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     Žijeme v uponáhľanom 
svete, dni sa míňajú ako 
obrázky v kine, často si ani 
nevšimneme, že sa okolo nás 
presúva masa akýchsi cudzích 
ľudí, zaznamenáme ich, a do 
našej obmedzenej pamäti 

vniknú iba akési nejasné tváre, úsečné pohľady, tí 
ľudia by nám mohli byť blízki, ale v tom prípade by 
sme nemohli žiť v tomto uponáhľanom svete, kde sa 
dni míňajú ako obrázky v kine a kde si nevšimneme, že 
sa okolo nás presúva masa akýchsi ľudí... 
nekontrolovateľná  a nám neznáma, ale môže v nej byť 
aj niekto, kto sa neponáhľa (alebo áno), ale popritom  
myslí aj na iné veci, ako je biznis, peniaze, kariéra – 
trebárs na poéziu. Zdá sa vám to nemožné, 
neuveriteľné, nebodaj banálne? Zámerne nepíšem 
„reálne“, pretože vás nechcem ohlupovať povedzme 
tvrdením, že aj v tomto uponáhľanom svete sa nájdu 
takí, čo si nájdu čas zastaviť sa a miesto takých vecí 
ako biznis, peniaze, myslia na poéziu, ba nielenže 
myslia, ale ju dokonca čítajú a sami sa (už roky) 
pokúšajú napísať nejaké verše.  
 
Čistiareň duší je zborník prác autorov združených 
v Literárno-umeleckom klube, ktorý už roky pracuje 
pod ochrannými krídlami Zemplínskej knižnice 
v Trebišove. Môžete sa presvedčiť, že aj v tomto 
uponáhľanom svete (opakujem sa) sa našťastie nájdu aj 
takí,  ktorí  si  svoj drahocenný  čas  vedia rozložiť tak,  
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aby nemysleli len na veci hmotné (biznis, kariéra), ale  
aj na také hlúposti, ako je verš, ktorým chcú vyjadriť 
svoj postoj k nášmu uponáhľanému svetu... 
 
Ak sa niečo zašpiní, snažíme sa to vyčistiť, pretože 
„špinavé“ veci sa nám nepáčia. Ak sa „zašpiní“ duša, 
s jej vyčistením je to už horšie. Žiadne moderné pracie 
prostriedky nepomôžu, v takom prípade nezaberajú. 
Ponúkam vám lepší prostriedok: povedzme verše 
obsiahnuté v tomto zborníku. 
 
 
 
 
 Robert Hakala, 
vedúci Literárno-umeleckého klubu 
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   Edita  HILGARTOVÁ 
 

 
1. dátum a miesto narodenia:  

            1.08.1974, Trebišov  
 

2. vzdelanie:  
stredoškolské s maturitou 
 

3. zamestnanie:  
účtovníčka 
 

4. členom Luku som od roku:  
nie som si istá 1990-1 
 

5. doteraz som publikoval (a) v:  
Dotyky  
 

6. prečo píšem a čo mi dáva práca v Literárno-
umeleckom klube:  

     Píšem, lebo ma to baví a aj pomáha v istých 
     situáciách prežiť  
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(nekričím... asi je to chyba) 
 
môj nemý monológ 
slová sú hnevom uzamknuté 
tvoje ako zbrane 
niekto mi slovník odkopol 
diera v duši 
má polonahý pocit 
z prsta si slzu vycmúľam 
v dvojzvučnú nemotu tiel 
kde slová majú namále 
je fiaskom našich pier 
 
 
 

 
                                             XXX 

 
                                         Výčitky 
                                        prázdne  
                                      ako dlane 
                                             nemo 
                              sa prepletajúce 
                                            v päsť 
                                      Len šelest 
                                           bolesti 
                                                víri 
                               pomedzi prsty 
                                          A tlačí 
                                                TO 
                             nedopovedané 
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Teplosť tiel 
 
Nerozumiem 
Metabolickému chaosu 
Čo rozpúta 
Človečiu tepelnosť 
V prietrž opojenia 
A vrcholí 

dehonestujúcim 
šialenstvom 

 
 
                                                 
xxx 
 
Priehľadné ráno  
roztvorilo dlane 
Zgúľalo sa  
z postele 
rovno  
do polonahého dňa  
 
Otvorí dvere  
a melodickým  
úsmevom 
víta 
tvoje kroky 
 
Cesta  
ti do nôh 
kreslí  
rozprávku  
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xxx 
 
Zízam 
na prázdne dlane 
skúšam skladať 
ich hieroglyfy 
 

Viem 
slnko si zas 
ľahne 
na západnú stranu 
 

No a? 
 

Ty si 
viac 
do mňa 
neľahneš 
 

xxx 
 
Ja 
nie som 
ja 
A ty? 
Bol si vôbec? 
Sebou? 
 

Motýlie  
krídla 
nám  
dátumom  
spotreby 
skazil 
čas 



 
9 

 

xxx 
 
svedomie  
niekto odhryzol 
z nálepky pravidiel 
o využiteľnosti 
ruky sú  
dopité 
do druhej nohy 
nalepené 
na dekolt 
pouličnej bludičky 
bez cenzúry 
 

konzument 
ide po tovare 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 

    Renáta  KIOVSKÁ 
 
 

1. dátum a miesto narodenia:  
5.6.1971,  Humenné 
 

2. vzdelanie:  
SEŠ Trebišov 
 

3. zamestnanie:  
referentka 
 

4. členom Luku som od roku: 
1987 
 

5. doteraz som publikoval (a) v:  
Dotyky,  zbierka Divožienka  (2009) 
 

6. prečo píšem a čo mi dáva práca v Literárno-
umeleckom klube: 
Neexistuje jednoznačný dôvod, prečo píšem, je 
to proste súčasť môjho ja. 
Práca v LUK-u vyvoláva u mňa príjemný pocit 
zo spolupatričnosti s ostatnými, ktorí  tiež  
„ čarujú“ so slovami a tiež mám možnosť získať 
spätnú väzbu.  
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Na svitaní 
 
Kocúr čistí 
nočné výlety 
V sprche zmyješ 
z chrbta čierne S 
ako ti je... 
 
 
 
Neohlásený let 
 
Zrútila som sa 
z výšky. Verím, že 
nikto neprežil. 
Čierny pasažier 
neslušne nazrel 
do čiernej skrinky. 
 
 
 
Rozum na dlažbe 
 
Tma vynáša na svetlo 
učupené vášne. 
V tabaku a v prítmí 
štopkajú deň. Kam mám ísť? 
Poznám iba toto  
telo. Každodenne 
díva sa do okien. 
Píše mi list. 
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(Ne)podstatné mená 
 
Zrúbal ma dážď. Husto, 
chodník venčí emócie, 
spoznávam stupaje 
divých zvierat. Šľapaj 
človeka dychtivo 
rozsypávam za prvým snehom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V meste 
 
Do  jej cesty vkročil 
blúdivý, túlavý... 
Vytrhol srdce, 
ktoré zožral pes. 
 
Pocestná na mieste 
snorí,  pátra... 
Pri nohách drichme  
nažratý pes. 
 
                         
 
                                   



 
13 

 

Neriadený život 
 
Zo stropu visia 
tesáky. 
K jazeru, ktoré nevysýcha, 
kráčame cudzími schodmi 
bez nôh. 
Stretnúť tak bezzubú 
a zakliať: 
 
úbohý, úbohý... 
 
 
 
 
Diamantová sila 
 
Stretávam otrčené dlane: 
daj šaty, daj chlieb, daj drobné. 
Silu nikto nepýta. 
Mám jej požehnane, 
chráni ma pred dlaňami, 
nedovolí žiadnej 
pohladkať ma. 
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Svetlonos 
 
Líhal si k prameňu 
vlasov. 
Vždy veril rebelkám, 
rozšírili svoje boky 
na šírku člna 
a on odplával. 
Sedávali na priedomí 
s hlavami dohora, 
naširoko nazberané 
sukne z nevädzí. 
Tam, kdesi v záhyboch, 
dodnes schovávajú 
 odraz  jeho nosa. 
 
 
 
Časomlyn 
 
More sa k nám  
navracia soľou, 
ty ma pohladíš, 
prorok so žltou šticou 
vyvrhne do vodoprázdna. 
Vchádzame do hodín,               
zostaň bosý  
aspoň jedno ráno, 
čakáme  v rade 
s púpavami na trvalú, 
prstami recituješ  
Chopina. 
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Obraz impresionistu 
 
Je nemá, 
prikutá k predstavám 
za desať sou 
ťahom štetca rozpráva: 
zobni si, zobni... 
Jej úsmev 
podkúva oči mužov 
naslivkovo, 
s kŕdľom striebrosivých  
píska si jej meno 
dostratena...  
 
 
 
 
Takmer umelé dýchanie 
 
Dýcham spev muža 
 z horného bytu, 
 s čistým svedomím 
 odlíčim bozky. 
 Drobné, ktoré stratili platnosť, 
 tá ženská márnivosť 
  v kabelkách, šepká: 
  míňaj vzduch na sny... 
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Biely čaj 
 
Pečatíme dvere 
nasladkasto 
a neprestávame 
hľadať otvory 
s výhľadom 
na cválajúce stáda. 
Krehkosť tela  
zarovnáva brázdu, 
načo sadiť slová, 
bránou, za ktorou stojím, 
nemusia prejsť 
strážcovia. 
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    Marieta  KOŠČÍKOVÁ 
 
 

1.  Dátum a miesto narodenia :   
11. september 1969,  Trebišov 

 

2. Vzdelanie :   
Stredná ekonomická škola v Trebišove 

 

3. Zamestnanie :   
Oblastné pracovisko MS v Trebišove, t. č. 
nezamestnaná  

 

4. Členom Luku som od roku:  
2007 

 

5. Doteraz som publikovala v :   
Dotyky,  Slovo Zemplína, Slovenské národné 
noviny, Zborník LUK-u  „Druhá šanca,  Súťaž 
„Gorazdov literárny  Prešov“, Súťaž MS 
Studňa sa tajne zhovára ..., MO MS Trenčín 
 

6. Prečo píšem a čo mi dáva práca v Literárno-
umeleckom klube :  

Písať som začala v roku 2006, keď som ostala  sama zo 
svojimi dvoma synmi po smrti môjho manžela. Poézia mi 
v tom období veľmi pomohla, prežiť ťažké obdobie. Môj 
citový vzťah k poézii a knihám som začala intenzívne 
prežívať. Píšem básne z jediného dôvodu, aby som oslovila 
aspoň jedného človeka, ktorému by som pomohla ak má 
nejaké trápenie. Pomáha mi to aj v mojej  sebareflexii  a 
psychohygiene. Práca v literárno-umeleckom klube mi 
dodala sebavedomie. Našla som tam ľudí, ktorí majú veľmi 
blízky vzťah k tejto forme umenia. Veď tvoriť  slovom je dar, 
ktorý sa nesmie zahodiť.   Práca v MS má v tom utvrdila. 
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Čistiareň duší 
(Esej) 

 
„ Láska je ľúbezný kvet, ale treba odvahu, aby sme 

si ho šli odtrhnúť na okraj priepasti.“  
Láska prichádza v každom okamihu života.  

Prijmeme ju, alebo po nej šliapeme? Pravá láska 
vyrastá v našich citoch. Pravda tiel a omyl duší. Dá sa 
umyť špina, ktorá sa navrstvila rokmi hriechov, 
podvodov, klamstiev, ohovárania, pýchy, neprajníctva, 
neúcty?  
     V čistiarni citov áno.  

Tomu, čomu chceme uveriť, naozaj uveríme. 
Hľadáme  

odpovede na otázky života.  
Výhry a porážky.  
Sklamania a úspechy.  
Skúsme sa zastaviť nad priepasťou pýchy. Urobiť 

     ďalší krok? Výsledok: stratený život.  
Alebo prijať život s ľúbeznou vôňou kvetov?  
Vraj ak nejde o život, tak nejde o nič. Srdce sa 

zastavilo, Zem sa však otáča. Pozeráš cez prsty 
o bolesť bohatšia. Prsty, ktoré sú očami pre tých, ktorí 
nevidia, ale cítia. Hmat slepcov je výkrik lásky pre 
vidiacich.  

Je zbytočne písať na vodu, písmená sa roztancujú, 
príde vietor, rozbije a zanechá nám nánosy viet na 
skalách pokrytých lišajníkmi, ktoré sa vytvorili rokmi 
prílivov a odlivov morí.  

Voda kráča po chodníku, počuť jej kroky a špľachot 
detských nôh, ktoré vytvárajú naše spomienky na 
detstvo a mladosť. 
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Kolobeh citov a čistiareň duší prehluší pokojný 
prúd lásky. 

Slnko si na nebi pokojne visí, zajtra je ďalší deň 
a po ňom tisíce iných. 
 
 
 
Vôňa rána 
 
Vôňa rána  
ma okúzlila  
a pohladila 
moju bielu tvár.  
 
Zasnené viečka sa pootvorili  
do skutočného života 
po rebríku, ktorý znamená  
vrchol blaženého šťastia.  
 
Vôňa rána ma očarila  
a schúlená v bielych  
mäkkých perinách  
zaspievala som 
chorál blížiaceho sa dňa.  
 
Deň, ktorý nazrie 
do môjho srdca  
a prinesie mi  
fantáziu pri sviečke.  
 
K večeru sa mi  
naskytne príležitosť  
otvoriť oči a snívať.  
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Medzihviezdny priestor 
 
Periodická zmena miesta,  
vznik hmoty v neviditeľnej  
diaľke slnečnej atmosféry.  
 
Múdrosť nebeského svetla  
zachytená v lúčoch  
slnečnej sústavy.  
 
Zem menom láska  
v bežiacom čase  
a diametrálnom priestore.  
 
Epigram ľudskosti,  
minulá i prítomná sláva  
v pravde a v umeleckom cítení... 
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Definícia života 
 
Tvoja pokožka je 
ako zamatový plyš, 
ktorý sa vpíja do 
mojich rúk a ja 
sa nebránim tvojim dotykom. 
 
Do pohára si ma nalej 
a vypi do dna, vychutnaj 
chvíľku očarenia a potom 
uhas intimitu tmavej noci. 
V pocitoch prines tú žiaru 
žiariacej oblohy s hviezdou, 
ktorá svieti a skláňa sa nad mesiacom 
kolískou a domovom. 
 
Domovom vzťahov, 
domovom chleba a soli. 
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Tretia šanca 
 

Našli sme k sebe zlatú niť,  
ktorú nič nepretrhne. 
Srdce sa nedá oklamať: 
cíti, vníma  
a ty počuješ jeho tlkot.  
                                                 
Tri božské osoby, 
tri šance na prežitie. 
A stará hruška, 
 

ktorá 
 

zaspievala pieseň lístia jesene.  
Starký drží svojich vnukov a vnučky, 
sviečky zhasínajú v deň pamiatky  
na zosnulých  
 

a na torte ich narodenín.  
 

*** 
 

Voda, ktorá nás očisťuje.  
Voda, sila, ktorá nám prináša pokoj.  
Voda, odraz slnka pri východe.  
Voda, hladina a vlna pokoja.  
Voda, prístav lásky a života.  
Voda, prinášajúca pochodeň svetla.  
Voda, svetlo našich vnemov.  
Celé moje telo je priestor vytvorený pokojom Božej 
lásky. 
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Celé moje srdce je priestor preniknutý citom Božej 
lásky. 
Celá moja duša je tajomstvom vyplnená prúdom Božej 
lásky.  
Bože, ďakujem za túto milosť tvojej nekonečnej 
dobroty.  
Bože, vďaka za silu prekonať neprekonateľné.  
 
 
 
Päťtisíc ruží 
 
Tŕňová koruna a kytica ruží. 
Oboje pichajú. Koruna krásy vo vetre.  
Vlasy vejúce a prepotené bolesťou a presiaknuté 
krvou. 
Krásny kvet rozvetvený lupienkami vytvára potešenie 
a radosť.   
Radosť a bolesť. Aký paradox. 
Úsmev a slza – oboje sa nevylučujú.  
Slza radosti i bolesti.  
Päťtisíc maličkých radostí.  
Päťtisíc dní.  
Päťtisíc minút. 
Päťtisíc sekúnd.  
Päťtisíc buniek v našom tele. 
Päťtisíc kamienkov v mozaike času. 
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Hviezdne city 
 
Tvár alebo tvar tvojej siluety. 
Obraz alebo odraz lúčov slnka. 
Detský vek slnovratov. 
Blíženci s Levom, leto našich rokov. 
Dozrievanie našich citov. 
 
 

*** 
 

Farby rozliali sa po plátne ako šíp, 
ktorý zasiahne jedenástu hodinu. 
Misky Váh, na ktorých je dieťa vyvážené zlatom. 
Andromeda a Pegasus, to sú body zaznačené na 
súradniciach 
n e b a. 
Štít sochára v Sixtínskej kaplnke, ktorý 
chráni ruku proti uštipnutiu hada. 
 
 

*** 
 

Vír Vodnára, kompas našich citov. 
Serpentíny na bielej mäkkej oblohe 
 
v podobe vločiek. 
Naše biologické hodiny, 
zvečnenie hviezdnej oblohy. 
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Opantaní životom 
 
Hmota, život. 
Prinútení k slovám, ktoré vyjadrujú 
pravdu. 
Opantaní vencom slávy. 
Memento, motto. 
Zem tak ľahučká – perina slov. 
Bohatstvo a chudoba. 
Opak slov vyjadrený hmotou a dušou. 
Telo – schránka duše. 
(Prístav pokoja.) 
Protiklad hmoty a života. 
Hruď a hruda zeme, premoknutá slovami 
a tichým dažďom. 
Bolesť prestala na chvíľu a zastavila sa. 
Dážď umyl slová života. 
Myšlienka vytvára budúci život. 
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    Gabriel  NÉMETH 
 
 

1. Dátum a miesto narodenia:  
2.5.1969, Kráľovský Chlmec 
 

2. Vzdelanie:  
stredné odborné 
 

3. Zamestnanie:  
Knihovník 
 

4. Členom LUK-u  som od roku:  
1987,   od r. 2006 - člen Spolku slov. spisovateľov 
 

5. Doteraz som publikoval v:  
Dotyky, Gama magazín, Slovo Zemplína, Nové 
Slovo bez rešpektu, Literárny týždenník 
 

6. Vydal som básnické zbierky:  
„Za súmraku“ - získala na Literárnom Trebišove 2004 prvé 
miesto, „Slnko nad básňou“  - venovaná priateľke, získala 
druhé miesto v roku 2005 na Literárnom Trebišove, 
„Rodinný album“ – venovaná k matkinmu životnému 
jubileu, na Literárnom Trebišove 2010 získala prvé miesto.  

 

7. Prečo píšem a čo mi dáva práca v Literárno-
umeleckom klube:  
 

Práca v literárnom klube mi dáva  stretávať spoločnosť 
rovnakej krvnej skupiny, stretávať nových ľudí, ale hlavne 
atmosféru, ktorou klub žije. Bol som členom v literárnom 
klubu v Bratislave, v Košiciach, v Trebišove, ale po 
Bratislave, je trebišovský  literárny klub, LUK,  mojím 
ozajstným prístavom literatúry, poézie a umenia, čo už je čo 
povedať.   
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Fakt o pravde na kríži 
 
Buď v ohni, vo vyhnanstve,  
keď plačú synovia Jeruzalema 
a matky pri kríži vyčkávajú  
číhajúcu smrť. 
 
Je večer cez čierne okuliare,  
na ktorých spí tma. 
Hmla sa dvíha ako varovný Boží prst. 
 
Pravda na kríži bolí 
a ticho medzi  
súzvukom súmračnej oblohy 
je našou modlitbou. 
 
Láska sa rodí z kríža, 
keď máš dojem,  
že všetko bolo posledný raz.  
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Píšem stále o tebe 
 
Vonku je mráz.  
Zvláštne biele ticho 
ako na maliarovej palete. 
 

A predstavte si – sneží ako v rozprávke. 
 

Sedím tvárou do minulosti 
a opäť píšem, ako vždy. 
 

Január sa obesil na prvý strom, 
ako vždy, popíjam kávu. 
 

Je biely deň. 
 

A perly na papieri, 
keď píšem práve o tebe.  
 
 
Báseň na tento deň 
 
Sú holé myšlienky ako tvoja dlaň. 
Reštartujem vlastné mozgové závity. 
 

V hĺbke poludnia spovedám sa papieru. 
 

Slová sú perly pre báseň, 
z ktorých sa raz nové svetlo narodí, 
 

kým na brehoch stromy 
dopíšu svoj posledný list 
a letokruhy prežijú naše leto v nich. 
 

Ostatné sú variácie  
na Beethovenovu Osudovú. 
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Deň veľký ako Amerika 
 
Sny vystrihnuté  
ako z bulvárnej tlače. 
Ráno medzi riadkami  
zamknuté na dva západy. 
A deň na popol. 
 
Úsmev značky Colgate. 
Na vlastnom účte sekera. 
A vždy milovať ťa na úver. 
 
Byť na ostrie noža, keď leto  
brúsi svoje drahé kamene. 
Ostatné je pasé. Večné zatmenie. 
 
Mraky tiahnu s vetrom Waterloo, 
ten vždy ostro vanie. 
Žehlím si spomienky na teba, 
to večné cestovanie. 
 
A deň veľký ako Amerika.  
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Keď zastrelili Lennona 
 
(Spomienka) 
 
Poludnie zovrelo ako voda na kávu. 
Sedím a spomínam 
na rok tisíc deväťsto osemdesiat, 
keď zastrelili Lennona. 
 
Napnutý ako struna na gitare 
prijal som túto správu  
a pýtal sa Boha: 
Kde je jeho spravodlivosť? 
 
On iba chytil do ruky gitaru 
a zaspieval do noci 
nesmrteľné Yesterday. 
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Búrka odysea 
 
Množina prvkov  
vesmíru do jednej dlane 
 
je tvoje priznanie, 
že každý Jeruzalem  
má svojho Syna. 
 
Viem, nebo sa búri vo chvíli, 
keď plače Boh. 
 
A to, čo zostane,  
je dážď na jesenných vlnách 
v priamom prenose 
 
ako devíza, ktorej daň  
vypláca búrka  
výhradne v eurách 
 
a našu každodennú bolesť  
po kvapkách. 
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Bolestná 
 
(Pamiatke básnika Pavla Hudáka) 
 
Retušované ráno trochejskou stopou, 
s básňou na dotyk. 
 
Atramentovo nebo 
bez mračien. Dvíha sa deň. 
V poslednej strofe rekviem. 
 
A strom,  
ktorý v playboyskej samote 
zomiera ticho bez rozlúčky 
so smútočnou páskou na očiach. 
 
Objať ho  
a nemyslieť na návrat, 
myslieť na báseň človeka,  
ktorú odvial čas, 
na mŕtve ticho s vôňou jazmínu, 
 
do ktorej sa každá bolesť vráti, 
kým nenapadne prvý sneh, 
a zanechá stopy v závejoch. 
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V ringu 
 
Zmobilizujem vlastné sily 
napriek všetkým úderom v ringu, 
 
ktoré vždy schytám.  
Rozmýšľam vždy triezvo nad vecou. 
 
Dozrieť na život je ako otvoriť  
svoje  srdce na kľúč 
a čítať svoj osud ako bestseller. 
 
Popísané stránky potvrdia jediné: 
 
Svet je občas Muhammad Ali, 
keď sa v ringu cítiš tak malý. 
 
A všetky údery pod pás..., 
keď si na všetko tak sám. 
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Klasika 
 
V tichu sa blysla myšlienka. 
 
Lúskaním slova pre retro deň, 
v ktorom sa papier leskne 
jarným snehom. 
 
Nájdené stopy do ticha. 
Všetko raz klasik predýcha. 
 
Občas slnko zapadne ako monokel. 
Nabrúsiť pero. Bolesť pod rebrá. 
Stlačením spúšte čiernobiely film.  
 
Svet obrátený naruby. 
Obloha spustí závesy. 
Noc sa do básne zaľúbi. 
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Letná 
 
Voda sa rozpína na molekuly, 
vyzlieka sa zo svojej nevinnej čistoty. 
 
Ponorený do poludnia, 
zároveň ako Archimedov zákon 
 
nadľahčený bežnými starosťami 
sledujem, ako ciká vodovod. 
 
Kvapka po kvapke  
je celý deň plný perverznosti. 
 
Pohár na stole hniezdi ako vták. 
Ženy v minisukni kráčajú pod oknami. 
 
Všetko má gule.  
 
Všetko stojí na horúcom júli 
a ženských nohách,  
ktoré znamenajú svet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
36 

 

Osudové stretnutie 
 

Každú chvíľu mala prísť... Bol nedočkavý a vlastná 
koža mu bola akosi tesná. Stál, čakal na mieste. V ruke 
držal ružu.  

Slnečné lúče mu pražili na tvár. Bola sobota, 
horúca, sparná sobota, až sa mu zastavoval dych. Mal 
zvláštny, neskutočný pocit na srdci. 

Aká bude?  
Vlak mal prísť na tretiu koľaj.  
Vyšiel na perón, v tú chvíľu sa ozvalo:  
– Osobný vlak práve prichádza na... 
Rozopol si gombík na košeli, bolo príliš horúce leto 

na tento júnový čas. Stál nedočkavo a celý nesvoj. 
Vlak prichádzal. Brzdy zaškrípali.  
Aká bude?  
Dvere sa otvorili.  
Vystúpila z vlaku. Usmiala sa. Jej úsmev ho hlboko 

zasiahol. Zahľadel sa do jej zvláštnych očí. Nevedel sa 
z nich spamätať, akoby sa v nich navždy utopil.  

Opäť sa usmiala. V jej úsmeve bolo čosi, čo ho k 
nej priťahovalo. Zacítil jej parfum, bola to dobrá 
značka. 

Objal ju, vtisol jej ružu do dlane a pobozkal na pery.  
Galantne s noblesou dámy zašepkala:  
– Peter, objím ma ešte raz. – Tak predsa existuje 

ktosi, kto ho potrebuje, pomyslel si. Vracať sa celých 
deväť rokov do prázdneho jednoizbového bytu, kde ho 
vítajú akurát holé steny, televízor, rádio, bolo viac než 
deprimujúce.  

Objal ju silno, ona mu sklonila hlavu na plece.   
Prešli cez park.  
Zacítil vôňu kvetov, ktorá sa na jedno leto 
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uhniezdila na konároch a zakvitla. Tú vôňu musel 
predýchať, prežiť. 

Keď kráčali hore po schodoch a on otváral dvere do 
svojho bytu, bol to pocit, akoby doň vpustil slnko, 
nové svetlo a navždy pochoval vlastnú minulosť. 

Videl svoju minulosť, minulosť takú dávnu, 
vzdialenú, a predsa takú blízku. Chvíle strávené 
v nemocnici, nekonečne dlhé dni, kedy mu lekári 
nedávali najlepšie prognózy na zlepšenie zdravotného 
stavu. Akoby to bolo dnes, keď pri jednom rozhovore 
v noci, keď nedokázal zaspať, mu primár povedal: 

– Máte vysoko intelektuálnu  chorobu. Môžete byť 
na seba hrdý, že Boh vás ňou obdaril.  

Túto vetu si zapamätal na celý život. Pochopil ju až 
neskôr po rokoch. Vtedy myslel, že primára pretrhne 
a jednu mu vrazí. Neskôr, keď zistil, že Škvorecký je 
primár, človek, ktorý každému pacientovi chce iba 
dobre, upustil od svojho pästiarskeho súboja. Aj tak by 
skončil v remeňoch priviazaný k posteli a to by bolo 
preňho ďalšie poníženie.  

– Pán primár, ale od srdca povedzte, aké mám 
možnosti.  

Primár sa hlboko zamyslel, zložil si z očí čierne 
okuliare a vážne povedal: 

– Študujúc vašu diagnózu, aj s poznatkom, čo za 
detstvo ste mali, prichádzam jednoznačne k záveru: 
Potrebujete lásku. Veľa lásky. Viem, je to pre vás 
ťažké, ak máte otca alkoholika a túžite po obyčajnom 
otcovskom pohladení. Pritom dostávate pri jeho 
alkoholických excesoch iba bitku a poníženie. Znie to 
ako z rozprávky od Pavla Dobšinského, ale vás 
zachráni jedine láska, buď otcovská, alebo krásna, 
čistá, partnerská láska.  
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Peter sa zamyslel.  
– Vďaka vám za úprimnosť, pán primár. 
– Viete, schizofrénia nie je chrípka, – dodal primár . 
 

Otvoril dvere a pravou rukou jej naznačil, aby vošla. 
– Vitaj, Sabina, cíť sa ako doma.  
Nesmelo vošla a rozhliadala sa. Na očiach jej videl, 

že sa jej byt nesmierne páči. Všimol si, že je to krehké 
žieňa. Odstúpil od kuchynského stola a vošiel do izby, 
kde stála hifi veža. Pustil nesmrteľný slaďák od 
skupiny Scorpions.  

Jeho byt zaplavila príjemná melódia.  
Petrov byt bol odrazu naplnený šťastím, prišiel 

k stolu a povedal: – Ľúbim ťa, Sabina.  
Všimla si, že Peter je iný ako ostatní muži.  
Začal rozprávať o poézii s takou láskou, s takým 

šťastím v očiach, až sa zdalo, že sa pre poéziu  narodil. 
O poézii rozprával, akoby ju mal v krvi, akoby pre 

ňu žil a dýchal. Potom podišiel bližšie k regálu pri 
okne a ukázal jej svoj debut Večerné ruže pod oknami. 
Začítala sa do nostalgických veršov, bolo z nich cítiť 
obrovskú samotu. Zatiaľ vymenil CD, prisadol si k nej 
a chytil ju nežne za ruku. Objal ju silno, letmo 
pobozkal na vlasy a rukami sa nesmelo dotkol jej tela.  

Ešte silnejšie si ju pritisol k sebe a jemne pobozkal 
na krk. Veľmi po nej túžil, ako po žiadnej inej. Pozrel 
sa jej do očí a zablúdil rukami pod tričko.  

Vzrušene, ale bojazlivo sa jej spýtal: –Túžiš po tom, 
po čom ja?  

Rozžiarená pozrela na neho. S úsmevom prikývla. 
Rozumel jej reči. Zažmurkala svojimi veľkými očami. 
Bolo to krásne...  

Peter na to nikdy nezabudne. Keď im opité srdcia 
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vytriezveli a on ju v Evinom rúchu objímajúc bozkal 
po tvári, povedala: – Som taká šťastná. – Usmial sa na 
ňu. Chytil jej krehkú, nežnú ruku a riekol:  

– Milujem ťa, Sabina, milujem...   
Pozrel sa jej na jej unavenú tvár.  
Cítil sa ako v rozprávke. Od tejto chvíle veril na 

akúsi silu, ktorá určuje osudy. Sabina odrazu otvorila 
oči.   

Spalo na nich poludňajšie slnko.  
Bože!  
Bola tak krásna ako deň, ktorý pretrhol všetky 

mraky a navždy vyjasnil toto čímsi zvláštne poludnie.  
Spôsobila to jedna jediná žena. Teraz leží pri ňom, 

patrí iba jemu, po toľkej útrape a bolesti, že  tomu sám 
nechce veriť.  

Mesto pulzovalo v každodennom rytme. 
Slnečné lúče tancovali po chodníkoch a odrazu sa 

mu rozjasnila tvár. 
V tej chvíli vedel, že našiel, čo tak dávno hľadal. 

Spomenul si na primára Škvoreckého a jeho slová: – 
Vás vylieči iba láska.  

Pozrel  sa na Sabinu. Cítil sa ako v rozprávke. 
I ruža vo váze akoby toto pochopila. Rozkvitla na 

dotyk, leto spálila na popol. Stačilo iba veriť na 
zázrak... 
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Babenkin ruženec 
 
(starej mame) 
 

Položí ruženec na stôl, pozrie sa na svätý obraz nad 
posteľou a odrazu sa jej premietnu tie dlhé nekonečné 
roky. Mala ju v obľube, bola jej suseda, keď ju 
poprosili, aby ju doopatrovala, pristala. Jej posledný 
výdych si navždy zapamätá.  

Oči jej spočinuli na žene, ktorá mala ťažký život. 
Tak nastal jej čas. Privrie jej oči, zatvorí bibliu a na 

ňu položí ruženec. Zahľadí sa na obraz a prihovorí sa 
mu. 

– Tak si ju predsa zobral k sebe. – Nebo za oknom 
sa rozjasnilo. 

Všetko je pripravené. Divadlo, na konci ktorého sa 
ostrí smrť. Jediný záblesk svetla, záblesk večera.  

Posledné defilé. Tak odišla. 
 

Keď zaklopú na dvere, mama je v strehu. Tuší, vie 
to. 

Teraz je tu, tá chvíľa, ktorej sa vždy bál, je naozaj 
tu.  

Nikto si ju neprosil, a aj tak prišla. Dvere sa otvoria, 
mama už nečaká, iba sa spýta: 

– Kedy?  
– Pred pätnástimi minútami. Akoby vedela, že príde 

jej chvíľa, – dodá suseda zlomene. 
 

Vyjdem na chodbu. Tuším, stalo sa. Zomrela.  
Babenka, moja babenka zomrela. Každý nesie svoj 

kríž, i moja mama – práve jej  zomrela mama. Nikdy 
som ju tak nevidel plakať.  

Február, ako keď kosí dážď a spovedá sa Bohu. 
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Popŕcha. Smútočný sprievod hľadí do zeme.  
Vravím, nikdy som mamu nevidel tak plakať. 

Nikdy.  
Je ten správny čas rozlúčiť sa. Kríž na kríž, bolesť 

na bolesť. Spomienka na lúčenie bolí, zanecháva pocit, 
ktorý páli v plameni sviec na hrobe a ostáva večne 
v myšlienkach. Bolí to viac, ako si možno predstaviť.  

Kňaz dáva znamenie hrobárom, ktorí chytajú do rúk 
laná...  Zem prijíma bolesť.  

Oči trhajú nebo. Začína pršať. 
Pršia i oči bratranca Ondra. V ruke drží ruženec, 

pevne ho stíska v dlani, statočne bojuje s krížom, ktorý 
nám Boh v tejto chvíli nadelil. V očiach má búrku. 

Mama je na pokraji zúfalstva, ledva dýcha, 
preciťuje obrovskú bolesť. Otec ju drží za ruku 
a podopiera ju.  

Ondro sústavne plače. Neostáva slza na kameni. 
I Kristus na kríži, ktorý na nás z diaľky pozerá, vie, že 
plač má dostatok priestoru... 
 

*** 
 

Keď sa po piatich rokoch Ondrovi narodil syn a my 
sme sa prišli pozrieť na  mladú rodinku, na stole pri 
svätom obrázku ležal ruženec.   

Ondro chytil svojho prvorodeného syna na ruky. 
– Gabo, to je babenkin ruženec. Renátka by ma bez 

neho nechcela, – vysvetľoval a pozrel sa na svoju 
manželku.  

 
Osudový ruženec. Malý Ondrík, už vtedy živé 

striebro rodiny, veselo džavotal. Zrodený z lásky, 
pomyslel som si, ba viac – bol som o tom presvedčený. 
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Láska a kríž – cesty osudu, ktoré učia milovať 
a strácať. Tomu sme rozumeli iba ja s bratrancom.  

A ruženec, ležiaci pri Kristovi, ktorý sa z kríža na 
všetko pozeral. 
 
 
 
Nevidomý kamelot je básnik 
 

Tuho rozmýšľal, až mal pocit, že sa zapáli ako 
cigareta. Bol spisovateľom. Práve si sadol za písací 
stroj, vložil doň papier a začal svoj pracovný deň. 
Káva na stole príjemne rozvoniavala.  

Vietor rozčesával koruny osamelých stromov.  
Písať dnes o tomto svete je ťažké. Svet je akosi zlý 

a dávno po záruke. Potrebuje viac svetla. Všetko je 
v ľuďoch, ktorí ho formujú ako kováč roztavené 
železo. 

Anton Strážsky mal odovzdať do týždňa 
vydavateľstvu svoju knihu poviedok s názvom Tvoje 
oči, moja pieseň. Pomaly dopil kávu a začal písať. 

Keď sa včera vracal z práce domov električkou 
číslo päť, vypočul si zaujímavý dialóg. Nechcel sa 
obracať za jeho aktérmi. A vôbec, nechcel do toho 
zvlášť zasahovať. Samotný život je vlastne príbehom. 
Žije si ho každý sám, ako mu je súdené.  

Na Račianskom mýte nastúpil kamelot s bielou 
paličkou. Vošiel do električky a miernym hlasom 
prehovoril: 

– Večerník. Bratislavský večerník, kúpte si 
Bratislavský večerník. 

Váhavo, ale predsa ponúkal svoje noviny.  
Pár záujemcov sa našlo a kúpilo si denník, ktorý bol 
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v hlavnom meste obľúbený. Ľudia sa dozvedeli 
mestské aktuality a prečítali si ešte čosi navyše. 

Kamelot mal zvláštne hĺbavé oči.  
Na križovatke naskočila červená, električka zastala. 

Vodič na chvíľu vstal, pristúpil k nemu. 
– Opustite túto električku! Svoj biznis mi tu robiť 

nebudete!  
– Veď mám platný cestovný lístok, – bránil sa 

kamelot.  
Šofér skríkol: – Vystúpiť! 
Múdrejší ustúpi, povedal si, a keď šofér otvoril 

dvere, kamelot s bielou paličkou vystúpil.  
Čosi Antonovi navrávalo, aby vystúpil aj on.  
Pevne sa rozhodol a vystúpil za kamelotom. 

V električke aj tak kvôli šoférovi bolo akosi dusno.  
Arogantný vodič Antonovi dvakrát nebol po vôli.  
Sme to vôbec ľudia? pýtal sa Tóno, čakajúc na 

zastávke na ďalšiu električku.  
Neďaleko od cestujúcich hľadel na bezmocného 

kamelota, ktorý držal v jednej ruke noviny a v druhej 
bielu paličku. Antona stislo pri srdci. 

Vtom na zastávku prišla partia mladých ľudí.  
Jeden z nich, pravdepodobne vodca, držal v ruke 

fľašu vína a podával ju priateľom. 
– Pite, chlapci, dnes mám narodeniny!  
Odrazu si kohosi všimol. Podal parťákovi fľašu. 
– Ááá, slepý Florián je tu.  
A pozrel na kamelota s novinami.  
– Predáva, ako vždy, svoje večerníky. Viete čo? 

Okradneme ho, aspoň bude na víno.  
Jeden z partie kamelota sotil s úmyslom vytrhnúť 

mu kasňu s peniazmi. Anton okamžite zareagoval. 
Ráznym krokom podišiel k mladíkovi a dvoma údermi 
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ho spacifikoval.  
Ten sa zložil na zem ako rogalo.  
Anton zodvihol zo zeme kasňu, podal ju kamelotovi 

a zároveň ho oslovil. 
– Môžem vám pomôcť?  
– Nastupujem na električku smerujúcu do Rače. O 

päť minút má príchod. Som vám nesmierne vďačný, že 
ste ma zachránili pred týmito lotrami.  Za záchranu 
mojej kasne, prosím, prijmite túto knižku. Vydal som 
ju nedávno.  

A vybral z vrecka kabáta útlu knižočku. 
– Určite si ju prečítam, – zareagoval Anton. 
Za ten čas sa bratislavskí galgani spratali a na 

zastávke bol opäť čistý vzduch.  
Ľudia len postávali a krútili nad správaním týchto 

výrastkov hlavou. Je to možné? Takto sa správa dnešná 
mládež ? 

 
Večer pri stíšenom svetle sa Anton Strážsky začítal  

do knihy, ktorú mu daroval kamelot. Listoval v nej.  
Zistil, že nevidomý kamelot bol básnik. Jeho verše 

mali akýsi nádych nostalgie s vánkom jesene, túto 
nostalgiu cítil i sám Anton kdesi hlboko v hrudi.  

Zvláštne.  
Neskoro večer Anton dopísal tretiu stranu 

rozpísanej poviedky. Zamyslel sa. Námet na poviedky 
často prináša život sám, bez nároku na honorár.  

S pokojom sebe vlastným si zapálil červenú lightku.  
Dym sa strácal nad jeho hlavou, v popolníku svietil 

malý cintorín ohorkov.  
Len Anton nedokázal zabudnúť na včerajší deň, na 

nevidomého kamelota, ktorý si tykal s poéziou. 
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     Martin   PUCI  
 
 

1. Dátum a miesto narodenia:    
4.11.1966, Sečovce 
 

2. Vzdelanie:   
Ekonomická univerzita Bratislava 
 

3. Zamestnanie:   
LEKOS, s.r.o. Trebišov 
 

4. Členom Luku som od roku:  
Čo ja viem? Asi od roku 1989 ? 

 

5. Doteraz som publikoval (a) v:   
zborníky LUK-u 
 

6. Prečo píšem a čo mi dáva práca v Literárno-
umeleckom klube:  
 

LUK je čosi ako pelotón, v ktorom každú chvíľu niekto 
iný rozráža vzduch a ostatní sa v tom čase majú za 
koho zachytiť a nechávajú sa ťahať. Potom si zas na 
chvíľu vymenia úlohy. Občas niekto má zopár etáp 
pauzu, alebo si jednoducho opravuje bicykel. Ja 
osobne sa teším na každú dobre mienenú kritiku, ktorá 
ma snáď posúva ďalej. Prečo píšem? Preto, lebo občas 
ma napadne neodbytná myšlienka a ja, ako správny 
„grafoman“, to proste dám na papier. Potom to asi 
stokrát prerobím – ešte že sú už dnes počítače, to by 
bolo papiera – a nakoniec to aj ponúknem na 
uverejnenie. Ak nejaká moja myšlienka niečo povie 
aspoň jednému človekovi, splnil sa môj cieľ.   
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Prológ 
 
Na počiatku bolo Slovo. 
A Ním bolo povedané 
všetko ostatné. 

 
 
 

 
Grafoman 
 
Každá nádejná myšlienka 
si zaslúži 
svoj kúsok papiera.. 

 
 
 

 
Ťažké rozhodnutie 
 
Keď prídeš na to, akí hlúpi vedia byť niektorí ľudia, 
je len na tebe, čo s tým urobíš. 
Či sa rozhodneš pomáhať takým ľuďom,  
alebo sa pokúsiš,  
na ich hlúposti  
dobre zarobiť. 

 
Najhoršie je, keď si nevyberieš tú druhú možnosť, 
a za (tiež) hlupáka ťa označia práve tí, 
ktorým si chcel pomôcť. 
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Klamstvo 
 
Keď povieš prvé klamstvo, to ako keby si začal 
namotávať klbko. 
Klbko klamstiev, lží a poloprávd. 
To sa postupne zväčšuje a namotáva. 
Každým novým klamstvom prekrývaš to 
predchádzajúce. 
Postupne ťa môže prerásť. 

 

A pravda? 
Zostáva niekde uprostred pod všetkými tými vrstvami. 
 

Problém nastane, vtedy,  
keď budeš chcieť zasa žiť v pravde. 
Vtedy to budeš musieť najprv celé rozmotať  
až úplne dovnútra. 

 

A paradoxne, práve ty, budeš jedného dňa   
tú pravdu 
súrne potrebovať. 
 
 
Škola hrou 

 

Princíp „škola hrou“ dáva učiteľom možnosť celý život 
sa hrať s deťmi. 
Nie je to úžasné? 
Lenže akosi to celé dobre nefunguje. 

 
Totiž, v každej hre sa dá aj prehrať. 
A tak, zostáva ešte úloha 
naučiť sa zahrať aj hru: 
„Hráme sa na prehru“. 
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Divná predstava 
 
Počas pol hodiny strávenej nakupovaním v 
hypermarkete 
mi ktosi cez amplión asi pätnásťkrát zaželal: 
príjemné, ničím nerušené  
nakupovanie. 

 
 

 
Ak 
 
Ak je vo mne náhodou niečo dobré, 
sú to len medzery 
v mojich nedostatkoch. 

 
 
 

Inovované „Na západe nič nové“ 
 
V dnešných časoch sa na cestách 
denne odohrávajú tragédie. 

 
Keď potom o nich informujú v rádiu, 
namiesto R.I.P. povedia len čosi ako: 
„Zatiaľ sa nezdržíte...“ 
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Ambície 
 

Nikdy som nemal také veľké ambície 
ktoré by sa nedali zavesiť na klinec bez toho, 
aby sa pod nimi 
ohol. 
 
 
 
 
Svätopluk 
 
Keby sa Svätopluk počas života menej naháňal za 
mocou a rozkošami sveta 
a dôslednejšie by sa staral o výchovu svojich synov, 
nemusel by sa pokúšať na smrteľnej posteli niečo 
naprávať 
zväzkom  prútikov. 

 
 
 
 

Na recitačnej súťaži 
 
„V úryvku je málo priamej reči!“ 
- povedala porota.  

 
„Presne ako v živote!“  
- odpovedal prednášajúci.  
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Prienik 
 
Dušou tela sú oči. 
Telom duše  
- túžba. 

 
 
Nočné vyjasnenie 

 
Keď sa v noci pozriem na oblohu plnú  hviezd, 
hneď sa mi vyjasní: 
ak zoberiem do úvahy fakt, že okrem nás  
možno už nik iný vo vesmíre nie je, 
a ak zoberiem do úvahy to obrovské „plytvanie“  
materiálom i priestorom, 
na všetky tie hviezdy, hmloviny, súhvezdia a  
galaxie, 
ktoré sú pastvou len a len pre oko človeka, 

 

vtedy môžem už len konštatovať,  
že Boh je naozaj Veľký 
 

 romantik.  
 
 
Hádanka 
 

Je to rubínovo červené, 
no pri styku s mojimi  zlými, čiernymi skutkami 
ich úplne vybieli. 
Čo je to? 

 

Krv Kristova 
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Vzťah 
 
Sú spolu. 
Stoja vedľa seba,  
v dobrom i zlom. 
Nemôžu sa od seba pohnúť, 
veď je medzi nimi 

 
interaktívna sieť 
optických, emocionálnych  
a iných bezkáblových vlákien. 

 
A ešte, 
každý z nich je chvíľu 
server. 
 
 
 
 
Po prvý raz otcom 
 
Držíš ho v náručí. 

 
Takto sa v náručí drží  
budúcnosť. 

 
Pozerá sa na teba                
a opisuje. 
Opisuje  
črty  
tvojej tváre. 
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Na počiatku relativizmu 
 
Ktosi povedal: 
„Dajte mi jeden pevný bod 
a ja pohnem zemeguľou!“ 

 
Koľko asi 
pevných bodov by neskôr potreboval na to, 
aby, vrátil guľu bez následkov,  
na jej pôvodné miesto? 
 
 
 
 
Interrupcia 
 
Keď vezmeme do úvahy 
iba holé fakty (ak sa to vôbec dá), 
je to vlastne „iba“ 
ekologickejšia 
forma genocídy. 

 
Nevzniká pri nej 
toľko 
bio odpadu. 

 
 

. 
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       Igor  TYŠŠ 
 

 
1. Dátum a miesto narodenia:  

10. decembra 1989 
 

2. Vzdelanie:  
študent na FF UKF v Nitre 
 

3. Členom Luku som od roku:  
2007 
 

4. Doteraz som publikoval (a) v:  
zborníky LUK-u  (2007, 2009, 2010), Dotyky, 
internetové portál: Citanie.madness.sk, 
Dracidoupe.cz, Webtolerance.cz 
 

5. Prečo píšem a čo mi dáva práca v Literárno-
umeleckom klube:  

Píšem, pretože od toho v mojom živote nie je úniku. 
Poézia je integrálnou súčasťou môjho bytia vo svete, 
vďaka nej jedinečným spôsobom nahliadam na veci 
okolo seba a na komplexnej úrovni reflektujem vlastné 
prežívanie. 
LUK mi pomohol uvedomiť si, že poézia nie je len 
písanie básničiek, ale že si vyžaduje pokoru, čas a 
znalosti. Aj vďaka LUK-u som sa v praxi naučil 
používať postuláty literárnej vedy a poetiky, ako sú 
napr. lyrika, voľný verš, rým, metrum, štylistické figúry 
a pod. Práca v LUK-u mi v istom zmysle pomohla 
uvedomiť si preferencie pri výbere vysokoškolského 
štúdia.   
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Na Luciu 
 
Je toľko hladných sirôt,  
že to nevymyslíš,  
toľko zdravých rúk,  
až práca stojí  
a na slepé pásy sa nedá pozerať.  
 
Taký je začiatok príbehu, jeho paradoxy.  
 Koniec popráš snehom.  
 
Nezáleží na tom, že  
ruda derie v hrdle  
od toho písania.  
 
Pravidelne pi, jedz,  
a nezabúdaj na pohyb,  
aj keď je vonku – 13 °C.  
 
Na Luciu 
ide o život, dokonalý ako komíny.  
 
Píš si a opakuj: 
srdce hrčí v továrni 
do smrti 
srdce trvá.  
 
Nič viac.  
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Alba 
 
Každé ráno by som plakal 
sebaisto ako Hrabě 
za zvuku saxofónu 
nad tvojimi krkmi v snehu.  
 
Svet je príliš guľatý,  
než aby som v tebe videl kvetinu,  
svet je starý ako Praha.  
 
Ako som povedal,  
už som tu.  
 
Dívam sa do rohov,  
dívam sa ti na krk,  
pery a dlane. 
 
Na ulici sa dívam,  
koľko ľudí ide za mnou,  
keď si ťa predstavujem 
nahú ako plátno.  
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Nerozprávať sa s cudzími 
 
Mlčím ako vreckovka,  
šedá, stokrát spomenutá 
medzi rečou.  
 
Mať tak povrch,  
nielen svedomie.  
 
Detaily kupé 
zanechávajú diery 
v pamäti.  
 
 
 
 
 
Dôsledky lásky 
 
Nemá Sofia 
vyrastá zo zrkadla, 
zo svetla 
 šije svety. 
 
Pre Adama 
 je žena ako okno otvorené 
 do dvora. 
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Detstvo pred spánkom 
 
Myslime 
na detstvo pred spánkom:  
pod borovicami chrbty čiernych jeleňov,  
rohy a roky.  
 
Narodíš sa dole v Trebišove 
do ulíc boľavých 
ako dedove nohy.  
 
Núdza 
ma pichá na viečkach,  
keď sa na teba mám dívať 
cez okná cukrovaru,  
ktorý zavreli.  
 
„Modré okná,  
modrá je...“ 
 
Daj si ruky vbok,  
bude pršať 
a steny, bruchá sliviek,  
prasknú priskoro.  
 
Ráno v auguste svitá nôž,  
je kameň na kameni.  
 
Už len rieka popíja...  
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Sofia v kvete 
 
Krívam a vrastám  
do tvojej sietnice, 
ako rozum sa za tebou vláčim 
po strechách. 
 
Dobrí ľudia vyliezajú 
zo spŕch, zá-vidia. 
 
Pretože vidieť znamená 
vedieť. 
 
Ostro ťa bozkávam, 
miluješ ako osa, Sofia. 
 
So zavretými očami  
vieme, 
že neďaleko pod lampou 
kvitnú čerešne. 
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Drake sa vráti 
 
Môj drak sa volá Drake 
a vracia sa 
druhou stranou Pacifiku.  
 
Na rahnách rána 
stále súvislosti,  
 (príde) 
  príliv 
 do šliach.  
 
Príde perlorodka,  
 (príde) pustota a soľ.  
 
S mapou v žilách 
od Piatka do nedele 
blúdim po pláži,  
 
opálený vnútorným ohňom.  
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Márii (od Jána) 
 
Zaspala ti mačka na perách,  
v bielych šatách  
vyje vlčí mak.  
 
Darmo sa točíš  
na starú pieseň  
s vlasmi v ohni,  
darmo sa modlíš  
k vetru Petru.  
 
Mala si biele líca  
a bola si sama ako kosť, ver mi.  
 
Keď slnko zapadá za susedovo pole,  
ticho ťa škriabe po prsiach.  
 
Mária, spánok si nekúpiš za hrsť piesku.  
 
Mária, zajtra baba perie biele košele.  
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Pod lampou býva Benedikt 
 
V tme pred novým rokom  
stojíš, Benedikt,  
bez tieňa –  
prskavky a ty a ty.  
 
Musíš vážiť myšlienky,  
povrazom krotiť vnútornosti,  
stále hlavou napred,  
stále dolu Váhom.  
 
Keď na obraze príde tma,  
hovoríš bez perspektívy do vetra,  
prisaháš: svet je naruby.  
 
Si zapálený,  
a tak to bolí.  
 
Si sám v odmäku,  
naokolo vždy len menia  
scénu.  
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Sídliská 
 
 Sídliská  
Sever – Stred – Juh:  
opačne orientované  
domy bez žíl.  
 
Pohľadom hladím  
ich neresti,  
 hlad popieram.  
 
 
 
 
 
Mužnosť 
 
Pri pohľade zo studne 
v prekrvenom veku rastiem,  
zakláňam sa.  
 
Vôbec nejde 
o dieťa,  
basu smrť pochovávam  
na dno potoka.  
 
Hovorím: 
strom,  
 
ostré pohyby zračia 
plemeno.  
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Menarché 
 
Domov bol kruh vypálený  
 na koži.  
Na začiatku cesty mali sme 
v svaloch 
 tvary pevniny.  
 
Boli sme jaskyniari,  
vedci,  
 potápači,  
až kým sa slepí a hlúpi 
nevrátime 
 z lovu po Eurázii.  
 
Po kozme zostane nám  
plachá gréčtina 
a tajné prvočísla:  
 ... vedieť  
  ... vidieť 
   ... dotýkať sssa...  
 
Na počiatku je svet,  
nič nahé ako vajíčko; 
ortuť v oku  
 má farbu mesiaca.  
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Svítaníčko 
 
S lampou v stavcoch  
si na teba posvietim.  
 
Je čas na pravek,  
čas vydýchnuť kroky,  
vstúpiť do neba,  
byť nahí a krvaví  
až na kôru.  
 
Ráno Boží hlas 
 po budíku zvoní,  
zvoní a rieka neustáva.  
 
Láska, nakresli mi  
býka...  
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V sade 
 
Prinášam  
správne vlaky.  
 
Vyrástla si  
a ako jabloň mlčala,  
kým som s tebou nezostarol  
na uzol v dreve.  
 
Krv tečie hore koreňom,  
vietor tvorí uhol domu,  
duby sa boja svitania.  
 
Ráno sú na papieri  
škvrny od hliny;  
nikdy si nebola  
v našom sade nahá.  
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Balada 
 
To najosobnejšie  
zanechali naše telá 
pri trstinovom brode.  
 
V ostrom auguste 
spomíname na čajky –  
v Silviiných stehnách 
púšť.  
 
Na rovine Trebišov 
navretý ako žila.  
 
Poď so mnou do polí                    
atď. 
 
„Drahá, keď príde svetlo, 
oslepnem. 
Navždy zostanem 
(s tebou).“ 
 
Ša la la láska, láska –  
tiene na stene.  
 
Po dverách zostal 
iba prach.  
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     Ľudovít  VISOKAY   
 

1. Dátum a miesto narodenia:  
4.1.1948, Trebišov  

 

2. Vzdelanie:  
stredoškolské  
 

3. Zamestnanie:  
dôchodca 
 

4. Členom LUK-u som od roku:  
od začiatku 
 

5. Doteraz som publikoval v:  
Dotyky, Práca, Pravda, Filatelie, Smena, 
Slovenský rozhlas, Československý rozhlas 
stanica Hviezda, Internet 
 

6. Vydal som básnické zbierky: 
         „Rezanie rezu“ (1998), „Rôzne rôznosti“ (1998), 
„Reštaurovanie rámov“ (1999), „Revízia realít“ (1999), 
„Rázcestie rozumu“ (1999), „Slovensko-trebišovský 
a trebišovsko-slovenský slovník“ (1999), „Čerenie 
myšlienok“ (2007) , „Čistenie človečiny“  (2008), „Slovník 
trebišovského nárečia“  (2009), „Trebišovník: cudzie slová 
trebišovského nárečia“  (2010), „Čítanie času“ (2011), 
„Čakanie čara“  (2011) 

 

7. Prečo píšem a čo mi dáva práca v Literárno-
umeleckom klube:  
 

           Sústavný duševno-odborný rast 
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Vodnatenie 

 
V mokrinách zrejú kvapky nádeje: 
Tvár uprene smeruje na stráne nestranných, tu možno 
nájsť pokoj roja nápadov, rozkvitnutých pochodov, 
utekajúcich snažení končiacich zlatistým medom 
sľubov. 
Chodíme pláňami najfarebnejších perspektív 
popretkávaných lúčmi nádeje, krajších svetov 
zrodených peľom okamihov, pažiťou domova, prahom 
skutočnej domoviny oslovujeme svetlo tmavých  
zákutí, sklonených konárov, rozložených zložitosťou.  
Sýtosťou sýtime vôňu dosychajúcich kvetov, hladkých 
stokrások, zmenených výmyslov, dôsledne čistíme 
studničky živej vody vzdychom, vzdúvane čarokrásne 
krútňavy čerenia hladín, bielime oblaky nekončiaceho 
kolobehu každodenných náznakov. 
Ovládame neovládaných, každým okamihom 
prichádza dôsledné zamyslenie, so strachom v prítmí 
zaspávajú veční nespokojenci, premeraní zelenými 
hlbinami v mierach nádeje. 
Otáčame nezorientovaných, márne držiacich 
 skľavenými prstami ošúchané guľôčky ruženca, 
neznajúc mieru spôsobu, vyjavene očakávajú účinnosť 
vsugerovaných skonaní na svitaní, skutočne veria, že 
prídu k sebe štipkou zázraku v puklinách úvah nad 
životom a smrťou. 
Obnažujeme tajnosti každým kúskom dráždivej kože, 
pod ktorou zosilnieva svojskosť ako zrelé plody, 
umocnené šťavnatosťou miazgy, pulzujúcou medzi 
myšlienkami a realitou. 
 



 
69 

 

V poloslepej nádeji mnohé uniká zaslzeným očiam  
i prihlúpemu pohľadu budúcnosti, zrazu mnohé 
krížovky naznačujú stopy kvásku: zamiesiť splynutia 
nevyhnutnej reprodukcie citov. 
Najradšej by sme zostali nehybní bez náznaku 
akýchkoľvek progresívnych úvah. 
 
 
 
Zvon 
 
Z jeho srdca: vyletel pár holubov, tesne pred zvonením 
rozprestreli krídla úniku križovatkou konca začiatkov. 
Obloha strihá baránkov, chumáče vlnenia samy sa 
háčkujúc ihlicami nedočkavosti. Iba ťažké olovené 
mraky v neviditeľnom úzadí čakajú, kým budú 
vylievať nekonečnú šedivosť, krajom stíchne 
vietor, obloha spúšťa predlhé ohrozenie života po 
kvapkách nešťastia. 
 
Z jeho tieňa: prenikajú tušenia o pravde rýchleho 
vzbĺknutia ohňa, v kozube večného upaľovania nájsť 
dôkazné tlo v pahrebe skončeného, žije nekonečnosť 
spomienok súdenia. 
Z jeho hlasu: uspokojiť lono, potvrdiť plodnosť 
semena, dovidieť na tváre svojho potomstva šťastím 
osudu krajiny dvojramenného kríža v rukách sudičiek 
pri kolíske nádejného vzkriesenia. 
Z jeho ticha: precítiť pokoj, milosrdenstvá, nežnenie 
úložných nocí, hrejivých postelí snenia, našepkávania 
ohňa drevu o poddajnostiach iskrivého mámenia, 
všetci sme dočasne pre obyčajný výsledok kto z koho, 
kto do koho, ako dlho, ako hlboko či dokedy. 
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Z jeho vĺn: prenikajú výčitky, navonok odpúšťame 
vinníkom plytkosťou vnútra, vynachádzavosťou, telo 
nečakane podľahne únave ako spráchnivená kaplnka 
posledným priznaním hriechu. 
Z jeho povrazu: odrazu je čoraz menej, kráti sa 
ovládanie ovládaných, čo nástojčivo, bezbreho unikajú 
pilinami neunaveného času opadávajúcich listov 
jesenného stromu. 
Z jeho hmoty: razia mince opatrnosti každodenných 
myšlienok pred vykrádačmi nádeje. 
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Žena 
 
Dráždivou lahodou zvonia čierne asfaltové chodníky, 
klopaním ihličiek nesúcich lahodnosť, nenahraditeľné 
telo, skvost úplnosti, umocnenej materským úžasom 
prameniacej nehy, krehkými nohami mocne zovrieť, 
nepustiť spojitosť zblíženia chvíľkovej náruživosti, 
prejdenej prebdenou nocou do zdanlivej rannej 
sviežosti, umocnenej kladivovým posilňovačom 
pohľadu, vystaví pečať kvality nočného splynutia, 
pozberaných skúseností, majstrovstva tela, nehy, citu, 
náruživosti i zlosti nad priskorým kikiríkaním vrátnika 
neopakovateľnej noci. Otvárajúcej plamenný prameň 
rytmického, prirážanie najslastnejších prílivov miazgy. 
Tak a tam získava ladenie, nádej byť celoživotnou 
harmóniou v symbióze vypuncovanej cennosťou 
vzťahu, na každom ťahu čakať svoje uistenia, každú 
noc navštíviť tmu s brieždením nádejného rána. 
Veštenej príjemnosťou pohody poveternostného 
predpokladu zdarnosti už prežitej reality. V ktorej 
oddychuje prenášač potravy chuťovým pohárikom 
vypitého vzrušujúceho nápoja, nemožno každým 
pohľadom zájsť do čiernej hlbočiny vnútorného 
blúdenia priamosti piestneho svalu  najčvachtavejšou 
šmýkačkou, nenahraditeľných radovánok spojenia tiel. 
Každé telo mobilizuje bez rozdielu plochy, farby, 
kože, ktože by odolal v čase rozkoše rozkošatenej 
chcením pomôcť, aby neoťaželo nahromadením 
adrenalínom ublíženia. 
 

Najjemnejšie lupienky medového lona prezentujú ženu 
potrebnosťou večného nasledovania zvestovania 
návalu jari, prílivu, citu širokým rozkrokom večne 
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trpiacich nôh, prichádzajúcich bez zavolania k lôžku 
choroby, dojčenia, nežnenia, prezliekania nálad, len 
aby všetci v rodine v jedno boli spútaní pupočnou 
šnúrou ozajstného príbuzenstva pravej lásky. 
 
*** 
 

V nádhernej ženskosti boli telá voľne položené v 
každom kroku rozpáleného piesku morskej pláže. 
Z horiacich líc možno prečítať vychádzajúcu túžbu 
najskoršieho čerenia burácajúceho nepokoja, 
umocnenú hebkosťou bronzového tela, hĺbkou ponoru, 
nekončiacim rytmom prílivu dravej ľudskosti za 
tichého švitorenia nočných palmových listov, šantenia 
vĺn blankytného mora úžasu. 
Vrúcnymi lichôtkami nežných slov, duchaplných 
myšlienok najčastejšie pri nočnom ohnisku lásky 
dychtia čakania, svet napĺňa nádeje, približujú sa 
hviezdy bez kúska odetého miesta.  
Túžba ľúbosti sníva, ľútosti neostáva čas, nebo 
bledne, my biedne veríme, že hriešna hviezda rozžiari 
klenbu veľakrát prehmatanú mocnými prstami, 
podnietenými túžobnými roztúženiami.  
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Trebišovská jar 
 
Každým rokom sneh roztápa naše vzdušné zámky, 
voda z Kanališa odplaví všetky zimné kostnaté sny, 
z toho, čo sme chceli v meste milovať, zostala azúrová 
obloha, naše lásky, sprievodkyne večernými 
hviezdami. Ľahký vietor predúva stále rednúce stromy 
prirodzeného majestátu nížinného mesta slov. 
 
Prázdno i prázdni odpočívajú na vyvolených stolcoch, 
vyvalených sebeckou profitujúcou aktivitou, chladu 
pridá umlčané jazero, zaťato čaká na princa, aby 
ovlažilo jeho žabí bozk vzkriesenej nádeje doslova pre 
všetkých s nežnými vzťahmi, výrazmi tváre, s ťahmi 
či teplou rukou na tepe prínosného strácajúceho sa 
lokálpatriotizmu nedostatkom aspoň dostatočných 
jedincov spoločného myslenia. 
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Chcenie nevesty 
 
Nie sny – telo približuje Eros, ešte stále nám 
neotvorené túžby sú tesné, sama neviem presne, kedy 
príde... rozmarný okamih tajomstvom zakuklený, 
možno tajomný mních pripravený spáchať bolesť 
nežnosti, spenenej, spevnenej na pevnosti vôle, stĺpoch 
ideálov, tajuplnej aleji duše, možno na vysokej veži 
samoty, bližšie k obrazu šťastnej hviezdy spiacej 
v kvetnatom kalichu osudov. 
 
Môže sklamať preskočenie iskry? Neudržať nielen 
srdce muža, nepritiahnuť sálavú žiaru očí, merajúcich 
šírku viery, precítiť hĺbku blaženosti, nohami obopnúť 
objem hrude, spoznať priemer kruhu únikov, preliačiny 
brodenia, štetinami zmapovať prepojenosť súmraku 
jeho žiaľov, hĺbku koreňa, výdatnosť prameňa, páľavu 
plameňa, silu mletia, výdatnosť pôdy, aby sme mohli 
svorne zbožňovať biely chlieb každodennou čistotou 
práce, keď iskra spozná pocit potreby oboch pohlaví, 
zapáli potok materskej nehy, všetko bude preťažké, 
ale nikdy nerozlučiteľné so životom žitia dvoch 
dotykov zázračna. Najskôr lačná láska laškuje 
lákadlami lunárnych leporel, líškavosťou líštenia.  
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Zimný mesiac 
 
Nielen oblohou prejde najdlhší kosák, aby 
najostrejšími bozkami zmrazil živú krajinu 
rozprávkovou sieťou najbelších farieb. V dohľade oka 
mrazivou belosťou biela krása kvitne na svahoch 
nedávneho leta v plnej čistote osamelosti. Snežná víla 
nádej rozsvietila letom vločiek pozemských anjelov. 
 
 
Na spovedi 
 
V tichom dialógu zaznela potreba priznania, plnou 
pokorou ženy, každou treťou nocou prijať telo svojho 
pána, v tichom rozjímaní prinavrátiť prvé príbehy 
poznania početnej príťažlivosti, v priamych premenách 
preniesť polohu tela do prirážajúcich pohybov 
príjemných pocitových potrieb, pocítiť prúd blaženosti 
pulzujúci celým telom.  
 
 
Za závesom 
 
Okno neklamných pohľadov... pri láskaní v priamom 
zázname, ktorý možno ľubovôľou bezcitne upraviť... 
vychádzala majestátom zvodnej figúry z vĺn 
prílivu, šumením spenenej vody so zaslzenými očami, 
precítená stratou nenávratnosti, spriaznenou niekoľko 
rokov najhlbším poznaním dvoch kontrastov prílivu 
a odlivu, spolužitia nekonečnosti, pokojne zmierená so 
skutočnosťou. Márne roztiahla závesy, okno nikdy 
nespí s našou súčasnosťou. 
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Raňajky  
 
Mlčky prežuvali, pohľadmi uprení na seba, celonočné 
prítmie berie možnosti prehodnotiť vizuálnu krásu, 
ladiacu spokojnosťou toľkokrát vyhladených kriviek 
najdráždivejšieho skeletu. 
 
Ani v tomto prípadnom príklade sa telo nestalo 
slovom, skôr poriadnou námahou mužskej túžby, 
zvykli sme konštatovať, že láska je sval, dokonca cudzí 
predmet vo vlastnom tele.  
  
 
 
Jabloň 
 
Znehybnela vlastnými koreňmi, postavajúca nocou, 
hľadajúc partitúry, z akordov hviezd zanôtiť pieseň 
o brieždení. Skrehnutá pod oloveným nebom ožíva 
lúčmi povyšívaného slnka na nástenke letnej kuchyne, 
naberá farbu zápalov presladkej dužiny, silu miazgy 
vytekajúcu zahryznutím do šťavnatosti jablka 
pokušenia. 
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Príčiny prílivu  
 
Svetlo nechalo stopy na vyblednutom piesku 
 kroky stihli ustúpiť prílivu 
unavené vlnenia vylihujú na rozpálenej pláži 
 pohľad stráži horizont úniku 
čajky času vylietavajú z dovolenkových hodín 
 bez tieňa to skutočne nejde 
splynutie tiel vyžaduje pološero bielej plachty 
 v mlčanlivosti nahoty najskôr 
prehovorí zloženie zložitosti pohľadov vplyvu 
 včas pochopíme príčiny prílivu 
 
 
 
 
Smutnej vŕbe 
 
S posledných síl ťa držia korene vypočutých slov 
 bútľavosť je čoraz objemnejšia 
nie div toľké sťažnosti pomôžu zošedivieť listom  
 nocami chrápeš hlasom hnevu 
pre mňa neznámych kováčov vlastného šťastia 
 kto verí že dutina sa sama zacelí? 
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Časom... 
 
Od toľkého rúbania 
zdrevenie sekera, zatne sa, kúska ostrosti nevydá, 
íver lieta pilinami ohňa, 
iskrami kováčskej vyhne, v šťastí podkutého snenia 
nevypovedaných slov. 
 
 

***  
 
Slaný dych opúšťa rytmom príboja prepotené telo 
Lono utajené viečkami 
najjemnejších svalov povyzliekaného chcenia tela 
iba ráno váha vyskočiť von 
na zarosenej pažiti plnej postriebrených kvetov  
 kalich preciťuje hĺbky vplyvu 
ťažko opísateľná plná komplikovanej atmosféry 
 vchádzaš do výparov vody  
rieka drieme hlboko v pamäti nekonečného toku 
 tetrov si vyhliadol vyšnú višňu 
do ohnivá rozpálenú momentom samovznietenia 
 túžobne roznožená čakaním 
 
 
 
Nervózne sa náhliš... 
 
Žmolíš mrvíš guľôčky nekonečného ruženca 
hore medzi prsníkmi 
sa hompáľa kríž a Ježiš akoby podriemkaval 
určite má dosť času 
veď všetko pre všetkých má začiatok aj koniec 
zatiaľ to bolo tak 
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