literárne okienkO

Návod na zbalenie chalana
Potrebujeme: 800g šťastia, 600g
úsmevu, 400g temperamentu, 1PL
dobrého dojmu, štipku krásy, 250g
srdečnosti, 100g jemnosti, 1 kávovú
lyžičku citu.
Ako na to:
Do misky vložíme 800g šťastia a
400g temperamentu. Poriadne to
vymiesime a postupne pridávame
250g vďačnosti a 100g jemnosti.
Vyšľaháme to do tuhého stavu.
Tuhu zmes vylejeme do poriadne vymasteného plechu a dáme zapiecť na
15minút do rúry na 220 stupňov.
Kým sa nám zmes pečie, pripravíme si polevu. Do misky vložíme
600g úsmevu, 1PL dobrého dojmu,
1kávovú lyžičku citu a štipku krásy.
Ak máme tuhú zmes, zapečieme do
zlatista, vylejeme na ňu polevu a
dáme trocha zapiecť. Veľa úspechov.

anonym

Jeseň
Leto nás opúšťa,
jeseň nám prichádza.
Zrazu sú stromy bez lístia,
a na scénu sa vietor uvádza.
Obloha je plná čudesných tvorov,
sú známe ako draky s farebnou hrivou,
les sa nezaobíde bez zvieracích nezbedníkov,
a hrajúcich sa človiečikov.

Čo práve čítam

Tovar
Kým som chodila ešte na základnú
školu, moja mama sa vždy hnevala,
že málo čítam. Keď som šla do kina
na film “Súmrak”, kamarátka mi
povedala, že kniha je oveľa lepšia. Tak
som si ju od nej požičala a začala som
ju čítať. Postupne ma to začalo baviť
a prečítala som všetky pokračovania
tejto knihy. Potom som presvedčila
mamu, aby kúpila zopár kníh. Kúpila
mi knihy, ktoré sa zaoberajú problémami mladých ľudí- drogy, anorexia,
bulímia... Tie som mala tiež za krátky
čas prečítané. Mojimi obľúbenými knihami sa stali Súmrak, Nov,
Zatmenie, Úsvit, Tovar,... tú poslednú som mala prečítanú za pár dní a
myslím si, že by mala byť pre ľudí,
ktorí by chceli aspoň raz vyskúšať
drogy. Knihu TOVAR napísala Tatiana Melasová. Táto kniha zachytáva skutočný príbeh.
O spisovateľke: Tatiana Melasová sa
narodila v máji roku 1982. Pochádza zo Senca, kde žije. Absolvovala
Hotelovú akadémiu v Pieštanoch.
Od pätnástich rokov bola závislá od
tvrdých drog. Podstúpila niekoľko
neúspešných liečení. Od roku 2009
rieši svoje problémy so závislosťou v
Budmericiach, zatiaľ úspešne. Tam
napísala túto knihu.
Bez mena.

Čo práve čítam ...

Klárina vojna
Túto knihu som si vybrala preto, aby
mi pomohla pochopiť minulosť a tešiť
sa z prítomnosti.
21. júla 1941 nacisti obsadili malé
poľské mestečko Žolkiew, čím sa
navždy zmenil život 15-ročného
židovského dievčaťa Kláry. Všetkých
susedov a známych naokolo pozabíjali
alebo deportovali, no Klárina rodina
sa spolu s daľšími dvoma židovskými
rodinami skryla vo vlasnoručne vykopanej pivnici. V dome nad nimi bývali Beckovci, poľská rodina nemeckej
národnosti. Pán Beck bol pijan,
sukničkár a ako o sebe tvrdil, antisemita, a predsa, riskoval celú vojnu
život, aby jeho chránenci prežili. Beck
usporadúval v byte nad pivnicou, kde
sa skryvali Židia, pijanské večierky,
na ktoré chodievali policajti a esesáci,
dokonca si začal aj ľúbostný vzťah
so ženou z bunkra, čím sa už aj tak
neznesiteľná situácia osemnástich
skrývajúcich sa Židov ešte zhoršila.
O 60 rokov napísala Clára Kramerová knihu podľa denníka, ktorý si
viedla v úkryte, spomienky na tieto
udalosti.
Brigita
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