
                                                                                             

Milí priatelia. 
 
 
                  Ľudia rôzneho veku, či povolania, 

prichádzajú podľa možností pravidelne na 

stretnutia literárneho klubu V.L.A.S. Mo-

tivuje ich písanie – poézie, alebo prózy - 

tvorba a tak odložia svoju prirodzenú ostý-

chavosť a verejne prezentujú svoje práce. Aj 

takto by sme mohli charakterizovať – v hru-

bých rysoch - činnosť literárneho klubu.  

                  Myslím si, že pomaly už gene-

rácie, ktoré si našli cestu, zvyčajne v pon-

delok, do priestorov Novohradského os-

vetového strediska v Lučenci nachádzajú tu 

niečo, čo ich oslovuje a je im blízke. Zdá sa, 

že  je to  prirodzená potreba podeliť sa so 

zážitkami, ktoré vznikajú pri tvorbe  a po-

tom aj prezentovať tvorbu samu, najskôr  

medzi ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. Tu na 

stretnutiach potom nastáva rozprava o pre-

čítanom, a tak sa vlastne aj číria talenty.  

               Otvárate nový Zborník členov 

Literárneho klubu V.L.A.S. v ktorom je výber 

z najnovšej tvorby jeho členov. Prichádzajú 

potichu, úprimne a prinášajú svoje pocity, 

s ktorými sa chcú s nami podeliť. Želajme 

im ešte veľa inšpiratívnych chvíľ. 

 

 

                                                                                   
Mária Ambrušová 

riaditeľka NOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meského, Krídla Ivana Laučíka atď.). Jeho bás-
nickým debutom bola zbierka básní „Dekon-
štrukcia podľa času“, slávnostne uvedená 24. 
11. 2011. 
 
 

Divadlo 
 

V tmavom foyer 
si tmavá ruka našla 

dámsku kabelku. 
 
 

Eufória 
 

Zábava s tancom 
a v nej výkriky ľudí. 

Konečne horí. 
 
 

Každodenný chlieb 
 

Na večer pár vín 
a cigariet. Na ráno 

zhltnem iba(l)gin. 
 
 

Moľa 
 

Moľa. 
Ospalá, vtieravá. 

Priletí, skryje sa, vyčkáva, 
vstúpi a niet úniku. 

Rakovina. 
 

Klinec do duše 
 

Za dedinou štyria chlapci stoja: 
zdvihnutý prst, 

autostop. 
 

Ľutujem, buď vôľa moja. 
 

Pero pre snúbenicu 
 
Stojím na úvrati a píšem novým perom: 
už prilietajú lastovičky z juhu. 
Stojím a mierim na ne revolverom. 
 
So srdcom v mieri dať na náboj stuhu 
(zo šibeníc, čo vešajú stále smelo), 
pero do hlavne – balík bez adresy. 
 
A kľačiac dýchať vrelé leporelo: 
ľúbim ťa, dookola ľúbim – ťa to desí. 
Neboj sa, však do prázdna poletí to 
smutnokrásne pero. 
 
Milujem… len 

  lastovičí 
  let  
 s láskou krídel  
 spravodlivým 
svetom. 
Je ruka k spánku a sen s revolverom – 
nič to preto. 
Bez jedného pera bude ešte leto. 
 
 
 
Líška 
 
V noci lízala si moje rany 
jazykom – už vtedy obojstranným, 
a nadránom – oklamaní –  
sme len dvaja… 
Iba dvaja, navždy sami. 
 
 
 
Jesenná láska 
 
Jeseň je reťaz, čo otláča mi ruky: 
do snov – skrývam sa vtedy pred tmou rád. 
Keď suché listy stromov puknú ako struky, 
v horúčkach lížem z kože inovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narodil sa a žije v Lučen-
ci. Píše poéziu aj prózu. 
Vyštudoval literatúru.Na 
viacerých literárnych sú-
ťažiach  získal za svoju 
tvorbu niekoľko  ocene-
ní. (Cena Pavla Straussa, 
Novomeského Nitra, 
Akademický Prešov, Li-
terárna Senica L. Novo-
meského, Krídla Ivana 
Laučíka atď.). Jeho 
básnickým debutom 
bola zbierka básní 
„Dekonštrukcia podľa 
času“ slávnostne 
uvedená 24.11.2011 

MARTIN DZÚR 

 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikovala v rôznych literárnych časopisoch 
a zborníkoch. V literárnom časopise Dotyky 
mala uverejnené pásmo básní. Jej básne boli 
odvysielané v Slovenskom rozhlase. Zúčastnila 
sa rôznych literárnych súťaží, na ktorých získala 
rôzne ocenenia. Členkou literárneho klubu 
V.L.A.S v Lučenci je od roku 1991. „ Tak ako 
potrebujem k životu dýchať vzduch tak je pre 
môj život dôležité písanie básní “. Takto 
vyjadrila svoj vzťah k písaniu básní Vlaďka. 
 

Bez slov       
                                                                         

Na múriku boli slová zbytočné.                                               
Dvaja slimáci v  objatí,                                                            

zlepení do peny                                                                        
Nemý, bez slov.                                                                       

Závidel som ich pravdivým dotykom .                                    
A hanbil sa za to, 

že mám jazyk. 
A slová rozprávam. 

       
Chcem utekať po bosej tráve,                                               

do rúk chytať vzduch                                                            
a slnko odrážať                                                                      

od žeravej pokožky.                                                             
Rásť od koreňov kvetov,                                                       
opelená nožičkami včiel,                                                            

len tak nahá                                                                         
ako kamene v potoku,                                                          
roztečená po slobode                                                            

ako voda.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                           

Sám pred sebou                                                                    
si kľakni na kolená                                                               
a s krížom na čele                                                                 

vyber cestu po ktorej                                                             
budeš kráčať.                                                                           

Podaj sám sebe                                                                        
ruku na zmierenie.                                                           

Nebudeš iným                                                                    
pred dverami kľačať.                                                           

Rozsypaný čas                                                                     
                                                                                             
Hodiny aj mne                                                                         
krájajú veľkým nožom                                                       
rozsypaný čas.                                                                  
Do rúk nemôžem                                                                                             
ho chytiť,                                                                           
dobehnúť sa nedá                                                             
Dnes nie som tým,                                                            
kým som bola včera,                                                        
pred rokom.                                                                      
A meniť sa budem                                                            
z hodiny na hodinu                                                          
stále viac a viac, 
kým nedozriem a nezvädnem raz. 
 
 

 
 
Pocit                                                                                    
 
Tak ako kliešť                                                        
cudzopasí na psovi,                                                
tak je prisatý                                                            
aj on na tebe.                                                         
A hoci si mu                                                           
pristavil rebrík,                                                       
aby konečne                                                           
z teba zliezol, 
neodchádza. 
Z vlastného pocitu 
sa musíš                                                                           
vylízať sám.                                                      
                                                                               
       

 
                                                                         
Ruka priateľa                                                    
                                                                               
Až zablúdim,                                                          
tak mi ukáž cestu. 
V tme rozsvieť 
všetky svetlá.                                                               
A keď budem stáť                                                  
špičkou nad oknami,                                            
zamávaj na mňa                                                     
prstom                                                                 
z druhej strany.                                                     
             
 
 
 
 
 
                                                               

VLADIMÍRA ĎURÁKOVÁ: 
 

 

Žije a pôsobí v Lučenci. 
Pracuje v sociálnej ob-
lasti. Sociálna práca, 
ktorej sa venuje je pre 
ňu nielen zamestna-
ním, ale aj koníčkom 
a srdcovou záležitos-
ťou. Jej literárne prvo-
tiny uzreli svetlo sveta 
už na základnej škole. 
Publikovala v rôznych 
literárnych časopisoch 
a zborníkoch. 



                                                                                             

Moje more 
                                                                                    

Moje more                                                        
pláva po slobode                                                       
má farbu pokoja,                                                

močí si nohy                                                     
v korunách stromov.                                          

Je tak čisté,                                                      
že ostávam pri ňom                                           

úplne uvoľnená                                                  
a okovy celého sveta                                         

mám spadnuté                                                     
pri nohách.                                                         

Spí hlboko vo mne                                             
a len tak niekedy                                                

vypláva na povrch                                              
mojej duše.                                                         

             
                                                               

ESO 
 

Peniaze nás zvádzajú   
aj rozvádzajú, 

schádzajú aj rozchádzajú, 
vždy vyložia na stôl ESO 

a nad nami vyhrávajú. 
 

Pozri sa na život   
z opačnej strany, 

keď budeš stáť    
za dverami 
a skončí sa  

posledný súd.        
A povedz 

na akých základoch  
bol tvoj dom postavený, 

po akých dlaždiciach 
si chodil po celý čas. 

 
                                                                                     

Dlane 
                                                                                                     

Stôl a na ňom dlane. 
Dve cesty, ktoré sa presekli. 

Sú také vyšúchané 
a hladké v mojej pamäti.  

       
                                                                    

Orchester 

 
Moje myšlienky 

sú ako hladká ruka,  
učesaná tráva, usmiaty úsmev, 

rovná cesta,      
zladený orchester.  

Fotky v škatuli                                                                                   
 

Ich tváre patrili  
zabudnutým osudom. 
Žlté pohľady sa na nás  
pozerajú zo zubatého papiera. 
Prstami ich ticho hladí   
tma v škatuli 
a rozsypaný čas. 
 

Ja a ty 
 

Neutekaj, nebež 
po okraji môjho oka. 
Zostaň, budeš mi robiť spoločnosť.   
Nebudeme sami. 
Zostaneme tu my dve. 
Ja a ty. 
Slza na mojom zarosenom oku.  
 

Starci                                 
 

Príbehy sa zdôverujú 
sami sebe. 
Cítia vplyv zemskej príťažlivosti, 
plávajú po rozliatej rieke.  
Čas umýva ich zaprášené kolená. 
Šediví starci na olúpanej lavičke. 
 

Strom 
 

Ponúkol si mi strom.      
Ešte prinízky,    
plný očakávaní. 
Konáre si podávali  ruky.   
Čas  rozhodne. 
Odolá, či neodolá nečasom.  
 

Piesok       
 

Akí sme márniví, 
rozdrobení medzi prstami        
Sme piesok, čas    
a potom nič. 
Na všetkom nám tak 
veľmi  záleží 
Dva metre pod zemou, tma 
šaty, topánky a písmená  
Tam leží ..... 
Po rokoch to už nik nečíta    
Len listy padajú.... 
Oblaky, vietor nás odfúkne 
Ako niečo čo tu bolo 
časť zeme. 
Už tu nikdy nebudeme. 
Tak netrápme sa 
Žime v tejto chvíli. Teraz 
 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ženozem 
 

Už fúka od západu 
mesiac mizne na vlastnej hrane 

a ja prvý, bosý. 
Opatrne kladiem prsty 

na tvoju tvár. 
Pohladím každú puklinu 

sypem do nej cukor. 
Biele krištály sa rozpustia, 

zalejú každú nedožitú vášeň. 
A keď slnko rozpustí 

všetky naše skryté hriechy  
staneš sa matkou 

ďalšej jari. 
 
 

Bez rany, krvi a bolesti 
si nasadím kamennú tvár 

a úsmev podľa šablóny 
v ktorom rozčítam 

všetky tvoje rozprávky. 
Ňou svet sa točí 

voda padá 
kameň vlhne 

úsmev odteká. 
 
 

 

 
 
 

 
 
Impresia 
 
Šero 
vykrajuje zo stromov 
posledné zvyšky ticha. 
Z jesenného lístia 
čítaš 
o ľahkosti bytia. 
Pohrabeš, 
navrstvíš, 
spáliš... 
Moc je ukrytá v pahrebe. 
Počuješ tlkot 
babieho leta 
kdesi 
v tvojom lone 
sa lámu jeho tiene. 
A mesiac 
ako prekvasený peceň 
kŕmi tvoje telo 
falošným spánkom. 
 
Večery 
Majú pazúry mačiek. 
Driapu deň po dni 
ako 
obnosené šaty. 
Tieňohra 
čo nás núti 
prešľapovať v slepých stopách... 
s myšlienkami hráš šach-mat 
ukrižuj ich 
aby 
strach z nás nevypitval  
posledné amen. 
Sme zjazvení od okov 
čítame vzduch 
píšeme vodu 
čo 
zaplaví 
tieto trhliny (v nás). 

FRANTIŠEK SZÉPLAKY: 
 

 

Píše poéziu, hrá divad-
lo, podniká a zároveň 
je aj mecenášom  kul-
túry. Pravidelne sa zú-
častňuje literárnych sú-
ťaží,  naposledy získal 
prvé miesto v literárnej 
súťaži Tak píšem ja.... 

 

ŠTEFÁNIA DRASTÍKOVÁ 

Pedagogička, ktorej 
záľubou sa stala nie-
len poézia, ale aj ma-
ľovanie, jej výtvarné 
diela boli prezento-
vané na októbrovej 
výstave „Jesenné st-
retnutie“. 

 



                                                                                             

Tvoja koža 
 

Bez začiatku a konca 
praskajúca v mojom tele 

ako 
pravda 

oblečená donaha. 
Chvenie... 

Moje oči cítia 
tento presah 

keď rozbíjame priestor 
ako vyhorené prskavky. 

Cez lásku 
čo sa škriabe po stenách 

padáme 
ako omietka... 

 
 

Medzi týmito riadkami 
sa plazí had 

a jeho vyzlečená koža 
ma obrastá 

každým dňom. 
Ukrytá nahota 

oblečené slová. 
Prerastáš 

s rozopnutou dušou. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX 
 

pojmy a dojmy 
v  mysterióznom podaní... 
človek stojí a stred neba  počúva reči.. 
..vytlačený prameň ducha zavzdychá 
a vyschne... 
antisvokor sa smeje... 
..stlačiť a otočiť ošúchaný návod na použitie 
duše... 
to smieme... 
 

XXX 
 

potrebujem zhasnúť sviečku citom... 
márne blúznenie v blúze... 
ako zápal ako remienok 
na zápästí priateľské škrabance... 
štípu... 
a farebný lúč steká z obrazu... 
odrazu je preč... 
 

XXX 
 

autá ma kŕmia prachom... 
bolo  a nie je... 
tak si sa tváril nebovo... 
za sklom 
tvaroval tvár 
do okuliarov s dymom... 
 
XXX 
 
zamatový pavúk sa stratil... 
..dnes ráno... 
..mám prázdny stôl a rečičky v obdĺžniku... 
..na lúke zvonia kvety... 
..lúčenie... 
..na celý život... 
..ráno sa zobudíš chlape... 
..neboj sa ... 
..nájdeš si ľahtikárku... 
 

MONIKA RAČKOVÁ 
 

 

Pedagogička – učí výt-
varníctvo na ZUŠ v Pol-
tári, okrem poézie sa 
venuje aj maľbe, naj-
mä na sklo a ilustrá-
ciám. 

 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prameň 
 

Raz. 
Kdesi v poli 

otvorila zem oko, 
z ktorého vyšla Božia slza. 

Tá napojila ľudí 
i zvieratá. 

 
Odvtedy  

neprestáva tiecť 
potôčik dolu lícom. 

 
Pokľakni, 

zataj dych.  
Si toho svedkom. 

 
 
 
 

Bez chrbtovej kosti 
 

Až doznejú slová 
a pieseň sa zamotá, 

financ majster nezaplatí , čo treba. 
Potom už človek môže zgegnúť  

akože bez slova. 
Len tunely nám ostanú 

ako večná spomienka 
na pomníkoch dnešnej doby, 

kde padajú státisíce a milióny. 
Čože je človek v dnešnej hre? 

Ubolené srdce  
a pár výkričníkov bez chrbtovej kosti!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 

Povzdych 
                                                            
Čo to  
na povale klopoce? 
 
Večnosť !!! 
 
Pavúk v rohu pradie sieť. 
 
Otĺklý  povzdych 
 sa ako hostia lepí na podnebie. 
 
Plachosť spútava krehkosť slov. 
Nesie sa, 
ruka v ruke. 
 
Kde- tu človečí vzdych. 
 
Trasie sa bytie v šoku. 
Chlieb, voda a štipka soli. 
Tak rýchlo sme, Bože, tvoji. 
 
 
 
 
Nezabudnuteľný  
 
V tomto svete divov 
oklieštenom  
čo uniká pomedzi prsty 
Každý deň sa kajám 
 
Hriešnik 
túži  povstať z prachu  
Plameň horí v plameni 
 
Za svetlom večným stúpať 
nie len teraz ale vždy 
aj keď sa duša pomýli 
treba žiť 
veriť 
To nikoho nezlomí 
 
Na úskalí ciest 
v blatistom jarme 
rozkvitá púčik nezábudky 
Jej vôňa Boha privábi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÁN TINÁK: 
 

 

Františkán, brat Mário 
z Fiľakova píše najmä 
duchovnú poéziu. Mi-
nulý rok mu vyšla zbier-
ka básní „Priateľom“. 

 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anjel 
 

Anjel v nás 
Vie 

že je ešte čas 
Víno nedozrie 

kým neokúsi slnko, vieru. 
 

Ďakujem za krídla Bohu 
za to, že chcem  

vystrieť ruku, nohu 
a verím 

na dôveru. 
 

 
 

"Ča-ča" 
 

Nech sa páči 
Ponuka široká 

Ktorá padne do oka? 
 

Ako na pekáči 
Niektoré zhoria 

Iné dymy zmoria. 
 

Kde sa dvaja bijú,  
Tretí víťazí 

kľúč od reťazí. 
 

Hlavne, že žijú! 
Spomienky na leto. 
Jeseň? Keď len to... 

 
Nedbám. 

Jedna – nula. 
A si sám... 

 
 

Záhrada 
 
Záhrada plná ruží 
Načo vlastne sú nám muži? 
Trápenie... 
Áno, alebo nie? 
Uvidím. 
 
 
Záhada plná otázok 
Mimika a predsa bez vrások 
Zúfanie, 
Keď príde lúčenie 
Nemý Mím. 
 
Chcem byť s ním! 
 
 
 
Tá druhá 
 
Kam sa podela rosa? 
Hľadám v tráve 
Kvapky bosá 
Bosorka! 
 
Nuž predsa dáždnik treba 
Keď rosa "prší" z neba 
Žiadna kosa, iba 
Potvorka. 
 
Smiem? 
Ó, nie, ďakujem! 
Druhá v poradí? 
Nemám záujem! 
 
 
 
Láska 
 
Nakúpim pol kila lásky 
Ktorá vyhladí  
 
Sem-tam  nebo smutné 
A rybníky, potoky 
sú trochu mútne 
Opravíme odtoky! 
 
Láska je zázrak  
 
V seba, v Boha, v ľudí. 
Jednoduchá ma nudí! 
 
 
 

DIANA ČECHOVIČOVÁ: 
 

 

Niečo o mne... 
Mám rada ľudí, prírodu, 
hudbu, spev, tvorbu a 
dúhu po daždi ;) 

 



                                                                                             

Psie víno 
 

Dotkli sme sa psieho vína, 
Neviem, čia je to vina? 

Aj keď tma je blízko, 
Svetlo stále rozhasína 

Iskru dotykov. 
 

Dotkli sme sa seba  
Tebe stačí altánok  

A ja už hľadám podnájom. 
Sen? 

 
Rozplynul sa v tej chvíli, 

Keď  píla  konár píli. 
 

Realita? 
Áno. 

Už mi viac neber spánok! 
 

Kto  mohol tušiť 
čo znamená, 

pomoc  na konci ramena? 
 
 
 
 

"Bit-Kár" 
 

Každý iný 
Nik nevinný 

Ktože hádže kameňom? 
 

Nikdy nebi 
Ani v nebi 

Neskús myknúť remeňom. 
 

Tvoja tvár už 
Sedí v hlave 

Čo ak pravda bola to? 
 

Mohol rukou  
A nie nohou!! 

Dobrá rada nad zlato! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľké dieťa 
 
Ako malá 
vždy som sa bála výšok. 
 
Dnes rada lietam 
Terapiou najlepšou 
Je jednoznačne šok! 
 
Ako malá  
často som snívala  

 
Dnes sny žijem 
A o pezimizmus 
Nezáujem! 
 
Ako veľká  
vždy som chcela zostať  
sama sebou 
 
dnes som veľké dieťa 
s úsmevom a nehou! 
 

Hviezdne nebo 

došli slová, zas a znova 

otvára sa hviezdne nebo, 

kde bývala som s tebou.. 

už je tma, objím ma! 
 

 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď sa cítim ako... 
 

Keď sa cítim ako, stroskotaný hrad, 
keď mi chýba kamarát, 

keď úsmev hľadám a neviem ho nájsť 
viem,  je tu Boh, chráni nás. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Nová členka klubu, talentovaná, píše poéziu aj 
prózu.... 
 
 
Vykorenená 
 
Nalomená na polceste, 
vyplavená  
vyschýnam. 
Vykorenená z predstáv, 
až do kostí 
budem stále kričať 
a kopať 
a búchať, 
kým ma  neodeješ 
do zhmotnených nocí. 
Až potom nájdem svoje miesto 
prvého odpočinku. 
 
 
 
xxx 
  
Nahnutá 
k hrotu tvojho jazyka. 
Oslepila ťa 
v žiare kučier už. 
Nepleť sa mi do ciest, 
vychodených tisíckrát. 
 
 
Psie dni 
 
Explózia v dlani, roztrieštené svetlá.  
Na prstoch tmavomodré sriene. 
Mám ich z bitky o slnko. 
mám ich z ciest, 
z nástupísk 
i z tiem 
Sledujú ma aká som 
a aká zostanem. 
 

JÚLIA ONDREJKOVÁ: 

 

Študuje, píše poéziu a  
prózu, ktorú uverejňuje 
na svojej web. stránke 
www.julisalove.estranky.
cz 

 

EVA KMEŤOVÁ: 
 



                                                                                             

Atlas tvojho strachu 
 

Veky ti spŕchli z tváre, 
domov si prepásol.  

Olúpaný lak na nechtoch  
vrhá tieň 

na chránený druh 
tvojich stôp. 

 
Budem ťa čakať  

na križovatke prísľubov, 
kým nevystúpiš. 

 
 
 
 
 

Poučky pre laičky rodia dnešné čudáčky. 
 
Jeden jediný deň vo svojom živote si spisovateľ 
zaručene zapamätá. Je to deň, kedy jeho krv, 
pot a iné telesné tekutiny budú ocenené – 
predovšetkým morálne – a nadobudne ten 
márnivý, no zato trvácny pocit, že mu osud 
nadelil do vienka výnimočný talent, ktorý sa len 
tak nevidí. Každého autora, ktorý napísal svoje 
prvé dielo súce na vydanie tento pocit ovládne 
a kŕmi jeho ego do prasknutia. To, že vzostup 
prináša pád, vie každý, len on nie. Nie v tej 
opojnej chvíli. Nebola som o nič lepšia, než 
vyššie zmienení mliekopisci. Pri ohlasoch, ktoré 
ku mne doliehali po vydaní tej žiackej slohovej 
práce na tristovke stranách, som sa cítila 
minimálne taká veľká, ako samotná mater Jany 
Eyrovej. Nikto by ma nepresvedčil o opaku. Keď 
už doznievali ohlasy, prestávali chodiť ponuky 
na rozhovory a kritiky sa zúžili do niekoľko 
riadkových stĺpcov v literárnych časopisoch, mi 
budúcnosť predpovedal môj mentor. Veľký 
človek, s veľkými knihami a ešte väčšími 
pravdami.  
„Myslím, že teraz, keď sa eufórii konečne 
uráčilo doznieť, je najvhodnejší čas na to, aby 
som ti povedal jedinú, za to veľmi vzácnu 
vlastnosť spisovateľov. Ak sa chceš ňou stať, 
byť naozajstnou spisovateľkou a nie len ikonou 
knižného impéria, ktorý mľaská po predajnosti 
otrepaných príbehov, napísaných marionetami 
s predajným podvozkom, tak si ju vezmeš 
k srdcu,“ začal s jednou z mnohých prednášok. 
„Musíš pochopiť, že ženy v literatúre sú 
odsúdené na romantické príbehy, ženské 
romány a hlavne do filozofie nezasahujúcej 
symfónie emócií zhutnenej do historiek. Ani 

jednej sa toto konštatovanie nepáči, ale 
bohužiaľ, je to tak.  
Tvoja prvotina bola výnimočná. Priznávam, že 
to bol príjemný vánok do tohto hustého trhu, 
nebol to však vietor, ktorý by niečím pohol, ak 
mi rozumieš. Si však veľmi schopná, talen-
tovaná a dokážeš vytvoriť oveľa uveriteľnejší 
svet, skutočné postavy a hlavne priniesť 
čitateľovi vieru v to, že to, čo si vytvorila, si 
vytvorila len a len pre neho. To, čo ti teraz 
poviem, si dobre zapamätaj. Bude to tvoj 
recept na najlepšiu tortu slovenskej literatúry – 
o tom nepochybujem ani v najmenšom. Každý 
dobrý spisovateľ je v skutočnosti schizofrenik. 
Nemyslím to metaforicky. Výnimočný romá-
nopisec je pomätenec, ktorý má toľko identít, 
koľko postáv vytvorí. Musí s nimi zrásť, žiť ich 
v skutočnom živote, prežívať ich život, ich 
pocity a to nielen obrazne, ale naozaj. Chodiť 
na miesta, kam ich chce v príbehu vyslať, jesť 
rovnaké jedlá, učiť sa a rozprávať ich jazykmi 
a milovať, nenávidieť tak, ako to majú pred-
určené oni a napokon s nimi opätovne umrieť. 
Prevziať na seba bremeno blázna, pestovať ho 
v križovatkách svojho umu, podľahnúť mu, ako 
dlaniam milenca. Skôr, či neskôr, sa každý 
spisovateľ dostane do stavu, kedy z tých 
križovatiek nebude môcť uniknúť. Tak ale 
vznikajú skutočné literárne skvosty. Nechceme 
si to priznať, pretože máme strach o hodnoty 
našich diel. Rusi však o tom vedia svoje,“ 
žmurkol a chrbtom ruky mi zavrel ústa, ktoré 
som nechala otvorené dokorán, hoci ani tak sa 
mi nedostávalo dostatok kyslíka. Vtedy som si 
totiž uvedomila, že má sakramentskú pravdu 
a že mi práve vykreslil moju neodvratne 
blížiacu sa budúcnosť. Nebol to strach, ktorý mi 
v tej chvíli stiahol hrdlo. Môj učiteľ vedel 
presne, čo cítim a vedel aj to, že mi to povedal 
práve preto, aby som skôr, či neskôr uviazla 
v tej lepkavej pavučine, odsúdená na zožratie 
svojimi vlastnými príbehmi. Jednoducho sa 
pousmial nad dobre zasadeným chrobákom, 
ktorý hľadal východ z mojej hlavy a naďalej 
usrkával kávu. Vtedy som mala pocit, že to, čo 
som vytvorila ešte nestačí a že zviera, ktoré ma 
celý život zožiera, nedychtí po tom, čo zo seba 
vytlčiem. Ale po tom, čo do seba zasejem.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Strednej 
odbornej škole technickej v Lučenci, kde vy-
učuje nemecký jazyk a dejepis. Písať začal po-
čas vysokoškolských štúdii. Venuje sa 
predovšetkým poézii.  Členom literárneho klu-
bu je od roku 2010. 
 
 

 
Čiernobiela láska 

 
Lastovička na elektrickom vedení –  

štebotala. 
Dotkol sa jej rukou, 

bola ako pobláznená a on tiež. 
  

Vyšplhal sa hore, 
objal korunu, 

chcel nájsť plod. 
Možno sa patrí, nepatrí? 

Namiešať  
i drink z  plodu 

letné ráno pri teplote -3. 
 
 
 

V piatok večer ideme do mesta 
 

Zabíjam vínne mušky –  
úlomkom dvojsečného meča –  

teraz tu ležím  
vnútri ma ťažia vinné myšlienky: 

podarí sa mi 
pred podnikom zaspievať, 

zahrať si melodrámu, 
potykať si s Monikou? 

 
 
 

 
 
 

Výpoveď lenivého človeka 
 
 
Uštipnem ťa do zadku, 
nalaď sa podľa mojej chuti, 
obleč si nerozhodný strach, 
vôňou sa nechaj opantať. 
 
v miestnosti smrdí  hnoj 
brucho je plné  metánu, 
predsieň horí a  je jedno, 
že  spadne polovica kumbálu, 
v myšlienkach  straší, 
heslo nemyslieť. 
Iba zabúdať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VLADISLAV KRÁL: 
 

 

Vladislav Král (1987) sa 
narodil v Levoči. Štu-
doval učiteľstvo ne-
mecký jazyk a litera-
túra – história na 
Filozofickej Fakulte Ka-
tolíckej univerzity v  
Ružomberku a na Fa-
kulte humanitných 
vied Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srdcová záležitosť. 
 

Dnes mi amputovali srdce. 
Jazvu si odniesli cudzopasníci 

nevedno kam. 
Zostala po ňom čierna diera 

plná krivoľakých zákrut. 
Diagnózou bol sebaklam. 

Pohrám sa s tou fázou bez srdca, 
pritúlim sa k bezduchosti. 

Zo slov mi zostali len frázy 
a jašteričí chvost.  

 
 

Človekovi. 
 

Tam kde sú hranice 
bezbrehých riek 

vznikol človek. 
Zabudol ako chutí vôňa 

jesenných jabĺk  
keď odišiel z Raja. 

Pochabou plachosťou 
zanevrel na vodu  

v horských bystrinách  
veď ju pije  len z plastových  

fliaš. 
 
 

Predohra. 
 

Na začiatku  
nie je dôležitý 

koniec, 
ale zápletka utkaná  

z pavučiny. 
Túžba rozsiata 

 z ošatky, 
erotika zametená  

pod koberec  
snov. 

Úvaha. 
 
S pocitom, že nie si  
z tohto sveta, 
pozeráš na hviezdy. 
Vôbec nie sú opustené. 
Aj keby stonka na tráve 
nemala vyrásť, 
si nahá ako steblo vo vetre. 
Priehľadná. 
Objav pre hviezdne zákutia. 
Ak by si nechcela, 
dosiahneš čo chceš, 
mávnutím ruky. 
Nakŕmil by si ju chlebom, 
obmotal drôtom zo všetkých strán, 
v krabicovej forme ponúkol  svet. 
Ty si však všade, 
 len nevieš kam utekáš. 
Zastaň!. 
 
 
Pochybnosti. 
 
Zle si sa prebudil  
do nahoty. 
Odplatou sa ti stanú, 
dievčenské pery, 
dohryzené perá, 
zbytočné dvere, 
vysedené drevá. 
 
 
Sebavedomá. 
 
Koketnou  chôdzou 
lásku som zachytil 
vôňu tvojich mihalníc 
natretú v mede. 
Pochabé písmená v rozlete, 
strapaté úsmevy. 
Modelom tieňa  
líhaš si v predstavách 
kódovanou rečou 
presviedčaš dyslektika 
o svojich rozmaroch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGOR LIŠKA: 
 

 

Hmm, čo by som už len 
o sebe napísal ? Aha. 
Snažím sa prežiť svoj 
život najlepšie ako sa 
dá a mám dojem, že sa 
mi to nie vždy darí. 
Chýba mi skromnosť... 

 



                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siluety ľudí, 
nehýbu sa ... 

 
stoja,  

stoja ako sochy 
 

obraz –  
temné, temnejšie 

ba ani klaun 
nemusí už pre nich  

kresliť slzy. 
 
 
 

Pošliapané lístky na asfaltových chodníkoch, 
obraz našich sŕdc, 

strach –  
tisíce malých ihiel v chrbticiach. 

 
My bezduchí 

náhliaci  sa nevedno kam. 
 

Urážkami nahrádzame tituly, 
nadávkami rastieme. 

 
Nevieme ani plakať, 

skuvíňame 
pod váhou vlastných slov. 

 
 
 

Láska? 
Zaspávam s úsmevom, 

zaspávam s myšlienkou, 
verím, že noc 

pre mňa znova bude dňom. 
 
 
 

Obrazy chlapca 
Som chlapcom, 
nenachádzam samého seba, 
som z dobrej rodiny, 
šťastnej a smutnej zároveň, 
môj život je obrazom, 
žijem bez slnka, 
v meste plnom lásky, 
ktorej stopy sú na záchodoch, 
v parkoch, na námestiach v kríkoch 
v obrazoch. 
 
 
Každý deň ťa vidím, 
vidím seba v tebe, 
nás v nich a ich v nás. 
Vliezajú a vracajú sa do dier, 
z ktorých sme všetci vypadli. 
 
Cítime teplo,  
hreje nás rozpálený asfalt, 
zohriaty železobetón z monštier, 
ktoré architekti nazývajú budovy. 
 
Cítime výpary zo skládok, 
malé, tmavé očká na svojom chrbte, 
farebné obrazy, červené, zelené, modré a žlté. 
 
Je šanca, že budúcnosť? 
 
 
Kroky 
 
Môžem len kráčať – 
strácať kroky. 
 
Kam sa podeli 
moje veselé rýmy, 
s ktorými dni boli teplé 
aj počas tuhej zimy? 
 
 
Zlatko zapáľ, 
zapáľ mi poslednú cigaretu, 
chcem posledných pár ťahov, 
vieš, že sme 
vždy lietali v oblakoch, 
pozorovali lietadlá, 
no potom... 
 
Nuž osprostela si, 
keď  ti boeing narazil do hlavy, 
potom našiel som ťa 
s krátkou pamäťou. 

 

DANIEL SZOÓ 
 

 

Študent, nový člen LK, 
píše poéziu, hrá di-
vadlo, skrátka výni-
močne aktívny, mladý 
človek ako sa patrí... 

 



                                                                                             

O deťoch 
 

Deti sa učia to čo chcú, 
hrajú sa na pieskoviskách, 

v ruke obed, 
suchý rožok ich mamy, 

klebetia o chlapoch, 
o Havane, Iguane, Brezničke 

o tom koho, ktorá a kde vyfajčila 
deti sedia, dospievajú 

predstavujú si dospelosť  
v počte olízaných čepiek, 

do krvi vydratých rozkrokov. 
 
 
 

Už ma neprekvapí nič,  
len prekvapenie,  

šťastná tvár, 
neopité dieťa, 

nesfetovaný bezdomovec, 
dlhovlasá, kučeravá slečna s melírom, 

tváriaca sa ako panna, prosiaca o odpustenie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SLOVOM K SLOVU 
 
 

 
Je názov cyklu literárnych aktivít podľa ročných 
období. Tento netradičný projekt bol úspešný a 
finančným príspevkom ho podporilo aj MK SR. 
V rámci stretnutí sa uskutočnili autorské 
čítačky, uviedli sme dve nové publikácie, konali 
sa tvorivé dielne, stretli sme sa s členmi LK 
Madokýš,  nezabudli sme ani na výročia 
významných  literátov regiónu a zavŕšením je 
vydanie tohto literárneho zborníka, ktorého 
názov sa zhoduje s názvom celého cyklu. 
Zámerom bolo pripomenúť 20. výročie za-
loženia LK V.L.A.S. pri Novohradskom osve-
tovom stredisku v Lučenci a úprimné poďa-
kovanie dlhoročnej vedúcej klubu p. Jarke 
Sivákovej. 
 
 
 
 
Fotogaléria: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



                                                                                             

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


