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#SmartPrintShop

Logo BustArt znázorňuje sirény. Sirény preto, lebo keď hučia policajné sirény, všetci vieme, že niečo sa deje a pravdepodobne niekoho naháňajú.
Takže, akoby naháňali umenie. Slovíčko bust znamená busta, ale v tomto
význame to znamená chytiť. Takže, čaospis je teda o vychytanom umení. Nižšie vidieť rôzne varianty loga, ktoré som spracovával dovtedy, kým
som neobjavil ten správny, ktorý je použitý na obálke časopisu.

Materiály
pre digitálnu tlač

Push to Stop is how we see smart print production in
the future. It is based on networked processes and
intelligent machines that organize and work through
all print jobs independently. Completely autonomously.
The operator only intervenes if necessary. This is
invaluable because it frees you up to concentrate on
what really matters. Simply Smart.

TENTO ČASOPIS TAKISTO
ODPORÚČAJÚ

Cesta k tomuto časopisu bola dlhá, úmorná a komplikovaná, ale zato tvorivá. Úsilie
vynaložili všetci žiaci, učitelia a hlavne ja (Fazuliss). Preto by som chcel poďakovať
hlavne sebe. V strede nájdete môj plagát, ktorý si môžete zavesiť nad posteľ. Ale nie,
všetkým čo sa na tom podieľali patrí obrovská vďaka. Bez
nich by tento projekt nevznikol… Všetky články boli napísané pomaly, lebo viem, že
neviete rýchlo čítať. Boli k nim
pridané aj nejaké obrázky, lebo väčšina čitateľov čekuje
iba tie. Čo dodať, sme lenivý už
aj skenovať písmenka očami.

Materiály
pre digitálnu tlač
Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH
Gutenbergring, 69168 Wiesloch, Deutschland
Telefon +49 6221 82-67456, www.heidelberg.com
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V
renesancii vznikali
prvé definície
umenia a krásy,
ktoré si zachovali
svoju platnosť až do príchodu 20. storočia, kedy
nastal obrat. Spočíval v odstránení perspektívy ako základného
kameňa vizuálneho umenia. Vznikli nové definície umenia a krásy, ktoré
však nevychádzali z úsilia zorientovať sa vo
svete priestoru, nevychádzali z túžby poznávať
a vedieť. Figuratívne umenie zostalo zatienené objavom abstraktného umenia. Abstraktné umenie je fenomén, ku ktorému je stále ťažké zaujať jednoznačný postoj, avšak jeho príchod určite spôsobil zotretie rozdielu medzi
umelcom a diletantom, medzi umeleckým dielom a obyčajným
strojovým výrobkom. E. Gombrich tvrdí, že neexistuje umenie s veľkým U, sú len ľudia, ktorí tvoria. Umenie s veľkým U je konvencia, meniaca sa tak, ako plynie čas a ako si nové generácie vytvárajú nové konvencie
podľa nových pravidiel. V rámci všeobecne prijímaných interpretácií toho, čo
to umenie vlastne je, môžeme ho rozdeliť do niekoľkých kategórií a podkategórií.
Výtvarné umenie
Maliarske umenie
Sochárske umenie
Fotografické
umenie
Grafické umenie
Úžitkové umenie
Literárne umenie
Hudobné umenie
Tanečné umenie
Divadelné umenie
Umenie
audiovizuálnej
a filmovej tvorby
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Deň otvorených dverí

Naša škola sa každoročne
otvára pre študentov zo základných škôl, aby mohli nakúknúť do nášho sveta a priblížiť si predstavu o tom ako
to na umeleckých školách
funguje. Snažíme sa týmto
ľuďom ukázať a predstaviť
školu v tom najlepšom svetle (samozrejme, že my vlastne žiadne zlé svetlá nemáme, teda myslel som tiene).
Každý rok sa to, myslím, udeje dva krát a to v októbri
a v januári. Vždy sú spomedzi naších študentov vybraní
„vyvolení“, ktorí vlastne návštevníkov vedú a predstavujú im školu ako takú. Vedieme ich po jednotlivých
triedach a ukazujeme našu neprekonateľnú technológiu. Veľa z nich naša škola
oslovila, avšak prejdi prahom dverí (otoč na ďaľšiu
stranu) a uvidíš prvé pocity
jednej z nás!

Ilustrácia Sebastián Gáll

UMENIE

D.O.D.
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PRVÉ POCITY
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Každé herectvo začíname jednoduchou rozcvičkou, ktorá nám pomáha pracovať so svojim telom. No my
s pani učiteľkou vymyslíme vždy niečo
zaujímavé. Niekedy sa v kruhu masírujeme, aby sme sa tou príjemnou bolesťou ráno prebudili, a niekedy máme obyčajnú rozcvičku. Pohybujeme
sa v priestore a naťahujeme si svaly.
Náš najobľúbenejší cvik bude aj tak
vždy „3 zívnutia“. Potom sa k obľúbeným pridávajú aj naše srandičky, ako
napríklad cviky „Musilová“, „Sarah“
a „Spidy“. Možno to vyzerá, akoby
sme na hodinách herectva seriózne
vyznávali Boha, no takto naše hodiny

dzalo so mnou v skupine bolo iné a neviem to len preto, že teraz má zelené
vlasy. Vtedy ich ešte nemala a aj tak
to, že je iná z nej vyžarovalo. Aj žiačka,
ktorá nás sprevádzala bola sebavedomá a uvoľnená. Bolo vidieť, že sa tu cíti
ako doma. Páčila sa mi predstava, že
možno sa tak budem cítiť aj ja, keď tu
budem chodiť, že možno to nie je len
škola, ale možno je to miesto, kde môžem byť konečne sama sebou a kde
sa môžem naplno venovať tomu čo
ma napĺňa a čomu hovorím „môj sen“.
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SIMONA ZRUBÁKOVÁ

ciu. Na hodinách stále makáme na
nejakých etudách. Neustále dostávame nové témy a my vymýšľame etudy.
Tie etudy, ktoré stoja za to, vylepšujeme a čistíme chyby. Snažíme sa vciťovať, nie hrať. Taktiež sme už aj ohmatávali kľučky od dverí, jablko a aj
stoličku. Samozrejme s konkrétnym pocitom – teda stolička alebo jablko, nebola stolička alebo jablko. S týmito
etudami sme sa vyhrali, vybláznili, pozúrili sme, no taktiež sme aj posmútili.
Každou hodinou sa snažíme robiť všetko lepšie a tým sa zlepšovať.

vyzerajú. Práve sa pozeráte na živý improvizovaný obraz, ktorý bol vytvorený tak, že sme ako sochy postupne po
jednom prichádzali a dotvárali situáIlustrácia: Dievča s dredmi, Sebastián Gáll

Pamätám si deň DOD na mojej škole
ako keby som ho zažila včera. Aj keď
som si to nezapísala do žiadneho denníka, tak si pamätám každý pocit, ktorý mnou vtedy prešiel. V ten deň som
bola nervózna. Neviem ani prečo, lebo vlastne o nič nešlo, ale možno to
má hlbšiu pointu. Možno som niekde
vo vnútri vedela, že keď sa mi tam
dnes nebude páčiť, tak všetko čomu
som doteraz verila zmizne a ja si budem musieť nájsť novú školu, a ak nedramatizujem, tak možno aj nový sen.
Vošla som do školy. Všetci, ktorých
som stretla boli veľmi milí – zástupkyňa, žiaci, učitelia. Hneď na začiatku
ma oslovila jedna prváčka, ktorá sa
ma opýtala či som herečka alebo výtvarníčka. Pravda je, že som nebola
ani jedno, ale aj tak som odpovedala, že herečka. Už vtedy sa o mňa zaujímali a to som sa tam prišla len pozrieť. Postupne s ďalšími takými istými
uchádzačmi ako som bola ja, sme začali objavovať školu. Neviem ako to
prebieha na iných stredných školách,
ale tu sme nechodili po nudných hodinách, kde sme sa pozerali na niekoho
ako sa hlási a správne odpovedá. Tu
sme sa pozerali na to, ako niekto pracuje. Na každej hodine nás nejakým
zvláštnym spôsobom zapojili a oboznámili nás s duchom školy a o práci
na hodinách. Jedna hodina zahŕňala spev, jedna tanec, ďalšia javiskový
pohyb. V každej triede sa tvorilo niečo nové a v každej triede prebiehalo
umenie. Už vtedy ma to šokovalo. Už
vtedy som vedela, že tam patrím, pretože aj tí ľudia boli podobní ako ja. Boli iní. Na každom som sa snažila nájsť
niečo čo mám aj ja a prekvapivo som
vždy niečo našla. Aj dievča, ktoré bolo rovnako nadšené ako ja a prechá-

Hodiny driny a herectva
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Letné prázdniny

rýchlo a určite každý z nás má na konte nejaké
tie zlé známočky, takže držím všetkým palce na
nohách, nech si ich, poprípade, opravíte a vyvarujete sa komisionálkam. Pretože, mohli ste
drieť celý rok ako africký domorodci, ale v júni
sa proste bojuje o všetko! Leto je už za rohom
a čaká na nás. Posledné dni školy prebiehajú
práve v tejto chvíli, ešte aj túto sekundu ktorú
to čítaš. Čas sa nám jednoducho kráti a my už
o chvíľu budeme môcť skočiť do vody na kupku,
alebo vyspávať dva mesiace dokedy len budeme chcieť. Proste si na chvíľku oddýchneme od
školy a budeme sa venovať možno aj iným záľubám. Uvidíme čo nám toto leto prinesie…

Dom v horách, Sebastián Gáll

Veľa z nás už len nedočkavo čaká, kým odbije
posledný zvonec tohto školského roku, aby sme
mohli otvoriť tie dvere za ktorými sa skrývajú
žiakmi obľúbené a očakávané letné prázdniny.
No do toho momentu nám ostáva ešte mesiac
(pofiderný smiech plný žiaľu). Vlastne vo chvíli
keď to čítate (ak to niekto fakt aj číta a nelistuje strany len kvôli obrázkom) tak už ostáva možno aj menej času, pretože všetci vieme že čísla
týchto časopisov sa vydávajú vo výrazne oneskorených tajmingoch, vlastne budem rád, ak
toto číslo vôbec vyjde. Ale to som asi trošku odbočil od témy. Chcel som vlastne len napísať, že
k tomuto poslednému mesiacu sa schýlilo veľmi

KONIEC JE NOVÝ ZAČIATOK
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Dostal som za úlohu do Vianoc opísať Seba,
to znamená, že mám opísať samého seba,
Sebo je krátka čásť z môjho dlhého mena,
pre mňa cenného ako pre ostatných ľudí mena,
aj keď volajú ma Fazuľa, tak ja určite nemám,
tú schopnosť vytiahnuť sa vetvou hore až do neba,
nenaberám zručnosť tak, ako by to bolo treba,
možno aj mám tú schopnosť no nechávam čas bežať,
ten čas je pre nás dôležitý takisto ako chleba,
veľa ľudí povie, že lenivonosť je moja schéma,
spolu s nezodpovednosťou ma držia ako stena,
ako hrádza, ktorá prúd vody ťažko pretiecť nechá,
za chvíľu zo mňa bude pes, no chovaním som šteňa,
som spomalený ako film, ktorý sa zrýchliť nedá,
preto kreativita vo mne sa často zdá byť unavená,
duša unáhlená, ona chcela by to všetko tu a teraz,
byť vo veciach obozretný to ani neviem čo znamená,
vlastne už áno, lebo som tú vlastnosť zaznamenal,
hneď na to, ako som symbol drogy na obálke zanechal,
som to ľutoval, cítil som, že som vás zradil, som darebák,
s rozumom kapacity, ktorú má možno akurát tak kaleráb,
robil som prúsery dookola ako pokazená kazeta,
som apatický, učím sa sporadicky, radšej idem na kebab,
všade meškám, mal by som si kúpiť hodinky a kalendár,
nesústredený, hlučný, málo schopný ako stará babeta,
už teraz sa bojím, že kto ma vôbec bude chcieť zamestnať,
keď si ešte stále neviem tie problémy po sebe zametať,
možno naučím sa to už o mesiac, o rok alebo o desať,
v kuse sa točím v kruhu a som neúplný ako polmesiac,
keď zazvoní, môj výkres je prázdny ako vypitý poldecák,
arogantný flegmatik, prišiel som si do školy iba pokecať
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Ilustrácia Sebastián Gáll, Autorský font Alexandra Čižmáriková, 2. ročník

Alexandra Čižmáriková, Sebastián Gáll, 1. a 2. ročník

UKÁŽKY PRÁC Z PÍSMA
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PRAX ŠTUDENTOV 2. A 3. ROČNÍKA
17. 5.–23. 5. 2017

Každý z nás dobre vie, že pár krát do roka (myslím, že to býva každý štvrťrok) si dajú veškerí pedagógovia posed, takzvanú poradu, na ktorej preberaju známky, chovanie študentov a iné problémy. Stretnú sa v predom určenej učebni, kde prebieha hodnotiaca porada, v ich nepracovnom
čase a častokrát sa to pretiahne až do večera. Nikdy nám
hneď neprezradia čo sa na danej porade dialo, teda je
nám to zvyčajne všetkým jasné, ale nič nekonkretizujú. Sú
ako tajní agenti, ktorý zložili prísahu mlčanlivosti, no nás aj
napriek tomu vždy zaujíma, čo sa dialo za sklom!
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SÚŤAŽE
o hodnotné ceny

U?
K TO J E NA O BR Á Z K

Na obrázku su urkyté dve známe osbnosti. Ich účesy sú viac než charakteristické.
Svoje odpovede posielajte na tel. č.: 0944 519 335 do 6. 6. 2017.
VYHRÁVAJÚ PRVÍ TRAJA ŠTUDENTI!

NÁJDI 10 ROZDIELOV

1. miesto – rožok s maslom a šunkou
2. miesto – cottage chesse
3. miesto – téglik so cherry paradjkami

Čo viete o 8. máji?
Na akú počesť bol 8. máj výhlásený za
štátny sviatok?
A. koniec druhej svetovej vojny
B. nový český prezident
C. vznik Česko-slovenska
Kto pomenoval tento deň ako Ďeň víťazstva nad fašizmom?
A. Ludvík Svoboda
B. Josif Vissarionovič Stalin
C. Adolf Weinholdn

Ktorý deň bol pomenovaný tento štátny
sviatok?
A. 7. máj 1945
B. 8. máj 1946
C. 9. máj 1945
Bezpodmienečá kapitulácia nemeckých
vojsk bola officiálne podpísaná v…
A. Remeši
B. Moskve
C. Berlíne

Svoje odpovede posielajte na tel. č.: 0944 519 335 do 6. 6. 2017.
VYHRÁVA PRVÝCH 10 ŠTUDENTOV!

Cena pre výhercov: Horalka
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STAROVEKÁ MEZOPOTÁMIA
VÝVOJ

Územie medzi riekami Eufrat a Tigris tvorilo Mezopotámiu. Názov má grécky pôvod a znamená
medziriečie, územie medzi riekami. Je považované za kolísku ľudstva. Vylievanie sa týchto riek zúrodňovalo pôdu, preto bolo územie odpradávna
obývané. Zároveň však bolo cieľom častých útokov dobyvateľov. Prví obyvatelia sa začali venovať
poľnohospodárstvu, pretože tu bola na to najvyhovujúcejšia pôda, mali vybudovanú sieť zavodňovacích, ale aj odvodňovacích kanálov, pretože
ich postihovali záplavy. Pestoval sa jačmeň, pšenica, ľan, sezam, vínna réva, granátové jablká, figy, ďatlové palmy, strukoviny, cibuľa, proso, jablone a hrušky. Choval sa i dobytok, kone, ovce, kozy.
Vládcom Mezopotámie bol kráľ, ktorý bol aj
sprostredkovateľom boha na zemi. Zvyčajne pochádzal z kňazskej kasty a bol správcom pôdy,
ktorá patrí bohu.
Nerozvinul sa tu kult mŕtvych. Človek sa po smrti
stáva tieňom, ktorý sa smutne pohybuje v tme bez
akéhokoľvek spojenia s živými ľuďmi.
Najstaršími obyvateľmi boli Sumeri a Akkadi. Vystriedalo sa tu však veľa kmeňov a národov, ale
napriek tomu sa tu vytvorila jednotná kultúra. Na
tomto území vznikali prvé mestské štáty, ktoré sa na
kratší alebo dlhší čas zjednotili do jednej ríše. Sumeri prišli na územie Mezopotámie okolo 4 tisícročia
pred n. l. Už 3700 rokov pred Kristom tu Sumeri budovali mestské štáty (najstaršie mestá na svete).
Koncom 4. tisícročia pred n. l. začali používať hrnčiarsky kruh. Vynašli techniku liatia medi a koleso
(používané na bojových vozoch). Mali svoje písmo,
najprv obrázkové, neskôr klinové. Sumeri mali malú kostru, okrúhlu hlavu s krátkym krkom a dlhým
nosom. Akkadi prišli na tieto územia z juhozápadu,
vzhľadom sú príbuznejší s dnešnými Arabmi.
Vývoj ríše prešiel viacerými etapami a členenie
týchto epoch je pomerne zložité.
Sumersko-akkadská ríša (3000 – 2340 – 2159 pred
n. l.) – Sumerské mestské štáty (Ur, Uruk, Eridu, Larsa, Lagaš, Kiš) zjednotil ich kráľ Sargon I. a začlenil
ich do svojej akkadskej ríše. Patrili tu ešte územia
Sýrie, Cypru a východnej Malej Ázie. Po smrti vládcu sa však ríša rozpadla.
Starobabylonská ríša (1894 – 1594 pred n. l.) – zjednotil ju Chammurapi, ktorý do dejín vošiel ako tvorca zákonníka.
Novoasýrska ríša (1160 – 612 pred n. l.) – jej rozkvet
bol najmä za vlády Aššurbanipala (Sardanapala),
hlavné mesto Aššúr, neskôr Ninive.
Novobabylonská ríša (625 – 539 pred n. l.) – najvýznamnejšie bolo obdobie za vlády Nebukadnesara (biblický Nabuchodonozor), keď mesto Babylon bolo uznávané ako najnádhernejšie mesto
sveta.
Územie bolo ešte súčasťou Perzskej, Macedónskej,
Arabskej ríše a do roku 1914 súčasťou Osmanskej ríše (Turci).
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Písmo
Najstaršie písomné pamiatky boli vykopané v Uruku. Išlo o pečatidlá na potvrdenie držby majetku.
Sumerské písmo bolo spočiatku obrázkové, neskôr
sa zmenilo na hláskové. V Mezopotámii sa písalo zrezanou trstinou na hlinené tabuľky. Toto písmo pripomínalo tvarom kliny, preto ho nazývame klinové písmo. Najstaršou sumerskou literárnou
pamiatkou je Epos o Gilgamešovi – príbeh kráľa
Gilgameša, ktorý túžil spoznať tajomstvo nesmrteľnosti.

Klinové písmo rozlúštil v r. 1802 G. F. Grotefend – nemecký stredoškolský profesor, ktorý v krčme uzatvoril stávku, že klinové písmo rozlúšti. Začal sa ním
zaoberať a po 20 rokoch rozlúštil prvé klinopisné
znaky. Neskôr klinové písmo dolúštil, okrem iných,
Henry Rawlinson – orientálny jazykovedec.
V školách sa učili písanie, čítanie, gramatiku, matematiku, botaniku, zoológiu, zemepis, literatúru.
Písala sa lyrická aj epická poézia, hymny, modlitby, príslovia. V odbornej literatúre sa písali súdne
záznamy, hospodárske a politické správy.
Matematika
Poznali násobilku, delenie, používali desiatkový
a šesťdesiatkový číselný systém (práve oni rozdelili hodinu na 60 minút), poznali zásadu Pytagorovej
vety, druhú a tretiu odmocninu, vedeli vypočítať
plochu štvorca, obdĺžnika a trojuholníka, objem
kocky i hranola, používali jednotky miery a váhy.
Astronómia
Poznali rozdiel medzi stálicami a obežnicami, z pohybov Mesiaca odvodili kalendár, podľa ktorého
mal rok 12 kalendárnych mesiacov, mesiac 30 dní,
týždeň 7 dní a deň 12 dvojhodín.
Medicína
Vynikali v lekárstve a chirurgii, používali liečivá
rastlinného a živočíšneho pôvodu, poznali chlorid sodný (používali ho na dezinfekciu) a dusičnan
draselný.
Hudba
Najstarším hudobným nástrojom bola harfa.
Literatúra
Písali rôzne rituálne a múdroslovné texty, mýty –
Enúma Eliš, epos – Epos o Gilgamešovi.
Náboženstvo
Vytvorili rozsiahlu mytológiu a náboženský systém,
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stupňov zikkuratu bol zasvätený inej hviezde a jej
farbe, takže jednotlivé stupne mali rôzne farby –
čiernu, bielu, purpurovú, modrú, striebornú a zlatú.

uctievali množstvo bohov – polyteizmus. Bohovia
stvorili ľudí, boli zodpovední za prírodné javy, za
úrodu aj hlad. Pôvodne malo každé sídlo v Mezopotámii svojich vlastných bohov – ochrancov,
napríklad najvyšší babylonský boh bol Marduk.
Časom sa tí najmocnejší z nich presadili v celej oblasti. V Mezopotámii mal každý z množstva bohov
významnú úlohu vo vesmíre. Medzi najznámejších
patrila tzv. „Najvyššia trojica“ a astrálne božstvá.
Najvyššia trojica: AN – boh nebies, vláda nad božským svetom, ENKI – pán morí a vôd, pán múdrosti,
ENLIL – boh zeme, trestajúce božstvo.
Astrálne božstvá: ŠAMAŠ – slnečné božstvo, SIN –
lunárne božstvo, IŠTAR –bohyňa lásky aj nenávisti.
Najvyšší babylonský boh bol Marduk, ktorý nahradil Enlila.

ARCHITEKTÚRA

Hlina, ktorej bol na území Mezopotámie dostatok,
vytvorila podmienky na vznik tehlovej architektúry. Tehly pokrývala farebná glazúra, používala
sa aj na klenbu stavieb. Stĺp mal druhoradú úlohu, nebol konštrukčným prvkom. Architektúra slúžila náboženskému kultu a na reprezentáciu panovníka.
K najvýznamnejším typom stavieb patrili paláce.
Mezopotámske chrámy
Východisko tvoril dom s miestnosťami okolo pravouhlého dvora. Ich charakteristickou časťou bol
zikkurat – stupňovitá pyramída. Najčastejšie bola
sedemstupňová – mali posvätné číslo 7.
Zikkurat
Mal mohutnú podmurovku, aby bol chránený
pred záplavami. Stúpajúce rampy a schody viedli k malému chrámu na najvyššej terase. Každý zo

Palác panovníka
Ležal v blízkosti chrámu, uprostred mesta, alebo
tvoril súčasť mestského opevnenia. Mestá mávali hradby. Dnes sa paláce nezachovali, iba na ich
miestach sú kopce hliny (telly).
Babylon bolo najväčšie mesto novobabylonskej
ríše. Bolo opevnené trojitými hradbami s celkovou dĺžkou 90 km. Hradby mali niekoľko sto veží
a zvonku boli obložené glazovanými tehlami s fantastickými ornamentmi a reliéfmi bohov, gryfov
a ozbrojených bojovníkov. Reliéfmi boli vyzdobené aj sedem metrov vysoké hradby Mardukovej cesty, ktorá viedla od veľkej brány k Ištarinej
bráne a okolo kráľovského paláca k Mardukovmu chrámu. Mesto malo (alebo ho budovalo) svoj
zikkurat – Mardukov chrám E-temen-an-ki, známy
ako babylonská veža. Babylon bol členený ulicami v pravom uhle a mal viacposchodové domy
obdĺžnikového pôdorysu. Domy boli rozdelené na
obytnú a hospodársku časť s dvorom uprostred.
Dom mal plochý strop a bol vybavený hygienickým zariadením.

BUSTART
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Za jeden zo siedmich divov sveta boli považované visuté záhrady kráľovnej Semiramis v Babylone.
V Mezopotámii sa budovali aj úžitkové inžinierske
stavby – kanály, vodné nádrže, vodovody a mosty.
Medzi technické zázraky patril 400 km dlhý kanál,
ktorý spájal Eufrat a Tigris a babylonský akvadukt.

Asýrske paláce boli zdobené tetramorfnými sochami okrídlených býkov s ľudskou hlavou (lamaš) – najzaujímavejšie sú zo Sargonovho paláca
v Khorsabáde.
Voľné sochy – napr. stojaci a sediaci sumerský kráľ
Gudeu.

SOCHÁRSTVO

MALIARSTVO

Spočiatku sa obmedzovalo na drobné sošky z vápenca, na rezbu z dreva a kosti. Podobne ako
v egyptskom umení aj tu sa uplatnil princíp koncepčného realizmu, zákon frontálneho zobrazenia, hieratická perspektíva, štylizácia a kompozícia formou horizontálnych pásov, ktorá nahrádzala
priestor plošnou projekciou. Rozvinula sa glyptika –
rezanie do kameňa. Zvláštnosťou boli aj pečatné
valčeky, stély a hraničné kamene (kuduru).
Pamiatky
Stéla supov – reliéf lagašského kráľa Ur-Nanša s rodinou, Štandarda z Uru – pochod sumerského vojska, Náramisova stéla – kráľ s vojskom vstupuje na
horu – symbol božstiev, Chammurapiho stéla – so
zákonníkom a so zobrazením panovníka, reliéfy
s vojnovými výpravami a kráľmi na poľovačke, reliéfy – Skonávajúci lev a Ranená levica.

Nástenné maliarstvo – sa zachovalo iba v nepatrných zlomkoch. Pre nedostatok kameňa sa v Mezopotámii robili hlinené plastické a glazované tehly. Uplatnili sa aj mozaiky z farebných kamienkov
– najmä na stenách palácov a chrámových stĺpoch.

ÚŽITKOVÉ UMENIE

Remeselníci a obchodníci
Remeselníci vyrábali základné výrobky pre potreby všetkých členov spoločenstva – hlinený riad,
kovové motyky a iné poľnohospodárske náradie
(kosáky, sekery). Vyrábali rôzne kultové sochy, nábytok a iné zariadenie. Obchodníci zabezpečovali zo vzdialených krajín kvalitné drevo a drahé
kovy na výrobu šperkov. V starej Mezopotámii sa
našlo veľké množstvo zlatých predmetov, napríklad posmrtné masky. Tieto predmety boli nájdené v kráľovských hrobkách v Uru. Pre najstaršie štáty Blízkeho východu slúžilo zlato zo začiatku tiež
ako prostriedok výmeny a bolo jedným z motívov
údržby obchodných trás i pre priamu územnú expanziu.
Zlatníctvo
Rozvinulo sa už v sumerskom období (ozdoba hlavy
sumerskej kráľovnej Šubady, posmrtné masky, harfy so zlatými býčími hlavami, koza v kríčku zo zlata
a striebra, tepané kultové nádoby, zbrane, prilby,
spony, zlaté náušnice, amulety a rôzne šperky).
Textil
Pletené a tkané látky, viazané koberce, výšivky.
Keramika
Vynašli sa takmer všetky druhy glazúr a používali sa pri výrobe farebných tehál na výzdobu stien
a podláh. Uplatnil sa najmä štylizovaný ornament,
najprv na hnedom podklade čiernou, neskôr červenou a čiernou farbou. Často sa používali aj zvieracie motívy.
RI

H O ROS KO P
Napriek pracovnému vyťaženiu sa pokúste premýšľať triezvo a s veľkou dávkou trpezlivosti. Chyby s nervozity by ste skutočne oľutovali. Zamerajte myšlienky na svoj
vzťah a radosť z lásky, ktorú prežívate, vám dodá potrebnú energiu a optimizmus.

Vaša neistota môže tkvieť v zle položených otázkach. Prečo sa bojíte opýtať priamo? Aj keby sa vám odpoveď nemala páčiť, uvidíte veci jasne a reálne. Stačí, ak sa
obklopíte len spoľahlivými ľuďmi a všetko vo vašom živote sa bude vyvíjať pozitívne.
V zamestnaní dostanete nové príležitosti, tak neváhajte a smelo do nich, dočkáte
sa uznania. Nenechajte sa však tlačiť nasilu. V práci, aj v osobnom živote sa spoliehajte na svoj vlastný úsudok. Niektorý z vašich vzťahov dnes zrejme utrpí ranu.
Vo vašom živote zavládne pokoj a harmónia, duševne prekvitáte a materiálne veci
takisto berú smer, po akom ste túžili. Nebojte sa viac dôverovať svojmu osudu, hviezdy v tomto období stoja pri vás a mali by ste z toho vyťažiť čo najviac.
Neodsúvajte dôležité rozhovory na neskôr, najlepšie bude vyjasniť si všetko hneď.
Určite však neprechádzajte do protiútoku, aj najväčšie nedorozumenia možno vyriešiť diplomatickou cestou. A v láske hrozia nezhody, tak radšej vážte slová.
V istom smere dnes dostanete druhú šancu. Staré krivdy sa neoplatí vyťahovať na
svetlo sveta, ale pokiaľ vás ťaží svedomie, priznajte to nahlas, no dajte si záležať,
aby ste zarovno tým ponúkli nové a lepšie riešenie. A hlavne buďte pripravení.
Dobre si uvedomujete, že vám v živote chýba harmónia a rovnováha v medziľudských vzťahoch. Chvíľu sa držte bokom od problémov iných a popasujte sa s vlastnými. Nazrite do seba a povedzte si otvorene, čo vlastne od života chcete.
Nedajte na klebety, aj keby sa vám zdali pravdepodobné. Oplatí sa vám počúvať
hlas svojho srdca, ono najlepšie vie, ako sa veci medzi vami majú. Ak by sa aj objavili nejaké pochybnosti, časom sa všetko vyjasní.
Ste naozaj chápaví, ale nie ste až prehnane milí? Niektorí ľudia vo vašom okolí si nezaslúžia až tak veľa pozornosti a možno si to ani neuvedomujete, ale oberajú vás
o potrebnú energu, ktorú by ste mohli radšej vložiť do vlastného života.
Ak vo vašich vzťahoch zavládne napätá atmosféra, mali by ste si čo najskôr ujasniť,
prečo sa tak stalo. Pomôže otvorený rozhovor o tom, čo bude ďalej a či sa dokážete na oboch stranách v niečom zmeniť. Inak nebude ďalšia spoločná cesta možná.
Bude to fantastický deň, ktorý vás rozradostí už hneď ráno. Ak sa aj v práci dostanete do menšieho konfliktu, pokúste sa nad všetkým iba pousmiať a nebrať to osobne. Každý chce dosiahnuť úspech a vy nie ste výnimkou, len to treba robiť čestne.
Vyvarujte sa slepej dôvery v ľudí navôkol, nie každý kto sa tak tvári je naozaj aj váš
priateľ a v konečnom dôsledku by vám mohol uškodiť ešte viac, než by ste si vôbec
vedeli predstaviť. V osobnom živote si tiež nechajte poradiť od skúsenejších.
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ZASPOMÍNAJME SI

Takýto krásni sme boli
8. 3. 2017
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v NEW YORKU

Ilustrácia Sebastián Gáll

Zvyčajne chodievame na Martinské hole, kde všetci v zlých veterných podmienkach šlapeme v skupinkách až k horskej chate. Raz nás maturanti nahovorili na feraty. Bál som sa aj za chudáka Martina,
ktorý má extrémny strach z výšok, ale chcel byť frajer. Po dvojhodinovom výstupe si hore v chatke zadelíme kapustnicu a čajík na zahriatie. Oddýchneme si a vraciame sa dole. Druhá varianta OŽAZu je
prechádzka od poslednej zastávky na Stráňach po
Kolónku. Túto „prechádzočku“ poväčšine absolvujeme s pánom učiteľom Bukovským a to sú veľmi
záživné a príjemné prechádzky (a to nebolo myslené ironicky). Je to akoby branné cvičenie, povinné
pre nás všetkých, tak ako vyučovacie hodiny. Ale
kto by sa predsa radšej neprechádzal po prírode,
ako sedel za lavicou medzi štyrmi stenami. Možno
tak akurát Martin, ale to je iný prípad lenivého človeka. U nás je to rozdelené tak, že v každom ročníku je iní počet dní OŽAZu, stupňuje sa to poporadí.
V prvom ročníku jeden deň, v druhom dva, v treťom si viete domyslieť, ale vo štvrtom to ostane pri
trojdňovom OŽAZe.

Ittenov kruh, Sebastián Gáll, 2. ročník
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Deň a noc
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Denník: Rubín

Rok dva, nula, jedna, štyri sa písal vtedy,
chlapci sa stretli, ešte sa predtým nikdy nevideli.
Myslel som že vychrtlý Kurky je futbalista, asi som bol pomýlený,
Adam vyzeral ako úplný potmehút, zostal som z neho trochu zaskočený.
No ako išiel čas, tak sme sa stmelili, jedného dňa v škole prepili, to bol ťah nepremyslený.
Neprešiel len jeden mráz, prišlo aj zopár tých zkáz, problémov sme už teraz nasýtení.
Za nami už roky dva, nie som tu bez pochýb sám, ktorý neni na predmety nabiflený,
veľa už hrozilo nám, neberte si príklad z nás, fotky v trenkách aj bez nich, každý nám závidel ich.
Ale dosť bolo hovadín, teraz sme skoro slušní chalani, za troch kráľov nás len označili.
Prechádzky po chodbách, prestávky sa rozplinú ako oblak, s kávou v ruke bežíme na hodiny.
Ortopedické papuče na nohách Martin má, behá jak mátoha, hneď na tvári úsmev navodí mi,
Adam na gauč ma zas volá, vzájomne si bereme desiate z batoha, pre jedlo sme sa narodili.
Chlapci za zaujímavé chvíle ďakujem vám, hádam mi tento článok o nás nevystrihli.
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3 králi
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13:10
„Si tam dole v pohode?“ Kričal na mňa môj partner, popričom držal v rukách lano, ktoré som mala
pevne obviazané okolo brucha.
„Myslíš, že plazenie sa úzkymi otvormi je príjemné?“ Podráždene som mu zakričala naspäť a ďalej sa
posúvala pod kamenným priechodom, ktorý som si osvetľovala baterkou v mojej ruke. Chodba bola veľmi nízka a úzka, preto som sa musela plaziť. Erik, môj partner by sa tadiaľto neprepchal. Niekedy je dobré mať svaly, inokedy nie. V tej chvíli som si však priala, aby ich nemal. Nemusela som to byť
ja, čo by sa plazila.
Pohlcoval ma však veľmi nepríjemný pocit. Nevedela som či ma chytá klaustrofobický záchvat, alebo
som bola len naivná, ale mala som pocit, že za každú chvíľu sa na mňa kamenný strop zrúti. Čím viac
som bola ďalej od východu tým viac sa ma zmocňovala panika. Priechod bol tak úzky, že by som sa
v prípade núdze neotočila. A v tej chvíli som sa obávala, že ak sa priechod ešte viac zúži, už sa odtiaľto nedostanem. Vtedy by prišiel na radu Erik. Musel by ma vytiahnuť pomocou lana.
Ale skôr som sa mýlila. Pretože čím som bola ďalej, zdalo sa mi, že sa chodba rozširuje. Keď som sa doplazila na miesto, kde by som mohla pokračovať po štvornožky, zistila som, že lano je prikrátke. Iná
možnosť nebola. Odviazala som si lano a položila ho na zem. Potom som nakukla do chodby, ktorou
som prišla a zakričala na Erika: „Neťahaj za lano, pokiaľ ti nezakričím.“ Ozvena môjho hlasu razom pohltila chodbu v ktorej som sa nachádzala a aj tú predo mnou. Chvíľu sa nik neozýval. Už som sa aj zľakla, že som priďaleko. Že ma už nepočuje. Nakoniec sa mi však neisto ozval.
„Si bez lana?!“
„Neboj to zvládnem.“ Uisťovala som ho.
„Nie! To je nebezpečné. Nedovolím ti to!“ Rozkrikoval sa.
„A čo zmôžeš na druhej strane?“ Zasmiala som sa. „Nemôžem sa vrátiť. Musím pokračovať. Potom, keď
zatiahnem za lano, pomaly ma vytiahni.“ Povedala som rázne a bez toho aby som počkala na jeho
hodinové kázania o tom aké je to nebezpečné, som sa zvrtla a pokračovala v ceste.
13:55
Začalo mi to liezť na nervy. Ušlo trištvrte hodiny a ja som stále štvornožkovala kamennou chodbou. Kolená som mala už zodraté a krvavé, čo znamenalo, že ma aj poriadne štípali. Tak isto si to odniesli aj
dlane. Rovnako ma bolel aj chrbát a k tomu všetkému sa mi chcelo na záchod. Ale stále som si v hlave opakovala, že to bude už len kúsok. Nemýlila som sa aj mýlila. Bolo to tak päťdesiat na päťdesiat.
O malú chvíľku som sa totižto dostala do ešte širšej chodby, kde som sa mohla konečne postaviť. Cítila som sa však ešte nepríjemnejšie. Stála som uprostred tmy vo veľkom priestore. Nič zábavné. Preto
som sa so strachom porozhliadla a baterkou posvietila na holé steny.
Kam som sa to len dostala.
Chápem, že ľudia nás platia pre rôzne somariny, ale aby sme našli niekoľko sto rokov starý šperk, nechápem. Prečo nás to vôbec zaviedlo na toto miesto, nechápem už vôbec. Myslím, že tá žena z toho chce vyťažiť len peniaze. Ale vlastne to nájdeme my. Možno by sa s tým dalo niečo robiť. No dobre. Nejdem byť sebec. Ale ak to naozaj bude chcieť speňažiť, bude to voči nám nespravodlivé. A voči
mne už úplne.
Baterkou som zasvietila do širokej tmavej chodby oproti. Svetlo sa nezastavilo na žiadnom konci, čo
pre mňa znamenalo, že sa znova prejdem. Naplnila ma veľká „radosť“.
Ale čo iné mi ostávalo? Keby som sa vrátila bola by moja cesta zbytočná. Takže som nemala na výber.
S ťažkým povzdychom som sa vydala vpred s nádejou, že nebudem musieť znova šlapať tak dlho.
14:20
Aspoň že tak. Cesta trvala našťastie len dvadsať minút. Na konci chodby som sa šmykla a skĺzla po strmej ceste, ktorú tvorila zemina a malé kamienky. Takže au! Najhoršie bolo, že som sa už nemala ako
vyškriabať hore. Čo bolo veľmi zlé a vhodné asi tak na paniku, ale v tej chvíli ma to akosi nezaujímalo.
BUSTART
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Skôr ma zaujímalo miesto kde som sa dostala. Bola to jaskyňa, alebo nejaká baňa. To ma aspoň trošku
upokojilo. Predsa, z bane vedie aj iná cesta ako len jedna. No nie? Či? Možno sa mýlim.
Najviac ma však zaujali steny, ktoré boli na miestach pokryté krásnymi farebnými kameňmi. Ak si dobre pamätám kameň sa volá opál. Meno dostal podľa toho čo vykonáva. Opalizuje. Čo vlastne znamená, že zohrievaním vody, ktorá je v ňom viazaná, sa jeho farba často mení. Opál hrá dúhovými
farbami. Najčastejšie červenou, modrou a žltou. Najdrahšie opály sú mliečno biele alebo čierne. Napríklad, ak sa drahý opál zohreje v dlani, bude sa mimoriadne lesknúť. Ohnivý opál je žltý alebo červenkastý a môže, ale nemusí opalizovať. Obyčajný opál je sivý, čierny alebo zelený a hrou farieb sa
nevyznačuje. Vryp opálu je biely. Tento minerál môže byť priehľadný až nepriehľadný. Jeho lesk sa
mení od skleného až po smolný, mastný alebo perleťový. Najčastejšie však býva sklený.
No ale dobre. Preč s naštudovanými vecami. To len pre zaujímavosť. Vtedy bol problém kde som asi
tak mala nájsť šperk, keď som ani nevedela ako vyzeral. Nevedela som z akého je materiálu. To by mi
možno aspoň trochu pomohlo. Dúfala som len v jedno. Len nech nie je z opálu.
Začala som sa rozhliadať v nádeji, že zachytím niečo, čo do tejto bane nepatrí. Niečo nezvyčajné.
No všade kam som sa pozrela boli len skaly, zemina, alebo opály. Baňa však vyzerala byť nedotknutá,
čo ma naplnilo strachom. Pretože to znamenalo, že vchod do nej nenašli. Cesta mohla byť zasypaná
a tým pádom by som tam uviazla. Nechcela som však hneď panikáriť. Preto som sa pár krát zhlboka
nadýchla a ďalej sa rozhliadala po okolí. Potrebovala som sa sústrediť. Nájsť ten šperk. Keď už som sa
dostala tak ďaleko… nemohla som sa vzdať. Nie v tej chvíli.
15:25
Vzdala som to. Sadla som si na zem a hlavu oprela o skalnú stenu a pozrela na farebnú stenu oproti. Nič som nenašla. Mala by som sa aspoň pokúsiť nájsť cestu von. Ale najskôr som si potrebovala oddýchnuť. Prešla som každý centimeter každej prítomnej skaly. Prešla hodina a ja som stále nič nedržala v rukách. Len baterku. A tá tiež začala akosi na protest blikať. Čo bolo tiež zlé. Ak by prdla, som v…
Zaujímalo ma prečo chce naozaj tá žena práve ten šperk. Od začiatku mi prišla niečím podozrivá. Erikovi som dokonca odprisahala, že som ju už niekde videla. V novinách alebo v správach. Ale v hlave toho nosím toľko, že som sa nevedela rozpamätať. Nedokázala som si spomenúť kde by som ju asi
tak mohla vidieť. Možno som videla len niekoho podobného. Ale aj tak sa mi to nezdalo. Akoby niečo
chystala. A nemyslela som si, že v dobrom slova zmysle.
15:45
Ok. Už by som sa mohla zdvíhať. Erik ten už určite išiel hore vyletieť z kože alebo rovno volal políciu
nech ma odtiaľ vykopú. V tomto pomyslení som sa aj pozviechala na unavené nohy a prešla k miestu, kde viedla ďalšia chodba. Bola užšia, ale aspoň som mohla ísť po rovných.
Cestou som musela pár krát tresnúť baterkou o skaly, pretože niekedy zaprotestovala a ja som ostala
stáť uprostred tmy, čo nebolo dva-krát príjemné. Pochybnosti som začala mať aj keď sa začala chodba pomaly zužovať, až som sa nakoniec musela predierať bokom. Mala som obavy, že sa niekde zaseknem. Rovnako ako aj, že na konci tejto cesty nieje žiaden východ. Chcem zomrieť rýchlo. A nie tak,
že sa zaseknem hlboko pod zemou a zomriem od hladu. Aj keď si myslím, že by to bolo skôr od smädu.
V tom momente som začala pociťovať ako sa chodba zúžila príliš, že som sa ledva posúvala ďalej.
Dobre. Začala sa ma zmocňovať panika.
Ja tu uviaznem a nikdy ma nikto nenájde.
Zastala som. Od strachu. Čo ak by to naozaj nikde neviedlo? Vtedy ma však napadla jedna jediná
vec, ktorá ma ako tak ukľudnila. Predsa sa sem musel ten šperk nejako dostať. To znamená, že musí viesť cesta späť. Aj keď to bolo asi pred niekoľkými rokmi a bohvie čo sa stalo s ostatnými cestami.
Mohli byť už dávno zasypané. Ale muselo sa dať dostať von. Nejako určite.
Chodba sa razom začala rozširovať, na čo som si musela vydýchnuť. Aspoň niečo pozitívne sa stalo
tam dole. Chodba sa o chvíľu dokonca rozšírila na malé, naozaj veľmi malé miesto. V jednej skalnej
stene bolo vidieť drevený oblúk. Východ bol síce zasypaný, ale len zvrchu. Na spodku našťastie vytváral malý, úzky priechod, akým som sa plazila na začiatku. Aspoň, že ma dnes sprevádzalo to šťastie.
Vďakabohu.
Už som sa aj hádzala na brucho, keď mi razom do oka padli ďalšie opály. Tentokrát som si však všimla
niečo, čo mi tam nesedelo. Na spodku jednej farebnej steny sa črtalo niečo červené. Niečo čo tam

nepatrilo. Unavene som prešla k skale a kľakla si. Opatrne som siahla do malého otvoru a vytiahla červenú vec. Bol to náhrdelník s veľkým červeným kameňom. Typovala som to na rubín. Bol veľký asi ako
moja dlaň a dookola ho obtáčala zlatá ozdoba, ktorú držala zlatá retiazka. Niečo sa mi začalo vynárať v hlave. Tento šperk som už niekde videla. Začalo mi niečo smrdieť. Prečo mi tá žena niekoho pripomínala a čistou náhodou hľadala náhrdelník, ktorý som taktiež čírou náhodou už niekde videla. Nedávalo mi to zmysel. Necítila som z toho nič dobré. Ale chcela som hrať, že o ničom neviem. Proste jej
to odovzdám a zistím o tom viac. Alebo si počkám ako sa to vyvinie ďalej.
Náhrdelník som si strčila do vrecka bundy a rovno som sa hodila na brucho k malej chodbe, na čo
som sa hneď začala plaziť. Už ma to tam nebavilo. Bola som unavená, hladná, smädná a chcelo sa
mi už poriadne na toaletu.
Vyškriabala som sa do ďalšej chodby. Tentokrát ale blízko východu. Alebo skôr vchodu? Zistila som to
jednoducho. Práve dnu vstúpila skupina ľudí, ktorí sa prišli pokochať krásnymi opálmi. Trošku som im
skazila chvíľky.
So širokým úsmevom na tvári som zamávala zmätenej pani, ktorá ich sprevádzala.
„Si v poriadku preboha?“ Ustarostene si ma začala prehliadať.
„Jasné, že áno.“ Uistila som ju. „Ale ak chcete niečo vedieť, tak za touto chodbou je toho oveľa viac.“
Žmurknem na ňu a už aj sa pohnem za svetlom. „Pekný deň prajem.“ Hodím na nich rukou a už ma
nebolo.
21:30
Bola som konečne doma. Potom čo som vyšla z bane, som ihneď zavolala Erikovi, kde sa nachádzam.
Naozaj išiel z kože vyskočiť. Najskôr ma chcel zabiť. Potom ma však chcel zaviesť do nemocnice. Zamietla som to. Kolená, dlane a lakte som si ošetrila aj doma. Vážnejšie zranená som nebola. Takže
som to nepotrebovala. Jediné čo som potrebovala bol záchod a horúci kúpeľ. Hneď potom čo bolo
o mňa dobre postarané, za čo vďačím Erikovi, som sa hodila do postele. Stačilo len, že si ma Erik privinul bližšie, už aj som bola tuhá.
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3. 3.
13:30
Stáli sme pred dverami a čakali kým sa otvoria. Nečakali sme dlho. Dvere sa behom minúty otvorili
a objavila sa v nich vysoká čiernovlasá žena s iskričkami v očiach.
„Máte ho?“ Vychrlila na nás otázku namiesto pozdravu. Nieže by sa spýtala ako to išlo, či sme zranení alebo mŕtvi. Ale ona nie. Ona chcela vedieť či ho máme. Asi by sme tam neboli kebyže ho nemáme. No nie?
„Áno pani Karolová máme ho.“
„Výborne. Poďte ďalej.“ Uvoľnila nám cestu a mi sme vošli do malej chodby. Vyzuli sme si topánky
a vošli za ženou do malej bielej obývačky. Obaja sme si sadli na biely kožený gauč, pričom žena si
sadla do kresla oproti. Ako náhle som siahla do vrecka môjho kabáta, všimla som si ženin nenažraný
úsmev. Zamračene som vytiahla náhrdelník. No namiesto toho aby som ho podala žene som ho pevne stisla v ruke.
„Viete, niečo by ma zaujímalo.“ Začala som s podozrievavým výrazom v tvári.
„Čo také?!“ Spýtala sa podráždene.
„Od začiatku ste mi niekoho pripomínali. A dokonca, keď som uvidela tento šperk, začalo mi to byť
všetko akési podozrivé. Preto som sa ešte ráno pozrela do pár starých novín, ktoré vlastní môj otec.
A hádajte čo som tam našla. Vás.“ Víťazoslávne som sa usmiala. Predsa som na to mala právo. Zistiť,
že sa celú tú dobu jednalo o zločin.
„A čo také tam bolo napísané?“ Precedila pomedzi zaťaté zuby a pomaly vstala z kresla. Podišla ku
malej skrinke, čím sa nám otočila chrbtom. „Zaujímalo by ma to.“
„Hm… to by ste mali vedieť veľmi dobre.“ Zasmiala som sa „Napríklad ako ste pár rokov sedeli v chládku preto, že ste čírou náhodou ukradli vzácny rubín z osemnásteho storočia. Však potom, čo vás skoro chytili ste nemohli riskovať. Ako ste ho ukryla?“ Zamračene som na ňu pozrela a čakala na jej odpoveď. Namiesto toho však otvorila jeden šuplík a chvíľu doň pozerala.
„Keď išlo do tuhého, dala som ho môjmu mladšiemu bratovi. Rád objavoval takéto tajné alebo neob31

javené miesta. Preto som ho nechala nech ho ukryje. Nechcel však skončiť v base ako ja a preto sa
zastrelil.“ V tom momente sa zvrtla na nás a už aj sa jej v rukách črtal revolver.
„Do pekla.“ Zahromžil Erik a uľaknuto sa pozrel do hrdla pištole. „Prečo to vždy skončí takto?“ Rozhodil rukami.
„To by som nerobila.“ Pokrútila som hlavou. „Za toto máte viac rokov ako ste dostali.“
„Čo ti je do toho? Potrebujem len peniaze. Toto bola jediná možnosť. No, bola som mladá a neskúsená zlodejka. Preto ma rýchlo chytili. Teraz ho potrebujem rýchlo predať a potom si kúpiť letenku. Florida je fajn. Nie?“ Zasmiala sa akoby sme tam stále nesedeli.
„Myslím, že sa vám to nepodarí.“
„Chceš ma zastaviť? To si nemyslím. Keď ja budem v Amerike vy budete na onom svete.“
„Ou… to ste mi mohli povedať skôr.“ Uškrnula som sa. „Ostala by som v tej bani.“
„Neboj. Toto bude rýchlejšie.“
„Nepovedala by som.“ Schuti som sa zasmiala.
„Nechápem prečo si taká kľudná.“ Zamračila sa a prehliadla si ma od hora-dole. „Predsa si už jednou
nohou v hrobe!“ Skríkla po mne.
„To už od chvíle, keď som sa rozhodla vykonávať takúto nebezpečnú prácu.“ Mykla som ramenami,
pričom som nenápadne drgla do Erikovho pleca. Ten na moje prekvapenie okamžite pochopil.
„Umm.“ Erik zodvihol ruku akoby bol žiak v škole a prosebnými očkami pozrel na ňu. „Pred tým než
zomriem by som si odskočil. O ničom som nevedel a preto som nestihol.“ Mávne rukou akoby to bolo
vtipné. Ja som len s malou dušičkou dúfala, že bude natoľko hlúpa, aby ho pustila.
„Bože. Tak choď. Ale ak ma podvedieš, zastrelím ju. Je to jasné?“ Vražedne na neho pozrela. Erik len
prikývol a už aj sa pratal na toaletu. Ja som zatiaľ ostala poslušne sedieť a obzerať sa.
13:50
Ubehlo pár minút keď zaznelo spláchnutie. Začala som sa pripravovať. Dúfala som, že to naozaj pochopil. Polícia bola už na ceste, to som vedela isto. Volala som im predsa pred našim odchodom.
O desať minút by mali byť na mieste. My sme sa o ženu mali zatiaľ postarať.
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fikoval ženu. Pritlačil ju k stene a na ruky jej nasadil putá.
„Máte právo nevypovedať.“ Povedal jej s úsmevom na tvári. Ja som sa medzi tým presunula k nemu
a s krútiacou hlavou som na neho pozrela. „Čo?! Vždy som to chcel povedať.“ Mykol ramenom a aj
s ňou sa pohol k hlavným dverám, v momente keď z vonka zazneli policajné sirény.
3. 3.
Ďalší prípad za nami. Mali sme síce dlhšiu pauzu vďaka Erikovej zlomenej nohe, ale aj tak. Myslím, že
spolu tvoríme veľmi dobrý tím. Neviem si prestaviť prácu bez neho. Som šťastná, že ho vedľa seba
mám. Od rána do večera. No dobre. Niekedy je to už otravné. Ale aj tak ho ľúbim. Myslím, že ak človek nájde v živote niekoho, s kým je šťastný, mal by si ho držať a nepúšťať ho. Veď predsa, nikoho takého už v živote nenájdeme.
Ďakujem :*
K. Koššová <3
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