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Hlavná cena XIII. ročníka Jašíkových Kysúc: 
Murín Gustáv 
Prozaik, esejista, autor literatúry sci-fi a rozhlasových hier, spolupracuje 
s televíziou. 
Narodil sa 9. 4. 1959 v Bratislave. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave. Po štúdiách pracoval  r. 1988 – 1993 ako vedecký pracovník  
Ústavu molekulárnej a subcelulárnej biológie, od 1993 v Ústave bunkovej 
biológie  UK v Bratislave. 
Z diela: Návraty zo svetla / 1990/, Pud kontra kultúra / 1994/, Orgazmodrómy 
/1997/, Tak ako bohovia /2001/;  
Rozhlasové hry: Niečo navyše / 1988/, Čím chceš byť roku 2004? /1991/. 
 
 

Kolotoč  
(Úryvok) 

 
Po skúsenostiach, ktoré by mi nezávidela ani osvedčená nevinná obeť 

Snehulienka, či iná rozprávková bytosť, prenasledovaná zlými silami, som 
minulý týždeň dospel k záveru, že chýbať v škole pre oficiálny dôvod ochorenia 
sa nevypláca. To je už lepšie uliať sa, pretože: 
  za 1.  človek aspoň sedí doma a nelieta po doktoroch;             
  za 2.  keď ho načapajú, vie za čo;                                                                        

za 3.  keď ho nenačapajú, má radosť. 
 
  A tu, prosím, nevinný človek príde k úrazu a ani nevie ako. Celý ten 
bengál začal úplne nevinnými bolesťami hlavy a nejakou tou   závraťou navyše. 
Nič vážne, ale keď moje svojpomocné liečenie /B-vitamín a nepozeranie 
televízie/ nezabrali ani na tretí deň, rozhodol som sa zájsť za školskou lekárkou.  
Naša doktorka je sympatická, milá, príjemná osôbka, ktorá všetky tieto 
vlastnosti  hravo zakryje bielym plášťom a presvedčením, že každý, kto vstúpi 
do ordinácie, je simulant. Jej sestrička je trochu iného názoru, podľa nej sú 
simulanti aj tí, čo nevstúpia do ordinácie, ibaže majú zrejme slabšie nervy a 
viacej zdravia. V tomto presvedčení ich utvrdzuje fakt, že do ordinácie chodí 
skutočne niekoľko simulantov, ktorých našťastie obidve veľmi dobre poznajú a 
vypíšu im ospravedlnenku už v okamihu, keď sa objavia v čakárni. Veď čo 
iného sa dá robiť s ľuďmi, ktorých človek veľmi dobre pozná a ktorí navyše 
robia všetko preto, aby osobne dokázali pravdivosť jeho teórií. Takíto starí 
známi už vbiehajú do ordinácie rovno s vyhlásením, že im nič nie je, ale že v ten 
deň ich čaká písomka a tú by bolo najlepšie vyležať. To všetko som ja neurobil, 
čo ich okamžite presvedčilo, že som simulant. Navyše prefíkaný, pretože som sa 
v ordinácii objavil po vyučovaní!! 



 


