Medzinárodný deň školských knižníc v 6. A
Pieseň o Muránskom zámku
Tisíce zbojstiev a kdejakú krutosť
vyviedli pánom a poddaných ťali,
nikto z nich nepoznal najmenšiu ľútosť,
dobytok brali, na Muráň hnali.

Tritisíc španielskych žoldnierov cválalo,
husári, junáci v zbroji sa jagali,
tiež zopár uhorských pánov sa pridalo,
že strescú výčiny lupičov trúfalých.

I nastal nárek a prosenie boha,
krik, plač a kvílenie nešťastníkov,
volala do neba krivda už mnohá
vo dne i v noci znel ľudský vzlykot.

Ešte sa našli aj ďalší odbojníci
v Uhorskej krajine prebývajúci,
čo sa vždy stavali kráľovi oproti,
lebo si mysleli, že ich nik neskrotí.

Muránsky zámok v Uhorskej zemi,
na vysokej skale bol postavený.
Bielo sa ligotal medzi horami,
za múrmi skrýval rad skvelých siení.

Nezabudol pánboh napraviť tie veci,
aby tu na zemi mohli dýchať všetci.
Lúpežníkov, vrahov potrestal on veľmi,
aby mali pokoj ľudia dobrí, verní.

Začal boj o bašty. Sitno pána mení
aj zámok Gýmeš je už obkľúčený,
čoskoro ho vojsko kráľovské dobylo
a pod zámok Hrušov sa ihneď strojilo.

A Matej Bazald žil, prebýval tam rád
v sprievode bratov a svojich synov.
Kastelán Ferenc mu pozháňal chamraď,
lúpežnú bandu zlých lotrov, kmínov.

Veď o tom píše už prorok Izaiáš
v kapitole svojej tridsiatej tretej:
„Ach, človeče hriešny, prečože tak zbíjaš,
veď či sám raz budeš olúpený menej?!“

Nepomôže nikde nikomu viac skrýša,
keď sa naňho pozrie spravodlivosť vyššia.
Levice i Hrušov otvárajú dvere,
Čabrag, Sitno, Muráň kráľ si naspäť berie.

Radili sa tam a úklady kuli,
premnoho ľudí už ozbíjali,
zamordovali – a na pravdu pľuli,
zajatcov na Muráň vodievali.

I svetom letí už ako blesk novina:
poslal kráľ Ferdinand svojho generála,
aby on potrestal krutého zlosyna.
Je to gróf Mikuláš, pochádza zo Salma.

Kráľ Ferdinand hneď mocne prikazuje,
nech generál Salm sem strelcov došikuje,
ten muránsky zámok obkľúči dokola,
ale Bazald v ňom nech o milosť nevolá.

Peter Glocko
Tomáš a lúpežní rytieri
Dňa 23. októbra 2017 sme sa my, žiaci 6. A, zoznámili s Tomášom, hlavnou postavou knihy
TOMÁŠ A LÚPEŽNÍ RYTIERI alebo ZA KAMEŇOM MUDRCOV. Spolu s Tomášom sme zatúžili spoznať
tajomstvá Muránskeho hradu. Ocitli sme sa v 16. storočí, do ktorého sme sa dostali cez muránsku
studňu. Doráňaných pádom nás zachránil rytier Maco...
Najprv sme sa oboznámili s Piesňou o Muránskom zámku. Na mape sme našli Muráň.
Dozvedeli sme sa rôzne historické udalosti, ktoré sa spájajú s Muránskym zámkom a spoznali sme aj historické postavy, ktoré
v ňom pôsobili. Potom sme si čítali z knihy Tomáš a lúpežní rytieri. Čítanie to bolo zaujímavé, veď kto by nechcel cestovať
v čase! Porozprávali sme sa o prečítanom príbehu a napísali krátku báseň – Cinquain – na tému studňa. Bola to zaujímavá
hodina a svedčia o tom básničky aj fotky.
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