ako slová, ktoré vravíš 

Stromy korene si pyšne hĺbia 

a moje hory iba trpia." 

 

Harmo s Pelom už nie v zväzku 

srdcia plné nenávisti 

V tejto neprajnej situácií 

prehovoril Tarvo takto: 

"Bratia moji, moje zvery trpia taktiež. 

Preto sme si, myslím, rovní 

No, mám pocit, že sme sebci, 

keď moc chceme pre seba. 

Vytvorme si teda druha,  

ktorý bude od nás lepší 

A zmení svet na zajtrajší 

Samuel Sámel 



 

 

I often wonder in my head 

Why can’t you stay for little longer 

In the night I go to bed 

Wishing for my heart to be stronger 

 

I often wonder in my mind 

How many times you have lied 

To your parents because of me 

Because of who I will never be 

 

I often wonder in my dreams 

if we are cursed by our genes 

Will we ever know what it means 

To free? 

Bernadetta Čaranová 

 

 



 

 

You were A and I was B 

and combined, we were 

never meant to be but 

You poured your blood 

into my veins 

and now I am not sure 

whose heart contains 

the poison 

 

I don‘t recognize the voice in 

the walls of my throat 

and the words I am reading 

are the ones that you wrote 

for you were the poison 

and I was your antidote 

Bernadetta Čaranová 

 

 

 



 

 

i. - nevypovedaná Verneovka 

Každým svojim nádychom sa dostávam bližšie do stredu 

Zeme. Chcem, aby zožrala moje telo a potom ho 

prehltla, s rovnakou naliehavosťou, s akou hltá dojča 

tekutinu z matky. Chcem, aby bol náš vzťah natoľko 

dôverný, že keď spadnem, poláska ma a potom ma udrie, 

rovnako ako by ma udrel otec, keby to dokázal. 

Podobne ako ______, Zem sa ma dotýka len zospodu, 

pretože navrchu som vždy len ja. 

Kopem do špiny na zemi, _______ kope do mňa a zem 

kope do _______. Lebo zo mňa saje svoje prosby, ako to 

dojča, ktoré ešte nepozná senzitivitu prvorodičky. 

 

 

ix. - očista hlinou 

Večer sa kúpem v čiernej bazalke a uhynutých kvetoch. 

Svoje telo obalím v živici a snažím sa vymyť farbu 

smoly z mojich vlasov. Letorezy na rukách fádnu a ja si 

opäť uberám na veku. Kvitnem. Rukami si triem telo, 

snažím sa zbaviť živice, ale nejde to. Namiesto toho si 

spomeniem, ako si ho kedysi trel ty. 

Bernadetta Čaranová 

 

 



 

 

You had been playin' with me  

the whole time, keepin' me in that stuff  

and I fell for it so easily, I don't get how 

 until this day.  

How could you make me fall for you, 

 that's your secret baby, but I get it now. 

 I thought you would rock me, rock my soul 

 like nobody ever did, but you just left me behind. 

 And I stood at that place for some time, unable to 

 move forward no matter how hard I tried. 

 I would like to know if you can remember 

 those feelings and your actions when we were 

 having the best time and full of joy. 

 Femme like me remembers.  

Don't forget that. 

Thees 

 

 

 



 

 

The bed. We must hide under the bed. He is currently 

smashing mom´s overpriced vases, but soon enough he 

will notice that we´re not around. Monica and I walked 

into our room and I immediately pushed her under the 

bed, myself crawling there as quickly as possible, too.  

She was frowning at first and I started to worry. I 

thought she was going to run away or start wailing. I had 

to come up with a way to keep her quiet. 

“Look Mon, I have a new game for us. Imagine, that 

we´re hiding from a huge evil creature, that wants to eat 

us!” even though I had to whisper, I was indicating the 

importance of that game with my eyes. “The creature is 

going to eat the first one, that makes any sound- even a 

whisper, understand?” despite her moodiness, she smiled 

a little and nodded eagerly. 

I could hear only a few words coming from downstairs: 

stupid vases, I make the money and a lot of bad words, 

that boys in school always say in front of girls to impress 

them. I jumped every time he broke another vase. I can 

already see my mum crying and running to the shop on 

the corner to buy new ones tomorrow. I never understood 

why. He would smash them again after a couple of days. 

Monica thought that it was just some game. 

“When will I get to smashing the vases, Mike?” she 

would never stop asking me. I was left with nothing else 



 

 

but to tell her that it was just a boring game for grown-

ups. That game was his favorite after all. Well, that and... 

...why is it so quiet? Monica is quiet because of the 

game, I know, but why can´t I hear father´s screaming? 

And then I heard it, his footsteps on the staircase. 

Oh no. 

He was coming. And I started to shiver. A lot. But not 

because of fear, no, I´m not afraid of anything! The door 

opened and the horrific creature stepped in. 

“You stupid kids, ya think I cannot see ya, cause you´re 

under the bed? Get out right now! Can you hear me 

Michael?!” the shivering got even worse when he 

mentioned my name. I could hear him very well; he was 

still screaming. 

As quietly as I could I whispered to Monica that we 

should run to our cousins´ house. I waited for her to nod 

and I jumped out afterwards. 

“You are running around like some vermin! You foolish 

kids wanted to hide from me?!” it took him only a few 

steps to catch up to me. 

“You little nasty brat...” I glimpsed Mon running through 

the door and I knew she will be safe now. Far away from 

dad´s cruel fists. Then he started to spank me. I couldn´t 

stop shivering but I managed to keep quiet. I simply had 

to be quiet in front of the monster, just like in the game 

between me and Mon. 

“This will teach you a lesson, you scum!” and he 

spanked me the second time, the third, the fourth... I 



 

 

already knew, that when his grasp loosens, I will have to 

run as fast as I can. I quickly broke away and hurried 

down the street to my cousins´ house. When George 

finally opened the door, I wanted to say I am hungry and 

that I want some scrambled eggs, as if nothing happened. 

Except, that the words didn´t come out right. Syllables 

start to fall out of my mouth, as if they are shivering, too. 

Some letters are staying on the tip of my tongue, so I 

have to repeat them. George seems really worried. 

“What did he do to you?” he asks. I want to tell him, that 

it was only because of my shivers, but even that word 

shivers. 

And I couldn´t stop it for a very long time. 

 

Vivienne Čörgöová 

       

       

       

       

       

        

 

 

 



 

 

 

   Uplynulo desaťročie od prvého razu, kedy som čítala Harryho 

Pottera. Jedna z postáv tejto série, rokfortský riaditeľ Albus 

Dumbledore, mi prirástla k srdcu, možno preto, aký je to 

výnimočný človek.  

   Keď sa naňho prvýkrát zahľadíte, pôsobí ako vážený profesor s 

dlhými striebornými vlasmi, lenže dojem mierne pokazia 

šibalské iskričky v jasnomodrých očiach za polmesiačikovitými 

okuliarmi. Jeho humor je známy a mnohí o Albusovi vravia ako 

o zvláštnom či nezvyčajnom. Nejeden človek sa podivil nad jeho 

výstrednými habitmi či názormi, no Dumbledore sa nikdy 

nenechal vykoľajiť. Vždy bol svojský a nezaujímal sa, čo si o 

ňom myslia ostatní.  

   No pod povrchom excentrického starca sa skrýva niečo 

temnejšie. Albus odjakživa žil v klamstve a pretvárke a nemohol 

odolať manipulovaniu. Bol ako majstrovský hráč šachu, trpezlivý 

a vždy o krôčik napred, čo sa preukázalo pri jeho pláne zničenia 

lorda Voldemorta.   

   Už v mladosti zistil, čo ho najväčšmi pokúša – moc – a hoci sa 

zaprisahal, že nedovolí, aby ju dostal, predsa si jedna jeho časť 

nemohla pomôcť, ťahala za nitky, posúvala figúrky, niekedy sa 

jednu rozhodla obetovať, ako napríklad pri Harrym.  

   Hoci sa tento vysoký muž so zlomeným nosom môže javiť ako 



 

 

bezohľadný a vcelku chladný, nie je to tak. Napriek všetkému 

bol veľmi empatický, súcitil s mnohými a dokázal ich pochopiť, 

zaiste následok tragickej straty, ktorú okúsil v mladosti. Lásku 

považoval za najväčšiu moc, silnejšiu ako kúzla, čo mnohokrát 

zopakoval Harrymu aj iným.  

   Nebál sa postaviť sa strachu zo zistenia, že on bol vrahom 

svojej sestry a stretol sa v súboji s Gridelwaldom, ktorého aj 

porazil.  

   Veril v dobro v ľuďoch, čo bola jeho najväčšia cnosť aj 

slabosť, keďže práve ňou sa kedysi nechal zaslepiť. 

Práve pre túto vieru, pre láskavosť, obetavosť, zmysel pre 

humor, tajomné čaro, šibalstvo a „zlé” vlastnosti, ktoré ho robia 

človekom z mäsa a kostí ho mám najradšej.  

Ema Hlavová 

 

 

 

 



 

 

Va’esse deireadh aep eigean, va'esse eigh faidh'ar, niečo 

končí, niečo začína. Špirála času sa krúti ďalej, nemá 

koniec ani začiatok, v jednom okamihu sa skrýva 

minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.  

Len škoda, že tak skoro, pomyslela si Ciri, keď nasadala 

do loďky na jazere, že tak skoro musím odísť. Ale jej 

vládca, večne plynúci čas, ju tu nenechá, takmer akoby 

to bola konšpirácia a určite hrubosť. Vzhliadla k mesiacu 

v splne, kdekto by si mohol pomyslieť, že tá cudzinka 

vyznáva akýsi prazvláštny kult z dávnych časov, 

božstvom jej luna.  

Smutne vzdychla a odrazila sa od brehov jazera v ústrety 

ďalšiemu svetu.  

Ema Hlavová 

 

 

 

 



 

 

„Hm, “predniesol doktor. „Zdá sa, že už nežije, 

“skonštatoval pre seba. Prekročil bezvládne telo 

roztiahnuté na zemi ako spadlo, došiel ku skrinke pri 

stene a nalial si whisky. „Aye, vynikajúca," pochvaľoval 

si zatiaľ čo krúžil zlatistou tekutinou v širokom pohári. 

Bol úplne pokojný napriek prítomnosti mŕtvoly na 

parketách. Vtom mu zazvonil mobil. Zobral ho jednou 

rukou zo stola a prijal hovor. 

„Prosím? Toho podnikateľa? Nie, čo sa stalo?"  

V telefóne to hučalo, ako sa viac ľudí naraz snažilo 

odpovedať na otázku. „Nezvestný? Naozaj?" doktor 

zaletel pohľadom k mužovi na zemi a usmial sa, hoci to 

na jeho hlase nebolo poznať. Ach, keby ste len vedeli… 

pomyslel si pobavene, no potom sa ovládol. Nesmie dať 

nič najavo. 

„Netušil som, že zmizol," vyriekol prekvapene. 

 „A čo teda budeme robiť? “spýtal sa, zatiaľ čo si kľakol 

k mužovi a ešte raz mu skontroloval tep.  

„Aye, rozumiem… možno sa telo už našlo… okamžite 

idem do labáku a začnem na tom pracovať. “ 



 

 

Zrušil, strčil si mobil do vrecka a schytil vrece, čo mal 

pripravené na prevážacom pulte. S istými ťažkosťami 

doň napchal mŕtvolu a zazipsoval ho, potom s námahou 

vyložil balík na pult. Najprv nohy, potom zvyšok. 

Nakoniec si oprášil ruky a neviditeľné smietky z 

tvídového saka, skontroloval čas na hodinkách a vyšiel z 

miestnosti, tlačiac pri tom pult. 

Cestou do labáku stretol jedného z detektívov. „Čo to 

tam máte, doktor? “mladý policajt bol nadšením bez 

seba, akoby očakával niečo magické. 

„Len ďalšiu mŕtvolu, chlapče. Zas John Doe, 

neidentifikovaný. Čakal si niečo iné? “Detektívovo 

nadšenie sa hneď vyparilo a odpojil sa pri najbližšej 

odbočke.  

Angus Lynn sa len pousmial a tlačil vozík ďalej. 

Ema Hlavová 

 

 

 

 



 

 

OSOBY 

 

Pamfília, dvanásťročná zberateľka nálepok z Billy 

Scholastika, dvanásť a polročná fanúšička Mirka Žbirku 

Hvezdoň, dvanásť a štvrťročný hráč fuciku 

Jakub, jedenásťročný riešiteľ sudoku 

Spolužiačka 
 

Prvé dejstvo 

1. výstup 

 

Vystúpia Pamfília a Scholastika, najlepšie kamarátky 

 

Pamfília: Ja by som mu aj dala pusu, lenže to musí spraviť chalan prvý. 

Scholastika: Myslím, že to je len pri požiadaní o ruku. Bozkávanie sa môžeš 

navrhnúť aj ty. Ale, akože mne to príde veľmi nechutné. Veď ja 

neviem piť ani z jeho slamky, nie to ešte si s ním vymieňať sliny, 

fuj.  

Pamfília: Prestaň! Veď by sme boli ako v Snehulienke, on by ma pobozkal 

a už by celý môj život dával zmysel.  

Scholastika: Chceš tým povedať, že tvoja mama je macocha a príležitostne 

v lesoch spievaš vtákom?  

Pamfília: Bože Scholastika, ty si koza.  

Scholastika: Tak mi nehovor, vieš, že to fakt nenávidím. Pamfika jedna! 

Pamfília: Hej! SCHO-LA-STI-KA! 

Scholastika: Tak teda si Snehulienka alebo Harabin? Nemôžeš byť každá 

princezná.  

Pamfília: Haberabin? Kto? 

Scholastika: Neviem, čo robí, ale Jakub mi o ňom vravel. 



 

 

Pamfília: Jaj, áno, vlastne, na to som sa chcela spýtať. Zajtra to už budú tri 

dni, čo ste spolu. Dáš mu niečo? 

Scholastika: Akože čo? Uslintanú pusu? Nie, ďakujem. Dám mu darček až 

k nášmu týždenníku. Nechcem ho strašiť s darmi už po troch dňoch. 

Vieš, nech nejdem na neho prirýchlo. 

Pamfília: Joj, tiež by som ja mohla byť takáto nad vecou jak ty. 

Scholastika: Keď budeš staršia, príde to na teba.  

Pamfília: Hej, dúfam. Lebo s Hvezdoňom chodím deň a už som zisťovala 

od jeho spolužiakov, aké čipsy má najradšej. Myslíš, že mu radšej 

nemám dávať nič? Akože tak na výročie sa smie, ale k prvému dňu 

nie? Veď my sa roka ani nedožijeme. 

Scholastika: Tak ale keď mu nedáš nič, možno si zmyslí, že ti na ňom ani 

nezáleží. Mám teda aj ja Jakubovi dať niečo? Ale prosím ťa, už 

žiadne tekutiny.  

Pamfília: Vieš čo? Za tie jeho gaštanové očká mu dám aj čipsy, aj pusu. 

Veď, joj, ja sa bojím, že začne zazerať a zistí, že na škole nie sme 

len my štyria. 

Scholastika: Nie sme? Niekedy mám ten pocit, akoby sa celý vesmír točil 

okolo nás.  

Naraz sa pozrú do hľadiska. 

 

Pamfília: Haló! Zem volá Scheňu! Môžme sa vrátiť k môjmu problému?  

Scholastika: O minútu zvoní, už sa chcem prichystať a ešte som si nestihla 

odpísať domácu.  

 

Scholastika odíde. 

 

Pamfília: Čipsy, pusa? Pusa, čipsy? Čipsy, čipsy, pusa, pusa? Čipsy, pusa, 

čipsy, pusa? Ach. 

Odíde. 

 

 

 

 



 

 

2. výstup 

 

Vystúpia Pamfília a Hvezdoň 

 

Pamfília: Hviezdička moja, mám pre teba niečo... 

Hvezdoň jej skočí do reči. 

 

Hvezdoň: Slniečko moje, najprv ma nechaj, nech ti niečo poviem. 

Musíme sa porozprávať. 

Pamfília: Ach. Hviezda a slnko, voda a rieka, stavba a škola. 

Hvezdoň: Dobre, napríklad toto. O čom to táraš? Vkuse hovoríš 

nejaké podstatné mená, ktoré nič neznamenajú.  

Pozrie sa na displej mobilu. 

 

 Je to dvadsaťtri hodín nášho vzťahu a ty ma neskutočne štveš. 

Myslel som si, že keď budem mať babu, tak sa mi už chalani 

z tímu nebudú rehotať, že som buzna. Vieš, jak sa môj jogurt 

od mamy vykydol na Jakuba práve, keď nám ho učiteľka 

predstavovala. Stále ich to baví. A to pritom Kubo je 

nenormálne odveci chalan, nie ja.  

Pamfília: Neboj sa, veď oni sa raz prestanú smiať. Hejteri budú 

hejtovať, no. 

 

Hvezdoň: Veď práve. Preto nemá pre mňa zmysel, aby som s tebou 

ešte trávil čas.  

Pamfília: Toto mi nerob! Ja som ti kúpila čipsy. No a aj pusu ti dám, 

ak chceš! 

Nakloní sa k Hvezdoňovi. 

Hvezdoň sa strasie a odskočí od Pamfílie. 

 

Hvezdoň: Už to pochop, už je konec. Čau! 

Pamfília: NIE!  

Prvé slzy začnú stekať po Pamfíliinej tvári. 

Hvezdoň odíde. 



 

 

 

Pamfília: Musím ísť za Scheňou. Povie mi, že mi to povedala. Scheňa, 

objatie. Čipsy, Scheňa. Objatie, čipsy.  

Objíma čipsy. 

Odíde. 

 

3. výstup 

 

Vystúpia Pamfília, Scholastika a Jakub 

 

 

Pamfília: Scheňa, musím ti povedať, čo sa práve stalo. 

Jakub: Slepú kuru netlačí kurie oko. 

Pamfília a Scholastika: Čo? Platíš mi kofolu! Ach. 

Jakub: Ja len, že sliepka vie, že prvý bol kohút. 

Scholastika: Mojko, toto bude asi babský pokec, okej? Prídem za 

tebou neskôr. 

Jakub: Jasné! Veď kohút na veži sa správa inak ako na smetisku.  

 

Pamfília prekrúca očami. 

Jakub odíde. 

Scholastika: Hovor.  

Pamfília: No, išla som dať Hvezdoňovi darčeky... 

Scholastika: Nooo, viem, rýchlo k pointe prosím. Môj chalan sa 

opúšťa teraz niekde pri automatoch na bagety. 

Pamfília: Hvezdoň mi dal kopačky. 

Scholastika: A tak to je zlaté celkom. Akej sú farby? 

Pamfília: On sa so mnou rozišiel. 

 

Scholastika: Ou. To mi je ľúto. Hm. Debil. Prišiel o veľa. Nevieš 

prečo to spravil?  

 

Pokračujú v konverzácii už v objatí. 

 



 

 

Pamfília: Niečo s Kubom táral. Že je mrte odveci chalan a že ja 

hovorím divné veci. 

Scholastika: V tomto mu dám aj za pravdu. Neustále hovorí všelijaké 

aforizmy, pranostiky a porekadlá. Ja ani neviem, aký je 

rozdiel medzi tými troma. A ozaj, prečo má tak divné meno? 

Toľko krásnych mien! Chraniboj, Egídius, Filemon, Lívius, 

Patrokles... Jeho rodičia ho asi fakt nemali radi. 

Pamfília: Počúvaš ma???!!! Ja som ho ľúbila. Celý náš vzťah som ho 

nepodvádzala, nemyslela na nič iné, darčeky som mu dávala. 

Vieš, ja som verila, že to, čo máme, je výnimočné, a že je ten 

pravý. 

Scholastika: Ty si celá ľavá. Fakt ti na ňom tak záleží? 

Pamfília sa vyvlečie z objatia. 

 

Pamfília: Hej. Dosť.  

Scholastika: Hm. 

Pamfília: No dobre, môžeme rozoberať už aj Jakuba. Ideš. 

Scholastika: Myslíš, že by som sa s ním mala rozísť?  

Pamfília: Nie panebože! A to už prečo by si robila? Vieš, ako to vie 

mladého človeka poznačiť? Veď je aj celkom pekný. A podľa 

mňa sú tie veci, čo mu vychádzajú z úst, celkom hlboké.  

Scholastika: Hovoríš, že sliny z jeho úst sú hlboké? 

Pamfília: Ty ťapa domáca. Radšej by si už mala ísť za svojim 

Jakubleniskorom. 

Scholastika: A vidíš, hneď to znie normálnejšie. Bežím za ním. 

Stretneme sa zajtra, okej?  

Pamfília: Maj sa! 

Scholastika: Drž sa! 

Objímu sa a Pamfília odíde. 

Po chvíli Scholastikinho hľadania sa nájde jej partner. 

Prichádza Jakub. 

 

Scholastika: Hej, Jakub! Vidíš ma? Odlož tú bagetu a poď sem, 

prosím ťa. 



 

 

Jakub: Drahá, to je kaiserka. Aká matka taká Katka. 

Scholastika: Absolútne nemám čas a chuť na tieto tvoje reči. 

Jakub: Reči, reči, reči.. Veď darovanému koňovi sa na zuby hľadieť 

nemá. 

Scholastika: Prestaň, ty kôň! Teraz ma chvíľu nechaj rozprávať samú. 

Jakub: Som jedno ucho. 

Scholastika: Bože, môžeš s tým prestať? Fakt ma otravujú tieto tvoje 

výlevy s pohľadom, akoby si myslel na niečo hlboké. 

Jednoducho strácam nervy. Vy chlapi ste všetci rovnakí. 

Chápeš to, že Hvezdoň sa rozišiel s Pamfíliou? Chuligán. 

Jakub: Oko za oko a zub za zub. Pamfília s ním tiež chodila len aby 

nebola sama, pokiaľ viem. 

Scholastika: Tak to teda pŕŕŕ! Jej sa Hvezdoň úprimne páčil. 

Jakub: Páčil sa jej veľmi silno. Celých dvadsaťštyri hodín ho 

zbožňovala. Pamfíliina kvapka dvadsaťštyri hodín kvapká. 

Scholastika: Tak po prvé, bolo to dvadsaťtri. A po druhé, čo teba do 

toho? Tak možno boli spolu krátko, no moji rodičia spolu boli 

najprv tiež len dvadsaťtri hodín. 

Jakub: To nie je to isté. Nepleť sem hrušky, keď konverzujeme 

o jablkách. 

Scholastika: Ty do každej repliky musíš trepať tie pranostiko-

porekadlo-veci? Teraz to bolo úplne nasilu. Väčšinou to ani 

nie je k téme. Vôbec ťa nechápem. O čo ti ide? Chceš vyzerať 

akože múdry, pretože si z nás najmladší? Najmladší, ba aj 

najhlúpejší. My s Pamfou si aspoň priznáme, že sme niekedy 

naivné. Ty si hlúpy a celý čas sa pretvaruješ. Vieš čo? My 

sme spolu skončili. 

Jakub: Drahá moja... Počkaj. Keď máš hlieny, nepi mlieko. 

Scholastika: Dovtedy sa chodí s džbánom po mlieko, kým sa 

nerozbije! Čau. 

 

Scholastika nahnevano odíde. 

Jakub sa rozplače a odíde. 

 



 

 

4. výstup 

Vystúpia Pamfília a Scholastika. 

 

Scholastika: Rozišla som sa s ním. 

Pamfília: To nemyslíš vážne. Odvolaj to. 

Scholastika: Odvolávam to. 

Pamfília: Vážne? 

Scholastika: Preboha nie, veď aj keď odvolám, že som ti to 

povedala tak stále platí, že som to urobila. Koza. 

Pamfília: Neviem si predstaviť, čo teraz asi prežíva. Och, vlastne 

počkať... Viem si to predstaviť úplne presne! Je to strašne 

namáhavé, byť tak sám a prísť o polovičku. 

Scholastika: Prosím, zmeňme tému. Vôbec ma nebaví sa o ňom 

stále rozprávať. Pamätáš si, ako prišiel? Vôbec nezapadá 

do kolektívu. Ešte stále!  

Pamfília: To vážne s ním nemáš žiadne pekné spomienky? 

Scholastika: Jediný krásny moment, ktorý si vybavujem, je ten, keď 

prišiel prvý deň. 

Pamfília: Hneď si sa stratila v jeho očiach? 

Scholastika: Nie. Hneď som stratila oči na jeho rozkroku vďaka 

Hvezdoňovmu jogurtu. Vieš, jak ho ogebral. No inak a čo 

Hvezdoň? 

Pamfília: Čo by malo byť s Hvezdoňom?  

Scholastika: Už sa vôbec neriešite? 

Pamfília: Sama si mi povedala, že mám na neho zabudnúť. 

Scholastika: To som nepovedala. 

Pamfília: Nie? 

Scholastika: Nie. 

Pamfília: No určite to je tak dobre. Veď mi len neustále chýba. 

Stále na neho myslím. Ja fakt nechcem byť sama. 

Scholastika: Haló? Veď nie si. 

Pamfília: Joj ale on bol môj chlapec, to je iné. 

Scholastika: Takže ho predsa len chceš naspäť? 

Pamfília: No asi hej. Asi dosť. Nenávidím byť sama.  



 

 

Príde spolužiačka. 

 

Spolužiačka: Ahojte baby! Máte záujem o valentínsky večierok? 

Triedna nám povedala, že môžeme zorganizovať. 

Pomôžete mi? Viem, že to je na rýchlo. 

 

Pamfília sa rozplače a odíde. 

Aspoň leták si nevezmeš? 

 

Scholastika: Ty si stihla spraviť už aj letáky? 

Spolužiačka: Nie, len si to skúšam, aké by to bolo rozdávať  ich. 

Odídu. 

 

  Druhé dejstvo 

1. výstup 

Vystúpia Scholastika a Hvezdoň. 

 

Scholastika sa prihovorí bežiac smerom k Hvezdoňovi. 

 

Scholastika: Počkaj ma! Hvezdoň! 

Hvezdoň: Čo je? 

Scholastika: Prečo si sa rozišiel s Pamfou? 

Hvezdoň: Ježiš, zase hentoto? Bože, no prečo asi. Stretla si ju 

už? 

Scholastika: Veď práve! Stretávam ju každý deň a preto 

nerozumiem, čo ti na nej vadí. Chce len spoločnosť. 

Hvezdoň: Okej no tak ja to znova vysvetlím. Ale už fakt 

naposledy!  

Scholastika: Opakovanie je matka múdrosti. 

Hvezdoň: Tráviš priveľa času s Kubom. 

Scholastika: Máš pravdu. Pokračuj. 

Hvezdoň: Takže, vysvetľujem. Ja som si myslel, že sa mi 

chalani z klubu prestanú vysmievať. Stále si myslia, že 



 

 

som teplý, lebo som vykydol henten jogurt tomu 

pakovi medzi nohy. 

Scholastika: Hej hej, to viem, bola som tam. No ďalej. 

Hvezdoň: No a našiel som si babu, aby si už nemysleli, že som 

gej. 

Scholastika: Zabralo to? 

Hvezdoň: Ne, predsa. 

Scholastika: Tak keby si s ňou vydržal dlhšie než deň, možno 

by to vnímali inak. 

Hvezdoň: Na tom niečo bude... Tak ona zase nie je taká 

zlá...Hm. 

Odídu. 

2. výstup 

Vystúpia Jakub a Pamfília. 

Jakub si cez hodinu poprosil ceruzku. Zazvonilo a začína 

sa ich rozhovor. 

Pamfília: Nech sa páči. 

Jakub: Dikíčko na líčko. 

 

Pamfília: To si ako myslel? 

Jakub: Nijako. Ja len tak, že ďakujem. Ah. Otravujú ťa moje 

metafory? 

Pamfília: Nikdy. Viem asi, na čo narážaš. A úprimne, vôbec 

nechápem prečo to spravila. Podľa mňa si múdry. 

Jakub: Dikíčko. 

Pamfília: Na líčko! 

Zasmejú sa. 

Odídu. 

3. výstup 

Vystúpia Scholastika a Pamfília. 

Píšu si na messengeri. 

Pamfília: Pojdeme na ten vecierok? 

Scholastika: Aki? 

Pamfília: Ten valentinski. 



 

 

Scholastika: Oh, vipadlo mi to! No jasnacka, mozme. 

Pamfília: Vidime sa o tretej tam, oki? 

Scholastika: Oki. 

Začína sa večierok. 

Pamfília: Joj, kde zasa trčí? Ježiš, nemôžem tu stáť 

osamote, budem vyzerať ako socka. Prídi už, Scheňa. Tam 

je Jakub! Jo, aspoň budeme spolu. Chúďatko moje 

odkopnuté.  

Spolužiačka sa prejde okolo s táckou s pohármi plnými 

kofoly. 

Pamfília: Prosím ťa daj jednu Jakubovi odo mňa. 

Spolužiačka: Uvedomuješ si, že ja tu nepracujem? Len ich 

nesiem na moju lavicu. A tiež nezabúdaj, že som ťa prosila 

o pomoc a ty si sa na mňa vysrala. 

Pamfília: Prosím. 

Spolužiačka: Tebe sa páči Jakub?  

Pamfília: Trochu. Povedz mu, že je to odo mňa darček 

a povedz mu aj, že sa mi páči. Snáď ho to rozveselí. 

Spoužiačka: Fíha, tak to je už vážne. 

Príde Hvezdoň. 

Spolužiačka: Tak ja už bežím. 

Spolužiačka odíde. 

Hvezdoň: Pamfília, hľadal som ťa. 

Pamfília: Tak tu ma máš. Čo chceš? Mám spoločnosť. 

Hvezdoň: Žiadnu nevidím. 

Pamfília: Máš jednu minútu. Čo chceš? Hovor už, nemám 

na teba celý deň. 

Hvezdoň: Uvedomil som si, že som to skončil prirýchlo. 

Fakt som ti nedal ani šancu. Záleží mi na tebe. Páčiš sa mi. 

Pamfília: Vážne? 

Hvezdoň: Smrteľne. 

Pamfília skríkne a vyšprintuje von. 

Nevie kam sa skryť a tak sa zavrie v kabíne na toalete. 

Začne plakať. 



 

 

Scholastika: Pamfília? Si to ty? Plačeš? 

Pamfília: Scholastika? Si v druhej kabínke oproti zrkadlu? 

Scholastika: Hej. Môžem prísť k tebe? 

Pamfília: Budem rada. Som hneď napravo od teba. 

Scholastika vojde do kabíny, v ktorej je Pamfília. 

Obidve stoja a rozprávajú sa. 

 

Scholastika: Čo sa stalo zlatíčko? 

Pamfília: Je toho veľa. Chalani sú divní.  

Scholastika: Súhlasím. 

Pamfília: Ale ja nechcem byť dokonca života sama! 

Scholastika: Veď nie si. 

Pamfília: Hej. Mám teba. 

Scholastika: Je tu celkom úzko. 

Pamfília: Myslím, že je to navrhnuté len pre jednu osobu. 

Scholastika: Vieš, že nikdy nie si sama. 

Pamfília: Viem. Ty to vieš? 

Scholastika: Viem. 

Pamfília: Čo ak raz zabudneme? 

Scholastika ju chytí nežne za ruku a zadíva sa jej priamo 

do očí. 

Scholastika: Hovorila si o Hvezdoňových gaštanových 

očkách, v ktorých sa strácaš. Nechápala som. Teraz 

rozumiem. Vieš, že tvoje sú tiež také krásne? 

 

Tretie dejstvo 

O 20 rokov neskôr. 

Vystúpi dcéra s mamou. 

 

Dcéra: Mami, ako nájdem pravú lásku?  

Mama: Niekedy zistíš, že si ju mala celý čas pred očami. 

 

Barbora Schönová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Blahová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Kováčiková 



 

 

K zostaveniu tejto literárno-výtvarnej prílohy časopisu 

The Gympaba Times ma viedla motivácia zanechať po 

sebe určité posolstvo na škole. Pred rokmi som sa stal 

v časopise redaktorom. Pred pár mesiacmi som sa 

rozhodol, kvôli maturite, od redakcie, z pozície 

šéfredaktorskej výpomoci, odísť. Čas plynul, maturita sa 

blížila, ale ja som mal pocit, že ešte jeden výkon by to 

chcelo.  

 

Napísal som bývalým kolegom a zisťoval, aké projekty 

majú rozbehnuté. Jedným začatým, ale nijako 

nerozpracovaným, bol práve Orol Skoro Tatranský. 

Hneď som vedel, že kvázištúrovská zbierka umenia je to, 

čo chcem, aby bolo moja bodka na záver. Tak sme sa 

dostali na toto miesto.  

........................................................................................... 

Ďakujem pani profesorke Magnússon za kvalitné 

vedenie redakcie počas dlhých rokov. Chcem poďakovať 

aj mojim najbližším kolegom, Barborke Schönovej, Vivi 

Čörgöovej, Kajke Ozimyovej a Emke Hlavovej za krásne 

spoločné chvíle a mudrovanie pri bielom papieri nad obsahom 

každého nového čísla The Gympaba Times.  

 

Ďakujem za všetko!  

Samuel Sámel
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