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POVIEDKA
 O VEĽKOM SIVOM 

KOCÚROVI

4

Peknú rozprávku vždy rád rozprávam. No ale 
túto, ktorú vám teraz chcem vyrozprávať, vždy 
s  najväčším pôžitkom rozprávam, lebo je to 
najkrajšia z najkrajších poviedok, akú mi kedysi 
niekto vyrozprával.
Teda uši dobre otvorte.
V  ulici, smerujúcej na železničnú stanicu, na 
pravej strane v  jednom domci býva Janko. Keď 
príjemné slniečko svoje  teplé lúče upiera na 
Jankovo priedomie, Janko vychádza pred bránu 
a hráva sa tam s veľkým sivým kocúrom; prevracia 
ho na chrbát, švolí ho, ťahá za hladký chvost, až 
kým sivý kocúr nezavrie svoje veľké oči, ktoré 
v noci svietia ako lampáše, a kým nezačne priasť. 
Keď priadol, vyzeral tak mierumilovne, že by ste 
určite ani nepomysleli, že v noci nedá pokoja ani 
jednej myši.
Ale verte-neverte, oklamali ste sa. Ten veľký 

sivý kocúr, ktorému oči svietia ako dva lampáše nedá pokoja ani jednej myške, malej lakoške, na 
celej povale Jankovho domca. Ani by ste neuverili: ten sivý kocúr sa iba učupí za komín, zasvieti 
lampášmi a  keď spozoruje tie lakošné myši, jedným skokom je pri nich. Vtedy tam nastane 
opravdivá vojna. Až kukuričné šúľky narobia taký lomoz, že všetky myši povybehávajú zo svojich 
dier. A keby ste ho len videli, ako si potom víťazne s naplneným bruškom vykračuje z povaly dolu 
schodmi: vznešene ako rytier z pohádok.
A Janko sa s tým kocúrom každodenne hrával. Jedného dňa som na priedomí však videl iba kocúra. 
Lenivo sa vyhrieval na slniečku a zdalo sa mi, že je smutnejší ako obvykle. Nohy vyprestieral, 
akoby sa mu ani žiť nechcelo a v očiach mu hrali slzy.
- Hrdina, - pomyslel som si. – Najsilnejší kocúr na povale Jankovho domu (i najsilnejšia myš sa ho 
bojí a iba jedným okom vykúka zo svojej diery, pretože sa obáva, že kocúr zapáli svoje dva lampáše 
a schmatí ju), teraz ti narieka ako najmenšie dieťa, keď mu mama nekúpi cukríky!
Nasledovný deň znovu som išiel tadiaľ. Tentoraz na priedomí nebolo kocúra. Sedel tam iba Janko. 
Pomyslel som si: „Niečo tu nie je v poriadku. Včera tu sedel kocúr, dnes Janko.Čo sa s nimi stalo?“
Keď ma Janko spozoroval, zavolal za mnou:
- Ujo, ujo, poďte k nám. Poďte. Otecko mi včera kúpil pekné malé zajačky. Poďte si ich pozrieť!
Vošiel som za ním do dvora. Poskakoval predo mnou, výskal a mieril k šope. Blyslo mi umom: 
„Teda pre tie zajačiky sa už viac veľký sivý kocúr a Janko na priedomí nehrávajú spolu!“
Keď sme vošli pod šopu, Janko zastal ako skamenelý. Oči sa mu zarosili. Nevedel som hneď, čo je 
tomu príčina. Až potom, keď som spozoroval otvorenú klietku a v nej hŕbu srsti vedel som, čo sa 
stalo. Janko sa oprel o klietku a usedavo plakal.
Vyšiel som. Na ulici pred bránou skorože som sa potkol o niečo. Keď som pozrel, videl som veľkého 
sivého kocúra s očami ako lampáše, ako si oblizuje mastné fúzy. Odvtedy nenávidím toho kocúra. 
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NEBOJÁCNY PES

V  nedeľu zavčas rána, keď v  dome ešte 
všetci spali a  iba starý otec v  maštali 
koníky česal, zobudil ma zo sna akýsi 
štekot.
- Čo ten Bodrík tak zavčas rána šteká, - 
pomyslím si, - veď je nedeľa a  v  nedeľu 
môže i dlhšie spať a nie mačky naháňať!
A Bodrík ak šteká, tak šteká.
- No teda pozriem sa, čo vyštekáva. Ak 
bude takto pokračovať, dokmáše kocúrovi 
Milošovi celý chvost!
Vstanem z  postele, pozriem sa von 
a  mám čo vidieť. Verte-neverte, ale ten 
náš nebojácny Bodrík ozlomkrky beží po 
dvore a kocúr Miloš zuby na neho vyciera.
Lepšie sa prizriem, a  veru je to tak. Na 
našom dvore ide naozaj o preteky. Bodrík 
beží poza stodolu. Miloš za ním. Už-už 
mu je za pätami. Bodrík kľučkuje pomedzi 

kolesá na sedliackom voze a Miloš, ten už vari lezie Bodríkovi na chrbát.
- Keby som bol toho nášho Bodríka aspoň šplhať sa naučil. Potom by ľahko preliezol cez plot, a ten 
kocúrisko nech si na drôtenom plote zuby poláme!
A ak sa naháňajú, tak sa naháňajú. Už aj kury splašili, krávka ručí, kohúty kikiríkajú, husi gágajú, 
moriak sa na hnojisku nadúva, no hotový poplach na dvore.
Hľa, starý otec vyšiel z maštale. V rukách má bič.
- Starý otec, starý otec, - volám, - nedovoľ, aby mu odhryzol chvost!
- A keď ja tomu psiskovi ukážem! – hovorí starý otec nahnevane. – Nielenže toho kocúriska do 
myšacej diery vohnal, ale aj všetku hydinu splašil. No počkaj, veď ty dostaneš, - a starý otec sa 
zahnal bičom, že Bodríkovi narobí pásy na chrbte.
- Starý otec, - hovorím, - veď nie Bodrík Miloša naháňal, ale Miloš, náš kocúr, nášho psíka Bodríka 
chcel uhryznúť!
Starý otec pozrie na mňa a pokrúti hlavou:
- Ale, synak, kto to kedy videl, aby mačka naháňala psa? To nieto ani v tramtárii, a tam sú mačky 
veľké ako kozy.
- Ja som to videl, starý otec!
Starý otec ešte väčšmi pokrútil hlavou a zahnal sa tým bičiskom častovať Bodríka. A už ho aj hostí!
Slzy mi vypadli z oka.
Keby aspoň stará mama vyšla na dvor. Tá by mi iste uverila, že kocúr naháňal psa. Či nie?
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NEZAKONČENÁ 
VOJNA

Na veľkom sedliackom dvore, za veľkou 
stodolou slamy hrali sa na vojnu sivý 
kocúr Mišo, vždy nahnevaný pes Dunčo 
a susedov kohút Hrebeniar. Vojna trvala už 
celú hodinu a víťaza nebolo.

Kocúra Miša nemohol dolapiť ani pes 
Dunčo, ani kohút Hrebeniar. Dunčo 
štekal, až sa stodola triasla, ale nevyplašil 
Miša. Hrebeniar iba kikiríkal, že ho počuli 
sliepky až v  trinástom susedovom dvore. 
Zliezť zo stodoly sa bál, že mu kocúr Mišo 
zahryzne do červeného hrebeňa. A kocúr 
Mišo sa učupil v potkanej diere tak, že by 
ho nik ani ďaleko hľadom vidieť nemohol.

Po chvíli, keď videli, že  výsledok vojny 
je ešte za humnami, dohodli sa, že kohút 
Hrebeniar a kocúr Mišo zaútočia na Dunča.

Akonáhle kocúr mravčaním vydal povel na 
útok, kohút iba preletel z ohrady na kurín, 
ale dolu nezišiel. Kocúr Mišo sa pritajene 
doplazil k Dunčovi. Keď už bol blízko neho, 
ten zabrechal a Mišo sa bleskove vyšplhal 

na najbližší strom a útok bol odrazený.

Zostal im už iba tretí pokus o vojnu. Aby pes Dunčo a kocúr Mišo zaútočili na Hrebeniara. A verte-
neverte k tomu útoku už nedošlo. Hrebeniar, keď počul, čo sa neho chystá, preletel hneď z kurína 
na vysokú kopu kukuričia, z nej na vlastné bojište a bolo po vojne.

Pes sa nahneval, že sa nemá s kým hrať na vojnu, a začal tak hlasno štekať, že sa ho i kocúr Mišo 
naľakal a  odvtedy sa dvorom neprechádza. A  keď sa aj prechádza, je to vtedy, keď je Dunčo 
priviazaný na reťazi, alebo keď drieme v búde.

Odvtedy kohút, pes a kocúr nie sú priateľmi.

8



11

ROZPRÁVKA 
O ZAJACOVI DOMÁCOM, 
KTORÝ SA OCITOL 
V ZOO

10

To, čo sa stalo omylom minulý týždeň v zoologickej záhrade nášho 
mesta, možno nazvať nekaždodenná udalosť. Vopred vám poviem, že 
vinníkom bol riaditeľ zoologickej záhrady, ktorý nerozozná domáce 
zviera od divého. V uvedenom prípade ide o zajaca.

Ako prišlo k tejto udalosti?

Riaditeľ je človek z  mesta. Kravu, koňa, sviňu, sliepočku, kačičku 
a všetky iné domáce zvieratá poznal iba z obrázkov. O krave vedel, 
že má rohy, kôň zase kopytá, o  sliepočke, kačičke a  inej hydine si 
zapamätal iba toľko, že znášajú vajíčka a  je z nich chutná polievka. 
A medzi zajacom domácim a zajacom poľným nerobil nijaký rozdiel. 
Myslel si: 

- Zajac musí mať dlhé uši, veľké zuby, malý chvostík a musí byť vždy splašený!

A  ešte niečo: zajaca poľného bude musieť so svojimi spolupracovníkmi naháňať po poli, po 
strniskách, medzi kríkmi, budú musieť preskakovať potoky, zatiaľ čo zajaca domáceho nájde 
na dedine. Jednoducho odíde k  Jankovi, o  ktorom počul, že chová tieto zvieratká, zjedná sa, 
zaplatí, a v zoo  bude mať o jedno zviera viacej. Veril, že mestské deti nebudú vedieť, či je to zajac 
domáci alebo zajac poľný. Dlhé uši má, veľké zuby tiež, tiež malý chvostík, a keď sa vyvesí tabuľka 
s nadpisom Zajac poľný (okrem toho i  latinské slová) – kto presvedčí deti z mesta, že to nie je 
práve to zvieratko? Veru nik, usúdil riaditeľ zoo.

Janko počul, načo potrebujú jeho zajaca. Porozmýšľal, opýtal sa otca, či môže jedného ušiačika 
predať, a až potom uzavrel s riaditeľom zoologickej záhrady obchodnú zmluvu. Riaditeľ vybral 
tučnú peňaženku a zaplatil Jankovi. A tak zajko Domko zmenil majiteľa.

Keď sa Domko dostal už do tej zoologickej záhrady, akosi zosmutnel. Bolo mu clivo. Chovali ho 
síce dobre, každý deň bola kapustička, kukurička, mrkvička a všelijaká zelenina. Mohli by sme 
povedať, že si žil bohovsky. Ibaže sa mu nezdali tí žiaci, ktorí sa denne s obdivom pozerali na jeho 
dlhé uši, veľké zuby a malý chvostík. Nevedel si vysvetliť, prečo ho tak obdivujú. Prečo nejdú do 
klietky a nehrajú sa s ním? Tak to robil Janko. A i to sa mu zdalo trochu podozrivé, že už ubehol 
celý mesiac a Janko nechodil. Nechce sa hrať alebo čo sa stalo?

Mestské deti sa nahľadeli na Domka, odchádzali od neho a  vždy s  podozrením niečo šepkali. 
Zajka to už i mrzelo.

- Veru aspoň keby mi povedali, prečo ma ohovárajú?!

I riaditeľ zoo s akousi nervozitou chodil okolo klietky. Domko sa mu inak celkom pozdával. Mal 
opravdivé dlhé uši, veľké hryzáky, minichvostík a červené uši, ako každý zajac. Chyba spočívala 
jedine v tom, že nebol vyplašený, nebál sa nikoho, ba ešte dobrosrdečne hľadel na deti, akoby ich 
volal, aby sa s ním hrali.

A raz sa riaditeľ rozhodol vyplašiť Domka. Zadovážil si veľký bubon, zastal si k Domkovej klietke 
práve vtedy, keď tam bolo najviacej detí, a začal tak silno bubnovať, že sa všetky deti rozutekali.
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Iba Domko si i  ďalej na pokoji hryzkal červenú mrkvu. Keď riaditeľ celý rozzúrený pristúpil 
k chlapcovi, ktorý zostal pri klietke, Domko zdvihol hlavu a celý naradovaný spoznal v chlapcovi 
Janka. Priskackal k nemu a tak smutne sa mu pozeral do očí, že sa Janko hneď rozhodol vyjednať 
svojho Domka späť. Onedlho sa i ostatné deti vrátili. Keď videli, ako sa Domko priateľsky díva na 
Janka, začali sa nahlas rozprávať:

- Aký je to zajac poľný, keď ho nemožno ani s bubnom vyplašiť? Díva sa na Janka, akoby sa už od 
skôr poznali, a Janko je teraz po prvýkrát v zoo!

Janko nepovedal ani slovo. Vošiel do klietky, posadil sa na kameň a začal sa s Domkom hrať. Deti 
sa nevedeli prenadiviť. Onedlho sa vôkol klietky zoskupilo toľko detí, že to vari ani pravda nebola.

- Div-divúci, - hovorili, - najbojazlivejšie poľné zviera – a hrá sa s chlapcom. Neuveriteľné! Hííí, - 
híkali všetci.

Po chvíľke Janko vstal, zobral si Domka a tašku a zavrel za sebou klietku. Predtým ako odišiel, 
vybral zo svojho perečníka ceruzku a na vývesnej tabuli preškrtol nadpis ZAJAC POĽNÝ, aj to, čo 
písalo po latinsky, a napísal: ZAJAC DOMÁCI, DOMKO.

Okolostojace deti udivene pozerali na riaditeľa, ktorý zahanbený uprel pohľad na zem.
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HROM A HROMOZVOD

Na vysokom továrenskom komíne, a to rovno na 
samotnom jeho vŕšku, v  jeden teplý letný večer, 
keď sa obloha zaodievala do dažďových mračien, 
hromohlasný hrom sa rozprával so štíhlym, končitým 
hromozvodom.
- A  čože ty tu, kamarát, v  týchto mojich vysokých 
priestranstvách robíš? – opýtal sa namosúrený hrom.
- Ale nič takého, ujo hrom, - veselo odpovedal 
hromozvod, - ibaže mi ľudia naložili, aby som tu na 
postriežke bol, nuž službu konám.
Hrom udrel dlaňou o  dlaň, bleskom si posvietil, že 
s  kým to on, silný nebojácny hrom, sa zapodieva 
a hovorí:
- Tak vravíš, ty hlísta tenká, obyčajná, že na postriežke 
si? A  povedal by si mi, kamarát, že na koho tu to 
striehneš? Dlho som sa nemotal týmto krajom, tak 
som ťa ešte nevidel!
- Striehnem, ujo, na hromobitie, - smelo odpovedá 
hromozvod. – Mohol by dáky nezbedný hrom udrieť  
a továreň podpáliť. Dávam pozor, aby k tomu nedošlo.

Na takúto odpoveď sa hrom nahneval. Tlmene si začal čosi pod nos vyhundrávať, besnieť, až sa ho 
mračná naľakali. Zbíjali sa dokopy, potom sa rozuzlili, pokryli celé mesto a začalo pršať.
- Tak preto si sa sem vyšplhal, ty ihla akási končistá, - akoby spod zeme preriekol hrom. – Ustúp 
mi moje miesto, kamarát, lebo sa naozaj rozpajedím!
Hromozvod zodvihol hlávku hore a nebojácne odpovedá:
- Ak si to nevedel, ujo hrom, ale postriežku neslobodno opustiť!
- Hahaha, - zasmial sa nahnevaný hrom, - a čo si ty myslíš, že sa ti prosiť budem? Zbraňou na teba 
pôjdem a ustúpiš. Ako si sa sem vyplazil, tak sa aj dolu splazíš.
Hrom sa napajedil.  Krv mu vliezla do tváre a hromohlasne začal nadávať. Svoje ohnivé strely 
namieril na hromozvod. Iskry fŕkali vôkol továrenského komína, okná sa otriasali, ale hromozvod 
pevne stál na továrenskom komíne, na tom najvyššom vŕšku. Každú presne namierenú strelu 
odrážal k zemi. Tak ten boj trval do polnoci.
Po polnoci blesky už zoslabli. Údery hromu chabli. Už len z diaľav, tam niekde spoza humien, 
hrom si tlmene hundral popod mokré fúzy.
- Hej, zrazil ma k nohám, do zeme ma zakopal až po krk. Chrúst akýsi tenulinký, končistý.
Ráno, keď slnečné lúče dopadli na kraj, hromozvod už odpočíval. Jagal sa na továrenskom komíne 
a z čela si utrel pot.



17

ORECH, 
KTORÝ VEDEL 

ROZPRÁVAŤ
Za našou dedinou, povedľa cestičky, čo vedie do poľa, rástol orech. Bol 
to ozrutánsky strom. Ani štyria prváčikovia, čo by aké dlhočizné ruky 
mali, veru by ho neopásali. Taký mal ten orech hrubičánsky peň. A tak 
rástol ten orech a  mohutnel. Nuž ale čo, stál tam sám, chudáčisko, 
naširoko-naďaleko nerástol žiadny krík a kdeže by strom.

Smutno bolo tomu orechu.

Z dlhej chvíle počítal, koľko prejde v jednom dni traktorov a sedliackych 
vozov do poľa a presne vedel, koľko vetrov sa na svojej veternej púti 
prešmykne pomedzi jeho konáre. Nuž verte-neverte, prečítal aj koľko 
listov vyrástlo na jeho korune.

Orech za včasného rána plakával. Na listoch sa mu jagali slzy. Keď slniečko vyskočilo vyššie na 
oblohu, svojimi teplými lúčmi rosu z listov utrelo a orech bol ihneď o poznanie veselší.

Nuž ale ten smutný orech býval najveselší vtedy, keď sa do jeho tieňa chodievali hrať deti. A deti 
ako deti. Šantili, veselo sa smiali a vyhutovali všelijaké hry. Keď napríklad niektoré dieťa urobilo 
kotrmelec, smutný orech sa tak chutne zasmial, že z jeho konárov padali dolu aj zrelé orechy.

S chlapcami sa pod orech chodilo hrať i  jedno dievča. Volala sa Marka a orech si ju nesmierne 
obľúbil. Keď chlapci mali také dôverné chlapčenské rozhovory, Marka sa vyšplhala na strom 
a vysedávala na konároch. Prečo Marka liezla na orech a čo tam robievala – to veru ani jeden 
z chlapcov nevedel. A nevedel to preto, že im to Marka nepovedala.

Nuž a keďže sa všetko zbadá, tak sme sa dozvedeli aj o tomto. Marka sa s orechom rozprávala.

Keď sa Marka vyštverala na orech, tichučko – aby tí pod orechom nepočuli – sa opýtala:

- Znovu som prišla, ujo. Chcem sa ťa opýtať, ako sa máš?

Orech zašelestil listami, vánok mu pritom pomohol, a  to znamenalo, že sa má dobre a  že ho 
stretnutie s Markou potešilo.

- Ujo, v nedeľu si sa nenudil, keď som bola na návšteve u starých rodičov? – opýtala sa ho ešte 
Marka.

Vánok prestal viať, listy prestali šelestiť, orech mlčal. A to znamenalo: kto mlčí, ten svedčí.

A keď Marka zastala na tenký konárik, konárik praskol a orech zastonal.

- Prepáčte, ujo, - ospravedlňovala sa, - bola som nepozorná.

Ak by niekto dnes chcel nájsť ten orech, veru by ho nenašiel. Ľudia orech spílili, urobili z neho 
dosky, v továrni tie dosky vyhobľovali a urobili z nich klavír.

A preto, keď uvidíte, ako hudobník jemne preberá prstami po klávesoch, to akoby vánok šelestil 
orechovými listami.
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STRATILA SA 
ŠKOLSKÁ TAŠKA

Žiaci, tak je to na celom celučičkom svete, majú školské 
tašky. Neviem si vôbec predstaviť žiaka bez veľkej školskej 
tašky, v ktorej okrem kníh, písaniek, peračníka by nebolo 
miesta i  pre kus maslového chleba. Aj ja mám tašku, 
veľkú, hnedú, školskú tašku. Držiavam v nej všetko, čo mi 
treba do školy. A tá moja taška v jedno ráno sa – z ničoho 
nič – stratila.
Vyrozprávam vám, ako to bolo. 
Ráno som vstal, lebo bolo treba ísť do školy, a predstavte 

si, tašky nikde. Pozriem do jednej izby – nič. Nakuknem do druhej, aj tam – nič. Že by bola 
v kuchyni? Utekám do kuchyne, ale ani tam po taške ani stopy.
- Nevidela si náhodou niekde moju tašku? – spytujem sa mamy.
Mama pozrela na mňa, prísne pokývala hlavou:
- Juj, Mišo, a či ja mám vedieť, kde je tvoja taška?
„Naozaj,“ pomyslel som si, „nemusí to vedieť. Veď ja som už druhák a taška je moja?”
- Ale, mama, - znovu hovorím, - večer som ju nechal tu, a teraz tu nie je!
Mama znovu prísne na mňa:
- Juj, Mišo, Mišo! A či školská taška býva v kuchyni pri sporáku?
Potom si mama utrela ruky o uterák a doložila:
- Tak sa pozriem, či náhodou nie je v predizbe.
Hľadáme v predizbe – znovu jej niet.
- A nepomýlil sa náhodou otec a nevzal si ju do úradu namiesto svojej? – napadlo mi.
- Potom by tu bola jeho, - nato mama.
Prekutávame rad-radom všetko. Jednu skriňu, druhú, poličky, dedovu knižnicu, kukneme za 
zrkadlo, pod posteľ, za posteľ, do vitríny, za vitrínu, tašky nikde.
- Kde sme ešte nepozreli? – spytuje sa mama.
- Ešte sme nehľadali v sestričkinej izbe, - spomenul som si.
Potichu otvoríme dvere, aby sme sestričku nezobudili, a máme čo vidieť: ona si pekne spí s mojou 
taškou.
Mama sa usmiala a povedala:
- To určite preto, že sestrička chce byť veľká. Aj ona chce narásť na školáčku.
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ZÁHADNÝ JAV
Zázračné veci sa diali v našej škole. Žiaci boli z  toho 
úplne naľakaní, učitelia urazení a školník sa nahneval.
Učiteľ povedal:
- To, čo sa v našej škole stáva, nie je s  kostolným 
poriadkom!
- Veru nie je, - doložil školník, a toho Miša, ktorý vždy 
doň zadieral, tak silno búšil do chrbta, že chlapec 
narazil na priateľa Jana, čo vždy mešká do školy.
To bol však iba začiatok. Riaditeľ školy pozval všetkých 
učiteľov do zborovne a nahlas, aby ho dobre počuli, im 
dal na vedomie:
- Kostol – nekostol, ale toto je škola. Základná škola. 
A  v  každej škole všetko musí ísť podľa školského 
poriadku. Mišo musí byť vinný, hoci ho aj udali. 
Potrebné je všetko vyšetriť. Dôkladne vyšetriť!
Pravdivú pravdu mal zistiť ten učiteľ, v ktorého triede 
sa to stalo. Riešiť záhadný jav mali pomôcť všetci jeho 
žiaci. Učiteľ namosúrený vstúpil do triedy, žiaci vstali, 
pozdravili ho a mlčky sa posadili. Učiteľ položil jednu 
jedinú otázku:
- Kto mi vysvetlí, čo sa tu v posledných dňoch deje?
Vstal Ďurko, najusilovnejší žiak v triede, a povedal:
- Pán učiteľ, my sme o  tom už uvažovali. Najprv 
za veľkého rachotu spadla tabuľa. Nevieme prečo. 
Obviňujú Miša. Potom sa zlomila noha na stoličke. Ani 
to si nevieme vysvetliť. Zas ukazujú prstom na Miša. 
A nevieme ani to, prečo spadla mapa.

Potom sa učiteľ znovu opýtal:
- Viete prečo spadla tabuľa?
Žiaci zborove odpovedali:
- Nevieme, pán učiteľ!
Iba Mišo, ktorý už od školníka dostal buchnát, a ktorého vždy za niečo upodozrievali, sa ozval:
- Viem, pán učiteľ, prečo.
Celá trieda pozrela na Miša:
- Povedz, keď vieš. Ak si ty niečo vystrojil aj tak povedz. Polovička sa ti odpustí, keď sa priznáš, - 
ozval sa učiteľ.
Mišo pozrel najprv na Jana a potom smele odpovedal:
- Nemám čo priznať. Viem však, prečo sa to všetko stalo. Začnem od tabule, lebo ona je všetkému 
na príčine. Spadla, pretože bola slabo pripevnená o stenu. Môj otec je murár; od neho som sa 
naučil, že keď sa niečo prilepí na mokrú omietku alebo ak sa do nej zatlčie klinec, nevydrží to dlho. 
Preto tabuľa spadla. Noha na stoličke sa zlomila, pretože tabuľa spadla na stoličku. Ako vieme, 
tabuľa je ťažká a noha na stoličke tenká.
- Dobre, Mišo, ale prečo spadla mapa? – kývol hlavou učiteľ.
- Mapa spadla preto, - povedal Mišo, - lebo len-len že sa držala na klinci, ktorý bol zabitý v stene. 
Spadla od otrasu.
Na druhý deň sa v škole rozchýrilo, ako Mišo vysvetlil tie zázračné javy. Školník uzavrel:
- Tomu Mišovi som nemal dať buchnát. Neurobil to.
Riaditeľ  školy pochválil Miša pred všetkými učiteľmi a žiakmi:
- Bystré chlapčisko je ten Mišo. Pochválime ho i pred rodičmi.
A učiteľ, ktorý celý prípad vyšetroval, nepovedal ani slovo. Vstal spoza stolíka a napísal na tabuľu:
„Kto falošne udal Miša?“
Všetci v triede mlčky pozerali do zeme a iba jeden Mišov spolužiak, meno ktorého neprezradíme, 
očervenel ako paprika. Nech sa prihlási sám.
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TETA MARA 
A JEJ RATOLESTI 

MIŠO A JANO 
NA POVALE

Čo všetko tým nezbedným chlapcom len nepríde na rozum! 
Včera napríklad nechceli za nič na svete zísť z povaly. Volala 
som na nich, sľubovala im hory-doly, ale to všetko bolo, ako by 
si hrach na stenu hádzal: ani sa len neozvali.
Potom som už povedala aj ich otcovi:
- Mišo, čo je veľa, to je veľa. Rebrík od povaly dáme dolu. Nech 
zostanú hore. Noc je noc, a na povale je ešte strašnejšia ako pod 
posteľou. Nech stŕpajú strachom.
Myslíte si, že dali niečo na otcove a moje slová? Namôjdušu, 
ohluchli. A mňa zrádnik od hnevu len-len že nechytil.
Keď ich otec odišiel do poľa, veru som ten rebrík dala dolu. 
A myslím si:
- Budete vy tetu Maru ešte prosiť, aby vrátila ten rebrík na 
svoje miesto. Neurobím to, ani čo mi sľúbite, že namrvíte za 
dve veľké vrecia kukurice.
Potom som odišla do záhrady vyberať zemiaky.
Po takých dvoch hodinách mi nedá čert pokoja. Čo ozaj len 

(Zaznamenané podľa rozprávania matiek)

robia tie chlapčiská hore? Nuž čože som mala iné? Šla som zas pod povalu. Počúvam, načúvam, 
až mi uši rastú, pozerám sa, idem si oči vyočiť, ale nič nepočujem, ani nevidím. Padacie dvere 
na povale sú ešte spustené. Vrátila som rebrík a skúsila zodvihnúť dvere, no nešlo to. Čertiská, 
položili nejaké závažie na dvere.
Stojím tak na tom rebríku, vyprávam, prosím ich, sľubujem im medovníky, pomaranče, makové 
halušky, ale oni ani muk. Už som išla zúfať.
Keď som si už myslela, že zavolám susedov, aby mi pomohli zdvihnúť dvere, odrazu počujem za 
sebou:
- Teta, sme hladní!
Skorože som z toho rebríka nespadla. 
Predstavte si, kým som ich ešte prvý raz vyvolávala, cez malé dvierka v úzadí povaly sa dostali 
na strechu domu a potom na dvor. Za ten čas, čo som vyberala zemiaky, sa chlapci kdesi hrali na 
konci ulice. Keď však vyhladneli, prišli si vypýtať niečo pod zub.
Ej, veru som im dala! Do smrti ma budú spomínať.
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5 TETA MARA 
A JEJ RATOLESTI 

MIŠO A JANO 
O ZNÁMKE

(Zaznamenané podľa rozprávania matiek)

Včera som si myslela, že konečne je už sobota a oddýchnem 
si, ako čo sa to patrí. Cez týždeň je roboty dosť a dosť a tí 
šarvanci ma nebudú dnes zjedať. Keď prídu zo školy, dám 
im futbalovú loptu a do večera majú fujas matias. Budú 
za loptou behať ako šialení a ja si aspoň oddýchnem.
Ale čert nespí. Veru nie.
Prišli domov s takým krikom, že sa to počulo na druhú 
stranu ulice. Ale ja ani slovo. Dala som im jesť tak, ako 
sa patrí a vyhodila loptu na dvor. Jano, ten hneď vyletel 
z kuchyne ako strela a už bol s loptou na ulici. Len Mišo, 
ten sa začal obšmietať okolo mojich sukieň, niečo si 
hundrať pod nos a nijako nevychádzal von.
Bolo mi to podozrivé, nuž som sa ho opýtala:
- Mišo môj, čo ti je? Prečo sa nejdeš hrať?
A  Mišo, ako by mu niekto lepidlom ústa zalepil. Mlčí 
ako voš pod chrastou. Potom odrazu, skorože mi tanier 
vypadol z ruky, tak zakričal za mojím chrbtom:
- Teta, uhádni, čo som dostal dnes na prírode a 
spoločnosti?

Pozriem sa na huncútiska, usmieva sa.
- Jednotku, - hovorím len tak z mosta do prosta.
A on, že vraj nie. Rozmýšľam, čo by len to chlapčisko mohlo dostať, keď sa tak záhadne usmieva? 
Že by dostal pätorku? To teda nie. A on tak sa chechce, akoby mu niekto ukázal holý prst.
- Čo len mohol dostať, - lámem si hlavu.
- Uhádni, teta, ešte raz, - hovorí mi. – Ak neuhádneš, tak ti to poviem.
Voľky-nevoľky som pristala a hovorím mu:
- Pätorku!
Neuhádla som. A  on? Začal sa smiať ako blázon. Potom sa podbočil ako stará klebetná baba 
a hovorí mi do nosa:
- Teta, veď dnes sme v škole ani neodpovedali, tak som nemohol dostať nijakú známku!
- Nuž a potom čo si dostal, - opytujem sa.
Pozrel mi rovno do očí a vraví:
- Zaucho, teta, zaucho som dostal od pána učiteľa!
Viete, ja som si pomyslela takto:
- Nuž, Mišo môj, keď ti učiteľ dal zaucho, tak ti ho dám aj ja. 
A také zaucho som mu vylepila, že hneď vedel, nielen čo je Dunaj, ale aj ako sa volá najvyšší vrch 
v Srbsku.
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TETA MARA 
A JEJ RATOLESTI 

MIŠO A JANO 
NA KANÁLI

(Zaznamenané podľa rozprávania matiek)
Za našou dedinou je kanál. V lete sa doň chodia kúpať 
všetky, naozaj všetky deti z našej ulice. Nuž, myslím si, 
prečo by sa aj moje deti, moji synovci, nešli okúpať. Voda 
a slnko, veď to je najzdravšie čo môže byť.  A aj sa trochu 
umyjú.
Hovorím im:
- Keď ešte za jeden kôš čerešieň naoberáte, môžete sa ísť 
okúpať. Aj tak ste zapískaní až po samé uši.
Huncúti jedni, tomu sa veru náramne potešili. Tak rýchlo 
tie čerešne naoberali, až konáre na čerešni praskali. Ani 
do stopäť som nestačila napočítať, už stál predo mnou kôš 
plnučičký- plný pekných červených čerešieň. A ani som 
sa nestačila poobzerať, už počujem, ako sa s hrmotom 
zavrela plechová uličná brána.
- Jaj, - pomyslela som si.  - Veď som im ani nestačila 
prikázať, aby dávali na seba pozor!
Vybehnem za nimi von na ulicu, ale kdeže oni už boli. 
Bežali ulicou, akoby ich oheň naháňal. Ibaže som za 
nimi stačila zavolať:
- Mišo, Jano, ale aby ste sa mi náhodou neutopili, lebo 
dostanete taký výprask, čo svet nevidel. A  ak neviete 
plávať, do hlbokej vody mi nechoďte!

Tak som kričala za nimi, ale sotva ma počuli.
Potom som vám, prisahám Bohu, až do samého večera mala taký strach, že sa mi šatka na hlave 
triasla.
Veď možno naozaj ani plávať nevedia, hučalo mi v hlave.
Neskoršie som sa bola už tak trochu upokojila. Veď predsa sú to už veľké detváky. Žiaci tretej 
triedy a že by plávať nevedeli? To predsa nie je možné!
Keď podvečer už vrabce začali čvirikať v korunách stromov, znovu ma opanoval strach:
- Bože, kde len môžu byť tak dlho? Či sa im niečo nestalo?
Bolo to už do nevydržania. Nakládla som uhlia do sporáka, aby fazuľa neprestala vrieť a hybaj sa 
pozrieť za nimi na kanál. No, ale nebola som ani ďaleko, keď vidím, milí páni idú. Viete, ako mi 
odpadol kameň zo srdca?
Keď prišli ku mne, pozriem sa na nich:
- Oni sú!
Mišo pekne, ako čo sa patrí, vykúpaný, čistý, ale Jano? Sotva som ho poznala. Zablatený až po 
samé uši.
Znovu som sa napajedila:
- Jano, a či sa z vody chodí taký zabrízganý? Nevedel si sa umyť?
Pozrel na mňa tak, ako sa to povie spod oka a hovorí:
- Teta, veď ty si za nami kričala, že ak nevieme plávať, aby sme do hlbokej vody nešli. A ja neviem 
ani hrabať vo vode ako Mišo.
- Nuž a čo si potom robil, - opytujem sa ho.
- Myslel som si, že keď už plávať neviem, do vody nemôžem ísť, ale zato v mokrom blate hrať sa 
môžem.
Nuž mňa potom taká zlosť na jeho slová vychytila, že som mu ani slova nevedela povedať.
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FÚZATÍ VOJACI

28

Dvaja chlapci, volajú sa Miško a  Janko, najradšej sa hrajú s  puškami. Namôjpravdu je to tak. 
Prevesia si pušku cez plece, na hlavu nastoknú starého otcovu čiapku, pod nošteky si nakreslia 
fúzy a už sú vojaci. Skutoční malí vojačikovia. Len tak si pochodujú ulicou, až sa chodník otriasa.

Vojaci sa schovávajú za roh, sú na postriežke.

- Stáť! – skríknu zvonivým chlapským hlasom a tetuška, ktorá sa práve vracia z trhu, zastane.

Vojaci velia:

- Stáť, a ani krok vpred, - velí vojak Miško.

- Stáť, a ani krok dozadu! – rozkazuje vojak Janko.

Tetuška sa po vojakoch pozerá a vari ich nepoznáva.

- A čieže ste vy, deti? – opýta sa.

Vojakov to nahnevá.

- Deti? Aké sme my deti? – rázne sa pýta vojak Miško.

- Sme vojaci a vidíte, že i fúzatí a chrabrí, - hovorí vojak Janko.

A pokračujú:

- Košík zložiť dolu, ruky zodvihnúť hore!

Tetuška zloží košík a čaká, čo sa stane ďalej.

- Povedzte nám, kde ste boli? – vyzvedajú sa vojaci.

- Bola som nakupovať, - odpovedá spokojne tetuška. – Susedovci majú dvoch chlapcov, nuž som 
im kúpila jablká. Každému aj kúsok čokolády.

- Hovoríte, že aj čokoládu? – ešte prísnejšie sa opytujú vojaci.

- Veru nesiem. Lieskovcovú čokoládu. 
Tú majú najradšej.

Vojaci pozrú jeden na druhého, ešte 
silnejšie zovrú pušky v rukách a hovoria:

- Tak potom sem s tou čokoládou!

- Rozkaz je rozkaz, to viem, - uznáva 
tetuška, - ale čo potom dám susedovmu 
Miškovi a  Jankovi, ak mi jablká 
a čokoládu zhabú vojaci?

- Ach, tetuška, a  či nás nepoznáte? – 
strhne čiapku z  hlavy Janko. – Veď to 
sme my, totiž ja som Janko a  toto je 
Miško!

Tetuška si ich dobrácky prezerá a vraví:

- Vidím, vidím, hlavy máte kučeravé, 
rovno ako tí dvaja, ale bajúzy, tie veru 
susedov Miško a Janko nemajú.

Nato vzala košík a odišla domov.

Smelí vojaci zostali stáť pri nárožnom 
dome. Opreli sa o pušky a vojenské fúzy 
im ovisli.
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Vladimír Dorča sa narodil 23. apríla 1944 v Báčskom Petrovci  vo vtedajšej 
Juhoslávii, kde skončil základnú školu a v roku 1964 aj Gymnázium Jána 
Kollára. Študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Zomrel 27. júna 2005 v Kulpíne. 
Vladimíra Dorču ocharakterizovali ako satirika, autora pre deti, novinára v 
týždenníku Hlas ľudu v Novom Sade, publicistu. Širšej čitateľskej verejnosti 
je známy predovšetkým ako humorista a reportér. Jeho tvorivá púť je 
spätá predovšetkým s Hlasom ľudu, ktorý vychádza v Novom Sade. Prvý 
príspevok, humoresku, tu uverejnil ako 20-ročný, v roku 1964 a odvtedy sa 
stáva pravidelným externým spolupracovníkom. Dorča sa v tomto jedinom 

slovenskom týždenníku v Srbsku zamestnal 1. apríla 1971. Vladimír Dorča bol i zástupcom 
šéfredaktora (1986 - 1988), resp. šéfredaktorom čiže zostavovateľom Národného kalendára (1998 
- 2000). Spolupracoval aj s inými slovenskými časopismi v Srbsku a Čiernej Hore, Novosadským 
rozhlasom a TV Nový Sad.
Vladimír Dorča rád cestoval. Túto záľubu stale spájal so svojou prácou. Vždy vyhľadával témy, 
ľudí, udalosti, zaujímavosti. Ani na jednu cestu, hoci krátku, neodišiel bez záznamníka, diktafónu 
a fotografického aparátu. A cestoval nielen po tej veľkej Juhoslávii. Túlavé novinárske topánky 
ho zaviedli aj na Slovensko, do Nemecka, Maďarska, Rumunska, Talianska, ba aj za mláku – do 
Kanady a Austrálie.
Jeho reportáže a humoresky boli prekladané a uverejňované v rôznych novinách a časopisoch 
bývalej a súčasnej Juhoslávie, ako aj na Slovensku a v slovenskej tlači v Maďarsku a Rumunsku. 
Ako humorista a reportér je autorom ôsmych kníh: Trinásť do tucta (1984), Torta s jedným 
vajcom (alebo knižka, ktorá sa teší na čitateľa gurmanda) (1995), spolu s Máriou Lučetincovou 
Rok z rukáva (2000), Moja Austrália? (2001), spolu s bratom Jánom Dorčom Rozmarné reportáže 
(2001), Dobrodružstvá rytiera Pustého hradu (2003), Potulky za Ruženkou (alebo rytier Pustého 
hradu v ošiali mája) (2004) a Obrázky z manželského života (…aj farebné) (2013).
V 60. a 70. rokoch 20. storočia uverejňoval aj krátke poviedky pre deti vo vtedajšom časopise Naši 
pionieri, resp. Pionieri (dnes Zornička). 
Od roku 2009, od kedy existuje Novinárska súťaž Asociácie slovenských novinárov, jedna z 
novinárskych cien nosí meno Vladimíra Dorču.

Viera Dorčová-Babiaková
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