KAMENIAKY
Súdny proces v Grónsku: Povedzte nám,
kde ste bol v noci zo 14. novembra na 20.
marca!
Riadite¾ jednej menej strednej koly mal
ve¾ké problémy s dospievajúcimi sleènami,
ktorým sa zapáèilo pouívanie rúu. Keï
si ich na dámskych toaletách dávali na
pery, vdy potom zanechávali odtlaèky na
zrkadle. Keï u sa situácia stávala
neudrate¾nou, riadite¾ sa rozhodol
razantne zakroèi. Zavolal si vetky
dotyèné sleèny a odviedol ich na toalety.
Tam u èakal kolník. Riadite¾ dievkam
vysvetlil, e si asi neuvedomujú, ko¾ko
práce kolníkovi dá kadý veèer zrkadlá
umy. Poprosil ho, aby sleènám svoju
namáhavú prácu predviedol. kolník
vytiahol zo skrine dlhú metlu, namoèil ju v
najbliej záchodovej mise a zaèal pucova
zrkadlo. Od toho dòa sa u iadny odtlaèok
na zrkadle neobjavil.
Na stanici Verejnej Bezpeènosti dostali
nový písací stroj. Preto si urobili oslavu a
pán kapitán slávnostne prestrihol pásku.
Idú dvaja policajti na obchôdzke cez most,
keï vtom sa im zaène chcie vykona ve¾kú
potrebu. Je to dos akútne, take si rýchlo
sadnú na zábradlie a zaènú... Jeden
hovorí: Pozri, aké mi to robí dole vo vode
krásne kruhy! Pekné. Ale mne to iadne
kruhy nerobí! No to si ale musí najprv
stiahnu nohavice!
Deino, povedz dve zámená. Kto, ja?
Výborne, Deino.

Skorej býval u nás v lese straný
galimatiá. Zajace rali ïatelinu. Líky rali
zajace. Medvede rali, èo im napadlo.
Teraz je chvalabohu poriadok a polesný
sa s poteením zadíval na rad zvierat s
eusmi pred po¾nou kuchyòou.
Pán doktor, èo mi je? Neviem, to ukáe
a pitva.
Zajac si kúpi bicykel a preváa sa po lúke.
Stretne medveïa: Kde si vzal peniaze na
bicykel zajac? pýta sa medveï. Keby si
medveï nech¾astal a etril, mal by si tie
bicykel! Onedlho sa zase stretnú a zajac
má motorku. Kde si vzal na motorku?
Keby si nech¾astal, mal by si tie
motorku! Za nejaký èas sa zajac preváa
po lúke na novom aute a h¾adá medveïa,
aby sa mu pochválil, ale nemôe ho nájs.
Zrazu poèuje nejaký hukot. Podíva sa
nahor  a to medveï na vrtu¾níku!
Medveï, kde si nakrabal na vrtu¾ník?
Staèilo len vráti prázdne f¾aky!

Èasopis 3. oddielu Liiakov

november 2001

Sedí aba na studni. Okolo ide princ a u
z dia¾ky poèuje abu vola: Ak ma
pobozká, tak nieèo dostane. Princ
neváha ani sekundu a abu pobozká. A tá
okamite reaguje: Dostane ekzém.
Príde chlap za cigánkou, aby mu vyvetila
z ruky. Cigánka od neho vezme peniaze,
zaène si prezera jeho ruku a za chví¾u z
nej vyjde, e bude i ve¾mi dlho. Chlap je
spokojný a odchádza. Keï vyjde na ulicu,
tak ho prejde auto a je po òom. Cigánka
to vidí z okna a len tak pre seba si hovorí:
Ako ten èas letí...

Pre vlastnú potrebu vydal 3. oddiel skautov, 59. zbor, Banská Bystrica. Náklad: 14 ks
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YETTI YE TU
Padá snieik padá, ej ale som rada! Bude
dobrá sánkovaèka, bude dobrá lyovaèka...
Koneène nám zaèal pada prvý sneh. Aj keï
istý Martin z náho oddielu prednedávnom
jazdil na skorobielom koni a ja tie, zima
prila a teraz. Mimochodom,
niet sa èo divi. Tá skorobiela
kobyla to nemala v hlave
celkom vporiadku.
Keï som keroval
do¾ava, tak sa
toèila do¾ava, keï
doprava,
tak
otoèila doprava
hlavu, ale toèila
sa do¾ava... Keï
sme to chceli
pusti cvalom,
akosi jej to bolo
jedno. Darmo jej
dohováram,
darmo poháòam,
veiam sa na
hrdlo... konica niè.
Tak si aj tetka Zima
povedala: Vak èo sa ja
budem oné, keï sa ani tá
kobyla nie! Chceli sme potom tú
kobylu prevychova, veï èo si to
dovo¾uje zimu nám kráti. Ale
robili na ranèi inventúru, èi STKèku, a tak sme sa pôvodných plánov museli
vzda.
U teraz sa mnohí teíme na nae tradièné
zimné akcie, ako oslava Vianoc, èi naa
oddielová pecialitka  noèné sánkovanie.
Zima má svoje èaro. ¼udia sa poèas takej
zimnej chatovaèky prejavia: kto rúbe v zime
drevo; kto leí v spacákoch a drg¾uje sa, lebo
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mu oheò v peci vyhasol a jemu sa nechce
priloi; niektorí sa zase snaia rozkúri, ale s
pozlátkom od èokolády to akosi nejde (skúste
metlu  tá horí)...
Veru, u sa ani nepamätám, kedy sme
nejakú poriadnu zimnú chatovaèku naposledy
zaili. Mohli by sme robi odborku zimného
táborníka. Taký starý polárny maco ako je
¼ubo u spáva vo svojom iglú rokèo-rok. koda len, e iadne
nemá. Mohli by mu okolo v
noci anti vlke.
V zime sa dajú
vyvíja
rôzne
aktivitky,
ako
napríklad: niekto
sa zahrabe a
ostatní
ho
h¾adajú. Víazi
sa
zvyèajne
objavia
pri
odmäku a smrdí
im z úst. Alebo
taká gu¾ovaèka
ltým snehom z
rohu za chatou...
Na záver ete
posledná rada: ak chce
snehuliakovi
rozíri
úsmev, tak to megy nevyrieia.
Treba riadny delobuch. Vak sa
spýtaj náho strelmajstra Milana.
Takými
pomôckami
si
vypomáhajte hlavne v lese,
najlepie neïaleko krmelcov.

Budy
P.S.
A nezabudnite sa dobre obliec, pretoe it frízes
in viòter!
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naplaveného dreva na brehu riek, èi mora.
Základom boli dve pevné krajnice a spodný,
¾ahký kýl. To bolo pospájané rebrami,
pripevnenými, buï koenými núrami, alebo
kostenými, èi drevenými klincami. Nakoniec
sa ete vytvaroval kus laty do kruhu a tým
vzniklo miesto budúceho otvoru pre pádlara.
Vtedy prili na rad eny, aby vodotesne obili
kostru koami z tuleòov, èi sobov  karibú.
Mui si zatia¾ pripravovali dvojlisté pádla,
harpúny a kopije, ktoré pri kadej výprave na
kajaku mali so sebou pripevnené rozlièným,
ikovným spôsobom na prove èlna. Potom im
ete eny uili vodotesný oblek z kouiny, èo
sa dal jednoduchým spôsobom pripevni k
vstupnému otvoru na kajaku a tým sa
zabránilo, aby do èlna odniekia¾ natiekla voda.
Inuiti si svoje kajaky ve¾mi cenili, keï ich
vytiahli z vody uloili ich hore dnom na nejaké
miesto, kde by na ne nedoèiahli psy a nezorali
im z nich kou.
Okrem kajakov mali Inuiti ete aj iný typ
èlna  takzvaný enský èln Umiak, ale o tom
na budúce.

ungmanitu Ina

W I K YA P
Na juhozápade Spojených tátov boli kedysi
neobmedzenými vládcami bojovní Apaèi.
¼udia nezlomnej vôle, neskrotného ducha a
neprekonate¾ní vo svojej nájazdníckej technike
boja.
Títo ¾udia obývali najnehostinnejie oblasti
Severnej Ameriky a predsa tu dokázali prei.
Vade okolo nich sa rozprestierala horúca,
èervená pú a tam kde sa pú konèila,
zaèínali pusté chladné hory. Kde-tu rástla akási
rastlinka, ktorá by sa naincovi zdala
bezcenná, no Apaèi by sa z nej chutne najedli,
získali by z nej vodu, alebo materiál na stavbu
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svojho zvlátneho typu obydlia  wikyapu.
Vade na tejto púti rastie nejaký druh
kríku s dlhími prunými vetvami. Apaèom
staèia z neho len tri alebo tyri palice na stavbu
wikyapu. Zapichnú ich ve¾a seba v
pravidelných rozostupoch, bez toho, aby ich
zbavili boèných vetvièiek, lebo tie sa im ete
budú hodi. Palice sú odpredu dozadu kratie.
Zapichnuté palice zaènú ohýna a zapichnú
ich druhým koncom do zeme. Takto nám
vzniknú tyri vysoké, úzke bránièky. Teraz budú
potrebova popínavé plazivé rastliny a konáre
s hustými vetvièkami. Toto vetko sa prepletie
s hlavnými palicami a ich boènými vetvièkami,
a vznikne akýsi polkruhovitý, picatý koík s
ve¾mi riedkym pletivom a s dierou vpredu, kde
bude vchod. Teraz u chýba len jediná vec a
to trsy medvedej trávy. Tou sa pokryje celá
koíkovitá kontrukcia, okrem vchodu a
prístreok je hotový.
Wikyap je letným obydlím, neslúi ako
útoèisko pred daïom, ale ako dobrý chládok
cez horúce pútne dni a ako teplé hniezdoèko
cez chladné noci, keï sa pred vchodom zapáli
ohník.

ungmanitu Ina
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KAJAK
Nad tichou hladinou mora sa pomaly dvíha
ranný opar. Hladinu rovnú sa stôl preruuje
len kde-tu plávajúca ¾adová kryha. Zrazu sa
voda na jednom mieste sèerila a vzápätí z toho
miesta vytryskol gejzír studenej morskej vody.
Prvé ranné lúèe slnka sa zatrblietali na
perlièkách rozprsknutej vody a odrazili sa od
dlhej, èiernej chrbtovej plutvy, ktorá sa vynorila
na hladine hneï ako sa gejzír rozplynul, no
len èo sa vynorila u sa ponárala do hlbín a
na jej mieste sa objavil obrovský plochý
chvost, ale aj ten s rozkoným plesknutím
zmizol pod hladinou. A zase tu bol gejzír a
vetko sa zaèalo odznova. Bola to kosatka
plávajúca za svojou korisou, severným
¾adovým oceánom. Zrazu sa vak spoza
najväèieho kusu ¾adovca enie k nej nieèo
zvlátne. Je to dlhé, úzke a ve¾mi rýchle. V
strede z toho trèí akýsi tvor. Oèi má zlovestné,
èrty tváre tvrdé a jeho obraz dokres¾ujú
zvlátne kostené ozdoby zapichnuté po
spodnou perou i dlhokánska palica, ktorou
búcha do vody raz jedným, raz druhým
koncom. Je to Inuit (Eskymák), ktorý sa enie
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za svojou korisou. U je tesne pri kosatke,
pádlo vymieòa za harpúnu pripevnenú na
prove, harpúna zasviala vzduchom a more
okolo kosatky zaèína meni farbu...
Takto vyzeral èasto deò Inuita
(pomenovanie Eskymák, odvodené od
atabaského Akimeg = ten, èo je surové mäso,
nemajú Inuiti ve¾mi radi), pri love na ve¾ryby,
tulene, ve¾ké ryby, èi ¾adové medvede. Jeho
najvernejím spoloèníkom bol jeho èln
nazývaný kajak. Kajak bol muským èlnom a
pouívali ho vetci Inuiti od sibírskych Èukèov
a Korjakov na východe, a po labradorských
a grónskych Inuitov na západe, ale nie je kajak
ako kajak. Kadý z kmeòov il v inej oblasti a
preto aj ich kajaky vyzerajú trocha inak, aby
sa prispôsobili svojmu prostrediu. Inuiti, èo ili
pri otvorenom mori mali svoje kajaky plochie
a irie, tí èo ili pri jazerách a riekach ich zase
mali na dne oblejie s úzkym telom, a nakoniec
tí èo ili v deltách riek robili menie robustnejie
kajaky.
Keïe kajak musel vydra prudké
vlnobitie, èi divoký tok severských riek jeho
kostra musela by ve¾mi pevná. Vyrábali ju
mui zo stromov stojacich osamelo v blízkosti
pásma lesov na juhu, alebo èastejie, z
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O OHNITI, OKNE A
OKRÚHLOM VRCHU
Bola sobota 13. 10. 2001. Zili sme sa na
autobusovej stanici v Banskej Bystrici. Ná
autobus smerujúci do Kemarku cez Èertovicu
mal odchod o 7:20 h ráno. Pred príchodom
na Èertovicu sme museli vetci cestujúci èaka
pol hodinu v hmlistom ráne v Brezne. Do sedla
Èertovica (1232,7 m) sme prili o 9:05 h. Po
rozhliadnutí v sedle sme zaèali stúpa po
èervenej znaèke (Cesta hrdinov SNP a E8)
okolo chaty Èertovica a popri lyiarskom vleku
v tieni jarabín. Kráèali sme cez smrekový les
a u sa zaèali objavova prvé výh¾ady na
Vysoké Tatry. Preli sme okolo prístreka cez
zarosenú trávu. Svah opä zaèal stúpa a my
u pomedzi obraté èuèoriedkové porasty sme
sa kochali na vrchy a pohoria vynárajúce sa
z rannej hmly vade okolo nás. Vystúpili sme
na východný vrchol Lajtochu na Rovienky,
kde sme si oddýchli a vybrali fotoaparáty a
¼ubo videokameru. Na juhu boli v panoráme
Veporské vrchy, Slovenské rudohorie, Po¾anu
a v hmle Horehronské podolie. Na východ sme
videli lyiarske vleky na Èertovej svadbe,
hrebeò Krá¾ovoho¾ských Nízkych Tatier
s Krá¾ovou ho¾ou a Ve¾kou Vápenicou a
mohutný vrchol Ve¾kého boku. Na severe sme
sa kochali poh¾adom na zahmlenú
Podtatranskú kotlinu, z ktorej vystupovali
Vysoké Tatry okrem Západných Tatier, ktoré
zakrývala mohutná Rovná ho¾a. A na západe
sa ènel boèný hrebeò Malého Gáp¾a, ktorý
zakrýval hrebeò Ïumbierskych Nízkych Tatier.
Po nasýtení výh¾adov sme prili na západný
vrchol Lajtochu v nadmorskej výke 1602,1
m. Preli sme okolo nemého rázcestníka a
vnorili sa do vysokej hustej kosodreviny. Na
konci kosodreviny sme zostúpili na po¾anu pod
Kumtovou ho¾ou. Po traverzovaní Kumtovej
hole sme prili do Kumtového sedla, ktoré
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leí v nadmorskej výke (ïalej len skrátene 
nv) 1548,8 m. Tu nám padla vhod lavièka, na
ktorej sme sa poèkali, pretoe sme odboèili
z hlavného hrebeòa po zelenej znaèke smerom
do Bocianskeho sedla. Na polceste do
Bocianskeho sedla bol ete tieò a v òom sme
sa zastavili a pozorovali machom porastené
skaly. Prili sme do Bocianskeho sedla, kde
stojí prístreok, pri ktorom si zaspomínal na
mlados ¼ubo. Toto sedlo je uèupené pod
Pánskou ho¾ou v nv 1635 m. Je tiché a
trávnaté v nv 1506 m. V sedle je umiestnený
rázcestník a dve informaèné tabule. Zo sedla
je nezvyèajný poh¾ad na uèupenú Chatu M.
R. tefánika pod Ïumbierom. Po krátkom
obèerstvení sme sa pohli po zelenej znaèke
idúcej po boènom hrebeni. Z tohto hrebeòa sa
nám otvorili nové výh¾ady do Starobocianskej
doliny, na obec Vyná Boca i na roztrúsené
poèetné senníky na po¾anách nad Vynou
Bocou. Predierali sme sa cez mohutnú
kosodrevinu, ktorá èasom pozuovala
chodníèek. Poèas cesty sme sa napásli
èuèoriedkami i brusnicami a prvým poh¾adom
na skalný masív Ohnia. Na vrchole Rovnej
hole (1722,9 m) sme sa naobedovali a
pokochali výh¾adom na celý Liptov s vencom
hôr ako sú Tatry, Choèské vrchy a Kozie chrbty
s vodnou nádrou Èierny Váh a ná hlavný
cie¾  masív Ohnia. Poèas náho
oddychovania vystúpili na Rovnú ho¾u aj ïalí
turisti. Ale veène sme oddychova nemohli lebo
nás èakal ete dlhý pochod a do Liptovského
Hrádku. Pri zostupe sme sa obèas zastavili a
pochutili si na èuèoriedkach a prili na plochý
vrchol Krá¾ovho stola v nv 1579,7 m. Tu sa
pásmo hô¾ konèí a vstupujeme do hustého
smrekového lesa. V lese ná chodník stále
klesal a my sme sa ocitli v sedle pod Okrúhlym
vrchom v nv 1250,8 m (rázcestník). Tu sme
zaèali uvaova o naom ïalom postupe.
Pretoe zelená znaèka stúpa na Okrúhly vrchy
(1343,2 m) ale nám sa stúpa nechcelo. Tak
3
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sme vytiahli mapu a nali rieenie: cez sedlo
prechádza viacero ciest zo Svätojánskej doliny
do Svidovskej doliny. Tá naa cesta
traverzovala Okrúhly vrch z¾ava a prichádzala
do Svidovského sedla (1132,2 m), kde sa opä
spojí zo zelenou znaèkou. A tak sme spokojní
prili do Svidovského sedla, kde sa nachádza
pomník z èias SNP  pomník poruèíkovi
Danielovi. Do sedla prichádza viacero ciest a
chodníkov z kadej svetovej strany. Sedlo sa
¾udovo nazýva Príslop aj Prieslop. V sedle
je rozsiahla po¾ana, rázcestník, informaèná
tabu¾a, prameò i napájadlo pre dobytok a
rozvalina pastierskej koliby. Zo sedla je
zaujímavý poh¾ad na masív tiavnice,
Ïumbiera a Chopka. Naa zelená znaèka
pokraèuje po starej ceste na SV a pri nej sme
sa obèerstvili z horského prameòa. Na okraji
lesa sa znaèka rozde¾uje s cestou smerom
do¾ava. Prudko stúpa serpentínami do
skalného lesnatého terénu, kde sme vstúpili
do Národnej prírodnej rezervácie Ohnite
vyhlásenej v roku 1973. Po prudkom výstupe
sme sa dostali na rovnú ploinu Ohnia. Na
okraji ploiny sme zabehli na neïalekú
vyhliadku a vrátili sme sa na chodník. Poèas
pochodu lesom na najbliie rázcestie sme
zbadali krasový závrt neïaleko chodníka. A
to sme sa ocitli na okraji zvlnenej trávnatej
po¾any nazývanej Predná po¾ana alebo Po¾ana
Ohnia  pod¾a rázcestníka. Pod¾a smerovky
na rázcestníku je to na vrchol Ohnia u len
20 minút. Významovou zelenou znaèkou sme
prili cez les s obèasnými výh¾admi za 15
minút na nevýrazný vrchol Ohnia v nv 1538
m. Na jeho vrchole sme sa zapísali do
vrcholovej knihy, ktorá bola obnovená len
pribline pred týdòom. Po zapísaní sme sa
obèerstvili a porozhliadali po okolí. Od vrcholu
sa rozbiehali poèetné chodníèky, ktoré sme
museli preskúma. Jeden schádzal popod
vrchol ku komínovému otvoru 125 m hlbokej
Ve¾kej ¾adovej priepasti. Priepas bola
4
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ohradená dreveným zábradlím, z ktorého sme
sa pozerali do tmavej papule Ohnia. Opä
sme zili chodníèkom popod otvor priepasti a
uvideli sme ïalí komínový otvor priepasti. Bol
to len paralelný otvor tej istej priepasti do ktorej
sme pozerali o poschodie vyie. Ïalej sme
pokraèovali po traverzujúcom chodníku popod
najvyiu skalnú terasu Ohnia. Prechod bol
ve¾mi zaujímavý pretoe sa nám poskytovali
výh¾ady na hrebeò Nízkych Tatier a okolité
skalné ploiny ako na tejto fotografii.
Prechádzali sme popod skalné prievisy a

okolo Malého skalného Okna, ale ku známemu
skalnému (Ve¾kému) Oknu sme sa nedostali
pre neschodnos sutinového chodníka a kvôli
nebezpeènému terénu. Nechceli sme riskova
a neboli sme si istí èi ideme správnym
smerom. A preto sme si dali záväzok, e sa
tam ete vrátime. A tak sme sa vrátili na vrchol
a ili spä na rázcestie  Predná po¾ana a tam
sa napojili na zelenú znaèku. Po vstupe do
lesa sme uvideli v dia¾ke nae skalné Okno a
aspoò sme si ho odfotili. Zanedlho sme sa
objavili na Zadnej po¾ane, ktorá klesla do
Michalovského sedla (1403 m) v, ktorom sa
nachádza výdatný prameò 3 minúty vzdialený
od sedla po neznaèenom chodníku. Zo sedla
sme zaèali stúpa po serpentínach na bralnatý
vrchol Slemä 1513,7 m vysoký. Neïaleko
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Na skale blízko zrubu stála zhrbená
postava temer zakrytá vlèou koou. V tvári sa
tomuto starèekovi zraèila rados a
zadosuèinenie. Zase raz obránil svoje deti
pred hromadným vyvraïovaním.

ungmanitu Ina
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L AV Í N Y ( 1 . p o k r a è o v a n i e )
Minule sme si povedali èo robi, keï nás
zasype lavína. Dnes si povieme nieèo o
anciach na preitie v lavínach.
Keï sme zasypaní, máme ve¾mi málo
èasu na preitie. Fáza preitia trvá do 15 minút,
prièom pravdepodobnos preitia je asi 93%.
Väèina zasypaných má ete dos vzduchu a
v lavíne si udrí svoje teplo. Fáza dusenia trvá
pribline do 45 minút, prièom pravdepod.
preitia klesá na 26%. Zasypanému dochádza
vzduchová rezerva a zaèína chladnú. V tejto
chvíli sa rozhoduje o jeho ïalom ivote.
Nasleduje latentná fáza  45 a 90 minút,
pravdepod. preitia je 15%. Ak zasypaný
preije 45 minút, má zrejme dos vzduchu
(dýchaciu jaskynku pred ústami, alebo
lavínový nános je dostatoène priepustný pre
vzduch). Zasypaný je podchladený a pomaly
umiera. Fáza podchladenia trvá 90  120 minút
a pravdepod. preitia je 10%. Ak ete nie je
zasypaný udusený, môe nasta tzv. smr zo
záchrany  zasypaný má v lavíne tepelné
mikroprostredie, jeho naruením pri vykopaní
dochádza k ïaliemu podchladeniu z okolitého
ovzduia. Pri vykopávaní nánosu dochádza k
pasívnemu pohybu konèatín u postihnutého a
tým k zachladzovaniu telesného jadra
studenou krvou z konèatín. Pod¾a tatistiky z
alpských zemí, sú príèiny smrti obetí lavín
nasledujúce: 75% zadusenie (vydýchaním
vzduchu, mechanickým stlaèením hrudníka v
nánose alebo zaplavením p¾úc vodou z
vdýchnutého a roztopeného snehu); 10%
podchladenie; 10% mechanické zranenia
(nárazom na prekáky prúdu  stromy, skalné
bloky a pohybom jednotlivých blokov snehu v
prúde  zvlá pri nevypnutí lyiarskeho
viazania) a 10% patrí iným príèinám.
To by bolo pre dnes vetko. Lúèi sa

Budy
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nerozumiem... saoval sa Matt. Hm, ako
vyzeral prízrak, èo videl môj brat?Bolo to
hrozné, akýsi starý dedo, vrásèitý ani by bol
starý ako zem sama. Cez pravú tvár mal
ma¾ovanie, bielu zvislú èiaru. Na hlave akoby
mal vlèiu kouinu, bol taký nejaký zhrbený,
strane vyl a potom... potom sa... zmenil na
vlka.U raz som o takej bytosti poèul.
Rozprával mi o nej môj starý otec. Vtedy ju
nazval Otec eliem. V tom èase tu il iný lovec,
jeho meno si u nepamätám, mono som ho
ani nevedel. Ten lovec tie videl Otca eliem
a chcel ho zabi, lebo ho pripravoval o vetok
úlovok. Stopoval ho, h¾adal ho. Chodil za ním
mnoho dní. Pár krát ho zbadal, dokonca sa
mu naò podarilo vystreli, ale netrafil ho.
Nakoniec sa lovec z toho zbláznil a skoèil do
priepasti, pritom vraj krièal, e ho tá betia
nikdy nedostane.
Matt sedel zadumane a nevedel, èo si má
o indiánovej rozprávke myslie. A taký istý
zadumaný sedel aj keï u Rozprávaè odiiel
do svojho vigvamu. A nakoniec bol z toho
vetkého tak ved¾a, e si iiel radej ¾ahnú.
Bola mu akási zima, tak zaiel do skladu,
zobra si zopár kouín z tohoroèného úlovku
na prikrytie sa. Voiel do opy a siahol po
najbliiu kouinu. Vtedy sa ozvalo z pomedzi
kouín rysie zaprskanie, vzápätí sa zaèalo
ozýva líèie brechanie, vlèie vytie aj pískanie
drobných eliem ako kuna, èi hranostaj. Vetky
tie hlasy boli tichuèké, akoby to bola len ich
ozvena. Do toho sa zaèal primieava zvuk
bubna a v tom prilo to známe, strané zavytie.
Matt vybehol zo opy, vbehol do zrubu
schmatol puku, vybehol von, vystrelil do
vzduchu a razom celý zverinec stíchol.
Odíï odtia¾to, odíï Otec eliem, èi kto
vlastne si, nechaj ma by!!! krièal rozzúrený
Matt a svoje slová zapeèatil ïalím výstrelom.
Ete hodnú chví¾u tam tak stál, hrdo so
zdvihnutou hlavou a vyzývavým výrazom v
tvári, akoby èakal, e Otec eliem príde s ním
16

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

zápasi. No nik nepriiel a Matt sa vrátil do
zrubu a ¾ahol si spa.
Nasledujúce dni mal stále smolu. Pasce
boli buï prázdne, alebo bola zver v nich
roztrhaná na kúsky. V najlepom prípade sa
kde tu objavil v pasci nejaký ten drobný králik,
ale jeho kouina bola takmer bezcenná a
mäsa málo. A mäso Matt súrne potreboval,
jeho zásoby sa mu rýchlo míòali a nedaril sa
mu ani lov na vysokú. Kde tu sa ozvalo znova
desivé zavýjanie, èi duchovia ulovených
kouinových eliem, no Matt si to u ani
nevímal. Bojoval proti tomu tým, e sa o to
prosto nestaral, robil sa, e to nepoèuje. Strach
mu teraz naháòal blíiaci sa hladomor.
Tak beal èas a dni sa stále krátili. U bolo
pravidlom, e sa Matt vracal domov za tmy.
Jedného veèera, keï u bola tma a mesiac
ete nevystúpil na oblohu, sa Matt vracal
domov. U bol blízko. Jeho dobrý sluch u
rozoznal è¾apotanie vody vo Vlèom potoku.
Vtedy sa zablyslo a ním od ¾aku trhlo. Hneï
na to, tam stál Otec eliem. Obleèený v
koenom indiánskom ate, na hlave priviazaná
vlèia kouina, ktorá mu splývala na chrbát a
chvost sa úchal a po zemi, oèi vzbudzujúce
repekt ani dve hlavne revolvera, vrásèitá tvár,
biela èiara cez pravé líce. V ruke dral akúsi
palicu ozdobenú tesákmi, pazúrmi, ostrými
zobákmi orlov a perami z chvosta jastraba.
Hypnotizujúce oèi uprene h¾adeli do Mattových
a z jeho bezzubých úst vylo tichým, k¾udným,
ale aj napriek tomu mrazivým hlasom jediné
slovo: Odíï! Potom sa zmenil na obrovského
vlka a zmizol. Vzápätí uvidel Matt jeho siluetu
na blízkej skale èrtajúcu sa proti mesiacu, ktorý
práve vyiel. Vlk zaklonil hlavu a zavyl tým
hrôzostraným spôsobom.
Matt neváhal zabehol do svojho zrubu,
zbalil najnutnejie veci, prehodil si batoh na
chrbát, Mikea si zobral na vodítko a vydal sa
hneï proti noci smerom na východ, tam kde
leala najbliia obchodná stanica.
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vrcholu sa nachádza rázcestník a od neho sme
po zelenej významovej znaèke odboèili na
vrchol. Uvideli sme na òom trosky sovietskeho
transportného lietadla, ktoré tam spadlo za
èias SNP. Celá jeho posádka zahynula a na
ich pamiatku je tam postavený pomník.
Z vrcholu je èiastoèný výh¾ad do Svätojánskej
doliny. Opä sme sa zapísali do vrcholovej
knihy a vrátili na rázcestie. Odtia¾ sme zaèali
nekoneène klesa a po ceste sme sa zastavili
pri partizánskych bunkroch. Klesanie sa
zmiernilo na rázcestí  Po¾ana Brtkovica. Preli
sme okolo starých senníkov prestavaných na
rekreaèné chaty a pri ïalom rázcestníku 
Brtkovièná dolina sme sa napojili na èervenú
znaèku. Zostup touto dolinou bol ve¾mi
obtiany pretoe sme zostupovali ve¾mi
opatrne po myk¾avých kameòoch. V ústí
doliny sme preli okolo pamätníka SNP a
postupovali po asfaltke do obce Liptovská
Porúbka (èas Liptovského Hrádku). Za obcou
sme sa napojili na nový náuèný chodník pod
menom NCH k minerálnemu prameòu, ktorý
prechádza popri rieke Váh. Na najbliej lávke
ukazovala naa znaèka smerom cez Váh.
Preli sme ponad rieku a cez rovnú ulicu rovno
na Autobusovú stanicu v Liptovskom Hrádku.
Na autobus sme poèkali do pol hodiny a za
tmy cestovali cez Èertovicu do Brezna.
V Brezne sme museli znovu èaka polhodinu
na ïalí prípoj do Banskej Bystrice. Cez tú
polhodinu sme zakotvili v podniku Kotva.
Spokojne sme docestovali domov a teíme sa
na opätovný návrat na masív Ohnia.
Dovidenia nabudúce.

S k a u T T To m 0 1 ( To m á 
Trstenský)
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BÝÈIE RODEO
Koncom augusta som bol na Pieanskej
Country Lodenici. To je taká akcia, kde hrajú
country a folk skupiny a skupiny, ktoré síce
ani do jednej z týchto kategórií nepatria, ale
organizátori ich za také vydávajú. Okrem toho
je tam kopec stánkov na levnú (aj drahú)
krásu a pomedzi ne sa ponevierajú, v
neskorích veèerných hodinách aj pova¾ujú
¾udia v kovbojských, zálesáckych, èi
indiánskych oblekoch.
Okrem tohoto tu sú aj rôzne atrakcie, ako
indiánsky tábor pre deti, pláový volejbal, jazda
na koni a samozrejme elektrický býk. Na toho
som sa ve¾mi teil, ale ia¾ nevedel som ho
nájs. Moderátor programu toti oznaèil miesto
výskytu ivoèíneho druhu býk elektrický (bovis
electris) len neurèitým mávnutím ruky
nezistite¾ným smerom. Nakoniec mi vak
astie prialo a asi na tvrtý pokus sa mi býka
podarilo nájs, aj keï len úplnou náhodou, lebo
medzi stánkami s obèerstvením som ho naozaj
neèakal.
Nu keï som toho býka koneène naiel,
rozhodol som, e teda vyskúam jednu jazdu.
Najprv som, ale chcel vidie nejakého iného
odválivca, ktorý to skúsi predo mnou, aby
som videl aké to je. Po chví¾ke sa jeden naiel
a hneï sa za ním utvorila rada podobných
èakate¾ov na prvého odválivca. Pri jazde
tohoto odválivca som si vimol, e býk nie je
automatický, ale jeho pohyby sú ovládané
dojstikom v rukách takého pána, ktorý sa tváril
akoby sme mu zjedli obed. Chví¾u nechal
kadého povozi sa a potom sa zatváril akoby
sme mu zjedli aj veèeru, mykol páèkou a u
sa kadý vá¾al na vzduchovom vankúi pod
býkom. Nezálealo èi to bolo osemroèné
dievèatko, alebo stokilový chlapisko ako hora.
No a nakoniec som priiel na rad aj ja.
Naskoèil som na toho býka a èakám. Chlap,
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A K O Z A S TA R Ý C H È I A S

èo sme mu zjedli obed...ehm, èo sa tváril e
sme mu zjedli obed, po chví¾ke mikrospánku
pustil býka. Trochu sa toèil, hojdal, proste
pohoda lesná, no a preiel èasový limit, chlapík
sa divne zatváril mykol páèkou, mòa to vihlo
nabok, ale ostal som visie za jednu nohu a
jednu ruku na býkovi. Neprela ani sekunda a
bol som naspä. Mrknem okom na chlapíka,
ten sa tváril akoby som mu minimálne mesiac
chodil vyjeda chladnièku a u to prilo. Mykal
páèkou ako besný. Ja som lietal doprava,
do¾ava, hore, dole, dopredu, dozadu, ani som
nevedel ako tam hore drím. A hneï na to,
nevediac ako, som preletel pekným saltom
ponad býkovu hlavu a u som leal na
vzduchovom vankúi a kukal som sa do
umelých býkových oèí nad sebou. A bolo po
mojej jazde.
Mimochodom bola tam vyhlásená aj
súa, kto vydrí na býkovi minútu dostane
zadarmo pivo a kto tri minúty dostane tri stovky
$k. Myslím, e ak tam niekto vydral tritvrte
minúty tak to bol vé¾ký frajér.

ungmanitu Ina
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Bola u hlboká noc keï sa skonèila slávnos a
tábor sa ponoril do spánku. Nikde nebolo poèu
ani hlások. Len obèas nejaký pes si zo spánku
trochu zavrèal na avnaté mäsko, alebo
nejaký kôò zafàkal, keï ho trápil bodavý hmyz.
Dokonca ani stráe nestáli na svojich miestach
ako kedysi. Veï Lakotovia, sídliaci teraz tu na
Medvedej pláni, u dávno nebojovali. Ani
nemohli. Ich Medvedia pláò bola teraz
súèasou rezervácie. U dávno nemajú zbrane
a niektorí mladíci si u ani nepamätajú èasy,
kedy ich otcovia a strýcovia v ich veku vyráali
na prvé výpravy po vojnovom chodníku. Nad
táborom sa vznáala chladná, júlová noc a na
oblohe plávali aké daïové mraky.
Keby bol na oblohe býval mesiac, nebol
by preiel dlhú pú odvtedy ako tábor zmåkol
pokým sa v tábore neozvali výstrely. Neznámi
útoèníci zaèali vykrikova uráky na ¾ud z
Medvedej pláne. Stratili ste tvár! Akýe, ste
to Indiáni keï si ani tábor neviete ustrái!
Máme tu jeden pekný tít... visel pred tým
ve¾kým modrým stanom! Hahahaha! V tábore
vypukol zmätok. Prvý sa spamätal bojovník
menom Osamelý Vlk, èo il na kraji tábora v
malom plátenom tipí len so svojimi osirelými
synovcami. Vstal zo svojho príjemného
kouinového lôka, rýchlo si obliekol bedernú
zásterku, natiahol si mokasíny a burcoval
pritom svojich malých synovcov, aby vstali a
vyrazili s ním proti nepriate¾ovi.
Osamelý Vlk vyiel zo stanu a videl tri
svetlá na pláni pred sebou. Odtia¾ prichádzali
výkriky a výstrely. Neèakajúc na nikoho, ani
na svojich synovcov, sa rozbehol proti
útoèníkom. To vetko sa odohralo v priebehu
nieko¾kých okamihov. Ako náhle videli útoèníci
v slabom svetle petrolejky bea Osamelého
Vlka smerom k nim, dali sa na ústup. Osamelý
Vlk sa pustil za nimi. V prvých momentoch
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hrozný obraz. Líka sa skutoène do pasce
chytila, ale bola rozdriapaná presne tak akoby
sa o òu trhala celá svorka hladných vlkov.
Nikde v okolí vak nebolo jedinej vlèej stopy.
Bola tu len tá jediná ¾udská stopa, podobná
tej, èo ráno sledoval pri svojom zrube.
Keï sa trochu spamätal vyrazil k ïalej
pasci. Tá vak bola prázdna, rovnako ako tá
ïalia a aj tá za òou a rovnako vetky ostatné.
Unavený, neastný a so zlým tuením sa
uberal domov. Aj napriek vetkým starostiam
èo ho trápili iel s napätými zmyslami a
nanajvý opatrne. Veï neopatrnos by lovca
v tých èasoch mohla stá ivot a naopak,
opatrnos prináala ovocie, alebo skôr zverinu.
A aj tentoraz. Neïaleko neho zrazu vybehol z
hútiny jeleò. Matt priloil puku k lícu,
zamieril, poloil prst na spú a v tom sa ozvalo
to strané vytie a krv tuhla v ilách a jeleò
bol preè. Matt v zlosti práskol puku o zem a
tá spustila. Len-len, e ho jeho vlastná gu¾ka
minula. To ho prebralo z amoku hnevu a znovu
sa zaèal ovláda, i keï to ilo èím ïalej tým
aie. Mal u dnes vetkého pokrk. Rázne
teda vyrazil k zrubu. Ete tam mal zásobu
mäsa a kouín u nalovil dos a ete ich
naloví túto zimu habadej, len nech u sa skonèí
tento hnusný deò. Chcelo sa mu spa a
mylienka na teplú poste¾ ho hnala do zrubu.
Domov, domov! Tú jedinú túbu mal v mysli.
U nekráèal, ale beal smerom ku svojmu
zrubu, ach, tam u je jazero a u vidí aj zrub a
vidí ete èosi. Na brehu stojí postava. Zhrbená
a na hlave akási sivá. Matt na chví¾u zamúril
oèi, akoby neveril tomu, èo videl, akoby neveril
tomu, e vidí tú istú postavu, ako vèera, bola
ïaleko a tvár nerozoznal, ale bola to ona. Kým
otvoril oèi prilo to, èo podvedome èakal, ale
nechcel, aby to prilo. Ale ozvalo sa to  to
tiahle zlostné, kvílivé, nepríjemné vytie. A keï
u koneène tie oèi otvoril, na mieste, kde
predtým stála zhrbená postava, bol obrovský
vlk a ten sa obrovskou rýchlosou rozbehol
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proti Mattovi. Tesne pred ním vyskoèil s
vycerenými tesákmi a mieril Mattovi na hrdlo.
Matt pozbieral zvyky svojej otrasenej vôle a
hodil sa na zem, aby sa zachránil. Intinktívne
pritom stlaèil spú na svojej loveckej puke a
vystrelil len tak nazdarboh. Niè netrafil, ale
obrovská elma bola zrazu preè. Matt leal na
zemi trasúc sa a nemal sily sa postavi. Leal
tam v chladnom snehu a zaèal pada sneh.
On sa vak ani nepohol. Len tam tak leal,
nedbajúc chladu, vloèiek, èo mu padali na tvár,
prosto nièoho. A úplne stratil vedomie. Tak
ho naiel Rozprávaè, starí bojovník z kmeòa
Krí. Zodvihol ho, prehodil si ho cez plece a
odniesol ho do zrubu. Tam zakúril a uvaril mu
èaj z lieèivých bylín, èo stále nosieval pri sebe.
Keï sa Matt prebudil Rozprávaè sedel pri
òom, spieval akési indiánske piesne na
vyhnanie zlých duchov a rytmus si udriaval
malou hrkálkou zo surovej koe. Ako Matt
otvoril oèi, rozprávaè prestal so svojou piesòou
a podával Mattovi álku s horúcim lieèivým
èajom. Videl som...videl som ducha, èerta,
alebo èo to bolo! V noci ma to tu mátalo, dnes
mi to roztrhalo jedinú kouinu a odohnalo mi
to jeleòa. A nakoniec akoby tomu nestaèilo
premenilo sa to na vlka. Ja u nièomu
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TA J O M N É L E S Y S E V E R U
Doporuèenie  èítajte veèer pri svetle svieèky,
najlepie kdesi na chate v horách, alebo keï
ste sami doma.

Bol hmlistý podveèer na severe. Na brehu
jazera, tam kde z neho vytekal Vlèí potok, sa
pod vysokými jed¾ami krèil malý zálesácky
zrub. V oknách sa svietilo a z komína sa
vznáal tenký prúok dymu. V zrube il zálesák
menom Matt McBram, no Indiáni z kmeòa Krí,
ktorí ijú v okolí ho nazývali Blizzard, lebo bol
prudký ako snená búrka.
Tma sa vznáala na kraj a hmlu rozfúkaval
mierny vietor. Nad horou na druhom konci
jazera zaiaril mesiac a v jeho svetle sa trblietal
prvý sneh. Matt sa práve chystal upiec si na
veèeru nejaké ryby. Zrazu sa kdesi ve¾mi blízko
ozvalo vlèie zavytie. Bolo vak ve¾mi zvlátne.
Akési trúchlivé, dlhé a hrozné. Zadieralo sa
pod kou a ku kostiam. Také zavytie ete Matt
nepoèul. A ho striaslo a na chrbte mu
naskoèila husia koa. Jeho pes Mike, statný
malamut, nebol iadnym zbabelcom. Stretol
sa s nejedným vlkom v súboji, kde praskali
kosti a krv sa z rán zvierat valila potokom, no
pri tomto zavytí aj on zvesil chvost, zaliezol
pod lavicu a skuèal vystraene ako malé teòa.
Matt na psa nechápavo pozrel, vstal od krbu,
kde piekol ryby a chcel sa ís pozrie z okna,
èi nezazrie toho vlka, èo nahnal strach aj jeho
Mikeovi. Lenèo sa vak otoèil ku oknu stuhol
na mieste a s otvorenými ústami a doiroka
otvorenými oèami civel do tváre, ktorá sa na
neho pozerala z vonku. Takú stranú tvár ete
nevidel. Dokonca o takej ani, nepoèul. Bol to
mu, asi Indián, mal tak zvráskavenú kou, e
vyzerala ako mapa pohoria. Tmavé oèi sa
dívali na Matta ako oèi laènej elmy pripravenej
14
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zaútoèi. Cez pravé líce a oko a na èelo sa
mu tiahla biela èiara, sa nejaké bojové
ma¾ovanie. Tvár bola lemovaná sivou vlèou
srsou. Matt nebol schopný pohybu a tvár sa
na neho stále dívala. Tmavé oèi si ho prezerali
a ústa sa pomaly pretiahli to straného
úk¾abku. A zrazu tvár zmizla. Matt stál ïalej
ako zmyslov zbavený. Srdce mu tåklo ako o
závod a cítil, ako ho oblieva chladný pot. Vtedy
zacítil smrad, akoby horelo mäso. Ryby!
prebehlo mu hlavou, otriasol sa zo oku a vrhol
sa ku krbu, aby zachránil zo svojej veèere, èo
sa bude da. Bol u ve¾mi hladný a tak s chuou
zahryzol do spálenej ryby, no znova sa ozvalo
ono zlovestné vytie a Mattovi znechutilo veèeru
tak, e si ¾ahol spa na laèný alúdok.
Ráno sa obliekol do svojho kouinového
kabáta, na hlavu si natiahol kouinovú èiapku,
do ruky vzal puku a vybral sa obzrie si svoje
pasce na kouinovú zver. Pred vchodom
zaváhal, èi má ís, alebo to má necha tak. No
vtedy mu padli do oèí ¾udské stopy odtlaèené
v snehu pod oknom a upokojil sa. Veï to bol
len èlovek, nijaký prízrak, prízraky stopy
nenechávajú. pomyslel si. Vydal sa kúsok po
stopách neznámeho noèného návtevníka.
Preiel nieko¾ko sto stôp, a priiel na kraj lesa
a tam sa zrazu ¾udské stopy konèili a na ich
mieste pokraèovali len vlèie. Matt na to
nechápavo zízal a horúèkovite premý¾al, èo
to má znamena. Nemal najmeniu chu ís k
pasciam, chcel sa vráti do svojho zrubu a tam
osta u navdy. No vtedy mu v jeho kótskej
tvrdej hlave trklo, zaal zuby, puku pevnejie
stisol v ruke a vyrazil smerom ku najbliej
pasci.
Ako sa blíil k miestu, kde by mala by
prvá pasca, zbadal v snehu líèie stopy
smerujúce k nej. Jeho srdce len tak poskoèilo:
Koneène dnes aspoò jedna dobrá správa.
Priiel u temer k pasci a zbadal nové stopy 
¾udské. Aj tie ili ku pasci. Vari mu len niekto
neukradol jeho koris. Podiiel bliie a zbadal
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videl ete tesne za sebou nieko¾kých svojich
synovcov a videl aj to ako z ostatného tucta
tipí, vybiehajú ïalí Lakotovia. No ako sa
vzïa¾oval
od
tábora,
ubúdalo
prenasledovate¾ov, a ostal len sám. Hnal sa
za neznámymi noèným chladom a prial si, aby
tomu u bol koniec. V narýchlo obutom
mokasíne ho tlaèil kameò a rozodieral mu kou
na chodidle, zima ho triasla aj napriek telesnej
námahe. Napriek tomu nièoho nedbal a stále
prenasledoval ¾udí, èo ho vyruili z príjemného
spánku. Útoèníci si mysleli, e sa zbavili svojich
prenasledovate¾ov, a tak zmiernili tempo a
rozsvietili svoje lampáe. Tým sa zmenil ich
náskok pred Osamelým Vlkom, ale vzápätí ho
zbadali ako sa ku nim enie. V momente
zahasili lampáe a zobrali nohy na plecia. To
ich u ale Osamelý Vlk doháòal. U sa blíil k
poslednému z nich, naahoval ruky, aby ho
zdrapil, ale neznámy ho zbadal uhol sa a
zastal, Osamelý Vlk sa dostal pred neho
prudko zastavil, obrátil sa a vrhol sa proti
nemu. Neznámy to èakal a oblúkom sa vyhol
útoku a prebehol popri Indiánovi. Keï sa ten
znova zvrtol k novému útoku, pohliadol do oèí
siedmych urastených chlapov, stojacich k¾udne
proti Osamelému Vlkovi. Boli to vetko belosi,
pod¾a obleèenia kovboji. Máme jeden z vaich
èarovných títov! ozval sa jeden z nich. Ten,
èo bol pred tým ve¾kým modrým stanom!
dodal druhý. Ve¾ký modrý stan patril
náèelníkovi Stojí Ako Jastrab a jeho kúzelný
tít bol jeho najcennejím majetkom, dostal
ho ete od svojho prastarého otca. Èo s tým
títom chcete urobi? opýtal sa Osamelý Vlk
priamo. Zajtra ráno ho prídeme vymeni.
Osamelý Vlk sa chcel proti nim pôvodne
vrhnú, ale boli to bieli mui a bolo ich viac.
On nemal zbrane ani doma vo svojom tipí, lebo
agentúra to nedovo¾ovala, ale títo kovboji mali
urèite pod pláami kadý aspoò jednu
búchaèku. Nechal to teda tak a zobral na seba
úlohu posla. Otoèil sa vykroèil smerom k
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táboru. Po chvíli sa obzrel, aby videl, ktorým
smerom sa vydajú kovboji. Bolo to tak ako
predpokladal. Ili po ceste na Ranè XX.
Teraz sa u mohol vráti do tábora. Keï
ho od neho delil len kúsok cesty, zdalo s mu
akoby zaèul dupot koní, ale potom to prestalo
a tak tomu nevenoval pozornos. Priiel do
svojho tipí, kde u vetci jeho synovci spali.
Nu si ¾ahol aj on.
Ráno bolo hmlisté a bolo po dadi.
Osamelý Vlk sa zobudil a keï si natiahol legíny
a zakrútil sa do bizónej prikrývky vyiel von.
Skoro kadý ho zastavoval a vypytoval sa ho
na jeho noèný záitok. Struène kadému
porozprával, èo sa stalo, no chcel sa èo najskôr
porozpráva z náèelníkom, ale toho nevedel
nikde nájs. Asi ete spí. Bude musie naòho
poèka. Vtedy zbadal velikú kopu medených
kotlíkov, oce¾ových dýk, vlnených prikrývok a
neviem èoho vetkého ete. Pri tom vetkom
stál bojovník menom Havran Modrý Chrbát.
Osamelý Vlk k nemu pristúpil: Hau Kola! Kde
sa to tu vetko nabralo?Zatia¾, èo si bol ty
bratku na svojej výprave za tými psami, èo nás
prepadli, my s náèelníkom sme boli prepadnú
agentúru a tak sa pomsti tým psom. Nebudú
viac na nás teka!Odkazujú, e prídu meni
tít za èosi iné. Vaa výprava nám zachránila
ná majetok. Hau Heèetu (To je dobré)! Ale tí
útoèníci beali smerom na ranè a ten je na
opaènej strane ako agentúra...hmm. Tým sa
ich rozhovor skonèil a Osamelý Vlk si iel za
svojou prácou.
Bol u hlboký deò a kovboji nechodili po
výkupné. Náèelník Stojí ako Jastrab priiel za
Osamelým Vlkom a pýtal sa ho na podrobnosti
jeho noèného dobrodrustva. Keï Vlk
dohovoril, náèelník sa naòho zadíval a
povedal: Pomstili sme sa nesprávnemu. Ja
odídem a vrátim do agentúry vetky veci, èo
sme odtia¾ zobrali. Vtedy prila za náèelníka
ena menom Ve¾ké Ústa, niee by mala nejako
zvlá ve¾ké ústa, ale stále len reènila a reènila.
7
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Aj teraz. Spustila na náèelníka, e ona to na
ranèi pozná, lebo bola vydatá za kovboja a e
to tam môe bojovníkom ukáza a e ich
náèelník musí pusti. Nakoniec náèelník tým
vetkým reèiam pod¾ahol a prikývol. Celý
rozhovor poèúvala kopa mladíkov, ete temer
detí a vetci chceli ís. No Osamelý Vlk vybral
len niektorých a tých so sebou a s Ve¾kými
Ústami zobral.
Vydali sa teda cez pláò na cestu. No ete
ani neopustili pláò u sa oproti nim vynorilo
spoza terénnej vlny stádo zatúlaných kráv a
nemienilo uhnú z cesty, a ho museli nakoniec
obís. Osamelý Vlk to povaoval za zlé
znamenie a chcel výpravu zrui, ale potom si
to rozmyslel a lo sa ïalej. Lakotovia li stále
po ceste a kým neprili na kopec nad ranèom.
Tam si to poriadne prehliadli a odboèili z cesty
do mokrých kríkov. Tadia¾ sa nepozorovane
priblíili a k ranèu. Ve¾ké Ústa im oznaèila
dve budovy ako ubytovne kovbojov. Osamelý
Vlk sa vybral sám k budovám a ostatných
nechal ukrytých pri ohrade, kým si to tu
neprezrie a nevymyslí nejaký plán. Zakrádal
sa popri stene jednej z budov a h¾adal èosi, èo
by mohli zobra a poui na výmenu. No niè
nenaiel, len skoro spadol do jamy, kde kojoty
vyhrabali màtvolu psa a a na kos ju obhlodali.
Vlk sa teda vrátil k svojim, ale vetci boli
rozlezení kde-kade a jedni sa dokonca snaili
ukradnú morku na výmenu za tít. Kým im to
stihol Osamelý Vlk vyhovori a vysvetli, e za
òu tít nedostanú, boli prezradení. Zbadali ich
toti kovboji, èo vèera prepadli osadu a teraz
chceli ís vyjednáva. Keï vak zbadali Vlkovu
výpravu, náhlili sa spä do ubytovne varova
ostatných. Ve¾ké Ústa sa za nimi rozbehla, e
ona to s nimi vyjedná a Vlk ju u nestihol
zastavi. Kovboji, len èo ju zbadali, sa na òu
vrhli a u bola ich zajatkyòou. Mladíci ju chceli
ís vyslobodi, no Vlk to povaoval za nemoné
a zbytoène riskantné. A tak sa celá výprava
vrátila rozladená s dlhým nosom na Medvediu
8
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pláò.
Vlk vylíèil s hnevom na Ve¾ké Ústa príbeh
neúspenej výpravy ostatným bojovníkom a
vrátil sa do svojej práce.
Po krátkom èase prili kovboji a doviedli
so sebou aj Ve¾ké Ústa  u nevládali poèúva
jej reèi a tak ju vrátili bez výkupného. Zato za
tít si pýtali za dve vrecia divých èerení. Na
to im podnáèelník Havran Modrý chrbát
povedal, len e sa musia poradi s náèelníkom
a ten teraz nie je v tábore.
Ako kovboji odili zaèalo sa vyèasova.
Slnko zaèalo svieti a chmáry ostali len na tvári
Lakotov, ktorí túili po zadosuèinení a treste
pre noèných hostí. Do takejto nálady sa vrátil
náèelník. Iiel hneï za Osamelým Vlkom. Ten
mu popísal svoju neúspenú výpravu. Dobre
vezmi si koòa, ideme sa na to pozrie len my
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povolenie, aby mohol hovori so Slávkom
medzi tyrmi oèami. Potom Hanka dôkladne
vyzvedala po svojom otcovi o èo ilo, lebo by
sa rada stala Jurkovou manelkou. Smiala sa
a plakala, Jurek jej dal svoju fotografiu a zlaté
hodinky, ktoré mu jeho otec priviezol z Ameriky;
Jurek je zámoný truhlár v Bratislave. Som
pozvaný na svatbu, dúfam, e sa mi podarí
dostavi sa tam. Aby som ich uistil, e to
myslím váne, dal som Hanke list pre môjho
priate¾a klenotníka a povedal som jej, aby si u
neho zadováila najkrajiu zbierku èeských
granátov ako svadobný dar. Slávek priniesol
ich rodinnú Bibliu a ja som spravil nejaké
zápisy.
Po silných slovenských stisoch rúk a
prianiach Mnoho tiastia, Boh Vás ehnaj, Boh
s tebou sme si dali na ramená nae zbrane a
batoinu a vyrazili sme. Keï sme vstúpili do
borovíc a otoèili sa, videli sme Slávka, ako
maskuje svoju jaskyòu a dcéry zahladzujú
nae stopy. Mesiac bol jasný a sneh sa trblietal.
30. októbra 1944
Pohybovali sme sa len keï bola tma a len
pozdå lesných ciest. Poèas dòa sme táborili v
borovicovom poraste, boli sme burcovaní
zvukmi delostrelectva. Pozorovali sme silnú
skupinu povstalcov, ktorí bojovali s horskými
po¾ovníkmi a modrou políciou (faisti). Faisti
skoro ustúpili, my sme sa pripojili k povstalcom
a boli sme ich hosami po celý deò. Bola to
zmieaná skupina Hechaluts, ZOB a DROR z
Rzeszowského okresu v sousednom Po¾sku,
ktorí pomáhali v naem povstaní a teraz sa
vracali naspä  cez ve¾ké mnostvo snehu 
do svojho operaèného priestoru medzi
Krakowom a Przemyslou. Ich lekárom bola
Rachel W., vdova po zavradenom idovském
doktorovi. Vedela a povedala nám o skvelom
èine skvelej skupiny Jesia Fryman Banda proti
Nacistom a nakàmila nás dvomi výbornými
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teplými jedlami. Keï títo statoèní idovskí
bojovníci vyrazili na pochod na sever, my sme
museli pokraèova na juh smerom na Koice,
kam sme dorazili iesty deò. V Koiciach sme
dostali príkaz pokraèova v ceste za naim
práporom, ktorý oèakáva ïaliu ofenzívu
Èervenej armády, aby sa s òou spojil a do
konca vojny.
V posledných dòoch II. svetovej vojny, na
mojej ceste do Èiech, som opä navtívil toto
miesto. Slávkova rodina ila prechodne v
diare. Navtívil som Martinov hrob a podíval
sa na vstup do jaskyne. Vzal som zvieracie
zuby, ktoré som zaniesol správcovi
paleontologického oddelenia v Uhorode, ktorý
zviera oznaèil ako dospelého jaskynného
medveïa Ursus spaeleus. Tu som si znovu
zaèal klás otázky: trhlina je príli malá, blok
vápenca a stalagmity pred òou nedovolia, aby
zvyky preli cez, zdá sa, e medveï musel
spadnú do mesaènej achty zhora  musela
teda ma spojenie s povrchom.
V korepondencii, prejednávajúcej plány
publikovania tohto denníka, Dr. George W.
Moore navrhoval teóriu, e mesaèná achta
mohla vzniknú rozpustením strmo uloenej
vápencovej vrstvy medzi paralelnými doskami
vápenca. Som ale skeptický. Celý vnútorný
povrch mesaènej achty má úplne homogénny
charakter. Takáto hypotéza taktie nevysvet¾uje
zvlátny, presne paralelný, jemne ryhovaný
vzor na povrchu steny v ¾avom rohu.
Pri mojej poslednej návteve tohto miesta
som skúmal úboèie hory nad jaskyòou a
nenaiel som iadny otvor èi achtu,
predpokladané spojenie, vedúce k mesaènej
achte. Ale na týchto ve¾mi strmých svahoch
tatranských hôr mohli zosuvy prípadné
spojenie zatarasi.

pripravil Budy
zdroj: http://www.speleo.cz
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striedali sme sa pri kopaní jeho hrobu, modlili
sa a pochovali sme ho zabaleného do
prikrývky. Slávek vztýèi budúcu jar poriadny
krí, na èo som mu dal 150 korún. Slávek ma
informoval o nepriate¾ovi smerom na východ
odtia¾to, ako najlepie mohol. Jurek a ja sme
sa vrátili do naej jaskyne o polnoci a on si
vzal obidve hliadky, lebo sa môe vyspa zajtra
cez deò.
28. októbra 1944
K¾udná noc, dobré raòajky. Vyryl som svoje
meno a ïalie údaje na koený opasok a spolu
so zlatou zadnou stenou zo svojich hodiniek
som ho stoèil, vloil obe rytiny do sklenenej
f¾ae, zazátkoval som ju kamienkom a gulièkou
z ílu zmieaného s dreveným uhlím a uloil
tento zápis do mesaènej achty na kôpku
popola z mojich fakie¾. Môe tu zosta ve¾mi
dluho, mono a do doby, kedy truktúra úplne
zmizne za oponou stalaktitov a stalagmitov.
Slávek nemá synov, jeho dcéry o tajomství
jaskyne nevedia a rovnako sa dcéry zvyèajne
vydávajú do iných dedín. Behom nieko¾ko málo
desaroèí o tom nebude nikto vedie, pokia¾
sa nevrátim spä a truktúru nepreskúmam.
Sedel som pri svojom ohni a rozmý¾al:
èo je zaè táto truktúra, s 2 m hrubými stenami
a s takým tvarom, e si preò nedokáem
predstavi iadne v dnenej dobe známe
vyuitie? Ako ïaleko zasahuje do skaly? Je
za mesaènou achtou ete nieèo iného? Aká
udalos, alebo kto ju umiestnil do tejto hory?
Je to fosílny antropogénny objekt? Je nieèo
pravdy v legendách, napríklad Platónových, o
dávno stratených civilizáciách s magickými
technológiami, ktorým ná rozum nie je
ochotný uveri, nieto ich ete pochopi?
Som rozumne uvaujúcí èlovek,
ovplyvnený akademickým vzdelaním, ale
musím pripusti, e tu, medzi týmito èiernymi
saténovými matematicky zakrivenými stenami
12
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som cítil, akoby ma uchvacovala ve¾mi
zvlátna a hrozivá sila. Ve¾mi dobre chápem,
e jednoduchý, ale inteligentný a praktický
èlovek ako Slávek a jeho predkovia tu cítia
kúzla, skrývajú túto achtu, a tie sa boja, e
keby existencia tejto mesaènej achty bola
niekedy objevená, prilákalo by to armády
turistov a vetko, èo je s tým spojené  kopanie
tunelov,
odstrely
skál,
hotely,
komercionalizáciu, ktorá by istotne znièila ich
poctivý ivot spätý s prírodou. Pokia¾ sa sem
niekedy vrátim, bude to s tímom mlèanlivosou
viazaných expertov: geológov, metalurgov,
speleológov a pokia¾ objekt má naozaj význam
pre rozvoj vedomostí a vlastnej civilizácie,
bude príleitos ho nájs len pri repektovaní
Slávkovych záujmov.
Na spiatoènej ceste do jaskynného
táboriska som zahrabal a zamaskoval
plazivku, ktorá vedie smerom k stene; jaskyòa
môe ma vchody, o ktorých Slávek nevie a
nejaký náhodný objavite¾ môe zaèa
devastova achtu pri h¾adaní pokladu, skôr
ako by mohla prís vedecká expedícia. Dorazil
som do táboriska po tretej poobede a asi o
piatej pøiiel Slávek so svojimi dcérami a
priniesli nieko¾ko vajec natvrdo. Jurek si vpýtal

Vertikálny rez Mesaènou achtou a jaskyne, ktorá k nej vedie
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dvaja.
Nasadli na kone a cvalom sa hnali k ranèu.
Kone nechali v kríkoch a vydali sa bliie.
Tentoraz ili z inej strany a k iným budovám,
lebo Ve¾ké Ústa oznaèila Vlkovi nesprávne
budovy a aj preto bola ich výprava neúspená.
Vlk ostal trochu pozadu, aby dával pozor a k
budovám, kde bývali kovboji sa zakrádal len
Stojí Ako Jastrab. Po chvíli sa vrátil so slovami:
Sú tam len traja. Ostatní asi ili na pastviny.
Ideme do tábora a vrátime sa sem s posilou.
V tábore obiiel Osamelý Vlk bojovníkov,
ktorých si vybral Stojí Ako Jastrab. Boli to
Havran Modrý Chrbát, Pútna Krysa, Letná
Búrka a pridal sa k nim aj Plamene Hada.
Bojovníci sa poma¾ovali do boja, do vlasov si
zaplietli orlie perá, vysadli na kone a vyrazili
smerom na ranè. Tentoraz sa vôbec neskrývali.
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Plným tryskom vleteli do dvora medzi ubytovne
kovbojov. Pred vchodom do jednej z budov
zarazili svoje kone a z bojovými pokrikmi a
jaèaním vbehli do vnútra. Traja kovboji, èo boli
vo vnútri nechápali, èo sa deje, poma¾ované
jaèiace betie, im brali rad radom vetky
cennejie veci a oni sa od prekvapenia ani
nepohli. Jastrab dal zrazu povel píalkou z
orlej kosti a Indiáni zaèali vybeháva von.
Kovboj, èo stál blízko pri dverách vybehol von,
aby Havranovi vyrval jeho koris, ale
nepodarilo sa mu to. Posledný budovu opúal
Osamelý Vlk, a tak sa kovboj rozhodol, e tento
Indián mu u neujde a chcel mu zavrie dvere
pred nosom. Namiesto toho len Vlka zavrzol
do dverí. Ten sa vak nedal a kovbojovi
zavreal do tváre tak, e pustil dvere. Osamelý
Vlk mu ich bleskovo vyrazil, udrel ho do tváre
a tým si zapoèítal coup. Kým sa kovboj
spamätal, vetci u sedeli na koòoch a uháòali
k bráne ranèa. Tam sa akurát stretli s prvými
kovbojmi vracajúcimi sa z pastvín, vpredu iiel
hlavný vinník vèerajieho prepadu a keï videl
Indiánov enúcich sa oproti nemu, vytiahol kolt
a chcel vystreli, ale Pútna Krysa bol u pri
òom, vihol jeho koòa svojim bièíkom zo
surovej koe a sa vzopäl a strelec musel svoju
zbraò zahodi, aby sa udral na koni. Lakotovia
sa bez skrivenia vlásku na hlave dostali z ranèa
a kovbojom ostali len oèi pre plaè.
Ako sa Bojovníci vracali do tábora napadlo
Havranovi, e by mohli ís znova na ranè a
unies niekoho, aby sa poistili a aby kovbojov,
ktorí u ïalí útok neèakajú poriadne vyplaili.
Tak vetci odcválali do tábora, zobrali si èerstvé
kone a aj jedného navye, zloili lup a zobrali
povrazy. Potom ako za starých èias odili z
tábora pomalým krokom spievajúc monotónnu
bojovú pieseò: Heja nana, Heja nana, Heja
Heja, Heja nana... Pieseò doznela a v tom
okamihu vetci bojovníci vyrazili do trysku
smerom k ranèu.
Ranè u bol na doh¾ad. U míòali prvé
9
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M E S A È N Á  A C H TA
...pokraèovanie

ohrady pre dobytok a tu zbadali ako si
vykraèujú dve biele sleèinky smerom k
ubytovniam kovbojov. Bojovníci sa na seba
pozreli a vyrazili k nim. Najbliie bol Osamelý
Vlk. Zoskoèil z koòa a rozbehol sa za jednou z
dievèat. Tá prebehla cez ohradu s mladými
býèkami a tie sa tak splaili, e skoro Vlka
udupali, keby nebol dostatoène sviný. Tento
manéver dievèine nepomohol a u bola v jeho
moci. Doviedol ju ku koòom, kde ju prevzal
Plamene Hada, vysadil ju na koòa a zviazal
jej ruky. Po tomto èine. Lakotovia zmizli ako
gáfor.
V tábore na Medvedej pláni panovala
rados. Vetci s obdivom vítali vracajúcich sa
bojovníkov. eny boli zvedavé na zajatkyòu.
Zobrali si ju pod svoje krídla a jedna mladia,
èo chodila do koly bieleho mua v nej
spoznala jednu zo svojich spoluiaèok. Take
mladú beloku trochu preiel strach. Nikto jej
neublíil a kadý k nej bo milý. Bojovníci sa o
òu ani nestarali. Tí pripravovali obranu tábora.
Táborový hlásnik Letná Búrka chodil po tábore
s bubienkom a oznamoval vetkým
10

bojovníkom, mladým muom, ale aj chlapcom,
aby si vyrobili primitívne luky, ípy, èi otepy a
pripravili sa na obranu tábora.
Slnko u pokleslo nad obzor, keï na okraji
tábora stála dlhá èiara måkvych indiánskych
bojovníkov a na kopci pred nimi sa zhrèili bieli
honci. Tí vyslali k Indiánom troch
vyjednávaèov. Keï sa priblíili, pricválal k nim
Stojí Ako Jastrab, zarazil svojho koòa: Dajte
nám èo je nae, berte si èo je vae! A odcválal
do tábora. Indiáni zloili svoju koris a priviedli
zajatkyòu. A kovboji doniesli náèelníkov
kúzelný tít. Letná Búrka ho zobral, cválal s
ním pozdå jasajúcej rady bojovníkov a
zaniesol ho náèelníkovi do jeho stanu. Ostatní
bojovníci jasali, výskali a vydávali bojové
pokriky proti honcom, a kým tí nezmizli z
doh¾adu.
O nieko¾ko dní po týchto udalostiach si
Osamelý Vlk zbalil svoje tipí a uiel z rezervácie
do Èiernych Hôr ku ¾uïom Splaeného Koòa,
ktorí ete stále ili starým spôsobom.

ungmanitu Ina

Opustil som mesaènú achtu, obliekol sa,
iiel na miesto, kde sú netopiere a dostal som
sedem z nich. Jurek ich naplnil chlebom a
bylinkami a mali sme vynikajúce holúbätá.
Slávek a Olga, jeho druhá dcéra, prili za
súmraku a priniesli seno, slamu, ovèie koe,
ïalie lieèivé byliny  selfheal (Prunella vulgaris - Èernohlávek obecný) a stonecrop (Sedum anglicum, acre aj. - rozchodník) a semena
z kosatca, ktoré sú výbornou náhradou za
kávu. Vyprevadil som ich, nazbieral borovicové
fakle a dve dlhé tyèe a okolo polnoci som sa
vrátil naspä. Martinovi som dal posledné
aspiríny a sladkú vodu. Jurek si vzal obidve
hliadky.
26. októbra 1944
Noc bola dobrá. Iel som do mesaènej achty,
aby som pokraèoval v experimentoch. Ani keï
som pripevnil karbidku na najdlhie spojenie
tyèí, aké som bol schopný urobi, neosvetlili
horný koniec stien. Vystrelil som nad osvetlenú
èas; gu¾ky spôsobili ve¾ké iskry a ohluujúce
ozveny. Potom som vystrelil horizontálne do
zadnej steny s podobnými efektmi  iskry,
dunenie, iadne èrepiny alebo úlomky, ale zato
pól palca dluhá ryha, ktorá vydávala tip¾avý
zápach. Potom som pokraèoval v kopaní v
¾avom rohu mesiaca a videl som, e vlnkovaný
vzor sa roziruje smerom nadol.
V pravom rohu som iaden taký vzor
nenaiel. Opustil som mesaènú achtu, aby
som vyskúal prednú stenu a to, èo ju
obklopuje. Blízko stalaktitov sú akési bodky,
podobné sklovine, ktoré, keï som ich
zokrabal, poskytli práok príli jemný na to,
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aby som ho pozbieral bez lepidla, které skúsim
uvari z pazúrov naich holúbät. Chctel som
získa vzorku toho zvlátneho materiálu zo
steny, ale aj keï som vystrelil dve gu¾ky do
trhliny smerom na výènelky, ktoré som
zasiahol, docielil som len odraz, zadunenie,
ryhu na stene a rovnakého tip¾avého zápachu.
Po ceste k ostatným muom som chytil
nieko¾ko netopierov a mali sme opä
holúbätá. Prikázal som Jurkovi, aby
starostlivo odstránil vetky stopy po nich a
schoval pazúry. Slávek tentoraz priniesol tvr
jeleòa, pol kila soli a plechovku karbidu. Jurek
si vzal obidve hliadky.
27. októbra 1944
Martin v spánku zomrel. Jurek pozná jeho
rodinu, zobral si na staros jeho veci vrátane
peòaenky s 643 korunami, hodinky s retiazkou
a mnou vystavený úmrtný list. Teraz sme vo¾ní,
môeme odís a opä sa pripoji k námu
práporu, ktorý je niekde východne od Koíc.
So svojou palicou môe Jurek denne prejs
nejakých 10 km, musíme sa stále
premiestòova opatrne. Vyrazíme zajtra.
O desiatej dopoludnia som iel do jaskyne
a skúmal niektoré úseky, èi tam nie sú cesty,
ktoré by viedli k mesaènej achte odzadu,
h¾adal som takisto ¾ad a jedovatý vzduch, o
ktorých hovoril Slávek  niè takého som
nenaiel, èo ale neznamená, e tam nie sú.
Potom som sa spustil do mesaènej achty, aby
som ju naèrtol a tie za úèelom kopania a
premý¾ania. Do tábora som sa vrátil okolo
tvrtej poobede. Prikázal som Jurkovi, aby
prichystal nau batoinu, vyèistil zbrane,
pripravil jedlo na sedem dní a nachystal vetko,
èo u nebudeme potrebova, aby sme to vrátili
Slávkovi. Slávek priiel s obidvomi dcérami,
ako by rodina vycítila, e Martin zomrel.
Odniesli sme ho medzi zakrslé borovice, k
zákopu, kde dostal svoju smrte¾nú ránu,
11

