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Zborník zostavený z tvorby autorov prihlásených do projektu  
prezentácie literatúry na netradičnom mieste, pri uvádzaní 
mladého vína. 
 

 
 

 
 
 
 
Vážení priatelia, 
 

prešli dva roky a literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stre-
disku v Lučenci sa znovu hlási. Novým zborníkom. „Mladí s mladým“ – 
preložené - mladí autori a mladé víno. Veľmi to ide dokopy! Celý projekt 
vyvrcholí v Modre, kde sa pár dní po sv. Martinovi začne ochutnávať mladé 
víno. A stretnú sa „Mladí s mladým“. Čo je aj názov zborníka.   
Je  jeseň a sme  v Modre.  Svojimi básňami, ako inak o víne, prispeli autori 
pôsobiaci v literárnom klube. Hostiteľkou v Modre je pani Ľubomíra 
Miháliková. Patrí jej naša veľká vďaka za organizáciu podujatia a hlavne za 
čas strávený s nami.  
Dovolím si povedať, že máme jeden z najživších literárnych klubov, jeho 
členovia sa „nielen“ stretávajú pri „čítačkách“ svojej tvorby,  ale ich vedúci, 
náš kolega Michal Abelovský, veľmi kreatívne a perfektne pre nich vymýšľa 
a organizuje stále nové zaujímavé a atraktívne podujatia. To nás, ale najmä 
členov klubu, veľmi teší. Momentálne v klube je veľmi dobrá symbióza dvoch 
osobností; okrem Miša je to pani Hanka Košková, ktorá s veľkým nadhľadom 
a radosťou „stráži“ úroveň tvorby a autorov tvorivo posúva. Vďaka, Hanka. 
Nech aj naďalej vo svojej tvorbe rastú, nestrácajú chuť a nech sa im darí. 
 

Mária Ambrušová 
riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci 
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Len niekoľko slov                     

Písanie je pre každého autora citovým sliedením a pátraním po vlastných 
stopách. 
Viem to z vlastnej skúsenosti. Viem i to, že ak sa autor bude držať vlast-
ných stôp, privedie čitateľa na zaujímavé miesta, alebo možno aj ďalej. 
Práve to je pri písaní najzaujímavejšie a dôležité. Hra.  Krásna hra so slo-
vami v ktorej cítiť život. Niekedy je to i tápanie a topenie, ak sa autor drží 
svojej utkvelej predstavy. 
 
No nielen spisovatelia sa dokážu držať svojho nápadu a realizovať ho. 
K ľuďom prekypujúcim dobrými nápadmi v našom literárnom klube VLAS 
priraďujeme všetci Michala Abelovského. Jeho cieľom je nápad vždy do-
tiahnuť až do úspešného konca. Svedčia o tom mnohé uskutočnené podu-
jatia. Jeho organizačné schopnosti sú zárukou, že fungujeme doteraz. 
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS, nás vždy podporí ak je to z finančných 
možností dostupné. Veď ako všetci vieme, mrazivá finančná situácia je 
dnes aktuálna.  Obom im patrí vďaka. 
Ďakujem za seba aj za ostatných členov klubu za poskytovaný priestor, čas 
a ústretovosť. 
 

Zborník je venovaný všetkým autorom, ktorí do neho prispeli. 
 
Na básnika Jozefa Trtola, ktorý časť života pôsobil a žil v Novohrade (býval 
v Kalinove s rodinou), myslíme často. Chodil do nášho literárneho klubu, 
zúčastňoval sa všetkých akcií, ktoré sme organizovali. 
Neraz si pripomíname jeho múdre postrehy a tvorivé nápady  pri čítaní 
prác začínajúcich autorov. Jeho empatiu a erudovanosť. Bolo nám aj ľúto, 
keď odchádzal opäť do svojho rodiska v Modre – Kráľovej. No nezabudli 
sme na neho. Stále má u nás svoje miesto a nielen v tomto zborníku. Jeho 
básne sú klenotmi, z ktorých vyžaruje vnútorná sila a cit. Mnohé z nich sú 
inšpirované aj našim krajom. Sú to obrazy jeho duše. Ďakujeme ti Jozef.  

 
Hana Košková   
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Mladí s mladým.  
Takto sme nazvali náš projekt. Zámerom je prezentovať literárnu 
tvorbu mladých začínajúcich autorov na netradičnom mieste 
a s uvádzaním mladého vína. Literatúra a víno patria k sebe od 
nepamäti. Sviatok vinárov sa tak stane sviatkom literátov a vínna 
cesta by sa zároveň stala aj cestou literárnou. Autori spracovali  
svoju tvorbu  na tému „Víno a vinič“. Z vybranej tvorby jedenástich 
autorov bol vydaný tento zborník. A ako inak, práve mladým vínom 
bude uvedený do života, aby čítačka po stopách mladého vína mohla 
vykročiť do sveta. 
 
A prečo mladé víno? 
Práve november je čas mladého vína. Stará vinárska povera tvrdí, že 
mladé víno sa má prvý krát ochutnať  na Svätého Martina.  
Mladé víno je nezrelé a neskúsené, potrebuje svoj čas na dlhej ceste 
dozrievania. Takisto mladý literát, aj on musí prejsť svoju cestu 
hľadania a cibrenia, aby dozrel do kvality. 
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Zvony vína 
 
Zvony vína 
pomaly zrejú 
hľadajú formu 
správny tlkot srdca 
aby lahodne bili 
hlaholili na jazyku 
saténom ticha 
ševelili v myšlienkach 
scelené počuteľne 
niesli sa dlho 
telom i krajinou...  
------------- 
 

učiteľ slovenského jazyka, výtvarnej výchovy 
a dejepisu, bývalý člen LK pri NOS Lučenec, dnes 
člen LK Femina o.z. v Modre. Jeho poézia je ako 
strapec hrozna z otcovej vinice. Svieža, šťavnatá, 
osviežujúca i podnecujúca. Číta sa tak ľahko, ako 
lahodne chutí bobuľa za bobuľou vysmädnutým 
ústam v teplom nedeľnom popoludní. 
 
Publikačná činnosť: 
 
Horľavé leto – zbierka básní (1985)  
Kroky pod Akropolou- zbierka básní (2004)  
Humno plné anjelov- zbierka básní (2004) 
Posledný kentaur- zbierka básní (2009)  
Muž z múru- zbierka básní (2010) 
Mojej Kráľovej- zbierka básní (2013)  
 

Chtiac- nechtiac 
nasiaklo mi telo vínom 
v krajine 
kde spod kameňov vyviera 
rozospievali ma  siléni s 
Dionýzom 
satyrovia  oživili polozviera 
teraz, keď  pohár zvieram 
vidím lepšie 
matnosť i čírosť sveta  ... 
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Muškát 
 

V mušelíne muškátu 
musím ti do uška 
šuškať tu 
ako mi voniaš 
všetkými chuťami 
vlažne prechádzaš 
si jedna slasť 
a jedna báseň 
pod tvojim velením 
tu zo sukien 
pravdu skmášem 
celú ju obnažím ... 
         
 
            
Presírené – sirka 
 
Dáko je vnútro presírené 
diabol sa prehnal životom 
tých vôní  zabitých 
jeho šmahmi 
tvár vína 
čmára remeň 
jazyk to cíti 
nechutí 
má sirku synku 
čert v sude spával 
obutý ..... 
      
 

Burčiak 
 
Cez búriaci 
splav  štiav 
cukrov, enzýmov, 
kvasných  plynov 
poslal Dionýzos 
osomáreného Siléna 
aby  zízol 
či v mútnych  hmlách 
našich  hláv 
sa už zahniezďuje 
mladé víno, 
spitý však 
s nami tu čká 
usmieva sa milo 
z mnohých  lží  a poloprávd 
čo na počesť  bohov 
sa tu pitím  vyzvonilo ..... 
 
Bezduché 
 
Dnes sa tu nalieva 
"Bezduché" 
stratený esprit 
niet ho čím spestriť 
je prázdno medzi nami 
ušli Apolinairove Alkoholy 
tu Pásmo chutí mizne 
nevýrazný večer 
nevýrazné verše 
 
 
reči i túžba 
stŕpli nepohnute 
kde je buket ? 
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reči i túžba 
stŕpli nepohnute 
kde je buket ? 
 
 -----------           
 
Víno rozväzuje jazyk 
z cudzích rúk a hláv 
zas stavia  mosty 
chlapom dáva guráž 
ženám berie ostych 
uráža sa pri ňom 
iba chumaj 
smiech je jeho synom 
je liek 
pre všetkých zlostných 
tých nesprávne  naliatych ..... 
 
 
        
                 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenska, zakladajúca členka Spoločnosti priateľov poézie, orga-
nizátorka literárnych umeleckých podujatí celoslovenskej pôsob-
nosti ako Festival duchovnej poézie a Modranské veršobranie. Žije a 
tvorí v Modre. 

Zlomené 
 
Nad pohárom 
zlomeného vína 
sám seba pochopíš 
vyvetraný 
bez farby 
čosi stále strácaš 
súci hádam tak 
na opuchy 
vytiahnuť neduh 
svrab  reumy 
no dych vína ešte 
z pokožky dní  nezotri 
zo seba  neumy ! 

 

Básnickej tvorbe sa venovala od stre-
doškolských štúdií, ale prvé zbierky in-
tímnej poézie vydala s odstupom času 
pod názvami Erotikoník (1999) a Arche-
typy lásky (2000), básňami prispieva do 
zborníkov súčasných autorov (Lásko-
mriavka a i.).  
Je členka Klubu nezávislých spisovateľov 
Slovenska, zakladajúca členka 
Spoločnosti 
priateľov poézie, organizátorka 
literárnych umeleckých podujatí 
celoslovenskej 
pôsobnosti ako Festival duchovnej 
poézie a Modranské veršobranie. Žije a 
tvorí v Modre. 
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Hudba ako víno 
 
Znova sa ozvali strapce hrozna 
adoptované deti  - už ho berú 
uchytia úrodu  labutí krk huslí 
a jeden po druhom 
bobuľky tónov  berú  
len čo im prsty stačia 
vibrato v piatej polohe 
úrody  zrelých mušlí 
 
Vinohrad orchester  
vždy hrá na duet 
z ohrady kone ušli  
na klaviatúre kameňa 
a tu - z  ničoho nič  - menuet 
 
A potom?  Ticho rozložilo moc 
keď znela vášeň nad vŕškami 
Letokruh vinohrad 
z roka na rok     
 
Piano  ráno -  piano večer  
vinice   bližšie  
tečúce  medové vlasy  
vlečú   tiahlu  noc 
a deň?  ústami vzýva vínový mok 
 
Dobre sa počúva  
jeseň  nad vŕškom 
svätojánsky oheň 
zelená robota 

s mesačným kvílením 
pomaly dozrelo 
ako husle s labutím  kŕčkom 
 
O hŕstku spomienok bohatšia 
O ročnú úrodu plnšia 
O zlatisté víno voňavšia 
O neskorý zber vzácna 
    
Hudba  zrelých strapcov sa 
vpísala  
menuet raz forte raz  pianko 
v striedaní  slnka a počasia 
ružové biele - vínko 
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Hudba v Modre 
 
Večer hrá Stefano. Zaľúbený do šiestich strún 
Objatý záhradou oleandrov 
Iba tak na mramorovej doske 
Vyleští meno. Počúva , kto tam leží 
 

Na strune neudiera. Chveje tón ako za mlada 
A ťahá z ružového kríka od seba k sebe 
stopy po ranách. Na odpustenie zabúda 
 

Bola som presná. Skoro  zrána 
Cez rosu s poloprázdnym snom 
vytriasla slnečná láva 
zahĺbenou da tla – hru so strunou 
 

akoby som sa zmierila s mŕtvym 
kedysi často  
minul sa pominul 
červená ruža sa ma dotkla 
 

Bodkovaná chrobáčia lastúrka 
tŕň  - príšerka morská 
červená véna veľkosť snov 
kladie prstoklad  - Stefano hrá 
 

Vlúdi ma do kozmických priestorov 
ani Amor by lepšie nezaplakal 
nad fyzikálnym zákonom 
pozná svojho pána- vyzúva tóny 
 

z gitarieho tela lepšie dýcham 
nad toľkou spravodlivosťou krásy 
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Láska  v jeseni 
 

Na vylepšených perách 
Tvárnych ako cesto 
a primaľovaných viečkach 
to si nevšímaj 
Duch formuje hmotu 
 

Goetheho podprahová múdrosť 
Tak choď už  - tak sa maj 
Voda si nájde cestu 
kde máš posledné miesto 
 

A raz, keď čisto vyumýva 
telesné telo, body art, telesné cesto 
vložia do ohňa rozkvitnutých lotosov 
voda  si nájde miesto 
 

do voňavých jazykov 
kde veje hviezdny prach 
vesmírne poveje  
– stretneme sa? 
 

Po – ve -  je  hviezdny prach 
rozsypte rozsievači 
rozsejte zelené plesá 
božích prísľubov  morských perál 
 

Nebudem vecná,  hmotná 
Nedotkneš sa, nedotkneš 
Vlások medzi tebou a mnou 
vrhá tieň 
 

Ešte na chvíľu požičaná 
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Prehovorila ku mne 
 
Medzi životom a životom 
Prácou a drinou 
Medzi rukou a rukami 
Okom a pohľadom 
Medzi prstom a náprstkom 
Srdcom a srdcom 
 
Chlapcom a dievčaťom 
Cestou a cestou 
medzi vinohradom a vinohradníkom 
vínom a vínom 
Tieň  rozlíšení  
 
Oslabená pred spaním 
Ešte skôr ako na mňa zabudneš 
Viac ako veľa slov na počiatku jediné 
Binárne jednotky v zármutku noci 
Prečo si ma opustil? Eli, Sabachtani 
To nie je znesvätenie 
 
Trochu za teba umieram 
margarétka hľadá oči 
vietor si vanie kde chce 
aj v latinskom znení 
aj keď Boha  nikto nikdy nevidel 
 
Duch formuje HMOTU 
Medzi životom a ži – vo  -tom 
Rozdeľ čas 
Medzi kvintakordom 
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Uchyteným úchytkom 
so znalosťou vecí 
na lutne dve struny 
Och, mohutné VIBRATO 
na dne horúcich nocí 
 
Tropická ľahko rozpustná 
Emotívne vibračná 
V zahryznutom lupeni krvavých ruží 
Rytmické srdce úpalom 
Od  -  kväc  - lo  
 
 
Vesmírny čas sa blíži 
 
Vesmírny hviezdny neznámy 
Tak si mi bližší akiste tvárou v tvár 
Lásku  čo  šíria muži 
Pozbieram?  
Prach jemný ako mesačný svit 
Dotykom perí ako diamant? 
 
Neviem či je to  L Á S K A 
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Menšinové súmraky 
 
Dni neúprosne zomierajú na nedostatok tepla: 
je opäť súmrak, z ktorého svietiš k hraniciam. 
Vravíš a nedotýkaš sa pier, 
čo prekračujú v pravidelných intervaloch iné životy. 
Asi ťa požiadam o ďalšiu spomienku, 
ťažíš ma pod srdcom, 
umieraš prudko s príchodom ďalších slov. 
 
Začína sa miesto tvojho odchodu… 
 
Čakám, že sa slnko vykloní 
a načrie do susednej doliny, 
lenže vôkol nenájdete vhodné miesto. 
Otváraš zem a štepíš do nej vinič. 
Mušt je naozaj sladší z tvojich rozpálených chodidiel. 
Ipeľ – čierna páska cez oči, 
jar v nedohľadne, 
ešte aj ty voniaš len na opačnej strane hranice. 
 
 

 

 

za svoj literárny debut „Dekonštrukcia 
podľa času“, si 12. júna 2012 prevzal 
ocenenie Literárneho fondu – Cenu 
Ivana Kraska. 
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Na jeseň 
 
Zabúdam sa vo veciach na stole, 
v lipovom víne, v obraze šičky s mosadzným rámom, 
v prázdnych ženských rukách 
s ihlou, 
ktorá načúva len jedným uchom. 
 
To druhé má prepichnuté smútkom. 
 
 
Labyrint 
 
Baroko, tábor, smrť, opora,  
stroboskop, pokrok, podpora, 
mor ho, skromnosť - skoro, ostrov, obora, 
strom, hrozno, otrok, dohola, 
morálka, dno, hovno, odznova, 
koreň, koral, kapor, kôň, podkova, 
ostroha, tŕň, pokora... 
 
Pokora. 
 
 
Samotka 
 
Nastala generácia medzi 
niečím: vytrhnutá z koreňov 
statočného pred a neprichádzajúceho po. 
 
Vtedy v nejakom mieste, dnes iba na medzi: 
polia ležia úhorom a medzi nami 
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môžeš chytiť aj iné exotické ryby. 
Studené, klzké a nemé - chýba im 
úspech: medzi nami je 
všade navôkol, radšej nevystupujem. 
 
Zmaľuj svojho impresionistu. 
 
Kam by som šiel? 
Zostávam vnútri. 
 
7 225 457-tis. 
 
Odhady počtu obyvateľov sú premenlivé 
ako počasie v tvojich hrdzavých vlasoch. 
Dych dozrievajúceho hrozna 
medzi amplitúdami vlniacich sa bokov. 
 
Je neskorý september, 22:53 a v Bangládéši 
zakvílil ostrý záblesk krvavého noža 
medzi dvoma slepými koncami pupočnej šnúry. 
 
Netreba nutne meniť číslo a úsmev 
rozžiari tváre vinárov viac ako tohtoročné leto. 
Všetko je zrozumiteľné. 
 
Predzvesť jesene v tvojich vlasoch, 
blíži sa: celým telom  
mi vyťukávaš spojenie pre spoločné dozrievanie. 
 
Zrozumiteľné. 
Dvíham slúchadlo: na druhom konci 
sveta plieskam po zadku novorodenca. 
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Vo vieche 
 
Krčahy zmúteného  burčiaku 
a pohľad holý 
chuť roznášajú storakú  
na čakajúce stoly. 
 
Horúca ruka nad požiarom tváre 
večer široký 
oblapil boky silnej vône 
skryl sa nám pod kroky 
 
Oblaky z nafajčenej nudy 
tma a my – 
kotúľajú sa ako nové sudy 
zapečatené ústami. 
 
 
 

 

 
 

spisovateľka a lektorka LK VLAS. Žije a 
tvorí v Lučenci, pravidelne chodí na 
stretnutia, vyjadruje sa k tvorbe, navr-
huje zlepšenia, pripravuje referáty zo 
slovenskej i svetovej literatúry, ako i z 
teórie literatúry, taktiež pomáha pri 
výbere najlepších prác na súťaže, do 
časopisov a rozhlasových relácií. 
 

Pri víne 
 

Otáčam pohár vína v ruke 
s úmyslom 
chytiť do snežných predstáv 
zamračené dni 
 
Pri pokrútených jazykoch 
zhlboka dýcham 
premýšľam o viniciach 
 
Vo mne sa stmieva 
v priateľoch svitá 
hádžu mi mnohookú sieť 
 
Neviem či neprepadnem 
cez jediné deravé oko. 
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Jemné svetlo v oku 
ako zviera na love 
obnažuje svety 
nepredvídaných pádov. 
Opustený list 
obraz ktorý tlačí, 
na neurčité zjavenie 
vlastnej bezmocnosti. 
............,,,,,,,.............. 
 

Za oknom frontálna porucha. 
 
Badateľne rýchlo 
sviští v ušiach 
sekunda polnoci. 
Predstava dňa 
zapisuje dve vety. 
Pomalým krokom 
treba rozumieť 
prúdeniu dýchania. 
 

 

Píše poéziu, získal prvé miesto v literár-
nej súťaži „Tak píšem ja“.  
Hrá v ochotníckom divadle, je členom OZ 
Timrava v Lučenci. 
 

Pohľadom na hrbatú  
oblohu jazyka. 
Počúvam správy 
o počasí , 
daždivé polojasno. 
 
................................... 
 
 

Prehrabávam šuplíky 
 
Zima v časobrázdach, 
príťažlivosť k tebe. 
Tvrdý zásah zmyslov 
prebúdza moje telo. 
Smútok je 
teplé miesto v tebe 
kým prst v pere. 
Prechádzam cez teba. 
Míňam sa, 
tesne vedľa. 
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Cesta pre dvoch 
 
Gesto pre telo 
pružný pohyb na povrchu 
zarastená skutočnosť. 
Premieňam isté na tú, 
ktorá sa neopakuje. 
Oddelené tváre 
blednú v záhybe 
dlho rokov. 
Mením svoju jasnosť 
a vonkajší múr. 
Porovnané oblasti 
nežné klamstvá času 
všetko akoby klesalo. 
 
........................................ 
 
 
Pot steká 
lesk v očiach mizne 
vysoko je k havranom. 
Podal by som ti kvety 
ale nevidím, 
v dlaniach tma. 
Vstaň. Bež bez zábran 
miluj sa 
daj voľnosť rozkoši. 
 
..................................... 
 
 

Spájané hlasy 
nemých detí 
so zamlčanými skutkami. 
Čakáme na objatie 
druhých. 
Neurobíme blízkosť 
medzi časom a hviezdami. 
Tiene listov padajú, 
ako cudzinci utekajú. 
Nahá, nahá reč 
znamená radosť v 
trápeniach. 
Naozaj vidíme múdrosť, 
múdrych v tmavobielej 
slobode? 
Utešuje nás sila, 
v hnedých očiach 
hlboká láska 
 
................................. 
 
Čo by zmohol jazyk 

bez rúk a nôh 

a čistého čela. 

Držať túžbu? 

Po bytoch behajú 

nenarodené deti. 

Oči z tváre 

túžia ešte stále, 

po lúke, po lese. 

 

 

Pod stromom 

sediaci chlapec, 
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Pod stromom 
sediaci chlapec, 
sedí osobitne. 
Predstavuje si biedu. 
Ešte by mohol mať toľko detí, 
ale čas je zradca 
 
 
......................... 
 
 
Zablúdené ako deti 
mrznú krídla, 
pomaly bez úzkosti. 
Vyrastajúce telá 
podobné zvieratám, 
len tie oči. 
Toto všetko sa netýka 
bytostí bez hlasu, 
nohami na zemi. 
Rieka súvislostí 
tlačí predstavivosť , dopredu. 
Zajtra sa bude znova 
čítať, milovať, počúvať. 
Nezabudne sa na chýbajúcich 
 
......................................... 
 
Hlboké váhanie, 
príležitosť k spomienke 
pri vyschnutom koryte. 
 

Šupiny sa ligocú v svetle 
pýtajú sa kam kráčaš . 
Tvoje maznavé kroky 
uvoľnene sa pohybujú, 
v slobode. 
Ako dlho udržíš 
napätie s minulosťou? 
Len sa pýtam, 
nepočkám na odpoveď. 
...................................... 
 
Pohyb medzi bodmi 
búrlivého života, 
stráca slová. 
Zvlečené kože 
vymenené za perie, 
v priestore nevypovedaných slov. 
Je tam strach. 
Necudné vlnenie 
medzi kameňmi , 
krok od záhrady. 
Nežne zavlažený 
Venušin záhon. 
 
................................ 
 

Na zlomenom krídle 

letím k oknu, letím k matke. 

Čaká vždy čaká. 

Prídem, sadnem si, 

počúvam rozprávanie. 
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Každý musí mať detstvo.  
Každý musí mať dieťa. 
Malý vztýčený svet, 
ušľachtilá obetavosť. 
Rozvoniava čaj,  
a matkin nekonečný dych . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noc 
Deň sa zaoblil. 
V pokore 
si zvykáme  
na tmu, 
čo očiam vypaľuje  lesk. 
Aj moja tvár  
sa ti zdala úžasnou, 
kým ma neolizol mesiac. 
V noci 
plnej  
mačacej srsti, 
zošívame rozpárané sny. 
Svitá 
na tvoje sľuby. 

 

 

Povolaním učiteľka, okrem písania sa 
venuje úspešne aj výtvarnej tvorbe. 
 

Zjarieva sa 
 
 Zazimované metafory 
 sa strácajú 
 ako zrnká peľu . 
 Opäť sme bližšie k nebu 
k sladkej pomste osích žihadiel. 
Slnko je náruč pre ovdovenú pravdu. 
 Precitneš, 
len keď zapadne. 
Po zimnej úzkosti 
včelie hodovanie. 
Aj smrť je skúpejšia- 
vonia  orgovánom. 



MLADÍ S MLADÝM                              LK VLAS PRI NOS LUČENEC 

20 | S t r a n a  

 

Vnem  
 
V pokosenej tráve 
kľačí tvoja neha . 
Si dvojdomá. 
S prstom na perách 
slzíš 
a smeješ sa. 
Bosá noha ťa zrádza. 
V spustnutej záhrade 
visí- 
naše previnenie. 
 
 
Vietor 
 
Vybehneš z Poseidónovej kolísky 
na mušli zapískaš 
idem ti oproti. 
Cez ústa vpláva do mňa tvoja plachetnica 
-už budem pokojná. 
Hovorím ti 
máš povahu človečiu. 
Tvoja dvojsečná zbraň v mojej hlave 
môj synček v tvojom lone. 
Kľačíme obidvaja  na úpätí 
a naše modlitby  
len driemu 
v tvojich vyplavených mušliach. 
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O víne 
 
Sladké bradavky 
z pŕs Zeme vytrysknutý  ošiaľ 
a poludnie 
čo si líže spálené päty. 
 Sedíš vo vysnívanom patiu. 
Ako nevesta vínnych mušiek  
 s rozkrájaným  svedomím  pre Bakcha. 
S  perlivým mokom 
prehĺtaš  bezmocnosť. 
Zjazvený deň klesá 
ku dnu pohára. 
V umierajúcom lete 
vidíš  
posledné objatie ôs. 
 
Eufória zo zázračného moku 
Vyčírené pravdy 
bez fanfár 
V opitom babom lete  
sa  rozpúšťa jazykolam. 
Súmrak sa škerí za oknami 
po obruse steká žiaľ. 
Víno 
ako prienik 
 medzi nami, 
nič menej, nič viac. 
Opäť sme presýtení 
všednosťami. 
 
 

Naleješ si vína 
a súperíš s časom. 
Obloky sú dávno 
otvorené 
pre tvoj žiaľ. 
Si bezbrehá. 
Ako  mokrý sneh  
rozpúšťaš sa- 
na dne pohára. 
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     xxx 
     
 ..som pod klobúkom... 
 ..sama na celé nebo... 
 ..otužujem svoju mľandravosť.. 
 ..počujem drevené vzdychy kurína... 
 ..počujem tvoj hlas... 
..drieme mi na uchu.. 
..valí sa na mňa sladká hmota stromu.. 
 ..padajú jablká so živými červíkmi... 
 ..usmievajú sa potuteľne v tráve... 
 ..marhule vyčerpané po pôrode.. 
 ..strašidelné mravce pochodujú s nosidlami... 
 ..som šušťáková múmia.. 
 určená na zožratie, 
 som mravčie telo, 
 som preto, lebo... 
 
 
 

 

Učiteľka výtvarnej výchovy 
na ZUŠ Poltár, okrem po-
ézie sa venuje aj maľova-
niu. 
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                  xxx 
 
   /Najnovšia technika/ 
                     
  ..LIPS LX 8300 SA 
    s režimom nahrávania s absolútnou bezokrajovou 
    a bezohľadnou tlačou, s dvoma farebnými displaymi 
    trikrát optickým zoomom, hrubý objem dvestošesťdesiatjeden 
    litrov... 
    soft-line design, proti otrasom 
    kompaktný nový výkonný procesor aj s kompresorom 
    s magnetickým, aerodynamickým, bežeckým dezénom.. 
    tréning celého tela s mixážou mozgovomiechového moku.. 
    a neporušeným návodom.. 
    A čo viac by ste ešte chceli? 
    Aha, že kde sa to zapína... 
 
                   xxx 
     
  ..po čase v čase... 
  ..stále trvá... 
  ..predstava drzá na perách... 
 ..derie sa na povrch.. 
  ..ticho si vybľakuje pesničky 
 
  ..po cestách vychodených srnkami... 
  ..ťaháme poranené konáre... 
  ..tvoríme si duševný dom... 
  ..vítame hrdzavý dážď... 
  ..vždy ma prekvapíš, niečím čo ešte nebolo... 
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Domov ako Belianska jaskyňa 
 
Ryšavá pivnica,  
štvornožky  
skladáš kamene k múru.  
Ohmatávaš stenu, 
mince z nej padajú 
ako opité muchy. 
 „Berme to vážne!“, 
šepoceš mne a Debussymu,  
cítim celý vinič, 
Irsai, aj Muškát. 
Ochutnal si základy 
nášho budúceho domu. 
 
 
 

 

Píše poéziu aj prózu, autorka knihy 
Grafikon.                    
 

...keď ťa necítim doma 
 
Kuchyňa tri dni neuprataná. 
Na károvanom obruse 
dve šálky s čajom. 
Vôňa jablka a škorice  
sa stále šíri miestnosťou. 
A ešte jeden pohár  
od vína.  
Moldavské akurát 
na naplnenie deravej stoličky 
na ľavej strane.  
Trochu pobolieva,  
keď  žujem chlieb so soľou. 
Stále neklopeš… 
Musím sa  
cez to prehrýzť. 
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Moldavské víno 
 
Obavy stmavli 
- dolievaš žiadzu. 
Hreješ krovie v dlani, 
ďaleké roviny pritekajú. 
Krv sa viničí, 
podlieva brehy, suchú zem i hradby 
až samo ustúpi  
a  
otvorí sa mužovi. 
Vezmi čo mám 
- napájadlo v trasovisku. 
Erbom nám budú 
zjazvené brady, 
domovom 
zaliate kúty. 
 
 
Memento Mori 
 
Už dávno sa svojich básní bojím. 
Hryzú, kopú, 
ničia porcelán, 
trhajú plátna,  
stekajú po stenách,  
vytápajú byt. 
Aj ja tečiem,  
hoci stojím 
Počkám, až ma uložia  
na zimný spánok. 
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Predslov 
 

Na začiatku spomeniem jednu knihu, kde sa autor venoval 
zvieracím symbolom. Gepard je symbolom rýchlosti, ťava odolnosti 
a holubica symbolom mieru. Čo je symbolom mňa, alebo čo ja 
symbolizujem v tomto časopriestore? Či som len človek, jeden 
z mnohých, náhoda? Neverím tomu, chcem byť niečím viac, chcem 
milovať a byť milovaný, ale to sa mi zatiaľ nedarí. Asi sa to nedá 
s tou láskou siliť. Zrejme filmy a romantika piesní sú len výmysly 
mužských či ženských túžob. Čo má robiť mladý človek, keď sa vo 
všetkom cíti sám, a že by chcel mať oporu a sám byť niekomu 
pomocou. Adam v raji si všimol, že mu niečo chýba, že je síce v raji, 
ale je tam sám, neúplný. Premýšľal, ako to, že každé zviera, čo 
pomenoval má svojho partnera a on je sám, že jemu podobného 
tvora, ktorý by mu bol blízky tam v raji s ním nie je. Prosil som. 
Prosím už viac ako 10 rokov.  

 

Vyučuje nemecký jazyk a dejepis. Píše 
hlavne poéziu, bol ocenený na viace-
rých literárnych súťažiach. 
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Odvtedy, čo som pocítil prvýkrát túžbu, nehu a vášeň. Aj tak som 
sám. Čo mám robiť? Pokračovať v modlitbách? Vzbúriť sa voči 
Bohu? Prestať mu dôverovať? Je to všetko také živé, lebo sa to 
dotýka môjho vnútra, mojej podstaty. 

Nikto nie je v tom bare sám. Je deň svätého Valentína. Pijem 
drink za drinkom a prestávam sa obzerať napravo a naľavo. Pá-
riky ma prestávajú zaujímať. Aby som sa vyhol depke, rozhodnem 
sa zaplatiť a ísť svojou trasou domov. Vlastne to ani nie je domov, 
je to len podnájom, kde bývam sám. Jasné, mám susedov, ale tí nie 
sú moja krvná skupina. A čím som starší, asi to prichádza s vekom, 
si na sebe všímam, že som stále menej prispôsobivý, nie som 
ochotný nadväzovať nové kontakty. Mám dilemu: Nezoznamovať 
sa s tými ľuďmi, lebo mi nemajú, čo ponúknuť? Alebo nezozna-
movať sa s tými ľuďmi, lebo im nemám, čo ponúknuť? Namiesto 
toho, aby mi pribúdalo sebavedomie, som si po štyridsiatke 
všimol, že mi klesá. Necítim ,žeby som doteraz dosiahol veľké veci. 
Veľa času som premárnil v práci a činnosťami s prácou spojenými. 
Mnoho hodín som prečkal čakaním na lepšiu príležitosť, ktorá 
neprichádzala, a ja som sa ju hľadať nevybral. Nemárnil som svoj 
voľný čas. Venoval som sa priemerne športu, sexu a svojmu ďal-
šiemu vzdelávaniu. Týmto trom činnostiam som sa venoval stále 
menej. Teraz len hrám jednu hodinu týždenne bedminton. Ach, 
ako rád by som v tomto odseku pokračoval náhlym zvratom v deji. 
Opisom úžasnej  romance, čo sa mi prihodila na deň zaľúbených, 
alebo o týždeň, alebo o pár dní neskôr. Nič také sa neudialo. 

Na konci júna som dostal výpoveď a do zimy som si v tomto 
meste nezohnal novú prácu. Neprijímali ani k smetiarom a ja som 
toho veľa okrem svojej predošlej profesie nevedel robiť. Ako som 
už spomenul, moja ochota a schopnosť prispôsobiť sa boli 
oslabené úpadkom osobnosti a vnútorného zakrpatenia. Ani vôľu 
učiť sa som už v sebe nevedel znova priviesť k životu. Môj každo-
denný život bola teraz bieda.  
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Predal som časť nábytku, aby som mal na nájomné, a aj našetrené 
peniaze sa postupne míňali. A na účte mi už riadne dlho nič 
„nepíplo“. Videl som v poslednom čase viac dobrých vecí a začal 
som premýšľať, ako by som naložil s ďalšími rokmi svojho života. 
Zomrieť som sa totiž ešte nechystal a domov sa mi vracať 
nechcelo. Nie je ľahké sa rozhýbať, keď nie ste ani na postupnom 
vzostupe, ani na dne. Proste som bol v nejakom čudnom vákuu, 
a nie, a nie sa vrátiť z neho do reality, prípadne si vytvoriť vlastnú, 
lepšiu realitu. Ráno po vykonaní hygieny som si uvedomil, že 
chcem byť šťastný, a že doteraz som také slastné a pokojné pocity 
nezažíval. Skôr sa musím priznať, že som postupne upadal a ne-
chápem, ako je možné, že mi to vôbec neprekážalo. Chcem byť 
šťastný, chcem byť spokojnejší, nechcem živoriť, nechcem sa 
opustiť. 

Zvláštne, že to napíšem, ale nelákalo ma milostné dobrodruž-
stvo, túžil som zažiť niečo nové, niečo, čo by ma prebralo a na-
koplo k začiatku zmeny. 

„Kde, Bože, skrývaš tú Evu predo mnou? Kedy mi ju stvoríš?“ 
Koľko otázok dávam Bohu. Najviac za posledných desať rokov. 
Žeby som ho znova potreboval, žeby som ho opäť chcel zapojiť do 
svojho života? Neviem, ešte neviem. Som smutný, ako som sa 
zanedbával. Nechápem, čo som robil? Bol som slepý voči svojim 
príbuzným, priateľom a voči sebe. 

Na dva týždne som sa vybral domov. S otcom si dáme po tri 
pivá a s mamou pozrieme nejaké trápne romantické filmy. Rodičia 
už boli unavení, nečudo, veď roky im pridávali vrásky nielen na 
čelách. Rozmýšľal som, že kúpim záhradu a postavím si na nej 
malý dom, lenže pre koho? Pre mňa? To ma nemotivuje. Ale takú 
chalúpku si postaviť môžem. Budem si pri nej pestovať zeleninu 
a chovať nejaké malé zvieratá – sliepky, husi. Keď zaspávam nad 
knihou o diele Velasqueza, je mi dobre. Bonus je, že mám v bruchu 
štyri pivá.  
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V časopisoch o umení sú často fotografie a kresby s témou vína. Je 
nápojom umenia, umelcovi prinášajúce inšpiráciu? 

Vrátil som sa do svojho bytu a dal som si ultimátum: „Keď do 
dvoch mesiacov nenájdem prácu v tomto meste, pohnem sa ďalej.“ 
Nenašiel som si ju. Pokračovali moje úvahy nad tým, ktorým 
smerom sa pohnem. Od januára som sa prihlásil za dobrovoľníka 
do zoologickej záhrady. Zaujali ma tri druhy zvierat: gepard, ťava 
a holuby. Začal som ich popri práci pozorovať. Niečo som si o nich 
naštudoval na internete a premýšľal som, prečo ma práve oni 
začali zaujímať, čo ma na nich fascinovalo. Prečítal som si o ich 
silných a slabých stránkach a cez literatúru som sa dostal 
k symbolom, ktoré v našej kultúrnej tradícii predstavujú. Chcel 
som byť opäť rýchly, psychicky odolný a prinášanie mieru musím 
domyslieť.  
 
 
 
Muchy 
 
Nad ovocím lietajú vínne mušky, 
v pohári je ešte trochu sektu. 
Ujedám zo strapcov života – 
nie luxusného, nie biedneho. 
 
Sotva to vo mne môže vrieť, 
keď mám najlepšie roky za sebou. 
Milenka je víno, milenka je spev, 
milenka sú hry – s nejasným koncom. 
 
 
 
 



MLADÍ S MLADÝM                              LK VLAS PRI NOS LUČENEC 

30 | S t r a n a  

 

Oko 
 
Ostalo mi jedno oko. 
Ofúkol ho vietor. 
Obschnutý strom vo mne začal škúliť. 
 
Odpovede v knihe chcem hľadať opäť. 
Okulár mi ukazuje 
opité kvasnice, ako sa rýchlo hýbu a rozmnožujú. 
Oklamal ma život alebo ja sám? 
 
Olepenú etiketu na otvorenej fľaši 
opustili písmená poddávajúce sa môjmu peru –  
ožívam. 
 
 
Mŕtvy pavúk 
 
Mŕtvy pavúk v pivnici –  
dlho som v nej nebol,  
všetko je špinavé a v neporiadku. 
 
Keď nechcem nič meniť, 
a napriek tomu túžim žiť v láske, 
inšpiruje ma mok, ktorý zreje čistením, 
pomaly začínam ukladať znaky latinky do vertikálnych riadkov –  
pred zrakom sa objavuje nová pavučina – 
melódia pre a capellu z mesta Lučenec.  
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x x x 
 
Deň sa ani nezačal 
a už sa skončil. 
No tak, 
premôž sa, 
otvor tú lákavú fľašu 
a napi sa. 
Naplň si žily 
až do prasknutia 
kým na dne nezostanú 
iba posledné 
lúče vychádzajúceho slnka 
len jediná 
kvapka vína 
a ani kúsok 
života. 

 

Študentka, úspešná na literárnych 
súťažiach, naposledy získala prvé 
miesto na súťaži Literárna Senica. 
 

„Na zdravie“ 
 
Cink, 
nastáva amnestia 
radosti 
trpkých tajomstiev 
a vína. 
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Einstein a rezbár 
 
Stará ruka strúha 
šachového kráľa, 
mladá Albertova hriva  –  
grimasy... 
 
Každý skúma,  
čo tá jeho  
čierna diera 
skrýva, 
každý 
s tým svojim časom  
zápasí... 
 
 
 
 

 

Vyštudovaný jadrový fyzik, ktorý sa ve-

nuje nielen písaniu, ale aj fotografo-

vaniu, držiteľ titulu Svetový fotograf 

roka 2014. 

Marilynin víchor  
 
Marilynin víchor 
nazerá pod svetre 
krajným stromom aleje... 
Pod mojim nič, 
pod tým druhým -  
dve bipolárne nádeje... 
 
Na truc severáku 
vzdychy konárov 
do extázy privádzajú pne... 
 
Ja dám miazgu tebe, 
ty dáš miazgu mne. 
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Literárny klub V.L.A.S.  (Vreckové letisko autorských snov) 
Bol založený pri Novohradskom osvetovom stredisku (vtedy 
Regionálnom kultúrnom stredisku) v Lučenci v roku 1991. Stret-
nutia sa konajú pravidelne 1x mesačne, väčšinou v pondelok 
v priestoroch NOS.  Hodnotí sa nová tvorba členov, vyberajú práce 
na literárne súťaže, do časopisov, diskutuje sa o klasickej i súčas-
nej literatúre, o trendoch v literárnom vývoji a pod. Klub bol na 10 
stranách predstavený v časopise pre mladú literatúru a umenie 
Dotyky, číslo 1/2014. 
Lektorkou LK je spisovateľka Hana Košková. Autorom loga klubu 
je Ing. Ľubomír Činčura. 
 
Súpis edičnej činnosti LK: 
 
Rok:         Názov:                                                          Autor - Popis: 
2015        MLADÍ S MLADÝM                                 zborník 
2013        VLAK LITERATÚRY                               literárny zborník z tvorby členov LK 
2012        GRAFIKON                                                Eva Kmeťová 
2011        SLOVOM K SLOVU                                  literárny zborník členov LK 
                  DEKONŠTRUKCIA PODĽA ČASU      Martin Dzúr – básnická zbierka,  vyšla  
                                                                                         vo Vydavateľstve Spolku slovenských 
                                                                                         spisovateľov. Krst sa konal 24.11.2011,  
                                                                                         čiernym a bielym perím ju krstili   
                                                                                         spisovatelia – H. Košková a P.  Garan 
2010         PRIATEĽOM                                            Mário Tinák, františkán - brat Mário je 
                                                                                         autorom 12 básní, ktoré mu  
                                                                                         vydali  priatelia k významnému živ.  
                                                                                         jubileu. 
2009         Drevená lastovička                              literárny zborník členov LK 
                   Posledný Kentaur                                 Mgr. Jozef Trtol – zbierka básní 
2007         Zabudnem si tu kúsok duše             literárny zborník členov LK 
2003         Prečo tam máš dva fúriky?               debut vtedy 16-ročnej Radky  
                                                                                         Hoffmanovej 
                   Kroky pod Akropolou                         Mgr. Jozef Trtol – zbierka básní 
                   Humno plné anjelov                            Mgr. Jozef Trtol – zbierka básní 
2000         Neškriabte si to!                                    literárny zborník členov LK 
                   Slepec cez palubu                                  František Pastirčák 
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Zoznam umiestnení členov na súťažiach: 
 
Rok:          Súťaž:                                         Meno:                              Umiestnenie:  
2015         Krídla Ivana Laučíka              Štefánia Drastíková    Uznanie za poéziu 
2014         Literárna Senica                      Lucia Kresanová          1. miesto za poéziu v I. kategórii 
2014         Literárny Lučenec 2014       Lucia Kresanová          3. miesto za poéziu v I. kat. 
2013         Literárny Lučenec 2013       Daniel Szoó                   3. miesto za poéziu v II. kat. 
2012         Literárna Senica 2012           Vladislav Král              Čestné uznanie v III. kat. - poézia 
2010         Literárny Lučenec                   Vladislav Král 
                                                                         Diana Čechovičová 
2009         Benediktova lit. Prievidza    Monika Račková          Čestné uznanie v kat. poézia nad 
                                                                                                                  21 rokov 
                   Tak píšem ja                             František Széplaky 
                                                                        Monika Račková 
                                                                        Jozef Trtol 
2005        Poetická Ľubovňa                    Martin Dzúr                  1. miesto - próza 
                                                                        Martin Dzúr                   Cena primátora mesta Stará  
                                                                                                                   Ľubovňa 

 
Iné ocenenia: 
 
2012    Martin Dzúr  si za svoj literárny debut „Dekonštrukcia podľa času“,  
              12. júna 2012 prevzal ocenenie Literárneho fondu – Cenu Ivana Kraska. 
2011    Jarmila Siváková – zakladajúca členka a vedúca LK získala  
              Ocenenie  „Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra“ 

 

 
 
2013 – VLAK LITERATÚRY 
Netradičný projekt prezentácie literárnej tvorby v pohybe, konkrétne vo 
vlaku, ako to napovedá aj samotný názov. O čo vlastne išlo? O čítačku 
a workshopy na koľajniciach. O atypické autorské čítanie poézie a prózy 
počas cestovania vlakom, ale všetko počas riadnej prevádzky a divákmi 
boli meniaci sa cestujúci, nastupujúci a vystupujúci. 
Podujatie sa uskutočnilo 24.10.2013. Vo vestibule železničnej stanice 
v Lučenci ho otvorili presne na pravé poludnie, teda o 12.00, spoločne Má-
ria Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska, PhDr. 
Alexandra Pivková, primátorka Lučenca a zástupca Železničnej spoloč-
nosti Slovensko, Ján Šulek. 



MLADÍ S MLADÝM                              LK VLAS PRI NOS LUČENEC 

35 | S t r a n a  

 

Potom sa už bravúrne ujal slova, medzi literátmi známa to postava, Janko 
Cíger z Mädokýša, ktorý pricestoval až z Martina. Lučenec – Utekáč a 
späť, to bola trasa osobného vlaku, ktorý odchádzal z Lučenca o 12.40. 
Vypravila ho samotná primátorka. Dĺžka trasy je 41 km, v jednom smere 
trvá 1 hod. 20 min. a vedie  cez 13 staníc. Do projektu sa prihlásilo celkom 
11 autorov, z domácich, teda z literárneho klubu VLAS ktorý pracuje pri 
NOS v Lučenci to boli Hana Košková, Martin Dzúr, Ľubomír Činčura, 
Evka Kmeťová, František Széplaky, Daniel Szoó a Vladislav Král. 
Z iných LK to bola Viera Herczeghová z Rimavskej Soboty, Juraj Cintula 
a Jaroslav Burjaniv z LK Dúha Levice a Ján Cíger z Martina. Medzi autor-
mi nechýbala ani zakladateľka lučenského literárneho klubu a jeho dlho-
ročná vedúca, Jarka Siváková, ktorá absolvovala celú trasu spoločne s 
nami. Diváci či cestujúci zažili aj malú litexkurziu, moderátor na každej 
stanici pripomenul významné osobnosti z danej lokality. Prekvapením pre 
mnohých cestujúcich bol rozdávanie malých suvenírov v podobe starého 
lepenkového cestovného lístka.  
Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. 
 
2011 - SLOVOM K SLOVU  
Bol názov cyklu literárnych aktivít podľa ročných období. Tento netradič-
ný projekt bol úspešný a finančným príspevkom ho podporilo aj MK SR. 
V rámci stretnutí sa uskutočnili autorské čítačky, boli uvedené  dve nové 
publikácie, konali sa tvorivé dielne. Na jesenný literárny víkend „Slovom 
k slovu“ boli pozvaní hostia z LK Mädokýš z Martina (Ján Cíger, Mathej 
Thomka, Petra Mečková, Peter Šrank). Prebiehali tvorivé dielne, autorské 
čítačky a v sprievodných podujatiach okrem hudobného a filmového 
bloku-, v ktorom bol predstavený mladý režisér Arnold Kojnok, z Poltára 
sa spomínalo na významných literátov regiónu pri príležitosti ich výz-
namných výročí (Július Noge, Ivan Kusý, Michal Gáfrik). 
V rámci cyklu aktivít „Týždeň s Timravou“ sa v časti  „Ďakujeme“ uskutoč-
nil v obci Polichno seminár PhDr. Lomenčíka Júliusa, PhD. na tému „Život 
a dielo B.S. Timravy“ pri príležitosti 60. výročia úmrtia spisovateľky 
a významnej osobnosti Novohradu. Zároveň bol premietaný film Kataríny 
Kočalkovej „Moja teta Timrava“. Zakončením cyklu bolo vydanie 
literárneho zborníka, ktorého názov „Slovom k slovu“ sa zhoduje s názvom  
celého cyklu.  



MLADÍ S MLADÝM                              LK VLAS PRI NOS LUČENEC 

36 | S t r a n a  

 

Zborník pozostáva z najlepších prác celoročných stretnutí. Okrem uve-
denia zborníka sa na poslednom podujatí spomínalo na literárneho vedca 
a prekladateľa z bulharčiny, Jána Košku, pri príležitosti 75. výročia nedo-
žitých narodenín. Zúčastnila sa ho jeho manželka Mária Košková, ktorá 
všetkých prítomných obdarovala publikáciou „Najväčšmi znejú tichá“ . 
 
2010 - SLOVO DALO SLOVO  
Jarný literárny víkend, prvý krát 23.-24. apríla 2010, prvý deň Autorské 
čítanie spojené s prezentáciou filmového, hudobného a dramatického 
umenia. Hostia – autori spod Tatier - Penelope Toomey, Peter Prokopec a 
Gabriela Pavlíková. Druhý deň – tvorivá dielňa. 
 
LETISKO PRE SNY  
Od r.1999 sa organizuje v decembri ako nepravidelná prezentácia lite-
rárnej tvorby členov LK V.L.A.S.  
 
Pár slov o mieste podujatia:  Pivnica U PRADEDA 
V mene rodín Petríkovej a Lajdovej,  Vás srdečne vítam v Pivnici U Pra-
deda. Tento dom a  pivnica patria do našej rodiny od roku 1948, kedy ich 
kúpil môj pradedo, Jaroslav Lajda, vinohradník a vinár srdcom i dušou. Bol 
posledným členom našich rodín, ktorého živil vinohrad a víno. Za minu-
lého režimu boli postupne všetky majetky, vrátane tohto domu zoštátnené 
a zdevastované. Od 90-tych rokov prešiel tento dom viacerými rekon-
štrukciami,  doteraz posledná trvala takmer štyri roky, keď z popola vstala 
aj táto pivnica, ktorá dlhé roky slúžila ako smetisko a skladisko. Na Modre 
je krásne, že v nej nenájdete dve rovnaké starodávne pivnice, pričom kaž-
dá z nich je zaujímavá a dýcha históriou. Práve pivnica s pôvodnou docho-
vanou vstupnou chodbou, v ktorej sa pri čistení našla stará obdĺžniková 
ľadovňa, je z celého zastavania najstaršia. Postavená je  z kameňa vynose-
ného z malokarpatských viníc a jej vek sa odhaduje na päťsto rokov.  
Snom môjho pradedka bolo mať vlastnú viechu, v ktorej by ponúkal plody 
svojej ťažkej práce. Čiastočne sa jeho sen naplnil, ale žiaľ, až päťdesiat 
rokov po jeho smrti. Zatiaľ u nás môžete nájsť bohatú zbierku vín z celé-
ho okolia a časom, dúfam, aj víno z pradedových viníc. 

Príjemne strávené chvíle Vám praje pravnuk Michal Petrík 
Tel.: 0903 322495. E-mail: petrik@vinarenmodra.sk 
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