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LITERÁRNO-UMELECKÝ KLUB  A JEHO ČINNOSŤ  

PRI ZEMPLÍNSKEJ KNIŽNICI V TREBIŠOVE 

Literárno-umelecký klub (LUK) pri Zemplínskej knižnici v 

Trebišove pracuje od roku 1987, ktorý združuje mladých 

začínajúcich autorov nášho regiónu. Vedúcim klubu je od 

samého začiatku až dodnes Ing. Robert Hakala, Csc. 

V tomto literárno-umeleckom klube sa vystriedalo už veľa 

mladých ľudí. Mnohým to vydržalo dlhšie, iní sa zdržali len 

krátko. Za celých 30 rokov sa strieda príliv a odliv autorov, 

ktorí prispievali do zborníkov. Za stálice považujeme najmä 

Ľudovíta Visokaya, Renátu Kiovskú, Martina Puciho, Tomáša 

Kříža, Editu Hilgartovú či Gabriela Németha. 

Ďalšími členmi literárno-umeleckého klubu boli Peter Anďal, 

Jana Staruchová, Beáta Mackovýchová, Ružena Pavlíková, 

Mária Šrobárová, Václav Staškovič, Peter Ferko, Miroslava 

Švecová, Peter Mráz, Viera Vaľová, Tomáš Potočník, Marta 

Krištofová a iní. 

Členovia klubu sa stretávali a stretávajú v priestoroch knižnice 

zväčša jeden krát mesačne. Navzájom sa oboznamujú nielen so 

svojou tvorbou, ale aj s tvorbou iných slovenských autorov. 

Z literárnych časopisov si vyberajú zaujímavé texty  a  po ich 

prečítaní prebieha vzájomná diskusia o  textoch, témach  

a  problémoch.  Pri svojej tvorbe a stretnutiach využívajú 

knižný fond a periodickú tlač knižnice. 

Viacerí z  autorov literárno-umeleckého  klubu sa zúčastnili 

literárnych súťaží organizovaných v Kežmarku, vo Zvolene, 

Trenčíne, kde niektoré z  ich prác boli ocenené a získali 

popredné miesta. Mnohé práce boli uverejnené v literárnych 

časopisoch Dotyky, Národná osveta, Mladé rozlety, Nedeľná 

pravda … 
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Výsledky činnosti literárno-umeleckého klubu boli už 

niekoľkokrát zhrnuté a vydané v zborníkoch prác mnohých 

členov. 

Prvý zborník prác vznikol v roku 1989 s názvom „Otvorenými 

ústami“, druhý zborník „Smietka v oku“ vyšiel v roku 1991, 

tretí „Zbierka pojazdnej hlúposti“ v roku 1992, štvrtý „Ária v 

jaskyni“ uzrel svetlo sveta v roku 1998,  piaty – jubilejný 

zborník nazvaný „Medzi nebom a zemou“ pribudol v roku 

2007, kedy literárno-umelecký klub oslávil 20. výročie svojho 

vzniku. Šiesty „Druhá šanca“ v  roku 2009, v  roku 2010 bol 

vydaný siedmy zborník „Ráno za oknami“, ôsmy „Čistiareň 

duší“ vykročil do života v roku 2011, deviaty „Rodinná 

slávnosť“ ukázal svoju podobu v  roku 2012, desiaty „Ticho 

uprostred záhrady“ žmurkol na svojich čitateľov v roku  2014 

a najnovší jedenásty  zborník zavoňal v roku 2017  pod  názvom 

„Slovo ako chlieb“.   

Všetky vydané zborníky literárno-umeleckého klubu sa 

nachádzajú vo fonde knižnice, kde si ich môžu čitatelia 

zapožičať.  
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SPOMIENKY ČLENOV LUK-u 

Robert Hakala 

člen Spolku slovenských spisovateľov 

vedúci literárno-umeleckého klubu 1987-2017  

 

Kde bolo, tam bolo (a zatiaľ ešte je) 

Každý si všimol, že nadpis môjho  textu som si 

zapožičal zo slovenských rozprávok. Kde bolo, tam bolo jedno 

kráľovstvo... atď. Ja nepíšem o kráľovstve, ale o niečom inom: 

Kde bolo (v trebišovskej knižnici), tam bol (od roku 1987 

literárno-umelecký klub) a dodám – zatiaľ ešte je. Nezanikol, 

pokračuje vo svojej činnosti. 

Tridsať rokov. Málo? Veľa? Myslím si, že tak akurát. 

Prežil svoje „detstvo“ a  pokračuje „dospelosťou“. Dožije sa  aj 

staroby? Možno? Určite?! To už nezávisí odo mňa, ale od 

členov, ktorí statočne a  dobrovoľne boli, sú a  budú (?) jeho 

členmi. Nedá sa to veľmi ovplyvniť. V tomto prípade môžeme 

iba dúfať... Môžeme iba dúfať, že ich chuť na dobrú literatúru 

nezanikne, ale bude trvať aj naďalej. 

Od začiatku tohto klubu som bol jeho „vedúcim“ (toto 

slovo používam nerád, pripadá mi úradnícke a formálne). Skôr 

by som mohol napísať – snažil som sa ho viesť, usmerňovať, 

radiť, trošku kritizovať... a  najmä – tešiť sa z  úspechov 

jednotlivých členov. Za tie roky klub prešiel vývinom. 

Pamätám sa, ako v  prvých rokoch jeho činnosti na klubové 

stretnutia chodilo niekoľko desiatok mladých (ale aj starších) 

milovníkov písaného slova. Priznám sa, bol som tým príjemne 

prekvapený. Väčšinou to boli študenti stredných trebišovských 

škôl. Boli plní nadšenia a  eufórie. Ako som predpokladal, 

postupne počet členov klesal. Tí, ktorí odišli pochopili, že báseň 

nie sú iba slová rozpísané do riadkov podľa toho, ako sa mi 

zachce. Ťažko bolo vysvetľovať, že poézia (celá literatúra) má 

určité pravidlá, ktoré je potrebné poznať. Nechcelo sa im trápiť, 
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pretože písanie je tiež druh určitej práce. Zvolili si ľahšiu cestu 

– odchod z klubu. Viem, písať sa nedá naučiť a  darmo budem 

teoreticky vyzbrojený, keď výsledok (báseň, poviedka) nikoho 

neosloví, nepoteší na duši, nenúti čitateľa rozmýšľať. Mojou 

úlohou nebolo „učiť“, ale upozorňovať na chyby, ktoré sa 

v texte nachádzali. Rytmus, kvalitný rým, nová, neošúchaná 

metafora... atď., na tie môžeme poukázať. Zostáva len veriť, že 

nádejný adept aj po upozornení na chybu, nezanevrie, ale 

pokračuje ďalej. V  klube boli takí a  aj takí... Ten, kto 

pokračoval ďalej, mohol veriť v úspech. 

Postupne sa počet členov ustálil na 10 až 15. Trebišov 

má aj tú nevýhodu, že nie je sídlom vysokej školy a tak mladí 

ľudia odchádzajú za vzdelaním... Odídu, študujú, zamestnajú 

sa, založia  si  rodinu  a   na  svoje literárne „pokusy“ postupne 

zabudnú. Pohltia ich starosti nášho sveta. Mám pre nich 

pochopenie. A tak z mnohých členov klubu sú úspešní lekári, 

ekonómovia, učitelia...  

Postupne sa mi v  mysli vynárajú veselé spomienky, 

ktoré som počas práce v  klube zažil. Napríklad: jedna mladá 

slečna písala celkom dobré básne. Iba boli strašne smutné, 

skeptické. Hovorím jej: Keď sa nabudúce stretneme, bude máj. 

Hovorí sa – máj lásky čas. Verím, že ťa to inšpiruje ku kráse 

a  láske. Na májovom stretnutí mi doniesla báseň. Pekná, 

zaľúbená slečna sedí na lavičke so svojim milým, on jej 

vyznáva lásku... Pekné, hovorím si v duchu. Báseň sa končila 

slovami (voľne citujem) „... a keď pozrela hore, v  korune 

stromu miesto hviezd uvidela obesenca hojdajúceho sa na 

konári...“ Čo som mal povedať? 

Prišiel do klubu mladý chalan, akurát zmaturoval. Písal 

(a ešte píše) dobré aforizmy. Bol zamestnaný v  dnes už 

neexistujúcej mliekarni, kde vyrábali vynikajúce syrové 

parenice. Na každé stretnutie ich priniesol, každému sa ušlo. 

Nakoniec som nadobudol pocit, že členovia klubu sa viacej 

tešia na tie parenice  ako na literatúru. 
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V  90. rokoch pribudlo v  textoch (hlavne) u nových 

členov, veľa vulgárnych výrazov. Jedna členka, ktorá sa 

vyznačovala veľkou „ostrosťou“ svojich slov, písala inak veľmi 

dobre. Ovšem tie expresívne a vulgárne slová narúšali poetiku 

jej myšlienok. Keď som jej mierne dohováral, aby sa krotila, 

odpovedala mi: Toto je vulgárne? Keby som naozaj napísala tie 

slová, akými sa častujeme, keď sme niekde na zábave, tak by 

ste odpadli. 

Ďalší člen klubu písal celkom vydarené básne 

s kresťanskou  tematikou. Chyba bola  v  tom, že veľmi často 

používal slová ako Boh, Ježiš, Mária. Sám inklinujem ku 

kresťanskej poézii, ako mu povedať, že týmito slovami treba 

šetriť, aby som ho nejako neurazil? Nakoniec ma napadlo 

a  spýtal som sa: Poznáš prikázanie „Nevezmeš meno Božie 

nadarmo“? Samozrejme, poznám, odvetil. No a  to platí aj 

v literatúre. Pochopil. 

V klube boli a sú takí, ktorí napíšu za krátke časové 

obdobie niekoľko desiatok básni. Pamätám na jedného člena, 

ktorý mi nosil na každé klubové stretnutie 15 aj 20 básni. 

Hovorím mu: Píšeš veľa. Nie každý prvý nápad je ten najlepší. 

Neboj sa škrtať, prerábať... Zamyslel sa, nič nepovedal. Na 

najbližšie stretnutie nedoniesol ani jednu báseň. Ponúkol mi asi 

40 strán prozaického textu. Začal som písať román, oznámil mi. 

A tak by sa dalo pokračovať. Mnoho úsmevných 

príhod. Vynárajú sa a zanikajú. Klub začal vydávať zborníky – 

obraz činnosti a  schopnosti svojich členov. Pribúdajúcimi 

rokmi sa počet členov ustálil  a  začali prichádzať úspechy. 

Literárne časopisy  s  celoslovenskou pôsobnosťou (Literárny 

týždenník, Dotyky) si našu činnosť všimlo a tvorba členov bola 

prezentovaná na ich stránkach. Niektorí členovia už majú 

vydané svoje prvotiny, v našich radoch sú členovia Spolku 

slovenských spisovateľov . 

Posledné roky klub využíval modernú počítačovú 

techniku. Mail je výborný dorozumievací prostriedok najmä pre 



8 

tých – cezpoľných. Iným to vyhovuje menej, chcú sa radšej 

osobne stretávať. Musím voliť kompromis. 

Nemôžeme zabudnúť ani na „našu“ trebišovskú 

knižnicu, ktorá sa o nás vzorne starala a vytvorila nám výborné 

podmienky pre našu činnosť. Jej zásluhou vychádzali naše 

zborníky, jej zásluhou sa mladým ľuďom, milovníkom 

literatúry, plnili ich publikačné sny! 

V úvode som napísal „ešte aj je“. Áno, ešte je. Verím, 

že ešte aj bude. Ja odchádzam. Myslím si, že nikto mi nemôže 

nič vyčítať. Za tie roky som nezištne venoval klubu veľa svojho 

voľného času. Snažil som sa každému členovi pomôcť, uľahčiť 

neľahkú cestu za úspechom. Otázka. „Či ešte aj bude?“, nie je 

určená pre mňa. Verím, že bude. Verím, že ten chutný literárny 

chlieb zachutil všetkým členom literárneho klubu a  budú ho 

vďačne rozdávať aj  po ďalšie roky. Verím, že tento zborník nie 

je posledným, ale iba skončením jednej etapy. Verím, že sa 

budete(me) stretávať aj v budúcnosti... 

 

Dovidenia, priatelia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Renáta Kiovská 

Ako to začalo 

Chodila som na strednú školu a do školského obežníka som 

poslala báseň. Báseň mi uverejnili. Niekto ma upozornil, že na 

chodbe na nástenke je oznam, že sa študenti môžu prihlásiť do 

LUK-u, ktorý vedie Ing. Robert Hakala v okresnej knižnici. 

Nešla som hneď, mala som síce niekoľko básní doma, ale 

váhala som. Nakoniec som sa predsa len odhodlala, básne 

vložila  do obálky  a  šla. Keď som vkročila dnu, miestnosť bola 

plná študentov, mladších, starších... Ticho som pozorovala pána 

Hakalu ako hodnotí básne, poviedky... a dostala som strach, 

pretože jeho reakcie boli väčšinou: „to a ono nie je dobré...“   

Obálku som nechala v taške. 

Čo bolo ďalej 

Nakoniec som si povedala, že nemám čo stratiť a obálku s 

básňami som nechala v knižnici. Na ďalšom stretnutí som 

čakala, čo sa bude diať. Pozerala som na prečiarknuté slová a 

poznámky na okraji  a keďže ja sa tak ľahko nevzdávam, skúsila 

som to znova. A bolo to lepšie a lepšie. 

     Spoznala som veľa zanietených ľudí pre literatúru, naše 

stretnutia boli vždy priateľské a  pán Hakala ma veľa naučil. Z 

mojich dlhých básni sa stali krátke, uverejnili sa v zborníku, v 

miestnych novinách, v literárnom časopise a nakoniec som si 

splnila sen a vydala som vlastnú básnickú zbierku.  
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Gabriel Németh 

člen Spolku slovenských spisovateľov 

člen literárno-umeleckého klubu 

 

Čo mi LUK pri Zemplínskej knižnici v Trebišove dal? 

 

     Správna otázka na mieste po toľkých rokoch. Mohlo by sa 

povedať, že dal veľa priateľov, blízkych so spriaznenou 

literárnou dušou, ktorých srdce bije pre písanie a umenie ako 

také.  

     V klube vždy vládla zdravá atmosféra, súdržnosť, ktorá ľudí 

spájala v jediný most, vždy písať  a  písať ďalej. Musím priznať, 

že rád som chodieval na stretnutia LUK-u. 

     Tento klub neustále prichádzal  s  niečím novým, ako boli 

stretnutia a besedy so zaujímavými spisovateľmi, ktorí dokázali 

verejnosť vždy zaujať.  

    Boli to nepremárnené roky s „Lukom“ prežité s vytrvalosťou 

pracovať na sebe a byť dobrým spisovateľom. Tu som vlastne 

vďaka vedúcemu klubu LUK Ing. Robertovi  Hakalovi  objavil 

svoj zmysel pre písanie prózy, tu som začal písať prvé 

poviedky, dokonca som napísal svoj prvý román „Slzy pre 

bolesť“ a  ponúkol ho vydavateľstvu  IKAR. 

    Týmto by som sa vedúcemu literárno-umeleckého klubu 

Robertovi Hakalovi chcel poďakovať za všetkých členov, že sa 

nám toľké roky venoval  s  nádejou, že z  nás raz vyrastú 

skutoční spisovatelia.  

    A musím povedať, že pri niektorých členoch sa mu to aj 

podarilo. 
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     Takisto veľké ďakujem patrí celému kolektívu Zemplínskej 

knižnice v Trebišove  a  pani riaditeľke Ing. Janke Vargovej za 

všetko, za tú pozitívnu snahu a  prístup k nám pri literárnych 

stretnutiach vytvárať tie najpríjemnejšie podmienky.  

     Klub LUK pri Zemplínskej knižnici v Trebišove mi bude 

veľmi chýbať. 

 

 

Marieta Koščíková  

členka literárno-umeleckého klubu  

 

V Literárno-umeleckom klube pri Zemplínskej 

knižnici v Trebišove   som    začala     pracovať    v   roku 

2008.  

     Profesionálnym  rastom tento klub priniesol do môjho života 

nadšenie pre tvorbu. Poézia z  recitačných súťaží,  ktoré som 

absolvovala ako dieťa prerástla a nadchla ma natoľko, že sama   

som začala tvoriť. Veľký vplyv na moje literárne cítenie mali 

besedy a  stretnutia  s  významnými osobnosťami súčasnej 

literatúry. Robert Hakala  počas pôsobenia v  tomto klube nás 

viedol k  profesionálnemu prístupu tvorenia poézie hlavne 

svojim vzorom, keď vydal svoju zbierku básni  “Krása 

a  Bolesť“. Snažil sa nás usmerniť aj keď každý člen už má 

alebo mal vytvorený svoj vlastný rukopis tvorby.  Za túto snahu  

mu  patrí veľká vďaka. Renáta Kiovská bola pri zakladaní 

LUK-u a  práve ona  ma oslovila  svojim  profesionálnym 

prístupom. Jej básne i  jej kniha „Divožienka“ má stále miesto 

v  mojej súkromnej knižnici. Desaťročná práca v  tomto klube 

mi  priniesla  v  mojom odbornom raste významný posun.  
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     Počas týchto rokov práce v  klube bolo veľa pekných 

momentov, no potešili ma naši členovia vydaním svojich kníh 

(Martin Puci, Gabriel Németh) a  tu som videla úrodu našej 

mravenčej práce. V  klube som našla množstvo ľudí 

nadchnutých pre tento žáner umenia. Táto práca so slovom ma 

natoľko nadchla, že stala sa aj mojou profesiou. Už viem, ako 

sa  rodí  a robí  kniha  a  preto som si vydala vlastnú knihu básní 

a esejí „Čakanie na čas“ a „Eliškina lúka“. 

     Digitálne technológie  našu generáciu natoľko ovplyvnili, že  

hovorené slovo, vyjadrenie citov  v  krátkej forme – literárnom 

útvare – básni  upadá do zabudnutia. Slovo ako chlieb, ktorým 

sa je potrebné živiť nesmie sa stratiť z  našich škôl a  nášho 

umeleckého prostredia. Myslím si, že tento literárno-umelecký 

klub plní svoju funkciu. Stretávať sa a odovzdávať si literárno-

odborné poznatky v  tejto tak široko-spektrálnej vede je veľmi 

potrebné. Svojím príkladom nadchnúť mladú generáciu tvoriť 

básne, eseje, poviedky. Vnášať do nášho prostredia literárne 

cítenie je jedinečná forma  výchovy a  kultivovanosti 

vyjadrovania sa. Prajem všetkým členom LUK-u v Trebišove, 

aby nestratili vôľu ďalej napredovať a vnášať do svojho okolia 

tento druh umenia. Slovom dokážeme pohladiť 

človeka, spríjemniť chvíle nášho života a odovzdať niečo zo 

seba.  

 

 

Martin Puci 

člen literárno-umeleckého klubu  

 

Ja a môj LUK – a nemyslím tým môj vzhľad 😊 

     Od malička, od chvíle, keď som sa naučil čítať, už odvtedy 

som čítal nesmierne rád. Príbehy v knihách ma preniesli do 

iných čias, do iných krajín aj do iných, ďaleko dobrodružnejších 

situácií, než aké som zažíval v reálnom živote.  
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     Boli chvíle, keď sa moji rodičia o mňa báli, že sa mi niečo 

stane, ako veľa čítam. Koľkí dnešní rodičia by čo za to dali, aby 

ich deti viac čítali a menej sa venovali napríklad počítačovým 

hrám, alebo televízii. 

     A jednou z mojich charakterových čŕt je aj snaha, zistiť ako 

funguje to, čo sa mi páči, čo ma zaujme. Keď som napríklad 

dostal novú hračku, netrvalo dlho a musel som sa pozrieť "pod 

kapotu", ako to tam funguje. Na akom princípe. Bol som taký 

objaviteľ v malom. No a táto moja vlastnosť ma priviedla aj k 

môjmu prvému pokusu, knihy už nielen čítať, ale skúsiť aj niečo 

napísať. 

     Prvé pokusy ma na počudovanie nepriviedli k písaniu 

románov, beletrie, ale k písaniu poézie. Občas ma napadla 

myšlienka, ktorú som chcel čo najrýchlejšie zdieľať. Písať 

román by bolo na dlho a tak ma v tom čase, ako literárna forma 

oslovila moderná poézia, písaná voľným veršom. Tak som začal 

písať, mysliac si, veď keď poznám pravopis, keď viem, čo 

chcem povedať, keď mám kus papiera a pero, ostatné už predsa 

nemôže byť problém. A písal som. Len tá druhá stránka písania, 

čiže čitateľ bol problém. Moja snaha končila podobne, ako 

rozoberanie hračiek v detstve. Hračka bola rozobratá, princíp 

pochopený, len poskladať vec do pôvodného funkčného stavu 

mi akosi nešlo. 

     Keď som teda písal, takpovediac do „šuflíka“, a nádej, žeby 

táto moja tvorba niekoho zaujímala bola mizivá, narazil som v 

knižnici v Trebišove na skutočnosť, že sa zakladá akýsi 

literárno-umelecký klub, ktorý by mal odborne pomáhať 

mladým začínajúcim autorom s realizáciou literárnej tvorby. A 

tak som našiel prvých čitateľov pre svoju, prepytujem, tvorbu.  

     V klube ma privítalo priateľské a tvorivé ovzdušie, ale aj 

krutá pravda o mojich dielach.  
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     Dozvedel som sa, čo všetko musí nádejný autor vedieť. 

Koľko teórie si musí naštudovať a  osvojiť a koľko 

"konkurenčnej" literatúry si musí prečítať, kým sám stvorí 

niečo ozaj hodnotné. 

     Za to, že to tak bolo vďačím môjmu dlhoročnému priateľovi 

Robertovi Hakalovi, ktorý klub viedol a ktorý svojim 

prístupom, vedomosťami, ale aj akýmsi "kaučovaním", aj keď 

vtedy sa tomu takto nehovorilo, nás viedol po neľahkej ceste 

literárneho tvorcu. Robert nás nešetril. Príspevky si prečítal a 

povedal nám presne, čo si o tom myslí. Bez okolkov. 

     Bolo mu jedno, či zostaneme, alebo zutekáme z bojiska. 

Vedel, že pochlebovanie ešte nikomu nepomohlo vyrásť. Aj za 

to mu dnes, s odstupom času úprimne ďakujem.  

     LUK nebol iba čas strávený v knižnici. Robo vedel 

zorganizovať aj výlety do reálneho "spisovateľského" sveta. 

Zoznámil nás s ľuďmi, ktorí už mali prvé úspechy za sebou. 

Zapojil nás do stretnutí začínajúcich autorov, kde sme mali po 

prvýkrát možnosť zažívať búrlivé diskusie ľudí, ktorí o 

literatúre ozaj niečo vedeli a my sme to mohli hltať a 

absorbovať. Pamätám si také dve „stretká“. Jedno na Bukovci 

pri Košiciach, druhé v Herľanoch.  

     Potom sa moja práca v klube na dlhší čas prerušila. Práca, 

vysoká škola popri zamestnaní, rodina a celkový nedostatok 

času mali za následok, že som prestal knižnicu navštevovať. 

Tvoriť som ale neprestal. Keď som potom po rokoch stretol 

Roberta v supermarkete, spýtal sa ma okrem  iného  aj  na  to, 

či ešte píšem. Potešil som sa, že LUK stále funguje. Následne 

som mu poslal niekoľko mojich vecí. Potešilo ma, že mi ich 

väčšinou pochválil a vybral z nich niečo do nového zborníka. 

Nepriamo ma aj priviedol k myšlienke, že skôr ako vydám svoju 

dcéru, mohol by som už konečne vydať svoju prvú knihu. 
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     A stalo sa. S výraznou podporou tohto úžasného klubu som 

dopísal, zostavil a potom s podporou sponzorov nakoniec aj 

vydal svoju prvú a doposiaľ jedinú knihu aforizmov, zamyslení 

a rozjímaní s názvom "Jeden pevný bod", ktorú sme 

v  Zemplínskej knižnici v Trebišove,  takpovediac na pôde 

LUK-u aj slávnostne uviedli do života a do predaja.  

    LUK mi dal veľa a teším sa, že je tu pre nás stále, že je 

životaschopný a že je pripravený aj naďalej podporovať tých čo 

chcú písať.  

 

Ďakujem! 

 

 

Lea Linerová 

členka literárno-umeleckého klubu 

 

Ešte niečo odo mňa 

 

     Písaniu ako takému som sa začala venovať v podstate na 

základnej škole a  daný záujem mi zostal až dodnes, no 

vysvetliť, prečo píšem, je pre mňa až frustrujúco ťažké. Vždy 

som sa rada delila o  svoje nápady a  poznatky, o  svety vo 

vlastnej hlave a len máločo ma dokáže potešiť tak, ako keď mi 

niekto povie, že mu moja práca zmenila pohľad na danú 

problematiku, či v ňom vzbudila skutočné emócie – pretože 

práve o  tom práca (koníček) spisovateľa je (minimálne pre 

mňa). Taktiež pre mňa písanie predstavuje veľmi hlboký spôsob 

sebavyjadrenia a  komunikácie s  mojím okolím, ktorý je len 

veľmi ťažko možné dosiahnuť iným spôsobom. Vždy som bola 

introvert, takže som si očividne len našla iný spôsob ako 

povedať, nad čím rozmýšľam – a tak sa zo mňa (asi) stal „niečo 

– ako – autor“ .  
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     Práca v klube mi dala veľký pocit spolupatričnosti – zrazu 

sa necítite, ako keby ste ako autor bývali na opustenom ostrove 

ale v komunite ľudí, ktorí zmýšľajú podobne, no zároveň inak 

ako vy. Členstvo v klube ma akosi naučilo pocitu hrdosti voči 

vlastnej tvorbe – je niečo úplne iné počuť kritiku/chválu 

prostredníctvo komentára na internete a niečo úplne iné počuť 

ju naživo. Na strednej škole, pred tým, než som sa stala členom 

klubu, som sa vyjadrovala o svojom autorstve skôr ostýchavo – 

no klub ma naučil sa na písanie pozerať ako na časť mňa, ktorá 

si zaslúži pozornosť. Pán Robert Hakala mi  v  rámci  môjho 

písania pomohol ako  taká „neviditeľná ruka trhu“ – trpezlivo 

ma viedol, konštruktívne hodnotil  a  vytiahol ma  z  vlastnej 

hlavy, keď som sa už začínala strácať vo vlastných slovách a to 

všetko mierne, nikdy netlačil, ako keby vedel, že daná vec má 

omnoho väčšiu hodnotu, ak na ňu nakoniec dôjdem sama. Za to 

všetko som mu veľmi vďačná.  

     Podľa mňa je existencia klubov ako je tento potrebná, 

v skutočnosti veľmi potrebná. Práca spisovateľa je zväčša 

samotársky beh na dlhú trať, no každý autor potrebuje 

konštruktívnu kritiku i  pocit, že niekam patrí, plus nejakú tú 

možnosť svoju prácu publikovať inak, než v  literárnych 

súťažiach bez toho, aby sa musel prispôsobovať podmienkam 

súťaže – a  práve to ponúka literárny klub.  

     Je veľmi ťažké opísať ten pocit, keď vám slová ožívajú pod 

rukami. Keď z nich tvoríte nový svet a nové bytosti, budujete 

myšlienky z  ktorých vznikajú hrdinovia, ktorých život je 

takmer tak reálny ako ten váš, ich telá budované z viet, súvetí 

a odstavcov tak, ako sme my budovaní z buniek, kostí a svalov. 

Ten pocit, keď vám úryvky a dialógy nedajú po nociach spávať, 

zaseknuté vo vašej mysli, a vy ich nielen že môžete dať na 

papier – vy musíte, inak vám nedajú pokoj. To je údel autora, 

ktorý nepochopí nikto iný ako iný autor. Ak za nič iné, práve za 

toto pochopenie som LUK-u i jeho členom vďačná.  
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  V zborníku je literárna tvorba autorov: 

  Mattová Renáta, Staruchová Jana, Mackovýchová           

  Beáta, Pavlíková Ružena, Puci Martin, Visokay Ľudovít 
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Otvorenými ústami 
     Keď sa koncom roku 1987 založil pri Okresnej knižnici 

v  Trebišove Literárno-umelecký klub, prihlásilo sa do neho 

vyše dvadsať mladých ľudí. Ako to už pri takýchto 

príležitostiach býva, väčšina z  nich mala veľmi skreslené 

predstavy o  jeho činnosti. Mnohí očakávali, že klub bude 

„patentom“, ako sa stať spisovateľom. Po počiatočnom 

rozčarovaní počet členov sa ustálil na sedem. Ostali len tí, ktorí 

majú kladný vzťah k literatúre a chcú ho neustále rozvíjať.  

     Zborník literárnych prác okresu Trebišov sme nazvali 

Otvorenými ústami. Zahrňuje začiatočnú snahu o  autorskú 

výpoveď. Už samotný názov zborníka by mal vystihovať 

postavenie súčasného mladého človeka v dnešnom náhliacom 

sa svete. Dnes sa nestačí na svet pozerať iba „otvorenými 

očami“, ale hlavne „otvorenými ústami“ o  ňom písať. Byť 

všade, všetko počuť, vytvoriť si vlastný názor a ten pretlmočiť 

do svojej výpovede. 

     Je zákonité, že prvý zborník nemôže kvalitou príspevkov 

spĺňať najvyššie hodnotiace kritéria. Autori sú na začiatku 

cesty, ktorá je (bude to znieť banálne) dlhá  a  veľmi ťažká. 

Záleží však len od nich, ako sa s  týmito „útrapami“ dokážu 

vyrovnať. Preto nech zverejnenie ich prác pred verejnosťou je 

ich prvým úspechom, ale zároveň aj záväzkom pre ďalšiu prácu. 

 

Hakala Robert 

 

 

 



19 

BYŤ ČLOVEKOM 

 

Vedro lží hádžu ti pod nohy 

Nebi sa o obal plechový. 

Vravia ti: „na nič sa nehodí,“ 

Podľa správ chcú vidieť len tvoj kríž. 

 

Chceš byť zlý. Netvrdni? Iný cit 

Pomôže tie masky premeniť. 

Je zima....povedz jar. Nemožné? 

Budeš sám, ak všetkých premôžeš. 

 

Mattová Renáta 

OBYČAJNÁ UDALOSŤ 

Biela hus v slze mraku 

zletela na zem za súmraku.  

Sadla ťažko, biedne 

na vrcholec jedle. 

 

Cez škáru všedných dní 

videla matne divé husi. 

 

Leteli na juh. Ona nemohla. 

Pohltilo ju slnko. 

Usmievalo sa 

a ona sa rozplývala. 

 

Uletela k slnku, 

aby mohla poslať sestru. 

Ešte krajšiu. 

sestru nového rána 

Staruchová Jana 
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MLČANIE 

(úryvok) 
 

Už si nemáme čo povedať. 

Nemáme už prečo zahľadieť sa na seba, 

povedať si ahoj 

a odísť. 

Nečakáme už od seba žiadne nevinnosti, 

žiadne vzbury myšlienok. 

 

Už nemáme si čo povedať. 

Zbytočne hľadíš na moju tvár, 

je bledá 

a možno aj trochu nervózna. 

Nepotrebuje už tvoje pohladenie, 

tvoju harmóniu citov. 

 

Mackovýchová Beáta  

 

 

ŠTUDENTSKÉ BLÁZNOVSTVÁ  

– ich vedecký výskum 
 

 

Posádka troch účastníčok 

vedeckej praxe, 

zapla gombík humoru, 

k apatickej láske. 

Na lístok hodila 

posolstvo chalanovi, 

proste taký fór, 

aby prišiel vo štvrtok  

s dvoma chalanmi pred PRIOR. 

Nevieme ako pristaneme pred  

Prior vo štvrtok, 

nevieme či nedostane posádka, 
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z toho fígľu šok. 

Neviem ako to dopadne, 

odmietol poslušnosť 

počítač budúcnosti, 

a tak sa dávame 

na pospas prítomnosti. 

My, účastníčky vedeckej praxe 

študentských bláznovstiev. 

 

Pavlíková Ružena 

 

 

KOMÉTA STÁLE PREDPOVEDÁ NIEČO VEĽKÉ 

(úryvok) 

 

Nad zemeguľou môjho srdca 

sa nečakane objavila kométa. 

 

Najprv si ju všimli v observatóriách, 

ktoré disponujú najdokonalejšími teleskopmi. 

 

Postupne už bola viditeľná aj voľným okom. 

 

V týchto mojich končinách 

bola taká neočakávaná,  

ako zrelé jablko v máji. 

 

Začali sa zložité výpočty, 

ktoré ukázali, 

že zrážka je nevyhnutná. 

 

Puci Martin  
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PROSÍM SI... 

 

Dvadsať klincov rezaných.       

Nemáme. 

Nedoviezli. 

Máme dvadsať básni 

sú čerstvé 

a rýchlo tvorené 

dereš je ešte teplý. 

Tak ich zaplatím 

a teraz rýchlo domov, 

aby mi ich to pichľavé 

slnko naozaj 

neokresalo. 

 

 

DIAMANT 

 

Svojou 

ušľachtilosťou 

prerezáva iba 

najčírejšie poznanie, 

aby svojím nekonečným 

leskom 

neskalil zrak tým, 

ktorí sa na 

spomínanú skutočnosť 

pozerajú 

otvorenými 

ústami 

 

Visokay Ľudotív 
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov: 

Mattová Renáta, Visokay Ľudovít, Puci Martin, 

Mackovýchová Beáta, Šrobárová Mária,  

Pavlíková Ružena, Staškovič Václav, Ferko Peter 
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Už sú tu opäť. Po zborníku „Otvorenými ústami“ /1989/ 

prichádzajú autori združení v Literárno-umeleckom klube pri 

Okresnej knižnici v Trebišove zborníkom „Smietka v oku“. 

     Už sám názov evokuje súčasné postavenie literatúry 

v našom meste /ne/obyčajnom živote. V dnešnej /ne/ istote, keď 

do popredia sa derú len /ne/hmotné statky je literatúra naozaj 

len /ne/veľkou smietkou. Ovšem, keď sa dostane smietka do 

oka, tak to už každý pocíti. Trošku bolí. Škriabe. Znervózňuje. 

/Ne/núti človeka, aby s tou smietkou vo svojom oku zaoberal 

a  snažil sa ju  z  oka odstrániť. Bodaj by to platilo aj o našom 

zborníku. Tu však /ne/stačí iba čítať. Očné vyšetrenie sa 

/ne/vyžaduje. 

 

                                                                 Hakala Robert 
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PÍŠEM BÁSEŇ 
 

Okná už dostali modriny 

vraj od celkom 

slušného flámu – 

len ja 

tu sedím 

v čiernobielej tme 

a svietim na papier 

hojdacou lampičkou 

bludných myšlienok. 

 

Mattová Renáta  

 

NEPOTREBNÉ VÝROKY 

 

AUTO 

Zlodej, ktorý chodí pre pohodlie do peňaženky. 

 

BLÁZON 

Je človek, o ktorom si 95 % ľudí myslí, že ním naozaj je a 5 % 

nechajme jemu, aby si to on myslel o nás. 

 

CIGARETY 

Ak s nimi začínaš v sedemnástich a končíš v tridsiatich rokoch 

– si rovnakým hrdinom. 

 

ČOKOĽVEK 

Všetko iné, iba nie to, načo práve myslíme. 

 

DÔKAZ 

Je niekedy aj snaha dosiahnuť svoj zámer. 

 

 

Visokay Ľudovít  
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MANTINEL 

 

     Bol to absolútny príklad. Aj je to tu všetko úsečka, tak ktosi 

musí byť tým bodom, ktorý všetko ohraničuje. 

 

     To, že Kdesi Ktosi vôbec nevie čo je láska /mimochodom 

poznám iba ľudí ktorých poznám/, nemusí byť celkom pravda. 

Ten Kdesi Ktosi možno má rád aspoň seba. Tento však priam 

nenávidí aj sám seba. 

 

     Doplatil na ľudskú hlúposť. Nenašiel sa totiž nikto, kto by 

vynašiel zrkadlo. Obyčajné nebenátske zrkadlo, v ktorom by sa 

človek obyčajne videl. 

 

     Uvidel. Bez výkričníka. 

 

Puci Martin 

 

TAK TO BUDE LEPŠIE 

 

Prevetrajme 

si svoje srdcia. 

Otvorme 

všetky dvere, 

okná 

a ešte čo sa dá. 

Otvorme aj seba. 

Vetrajme, 

pokiaľ je to možné. 

Včas, 

aby sme neprevetrali 

príležitosť. 

Mackovýchová Beáta 
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SVADOBNÁ 

 

V obradnej sieni stoja 

on a ona. 

S rukami zvlhnutými 

od strachu i šťastia 

dychtivo sledujú: 

čas, keď si ruky navždy spoja 

čas, keď sa obdarujú bozkom 

čas, keď si vymenia prstene 

čas, keď si povedia ÁNO. 

 

Šrobárová Mária 

 

 

MARÍNA 

(úryvok) 

 

Ja sladké túžby, 

túžby za školou 

až potom budem 

spievať si, 

keď pracovať začnem. 

Až potom  

si uvedomím, 

ako mi v škole 

dobre bolo. 

S malým množstvom 

starostí, o láske a škole, 

vymýšľať vždy 

bláznovstvá, 

nové  

a vždy nové. 

Pavlíková Ružena  
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X X X 

 

     Dnes žijeme dobu rozvinutej techniky, neobmedzených 

možností, nepredstaviteľnú myšlienku nesplniteľných snov, to 

nás robí šťastnými a sme v podstate spokojní. 

     Občas naše šťastie a  pokoj naruší reportáž alebo 

dokumentárny film o  ľuďoch umierajúcich na AIDS alebo 

rakovinu, z  toho začne plynúť chvíľková úzkosť a  nechuť do 

jedla, ktorá však pominie pri dobrej komédii, ktorá ide 

v televízii a pekne prestretom stole – veď kto za to môže? 

My „asi“ nie. V preplnenom autobuse cestou do práce si 

prečítame o napätej situácii v Iraku a v hlave jedného despotu – 

veď kto za to môže? My „asi“ nie. 

     Občas klameme sami seba, iní občas klamú nás. Veď kto za 

to môže? My „asi“ nie. 

     Občas rozhodujú za nás, ale netrápi nás to, my za to nie sme 

zodpovední. Veď kto za to môže? My... pouvažujme. 

 
 

KNIHA 
 

Kúpil som si knihu. 

Doma som ju rozbalil. 

A rozmýšľam. 

Veď ja na ňu nemám záruku 

a ak sa mi znepáči? 

Niekto ju písal rok, možno viac 

Bože, aký je ten svet zamotaný 

niekto píše, 

niekto tlačí, 

niekto predáva, 

a ja to čítam. 

 

Staškovič Václav 
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SKORO MI TIEKLI SLZY....  

SALVIŠI SKUTOČNE NEPRIŠLI 

(úryvok) 

 

     V tejto dedine žije veľký počet rodín náboženskej sekty 

jehovistov. Aj v triede som mal zopár žiakov z takýchto rodín. 

Priznám sa, veľa som vtedy o  nich nepočul, lepšie povedané 

nevedel som o  ich zvláštnostiach. Sám som sa o jednej na 

vlastné oči, uši presvedčil. 

     Blížilo sa výročie VOSR a  naša škola (spolu s miestnou 

materskou školou) mala pripraviť program k  slávnosti 

v  miestnom kultúrnom dome. Už mesiac pred slávnosťou 

(žiakmi nazývanou oslavami) som rozdal žiakom básne. Myslel 

som si, že sa patrí, aby každý žiak bol do niečoho zapojený. 

Jedni spievali, iní by mali recitovať. A tak som nemal v triede 

žiaka, ktorý by niečo „nemal“. Azda až na Cigánov, veď tí 

nevedeli ani poriadne čítať. Na druhý deň mi riaditeľ povedal: 

„A salvišom ste načo dali básne, veď tí vám tam neprídu“. 

Vtedy som si pomyslel: „A prečo by neprišli?“ navyše som 

nevedel, kto z triedy je salviš. Nemajú to predsa napísané na 

čele. A tak som nechal básne všetkým, ktorým som dal. Raz 

týždenne som kontroloval, ako sa žiaci pripravujú na oslavy. Na 

veľké prekvapenie sa tí, o ktorých som vedel, že nemajú prísť 

na oslavy, básne pekne naučili. A naopak tí, ktorí nie sú 

salvišmi, nehýrili prílišnou aktivitou.   

 

Ferko Peter  
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

Mráz Peter, Mackovýchová Beáta, Nízka Martina, 

Šrobárová Mária, Hominda Marcel, Staškovič Václav, 

Ferko Peter, Kiovská-Mattová Renáta, Barčák Peter, Puci 

Martin, Németh Gabriel, Vančová Edita, Visokay Ľudovít 
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Zbierka pojazdnej hlúposti 
 

     Takže opäť... so svojimi prácami  sa predstavujú autori 

združení v literárno-umeleckom klube v  Trebišove. Je to 

skutočne malý zázrak, že  v  dnešnej dobe sa ešte nájdu takí, 

ktorým umenie a literatúra nie je cudzie. Ešte väčší zázrak je asi 

to, že Okresná knižnica v Trebišove našla nejaké „drobné“ 

a neváhala ich investovať do tohto zborníčka. Sám to neviem 

pochopiť, prečo radšej nekúpila video, kazety s „Terminátormi“ 

a  tie potom výhodne požičiavať... Prekvapenia však existujú 

a na zázraky si budeme musieť začať zvykať. 

     A čo na to autori? Sú hodní tejto pozornosti? Myslím si, že 

ich jednoduché a drsné výpovede hovoria za všetko. Všade 

naokolo je neľútostný svet a zopár bláznov napíše niekoľko 

veršov... a potom si myslí, že tým niečo zmení. Ale svet sa 

nemení. Možno sa meníme len my, ktorí tu nepríčetne blúdime. 

Možno nájdeme niečo, čo nás poteší. Stačil by aj jeden jediný 

verš z tohto zborníčka... iba jeden jediný... 

                         

                       Nič viac, nič menej. 

 

Hakala Robert 
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TVOJE STOPY 

 

V kresle rukopis Tvojho tela, 

na zábradlí otlačky tvojich prstov, 

Tvoj fialový rúž na nedopovedanom slove, 

kvety agátu voňajú Tvojou vôňou, 

medzi listami starej lipy pofukujú Tvoje myšlienky. 

Zo šľapaje Tvojej bosej nohy pijú vodu smädní vtáci, 

opitý dôchodca sa opiera o Tvoj hlas. 

Cestou po Tvojich stopách spýtam sa motýľov, 

čo nehlučne sedia na kvetoch, 

aký máš predo mnou náskok. 

 

Mráz Peter 

 

 

CHCI 

 

Chci sa len 

prelievať 

v presýpacích hodinách,  

v ich ozubenej dlani 

je ukrytá tvoja čiara. 

 

Chci. Chci všetko, 

čo je fajn. 

Len malý kúsok 

toho presýpacieho času. 

Len ho, prosím, 

chci. 

 

Mackovýchová Beáta 
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ĽAVÁČKA 

(úryvok)  

 

     Všetko sa to začalo úplne nevinne. Vlastne vo chvíli, keď 

som len – len že nastúpila do preplneného autobusu. Moja 

školská taška nazývaná Placka (pre jej mohutný obsah), 

putovala z  ruky do ruky, až si našla svoje miesto medzi 

ostatnými Plackami. Teda hore „na diváne“. Len čo zazívala 

odkladajúc sa na zimný spánok trvajúci pol hodiny na trase 

dlhej 14 km, nečakane sa otvorili dvere a vstúpila „REVÍZNA 

KONTROLA“. 

     Zmocnila sa ma predtucha: „dávala som si vôbec lístok včera 

do tašky?“ Len čo sa mi moja Placka znovu dostala do rúk, bola 

som si na istom, že cestovný lístok samozrejme nemám. No čo. 

Spustila som červenú roletu a zaplatila pokutu poslednými Kčs, 

ktoré sa u  mňa nachádzali. Mimochodom, ešte som ostala aj 

dlžná. „Teda rytieri ešte nevyhynuli“ pomyslela som si 

vyťahujúc červenú roletu na adresu chalana, ktorý mi (chudák) 

doložil. 

     Konečne konečná. Hor sa do školy. Ešte dopísať úlohu 

a  bude všetko v  poriadku. Lenže nebolo. Vysvitlo, že som 

opísala úplne nesprávne cvičenie, zabudla si tabuľky a že mám 

vážne medzery vo vedomostiach. Samozrejme guľa. 

     Keď som si s vážnou tvárou – to akože vstupujúc si do 

svedomia – sadala na miesto, moja spolusediaca sa ku mne 

priklonila a spýtala sa: „Počúvaj, nevstala si ty náhodou ľavou 

nohou  z  postele?“ Snažila som sa rozpamätať na čas svojho 

vstávania. Presnejšie na nohu, ktorou som vykročila do nového 

dňa. 

 

Nízka Martina  
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UJO ĎULA 

(úryvok) 

 

Marcelka, ja idem k  tomu zubárovi. Vieš o 12.00 ma objednal. 

Budem sa snažiť. Dúfam, že sa vrátim skoro. 

O 25 min: 

Čo je Lea? Nevrátila si sa skoro? 

Veru. Pán primár je nezvestný. Musím ísť ešte raz. 

Smola. 

Lea, bol tu báči Ďula z  Kapušian. Nestretla si sa s  ním na 

schodoch? 

Nie. 

Tu je jeho predvolanka. Mal prísť na ôsmu. Povedala som mu, 

že si u zubára. Hovoril, že ešte zavolá. 

Dnes alebo v  pondelok. 

O 10 min: 

Dobrý deň. Pani. 

Pán Hajuš, kolegyňa je už tu. Nech sa Vám páči vedľa. 

Prosím, hovorím. 

Dobrý. 

Čo máte. 

Prišiel som si po ten poukaz. 

To ste vy ? Takže máte pridelený poukaz do Vyšných Ružbách, 

je trojtýždňový a do kúpeľov nastúpite 16.1.1992. V poriadku, 

vyhovuje Vám? 

Dobre. Ďakujem. 

Čo už, starý dedko, hovorím si. Vraví, že pani. Darmo mu 

vysvetľovať, že som ešte slobodná, že som len v  máji 

maturovala. Asi vyzerám staršia. 

 

 

Šrobárová Mária  
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BIOMASA 

(úryvky)  

 

Ľudskosť je všetko čo je ľudské 

ľudské je zabíjať a pomstiť sa 

súložiť a znásilňovať 

rozhodnúť a  pozorovať 

ľudské telá na elektrických kreslách 

 

 

X X X  

 

Kto chce byť E.T. nech odletí domov 

ľuďom srdcia nesvietia 

ľudia sú humánni 

ľudskí sú aj ruskí turisti 

majú radi E.T– ho z pašovaných videokaziet 

(teraz už nie – pašovaných) 

mať rád je ľudské 

a preto sú Rusi humánni ľudia 

 

Hominda Marcel  

 

 

VERNOSŤ  

 

Včera som spal s predajnou nocou 

platil som jej strachom. 

Strachom z toho, že dostanem AIDS. 

Bolo to krásne, darovala si kúsok svojej 

TMY: nosím ho vo vrecku bundy, 

ktorá nemá žiadne vrecká. 

 

Staškovič Václav 
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O PÁR DNÍ BUDE KLASIFIKAČNÁ PORADA...  

ŽIACI SA ZMIERUJÚ SO SVOJÍM OSUDOM 

(úryvok) 

 

     V obidvoch triedach sa intenzívne skúša. Učitelia sa pýtajú 

a žiaci, ak vedia, odpovedajú. Len málo ich vie. Ba poniektorí 

ešte stále nevedia ani poriadne písať. Polrok sa však blíži  a  na 

vysvedčení by chceli mať dobré známky. Teraz doháňajú 

zameškané. Celý polrok lajdáčili (česť výnimkám) a  teraz 

v priebehu pár dní, by chceli byť zrazu doktormi, inžiniermi, 

docentmi, profesormi. O pár dní bude klasifikačná konferencia. 

Starostlivo sa na ňu pripravujem. „Dolaďujem“ známky 

z  jednotlivých predmetov, zakrúžkovaním. Žiaci sa zmierujú 

so svojím osudom. A je tu. Deň, kedy sa definitívne rozhodne 

o  tom, v  ktorej rodine vytiahnu otcovia žiakov opasky 

z nohavíc, kde bude prevládať úsmev a  radosť zo známok. 

Klasifikačná porada. Veľká prestávka trvá dvadsať minút. To je 

čas vyhradený na uskutočnenie porady. „Načo schôdzovať 

poobede? Veď predsa o  trištvrte na jednu máme domov 

autobus, či nie? Ja aj tak viem, kto má aké známky, a  kto 

prepadá“ – tvrdí riaditeľ. „Teda, zo štvrtákov nikto“ – hovorím, 

„a treba zariadiť tak, aby aj na konci školského roka všetci 

prešli“ – skočil mi do reči riaditeľ, „a z druhákov dvaja Cigáni 

– Jouži a  Koloman Rostašovci – zo slovenského jazyka 

a z matematiky. Ešte ani z telesnej výchovy nemali jednotky, 

lebo si nenosili tepláky“ – pokračujem. „Učivo je prebraté 

v obidvoch ročníkoch podľa plánu?“ – pýta sa riaditeľ. „S 

menšími medzerami, áno“ – odpovedám. „Ďakujem za účasť, 

ešte sa mi podpíšte do zápisnice a poďme učiť.“ 

 

Ferko Peter  
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FONTÁNA NA NÁMESTÍ 
 

Vraj 

každý deň 

zhrabne 

nejaké drobné. 

Ďalej však strieka 

do rovnakej 

                    výšky ... 

 

Kiovská-Mattová Renáta 

 

LEN ŽIŤ 
 

Sieň bojovej slávy 

a tri snehové kamene 

s hrdinsky nastavenými očami 

kôpka prachu z červených karafiátov 

ešte z pred troch rokov 

keď každý chcel mier 

a ničiť nepriateľa 

no dnes tomu tak nie je: 

dnes chce každý už len žiť. 

Barčák Peter 

 

TEÓRIA RELATIVITY 
 

Opäť mám 

v jednej zo svojich rúk 

zhustený 

všetok dnešný 

index žartu. 

 

Jeho vtip je v tom, 

že sa nezasmeješ. 

Puci Matin 
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HODINA MÔJHO ČAKANIA 

 

Hodiny odbili tri májové čerešne 

a jedno šťavnaté jablko 

bez dotieravých parazitov. 

Je čas, keď prežúvam žuvačku značky Rekord. 

Potom dopíjam šípkový čaj 

s pocitom sentimentálneho chlapca, 

ktorý už nepotrebuje remeň na nohavice. 

Ja čakám, ale nikto nezvoní. 

Zamkýnam byt a kľúč nechávam pod rohožkou, 

ráno z rádia počuť Depeche Mode a ja sa  

dočítam z čerstvých novín správu 

o zvädlej, bielej ruži v mojej záhrade. 

 

Németh Gabriel  

 

 

ČLOVEK  
 

Je výplodom špiny 

pozbieranej po uliciach 

Je zárodkom strašnej infekcie 

vyvolávajúcej ďalších 

A ďalších väzňov 

tejto civilizácie 

Ktorých osudom je  

lízať výkaly rôznych inflácií 
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MESTO  
 

More a more odfláknutých duší. 

Vlna za vlnou ľudských nešťastí. 

Smetie a smetie nedokonalých hradov. 

Odliv za prílivom žiariacich párov. 

K tomu pár svetiel s kopou asfaltu. 

Vančová Viera 

 

 

 

V OHNI 
 

Ľem horúce hatrujem. 

Z uchami probujem kovadľinu 

či slucha oheň – povedzel 

kovaľ u zadumaňu po okraj  

kameninovej žimnoty. 

Pogužľeny drahy provadza nikoho  

gu nikomu. 

Samy še otvirame na oštro. 

Sceme znac jak dluho vytrime 

sumeňe u balamuce. 

Môžeme še vyrovnac zo žeľezom? 

Visokay Ľudovít 
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

Anďal Peter, Hilgartová Edita, Kiovská Renáta,  

Švecová Miroslava, Vaľová Viera, Visokay Ľudovít 
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     Už vyše desať rokov uplynulo od založenia Literárno- 

umeleckého klubu v  Trebišove. Za toto obdobie sa v  ňom 

vystriedalo niekoľko desiatok mladých ľudí, ktorí cítili potrebu 

realizácie v niečom, čomu sa skromne hovorí literatúra. 

     Niektorí z nich len nakukli do tejto čarovnej komnaty a keď 

zistili, že „písanie“ je robota nesmierne namáhavá, vzdali to. 

Odišli z cesty, ktorá má nejasný cieľ, skrytý kdesi v čarovnej 

metafore verša, alebo je ukrytá v  pointe jednoduchého 

príbehu... 

     Pre niektorých sa však návšteva literárneho klubu stala 

potrebou, ktorú premenili na svoju profesiu. Teraz sú  z  nich 

učitelia slovenčiny, poslucháči žurnalistiky.  Iní nadšenci 

klubových stretnutí vyštudovali ekonómiu, medicínu a dúfam, 

že svojím vzťahom k  poézii poľudšťujú svoje bankové 

a chirurgické operácie. 

     Čas sa nezastaví a sentimentálne plynie, veľa veci strhne do 

zabudnutia. Verím, že tento zborník bude navždy týmto 

autorom pripomínať, že kedysi boli mladí, že mali plnú hlavu 

nápadov, snov bolestí  a  smútkov, že chceli zmeniť svet, že 

bojovali proti ničnerobeniu a povrchnosti, že mali radi poéziu, 

že ju nasávali celým svojím telom, že tak strašne chceli... 

                                                               

                                                                Hakala Robert 
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FAJN VÝMYSEL 

(úryvok) 

     Autobus č.23 ho (ako obyčajne) zovrel svojimi 

vnútornosťami, až mu prašťali rebrá. Vo vydýchanom vzduchu 

a hluku motora, po dlhšom premýšľaní, objavil jedinú výhodu: 

nemusel sa držať. Vlastne ešte jedna výhoda sa o  chlapca 

opierala chrbtom. Mala romantický dlhý blond a „opáskové“ 

mini. Rád cestoval autobusom. Nie, nielen pre spomínané 

výhody. Preplnené autobusy mu ponúkali človeka zblízka. 

Mohol si pokojne, akoby prinútený, prezrieť rozličné exempláre 

tohto zvláštneho tvora. Na ulici bolo všetko iné. Ľudia 

udržiavali povinné ochranné zóny, do ktorých nikoho 

nevpúšťali. Keď však prekročili stupienky autobusu, prísne 

strážený odstup sa vyparil. Natlačili sa na seba, objímajúc jeden 

druhého, ako noční opilci. Z protivnej chodníkovej masy, čo 

pľuje a  demoluje telefónne búdky, sa pred chlapcom zrazu 

vynárali zaujímaví jednotlivci. 

Anďal Peter  

 

PROSBA 

A zajtra, drahý, 

nezabudni ma poliať 

úsmevom, 

nech môžem dýchať 

s nádejou, 

že ti na mne 

záleží. 

Hilgartová Edita 
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PAMÄTNÍČEK 
 

Cintorín spomienok  

len pre povolených. 

Občas  

Tvoja fotka s nápisom  

navždy Tvoj  

zažne pietny kahanček citov  

a rozum Ťa  

starostlivo pochová  

do poslednej zásuvky čias  

keď moje srdce  

bolo z porcelánu. 

 

Kiovská Renáta 

 

 

 

ELEKTRICKÉ KRESLO 

 

Neobvyklé rozhodnutie 

najvyššieho súdu 

odstránilo starosti 

a všetku nudu 

pohodlne sedíš 

a čakáš príchod prúdu 

 

Mráz Peter 
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ČAS VRÁN 

 

     Na studených holých topoľoch sa bezcieľne potulujú stovky 

vrán. Hádajú  a  bijú  sa  o  kúsok jedla, ktorému si privykli od 

starých osamelých rúk. Ich krik, alebo vlastne škrekot sa ozýva 

dlho a veľmi, veľmi ďaleko. 

     Sedím tu sama v izbe a myslím, ako ďaleko som od ľudí. Od 

tepla ľudského srdca dobroty krásnych slov. 

     Skúsiť to? Dotknúť sa srdca dakoho blízkeho. Je to akosi 

jedným slovom povedané – nemožné. 

Oveľa ľahšie je vyliezť na Mount Everest. Možno mi pomôže 

náhoda, možno úsmev či vec spadnutá na zem. Veľká je obava 

preklenúť priepasť nevšímavosti, ktorá nás v dnešnej dobe tak 

veľmi odcudzila. 

Vlastné problémy sme zaradili na prvé miesto. Strach 

z odmietnutia. Získajme priateľa, úsmev navyše, to, čo sa ráta 

iba v srdci a srdcom. 

Pár spomienok na vietor vo vlasoch roztrhané kolená. Z múzea 

oprášiť pár príhod, zabudnutú vôňu jesene, chuť babkiných 

buchiet a podeliť sa o tieto poklady duše. 

Len tým, že budeme ľuďmi, sa môžeme pokúsiť pohladiť srdce 

niekoho pre nás doteraz cudzieho. 

Aby si nemusel sám hľadieť cez oblok a rátať prázdne, mŕtve 

dni. 

 

Švecová Miroslava 
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RUKY  

 

     Pohodlne som sa usadila a otvorila knihu. Už som sa chcela 

ponoriť do nádherného sna knihy, keď ma niečo v podvedomí 

prinútilo zodvihnúť oči. 

     Prvé čo som uvidela, bola ruka. Vyzerala úplne obyčajne, ale 

niečo ma na nej priťahovalo. Odtrhla som od nej zrak a prešla 

po vnútrajšku autobusu. No ruka ma akoby volala naspäť. 

Musela som sa na ňu znovu pozrieť. Ešte stále voľne spočívala 

na sedadle. Bola som zvedavá, komu patrí. Zo svojho miesta 

som videla iba šticu hnedých vlasov a obrys ucha. Všetko bolo 

úplne obyčajné, a predsa iné. Naklonila som sa dopredu. 

     Aha, chlapec. Asi tak v mojom veku, možno o niečo starší. 

Hnedé vlasy mal strapaté, akoby sa zobudil len pred chvíľou. 

Črty tváre boli výrazné, no jeho tvár vyzerala ľahostajne, 

unavene a zároveň i trochu bezočivo. Prvé, čo mi napadlo, bolo, 

že je to iba výraz novej módy ľahostajnosti. Medzi mladými 

teraz letí. Každý sa oblieka tak, aby vyzeral, že mu na ničom 

nezáleží. No zo všetkého najviac mu záleží práve na takomto 

vzhľade. 

     I tento tu bol takto oblečený. Mal čierne džínsy, biele tričko 

a pulóver. Ten ležal vedľa neho na sedadle. Podľa toho, že bol 

uložený len tak ledabolo, a k tomu ešte na ruby, som usúdila, že 

nemá veľmi silný vzťah k poriadku a k svojim veciam. Vyzeral 

ako unudený synáčik bohatej rodiny. 

 

Vaľová Viera 
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REŠTAUROVANIE RÁMOV 

(úryvok) 

 

Ktosi vo mne hovorí,  

slová nepočuť, štartér  

vystreľuje čiaru ponáhľania. 

Útekom, behom, chvatom 

točené súkolie myslenia. 

Šťastie, že srdce stíchne 

prečerpávať každý deň 

minulosť. 

 

Zatvoriť dvere, tvár, úsmev. 

Do seba nahnať myslenie. 

Ostať v mĺkvom úžase, 

načase pochopiť, 

vode nič nezabráni urobiť 

svoje, dvoje uistenie. 

Jednooký tvrdí – videl 

som toho dosť. 

 

 

Mesto kleslo na kreslo 

moje, bez námestia, 

sme stále v otvorenosti. 

Volia primátora, potvora,  

Získal veľa hlasov. 

Puška ako tuška, iba 

Náboje nevidno. 

Putá nehryzú telo, dno 

Je na dosah. 

Buď vôľa tvoja, moja ... 

 

Visokay Ľudovít  
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

Kříž Tomáš, Németh Gabriel, Tyšš Igor, Hilgartová 

Edita, Visokay Ľudovít, Kiovská Renáta 
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     Keď ma začiatkom roku 1987 oslovili pracovníci Okresnej 

knižnice v Trebišove s  návrhom založiť literárno-umelecký 

klub (LUK), vo sne by mi nenapadlo, že ho budem viesť 

dvadsať rokov. Áno, rovných dvadsať rokov uplynulo, odkedy 

sme sa prvý raz zišli v priestoroch knižnice a začali sa venovať 

literatúre o niečo vážnejšie. Veľmi dobre sa pamätám na tváre 

mladých ľudí, ktoré dychtili po poznaní  a  túžili rozlúštiť 

tajomstvo, ktorému sa hovorí písanie poviedok, básní. 

     LUK nikdy nepočítal s masovým členstvom. Píše sa v tichu, 

ústraní, koniec koncov literatúre sa ani nepatrí priťahovať na 

seba priveľa pozornosti. Členovia LUK-u  sa verejnosti 

pripomínali najmä zborníkmi svojich prác: Otvorenými ústami, 

1989, Smietka v oku, 1991, Zbierka pojazdnej hlúposti, 1992, 

Ária  v  jaskyni, 1998.  K  nim  teraz  pribudne  piaty,  jubilejný      

zborník nazvaný Medzi nebom a  zemou. 

     Za tých dvadsať rokov sa v klube vystriedalo veľa, no 

najviac mladých ľudí. Niektorí sa iba „mihli“, nevydržali 

pracovať sústredene  a  vytrvalo, iní sa v klube „udomácnili“ 

a  sú tu od samého začiatku. Trebišov má nevýhodu, že 

mladí  po skončení stredných škôl odchádzajú na univerzity 

roztrúsené po celom Slovensku. Takto boli mnohí nútení svoje 

členstvo v  klube ukončiť. Dali prednosť budúcemu povolaniu 

a  s  literatúrou sa rozlúčili. Verím, že dnes hoci pracujú ako 

lekári, inžinieri, učitelia či úradníci, na literatúru celkom 

nezabudli a aspoň tu  a  tam  vezmú  do  ruky  dobrú  knihu,  aby  

z  nej  načerpali  silu a pozitívnu energiu. 

     Som rád, že niekoľko najšikovnejších, ktorí nepoľavili 

a  literatúru umiestnili vo svojom hodnotovom rebríčku na 

popredné miesto, sa už môže pochváliť vlastnými zbierkami 

a nemalými úspechmi na literárnom poli.    
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Želám  im,  aby  vytvorili ešte veľa čo najkvalitnejších textov! 

     Medzi nebom a  zemou – túto formulku vyslovujeme na 

označenie čohosi, čomu veľmi nerozumieme, čo je tajomné, 

mystické, čo sa vymyká našej predstavivosti  a  nevieme si to 

vysvetliť „zdravým rozumom“. Medzi nebom a  zemou, to je 

územie, ktoré môžeme pokojne označiť aj ako „namáhavá 

a tajomná tvorba literárneho textu“. Veď ako inak sa dá označiť 

proces, keď sa na čistom papieri  začínajú objavovať verše, 

strofy, prípadne odseky podľa možnosti dobrej literatúry? 

     Týmto zborníkom sa končí jedna etapa LUK-u. Trvala 

dvadsať rokov, myslím, dosť dlhý čas na to, aby sa o 

opodstatnenosti klubu fungujúceho pri zemplínskej knižnici 

nemuselo pochybovať. Prajem jeho novému „vedúcemu“, aby 

sa mu práca darila  a  z  budúcich stretnutí  s  členmi mal iba 

radosť. Ľudia sa menia, literatúra zostáva, knihy sa písali, píšu 

sa a  budú sa písať naďalej. Ostáva na nás, na obyčajných 

ľuďoch, či si nájdeme čas  a  napísané dokážeme vstrebať do 

svojho vnútra. Nebráňme sa, objavíme svet, o  ktorom iní 

nemajú potuchu! Posledná veta, poďakovanie, patrí 

Zemplínskej  knižnici  v Trebišove  za  to, že poskytla priestory 

a materiálne zabezpečenie tak, aby sa činnosť LUK-u mohla 

prezentovať aj na verejnosti. Verím, že to bude robiť naďalej. 

                                              

 Ing. Hakala Robert, CSc. 
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STRACH                                       DEBUT 

Stratil som sa ti                               som iba oneskorený 

ako posledná slza                            debut svojich 

na tvojej priehľadnej                       rodičov 

tvári.                                                v koži viazaný, 

                                                         ktorý sa snažia autori 

A ja sa bojím,                                   po celý čas 

že už nezvlhnem                              opraviť 

do poslednej bodky. 

 

Kříž Tomáš 

 

 

MODLITBA BLÍZKYCH               
 

Polož ružu na oltár a mysli                 

na svojich blízkych                            

ktorí našli svoj večný pokoj 

v nebi Pána                                         

Modli sa Otčenáš Zdravas                   

Ruži vdýchni život 

aby voňala sviežosťou rán                  

i keď si navždy  ostal sám      

 

 

BÁSNICKÁ  
 

Ak slovo pevne vkročí do záhrady 

                                    a obloha ho teplou nocou prikryje 

Roztopia sa všetky neoblomné ľady 

a  báseň svoju večnú krásu odkryje 

 

Németh Gabriel 
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TRI DNI DAŽĎA A RÁNO 

(úryvok) 
 

II. 
 

Pútnici kráčajú, labami boria sa niekam, odkiaľ im vyzváňa.  

Musia chodiť lesom, je to takto krajšie. Je búrka a okná v meste 

majú vôľu – dráždia, tvarujú a syčia, plnšie než po minulé dni, 

keď sa úpek zrážal na tvárach v lenivých, ospalých kvapkách. 

Bol včerajší. Dnes mesto vládne! Vylomil by koreň. Vyrútil sa, 

roztancovaný býk. Lokalizoval a  lízal, chlípnik. Lokaj. Ako 

dážď, len viac a viac .... Ten mramor – náhrobok vôle. 

 

Tyšš Igor  

 

PREPLNENÁ NÁLEPKÁREŇ 

 

Mazľavými rukami 

mi lepíš na kožu 

útržky nesplnených slov. 

Olizuješ ich ako známky. 

Pomaly nenachádzaš  

prázdne miesto. 

 

A tak preklínam 

tvoje pery. 

Ich sladkastý jed 

mi zmrzačil 

telo. 

 

Hilgartová Edita 
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STARCI 
 

Zarastení ostrým strniskom 

už dávno svoje odžili 

Dnes majú svojský poriadok 

prísne vyrezaný detským nožíkom 

Mnoho z  ich predsavzatí 

zahatí skrížené myslenie 

skončeného rezu 

Z ich detských čias to bolo tak 

pri každej vŕbe pískal vlak 

Ako keby čas odchodu záležal 

na zahvizdnutí. 

 

Visokay Ľudovít 

 

 

 

NECHCEŠ BYŤ AKO JA 

 

Kričíš... 

Neboj sa. 

Nikdy nebudeš ako ja. 

Celkom 

Si zo mňa 

A ja som pri Tebe. 

 

Kiovská Renáta 
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

Németh Gabriel, Tyšš Igor, Hilgartová Edita,  

Visokay Ľudovít, Kiovská Renáta, Koščíková Marieta 
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      „Týmto zborníkom sa končí jedna etapa LUK-u. Trvala 

dvadsať rokov, myslím, že dosť dlhý čas na to, aby sa 

o opodstatnenosti klubu, ktorý funguje pri zemplínskej knižnici, 

nemuselo pochybovať. Prajem novému „vedúcemu“, aby sa mu 

práca darila a z budúcich stretnutí s členmi mal iba radosť.“  

Tieto riadky som napísal do úvodu zborníka Medzi nebom 

a zemou, vydaného v roku 2007. Myslel som si, že moja práca 

s literárno-umeleckým klubom sa týmto uzavrela. Človek 

mieni, Pán Boh však mení, alebo: nič nie je ukončené, 

a pokračuje akosi samovoľne ďalej. Neprišiel žiadny nový 

„vedúci“, ostali len členovia, opustení ako siroty. Zostala aj 

túžba ďalej pracovať s  literatúrou, písať verše o krásach tohto 

smutného sveta, kde materiálne potreby vysoko prevyšujú 

duchovné. Čo nám potom ostáva? Môžeme na týchto ľudí 

zabudnúť alebo im poskytnúť ďalšiu šancu? Myslím, že zborník 

Druhá šanca, ktorým sa členovia literárno-umeleckého klubu 

opäť predstavujú verejnosti, je jasná odpoveď na moje 

predchádzajúce otázky. Už sa neodvažujem napísať, že náš klub 

končí. Ženie ho vnútorná sila, ktorú už ani ja nemôžem zastaviť.  

Čo  teda  robiť? Využiť druhú šancu, alebo...      

     Zatiaľ sa môžem iba poďakovať Zemplínskej knižnici 

v  Trebišove, že poskytla finančné prostriedky, aby tento 

zborník uzrel svetlo sveta  a... ďalej uvidíme. 

 

                                                  Ing. Hakala Robert, CSc. 
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RÁNO S TEBOU 

 

Z vešiaka zvesíš                                   Zaštepíš slnko 

zapletené                                              a jablone budú    

leto do vrkočov.                                   Rodiť cisárskym rezom   

                                                             Newtonove jablká  

 

Németh Gabriel 

 

ZHASÍNAŠ, SVIETIŠ 

 

Nájdem smejúcich sa ľudí,  

keď mestá zaspia.  

 

Pôjdem od domu domov,  

od zámky k zámku,  

za tebou pôjdem v hanblivej tme. 

 

V užasnutom čase budú sny 

visieť nad zabudnutými cestami.  

A ja odmietnem stať sa rytierom,  

lebo ty nebudeš princezná.  

 

Tyšš Igor 

Hádka 

 

nemiestne slová 

zabalené 

do lacných outfitov 

ma tlačia 

v topánkach 

asi  

sa z teba 

vyzujem                                                             

Hilgartová Edita 
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KORENE 

 

     Stoja v úzadí pred zázrakom klíčivosti, rozpuku tyčiniek 

počas bláznivého blíznenia stretnutia opojené stavom vône a 

polohlasom kvetu. Neraz stačí tak málo, aby sme prví unikli 

stopkám zastavujúcich čas prinavrátenej nádeje. Otvoriť všetky 

cesty bez akéhokoľvek kódu zrkadliacej krajiny, rozlietaného 

peria smerom k rázcestiu návratov. Len nestihnúť akúkoľvek 

márnosť vôbec nie šedivú, práve začiatkom dňa 

 

Visokay Ľudovít 

 

 

 

POKORA 

 

a tak tu sedím 

nahá na kopci 

uprostred víchrice 

s bytostnou túžbou po teple 

a neodídem skôr 

kým nenájdem 

kabát odpustenia  

Kiovská Renáta 

 

 

RÁM 

 

Sto rámov v obraze, 

v obraze danom freskou na kameni. 

Kameň vložený do mohyly. 

Rám, drevo a ornament. 

 

Koščíková Marieta 
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  V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

 Kiovská Renáta, Kříž Tomáš, Németh Gabriel,  

 Tyšš Igor, Visokay Ľudovít 
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     Každý deň začína ránom. Prichádza presne, nemešká, 

nezabudne sa niekde za rohom, ale zakaždým nám neodolateľne 

nazrie do našich okien. A my vieme, že sa zrodil nový deň... 

a čakáme že bude lepší ako ten včerajší, že zažijeme len samé 

krásne chvíle, a keď sa deň nakloní a za oknami bude pribúdať 

tma, opäť s  nádejou začneme očakávať nasledujúce ráno... to 

ráno, ktoré sa objaví za našimi oknami, pomaly porazí tmu 

a jeho ostré lúče začnú zmocňovať svet, ktorý sa nachádza 

okolo nás.  

     Nejako takto je to aj s poéziou. Prichádza a zjasňuje všetko, 

čo je tmavé, bolestivé a čo sa nachádza za oknami našich sŕdc 

a ubolených duší. Ráno za oknami signalizuje, že rodí sa nový 

deň a v našom prípade „Ráno za oknami“ nám oznamuje, že sa 

k  slovu hlásia členovia Literárno-umeleckého klubu 

pracujúceho pri Zemplínskej knižnice v  Trebišove, svojimi 

novými textami.  

Aj ony veria, že ich verše rozjasnia náš smutný a uponáhľaný 

deň, že aj oni svojou tvorbou prispejú k tomu, že... 

   Ostáva mi už len poďakovať pani riaditeľke Zemplínskej 

knižnice  (a všetkým, ktorí sa na príprave tohto zborníka 

podieľali), ktorá umožnila, aby svetlé lúče nového rána, ktoré 

je už za našimi oknami, mohli aspoň na chvíľu rozjasniť 

a rozohnať sivé a  tmavé mraky, ktoré nám občas zatieňujú 

slnko, ktoré sa schováva v našom srdci. 

    

                                                                 Hakala Robert 
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PRAVIDLÁ ZDRAVÉHO ROZUMU 

 

Zabaliť 

musím 

zlatou stuhou 

chcem 

Túžba a povinnosť 

sa do jednej tašky 

nezmestia 

 

Kiovská Renáta 

 

 

NEPOMINUTEĽNÝ OKAMIH 

 

nie som svätý  

ani nesmrteľný  

 

a ani naše deti  

radostne pobiehajúce  

v našich mysliach  

 

ale okamih čo som s tebou  

je tá večnosť  

po ktorej môžem odísť  

 

do nekonečna  

 

Kříž Tomáš 
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MÁJOVÁ BÚRKA  

Nebo  trápi  smäd.  Prší  neustále. 

Spustený  je  čierny  zamat  k  večeru. 

Kvapky,  tie  decká  hravé 

a  dážď  ako  šitý  na  mieru. 

 

Občas  sa  zdvihnú  mračná, 

ženú  sa   ako  cestujúci  z  rýchlika. 

Zmoknutá  ulica  hlce  vodu, 

je  tak  lačná. 

Prišla  búrka.  Len  žiadna  panika. 

 

Po  každej  búrke  vyjde   slnko  

nové. 

Opäť  zohreje  lúčmi  zem. 
 

Opäť bude  teplý  máj. 

A  mesiac  vykúpaný  v  nove, 

zohreje  si   čaj.  

 

Németh Gabriel 

 

 

MESTO NIE JE PRE SMUTNÝCH 

 

Po daždi vyrástol modrý dom,        

a spomienky stoja hrozivo.  

 

Pod nimi chodím. 

Ako včerajší 

dívam sa do neba.  

 

Už neviem, kde bývam.  

 

Tyšš Igor 
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BEZ NÁZVU 

 

Akumulujeme vodu dlaňami do prúteného koša 

poznatkom márnivosti mierenia zmierenia vlahy s rozumom. 

Prílivom príde veľa  podôb portrétov tých, čo zobrala voda 

s neskrotnou silou do ríše premočených. 

Vyšpliechaná kaluž sa uspokojí cítením snovania slasti 

spojitosti vody, neba a zeme. 

Kameň netuší, že bude iba omietkou príbytku mínera v lome 

času 

každý sa stane drvidlom medzi prstami práce a činov, lebo 

začaté 

končí a mŕtve žije večne. 

V zátiší ovocie bledne závisťou vône tvojho tela, držíš sa 

statočne ladne vyfarbenými 

nechtami pevne držiac oporné barly chladného kovu. 

Neverme na sedem rokov nešťastia v črepinách zrkadla 

to sa iba rozsypala podobnosť 

záleží iba od nás, aby náš obraz neklesol pod obraz. 

Biely mlynár melie dňom i nocou, kto rozhodne 

o čase mletia? Čakajúcich. 

 

Visokay Ľudovít 
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

 Hilgartová Edita, Kiovská Renáta, Koščíková Marieta, 

Németh Gabriel, Puci Martin, Tyšš Igor, 

Visokay Ľudovít 
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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, zaznamenáva 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 veci 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, 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. 

                                                               Hakala Robert 
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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  

 

Hilgartová Edita 
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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. 

 

 

 

 

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. 

Kiovská Renáta 
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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.  

 

Koščíková Marieta 
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OSUDOVÉ STRETNUTIE 

(úryvok) 

 

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.  

 

Németh Gabriel  
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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. 

 

Puci Martin 
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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.  

 

 

 

 

 

Tyšš Igor 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visokay Ľudovít 
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  V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

  Kiovská Renáta, Koščíková Marieta, Laškotyová    

  Kristína, Németh Gabriel, Potočník Tomáš,   

  Potočníková Alena, Puci Martin, Šantová Alžbeta,  

  Tyšš Igor, Visokay Ľudovít  
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POZVANIE NA RODINNÚ SLÁVNOSŤ 

„Keď sa koncom roku 1987 založil pri Okresnej knižnici 

v Trebišove literárno-umelecký klub, prihlásilo sa do neho vyše 

dvadsať mladých ľudí. Ako to už pri takýchto príležitostiach 

býva, väčšina z  nich mala veľmi skreslenú predstavu o jeho 

činnosti.“ Takto som napísal svoje Slovo na úvod  v  prvom 

zborníku Otvorenými ústami.  

A takto v druhom (Smietka v oku): „Už sú tu opäť. Po zborníku 

„Otvorenými ústami“ prichádzajú  autori združení v literárno- 

umeleckom klube...“  

Takto v treťom zborníku (Zbierka pojazdnej hlúposti): „Je to 

skutočne malý zázrak, v dnešnej dobe sa ešte nájdu takí, ktorým 

umenie a literatúra nie sú cudzie“. 

A  takto v  štvrtom (Ária v  jaskyni): „Už vyše desať rokov 

uplynulo od založenia Literárno-umeleckého klubu 

v  Trebišove. Za toto obdobie sa v ňom vystriedalo niekoľko 

desiatok mladých ľudí, ktorí cítili potrebu realizácie v niečom, 

čomu sa skromne hovorí literatúra“. Piaty (Medzi nebom 

a zemou) som začal: „Keď ma začiatkom roku 1987 oslovili 

pracovníci Okresnej knižnice v  Trebišove s  návrhom založiť 

literárno-umelecký klub, vo sne by ma nenapadlo, že ho budem 

viesť dvadsať rokov. Áno, rovných dvadsať rokov uplynulo, 

odkedy sme sa prvý raz zišli v priestoroch knižnice a začali sa 

venovať literatúre o niečo vážnejšie“. 

Šiesty (Druhá šanca): „Už sa neodvažujem napísať, že náš klub 

končí. Ženie ho vnútorná sila, ktorú už ani ja nedokážem 

zastaviť. Čo teda robiť?“ 
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Siedmy (Ráno za oknami): „Každý deň začína ránom. 

Prichádza presne, nemešká, nezabudne sa niekde za rohom, ale 

zakaždým nám neodolateľne nazrie do našich okien“. 

A ôsmy (Čistiareň duší): „Žijeme v uponáhľanom svete, dni sa 

míňajú ako obrázky v kine, často si ani nevšimneme, že sa okolo 

nás presúva masa akýchsi cudzích ľudí, zaznamenávame ich, 

a do našej obmedzenej pamäti vniknú iba akési nejasné tváre, 

úsečné pohľady...“ 

Čo mám teda napísať do tohto, deviateho, jubilejného zborníka, 

ktorý vychádza pri príležitosti 25. výročia založenia klubu? 25 

rokov je v živote človeka celkom slušný, pomerne dlhý čas, a ak 

sa v ňom venuje záľube, ako je napríklad literatúra, musíme 

skonštatovať, že .... Vlastne neviem, čo. Možno len to, že členov 

to stále baví, že veľa členov po počiatočnom nadšení odchádza, 

že naopak, niektorí, ktorí odišli sa vracajú, že... Môžeme 

napríklad napísať, že vekový rozdiel medzi najstarším 

a najmladším členom klubu je 50 (naozaj päťdesiat!) rokov, že 

niektorí majú už na konte vlastné knihy (Kiovská, Németh, 

Visokay), že máme už aj člena celoslovenskej spisovateľskej 

organizácie (Németh), že... 

Takto by sme mohli pokračovať. Nejde mi však o zhodnotenie. 

Myslím, stačí hlavne skonštatovať, že klub splnil svoj účel, 

našiel si miesto medzi mládežou (a nielen tou) v Trebišove 

a  jeho blízkom okolí, ochotných venovať sa nejasnému cieľu – 

totiž napísať dobrú báseň, poviedku, epigram, aforizmus... Klub 

nemal vysoké ambície, neusiloval sa o  masovú základňu, 

pracoval nenápadne a v priestoroch, ktoré mu hneď na začiatku 

poskytla trebišovská knižnica (jej prívlastok sa niekoľko ráz 

zmenil, ale vždy ostane knižnicou), ktorej patrí veľká vďaka za 

to, že nás vzala pod svoje ochranné krídla.  
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Zo svojho skromného finančného rozpočtu našla navyše 

prostriedky, aby nám vydala zborníky. (Pani riaditeľka  Ing. 

Janka Vargová, za všetko veľká vďaka!) Myslím, že vydávanie 

zborníkov aj v  dnešnej dobe internetu malo a  bude mať  

opodstatnenie. Autori predstupujú pred verejnosť a  tá zas má 

možnosť vyjadriť svoj názor na ich tvorbu. Vytlačený zborník 

nemôžete jednoducho „zmazať“ stlačením klávesnice. Ostáva  

tu ako „archaická“ pamiatka na dobu a autorov. 

O plánoch do budúcnosti sa radšej nebudem zmieňovať. Urobil 

som tak pred piatimi rokmi (keď som si myslel, že už je na čase 

vzdať sa funkcie vedúceho klubu) a  neskončilo sa to podľa 

mojich predstáv. Takže žiadne plány, nasledujúce mesiace 

ukážu, či je potrebné, aby klub naďalej pracoval (hlásia sa 

nové, mladé ročníky, ktoré chcú tiež vyjadriť svoj životný 

postoj a dať svoje pocity na papier), nie je teda vylúčené, že 

tento zborník nie je posledný. 

Prijmite teda pozvanie na našu rodinnú slávnosť. Hostiteľov nie 

je veľa, ale zato vám  s  láskou ponúkajú svoje bohaté menu. 

Stačí zobrať zborník do ruky, urobiť si pohodlie a...  

 

Hakala Robert 
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ZNOVUZRODENÁ 

Na konci dostane 

každé meno kamennú tvár. 

November ho oblečie 

do svadobného, 

chryzantéma nesníva 

o teple z dlaní, 

z ktorých odchlipla tma. 

Narodím sa spomienke 

bez mena. 

 

Kiovská Renáta 

 

KNIHA  

Zažltnutá, 

zapadnutá prachom, 

vyslobodená. 

Písmená – hrajú sa v očiach, 

v ušiach. 

Prichádzajú zďaleka, 

znova je otvorená. 

 

Čakáš, 

prsty roztvárajú 

stránku života. 

V dlaniach posielaš 

posolstvo života. 

Vzlietni do krajov neznámych. 

(Žehnám knihe nájsť citlivých čitateľov.) 

 

Koščíková Marieta 
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VODA 

 

Ovlaží telo a dušu. 

Zmije z teba špinu. 

 

Nechaj ju, 

aby ti pohladila tvár. 

Dovoľ jej, 

tej čistej, 

nech ti dá veľký dar. 

Pohladí ti telo. 

 

Len smelo. 

Si celá dokonalá. 

Zabúdaš na to, kto si. 

Vnímaš len vodu  
a ty si 

v nej pripadáš tak malá. 

 

Myseľ máš čistú. 

Cítiš sa jedinečná. 

 

Potom vstaneš  

a všetko je krásne. 

Skvostné. 

Vo vode si nikým  

a  

zároveň niekým. 

 

Laškotyová Kristína 
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SRDCE NA KĽÚČ 

Natiahnem svoje srdce na kľúč 

ako hraciu skrinku, 

som rád, že stále hrá. 

 

Ručičky na hodinkách rozbehli 

svoj olympijský maratón, 

je päť minút pred dvanástou, 

je dostatok času 

rozkrojiť tmu na svetlo, 

 

vložiť do svojich dlaní 

slovo ako chlieb a byť v symbióze 

s vlastnými vráskami, 

kým nedozreje čas ako rajské jablká. 

 

Smädná voda splaší svoje brehy, 

zhasne i posledný maják na mori 

a ja uverím pravde, že z každého kríža 

pramení bolesť bez rozlúčky. 

 

Natiahnem svoje srdce na kľúč 

ako hraciu skrinku, 

som rád, že stále hrá. 

 

Németh Gabriel 
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ĽUDIA 

(úryvok zo scenára) 

 

V uliciach premávajú vozy ťahané ZVIERATAMI. Veľké dlhé 

vozy ťahajú veľké zvieratá, malé vozíky ťahajú malé zvieratká. 

V riekach premávajú VEĽRYBY, na chrbtoch majú lavičky s 

CESTUJÚCIMI. Vo vzduchu lietajú stovky VTÁKOV, nesú 

balíky. Veľké ORLY, letiace v rôznych skupinkách, prepravujú 

kabíny s cestujúcimi. Chodníky sú preplnené, všetci sú pekne 

oblečení, upravení, živo medzi sebou komunikujú a ponáhľajú 

sa do práce. 

 

Okraj chodníka lemuje dutý plastový priehľadný obrubník, 

v  ktorom je vyhradený priestor pre CHROBÁKY. Všetky 

chrobáky sú tiež pekne oblečené, tiež živo komunikujú. 

 

Na jednom mieste je priehľadný obrubník rozšírený, vo vnútri 

strieka miniatúrna fontána, okolo ktorej sa naháňajú maličké 

chrobáčiky v rovnošatách materskej školy.  

 

Zrazu obrovská topánka na nohe neznámeho človeka TOMÁŠA 

šliapne na plastový obrubník. 

 

Chrobáčiky sa naľakajú, ale nikomu sa nič nestane, priehľadný 

kryt všetkých ochráni.  

 

                                       Potočník Tomáš  
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7. JÚN 1951 

(úryvok) 

Ticho preťal tlmený vrzgot dverí. Susan si tíško vzdychla 

a utrela si z čela kvapky chladného potu. Bola rada, že je už 

konečne doma, pretože cesta ju veľmi unavila. Zložila si z hlavy 

šatku a  na stôl položila tašku  s  nákupom. Sadla si na stoličku 

a  pritiahla k  sebe pohár s  vodou. Ovlažila si suché hrdlo 

a pozorovala svojho starého, chorého muža, ktorý ešte stále spal 

v mäkkých, bielych perinách. Tento pohľad ju vôbec netešil. 

Vedela, že čoskoro zomrie. Ľutovala, že mu nemá ako pomôcť. 

Slzy sa jej tisli do očí. Ovládla ju skľúčenosť. No uvedomovala 

si, že nesmie podľahnúť beznádeji a smútku. Nepomohlo by to. 

Z  biedy by ju to nevytrhlo. Odvrátila sa od obrazu 

spôsobujúceho bolesť a  tvár si prikryla dlaňami. Na tele 

pociťovala čoraz väčšiu zimu. Začala si šúchať ruky. Fúkala si 

na ne teplý vzduch. Po chvíli si všimla, že v kozube dohára 

oheň. Nelenila. Vzala si niekoľko hrubších polien a hodila ich 

medzi čierne, obhorené zvyšky. 

 

Potočníková Alena  

 

GÉNIUS 

 

Doprostred premietania filmov v televízii 

vymyslel prestávku na toaletu 

a ešte si za to necháva platiť 

zadávateľmi rôznych reklám. 

 

Puci Martin 
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OČAMI ZVIERAT 

      

Záhada psieho agenta 

(úryvok) 

 

1.   KAPITOLA 

  Domov 

 

Smutne som ležal vo svojej tesnej klietke a  hlavu som 

mal položenú medzi labkami. Ovisnuté uši som mal napnuté 

a počúval, čo hovoria iné psy vo vedľajších klietkach. Vždy 

som to tak robieval. Ležal a čakal, či sa nestane zázrak a nepríde 

sem nejaký milý človiečik  a  nevezme ma z  tohto smutného 

a opusteného miesta, kde by sa nechcel ocitnúť žiaden pes alebo 

mačka. Len som vyčkával, či si ma niekto nevezme z útulku a ja 

si konečne nájdem nový domov. 

„Tak čo, ty chudák? Znova leňošíš?“ začul som slová 

jedného zo psov, ktorý mal klietku oproti mne. 

„Nechaj ho, Hax. Nebav sa s tým krížencom,“ odvetil mu 

nejaký iný pes. Kríženec. Presne kvôli tomu som sa sem dostal. 

Ešte dávnejšie, keď som bol šteniatko, majiteľa som mal. 

Pamätám si na to len hmlisto, no nikdy nemôžem zabudnúť, ako 

som trénoval agility a zdolával všetky tie prekážky len preto, 

aby mal zo mňa majiteľ radosť. A potom, keď ma nechceli vziať 

na súťaž pre to, že som kríženec, jednoducho ma odhodil. 

Nahradil ma iný pes a ja som skončil tu, v útulku. A verte mi, 

nemám to ľahšie. Nejakou náhodou sú vo vedľajších klietkach 

čistokrvné plemená a ja musím vždy počúvať, aký som chudák.  

 

Šantová Alžbeta  
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V NAŠEJ REČI 

 

Trblietanie hladiny je zmenou samohlásky.  

Vetné konštrukcie už dávnejšie polemizovali, 

teraz sa nevzpierajú.  

Všetko je jasné:  

napr. motív, ten plynie, už ho nenapravíš.  

 

Môžem byť na brehu –  

som určitý ako slovo.  

Slnko horí. Jasnejšie sa nedá.  

Nesmie byť stŕpnuté;  

v našej reči: zmeravené 

znamená trpené z uhla.  

 

Slniečko svieti, až to nevyslovím.  

 

Tyšš Igor 

 

 

V  MESTSKOM  DÁVNOM  PARKU 

 

Grófski dragúni cválajú na koni nočnou gaštanovou alejou 

s nádejou tajne prejsť do stajne, uložiť znavené konské telá, tak 

únava chcela, ráno z  patroly nikto nedovolí sa vyšmyknúť, 

radšej buď si ako buď. Vosková bledosť tvarí nevinne sa tvári, 

oltárom viny hriechy rastú. 
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ŠŤAVNATENIE 

 

Iba prstami sa zbierajú prezreté bobule révy zvané cibéby, 

nektárenia opojného moku bok po boku ľudského snaženia, tak 

sa rodí šťavnatenie ročnej práce. V krajinomaľbe je prestreté: 

biele obrusy čakajú skusy hostí v kraji vinobrania, veselosti do 

sýtosti oslavného dňa. Zrazu je mnohé iné. Ctíme slávu vo víne, 

iba piesok zeme rúče bez oddychu zbiera lúče pod prísnym 

dopadom smerovania. 
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

Kiovská Renáta, Koščíková Marieta, Marjov Rastislav,   

Németh Gabriel, Potočníková Alena, Potočníková 

Elena, Pankuličová Petra, Puci Martin, Visokay Ľudovít 
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Priatelia!  

    

     Pozývame Vás do našej záhrady! Každý hosť je vítaný. So 

sebou si  môžete priniesť dobrú náladu a  chuť prečítať si 

niekoľko   textov, ktoré pre Vás pripravili členovia literárno- 

umeleckého klubu, ktorý pracuje pri Zemplínskej knižnici 

v  Trebišove. Uprostred našej záhrady je miesto pre každého. 

Nachádza sa tam veľké  a  nádherné ticho, takže zaručujeme 

pokojné vnímanie každého slova, ktoré sa objaví pred Vašimi 

očami. Prosím Vás o  jedno: telefóny, počítače, smartfóny 

a všetky tieto nezmyselné hračky nechajte doma, nech si od Vás 

oddýchnu...  

  

     Ovocie v  našej záhrade je už zrelé. Akoby nie, niektoré jeho 

kúsky zrejú 27 rokov, presne toľko, koľko ich má náš klub. 

Niektoré plody ešte iba dozrievajú. Ručím, že aj tie postupne, s 

pribúdajúcimi vedomosťami a  nadšením, zmenia sa na kvalitné 

verše, ktoré ovlažia každého. Samozrejme, pod slovom 

„každého“ myslím toho, ktorý ešte aj v  tomto technikou 

ovládanom svete príde do záhrady, sadne si pod strom 

a  nerušene začne čítať... 

  

      

                      Hakala Robert 
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EŠTE RAZ 
 

budeme 

Možno 

Vraj je to napísané 

Všetci sa stretnú dvakrát 

A preto 

možno 

budeme. 

Ešte raz 

 

TRANSCENDENTNÝ ČAS  

(esej) 

      

     Čas sa nedá zastaviť, každá minúta  a  sekunda nám tvorí 

život, plynutie rokov.  

         Umenie v  čase nepozná hranice. Hľadanie 

myšlienkovitého nekonečna v  komornej atmosfére 

historických hodín z  rôzneho storočia. Rezonancia maliarskych 

predstáv namodelovaných v  mikrovesmírnom svetle 

v abstraktných farbách fantázie z  temena hôr. Rozprúdený 

krvný obeh závislý od našej príťažlivosti matky Zeme. Padá 

lístie v  časovom priestore, ktorý stvoril stvoriteľ  z  veľkej 

láskavosti k  stvoreniam sveta.  

        Časový priestor znejúci v desaťstrunovej citare, naplnený 

zvukom harfy. Súzvuk slov vyjadrený prítomnosťou 

a milosrdenstvom. 
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       Život, ktorý odbíja zvuk zvona rozprestierajúceho sa 

v  slovách, skutkoch ohlasujúcich tvoje pokolenia. 

Hodiny na veži a  orlojový zástup postáv, ktoré prichádzajú 

v slovách sprítomnených v knihách. 

 

MOŽNO  

 

Možno si nájdem kút, aby som nerušil 

Možno pozvem Jacka na spoločné potápanie 

Možno vypnem zvuk a zapálim manuál 

Možno spomienky odídu 

Možno sa nezobudím sám 

Možno sa s tebou zahrám na schovávačku 

Možno padnem zo schodov, keď stretnem  

                           Jima 

 Gorbačova 

               Jamesona  

                           Walkera 

                                     Kapitána 

Možno ich stretnem aj viac, až kým sa neutopím 

Možno už nevstanem 

Možno na to ani nemám chuť 

Možno to bez lásky ani nestojí zato 

 

Marjov Rastislav 
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V OKAMIHOCH TICHA 

 

Srdce bije na dotyk, 

akoby zastal čas 

a vietor sa oprel 

do chlapských dlaní 

s pocitom, že láska je slovo 

a slovo je láska.  

Boh medzi nami. 

V tom momente 

v srdci povstane búrka  

do kvapiek  

posledného nášho príbehu. 

Naše túžby dávno zhasli v povetrí. 

Prosím ťa, drahá, zhasni! 

Slovo vždy poéziu zavetrí. 

Jeho čaro navždy ostane v básni. 

 

Németh Gabriel 

 

LEGENDA O MŔTVEJ ŠTUDENTKE 

 

    Edmund spočinul zrakom na fotografii mŕtvej študentky. Na 

mladom dievčati, ktoré bolo podľa slov jeho kamarátky 

mimoriadne nadané, ho ako prvé upútali jej prenikavé 

tmavomodré oči. Oči s  výraznými, dlhými čiernymi 

mihalnicami. Len čo sa do nich zahľadel, ani nevedel prečo, 

v kútiku duše sa ho zmocnilo zúfalstvo  a  beznádej. Dianin 

pohľad nebol ani trochu podobný pohľadom bežných dievčat, 

s  ktorými sa vo svojom živote stretol.  
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Nebolo  v  ňom badať ani štipku bezstarostnosti, radosti, 

veselosti či spokojnosti. Cítil z  neho nostalgiu, smútok, 

utrápenosť, žiaľ, no zároveň zmysel pre čestnosť 

a  spravodlivosť. Hrubšie tmavšie obočie mu dodávalo istú 

vážnosť. Musel v duchu priznať, že tak úprimný, smutný, ale 

pritom zvodný pohľad ešte nevidel. Po chvíli sa pozrel nižšie na 

pekne tvarovaný menší nos  a  na úzke svetloružové pery. Diana 

mala pôvabné širšie ústa, za to jej úsmev široký nebol. Bol 

letmý  a  akoby silený. Jej pokožka bronzovej farby sa zdala byť 

hebká, jemná, ako z  hodvábu. Dlhšiu, chudú tvár 

s  výraznejšími lícnymi kosťami a vysokým čelom lemovali 

husté vlnisté vlasy plavej farby, ktoré takmer zahaľovali jej útly 

krk. Na kúsku odhalenej hrude sa vynímala zlatá retiazka s 

malým zlatým srdiečkom.   

Potočníková Alena 

STRETNUTIE 

Strieda sa vo mne smútok, plač i hnev, 

kde je tá radosť, ktorú potrebujem? 

Ukrývam v sebe ťažobu,  

keď sa pozriem vôkol seba, 

na dcérku, na manžela,  

vidím – nie som sama. 

Stratená bez synov. 

Zmierená s osudom. 

Teším sa na všetko, 

čo mi je drahé, na ľudí, ktorí sú pri mne. 

V hĺbke duše neprestanem strácať nádej, 

že raz to bude iné, 

že stretneme sa všetci spolu 

u jedného stolu. 

Potočníková Elena 
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OSUDOVÁ CHYBA  

(úryvok) 

 

     Kráčal som za Tomášom. Obaja sme už ledva lapali dych. 

Niekoľko krokov pred nami šiel náš sprievodca, ktorého 

pohyby sa rokmi v lese tak prispôsobili každej vetvičke, že som 

miestami pochyboval o jeho hmotnej existencii.  

Stromy rástli čoraz hustejšie, svetla ubúdalo, nakoniec sme sa 

mohli spoliehať len na štyri zmysly. Topánky ma začali tlačiť 

a hlavou mi neprestajne vírili myšlienky o  prípade, pre ktorý 

ma sem zavolali. 

Z nočného spánku ma vyrušilo uši trhajúce zvonenie telefónu. 

Naliehavý mužský hlas ma informoval  o  mŕtvole, ktorú našiel 

v  lese. Okamžite som sa obliekol, zobudil Tomáša  a  vyrazil. 

Neviem prečo, ale prepadol ma pocit, že práve týmto 

telefonátom sa ukončí rad hrôzostrašných vrážd 

prenasledujúcich okolie Strmej Lúky. Ľudia sa báli vyjsť 

z  domov, úrady ma súrili, aby som čím skôr našiel páchateľa 

a tak prípad uzavrel. Samozrejme, jediné, o čo im šlo, vôbec 

nebolo blaho obyvateľov, ale sláva, ktorú môžu zožať po celom 

Slovensku. Nedychtil som po ničom inom, iba po pokojnom 

spánku, ktorý nie a  nie prísť na moje oči. Celé noci som sa 

prehadzoval a  rozmýšľal o  tom, čo mi uniká. Och, áno, niečo 

mi veľmi, priveľmi unikalo pomedzi prsty. Tápal som 

v  myšlienkach a  snažil sa nájsť jeden pevný bod, nejakú 

súvislosť, detail, o ktorý by som sa vedel zachytiť a doplniť ho 

na jeho miesto do skladačky. 

                                           Pankuličová Petra  
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HVIEZDY 

 

Podľa toho,  

koľko rôznych hviezd a hviezdičiek 

vidieť v našich médiách, 

tam musí byť poriadna tma. 

 

 

INÁ LITERATÚRA (o demografii) 

 

Ak sa niečo nezmení, 

o niekoľko rokov zostane tu na východe, 

už len starec a móre. 

 

 

MODERNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

 

Keď som prišiel na to,  

aký biznis sú choroby, 

v ten deň som prestal dúfať, 

že niekomu ide 

o moje zdravie. 

 

Puci Martin 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

MIESTO URČENIA 

 

Mráz 

na starých fotkách z Kolína. 

Pod kameňmi krčí sa 

stanica, v jej prázdnom ráme 

oči hmyzu. 

Káva až za ušami. 

Indiánom odzvonilo. 

Jeseň dožíva. Tubera si nevyberá. 

V odrazoch z mláky mraky, 

celé mraky, celá ty. 

Tyšš Igor 
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PREČO PRÁVE NÁM 

 

zdreveneli ruky pri pohľade na  

 

výrazne videné bralo večného ticha 

pýcha hlboko uložená v pamäti hliny  

lebo aj my odpúšťame viny minulým  

hriešnikom pod dáždnikom ľudskosti  

pokorenej v plytčinách zabudnutia až 

do blúdenia vetrov v korunách pokoja  

každá, aj tvoja cesta končí sa návratom  

nezlomného snaženia obratom byť iný 

 

 

 

 

 

 

 

REČ STROMU 

 

nech bude, ako bude, no predsa z každej 

hrude by mal zaznievať hlas, čo rozumie 

miazgovej prosbe stromu, snáď iba vtedy 

nás rozkonárenie posúva vyššie, hlbšie či 

bližšie rýdzou snahou rozumieť stromu 

 

 

Visokay Ľudovít 
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V tomto zborníku je literárna tvorba autorov:  

Kiovská Renáta, Koščíková Marieta, Linerová Lea 

Marjov Rastislav, Németh Gabriel, Potočník Tomáš,  

Puci Martin , Tyšš Igor, Visokay Ľudovít 
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Dobré slovo chutí ako dobrý chlieb

     Všetci poznáme chuť chleba. Máme ju zafixovanú v našom 

vnútri, pretože sa s ňou stretávame už od útleho veku. Dobrý 

chlieb – úžasná vôňa, ktorá pošteklí naše chuťové „senzory“ 

a  navodí v  nás príjemný pocit. Dobrý chlieb, chrumkavý, 

chutný, v ktorom cítime slnko, ktoré sa pretavilo do  obilných  

klasov, z  ktorých  vznikla múka,  z  ktorej pekár pripravil 

úžasný kvások a ... ďalej je procedúra, na konci ktorej sme 

mohli vychutnať všetky chute nášho čerstvého chlebíka. Nie 

som pekár, ale pamätám si, ako moja mama občas piekla dobrý 

chlebík... Nie každý chlieb musí byť chutný. Stačí pridať viac 

soli, alebo zabudnúť ho v  ten správny okamih vybrať z  pece. 

Potom nám chlieb nemusí chutiť. Zamračíme sa  a  chlebík 

nedojeme. Podobne ako s  chlebom, je aj so slovami. Poznáme 

slová milé, láskavé, lahodné, upokojujúce, ktoré nám pre zmenu 

pohladia naše sluchové „senzory“ a my ich s láskou prenesieme 

do svojho vnútra. Do svojho srdca. Do svojej duše. 

S niektorými slovami je to ako so zlým chlebom. Nechutia. 

Nechceme ich počuť. Vyrušujú nás. Môžeme teda napísať: 

slovo sa naozaj podobá chlebu. Akurát slovo nám nepripraví 

pekár, ale človek, ktorému hovoríme – spisovateľ. Každý z  nás 

používa slovo na vyjadrenie svojich pocitov, každý z  nás má 

rád chlieb a zaháňa ním svoj hlad. A ešte – tak ako chlieb, tak 

aj slovo sprevádza ľudstvo od nepamäti... 

     Je teda veľmi výstižné, keď práce členov Literárno- 

umeleckého klubu v  Trebišove, predstavujeme verejnosti pod 

týmto symbolickým názvom „Slovo ako chlieb“. Tento zborník 

je výnimočný aj tým, že vychádza pri príležitosti 30. výročia 

vzniku klubu.  

     Dosť dlhá doba. Výnimočnosť je aj v tom, že týmto 

zborníkom sa uzatvára etapa, keď klub pracoval pod mojím 

vedením. Myslím si, že už je najvyšší čas, aby vedenie klubu 
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prevzal niekto iný. Dá klubu nový smer, ako správny „pekár“ 

prinesie nové myšlienky a  čerstvé slová, primieša zaujímavé 

prísady. Verím, že aj naďalej to budú slová láskavé, ktoré 

potešia. Literatúra má v  každom z  nás vytvoriť dobrý, 

príjemný pocit. Má pohladiť. Potešiť. Nútiť rozmýšľať. 

Uvažovať. Ale aj smútiť. Plakať. 

     Nechcem byť sentimentálny a  nechcem sa veľmi obzerať 

späť. Verím, že každému, ktorý sa v našom klube na istý čas 

zastavil a pôsobil v ňom, priniesol niečo dobré. Dúfam, že  

každého člena obohatila práca s  literatúrou. V klube sa 

vystriedali desiatky členov. Niektorí iba nakrátko, iní sú v ňom 

„zakotvení“ od prvého dňa založenia. V zborníku sa nachádzajú 

práce členov, ktorí už majú za sebou svoje prvé zbierky. 

Niektorí z  členov „postúpili“ vyššie – do celoštátnych 

literárnych organizácií. Ale sú tu práce aj začínajúcich autorov, 

ktorí sa s  literatúrou iba zoznamujú a čaká ich dlhá cesta za 

úspechom.... 

     Nemôžem vynechať aj hlavného „pekára“ – Zemplínsku 

knižnicu v  Trebišove, ktorá nám od začiatku ponúkla priestor 

a  venovala finančné prostriedky na vydávanie našich 

zborníkov. Ďakujeme, pani riaditeľka, Janka Vargová!  

Ďakujem všetkým jej predchodcom! 

     Skutočne, sentiment odhoďme: ďakujem všetkým bývalým 

aj terajším členom klubu a všetkým, ktorí vytvorili vhodné 

podmienky pre činnosť klubu. Nemusí sa  z  každého člena 

klubu stať spisovateľ. Hlavne mi išlo o to, aby si členovia 

zamilovali literatúru. Aby pravidelne siahali po knihách, ktoré 

nás obohacujú, robia nás lepšími. Nech sa pôsobenie v  klube 

pre každého stane peknou spomienkou na niečo, na čo sa nikdy 

nezabúda.  

 

 

 



96 

     Ďakujem všetkým členom, že mali so mnou trpezlivosť 

a  moje rady nebrali ako poúčanie a  mudrovanie. Verím, že 

som im pomohol, aby lepšie pochopili čaro literatúry. Čaro 

dobrého a  chutného slova. Takého ako chlieb. Ten neobyčajný, 

každodenný. 

     A na záver, predsa len trochu sentimentu a banality: Bolo to 

krásne a bolo toho dosť... 

Hakala Robert 

 

SMÄDNÝ SEN 

 

Ušiel ti spoj k mojej dlani, 

náš príbeh je napísaný, 

na konci sa nezvoní, 

iba sníva o vôni. 

.... 

Prestri na zem starú deku, 

zložím pieseň prostorekú, 

môj smútok ma nezlomí, 

kým viem snívať o vôni. 

 

Kiovská  Renáta 

 

FAREBNÝ DÁŽDNIK POÉZIE  

 

Tvoriť znamená nechať sa zvlažiť láskou.  

Tvoriť znamená nechať nebo sfarbiť dúhou.  

Tvoriť znamená po potope priniesť na korábe city naplnené 

pokorou.  

Tvoriť znamená, opustiť prítomnosť a v sekunde myšlienky 

vytvárať budúcnosť.  

Tvoriť znamená, skryť sa pod dáždnik utkaný z jemných 

pavučín lásky a nechať sa zvlažiť ňou. 

Koščíková Marieta 
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ZAKLOPE TRIKRÁT 

(úryvok) 

 

Každé mesto má svoje pýchy i kazy. 

 

Či už hovoríme o  tom alebo o inom, miestneho človeka 

spoznáte práve podľa toho, že vám z  rukáva vie oduševnene 

vysypať hneď niekoľko príkladov miest, ktoré proste musíte 

navštíviť, a potom plynule prejde na tie, ktorým by ste sa radšej 

mali vyhnúť. O tých druhých bude zo zásady hovoriť len 

stíšeným hlasom, ako keby hanba mesta bola jeho vlastnou. 

 

A potom sú tu miesta, o ktorých sa radšej nehovorí vôbec. 

 

O tých je, veru, ťažké sa niečo dozvedieť. Ľudia o  nich 

rozprávajú až po treťom pohári vína, aj to len zdráhavo, alebo 

počas tej najhlbšej noci, svojim najlepším priateľom. Len vtedy, 

keď padnú najhrubšie múry racionálneho uvažovania, len 

vtedy, ak sa rozprávač nebojí, že bude za blázna. 

 

Za svetla totiž niektoré veci znejú až príliš čudne. 

 

A predsa, každý o  takomto mieste obalenom mlčanlivosťou 

nejako vie, aj keď nikto nepozná jeho celý príbeh – opustený 

dom, kde vraj straší a  kam si decká chodia otestovať svoju 

odvahu. Prázdny byt, kde niekto zomrel, no susedia prisahajú, 

že za oknom zazreli nejakú postavu. 

 

Linerová Lea  
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POLNOČNÉ BLUES 

  

Ona sa hrala na ohňostroj 

on ju prebúdzal do sveta 

čierno – tichý kohút zelene hlásil 

minútu pred polnocou 

nič viac 

len kruh dvoch nedotknutých 

len kruh snaživcov o spoločný útek 

 

ich srdcia sa ladili na spoločné blues 

jej dych ho roztápal 

jeho dotyk ju približoval 

k finále ohňostrojového predstavenia  

 

keď srdcia spoločne vybuchli 

čierno – tichý kohút hlásil polnoc  

a do toho kričal Kuly o závislosti 

 

Marjov Rastislav 

 

U LEKÁRA   (časť prvá) 

(úryvok) 

 

     Je sivé daždivé  poludnie ako stvorené na melanchóliu. Dážď 

za oknami nekompromisne bubnuje svoje jesenné blues. 

Kvapka po kvapke steká po skle a splýva v symfóniu chladného 

novembra. V tú zvláštnu jeseň, ktorá si tyká s  oblohou 

roztrhanou na mraky.  

     Sedím opretá o stoličku ambulancie, zvieram päste  v  dlaň, 

ani nedýcham. Držím sa operadla stoličky a hľadím bezradne 

na lekára. Prikovaná o podlahu nemocničnej ambulancie sa 

cítim príšerne, priam pod psa.  
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– Takže leukémia, – zopakujem lekárove slová.  

     Celým telom mi prechádza akási silná vibrácia, elektrický 

šok, akoby do mňa udrel blesk a pritom ma celkom ochromil. 

Cítim sa zničená potom, čo lekár nado mnou vyniesol svoj 

verdikt. V ordinácii vládne zvláštne napätie, dalo by sa ho 

krájať nožom ako chlieb. Celá sa chvejem nedočkavosťou. 

     Koľkokrát som si vravela: mne sa to stať nemôže, a je to tu: 

je pondelok, pätnásteho septembra dvetisícpäť, čosi  po trinástej 

hodine. Nemocničnou chodbou sa náhlia zdravotné sestry, 

všetko je v pohybe, len môj svet sa navždy zastavil, prestal pre 

mňa existovať. Ostali mi iba ruiny v srdci a prázdne dlane, nič 

viac. 

 

Németh Gabriel  

 

CHLADNÝ DOTYK 

 

Chladný dotyk bielych stien, 

uviazol aj ďalší deň, 

blúdim v izbách, keď zasvieti 

svetlo v okne oproti. 

 

Stála si tam a vôkol tma, 

ako spoznať s tebou sa dá, 

už zajtra chystám na teba sieť, 

v tom pozývaš ma k sebe hneď. 

 

R: 

Bozky zradné poznávam, 

Prezrádzajú, že ty si len klam, 

tvoja láska je ako maska, nalepená. 
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Neskoro v noci tanec a smiech, 

búcha sused, nevadí nech, 

ovládať sa prestávam cháp, 

zrazu vypneš lampu, klap. 

 

R: 

Bozky zradné poznávam, 

Prezrádzajú, že ty si len klam, 

tvoja láska je ako maska, nalepená. 

 

Potočník Tomáš 

 

 

DOVOLENKA 

 

Čas, keď stres z toho, aby sme stihli 

čo najviac urobiť, 
 

vymeníme 
 

za stres z toho, aby sme  stihli čo najviac zažiť. 

 

ČO Z TOHO 

 

Môže mať lož krátke nohy, 

keď pravda jej nie je za pätami. 

 

Puci Martin 
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KROKY SÚ RÁNO 

 

pre natáliu 

 

kroky sú ráno 

moje sebavedomie 

hmla medzi nami 

 

hmla medzi nami 

nepoznám toľko písma 

v strome zurčí tma 

 

v strome zurčí tma 

až do rána bieleho 

vrabček je zima? 

 

vrabček je zima? 

sedem konárov zrástlo 

moje istoty 

 

moje istoty 

mrholí, mĺkva dlažba 

lepí sa blato 

 

lepí sa blato 

breza hore na kopci 

kroky sú ráno 

                                                                          Tyšš Igor 
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DO POHĽADU   

 

skôr vstúpime dvakrát ako do širočiznej rieky 

prameniacej zelenými nádejnejšími príchodmi  

plnými ústretovosti odčiniť nechcené ublíženia 

nerozhodnosťou neočakávaných nátlakov sily, 

lebo v pohľadoch pozorný čitateľ dokáže čítať, 

často sa nezdarí láska na prvé zaostrenie zraku, 

v plnej miere prvé pohľady iskria nutné vohľady.   

 

 

 

AKO KLUS ZA KLUSOM 

 

kus za kusom padajú stromy zubami píly 

ako domy z karát, v tej chvíli vnútro kvíli, 

tak končí každá zábrana ničenia prírody 

kožkou mäkkých rúk, iba nedávno hladili 

túžiace telo ženy, teraz kôru, v roztúžení 

s nádejou dychtivou túžia po speňažení 

nádhery dreva, akoby na poživeň nemali.  

 

Visokay Ľudovít 

 

ČAKANIE  ČARA 

Spomienka za Ľudom Visokayom 

     S  Ľudom Visokayom som sa poznal tridsať rokov. 

Nemôžem sa pomýliť, pretože rok nášho zoznámenia je totožný 

so založením nášho literárno-umeleckého klubu. Napokon, 

vznik klubu iniciovala jeho manželka, ktorá v  tom čase 

pracovala v knižnici. Pri jednej z mnohých návštev ma oslovila, 

či náhodou nepíšem básne.  
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     Prekvapilo ma, odkiaľ to vie, pretože do Trebišova som sa 

iba pred nedávnom prisťahoval a nikto ma nepoznal. 

Vysvetlenie bolo veľmi jednoduché: do knižnice prišla zásielka 

nových kníh, medzi nimi aj zborník mladých autorov. Nakoľko 

tam boli uvedené aj nacionále autorov, nebol problém si ma 

stotožniť s „mladíkom, ktorý bol pravidelným návštevníkom 

knižnice“. 

     Mám však taký pocit, že myšlienku vzniku klubu jej vnukol 

Ľudo, nakoľko sa stal zakladajúcim členom, ktorý v ňom 

pracoval do... do svojej smrti. Nenapíšem nič nové, keď Ľuda 

označím za dušu klubu. Myslím si, že nevynechal ani jedno 

klubové stretnutie! A vždy prišiel s  novými a  novými textami. 

S  novými nápadmi. Prekvapilo ma, že nikdy neprotestoval, 

keď som mu jeho texty opravil, alebo upozornil na nejaké 

chyby. Nechal sa poučiť a pripomienky akceptoval. Bol 

horlivým čitateľom, mal dobrý prehľad v  literatúre. Písal najmä 

poéziu, ale nebola mu cudzia ani próza. Jeho zamyslenia sa 

vyznačujú originalitou, múdrosťou  a  pokorou. Rád seba 

označoval za „starého harcovníka“, ktorý už  v  živote niečo 

preskákal.  

     Bol priateľsky a  okolo seba šíril dobrú náladu. Najradšej 

hovoril o  literatúre. Fascinovalo ho čaro dobrého slova. 

Absolvovali sme spolu niekoľko besied. Vedel zaujať, nemusel 

nič vymýšľať, mal toho „nažitého“ aj na niekoľko životov... 

     Ešte na jar tohoto roku sme spolu s inými členmi klubu robili 

predbežný náčrt nášho stretnutia, na ktorom predstavíme nový 

zborník. Mal množstvo nápadov, aby stretnutie bolo dôstojné. 

Zosmutnel, keď som oznámil, že na tomto stretnutí ukončím 

svoju „funkciu“ vedúceho klubu. Kto mohol tušiť, že zborník 

bude v jeho prípade skutočne posledným...  
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     Naposledy sme sa videli začiatkom leta tohto roku. Prišiel 

ku mne na bicykli opýtať sa ako to vyzerá s  novým zborníkom. 

Uistil som ho, že do konca roka určite vyjde, už mi chýba ešte 

raz  prečítať všetky príspevky a tým to bude hotové. Ani vo sne 

mi nenapadlo, že mi tam ešte bude niečo chýbať. Spomienka na 

neho, ktorú teraz píšem.  Spomienka na Ľuda, verného 

milovníka dobrých slov. Človeka, ktorý v každom okamihu 

svojho života čakal na čaro každej sekundy, ktorá je ešte pred 

nami. 

     Kruh sa uzatvoril. Zbohom, kamarát! Čaruj so slovami aj 

tam, kde sa raz stretneme... 

 

Hakala Robert 
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„RUŽE  MOJEJ  DUŠE“ 

Výberové práce mladých talentovaných autorov, 

účastníkov súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe 

 (Belejová Dominika, Jacko Denis, Kerpčárová Stela,   

Maľuda Nikolas, Poľačková Silvia, Popaďáková Anna, 

Stankovičová Kristína, Šaffová Ivana)      
 

 

ASI SOM BLÁZON 

(úryvok) 

 

„Neznášam ťa! A neznášam svoj život! Dajte mi všetci pokoj!“ 

Buchla som dverami v izbe, zamkla ich a s nervami sa hodila 

na svoju starodávnu posteľ. Z kopy vankúšov, na ktorých som 

ležala, vytiahla som  jeden, najväčší, a pritom som si všimla 

krásne zdobenie čela kedysi určite peknej postele. Na okamih 

ma to zaujalo, ale nevenovala som tomu viac pozornosť. 

Vankúšom som si prikryla hlavu, aby som nemusela počúvať 

matkino kričanie, ktoré sa ozývalo spoza dverí, a izolovala som 

sa tak od okolitého sveta. Fungovalo to naozaj perfektne. Teplo 

a levanduľová vôňa vankúša ma príjemne upokojovali. 

Myšlienky sa mi presunuli celkom iným smerom. Ani som sa 

nenazdala, vankúš, posteľ, izba, aj celý dom zmizli. Srdce mi 

začalo biť silnejšie a pulz sa mi zrýchlil. Znova sa mi to stalo. 

Tvár sa mi rozžiarila do spokojného úsmevu.  

 Páčilo sa mi to tu. Nikde som sa necítila lepšie, aj keď 

som vlastne ani nevedela, kde presne som. Bosé nohy pocítili 

dotyk trávy a vôňa čerstvého vzduchu, kvetov a bukového dreva 

mi prebúdzali pľúca.  

 

 



106 

   Každým nádychom som sa cítila silnejšia, akoby som bola s 

týmto miestom prepojená už dávno predtým, ako som sem 

prvýkrát vkročila. Nechcela som viac čakať a rozbehla som sa, 

tak ako vždy,  rovno  cez  les  k  rieke. 

 

Belejová Dominika 

 (žiačka ZŠ Komenského, Trebišov) 

 

 

 

 

TUHÉ ZOVRETIE NA MODROM POZADÍ 

 

Skĺzni z neba bosými nohami, 

zajtra môže byť neskoro 

na zatajenie nášho spoločného dychu, 

pre ktorý sa vrháme do všetkých strán. 

 

Ráno medzi čerstvými steblami 

budem ti šepkať niečo milé, 

som totiž priveľký zbabelec, 

aby som niekedy spravil opak. 

 

V jeden deň ti dokážem 

všetky prežité básne, 

zatiaľ čo ich náprotivky 

hodím do studenej pahreby. 

 

Aj na tom plote 

zatlčiem všetky klince, 

aby si vedela, 

že som možno poriadny chlap. 
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Neveríš? 

Lebo v tvojom tieni sa stráca ten môj. 

Neboli sme pripravení na život 

a jeho okolnosti, 

ktoré nás zrážali na kolená. 

 

A aj tak sme to prežili, 

aspoň do ďalšieho rána. 

 

Jacko Denis 

 

 

VEĽKÉ PÁTRANIE 

 

1.                                                         

U babičky na dvore                            

stráži psíček v pozore.                         

Na husi i gunára                                   

dáva pozor od rána.                          

 

2.  

Kým sa Rexo naje kostí, 

na dvore sa každý hostí. 

Tu hus: ,,Gá – gá!“ na vráta.     

,,Kde sú moje húsatá?“ 

   

3.                                                   

Na dvore je poplach krutý                                            

vymetali všetky kúty.         

Rexo zrazu v povetrí                                               

ňufáčikom zavetrí.       
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4.  

Poza  humná ušli húsky, 

to sú ale čudné kúsky!         

A hus – tá je vysmiata, 

že sa našli húsatá. 

 

 

Kerpčárová Stela 

(študentka osemročného  

Gymnázia v Michalovciach) 

 

 

KAMARÁT 

 

Keď mám problém, je to tak, 

pomôže mi kamarát. 

Spoľahnúť sa môžem vždy, 

že si so mnou zahrá hry. 

 

Na skejtbordoch jazdíme, 

málokedy sa nudíme. 

Na futbale  prihráva, 

radosť z gólu máva. 

 

Cez prázdniny pred domom, 

čaká na mňa pod stromom. 

Vo vrecku pár centov má, 

na zmrzlinu volá ma. 
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Na seba sa nehneváme, 

vždy si vtipy rozprávame. 

Ďakujem, že pri mne je, 

verím, že ma nesklame. 

 

 

Maľuda Nikolas 

(žiak 5. ročníka, ZŠ Sečovce) 

 

 

MIO 

 

Milý pohľad, 

očká hnedé, 

keď si smutný, 

vždy ťa rozosmeje. 

 

 

Rýchle nôžky, 

huncút veľký, 

nechytíš ho, 

zazerá potajomky. 

 

Obzri sa a pozri naň, 

hneď pribehne, 

oblizne ťa, potom skočí 

a už beda! 

 

Zrazu sa už váľame, 

po trávičke kotúľame. 

Smejeme sa, veselíme, 

trochu sa aj zašpiníme. 
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O kom je reč, neviete? 

Pozdraví sa hav – hav, 

Mio, najlepší pes 

na svete.  

Poľačková Silvia 

(žiačka 5. ročníka,  ZŠ Sečovce) 

 

 

 

 

ÍSŤ ĎALEJ  (prvá časť) 

 

Ticho. Hrobové ticho. To je jediný zvuk, ktorý počujem.  

Neviem vnímať v čase a priestore. Neviem, kto som, kde som, 

čo robím, prečo sa cítim tak nanič. Tak pekne poporiadku. 

Musím sa najprv spamätať. Volám sa Caroline. Mám pocit, že 

ma asi volajú Cara. Áno. Dobrý začiatok. 

Pomaly začínam cítiť.  

Bolesť. Strašná, nekonečná bolesť po celom tele.  Moje ruky. 

Mám ich vykrútené za chrbtom a  nemôžem nimi hnúť, aj keby 

som chcela. Cítim, že sú zviazané.  

Treští mi v hlave, štípe ma tvár a počujem vo vnútri ozvenu 

úderov srdca. Už sa viem trochu zorientovať. Sedím na nejakej 

stoličke.  Stále počujem len vlastné srdce, no prichádza k tomu 

ešte niečo. Hlas. Je nejaký známy a nepríjemný, pretože sa 

myknem keď ho začujem. 

„Cara...“ 
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Je to on. Ten, koho až príliš dobre poznám. Ten, pri ktorom som 

bola vždy na ihlách. Nemusela som sa úplne preberať, aby som 

zistila, že sa nachádzam v kritickej situácii.                                                       

On.                                                                                                                                                                         

Ten, ktorý si hovorí otec. 

 

Popaďáková Anna 

(študentka Gymnázia v Trebišove) 

 

 

CHYBA 

 

Zlo ma láka, 

podľahol som. 

Zmenil som sa na tuláka. 

 

Čo mi predtým chýbalo? 

Bolo  viac treba, 

veriť v silu Božskej lásky, 

veriť v seba. 

 

Teraz nemám nič. 

Ako môžem ďalej žiť? 

Život je ako bič. 

 

Dá sa vôbec vrátiť 

na začiatok nevinnosti? 

 

 

Stankovičová Kristína 

(študentka Obchodnej akadémie  

v Michalovciach) 
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BUDEM MAŤ OSEMNÁSŤ.... 

 

Budem mať osemnásť – 

 

 detstvo ešte brány nezatvára, 

 na dverách pribudne nová čiara,  

na konte smola.  

Nič nechcem prepásť. 

 

Hovoria –  žiješ v oblakoch 

a pozemské sa ťa nedotýka. 

Ja si však s jeho krásou tykám,  

pohľadom každého pohladím. 

Smiech mi razí cestičku životom 

a smútok je v diaľke. 

Občas poviem si: Pokojná som!  

 

Hnev robí z ľudí neľudských a starých.  

 

Šaffová Ivana 

(študentka SOŠ  

obchodu a služieb v Michalovciach) 
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