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Milí čitatelia, 

literárna súťaž Slovo vydavateľstva Orbis Pictus  
Istropolitana je skvelá príležitosť pre všetkých budúcich 
umelcov (hlasných i tých tichých), spisovateľov, novinárov, 
blogerov, čudákov i zasnených romantikov... jednoducho 
pre všetkých! 

Pochváľte sa, aké slová ste ulovili, a porovnajte sa  
s rovesníkmi. 

Okrem knižnej odmeny je súťaž Slovo aj jedinečná 
príležitosť mať svoje dielo vytlačené v zborníku.
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1. miesto

Alžbeta Bujdošová

1 000

Stoj!
Ani sa nepohni!
Ostaň tam, kde si, ostaň stáť, prosím...
Nemusíš nič vravieť...
Nemusíš nič robiť...
Len seď... 
Iba stoj...
Buď pri mne...
Neodchádzaj...
Nenechávaj ma samu...
Neodpúšťaj ma...
Nehovor mi zbohom...
Hľaď si, ako chceš, psie oči nepripúšťajú, psie oči neodchádzajú...
Buď úžasným a nerob ďalší krok... 
Nepohybuj sa preč...
Neutekaj...
Nesnaž sa utiecť...
Nebuď ďaleko, ďalej než si teraz...
Neodpúšťaj ma...
Ostaň stáť...
Len seď a buď pri mne...
Nespi, to kráti čas...
Nejedz, tým brániš slovám vyjsť von...
Nespi, aby rozum vládol nad tebou...
Rob, čo chceš, len nenechávaj ma samu...
Buď tu, aby boli sme dvaja...
Jedna plus jedna...
Potrebujem ťa...
Bez seba nie sme pár...
Chcem ťa tu, rozumieš?
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Chcem ťa pri sebe...
Túžim ťa mať po boku...
Nieže pôjdeš...
Nieže vyjdeš dverami, vystúpiš z auta skôr než ja či vojdeš do inej kolóny...
Ostaň stáť...
Ostaň tam, kde si, ostaň, prosím...
Neutekaj...
Nechce sa mi za tebou bežať...
Nechce sa mi smútiť...
Nemienim ti vyvolávať, keď tu nie si...
Buď tu...
Nikam nechoď...
Vymaž svoj cieľ z mapy...
Rozkáž sám sebe i svojim nohám nemyslieť...
Buď raz tým, kým skutočne si...
Staň sa snom...
Buď realitou...
Len buď pri mne...
Buď krásavcom s kravatou i priškrteným výrazom na tvári...
Buď tvrdohlavcom a povedz únave nie...
Oponuj...
Vspurni sa...
Postav celú kolóniu...
Vytvor zástup do vojny...
Nechaj city vládnuť...
Ostaň tam, kde si, ostaň, prosím...
Budem ťa presviedčať, dokiaľ nebudeš súhlasiť...
Prisahaj, že budeš verný, že nepôjdeš, že neopustíš ma...
Prisahaj...
Čestné skautské?
Dážď je nám svedkom...
Vidí, počuje...
Vie, čo plánuješ...
Jeho kvapky neunesú ťa preč...
Neplávaj, ak môžeš...
Teč proti prúdu, ku mne...
Nie, že nachytám ťa, ako nesieš sa ňou, ďaleko, ďalej, než dokáže...
Tvoje prosby nevypočujem, ak opustíš ma...
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Mal si na výber, buď ostaneš, sadneš si a sľúbiš, že ma to naučíš, 
to, čo povedať, alebo vstaneš a odídeš. Ty si odišiel.

„Netuším, kto to bol ani kým bol, viem len, že vždy niekam šiel, 
nikdy neostal, nikdy nebral ma vážne.“

Dvere sa zatvorili, no okno sa rozletelo dokorán.
„Posledná šanca. Odpusť mi.“
„Nie.“
„Volám sa...“ začal, vravel, sedel. Deň, dva, tri až týždeň. Potom si 

presadol a vravel ďalej, „... mám rád jeseň, zimu i leto. Neznášam jar, 
čo ďalej? Som jedináčik. Mám niečo po dvadsaťpäťke. Pracujem ako 
technik v cukrárni. Teda ako kuchár i upratovač. Inak povedané, som 
jej vlastníkom,“ vravel.

„Ostaneš?“ zastavila som ho, až keď zastavil sa sám.
Postavil sa, zasunul stoličku späť k stolu, obrátil sa k dverám  

a mňa nechal stáť, v strese, v strachu, v zlosti. Potom ich zatvoril.
„Navždy, sľubujem.“

Alžbeta Bujdošová
16 rokov
Stropkov

Škola: Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Mám 16 rokov. K písaniu ma od začiatku viedla učiteľka literárno-dramatického 
odboru na základnej umeleckej škole. Dá sa povedať, že to bol taký môj začiatok. 
Dnes je to už šesť rokov, čo aktívne píšem, no nebolo by to tak, ak by nebolo ďalších 
osôb, ktoré ma v tom podporovali. Mojou najväčšou inšpiráciou a vzorom pre písanie 
je moja staršia sestra. Momentálne si hľadám vydavateľstvo na vydanie svojej knihy 
44 kusov lásky.
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2. miesto

Natália Frandoferová

Láska

Láska je hra,
ktorá sa často v slzách topí,
niekedy nepomôžu 
ani nástrahy noci.

Čas sa naklonil,
radosť odišla,
som uväznená v čase,
už mi nikto nepomôže. 

Polámané krídla
ťažko dvíhať,
naháňanú lásku
nemožno však nájsť.

Natália Frandoferová
15 rokov
Svidník

Škola: Spojená škola – Základná škola, Centrálna 464, Svidník

K písaniu básní som sa dostala cez moju učiteľku slovenského jazyka 
Mgr. Annu Lažovú, ktorá ma učí slovenský jazyk a vedie literárny krúžok. Navštevujem 
ho tretí rok. Spočiatku to boli iba malé pokusy, ale neskôr, keď som sa vo väčšej miere 
naučila používať výrazové umelecké prostriedky, pani učiteľka moje básne posielala 
aj do súťaží. Napísala som už niekoľko básní a chcela by som ďalej pokračovať, 
ak ma múza neopustí. Rada maľujem, čítam a chodím do prírody. Teraz som žiačkou  
9. ročníka Spojenej školy vo Svidníku a už som úspešne absolvovala talentové skúšky 
a budem študovať odbor propagačná grafika.
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3. miesto

Kristína Drotárová

Koniec

Plášť noci ma ukrýva
pred nešťastím,
ale nemá šancu,
v zlom svete.

Rátam dni, ale myslím,
že som uväznená v čase.
Topím sa v slzách,
hľadám slová,
ktoré by ma utešili.

Moje polámané krídla
keby neboli zranené,
odleteli by za láskou,
ktorá by ma urobila šťastnou.

Padá dážď
a prihovára sa mi:
„Neplač, dievčatko, neplač.“
Začala som sa s ním rozprávať,
ale už neskoro.

Je koniec.
Striasol ma
horký vánok
a všetko mi vzal.

Svoje myšlienky
som nestihla vyrozprávať.

Kristína Drotárová
13 rokov
Svidník

Škola: Spojená škola – Základná 
škola, Centrálna 464, Svidník

Mám 13 rokov, navštevujem 
Spojenú školu, zložku ZŠ vo Svid-

níku a tamojší Literárny krúžok 
Centráčik pri Spojenej škole. 

Na krúžku pracujeme s jazykovými 
prostriedkami, dostávame tvorivé 

úlohy, hráme sa so slovami... 
Písaniu sa venujem už štyri roky. 
Rada čítam, môj obľúbený citát: 

„Každý deň je dar, otvor ho, osláv 
ho, vychutnaj.“ Citáty majú hlboké 

myšlienky a pomáhajú mi 
pri zložitých situáciách. 

Pri svojom literárnom raste sa 
opieram o rady Mgr. Anny Lažovej. 
Obľúbeného autora nemám, prečí-
tam si každú dobrú knihu, ktorá sa 

mi dostane do rúk, ale naposledy 
som čítala knihu Pomalé skúmanie 

ticha od Patricka Rothfussa.
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Slovo na záver

Ako ste si prečítali, naše mladé autorky skutočne ulovili zo slov 
krásne úlovky. Slovo sa stretne so slovom a vznikne umelecké dielo, 
ktoré neraz dokáže svojou originalitou, zvolenou témou a využitými 
umeleckými prostriedkami prekvapiť. 

V každom z vás sa niečo skrýva, či už je to talent na hru na hudob-
nom nástroji, písanie, šport, alebo na výrobu ručne robených diárov. 
Dôležité je tento talent objaviť a ďalej ho rozvíjať. Ako? Tu je zopár 
rád a tipov, ktoré vám pomôžu naštartovať kreativitu.

Rady mladým umelcom

• Neustále nos pri sebe malý zápisník a pero. Múza nikdy nespí. 

• Čítaj veľa kníh, navštevuj divadlá, galérie, koncerty a počúvaj 
príbehy ľudí okolo seba. 

• Skús krátke cvičenie na rozvoj kreativity. Nakresli si 30 kruhov  
a počas jednej minúty čo najviac z nich pretvor na niečo nové. 

• Či už si v meste, alebo v lese za domom, maj oči otvorené  
— inšpirácia je všade okolo teba.

Držíme vám palce a lúčime sa so slovami básnika Ivana Kraska: 
,,... nepíš to, čo necítiš.“

Vaše vydavateľstvo

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana ponúka 

Pracovné zošity z literatúry pre 5. – 9. ročník ZŠ 
 (1. – 4. ročník GOŠ)

Literatúra pre 1. – 4. ročník SŠ 

Audio Literatúra pre stredné školy 

 www.orbispictus.sk
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