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Chlapec z Turca alebo ako randiť v Turci 

Bol raz jeden chlapec  menom  Nimród. Pýtate sa, prečo také zvláštne 

meno? Niektorí rodičia potrestajú svoje deti hneď pri narodení. Nimród to nemal 

v živote ľahké nielen kvôli svojmu menu. Nebol najkrajší a bol trošku pri sebe. 

Maxo bol jeho starší brat. Ten bol skvelý, krásny,  múdry a všetko mu išlo ako 

po masle. Nespravodlivé, však? 

Chlapci bývali v nádhernom Turci, plnom krásnej prírody a s veľkým 

množstvom kultúry. Keďže Nimród bol samotár, často chodieval na Národný 

cintorín v Martine. Stávalo sa mu, že mával vidiny a S. H.Vajanský mu radil, 

ako zapôsobiť na dievčatá alebo mu E. M. Šoltésová dávala kondičné tréningy, 

aby jeho BMI bolo také, aké by mal mať chalan v jeho veku. Veľa času sa 

zdržiaval aj v nádhernej Necpalskej či Gaderskej doline.  

Nimród nemal veľa kamarátov,  celé dni sa učil a v škole dosahoval 

výborné výsledky. Páčila sa mu jedna krásna dievčina menom Žofia. Všetci 

chalani po nej  išli, ale  Nimród sa tak veľmi hanbil, že sa jej bál čo i len 

pozdraviť. Dokonca si tak nechtiac vyrobil riadny trapas.    

 Na konci  leta  išli Žofka a jej partia  na kúpalisko do Turčianskych 

Teplíc.  Nečakane sa tam ocitol aj Nimród. No, až taká veľká náhoda to nebola, 

ale tomu sa venovať nemusíme.  Nimród začal spolužiakov sledovať. Najskôr 

len z diaľky, ale vo svojom úkryte nevydržal veľmi dlho. Tajne  a pomaličky sa 

plížil,  no vtom ho zrazu partia so Žofkou zbadala.  Chalani z jej partie vybuchli 

do hurónskeho smiechu. Aj keď im Žofka hovorila, aby prestali,  nepočúvali ju. 

A tak Nimród spanikáril a začal utekať preč. Žofka sa za ním rozbehla, ale 

márne. Nimród  zdúchol ako gáfor. Maxo spozoroval na bratovi, že sa naozaj 

trápi. A tak Nimród vyšiel s pravdou von a priznal sa, aký trapas sa mu stal. 

Maxo mu poradil, aby za Žofkou zašiel a ospravedlnil sa jej. Prvý deň po 

prázdninách sa Nimród odhodlal a išiel sa Žofke ospravedlniť. Aj keď sa veľmi 

bál, nemal čo stratiť. Nadýchol sa, pristúpil k dáme svojho srdca a slušne sa 

ospravedlnil. Žofka mu, na jeho prekvapenie, odpovedala, že sa nemá za čo 

ospravedlňovať a že  to ona je tá, čo by mu mala povedať prepáč. Navrhla mu 
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priateľstvo. Nimród však nechcel ostať so Žofkou  iba vo ,,friend-zone“, a tak na 

sebe pracoval. Mesiace cvičenia a behania po turčianskych dolinách priniesli 

svoje výsledky.  Stal sa z neho krásny a vyšportovaný chlapec.  

 V škole skúsil šťastie a pozval Žofku na rande. Ona neodmietla a už  

v sobotu išli na piknik na Martinské hole. Rande dopadlo výborne, a tak išli aj 

na ďalšie.  Keďže Nimród miloval divadlo, zišlo mu na um,  že to bude ideálne 

miesto na ďalšie zblíženie. Dlho premýšľal, na aké predstavenie by Žofku 

zobral. Nakoniec sa rozhodol pre sitcom www.narodnycintorin.sk. Aj tam 

predsa ide o lásku. O lásku k žene, k poézii, k národu, k histórii... Žofke sa večer 

náramne páčil, a tak išli aj na  ďalšie predstavenie – Vojna nemá ženskú tvár. 

Predstavenie o ruských ženách v druhej svetovej vojne Žofku dojalo. Po 

predstavení bolo vonku príjemne teplo a keďže už bolo konečne 

zrekonštruované Amfiko, ešte sa išli ruka v ruke prejsť.  Tam to prišlo – prvá 

pusa. Poznáte  taký ten trápny moment a odhodlanie priblížiť sa k perám toho 

druhého? Nimród to dokázal! Pobozkal Žofku!      

 Žofka a Nimród začali spolu chodiť, majú sa najradšej na svete a môžete 

hádať, kde  dodnes randia. No predsa stále u nás – v Turci!  

 

      Maxim Lechan 
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Poznáš kraj ten? 

 

Turiec, sladký Turiec, 

kdeže máš ty začiatok a koniec? 

Tvoje mohutné hory, kopce sa tiahnu tam, 

od holí, strání k dolinám. 

 

Máš hlbokú históriu, ktorú každý obdivuje, 

priam báda po jej zrodení. 

Rodia sa tu naozajstné diela, povedala by som  – 

 unikáty Zeme. 

 

Všetko je tu cenné! 

 

Rieka, plaviaca sa do neznáma, 

divadlo, múzeá, kultúrne akcie, 

maliari, básnici, spisovatelia, herci– 

prosto pracovití ľudia, ktorí sú hrdí na teba. 

 

Pýš sa svojou krásou, čerstvým vzduchom plným zelene, 

myšlienok, pokoja a dobroty! 

Si mocný a vznešený! 

 

Nie každý môže byť taký šťastný a bohatý! 

Kdeže máš teda začiatok a koniec, 

Turiec, sladký Turiec? 

Eva Oľhová  


