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LÍSTOK 
DO NEBA

Svätý Peter vyjde ráno
pred nebeské vráta,
keď tu práve poštu nesie
Katarína svätá.

Plnú nôšku – list na liste,
haky-baky samé,
a na jednom zablysnú sa
tri kopčeky známe.



„Hľa, pozrime,“ svätý Peter
natešene vraví,
„nuž veď nám to píšu deti
priamo z Bratislavy!“

Spomenul si starý baťko,
jak to bolo niekedy,
keď šli pozrieť s Kristom Pánom
na Slovensko do biedy.

Putovali po salašoch,
potom zimou skrehlí
zavše oni – vandrovníci
do dediniek zbehli.

Dali im tam jedlo, nocľah
i milého slova,
čo sa rado, veľmi rado
na dno srdca schová.

Spomína si na tie cesty
svätý Peter starý,
ústa sa mu usmievajú,
radosť svieti v tvári.

Berie chytro list do ruky
a bums! – rajská brána.
Boží vrátnik nedočkavo
okuliare zháňa.

4 Mária Rázusová-Martáková



Píšu deti z Bratislavy,
píšu lístok biely,
že by snehu, že by
sánkovačku chceli.

Že je smutná taká zima,
keď je cesta suchá,
keď len na tvár a do chrbta
ostrý vietor fúka.

Pekne prosia anjeliky
nech nasypú snehu,
aby mohli so sánkami
rozletieť sa z brehu.
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„Ej, ej, hm, hm, toľká krivda!“
Svätý Peter vraví.
„Všetko sa to, deťúrence,
v našom nebi spraví.“

A dlaňami hneď zatlieska,
anjelský zbor letí:
veľkí letia vážnym letom,
šantia malé deti.



Hneď sa zhrčia kolo Petra,
v tvári trochu bledí:
– prečo mu zas v dobrých
očiach
taká prísnosť sedí?!

„Ticho,“ Peter odkašle si,
podíva sa zboku:
„Ktoríže ste rozsýpali
snehu tohto roku?“

Hŕba sa ich prihlásila.
Peter zdvihol hlavu:
„Nuž a prečo obišli ste
mesto Bratislavu?“



„Tá je nnnnízko…“ bojazlivo
najstarší z nich riekne.
„Ach, huncúti, máte vy tu
za poriadky pekné!

Je vám nízko? Snežíte len
na tatranskú hoľu?
Sem lopaty! Tento kopec
zhádžte rýchlo dolu.

Spúšťať krúpky – mäkký páper,
sniežik ligotavý,
nech si zvýsknu aj tie moje
deti z Bratislavy!“



Keď anjeli pozmetali
všetky vločky na zem,
svätý Peter dal im za trest
veľmi prísnu kázeň.

Potom kúty otmaveli,
prišla nôcka tichá…
O chvíľu už všetko v raji
sladkým spánkom dýcha.



Dve odbili po polnoci,
svätý Peter vstáva;
ochkal, stenal od večera 
– bolela ho hlava.

Bim-bam, bim-bam, bim a bam…
sluhov neba rýchlo zvolá.
Pribehli hneď anjelici,
stáli si do kola.

„Ty choď vzbudiť Slnko zlaté,
nech už na deň brieždi.
Ty Mesiačik volaj domov,
ty choď zhášať hviezdy!“

POTRESTANÉ SLNIEČKO



Tak oddávna povinnosti
pripomína v rade,
poriadku vždy musí učiť
všetky duše mladé.
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