






















„Kolika je nemoc britká“  prehlásila pani 
Gitka.
„V bruchu balón vás nešetrí, máte 
zastavené vetry, kŕče, bolesť bohuprisám, 
nezastaví ESPUMISAN, reklama je hlboká 
lož, človeče, ty sám si pomôž.“
Gitka otvára almaru, na polici má AMARU.
Amara sú kvapky horké, netreba ísť ku 
doktorke.
V prítmí kvapky nakvapkala, rýchlo vodou 
zapíjala.
„Ale čo to? Strácam aj chuť? V ústach mám 
rumovú príchuť, možno lieky dlho stáli, 
časom v skrini vyvetrali, nabrali rumovú 
príchuť, aspoň dostali lepšiu chuť, hneď si 
dám aj dávku druhú, nebudem sedieť 
o suchu.“
Pod Gitkou už vetry fučia, kŕče v bruchu 
tak nemučia.
„Dám si ešte ďalšiu dávku, tým zvýšim 
voľnú premávku.“
Gitka v kresle vlastne vzdychá, už ju 
menej kole, pichá, ešte aj kvalitne grcla, 
z fľaštičky si dupľom hrkla.
Amara už hlavou točí, slzy jej vháňa do 

očí.
„Čo to pijem, čo za skazu, bez 

lekárskeho príkazu?“
Lepšie sa prizrela lieku, ktorý pozná 
apatieku,
Gitka kukala jak divá, pila príchuť do 

pečiva! 
MARGITA ŠROBÁROVÁ

FALOŠNÁ AMARA 

me na Slovensku nikdy na škodu!“
Neskôr:
„Rež a rúbaj do krve, nebude to 
poprve,   pokiaľ Slovák na Slovensku 
pánom nebude!“

V našom živote, ako i v dejinách nášho    Po oslobodení pred voľbami 
národa sú obdobia, kedy sa svojím v roku 1945 sme videli i takéto plagáty:
rozhodnutím snažíme ovplyvniť náš „Ak chceš, aby dobre bola tvoja práca 
život i naše dejiny. Sú to obdobia cenená, tak voľ stranu komunistov 
rozličných spoločenských zmien, a v nej Marka Čulena.“
ktorých sme v našom národe zažili Neskôr to boli parafrázne pesničky na 
neúrekom, napr. i pravidelne sa opa- nápev piesne „Haj, husičky, haj...“:
kujúce volebné obdobia. Náš pospolitý /: Haj husičky, haj, Gottwald nám dal 
ľud častokrát správne „udrie klinček po raj,
hlavičke“ a vznikajú tak rozličné sloga- Zápotocký dal nám drinu, Jankovcová 
ny, veršíky, paródie piesní, literárne margarínu, Haj, husičky, haj, Gottwald 
„skvosty“ niektoré z nich sa pokúšam nám vzal raj:/
oživiť. Už za Rakúsko-Uhorska naši    Rok 1968 bol rokom mimoriad-
bratia zemani, ako píše klasik, kortešo- nych aktivít, vyvolaných vstupom 
vali pred voľbami: „spojeneckých vojsk“ do našej repub-
„Náš pán XY sú spravodlivý, budú liky. Jedna z mnohých:
našim ablegátom, nech ich Pán Boh "Sliepka chcela preletieť cez plot, 
živí!“ nepodarilo sa, obesila SA. Vtipálek to 
   Za prvej Československej re- dokonale využil a doplnil textom: 
publiky strany predvádzali pred voličmi „Radšej som si život vzala, jak bych 
a zároveň spochybňovali dôveryhod- Rusom vajcia dala.“ 
nosť iných strán: „Demokrat  drevok-   Ani ponovembrové obdobie ne-
rat!“ (Hospodárenie s drevom vysoko bolo ušetrené:
aktuálne aj v súčasnosti). „Komunista  „Zdražili nám klobásy, Havel spátky do 
čo zas chystá?“ basy...“
   Za Slovenského štátu sme svoju    Aj takí sme boli, no pamätajú si 
národnosť zdôrazňovali: „Slováci sme to len tí „najmladší“...

                         Fridrich Svitekod rodu slovenskému národu, nebude-            

Čo sme si zvolili, to máme ...
alebo "Tak nám treba"

  Školský rok sa nám pomaly 
nenávratne končí, deti aj ich 
učitelia sa už tešia na zaslúžený 
oddych. Dúfame, že po mimo-
riadne daždivom máji nás čaká 
teplé leto bez mrakov. 

Mraky však môžu byť nielen na 
oblohe, ale aj na našich tvárach. 
V Prakovciach máme niekoľko sku-
pín detí, výrastkov a bohužiaľ aj dos-
pelých, ktorí sa nesprávajú akurát 
predpisovo. Niektoré lokality týchto 
jedincov priam priťahujú. Jednou z 
nich je priestor za a pred materskou 
školou na konci budovy, kde je v pre-
nájme Holičstvo kaderníctvo pani 
Ľubice Zákutnej. Tam sa nielen cez 
prázdniny zhromažďujú rôzne skupi-
ny a výsledkom je pravidelné zne- mali správať tak, aby  následky ich 
čisťovanie prostredia ohorkami z ci- činnosti  schválili aj ich rodičia.
gariet, prázdnymi fľašami - i roz- Chcem dúfať, že prázdninové 
bitými, dokonca exkrementami ľudí dni využijete naozaj produktívne, od-
i zvierat. Kto to má po nich stále up- dychom, relaxáciou telesných i du-
ratovať? „Podarilo“ sa im už podpáliť ševných síl a že aj po prázdninách 
zbernú nádobu na odpad, odlomiť budeme mať v Prakovciach v po-
zábradlie, ničiť oplotenie, pokaziť riadku detské ihrisko na Sídlisku 
zámku na dverách vkladaním rôz- SNP, trhové búdky aj iné priestory, 
nych predmetov, popísať steny. Aj ktoré nám robia z dôvodu lajdáckosti 
keď je to priestor, kde je vo večer- niektorých jednotlivcov ozajstné 
ných hodinách pomerne tma a bez mraky na tvári.
kontroly verejnosti, stále by sme sa 
mali správať ako ľudia a deti by sa Monika Kleknerová

Tešíme sa na prázdniny, ale ... 

maturitou tiež milší (dodáva mladý maturant s úsmevom). 
V deň maturít má asi každý strach. Nevyhol som sa tomu ani 
ja. Ale pred komisiou to  opadlo.“ 
Stredná odborná škola drevárska  Spišská Nová Ves: Tomáš 
Kuchár  „Maturitu som zvládol v pohode, ale som veľmi rád, 
že už to mám za sebou. Je mi však úprimne ľúto spolužiakov, 
ktorí si to musia zopakovať o pár mesiacov a nemohli sa tak 
tešiť spolu s nami. Aj mne osobne to pokazilo radosť z môjho 
úspechu.“  
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice : Henrieta Skupeková  
„Akademický týždeň som venovala učeniu až príliš. Pocit 
zodpovednosti mi nedovolil konať inak aj napriek tomu, že 
som sa  pravidelne učila počas celého štúdia a verila som si. 
Mám to úspešne za sebou a budúcoročným maturantom 
odkazujem, že ten, kto sa učí pravidelne, sa nemá čoho báť.“

Mgr. Jana Matzová

(pokračovanie zo str. 4)

Ako sa darilo na tohtoročných maturitách 
Prakovčanom na iných školách? 


