
Picko zvládol aj svoj posledný vander

Rád chodil po horách, spoznával nové miesta a prespával v kosodrevine pod tatranskými štítmi, kde nachádzal pokoj v duši, 
aby sa  vrátil a potom tento pokoj rozdával vôkol seba. Bolo len prirodzené, že si prial, aby jeho popol neostal pod zemou, 
ktorá mu vzala život, ale vysoko v horách, ktoré si počas svojich prechádzok zamiloval. Dňa 3. októbra sa 28 kamarátov roz-
hodlo splniť posledné želanie Borisa Koprnu a vybralo sa spolu s ním na jeho posledný vander - Slavkovský štít.  Po ťažkom, 
ale peknom, štvorhodinovom výstupe, počas ktorého veľakrát zaznelo, že si mohol vybrať radšej Gabčíkovo, sme sa s Pickom 
rozlúčili naposledy . 
Keď vietor v tichu roznášal jeho popol po skalách Slavkovského štítu a miešal ho so slzami, ktoré nám strhával z tvárí, vedeli 
sme, že sa sem, za svojím kamarátom o rok vrátime. Len si musíme vybrať iný štít, lebo ako poznám Picka, on na jednom 
mieste dlho neobsedí.

Vladislav Horváth
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Divná jeseň
Jeseň ešte neuvoľnila zo stromov 
listy a už sme sa uplynulý mesiac 
prebúdzali do zamrznutých a zasne-
žených dní. Stará známa veta, že nás 
zima opäť zaskočila, neplatila len pre 
cestárov, ale pre nás všetkých. Sme 
naučení žiť podľa pravidiel, zvykov 
a tak októbrový sneh len posilňoval 
myšlienku, že tento rok je iný. Veď 
keby všetko išlo tak ako má, boli 
by medzi nami ešte naši kamaráti, 
s ktorými by sme na jeseň chodili 
nie na sánkovačku, ale na hríby. 
Žiadne keby nevráti čas späť a tak, 
keď  budeme na „Dušičky“ so svieč-
kou v ruke  spomínať v pokoji  na 
svojich zosnulých príbuzných a ka-
marátov, vyslovme si želanie: „Nech  
sneží, keď má a hlavne, nech nás 
žiadne prekvapenie už nikdy neobe-
rie o tých, ktorých máme radi“.

Vladislav Horváth

Keď chýba Špikyho sólo

V sobotu 17. októbra sa muzikanti a 
priatelia Milana „Špikyho“ Kontinu 
stretli na Mladosti, aby si spome-
nuli na kamaráta, ktorý náhle, bez 
posledného úderu do bicích, odišiel 
v septembri do inej kapely, ktorá sa 
zo svojho turné už nikdy nevráti. 
Špiky, ktorý hrával v mnohých rocko-
vých zoskupeniach sa posledné roky 
venoval country hudbe s handlovský-
mi muzikantmi, ktorí mu v sobotu 
zahrali, tak ako sa patrí, až do rána. 
V piesňach, ktoré s nimi hrával, 
sme márne čakali na jeho sólo, to 
už hráva v inej kapele spolu s Daf-
nym, Dodom Suchým a mnohými 
ďalšími.

Vladislav Horváth


