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ÚVOD  

 

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... 
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 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 mojim vedením. Myslím si, že už je najvyšší 

čas, aby vedenie klubu 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! 
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 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. 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... 

 

Robert Hakala, 

vedúci Literárno-umeleckého klubu 

pri Zemplínskej knižnici v Trebišove od r. 1987 
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Renáta  KIOVSKÁ  (1971) 

  

   

  

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. 

 

 

 

Pod starým dubom 

 

na dvore 

Čítam žlté upomienky, 

každý tenký list. 

Nechala som ťa ísť. 

A naďalej oproti 

do noci svietiš 

a ráno stretávam 

tvoje deti. 
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Rozhodnúť sa 

 

Mláka dažďa na poli 

moju dušu rozpolí. 

Bosou nohou túžim vstúpiť, 

s obutou to zabolí. 

 

 

 

Mini rýmy 

 

v mojej skrini 

samé mini 

zostali mi 

v srdci míny 

tam, v Rimini 

 

 

 

Jarná očista 

 

Ponorené do ticha 

tŕnie z cesty nepichá, 

zviaž si uzlík starostí, 

čerňou vodu pohostíš. 
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Večerná modlitba 

 

malá slza na kríži 

presvedčí a priblíži 

vráskavú tvár k slnečnici 

farby škridle na chyži 

 

  

 

Závisť 

 

strohé sa hostí 

na plnej kosti 

bez ľútosti 

tvojho sa zhostí... 
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Marieta  KOŠČÍKOVÁ  (1969) 

 

 

 

Adoptovaná Zem  /esej/  

 

"Tvoje meno je rozliate ako olej " v náhodných predstavách 

svojho zmysluplného vyjadrovania prítomného v prírodnej 

hemisfére zlacnených matematických výpočtov.  

Siahajúcich až do miazgovej tekutiny stekajúcej v kôre 

stromu. Intelektuálna povaha stromu v rozvodnených 

riekach a zakódovaného prístupu prírodného bohatstva.  

Pomocné slová, skutky a udalosti s bohatou skúsenosťou. 

Skutočnosť štyroch poschodí vývoja človeka a vrcholného 

myslenia. Zamrznutá pavučina vytvorená dĺžkou rokov, 

desaťročí i storočí. Istota premeny slova myšlienky či 

symfónie v túžobnej i citovej premene. Sme adoptívnymi 

deťmi v najodľahlejších kútoch tejto Zeme. Riadiť ju 

neznamená zmocniť sa jej. Zaspievať jej umieračik alebo 

nájsť stopu v piesku na púšti. Nájsť múr v pocitoch, keď 

sme ohrozovaní vlastnou sebaláskou. Kráčať v stopách, 

ktoré nám čas a vietor zahladil polnočnú hodinu. 
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Brána k domu   

 

Krv v žilách koluje.  

Srdce stráca dych, slabne jeho búšenie  

slabosť v nohách, ruky nevládne.  

Dvíha sa pod ťarchou, ale nevládze.  

 

Dotyk živého dreva dáva silu.  

Teplo ľudských sŕdc prebudí  

život prijatý z rúk Božích.  

Srdce chcelo prijať kľúče od brány. 

 

Pozdvihnime duše sklamaných!  

Pozdvihnime svoje ruky k nebesám!  

Pozdvihnime svoje srdcia ku hviezdam! 

Rozjasni úsmevom každú ľudskú dušu! 

Veď srdce je brána k domovu!  

 

Byť láskaví, byť vznešení, byť sebaobetujúci, byť ochotní, 

byť očami slepých a nohami chromých. Majme na pamäti, 

že hudba nám dokáže vyplniť priestor medzi konečným a 

nekonečným. V harmónii zvuku, farieb, a dokonca v súlade 

pohybu. Je krása spriaznená s výrazom duše? Vlievam život 

do tela violončelom. Zdokonaľujme svoj sluch, aby sme boli 

vnímavejší. Kvetmi privoláš vôňu duše. Tvoj očistný 

plameň dovidí na dno času. Ukrojme si z luny a pošlime 

paprsky lásky, ktorá sa otvára dômyselným záchvevom. 

Hlas Zeme vydáva vôňu duše a my si adoptujeme kúsok 

niekoho iného. Nič nás nemôže odlúčiť, Bože, od tvojej 

lásky. Aj Noe veril s vierou v korábe v lásku na dne mora. 
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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. 

 

 

 

Salón ľudskosti /esej/  

 

Salón ľudskej tváre, 

obdivujúci závan duševnej harmónie.  

Ísť tam, kde príbeh života je v rozpoloženom dozrievaní, pri 

ktorom neexistuje prístav nekonečna.  

Chcela by som tancovať vo víre vody na dne hladiny  

s labuťou piesňou na perách.  

Tancovať na dne hladiny majestátnosti, ktorá mi našepkáva, 

že dokonalosť je v mojej dobrote a nič na svete nezastaví 

lásku k človeku.  

Dokáže naplniť nie jedno srdce ozvenou mora.  

Žiadna cesta nenájde svoj koniec, ak jej neprisvojíme jej 

význam.  

Rukopis vlastnej osobnosti. 

Všeobjímajúca pravda pretrváva storočie, snáď všetky 

dôležité funkcie v našej mysli dotvára obraz našej ľudskej 

podstaty. Náš život je bránou našej vnútornej slobody. 
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Vnútorná vyrovnanosť plní funkciu zmysluplného 

uvedomenia si zmyslu farieb tohto sveta. Farebnosť dotvára 

ľudskú dušu. Stále viac a viac snažíme si zariadiť a 

spríjemniť život, no nenachádzame prapodstatu ľudskej 

existencie. Najdôležitejším nedostatkom človečenstva je 

naša nemohúcnosť prívetivosti. S pribúdajúcim sa prílivom 

a odlivom morí stále viac a viac sa ocitáme v hlbine ľudskej 

duše.  

 

 

 

Zima s Martinom /zamyslenie/ 

  

Kaleidoskop bol postavený pri kozube, v ktorom oheň 

zanechával posledné iskierky nádeje a znamenie času. 

Schúlená a pritúlená prekonávala svoju vrodenú 

ostýchavosť. Jej zoslabnutá duša prechádzala riadkami 

myšlienok a svojím hlasom uskutočňovala svoj sen. Zrazu 

v jej tele srdce začalo silno biť. Chvíľami cítila, že jej 

vyskočí z hrude. Martin pohladil jej vlasy, ktoré rámovali 

siluetu a krásne črty tváre. Jej hlas sa rozplýval v znamení 

času a vychádzal v inom skupenstve, v inej tónine. Pocit 

jedinečnosti v náručí milovanej osoby. Áno, celým životom, 

každou  bunkou tela chcela tvoriť. Pretvárať a meniť 

zabudnuté spomienky radosti. Vypestovať istý postoj  

k čistej kráse. Každá rastlinka, kvet či strom potrebuje novú 

nádej na znovuzrodenie. Stonku dospelej rastlinky musíme 

ohnúť do Zeme, aby vznikla nová rastlina.   

Jej životná filozofia vniknúť do novej generácie, nového 

ľudstva, začať nanovo. Hovoriť o láske s nespornou 

originalitou, inšpirovať nové ľudstvo epochy. Potriasť 
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kaleidoskopom, kde sa vytvoria nové obrazy, ako keď mráz 

nám skryštalizuje vodu, ktorá je súčasťou nového života. 

Vytvára ľadové kvety. Vychovať dieťa, ktoré vzišlo 

z matkinho lona. Priniesť svojím životom slnečné lúče, 

ktoré preniknú do každej časti tela. Premeniť sa na dar 

života, odovzdať sa rieke,  prostredníctvom nej všetkým 

ľuďom. Darovaný život znovu oživuje celé ľudstvo milým 

slovom, stiskom ruky a vytrvalým záujmom o ľudí vôkol 

nás. Nový prúd života, ktorý sa premieňa na paru a koluje. 

Spoznávame hodnotu života v kvapkách lásky, ktorá sa 

pretvorí na nových ľudí? Veď človek sa nenachádza vo 

vzduchoprázdne. Slzy zohrávajú  istú úlohu v živote 

človeka.  Je to krv, ktorá vytryskla von z rán a možno to je 

aj hnis, ak bola rana otrávená.  Toľko ľudí otrávili nesmelé 

plány Elišky, ktorá chcela iba spoznávať ľudí. Hra na city, 

ktoré spôsobili rany pri manipulovaní jej vyrovnaného 

vývoja. Skrehnuté city povedali dosť. Zdravý vesmír je 

miestom, kde človek potrebuje nevyhnutne pre žitie  rozvoj. 

Stavebný materiál človeka je srdce, telo i duch.  Veď srdce 

je pretkané krvou, ktoré musí očistiť túto životodarnú 

tekutinu. Zmrznuté city nemôžu kolovať v tele človeka. 

Studená, odmietnutá láska deformuje človeka, keď život 

v tele zdanlivo vyhasína ako  zabudnuté zrnko, ktoré sa 

musí nanovo zasadiť.  

 

Martin našiel skrehnutú, zimomriavkovú lásku, ktorá chcela 

vyjadriť to, čo cítila Eliška. Dostala novú živinu. Spevom 

duše vyjadruje bohatstvo  daru. V skromnosti odkrýva stopy 

viditeľnej lásky, ktoré sa odrážali v jej  tvári. Nevšednú  

krásu bielej krajiny a záveje čistej prírody. Sedela pri 

kozube a v náručí milovanej osoby cítila teplo, ktoré sa 
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vlievalo do jej žíl. S otvoreným srdcom vnímala čistú Božiu 

prírodu, ktorá v okennom ráme cítila teplo čistej prírody. 

Ona na novo oddýchnutá prinesie plody Zeme.  Veď Matka 

Zem potrebuje veľa času a úsilia na regeneráciu, keď jej 

uštedrujeme toľko rán. Človek musí začať snívať o „návrate 

k prírode“. Veď návrat je, keď človek sa musí zamyslieť nad 

čistotou prírody.  Eliška spolu s Martinom chcela túto 

slobodu myslenia uskutočniť vo svojom sne. Veď človek 

musí snívať a nevzdávať sa nádeje v driemajúcom priestore. 

Oddýchnuť si a  nanovo  vyčistiť svoju myseľ. 

V zimomriavkovom priestore precítiť  čas, lebo nalomenú 

trsť nedolomíme a  hasnúci knôtik nedohasíme. Víťazná 

láska uskutočňujúca tvorivú silu myšlienok  a zistenie 

dôležitosti poznania samého seba. V momente,  keď Eliška 

počúvala láskavé slová povzbudenia, začali sa diať 

mimoriadne veci. V kútiku skrytého milujúceho srdca, ktorý 

roky skrývala pred svojím okolím, otvorila náruč 

a pulzujúco vnímala nehu Božej prírody. Skryť  a obliecť sa  

do zázraku, ktorá  sa volá večnosť.  Večnosť lásky ducha, 

ktorá je nezničiteľná. Kultivuje sa, zušľachťuje myšlienkou 

jedinečnosti lásky, ktorá nezovšednie.   
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Lea  LINEROVÁ  (1997) 

 

 

 

Zaklope trikrát 

 

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 



18 

otestovať svoju odvahu. Prázdny byt, kde niekto zomrel, no 

susedia prisahajú, že za oknom zazreli nejakú postavu. 

 

Zvláštne veci. Prazvláštne. 

 

Aj v tomto meste je také miesto – miestni okolo neho 

prechádzajú bez povšimnutia, snažia sa ho čo najokázalejšie 

ignorovať, no každý, kto ho míňa, zrazu podozrivo zvážnie 

a stíchne – niektorým veciam proste človek nezabráni.  

 

V dvadsiatom prvom storočí nie je ťažké vysvetliť lomoz – 

v rozpadajúcom sa dome sa zabývali bezdomovci. Bodka. 

Tak isto by sa dalo vysvetliť aj mäkké svetlo vykúkajúce do 

noci spoza okeníc, aj keď to, že v tom dome je funkčný 

rozvod elektriny, je tak trochu zázrak. 

 

Ľudia, prirodzene, ignorujú to, čo sa im nepáči, alebo, po 

prípade, urobia všetko preto, aby to logicky vysvetlili. Videl 

niekto v opustenom dome strašidelnú postavu? Dobre. 

Očividne len pozerajú priveľa hororových filmov. Po 

prípade je ich život taký nudný, že ich predstavivosť nemá 

problém zo starej záclony vytvoriť v ich vzrušenej hlave 

obrysy ľudského tela. 

 

Všetci sme predsa akýmsi spôsobom uväznení v stereotype 

a vlastnej všednosti. Vstať, práca, rodina, večera. A stále 

dookola. Skutočný živočíšny strach, búšenie srdca, hučanie 

krvi a des je vzácnosťou. Vytrhnutím z každodennej klietky 

povinností a presností. Spôsob, akým si overiť, že ešte 

žijete. 

Je potom skutočne tak zlé báť sa? 
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Vymýšľať si dôvod, prečo sa aspoň trochu báť? 

 

Ľudia však prisahajú, že z domu počuť zvuk huslí. Priveľa 

ľudí na to, aby to bolo len výmyslom pomätenej znudenej 

hlavy. Je to vždy až za neskorej noci. Väčšinou je melódia, 

ktorú vyhrávajú, taká jemná a clivá, že stačí len prudší 

vietor, aby ste sami seba presvedčili, že ste nič nezačuli. No 

potom sú tu noci, keď niekto na husle pritlačí... keď ich 

zvuk znie ako vydesený výkrik. 

 

Kto vie, ako to vlastne je... 

 

*** *** *** 
 

Prvé zaklopanie takmer prepočula. 

 

Jej uši ho zachytili len vďaka tomu, že je hudobník 

zvyknutý zachytávať i najtichšie odtienky zvukov a že práve 

vtedy prechádzala okolo vchodových dverí – v pyžame 

a mäkkých papučiach mierila s pohárom vína a čipsami ku 

televízoru, stelesnená pohodlnosť. Celý dom, až na 

mrmlanie televízora, bol tichý a prázdny. Bol piatok 

dvadsiateho piateho septembra, pol desiatej večer. Vedela to 

i bez toho, aby sa pozrela na hodiny - jej obľúbený seriál 

mal začínať o deväť dvadsať, no vďaka reklamám sa 

posunul presne na pol desiatu. 

 

Žila sama a mala tridsať rokov, no taký život po väčšinu 

času tejto učiteľke huslí vyhovoval. Nemusela sa nikomu 

a ničomu prispôsobovať, a  to bolo pre ňu v  živote 
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najdôležitejšie. Mala verných priateľov a prácu, ktorá ju 

denno-denne napĺňala radosťou – to stačilo. 

 

Prvý raz to bolo skôr ako mäkké obtretie hánok o drevo 

dverí – veľmi neisté, váhavé, ale i cez to akosi labužnícke. 

Ako keď oblížete z lyžice i posledné kvapky omáčky svojho 

obľúbeného jedla. Potom akoby niekto pôžitkársky položil 

na dvere dlaň a čakal... 

 

Zaznel výkrik. 

 

Amélia až poskočila a potom sa sama na sebe zasmiala – jej 

seriál začal, mala by švihnúť zadkom. A predsa, ešte tam 

chvíľu stála, napoly zamrznutá v pohybe, pulz trochu 

rýchlejší ako zvyčajne a neisto čakala... na niečo. 

 

Nik a nič sa už ale neozvalo – za dverami bola len tichá noc. 

Amélia sa opäť sama na sebe zasmiala, v tom rozťahanom 

pyžame a s vrkočom pôsobila omnoho mladšie ako 

tridsiatnička. Nikto za dverami nie je, uistí samu seba. Na čo 

by tam niekto bez ozvania čakal tak dlho? 

 

Amélia bola síce naplnenou nočnou morou väčšiny 

moderných žien – sama a bezdetná – no nebola hlúpa. 

Skúsenosti, roky a kilá na jej postave sa hromadili. 

No predsa... ako keby jej život nebol skutočne roztriedený. 

Ako keby v ňom blúdila bez jasného cieľa. 

 

No to si neprizná. Nikto si to nikdy neprizná – radšej si 

povie, že má iné potreby ako ostatní, že je spokojná s tým, 

ako to je. No netúžime v skutočnosti všetci po tom istom? 
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Každý ale hľadá inak. 

 

Z obývačky začuje úvodné dialógy zo seriálu. Vybájené 

zaklopanie zrazu úplne stratí na význame. Len sa mi to 

zdalo, uistí samu seba Amélia, ani sa neobťažuje otvoriť 

dvere a presvedčiť sa o tom. Svet sa vďaka seriálu vráti do 

vyjazdených koľají. Jej dom, jej pohodlnosť, jej život. 

 

Amélia mykne plecami. Všetko je po starom. 

 

*** *** *** 
 

To druhé zaklopanie už je skutočné – precízne a jasné. 

 

Jej byt je dnes plný zvukov, no i cez to prázdny. V televízii 

bežia posledné reklamy a Amélia si kráti čakanie tým, že 

hrá pár taktov novej skladby, ktorú vybrala pre svoju žiačku. 

Jej žiaci si vždy sami vyberali, čo chcú cvičiť, ona im 

dávala len návrhy. No táto žiačka je veľmi dobrá, takmer 

absolventka, a preto sa jej Amélia rozhodla ponúknuť 

nejakú zložitejšiu skladbu. Nechcela sa na hodine s danou 

žiačkou mýliť – preto sa rozhodla si tú skladbu pre istotu 

prejsť aj sama, v súkromí. 

 

No i cez to ho začuje. 

 

Rýchlo zloží husle do puzdra, no potom nevie, čo ďalej. 

Tentoraz sa už nesmeje, len sa mračí. Klopanie z minulého 

týždňa má v čerstvej pamäti. Môže to byť ten istý človek? 
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Pohne sa k dverám, srdce jej divoko udiera o hrudný kôš. 

Potom sa predsa len opäť zarazí. Nebolo by lepšie-? 

Z chodby si zoberie menšiu drevenú debničku, no nedáva si 

pozor na nohy, a preto sa potkne na svojom až príliš 

maznavom kocúrovi, ktorý od nej odskočí s urazeným 

zaprskaním. Amélii sa akýmsi zázrakom podarí udržať 

balans. Dočerta! 

 

Položí si debničku pod dvere a postaví sa na ňu – áno, 

skutočne je tak nízka, že potrebuje debnu, aby videla cez 

priezor a určite sa s tým nikomu nebude chváliť, vďaka 

pekne- no aj tak je to asi jedno, pretože... 

 

Za dverami nikto nie je. 

 

*** *** *** 
 

Tretí raz už nejde o klopkanie. 

 

Je to zabúchanie päsťou. Tri razy udrie ruka do dreva dverí 

– nie agresívne, skôr ako keby hovorila mohli by ste 

konečne otvoriť? Alebo zase až o týždeň?  

 

Je opäť piatok. Opäť pred seriálom. Amélia sedí v obývačke 

s tretím pohárom vína v ruke, slzy má na krajíčku – vyhodili 

ju z práce.  

A k tomu ten rozhovor s matkou... mama jej vždy rada 

vyčítala, aká je neschopná. 

Preto keď začuje zabúchanie, necíti strach, ale hnev. Má 

plné zuby záhad. Bože, nemôže byť raz v jej živote niečo 

jasné a jednoduché? 
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Amélia sa rozbehne ku dverám – zúfalo chce vyriešiť aspoň 

niečo, aby si mohla povedať ha! Vidíš, že držím život vo 

vlastných rukách! A prudko ich otvorí. Dýcha zrýchlene, 

vzrušene, aj keď z obývacej izby ku dverám je to sotva na 

pätnásť krokov. 

 

„Čo, dočerta-“ 
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Rastislav  MARJOV  (1996) 

 

 

 

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 
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Čo ak? 

 

Čo ak by sme si zahrali čistú hru? 

Čo ak vášeň v samote spaľuje samú seba? 

Čo ak cestu k Tebe nepozná žiadna z máp? 

Čo ak neviem plávať ani v sebe? 

Čo ak má šťastie prirýchly krok? 

Čo ak sa Ti lepšie dýcha v šialenstve? 

Čo ak je šialenstvo peklom a my sa tam stretneme? 

Čo ak je moje šialenstvo v nebesách a minieme sa? 

Čo ak je moje peklo pri Tebe? 

Čo ak si sa rozhodla uniesť moje srdce a ja nemám 

na výkupné? 

Čo ak Ťa po tom všetkom stále milujem? 

Čo ak Ťa po tom všetkom aj nenávidím.  

 

 

  

Bez opíc  

 

rád som písal o potápaní 

kým som nenašiel svoje mariánske ja  

položil som pero  

ako novic na vojne, ktorý prvýkrát trafil správne a 

oľutoval to   

už si nechcem zmáčať hrdosť 

ani ľudskosť  

len tak kdekoľvek  

chcem splynúť s pieskom 
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vyschnúť 

pokojne sa na mňa môžu postaviť 

prejsť sa  

a dupať 

stavať zo mňa hrady 

búrať ich  

túžiť po mne v studených dňoch  

a neznášať ma v horúcich 

ale oni sa ma vždy snažia len znova obliať/namočiť 

a ja som si privykol odpovedať  

že musia počkať do Veľkej noci  

no oni ešte netušia 

že aj tak nevyjdem z domu 

 

 

 

Telefonát 

 

ten rozhovor bol ako akupunktúra 

robená po tme 

za jazdy v čínskej dodávke 

na slovenských cestách druhej triedy  

a taký krásne sokratovský 

 

no ja Ťa aj tak radšej (ne)mám 

než Ťa iba nemať 
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xxx 

 

Jednoduché Ahoj! 

 

Jeden pohľad 

a Tvoje oči   

akoby znova zavítali domov 

 

jedno objatie  

z odvahy pozliepanej z našich vrecák 

jeden bozk 

s aplauzom 

ako z romantického filmu 

 

len to prežiť   

celé 

ešte raz 

 

 

 

#bodyshame 

 

poznáš to 

ránovstaneš a je Tizle 

Ladižinský by povedal, žepavúkzjedolhrášok  

no vyzerá to skôrnamelón 

dášsikávu, ibalgin 

pobozkášpárkrátpetru 
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ideš do práce/školy 

všadesa s Tebouvláčiapochybnosti 

akokebyŤamalinavodítku 

 

cestoupočuješškôlkarku 

- Aha, dedko! Ten ujomátakéveľkébruchoako Ty! 

a užvyberášargumenty pre porotu 

je Tizle 

 

večerŤapredkinomprivíta 

- Že Ty siznovupribral? 

namiesto 

- Ahoj! RadiŤavidíme! 

a je Tizle 

 

napivetrpíš 

lebo houžniktonepije 

znižujetotižsvalovéprírastky 

a vegáni ho (vraj) aninemôžu 

 

tak tam sedíš s chuťouhodiťponichnôž 

     denko 

    a slaninu 

a terazTi jeúplnena … nič 
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Gabriel  NÉMETH  (1969) 

 

 

 

U lekára   (časť prvá) 

 

   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.  

- 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. 

   Na oblohe niet stopy, ani náznaku po slnečných lúčoch. 

Práve sa rozpršalo! Podľa meteorológov babie leto tohto 
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roku dávno skončilo, napriek chladu, ktorý nás obklopuje, je 

to môj čas.  

   Milujem jeseň vo všetkých jeho podobách, keď si dážď 

tyká s kvapkami a všetko navôkol rozvoniava. Odrazu cítite 

ten zvláštny parfum, akoby prichádzal priamo z Avonu.  

   Jesenný dážď je hotový balzam na rany. 

   Zložená do vlastnej bolesti sa poďakujem lekárovi,  že bol 

ku mne priamy a otvorený.     

   Uvedomujem si, že ani lekárovi  nie je ľahostajná situácia, 

v ktorej sa práve ocitol.  

- Bohužiaľ, áno, je to leukémia, –  povie s ľútosťou. 

   Zmätene vstávam zo stoličky, neviem, čo mám v danej 

chvíli povedať, vtom si uvedomím, že ešte nie je čas na 

odchod a znova si sadnem. 

   Nečakane mi vyschne v hrdle. Sestričku, ktorá je otočená 

tvárou ku mne, poprosím o pohár vody. Som vysmädnutá 

ako piesočná Sahara, v žilách mi stúpa adrenalín, srdce mi 

bije na poplach. Mám pocit, akoby som nepila večnosť.  

   Dnes je to, slovom, na mňa priveľa, najmä, keď s Pavlom 

prežívame manželskú krízu. Som na dne svojich síl. Zničená 

úplne. Správa lekára ma riadne dostala a ťažko sa z nej 

spamätávam. Ani neviem ako a  vybehnem zmätená 

z ambulancie. Dvere sa za mnou automaticky zavrú              

a v mojom živote sa čosi uzaviera.  

   Od tejto chvíle som onkologický pacient.  

   Zapnem si kabát, šál oviniem okolo krku a hľadím pred 

seba.  

   Bolo to iba pred malou chvíľou, ale docentove slová ma 

skosili na samé dno.  

   Zmeraviem. Môj príbeh začína. 
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Prichádzam k  parkovisku, nohy ma vedú  k  môjmu 

červenému audi, za sebou nechávam zvuk podpätkov, nič 

nevnímam a nepočujem. Som akoby človek bez duše, všetko 

stráca pre mňa svoj zmysel a podstatu. Stojím pred areálom 

nemocnice, vykročím vpred do neznámej budúcnosti, 

kľúčom v ruke otvorím svoje auto a hruď mi zovrie 

neskutočná bolesť. Cítim, že mi naviera na krku žila, som 

napätá ako struny na husliach.                                                                      

   Kdesi som čítala, že osud  je nepríjemný protihráč, treba 

ho prijať taký, aký je, ten vždy prichádza so všetkým 

boľavým a  krásnym zároveň. Strácam sa v  labyrinte 

dopravnej špičky, položím ruky na volant a zaradím sa 

pomedzi autá, z ničoho nič naskočí červená, v rýchlosti 

prudko zabrzdím.  

    Brzdy zaškrípu, ich piskľavý zvuk veľmi nemusím, 

skrútim volant mierne doľava a spravím na vozovke piruetu. 

Z takejto krasokorčuliarskej kreácie by mal zo mňa Jozef 

Sabovčík  neskutočnú radosť, tlieskal by mi určite. Ja však 

v tejto chvíli netúžim po aplauze, chcem byť  sama so 

svojou bolesťou, ktorá sa zdá v tomto okamihu ťažšia ako 

vlastný kríž.  

Ešte sa prizabiješ, Petra, dávaj na seba pozor!     

  Chcem byť preč, ďaleko z tohto okolia, preč z tohto 

zničujúceho prostredia, ako je táto nemocnica. 

  Želám si byť sama, veľmi po tom túžim. 

   Keď prídem domov, Kamila je ešte v práci, Romanko 

v škole a Pavol príde o štvrtej popoludní. Utriem si slzy 

z tváre, nechávam zovrieť vodu na čaj. Dnešný deň bol teda 

na dračku, ani som si nemyslela, že som schopná, čosi také 

zažiť. Nemám odvahu pozrieť sa pravde do očí. Čaj na stole 

príjemne rozvoniava, ponorím sa do jeho vône a 
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rozmýšľam. V kuchyni vládne zákerné ticho, ubíja ma a 

nekompromisne ničí. 

    Ktosi strčí kľúče do dverí, do bytu vojde Pavol, zloží 

kabát na vešiak a vchádza do kuchyne. Zdá sa mi čosi 

zvláštne na manželovi, poznám ho už roky, dnes je však iný, 

mlčí ako hrob. I jeho pohľad  nie je úprimný, taký, aký som 

zvyknutá u neho. Akoby to nebol ani on, má v práci toho 

zaiste veľa, je zaneprázdnený, pomyslím si. Nakoniec je 

prvý, kto prehovorí. 

 - Odpadla  nám porada. Prišiel som skôr. -   

Na chvíľu sa odmlčí. V tom mlčaní je povedané všetko.   

-  Petra, musíme sa porozprávať. - 

- Áno, musíme. – pritakám  mu.  

- Odchádzam. Chcem sa rozviesť, –  povie náhle Pavol. 

    Preboha! S kým som ja to celé roky žila? Skoro 

prehltnem šálku, zovriem ju v dlani, nečakane mi vypadne 

z ruky a rozbije sa na črepy . 

-  Chcela som ti len povedať...., ale teraz je to už jedno....,  –  

slza po slze mi steká po tvári, vstanem  

a zavieram za sebou dvere. Svoje manželstvo som si takto 

nepredstavovala ani v najdesivejšom sne. Život mi nadelil 

poriadny scenár. Ani sa mi nechce veriť, že všetko sa stráca 

do neznáma. Ako sa to celé mohlo stať?  

   Cesta, po ktorej som kráčala so svojím mužom, sa 

uzavrela.  

   Je koniec, navždy, teraz, v tejto chvíli!  

    Nasledujúci deň v práci je na zbláznenie, samý zhon, 

každý ako na ihlách, má prísť kontrola z ministerstva. Šéf 

zúri ako rozzúrený býk v ohrade, chodí  z  kancelárie do 

kancelárie, kontroluje svojich zamestnancov. Ticho 
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rozmýšľam nad papiermi, sčítavam, či je všetko v poriadku, 

každá minúta je stresujúca, prináša strach a obavy.  

   Kolegyňa si všimne, že niečo sa  so mnou deje, nie som vo 

svojej koži, je mi nevoľno. Eva sa nestačí z mojej slabosti 

spamätať, ešte nikdy ma nevidela v takomto stave: bledú, 

doslova zničenú a vôbec, od rána sa v sebe nevyznám. Som 

akosi iná ako v  predošlé dni, tichá a zakríknutá, príliš 

zahľadená do seba.                                                                           

    S  Evou sme dlhoročné kolegyne na nezaplatenie, 

navzájom sa podporujeme a neskutočne stojíme pri sebe, 

v dobrom i v zlom, sme si ako vlastné sestry. 

    Na stole má svoje miesto papierová pyramída, ktorú treba 

prejsť a bezpodmienečne skontrolovať. Čas beží ako blázon 

so štafetou v ruke, pomaly sa blíži desiata hodina a my sme 

nemali čas na svoj každodenný rituál.  

- Dáme si kávu? – spýtam sa kolegyne a  pristúpim ku 

rýchlo-varnej kanvici.  

   Pomaly v  nej  voda dosiahne bod varu, zalejem ju 

a mechanicky pracujem. Eva upriami na mňa svoj zrak 

a sleduje ma. Síce pracujem, ale svojom prítomnosťou som 

niekde inde. Nepáči sa jej, v akom som rozpoložení. Som 

ako pustý breh, o ktorý sa ani voda neoprie.  

   Vôňa kávy zaplaví celú kanceláriu, bez nej si nedokážem 

predstaviť ani jeden deň.  

Kým ju dopijeme, kolegyňa vyfajčí cigaretu, nemala by, 

zvyk je však  u  nej železná košeľa, z ktorej sa tak skoro 

nevyzlečie.  

- Eva, nefajči toľko, si astmatička! – ozvem sa. 

 - Uvažovala som, že prestanem. Ide to do peňazí a ničí to 

zdravie. – 

- Moja reč, správne, – doložím a opäť mlčím. 
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- Petra, nechcem sa do toho veľmi miešať, ale stalo sa 

niečo? Si ako kus mramoru, práve hodený do vody. 

Nerozprávaš, mlčíš sústavne. – 

- Po devätnásťročnom manželstve som dostala pekný 

darček. Pavol odo mňa odchádza. –  

- To nemyslíš vážne. – Eva nedokáže informáciu spracovať. 

- Pavol ťa nechal? A dôvod? – 

- Frajerka! Už dlhšiu dobu som si to všimla, ženská intuícia. 

- Sviňa chlap, – doloží Eva a zhasne cigaretu. Odrazu sa mi 

zahmlí pred očami, uvedomujem si, roky som na vlastnej 

hrudi chovala slizkého hada. Pavlovo správanie, jeho 

nevera, je proti akejkoľvek ľudskej logike. 

   Prichádzajú na mňa mdloby. Eva zachováva 

duchaprítomnosť, dobre  vie, že panikou nič nevyrieši. 

Vytočí číslo záchranky, sanitka prvej pomoci je na 

pracovisku do dvadsiatich minút.  

   Keď sa preberiem z  bezvedomia, skláňa sa nado mnou  

lekár.   

- Ako sa cítite? – spýta sa ma muž v bielom plášti.  

- Prišla na mňa nevoľnosť, zaliala ma horúčava, poviem ako 

vyjavená. – 

- A potom odpadla, – zapojí sa do rozhovoru kolegyňa. 

- Mali ste predtým nejaké problémy? – 

- Včera som sa dozvedela čosi strašné. Mám leukémiu. –  

Eva sa na mňa pozrie s vyplašenými očami ako blesk z 

jasného neba. Chápem ju, veď som bola vždy zdravá, 

nemala som žiadne problémy, usmiatu a šťastnú, takú  ma 

poznali kolegovia z práce.  

- Budete musieť byť hospitalizovaná, – osloví ma lekár. 

- Ale ja, ja...  -  

- Pár vyšetrení a opäť budete medzi svojimi. –  
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Kolegyne mi je veľmi ľúto, budem jej chýbať. Zvykli sme si 

na seba, pracujeme spolu už  nejaký ten piatok. Uzamknem 

sekretár a poviem.  

- Maj sa, Eva. –  

A odchádzam. 

V  kancelárii za sebou nechávam kúsok vzácnej 

spolupatričnosti, vzájomnej kolegiality, ktorá nás s  Evou 

spájala. Nestačím sa ani nadýchnuť a opäť ma napne na 

zvracanie.  

- Je vám zle? -  spýta sa ma lekár. Iba súhlasne prikývnem.                                                                       

   Bola som vždy zdravá, posledný polrok  sa to tiahlo so 

mnou dolu vodou, najmä posledné tri mesiace som to veľmi 

pocítila na zdraví.  Prichádzala na mňa  neustála nevoľnosť, 

pri každom prechladnutí ma triasla zimnica.     

   Pridružili sa k tomu horúčky, napriek tomu  som šla do 

práce a ten  každodenný zhon, ktorý ma deň čo deň čakal 

v práci, potom doma. 

   Sústavný kolotoč, ktorý sa jednoducho nedal zastaviť. 

 - Dám vám tabletku, – lekár vyberie z kapsne liek.  

   Podá mi fľašu s vodou, z pravej strany mi prisunie pohár 

a prikáže tabletku zapiť.  

   Cesta do nemocnice ubieha veľmi pomaly, každá minúta 

je stresujúca, zdá sa neznesiteľne dlhá, akoby nemala konca 

kraja.  

    Cez pootvorené okno sanitky vnímam poludňajšie mesto, 

žijúce vo svojom rytme všedných starostí.   

   Keď sanitka zastane, hrdlo mi zovrie bolesť, preniká cez 

rebrá priamo do srdca, stupňuje sa, čím ďalej tým viac. 

Vystupujem po schodoch  na oddelenie, kde ma nečaká nič 

dobrého. Všetko sa mi tu zdá biele: biele steny, biele 
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skrinky, biele plášte lekárov navôkol, všetko biele. Od danej 

chvíle túto farbu neznášam, mám k nej odpor.   

- Dobrý deň, – osloví lekár zo sanitky sestričku.  

- Pani tu má  byť hospitalizovaná.  

Sestra odloží fľaštičku s liekmi a milo sa usmeje. 

- Poprosila by som o zdravotný preukaz, – a pokračuje, 

- zatiaľ vám dáme nemocničné pyžamo a návšteva v sobotu 

vám donesie vlastné. Môžete ísť na izbu číslo päť. –   

    Kráčam chodbou do svojej izby. Stisnem kľučku na 

dverách a vchádzam dnu. Pacientka v strednom veku stojí 

pri okne, ženin zakalený pohľad prezrádza, že čosi sa s ňou 

deje.  

   Dlhé čierne vlasy, chorobou zostarnutá, ale vždy krásna 

tvár potvrdzuje, že táto  žena napriek chorobe nič nestratila 

zo svojho šarmu. Jej plač ma chytí za srdce.  

- Pani neplačte, všetko dobre dopadne! – podídem k nej a 

utešujem ju. 

Sama však tejto pravde neverím. 

 - Ako ma bude vnímať manžel? – spýta sa ma. 

- Odrežú mi prsník. Muži sa neradi pozerajú pravde do očí, 

obchádzajú ju ako myš horúcu kašu. Už nebudem žena ako 

predtým . – 

- Ale určite ňou budete! Dovoľte, aby som sa predstavila. 

Som Petra Bačinská. - 

- Kristína Bajniaková, – žena mi podá ruku a predstaví sa 

mi.  

 - Má vôbec zmysel bojovať, keď sú už kocky dávno 

hodené? –  

   Touto otázkou ma žena zaskočí, nedokážem na ňu 

odpovedať.  
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   Prvý večer v nemocnici je bolestivý, cítim sa opustená, 

jedno však viem, že odteraz sa môj život zmení na ruby, 

začne sa terapia a ja budem iná. Na chodbe ma zastihne 

zvláštna vibrácia, tento pocit neprajem nikomu. Nikdy som 

sa  takto necítila, z tohto nemocničného prostredia vychádza 

veľa utrpenia. 

   V izbe si nestačím ani sadnúť, keď mi na stole zazvoní 

mobil. 

 - Ahoj, mami, stalo sa niečo? Volali mi z nemocnice, že si 

tam zostala, – ozve sa dcéra na druhej linke. 

- Kamila moja, mám leukémiu. –  

Dcére skoro vypadne mobil z ruky a zlomene dodá. 

- Mami, zajtra určite prídeme. Veľmi ťa ľúbim. –  
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Cesta pre nové svetlo žiť 

 

Niesť ilúzie o šťastí je ako niesť  

vodu na púšť, ktorá si pýta piť. 

 

Vo svete tak skazenom  

a dávno po záruke, 

pred vlastnou tváre spovede. 

 

Sú také chvíle, sú také okamihy, 

keď otváraš vlastné stránky života. 

 

Cítiš, že predsa čosi príde, čosi nové... 

Mesiac na oblohe je práve v nove. 

 

Ľahšie sa dýcha ceste za svetlom. 

 

Otvoríš bránu a čaká ťa nový deň, 

na dve dlane, jeden kríž.  

Pred tebou slnko v jasných farbách. 

 

Nepozná viac súmraky. 
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Noc v obraze 

 

Tma drása nervy  oblohe 

ako struny na kontrabase. 

 

Na nebi ožíva kvantum hviezd. 

 

Mesiac patrí k tým, 

ktorý svedomite plní svoju kvótu. 

 

Mačky na strechách domu 

v polnočných serenádach 

sa predbiehajú, kto je väčšia star. 

 

Noc na oblohu píše  

testament do mrazivého ticha. 

 

Človek chápe túto zvláštnu filozofiu 

a verí spomienkam. 

 

Všetko je retro čierno - biely film. 

Jasná, prebdelá noc v obraze. 
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Dej v Božej réžii 

 

Srdce skropené bolesťou za šera, 

k vrcholu stúpa každá hviezda. 

Tiché sú  smútky jedného večera, 

oči plačú – ani sa to veľmi nezdá. 

 

Vyrosili sa slzami do večnej jari, 

tráva pod oknami túži rásť. 

Baránky tvárou jedinej v tvári, 

s pokorou chcú sa naďalej pásť. 

 

S pokorou Boha tichej oblohy, 

mať vlastný kus zeme a len tak žiť. 

Pane, čo bolelo už dávno nebolí..., 

Raz ten dej budeš musieť zastaviť.     
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Byť básnikom  

 

Sny rozbité na črepy  

do poslednej kvapky krvi. 

Dni a noci v symbióze času,  

ktorý sa zastavil na chvíľu. 

 

Tá úžasná premena  

byť básnikom v každom čase 

a dotýkať sa slova  

ako spravodlivé nebo pravdy. 

 

Byť pánom svojho času   

a písať s túžbou pre všetkých. 

Byť obraz bez rámu, 

jeho farby sú svetlo každého rána, 

 

s básňou, so slovom,  

na prídel do poslednej omrvinky, 

pre tento svet, pre dlane básnika 

a ostatné časy budúce, 

 

pre chvíle plné jesenných mrazov,  

s dažďom do ticha, 

kým sa vo vlastnom srdci  

pomaly večer ťahá pod oknami 

 

 

 

 

 



42 

a poézia, dáma s noblesou,  

rozihrá tvoj vlastný osud 

ako známy scenár,  

ktorý je už vopred daný, 

 

čo je báseň básňou,  

čo je slovo slovom zrelé ako réva. 

 

Človek ostáva básnikom,  

písať v každom čase. 

 

Mať hviezdy v srdci,  

tie vždy dávajú básni  

pravý lesk znova a znova. 

 

A ty nemôžeš inak konať,  

ako sa dotknúť slova. 

A byť básnikom, ako si dávno chcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Závet 

 

Pohár na stole  

s nápisom Evita,  

hlboká, tmavá je noc 

a nič viac. 

Horúca káva je už dávno  

dopitá, 

psy pod oknami vyjú  

na mesiac. 

 

September pári sa  

s hviezdami, 

babie leto rozvíja sa do  

kvetu. 

Na oči hviezdny prach  

sadá mi, 

jeseň ružu vpísala mi do  

závetu. 

 

Má rada verše,  

každý dobrý rým, 

básnika za stolom, ktorý  

píše. 

Z cigarety ostal iba sivý  

dym, 

svitajúce ráno, to večné 

klišé. 
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Ranné hovory  

 

Kríž ku krížu -  kameň na kameni. 

Dni plynú v tichú rieku večnosti, 

až svitá cez Božie rána na báseň. 

 

Básnik svoje srdce dokorán otvorí, 

do  vlastných slov sa vlieva a prosí Krista, 

aby každá jeho cesta bola viac než istá. 

 

A každá jeho báseň, 

                  si našla priazeň 

                                   k masám, 

                                             k ľuďom..... 

 

V tichu sa skloní Bohu, pokorí.... 

Dialóg s Bohom –  Ranné hovory.  
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Tomáš  POTOČNÍK  (1966) 

  

 

  

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. 

 

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. 
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V znamení raja 

 

Šedivý slovník tvojich pier, 

musíš, nesmieš, pyžamu ber, 

utekám ďaleko, 

keď rozprávaš, neviem čo. 

 

Márne tak skúšaš spútať vietor, 

nebudem v tvojej klietke spať, 

skús radšej miesto toho 

svoje dlane na tvár mi dať. 

 

R: 

V znamení raja zostal hrnček s prázdnym dnom, 

obraz tvoj, Lívia, náš páli dom. 

 

V znamení raja sa to začína vždy, 

my dvaja vieme, že nám to dávno neladí, 

tak dopi horký čaj, 

zhasni, choď a kľúče mi daj. 

 

R: 

V znamení raja zostal hrniec s prázdnym dnom, 

obraz tvoj, Klaudia, náš páli dom. 

 

R: 

V znamení raja zostal len suchý strom, 

obraz tvoj, Silvia, náš páli dom. 
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Martin  PUCI  (1966) 

 

 

 

Strelka 

 

Ak niekto vlastní kompas 

alebo GPS navigáciu, 

to ešte neznamená, 

že vie, kde je sever. 

 

 

 

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. 
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Kapitán 

 

Skutočný kapitán  

vždy dokáže kormidlovať svoju plachetnicu k cieľu. 

Aj keby to malo byť proti vetru. 

 

 

 

Vodca 

 

Skutočný vodca vedie svoje stádo tak obratne, 

aby nielen tí najpomalší nezaostávali 

ale aby ani tých najrýchlejších 

nič nespomaľovalo. 

 

 

 

Elektronická kniha 

 

Ďalší pokus 

oddeliť ducha od hmoty. 

 

 

 

Údel chlapa 

 

Nič ho nevie tak dojať 

ako cibuľa. 
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Snívanie (o nočnej more) 

 

Mnohí ľudia majú túžbu 

vydať sa na cestu okolo sveta. 

 

(Toľko biedy ešte nevideli!) 

 

 

 

Odkaz od ženy 

 

Môžeš jej denno-denne 

skladať poklony a básne. 

No nezabúdaj skladať 

aj záchodovú dosku. 

 

 

 

Štedrovečerné darčeky 

 

Načo ich kupovať? 

Život je plný prekvapení. 

 

 

 

Človečina 

 

Nič tak nezmierni silu človečiny 

ako kúpeľňa.  
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Výsledok 

 

Stále som túžil byť tvojím rytierom. 

 

Ale nemusel to byť práve:  

Don Quijote de la Mancha . . . !? 

 

 

 

Biblia okolo nás 

 

Keď som prechádzal popri stavenisku budúcej 

diaľnice, 

napadlo mi, že ľudstvo zobralo vážne slová:  

„Pripravte cestu Pánovi! 

Vyrovnajte mu chodníky!“ 

 

 

 

Radar 

 

Ak na životné tempo  

neexistuje policajný radar, 

to ešte neznamená, 

že jazdíme predpisovo. 
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„Výnimočné“ 

 

Mám zopár ponožiek, 

ktoré v šírom svete  

páru nemajú. 

 

 

 

Svätý Valentín 

 

Podľa toho, ako sa kto modlí, 

niekto má milostný život plný svetla a radostný, 

niekto žalostný  

a niekto  

skôr sviatočný. 

 

 

 

Niet divu 

 

že kresťan sa tomuto svetu javí 

infantilný a naivný. 

Veď je to Božie dieťa. 
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Bulvár 

 

Kedysi boli stredobodom pozornosti hlavy 

pomazané, 

dnes sú to skôr hlavy vymazané. 

 

 

 

Rytier 

 

Mal by sa dobre sústrediť,  

aby si v boji nezamenil 

túžbu zvíťaziť s odhodlaním zomrieť. 

 

 

 

Pesimista 

 

"Kedy si naposledy cítil, že žiješ?" 

"Keď som v potravinách platil  

za nákup!" 

 

 

 

"Iba" Boha 

 

Človek má milióny pocitov, 

ktoré nikoho nezaujímajú. 
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Štát 

 

Všetka moc v štáte 

pochádza od ľudu. 

 

Preto ju často získava 

odľud.  

 

 

 

Význam slovka 

 

Keď sa všade toľko píše a hovorí 

o intímnom živote, 

čo je vlastne na ňom ešte intímne? 

 

 

 

Paradox 

 

Som patrične pyšný 

na svoju pokoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Igor  TYŠS  (1989) 

 

 

 

na začiatku treba začať o oskarovi 

 

xxx 

 

oskar 

je moja obľúbená postava 

 

sám veľmi dobre písal 

 

nie však poéziu 

pretože poézia môže byť 

načisto fiktívna, 

hovorí oskar 

 

 

xxx 

 

oskar 

je autobiografia 

 

život nás píše sám 

len netreba mať obavy 

z vlastnej sexuality 
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všetko k niečomu patrí, 

vyhlásil raz vo vytržení oskar 

 

 

xxx 

 

po príchode do práce 

som prázdny 

 

oskar tvrdí 

že milovať sa treba každé ráno 

 

ja mu asi verím 

 

 

xxx 

 

oskar sa viditeľne obáva 

 

že oko iluminátov ho vidí 

keď ide po prázdnom námestí 

v nitre 

alebo kdekoľvek inde 

 

ide skôr o čas 

ako o priestor, 

dodáva oskar 
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oskar rozmýšľa nad prázdnou stranou 

 

oskar rozmýšľa nad prázdnou stranou 

 

na sexuálnej orientácii 

dnes 

už nezáleží 

 

... všetky oči na mne 

 

 

kto každý je oskar 

 

oskar 

je moja hlava 

piesok štrk 

lavička pod mesiačikom 

mokrý sen 

 

oskar je myšlienka 

čo sa zadrháva 

ako revolúcia 

oskar namaľuje svetlé zajtrajšky 

 

oskar je podpis 

s infantilným srdiečkom 

nad i 
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mať názor je to najväčšie násilie, 

zapísal si raz oskar 

v štyroch svetových jazykoch 

 

každý by chcel byť 

oskar 

 

 

 

pozorovania 

ako ťa volajú 

 

vieme si dať 

to málo 

čo z nás zostalo 

 

skrytí 

popíjame prázdny čaj 

nemyslieť na budúcnosť 

je ako ťahať štetcom 

po kameni 

 

ešte ani neprší 

v určený čas treba odísť 

tvoj tichý úsmev 

z jedného rohu miestnosti 

nevidno 
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manieristka 

 

dom si odložila 

do zásoby 

nehorázne sa zväčšila 

 

spoznala cenu času, zabudla 

na hodnotu chvíľ 

 

chodieva spať sama 

pred očami všetkých 

 

istotne sa aj modlí 

  

 

ako presne uvažovať o poézii 

 

uprostred letiska 

sa človek 

vyhodí do vzduchu 

 

treba ticho a presne 

uvažovať o poézii 
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mrazy koncom roka 

 

bol celú noc na nohách 

škriabal steny 

 

v staručkej svetlomodrej vetrovke 

ráno niesol 

plné vrece kníh 

plné vrece odpadu 

 

určite ho nikto nevidel 

 

sused mu poprial šťastný nový rok 

 

držte sa 

držme sa navzájom 

 

 

 

kroky sú ráno 

 

pre natáliu 

 

kroky sú ráno 

moje sebavedomie 

hmla medzi nami 
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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 
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Ľudovít  VISOKAY  (1948 – 2017) 

 

 

 

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.  
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Povedal si ... 

 

nepôjdem blízučko do ich chvály,  

iste by ma mnohí ani nepoznali, 

či hovoriť, možno by nerozumeli, 

odídem ticho, aby nič nezbadali, 

možno, že mi to celkom postačí, 

iba ich vidieť, otrokov pri počítači, 

znavené oči vo večnom kolotoči. 

 

 

 

V divadle  

 

vlastného života za stenami plota, 

každý má svojho šepkára, čo vraždí 

navždy nami zlé vypovedané slová, 

opona padla, za ňou postava vstáva 

podľa napísaného scenára, možno, 

len sláva presvecuje život každému 

dlaňami plných bielou hlinou z kosti 

otvorenej pre srdečné zazvonenia. 
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Príde celá jeseňou sfarbená  

 

k jazierku vlastnej nahoty, zahanbená po korienky 

roznoženia, 

k tichým miestam vín, vášho vábneho vábenia v zajatí 

schúlenia, 

k pachom vinnej révy, aby hltom vína cievy  

najrozšírenejšie boli, 

k pazuchám chlpatej hrude, potom ako bude, keď láska je, 

nech 

bolí bôľom nezabudnuteľným sýtymi farbami roznežnenia 

snov, 

očami sneženia jeseňou sa skôr stmieva, strom vrhá tiene 

rýchlo 

vyzlečené potešenie sláčikom noci, prosí o pritúlenie 

vzrušenia. 

 

 

 

Byť si istý, že 

 

iba kvôli nej ráno vstávalo skôr, vietor si dával bielu 

servítku pred ústa, aby jej nenarušil schúlené snenia, 

mraky ustupovali lúčom, aby samotné nebo kľúčom 

odmykalo veľkú bránu najnežnejšie zrodeného rána,    

touto nádherou prichádzal on, najsvalnatejší šampión, 

plný príjemných prekvapení, poznačeniami prírodou   

premien najprirodzenejších podstatností pookriatia,     

púčikmi v rozpuku plného blíženia tyčiniek a semien, 
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i malé bystriny zbystrili pozornosť pri jeho ponore do 

riav, nádhera tela zmáčaná výstrednosťami skvostu 

pohybujúceho sa na najlákavejšej postave zvábenia, 

samotné Erato, čo vie, ako na to v ľúbostných hrách. 

 

 

 

Znenazdajky 

 

zrazu zázrakom zostal stáť v nej, nemej jame hlbokej, 

rozkročený jazyk  s prekvapene roztiahnutými rukami,   

pripravenými na potlesk za efektívnu bravúru nemoty, 

ako keby chcel z tej duše prečistej preliezť  medzerou 

medzi zubami s kľúčmi otvárajúcimi police zásoby slov, 

menom mlčania dokonalé zakódovaného myšlienkami, 

lonom a lomom svetla na čiare zvrásnenia kôry mozgu, 

obaleného najpestrejšími lupeňmi vyjadrovacích snov  

o všelijakých, vo všetkom pre všetkých, rozmýšľajúcich, 

združených stokráskami v ľubozvučnej presvedčivosti. 

 

 

 

Som rodák, 

 

svetlom i tieňom plne zapísaný rodokmeňom, 

menom pomýliť sa nedá, nech bude aká bieda, 

dar krstu i voľby let za slovami v šíri slova svet, 

nosím dar obyčajného písma, kalendár básne, 

túžim po krásne, plnosťou ľudskej skromnosti 
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obľubujem vás, novosti, do svojej plnej sýtosti, 

neprajem si byť iný, som plne vinný za chyby. 

 

 

 

Ona pôsobí, 

 

majestátne, dominantne, krásne, nevedno, čo  ešte chcela 

dokonalosťou tela, 

obdarená nežnením, príťažlivým cukrením pre dobro 

ostatných, ktorý z nich 

túži po hrdinke dňa, snežnej kvetinke, istej svojím cieľom, 

prísnej voči sebe, 

kráľovsky vládnucej v iných, jasnou nezávislosťou, presnej 

hranice rovnosti, 

odvážnej vo vlažnej premene nepochopiteľnosti na 

príkladnú láskavosť citu 

pôsobiaceho všetkými priestormi rodinného obydlia v 

prospech súdržnosti, 

obdarená charizmou skutočnej ženy, ponorená hlbinami 

vlastného vnútra, 

on vie, 

že koľkokrát sa pokúsi, nakoniec musí byť hrdinom v úlohe 

neporazeného, 

zrelého prejsť cieľom, pravdou, plným dielom nefalošnej 

chlapskej nátury, 

kontúry zdravej nezávislosti, nezatrieť postupnosti šíriacich 

presvedčenia, 

spoznaných hĺbok, vysvedčenia rozmotaných klbôk svojej 

každodennosti, 
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potom môže byť milencom, splietaný ľúbostným vencom 

venčenia seba, 

byť zodpovedný za všetky začiatočné znaky zelenejúcej 

zrelosti zelenenia, 

sýtou plnosťou záhrad, ktorými prechádzajú čara 

roznežnenia roznožení. 

 

 

 

Odkazy listom 

 

tvrdosť zeme koreň stromu súži, mocou rastu vám slúži k 

plnšej zeleni 

ste najfarebnejšie, nebuďte smutné, jeseň s každým 

pozametá ukrutne, 

koľkí do vás napísali najružovejšie tajnosti vyznania a 

rozposlali svetom. 

 

 

 

Prial jej  

 

veľké šťastie, nech púčik plodu rastie, nech láska rozpálená 

je šírená 

v snahe dvoch, taká pravda neklame, múdrej mame zdravý 

potomok, 

akt zrodu náleží jari, nech večne žiari, nech sa jeho lúč  
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nezláme, prial 

rodičke, mame, z bolesti radosť, ešte krásnu mladosť, 

nositeľke plodu 

pre pokračovanie ľudského rodu v nekonečnej zaľúbenej  

oddanosti. 

 

 

 

Spomienky hýrivca 

 

kde ste sa podeli, vy krásne radodajné ženy,  

čo vaším bujarým telom som bol oslepený, 

vína džbány, vina, ktorou som bol oklamaný 

espritom horúcich dám, či platí na vás mam 

z hrdla spevný uragán, chcenie, pohľad očí, 

dnes sa po vás nikto neotočí, už ste zbledli, 

tu všednosť začatá, pomaly sa hlási zubatá, 

ešte tešia dievčatá, z rovne nikto nezmužnie, 

kedysi spomienky zažínali dávne plamienky.  

 

 

 

Nedokázal 

 

opísať svojsky tvoje vnady, či vytvoriť niekoľko veršov, 

presnejšie terčov, čo mierili na tvoje rozpustené čierne 

vlasy, plné zhavranenej krásy, po pás divoko rozvetvené, 

vyčnievaš nad všetky túžby, ľúbosťou služby poddajnej  

pozeral, či hrajú tvoje oči, naplnené uistenia oddanosti, 
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spečatil čas pravidelných návratov, nezvyklých objavov 

objemnej hrude plnej včiel, on iba chcel ochutnať med, 

tvoje telo je májom zobúdzania miazgy, rajom vyzvania, 

odvahou priznania a nohy odvahou poznania spojitosti 

rozkoše, rozložené noše najsladšieho degustátora štiav, 

stekajúcich po nohách ciest, čo majú viesť ústami siest 

v prítmí rozkošného spánku, objatiami nežného vánku, 

smerujúceho interiérom pripravených ležadiel ľúbosti,  

vanúceho priestormi pripravených lákadlami láskavosti,  

tlak spojenia spolutúžob sa dotýka takej odovzdanosti 

napovedanej mihnutím očami, vzrušenia v plnej nahote. 

 

 

 

Jeseň 

 

pokoj zrádza leto, listy študujú kurzy lietania, navigácie, 

v korunách stromov sa chcú farby pestrosťou roztrhať, 

nejedna by chcela mať toľko kostýmov, toľkých úžasov 

poletuje, keď nebude tá „šmata“ zostávam naďalej špata. 
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Žena 

 

koľká, z koľkých, pre koľkých, hlboko zaviazaná sebe 

aktom oddania, 

prechádzajúca obrazom jedinej mysle chlapa, prichádzajúca 

neraz 

na mihnutie oka, sýteného magickou túžbou vplyvu 

slúžiacej obom,  

hrdo uvedomujúc si nekonečnosť pokračovania plodenia 

predkov, 

úžasným mliekom veľkých prsníkov blažene uspať svoj 

púčik lásky, 

plnosťou dokonalej nehy pripravená prinavrátiť priblíženie 

počatia, 

otvorená úžasnou nenásytnosťou miazgy striekajúcej lonom 

túžby, 

očakávajúc zrod iskrenia najhlbších vzdychov dôkazmi 

zmeravenia, 

porozumieť mlčaniam precítených bodmi spoločného 

vyvrcholenia, 

pri nedeliteľnosti tela a duše vzájomne vydychujúcich výšky 

hĺbok,  

citlivo štekliac steny otvárajúce cesty zázračného zrodu 

človiečika. 
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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. 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.  
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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...  

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... 

 

Robert Hakala 
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Výberové práce mladých talentovaných autorov, 

účastníkov súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe 

„RUŽE  MOJEJ  DUŠE“  
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Dominika  BELEJOVÁ 

(žiačka ZŠ Komenského, Trebišov) 

 

 

 

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. 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. Všetko bolo rovnaké ako  
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naposledy, rovnako úžasné. Slnko svietilo a tiene vysokých 

stromov vytvárali dokonalú ilúziu. Vtáky štebotali a motýle 

poletovali všade navôkol. Zastala som a poobzerala sa. 

Pohľad mi splynul na jasnozelenom okrídlenom tvorovi. 

Vyzeralo to ako nejaká zmes papagája a sovy. Pousmiala 

som sa, keď v tom okamihu si našuchoril perie a odletel 

vysoko k oblohe. Zvláštna kombinácia, pomyslela som si. 

Znova som sa obzrela, keď som na vrchu pravej dlane 

pocítila jemné šteklenie. Na ruku mi pristál nádherný modrý 

motýľ. Pozorovala som detaily jeho krídla, no odrazu 

odletel. Spaľujúce slnko a jasnú modrú oblohu prikryla 

vrstva jemných oblakov. Šum lístia bol zrazu omnoho 

silnejší a na tvári som pocítila studený závan voňavého 

vzduchu. Zmocnil sa ma zlý pocit. Dookola boli len vtáky a 

motýle. Počkať, povedal hlas v mojej hlave. Len vtáky a 

motýle? Kde sú ostatní? Niečo sa určite deje! Ale čo?

 Znova som sa rozbehla, tentokrát však oveľa 

rýchlejšie. Sústredila som sa na myšlienky, ktoré sa mi 

vynárali v mysli a na cestu, ktorú som dobre poznala a mala 

pred sebou. Zastavila som, až keď som pred sebou uvidela 

rieku. Bola to tá najdlhšia, najväčšia a nepochybne 

najkrajšia rieka, akú som v živote videla. Nebolo vidieť 

miesto, kde končí alebo sa vlieva do jazera, či mora. Vpravo 

sa vlnila spomedzi vysokých hôr a vľavo pokračovala až k 

horizontu. Zaujímavé bolo, že za riekou nebolo absolútne 

nič. Žiadny krík či peň. Len krásna zelená tráva, ktorá ako 

koberec pokrývala každučký kúsok zeme od druhého brehu 

rieky, až pokiaľ som dovidela. Nikdy som nebola za riekou.  

Keď sa nad tým zamyslím, vlastne, ani neviem prečo. Cez 

rieku síce žiadny most nebol, ale pokojne som mohla 

preplávať. Plavkyňa som bola celkom dobrá, navyše voda 
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bola taká čistá, že po celej hladine bolo vidieť až na dno a 

ani prúd nebol silný. Rozhodla som sa teda, že dnes je 

načase obzrieť si zblízka aj druhý breh rieky. Prešla som 

úplne až na samý kraj brehu a pomaly namočila bosú nohu 

do vody. Bol to príjemný pocit, keď sa moje chodidlo ľahko 

vnáralo dnu. Neviem odhadnúť, koľko mohla mať voda 

stupňov, ale nebola studená, čo ma príjemne prekvapilo. 

 Po chvíľke som nohu vybrala. Mala som chuť do 

vody jednoducho skočiť, ale aj keď som videla dno, 

nevedela som, aká môže byť voda hlboká, takže som si 

skákanie pre istotu rozmyslela. Sadla som si na kraj, kde už 

tráva končila, a znova ponorila obidve nohy do vody s 

úmyslom, že pomaly vojdem dnu. Zrazu ma niečo silno 

chytilo za nohy, a než som stihla vykríknuť a vyslobodiť sa 

z pevného zovretia, stiahlo ma to pod hladinu. Ľadová voda 

pohltila každučkú časť môjho tela. Strašne som sa bála, 

chcela som kričať, utiecť, ale v žiadnom prípade som 

nesmela otvoriť ústa. Nič som nevidela. Zrazu bola všade 

úplná tma, čo som nechápala, pretože len pred chvíľou bolo 

vidieť až na dno. Cítila som, ako ma niečo drží a pomaly 

ťahá, a snažila som sa s tým bojovať. Srdce mi bilo ako o 

život. Veď mne naozaj išlo o život, cítila som, ako mi 

dochádza kyslík. Nevládala som sa už vzpierať tomu, čo ma 

držalo, nevládala som nič. Už som to viac nemohla vydržať, 

otvorila som ústa, že sa nadýchnem, potrebovala som to. 

Potrebovala som kyslík. Voda sa mi dostala do pľúc, všade. 

 Ako keby ma bodali stovky nožov naraz. Cítila som, ako 

zaplavuje každučkú časť môjho vnútra. Pred očami sa mi 

zatmelo a hlava mi šla prasknúť od bolesti. Už nech to 

skončí, pomyslela som si, a upadla do bezvedomia.  
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Denis  JACKO 

 

 

 

Jeseň na hrane 

 

I. 

A stromy kričali "ah". 

A kamene kričali "ah". 

A tráva, to isté "ah". 

A slnko, len pridávalo "ah". 

Sedel som s tebou 

na tehlovom múre večnosti. 

Kopali sme nohami do prázdna 

a budíky oboch nezazvonili. 

 

Sledovali sme lístie, 

ktoré padalo  

a nikto mu nepovedal, 

že môže ostať. 

 

Pozerali sme do prázdnoty 

a nikto nepovedal slovo. 

Mlčali sme ako zdochnuté ryby. 

Ryby z potoka "ah". 
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 II. 

 

Pražiace slnko 

a lejúci sa dážď. 

Sychravé popoludnie, 

knihy plné stavenísk. 

 

Kričali sme na oblohu, 

že je klamlivá, 

lebo toľko modrej 

nie je nikde. 

 

Sedel som s tebou. 

V myšlienkach, 

keď čelá nám zmáčali 

kropaje potu. 

 

Hulákali sme 

na plné pľúca, 

aby sme oklamali samotu. 

"Ah". 

 

Sme nezáživné bábky 

v plnej tragédii. 

Bez hercov, 

bez kulís. 

"Ah." 
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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. 

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. 

 

 



79 

Eva 

 

Sedela s prekríženými nohami, celkom sama. Vyfukovala 

dym z tenkej cigarety. Bola ten najzaujímavejší človek v 

lokáli. Teda, ak nerátam barmana. Mala na sebe priliehavé 

bodkované šaty a na vedľajšej stoličke položenú plátennú 

tašku. 

Pristúpil som k nej a len čo som sa stihol ozvať, odbila ma 

uhrančivým pohľadom. „Okay, dievča."Zamrmlal som. 

Cesta k baru bola bolestná. Ranené ego je ukrutný 

sadista. „Nazdar! Dvakrát niečo dobré na ranené 

vnútro!" „Zas tie ženy?“ Dostalo sa mi odpovede ako 

bájnemu Casanovovi. Postavil predo mňa dva rumy a jeden 

som hneď do seba šupol. Zapozeral som sa na druhý a pred 

očami mi prebehol život. Všetky tie večery, čo som sa snažil 

dostať domov tackavým krokom, každé jedno šialenstvo, 

ktoré si ma našlo na rohu a ženy a ženy a ženy. Pokrčil som 

plecami a dodal: „Som obeť, bohém a šialenec, nemôžem 

prestať. Počuj, inak čo pije tá ryšavka tam?“ Nechápavo na 

mňa pozrel. Na tento obraz som už bol zvyknutý, takže nič 

udivujúce. „Už zas si pil viac, ako bolo únosné alebo máš 

preludy z niečoho iného?" „Daj pokoj, už pol roka som čistý 

a toto je môj prvý panák. Tam na začiatku lokálu sedí sama, 

otvor oči, veď to je bohyňa!" „Nikto tam nesedí, je tam 

prázdna stolička alebo ako hovoríte vy básnici: To miesto 

zíva prázdnotou." Za toto podpichnutie si zaslúžil buchnát 

do pleca. Obaja sme na seba pozreli a zasmiali sa. Popritom 

som zdvihol druhý pohárik rumu. „Na všetky stratené 

existencie a prekliatych básnikov, salut!" Položil som 

pohárik na bar, rýchlym šmahom som si upravil vlasy a 

pobral sa za tou ... 
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Tentokrát som bol pripravený a skôr, ako stihla zodvihnúť 

hlavu, prehovoril som takmer šeptom: „Tamto, barman 

vraví, že tu nikto nesedí a toto miesto zíva prázdnotou, no 

podľa mňa to tu žije až príliš." Zdvihla hlavu a jemne 

éterickým hlasom povedala: „A možno má pravdu, 

zlato." „Barmani nemusia mať vždy pravdu len preto, že 

celé noci počúvajú životné osudy." Vypálil som to zo seba 

ako dokonale naučenú poučku. „Ako myslíš." Zaiskrili jej 

oči. Neváhal som, odsunul som si stoličku a sadol oproti nej. 

Znova zablýskala očami. „Som Denis a tvoje ctené meno 

je?" Zatrapošil som teda riadne, ale pri tejto bytosti som si 

už nebol ničím istý. „Eva." Toto jediné z nej vyšlo. 

Nechápem prečo, ale posmelilo ma to k ďalším 

slovám. „Vidím, že piješ víno, čo tak prejsť na niečo 

tvrdšie?" „Tie dva rumy ti nestačili?" Ostal som riadne 

zarazený. „Ty si videla, čo si dávam? Nemal som pocit, že 

som ťa zaujal.“ Pozrela na mňa s posmeškom na tvári. „Ty 

si smiešny, veď si najzaujímavejší človek v tomto 

bare.“ „To isté si myslím ja o tebe!“ „To vravíš každej, 

však?“ Mal som pocit, že ma odniekiaľ pozná, no neviem 

odkiaľ. Nebol som až taký slávny, aby ma ľudia zastavovali 

na ulici a pýtali si autogram, začo som im bol aj 

vďačný. „Nie, ja si veľmi nepotrpím na otrepané hlášky, 

otrepané veci šli vždy mimo mňa." „Možno ja som 

otrepaná." „Nie, na to si až veľmi zaujímavá." Dodal som 

jedným dychom. „Si milý, no myslím, že tvoja tvorba je 

niekedy až veľmi dekadentná." Nemo som otvoril ústa a ako 

malý školáčik prehovoril: „Ty poznáš moju tvorbu?“ „Jasné, 

že poznám, tú pozná každý,“ povedala, akoby to bola aspoň  
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spolovice taká samozrejmosť ako kyslík, ktorý potrebujeme 

na prežitie. Okolo nás sa prehnal hlúčik študentov. Mladých 

bytostí s veľkými očami a očakávaniami. „Videla si ich? 

Chcel by som to zažiť." Tentokrát som ju zarazil ja. „Veď ty 

to žiješ, dokonca oveľa intenzívnejšie ako oni." Možno mala 

pravdu, no možno len kecala do vetra. Prekrížila si nohy na 

stoličke a oblizla pery. Veľmi pomaličky, akoby ma tým 

chcela k niečomu vyzvať. „Ty si odtiaľto?" Nedalo mi a 

chcel som o nej zistiť viac. „Ja som odvšadiaľ.“ „Ako to 

myslíš?" „No presne tak, ako si to pochopil." Tá baba je 

neskutočná, vraj ma pozná, dokonca aj moju tvorbu a teraz 

ma tu cituje? Nenápadne som sa poobzeral, či som sa 

náhodou neocitol v nejakej novej reality show. Chujovina, 

tie sú pre väčších blbcov, alebo nie?! „Nad čím 

rozmýšľaš?" „Ale, nad ničím, páčia sa mi tvoje šaty." „Sú 

super, však?" „Viem, že miluješ bodkované šaty." Teraz mi 

to už skutočne nedalo. Buď si tu niekto zo mňa robí blázna, 

alebo ním už ozaj som a tento bar je len výplod mojej 

zblúdilej mysle. 
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Stela  KERPČÁROVÁ 

(študentka osemročného Gymnázia v Michalovciach) 

  

  

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.       

 

4.  

Poza  humná ušli húsky, 

to sú ale čudné kúsky!         

A hus- tá je vysmiata, 

že sa našli húsatá. 
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Nikolas  MAĽUDA 

(5. roč. ZŠ Sečovce) 

 

 

 

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. 

 

Na seba sa nehneváme, 

vždy si vtipy rozprávame. 

Ďakujem, že pri mne je, 

verím, že ma nesklame. 
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Príchod Vianoc 

 

Šťastné a veselé sú tu znova. 

 

Sviatky ticha a pokoja. 

Blížia sa pomaly, 

jeseň je za nami. 

 

Stromčeky v obchode, 

kapry plávajú vo vode. 

Babka bobaľky chystá, 

je ich plná miska. 

 

Darčeky zabalené, 

deti pripravené. 

Tešia sa od jari, 

na tie kráse dary. 

 

Rodinné nádherné chvíle, 

po dlhom roku sú také milé... 

Domček sa ligoce. 

 

Už sú tu Vianoce! 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

Silvia  POĽAČKOVÁ 

(5. roč. 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. 
 

O kom je reč, neviete? 

Pozdraví sa hav- hav, 

Mio, najlepší pes 

na svete.  
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Anna  POPAĎÁKOVÁ 

(študentka Gymnázia v Trebišove) 

 

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...“ 

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. 
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Pomaly sa snažím rozlepiť oči. Najprv trochu zaklipkám, no 

nakoniec sa mi podarí ich otvoriť.  

Spočiatku je to len hmla a nerozoznateľná spleť farieb, 

neskôr už len rozmazané bodky. Zaostrujem. 

Pozerám sa z očí do očí človeku, ktorého tak nenávidím.  

Ten jeho posmešný úškrn, falošne milý tón hlasu a strach, 

ktorý z neho ide, to všetko ma vie vytáčať do nepríčetnosti. 

Vždy som sa snažila rýchlo zmiznúť, keď som sa s ním 

niekde stretla.   

Zo začiatku som ho poznala ako milujúceho ocka, 

dokonalého manžela a chlapa. Nejako som si nevšimla, že 

mama čoraz viac plače po hádke s ním, prišlo mi to ľudské. 

On sa aj ospravedlnil a tým sa všetko vyriešilo. Na povrchu. 

Neviem, čo sa odohrávalo za čas môjho dospievania za 

dverami spálne, ale viem si asi utvoriť obraz.  

Keď sa mu mama postavila prvý raz, skončilo to fackou. 

Jedinou. 

Keď sa puberta prejavila u mňa, letela som krížom cez izbu. 

Mama na tom bola omnoho lepšie. Po prvej facke sa hádka 

končila. Vždy. Už viac neodporovala, nesnažila sa presadiť 

svoj názor ani nič podobné. Áno, je to tak. Ak som si 

myslela, že komerčné filmy sú fajn, on mi to vytĺkol 

z hlavy. Ja viem, hovorím si to isté: ako to mohlo zájsť až 

tak ďaleko? Ale ani ja, ani mamina sme si neuvedomovali, 

ako veľmi nás  ovplyvňuje v maličkostiach a manipuluje, 

aby sme vždy nakoniec urobili tak, ako by sa mu to najviac 

páčilo.  
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Neviem, kedy som sa začala zamykať v  izbe a  netuším, 

kedy som sa snažila pozbierať z kuchyne čo najviac nožov 

s ostrými čepeľami.  

Neviem, odkedy sa bojím vracať domov zo školy. 

Nepamätám sa na nič. Len viem, že to tak bolo. Vždy.  

Úplne ma ovládol a ja som si už nevedela dať rady. Ani 

mamina nevedela. Bola by sa rozviedla, keby si nebola istá, 

že napriek všetkým monoklom, podliatinám a škrabancom, 

napriek denno-dennému nátlaku nás obe miluje... 

... 

„Caroline, poď k tabuli. Vypočítaj mi túto rovnicu, nie je 

ťažká. Caroline!“ Hlas učiteľa ma prebral z každodenných 

úvah. Spamätala som sa až o pár sekúnd, kým mi došlo, čo 

odo mňa učiteľ chce. Mám ísť k tabuli. Príklad nevyzeral 

zložito, ale keď som sa k nemu priblížila, celý sa mi 

rozmazal pred očami. Trasúcou sa rukou som si vzala kriedu 

od učiteľa a odkašľala som si. Chvíľu som bola ticho.  

„Pozri , takže, toto je základná kvadratická rovnica a princíp 

predsa poznáš, nebude pre teba problém vyriešiť to.“ 

„Uhm...,“ zaváhala som. 

Nič. Netušila som, čo odo mňa chce. V triede bolo hrobové 

ticho. Počula som len  nástenné hodiny, na ktoré sme sa 

poskladali minulý rok.  Tik-tak. Ani som nerozmýšľala ako 

to vypočítať, len som nemo pozerala na zmes čísel a písmen 

na tabuli. Tik-tak . Napätie sa stupňovalo. Čakala som, kedy 

na mňa opäť vybuchne.  
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Snažila som sa iba vyzerať  ako lajdáčka, ktorá prepadá 

z matiky. Nechcela som, aby sa na mňa pozeral, mohol by si 

niečo všimnúť. Nechcela som, aby sa moje tajomstvo 

prevalilo. 

Tak som len ticho stála s prstami od kriedy a čakala, kým to 

vzdá a posadí ma. 

„Cara, pozri, veď je to jednoduché. Len to upravíš tu a tu, 

sčítaš...,“  začal písať po tabuli a  vysvetľovať. V  triede 

začalo čoraz viac šumieť, nikto si nevšímal, čo sa odohráva 

pri tabuli. 

„Kedysi ti matika išla, čo sa stalo? Prečo sa doma neučíš?“ 

začal. 

Tik-tak  . „Deje sa niečo, Cara?“ Tik-tak. Mala by som sa už 

ozvať. 

„Nie, všetko je okej,“ pokojne som povedala so sklonenou 

hlavou.  

“Dobre, teraz si sadni a dávaj pozor, áno?“. Prikývla som 

a odplazila som sa na svoje miesto. Ani náhodou som 

neplánovala dávať pozor.  Áno. Kedysi ma matika bavila, 

ale teraz, po určitých udalostiach, mi príde zbytočná. Je 

zábavné zaoberať sa sčítavaním čísel a písmen podľa 

všelijakých pravidiel v rôznych variantoch, ale k čomu to 

je? Teraz sa zaoberám oveľa nevyhnutnejšími vecami, ako 

sú také hlúposti. 

Našťastie zvyšok hodiny prešiel rýchlo a keď zazvonilo, 

vytratila som sa z triedy hneď medzi prvými.  
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Na chodbe som stretla Thomasa, druháka, ktorý na mňa 

vždy tak čudne pozeral. Ako deti sme bývali na jednom 

sídlisku a boli sme celkom dobrí kamaráti, no potom sa jeho 

rodina presťahovala  do centra a naše kamarátstvo sa 

obmedzilo na pár pozdravov v škole. No tentokrát sa pri 

mne pristavil:  

„Ahoj, Cara. Ako ide život?“ No super, akoby nestačila tá 

hodina matiky, ešte musím aj nenútene konverzovať 

s deckami na chodbe. Uff!! 

„V pohode. A ty?“ 

„Celkom okej, stredná škola mi dáva zabrať, ale ...“ Nemám 

náladu ho ďalej počúvať,je mi príliš do plaču, že niekto má 

tak bezproblémový život.  

„Prepáč, Thomas, ja už musím ísť.“ Urobím rýchlu otočku 

a ponáhľam sa preč... 

 „Ale Cara! Ja som len... ako môže mať také pekné dievča 

tak smutné oči...,“ pomyslel si Thomas pre seba, pokrčil 

plecami a pobral sa k svojej skrinke. 

... 

Došla som domov so stiahnutým žalúdkom, čo ma zase 

čaká. Už-už to vyzeralo, že sa bez povšimnutia prešmyknem 

z kuchyne do mojej izby. Zastavil ma ľadový hlas. 

„To sa mi ani nepozdravíš?“ Otec sedel v prítmí na gauči. 

 „Čau.“ 
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„Toto je pozdrav rodičovi? Povedz: ahoj, ocko!“  prikázal. 

Prehltla som.  

„Na čo čakáš?! Nemáš žiadnu úctu,“ skríkol, „mám ťa to 

znova naučiť?!“ 

Potriasla som hlavou. Vzdychol. Posunul si svoj pečatný 

prsteň na ruke a udrel ma po tvári. 

Zabolelo to  a  poriadne. Vedel to. Potešilo ho to. Trafil 

moje oko tým diamantom alebo čo to bolo. 

„Mala by si si kúpiť lepší mejkap, čo povieš?“ falošne sa 

usmial a odhryzol si z hrianky, ako keby sa nič nestalo.  

Nenávidím ho. 

 

(druhá časť) 

... 

Večer sa zastavila v mojej izbe mama. 

„Ahoj, srdiečko. Ako bolo v škole?“ spýtala sa akoby nič. 

„Ahoj, mama. Kde je?“  

„Išiel s kolegami na pivo,“ odpovedala. 

„Čo sa chystáš robiť? Pôjdeš už konečne na políciu?“ 

vychrlila som na ňu. 
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„Si smutná kvôli tomu, čo sa stalo? Ocka si trocha 

rozhnevala, ale poviem ti, mal pravdu, slušné správanie je 

základ.“ 

„Ty si ma vôbec nepochopila. Tebe nevadí, že nás takto 

deptá? On nás zničí, mama...“ hovorila som. 

„Caroline, tvoj otec je dobrý chlap, stará sa o nás, tak prečo 

nevieš zniesť, keď je občas náladový?“ 

Zostala som ako obarená spŕškou bolestivých slov od 

vlastnej mamy. Spomenula som si na všetky hlúposti, pre 

ktoré sa naštval a ako som potom skončila. Pamätám sa, ako 

mi mama rozprávala o tom, že raz sa naňho pokúsila 

zavolať políciu a v noci sa zobudila s nožom pri krku a jeho 

dychom na tvári. Nejako mi k tomu celému nešiel prívlastok 

„náladový“.  

Mala som dosť. Som v tom sama. Ona si vybrala jeho. 

Celú noc som premýšľala, čo bude ďalej. Po strednej musím 

zmiznúť.  

Ale kam? 

.... 

Dnes je v škole hrozná zima kvôli pokazenému kúreniu, 

a preto nevzbudzujem žiadne podozrenie svojou kapucňou 

na hlave. Mejkap naozaj nedokázal zakryť tú fialovo-modrú 

hrôzu na mojom oku. 
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Nikto ma dnes nevyvolal, ani sa ma nič nepýtal, takže som 

to zvládla. Trochu som to zakríkla. 

Za dvierkami mojej otvorenej skrinky sa totiž ozval 

Thomas. Čo tu zas chce? 

„Aký si mala dnes deň?“ prihovoril sa mi. Prosím nie! 

„Zmizni,“  precedila som pomedzi zuby a dúfala, že pre 

dnešok  sa na to vykašle. 

„Niekto je tu dnes nervózny. Otecko ti nekúpil kabelku, čo 

si chcela alebo čo?“ Ani nevie, ako veľmi zaťal do živého. 

Kašľala som na to, či si všimne môj monokel. Z celej sily 

som zatresla skrinku a pozrela mu priamo do očí. Tak a je 

to. Už to vie.  

„Cara...ja.. je mi to ľúto...kto ti to..ja som...“  Nechala som 

ho tam len tak stáť. ...“Totálny idiot,“ dodal Thomas sám 

pre seba. 

.... 

Vybehla som zo školy a presne som vedela, kam pôjdem. 

Mala som to urobiť už dávno, všetko sa tým vyrieši. Po asi 

20tich minútach rýchlej chôdze som sa celá zadychčaná 

ocitla pred veľkou budovou. Na sekundu som zaváhala, ale 

potom som rozhodným krokom vošla dnu. Pozrela som na 

prvého policajta, ktorého som uvidela a zamierila som 

priamo k nemu. Uvedomovala som si, že toto rozhodnutie 

zmení môj budúci život. Ale, k lepšiemu?  

Zarazila som sa. Premietla som si v hlave vypočúvanie. Po 

minulom rozhovore s mamou mám pocit, že by sa 
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nepriznala. Otec vystupuje ako distingvovaný, sympatický 

muž. A kto by z toho mal problém? 

Správne, ja. Takže môj plán, ktorý sa pred chvíľou zdal 

vykúpením, som radšej zavrhla a utiekla som z budovy 

polície. 

Sadla som si na prvú lavičku v parku a rozplakala som sa. 

Nahlas. Cítila som sa úplne  na dne. Netuším, ako dlho som 

tam sedela. Našťastie sa  v okolí nikto neukázal. Aj tak by 

mi to bolo jedno. 

Oči som mala také opuchnuté, že som si takmer nevšimla 

približujúcu sa postavu. Z diaľky som ju nerozoznala, ale 

keď podišiel  bližšie, došlo mi to. 

Thomas. 

„Cara, čo sa stalo?“ čupol si ku mne  a chytil ma za ruku. 

Toto sa nemal dozvedieť. Postavila som sa, on so mnou 

a pristúpil bližšie. 

„Celá sa trasieš, prečo nemáš bundu? Vonku je strašná 

zima.“ Mal pravdu. Ani som si neuvedomila, ako veľmi mi 

je zima. Vyzliekol si bundu a prehodil ju cezo mňa. 

Chcela som namietať, ale nemohla som, lebo mi konečne 

bolo teplo a do nosa mi udrela jeho príjemná vôňa. 

Studenými prstami mi opatrne prešiel po tvári.  

„Cara, kto ti to robí?,“ šepol, akoby to bolelo aj jeho. Dotkol 

sa aj mojej rozťatej pery a ja som sa trhla. 
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„Prepáč, nechcel som. Mrzí ma dnešok. Nevedel som, čo je 

vo veci.“ 

„To je v pohode,“ povedala som potichu. 

„Povedz mi, kto ti to urobil. Pôjdeme na políciu, všetko 

bude dobré,“ začal. 

„Nie, neuveria mi. Viem to. Ďakujem za bundu, ale už 

musím ísť.“  

Vrátila som mu ju a rozbehla som sa smerom domov. 

... 

Ani len vchodové dvere sa nestihli zabuchnúť a už to znovu 

začalo. Nemusím to asi vysvetľovať do detailov. Niečo ho 

naštvalo, takého nepríčetného som ho nevidela. 

„Polícia, Cara?! Čo si im dočerta natárala?“ začal vrieskať. 

„Nič, nepovedala som vôbec nič!“ vykríkla som. 

„Klameš ma a ty dobre vieš, že klamstvo je hriech! Videl 

som ťa túlať sa rovno pred policajnou stanicou!“ 

„Odkedy ty začínaš moralizovať, hm?“ To som asi nemala, 

ale už nevládzem. Nevládzem viac hrať jeho choré hry. 

Svojou váhou ma tlačil k zemi a bil. Povedala som si, že 

keď dostane von emócie, skončí sa to. Ale on nejako 

neprestával a už som to nevedela vydržať.  Slzy mi tiekli 

prúdom a kričala som.  
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Na chvíľu sa zastavil a mne napadlo, že je koniec, no keď 

som zbadala, čo drží v ruke, skamenela som.  On... vytiahol 

na mňa kuchynský nôž a škeril sa. Nikdy by som 

nepovedala, že je toho schopný. Teraz to už viem, ale 

nepomôže mi to. Už je koniec, nezastavím ho. A mama mi 

nepomôže, určite sa len prizerá z gauča a vraví si, že som si 

to asi zaslúžila.  

Je po mne.  

„Toto je koniec, Cara, už mi viac nebudeš odvrávať...“ 

Vtom ho ktosi udrel zozadu a vytrhol mu nôž z ruky.  

Thomas.  

Netuším, ako sa sem dostal, ale bola som nesmierne vďačná, 

že ma zachránil v poslednej chvíli. 

Chvíľu zápasil s mojím otcom, kým som sa pozbierala 

z podlahy. Bolo to naozaj náročné, bolelo ma celé telo 

a bola som úplne vyšťavená. Z celej sily som udrela otca 

zozadu po hlave s nejakou varechou, ktorá bola po ruke 

a kým sa spamätal, boli sme s Thomasom preč. Bežali sme 

po rušnej ulici a zdalo sa mi to byť nekonečné, potrebovala 

som sa zastaviť,  tak sme zabočili do uličky.  

Všetko na mňa doľahlo. Bola som vystrašená, pred chvíľou 

som mohla byť mŕtva, mala som v hlave riadny zmätok 

a nemohla som zastaviť svoje slzy.  

„Je mi to tak ľúto,“ ozval sa Thomas.  

„Ako si ma našiel?“ potichu som sa spýtala. 
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„Išiel som po celý čas pár krokov za tebou a keď som prišiel 

k vášmu bytu, dvere boli otvorené.“ 

Nepýtal sa ma na nič, jednoducho podišiel bližšie a silno ma 

objal. 

A ja som pocítila jeho krásnu vôňu, teplo a bezpečie. Už 

hrozne dlho ma nikto neobjal. Cítila som, že napriek 

všetkému to nejako vyriešime a dopadne to dobre.  

Odrazu som nemohla uveriť tomu, ako som mohla prežiť 

toľký čas  v takom zlom prostredí. Denno-denné bolesti 

žalúdka a ten nátlak! Nechápala som ako som mohla byť 

taká naivná, že to nie je nezvyčajné. Ale človek si zvykne 

naozaj na hocičo, aj keď je to život s nepríčetným 

človekom. 

Teraz som chcela už len zabudnúť spolu s Thomasom. Mala 

som pocit istoty. 

„Som s tebou, Cara, už ti viac nikto neublíži, nedovolím to,“ 

povedal a dal mi pusu na čelo. 

„Mám ťa rád.“ 

Vedela som, že neklame. 
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Kristína  STANKOVIČOVÁ 

(študentka Obchodnej akadémie v Michalovciach) 

 

 

 

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? 
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Ivana  ŠAFFOVÁ 

(študentka SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach) 

 

 

 

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.  
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