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Vážení literárni priatelia, 

 

v tomto roku si pripomíname spolu s vami 25 rokov založenia literárneho 

klubu V.L.A.S.  Počiatočné nadšenie prešlo do systematickej práce, a stalo sa, 

hlavne pre vás, dôležitou súčasťou nielen trávenia voľného času, ale aj života. 

Na stretnutiach ste našli nových priateľov, ale aj iné pohľady na literatúru 

a umenie vôbec. 

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, ktoré v začiatkoch  zastupo-

vala Jarka Siváková, vás prichýlilo pod svoje krídla snažiac sa vytvoriť čo naj-

optimálnejšie prostredie pre tvorbu. Už od začiatku to bola možnosť vzájomnej 

tvorivej konfrontácie a samozrejme začali sme vydávať prvé zborníky vašej 

tvorby. Veľmi zaujímavé bolo sledovať, že napriek rôznemu veku a dosiah-

nutému vzdelaniu ste našli spoločný cieľ a tým bola literárna tvorba. Vzájomne 

ste sa dopĺňali a rešpektovali. Možno to bolo aj vedením pani Koškovej, ktorá 

ako skúsená poetka vás láskavým usmerňovaním viedla a vedie dodnes. Patrí 

jej náš obdiv a vďaka.  

Verím, že vás tvorivosť neopustila ani po štvrťstoročí. Tak ako je to v ži-

vote, tak aj v literárnom klube V.L.A.S, jedni odišli, iní prišli. Toto striedanie, 

verím, prináša nové pohľady na vašu tvorbu, otvára nové obzory, a je  oboha-

tením  pre všetkých. 

V tomto jubilejnom roku ste mali možnosť obuť si túlavé literárne topán-

ky a vydať sa po krásach regiónu a pozrieť si miesta, ktoré ovplyvnili tvorbu 

významných slovenských spisovateľov. Kolega a súčasný vedúci klubu Michal 

Abelovský vám pripravil opäť netradičné inšpirácie. Dovolím si tvrdiť, že vás 

obohatili, inšpirovali  a priniesli do vašej tvorby nové témy. 

Do ďalších rokov vám prajem hlavne zdravie  a radosť z tvorby. 

 

Mária Ambrušová,  

riaditeľka  

Novohradského osvetového strediska v Lučenci 
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Pár slov o projekte 

 
Zrodil sa nápad, vymyslel názov, všetkému predchádzala výzva autorom, na 

ktorú sa prihlásiť mohol každý. Zámerom bolo sprítomniť krásu slovenského 

slova, písania, čítania, ale aj spomienka na Mateja Hrebendu v roku 220. výro-

čia jeho narodenia, ktorý nosil chýr o knihe, v rimavskom kroji aj kraji s batôž-

kom a často hovorieval... „Nemám nič, nežiadam nič“. 

Preto aj prvá časť projektu mala názov „Putovanie s batôžkom slov“ a tvorili 

ju bloky literárnych  čítačiek. Cieľom boli prezentácie autorskej tvorby na net-

radičných miestach, ako na turistickej rozhľadni Slopovo, Kamenných vrátach 

nad Budinou, prírodnom útvare vulkanických vyvrelín, v Polichne, rodisku 

B.S. Timravy, či obchodnom centre Galéria Lučenec. Súčasťou putovania bolo 

NOVLITERO, čo je vlastne skratka Novohradských literárnych osobností, sna-

hou bolo pripomenúť si výročia celkom 18 regionálnych literátov (Július 

NOGE, Ivan KUSÝ, Viera MIHÁLIKOVÁ – HANDZOVÁ, Michal GÁFRIK, 

Božena Slančíková TIMRAVA, Ján KOŠKA ...) a začať tradíciu literárnej tu-

ristiky po stopách významných no často neznámych literárnych osobností.  

 

Prvá časť sa realizovala počas dvoch  sobôt, 10. septembra a 15. októbra 2016, 

celkom na 5 miestach. 
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Druhá časť projektu je venovaná 25. výročiu založenia Literárneho klubu 

VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci a to je aj dôvod na 

uvedenie tohto literárneho zborníka.  

 

 

Hlas neutopíš či utopíš? Vlas, ako skratka literárneho klubu či obyčajný ľudský 

vlas? Je vôbec potreba HLAS či VLAS utopiť? Alebo je to vlas ako nástroj 

písania, alebo nepísania? Vlas na hladine, rovnako ako aj  hlas, sa vnímať dá, 

ale pod vodou, vlas a aj hlas sa pomaly stráca a prestávame mu venovať 

pozornosť... 

Tieto parafrázy názvu projektu si môže každý vysvetľovať ináč... 
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Postreh lektorky 

 
Nikto nikdy neskúmal, prečo ľudia potrebujú estetické zážitky. Možno preto, 

aby sa aktívnejšie zúčastňovali na behu života. Množstvo estetických zážitkov 

na nás čaká v prírode, v spoločenskom styku ale aj medzi ľuďmi, ktorí majú 

spoločné záľuby. Takáto magická medzihra sa deje aj v literárnom klube 

VLAS. A to nielen občas, ale v každom kalendárnom roku. Za čo patrí vďaka 

organizačnému vedúcemu klubu pánovi Michalovi Abelovskému. Vďaka jeho 

skvelým nápadom si naši členovia mohli vychutnať záujem verejnosti o vlastnú 

tvorbu aj v tomto roku cez projekt H/ Vlas neutopíš... Putovanie s batôžkom 

slov. Dá sa putovať s batôžkom slov? Myslím si, že áno. Slová zviazané v ba-

tôžku, v pomyselnej knihe, prinesené medzi ľudí, sa stávajú svetlom, ktoré os-

vecuje dušu i srdce. Tak ako v rozprávke otvárajú slová trinástu komnatu 

a hľadajú odozvu.  
 

 
 

Prvá púť s Hrebendovským mottom viedla našich členov v sobotu 10. sep-

tembra do Klenovca. Tam, kde sa narodil Vladimír Mináč, ktorého múdrosť 

a progresívne myslenie rezonuje dodnes a ani rôzne kuvičie hlasy, ktoré ho  

znevažujú, neuberú na sile jeho  myšlienok.     
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Po náročnom výstupe na sedlo Chorepa a  Rozhľadňu Slopovo všetkým  zú-

častneným, ale i náhodným turistom dobre padol oddych pri prednáške o osob-

nostiach Novohradu, pri poézii a  pôsobivom výhľade na okolitú prírodu. 
 

 
 

Aj druhé putovanie do rodiska Jána Košku, literárneho vedca, prekladateľa 

a básnika s výstupom na Kamenné vráta a pripomenutím si tejto osobnosti, 

ktorá by sa dožila v tomto roku životného jubilea 80 rokov bolo zaujímavé.   
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Putovanie pokračovalo do rodiska B. S. Timravy v Polichne. Návšteva  pamät-

ného domu, kostola a starodávnej školy, kde autori mali tvorivú dielňu, atmo-

sféra dýchajúca históriou a priblíženie života obce, ale i zaujímavé rozprávanie 

starostu obce o kolujúcich historkách  slávnej rodáčky  zaujali každého. Krčma 

u Ťapákov bola pre všetkých pri pohostení a družnej debate s občanmi   bod-

kou za zážitkami, ktoré členovia literárneho klubu v túto sobotu zažili. Po 

pobyte v Polichne sa všetci presunuli do oddelenia obchodného centra Galéria 

v Lučenci.  
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Tam si mnohí z návštevníkov vypočuli ukážky z tvorby autorov. Mnoho kupu-

júcich sa pristavilo pri autoroch prednášajúcich verše, a pri bloku NOVLITEO 

počúvali so zaujatím o osobnostiach, na ktoré by sme nemali zabúdať, pretože 

preslávili Novohrad.         

Tretím podujatím projektu / H / Vlas neutopíš   Putovanie s batôžkom slov  bol 

spätným pohľadom do štvrťstoročnice trvania literárneho klubu Vlas / Vrec-

kové letisko autorských snov. Členovia klubu, ktorí sa za toto obdobie raz 

v mesiaci  stretávali s tichou a nebadanou krásou literatúry a vnímali jej silu sa 

opäť stretli. Možno si niektorý z nich spomenul na začiatky, na usmernenie, na 

estetický zážitok. Niektorí sa stali renomovanými tvorcami preto, že si zvolili 

povedať určité pohľady na život a veci vlastným spôsobom a originálne (Radka 

Hofmanová, Martin Dzúr). Niektorým sa sen o úspechu v literatúre nevydaril 

podľa predstáv. No každý z nich aspoň na chvíľu podľahol očareniu 

z harmónie slov. Z krásy a vyváženosti viet v próze či vo verši. Je to málo ?  

Je to dosť na zabudnutie negatív, zlých medziľudských vzťahov zhonu, ktorým 

je presýtená súčasnosť ?      

Hana Košková 
 

 

Naozaj ? To už je 25 rokov ? 
 

Všetko tomu nasvedčuje, a tak mi dovoľte, ako „mame zakladateľke“ (týmto 

čestným titulom ma poctila riaditeľka NOS p. Ambrušová), trochu nostalgie 

a spomienok. Pravdu povediac, keď vznikol náš literárny klub, javil sa síce ako 

životaschopný, ale, že si budeme raz pripomínať jeho štvrťstoročie, v to som 

ani nedúfala.   

Založeniu predchádzalo vyhlásenie celoslovenskej literárnej súťaže „Lite-

rárny Zvolen“ v roku 1991. Propozície sme rozoslali na školy, do regionál-

nych novín a kultúrnych inštitúcií, a na prekvapenie prišlo k nám, na No-

vohradské osvetové stredisko mnoho prác, samozrejme rôznej kvality, ale 

niektoré zniesli aj prísnejšie kritériá. Oboslali sme súťaž a hneď získali aj 

niekoľko ocenení. Úspech nás povzbudil a keďže sme mali k dispozícii mená 

a adresy, priam sa núkala myšlienka na založenie literárneho klubu. Nápad 

prišiel po dohode s p. riaditeľkou M. Ambrušovou, ktorá ma poverila vede-

ním klubu. Koncom roka 1991 sme teda zvolali záujemcov na prvé stretnutie, 

dostavilo sa asi tak 25 autorov rôzneho veku a rôznych profesií - od žiakov 

základných škôl, cez stredoškolákov až po dospelých.  
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Schádzali sme sa raz, alebo viackrát do mesiaca, navzájom sme hodnotili 

vlastnú tvorbu, a viedli diskusie nielen o literatúre, ale aj o umení a živote 

vôbec. Literárnych súťaží sa však vyhlasovalo čoraz viac na regionálnej 

i celoštátnej úrovni, a ak sme chceli v nich aj naďalej získavať ocenenia, 

potrebovali sme odbornú pomoc. Oslovili sme spisovateľku  Hanku Koškovú, 

ktorá sa stala odborným garantom tvorby „klubistov“. Vedela pochváliť, 

poradiť, povzbudiť, ale aj kritizovať. Naučila autorov klásť väčšie nároky na 

svoju tvorbu, a pri dosiahnutom úspechu sa držať pri zemi. Hanka Košková 

sa venuje autorom aj v súčasnosti, a možno povedať, že stojí za každým ich 

úspechom.   

 

Premietam si v mysli históriu klubu a dodnes si pamätám mená aj tváre nielen 

tých prvých, ale aj ostatných nádejných literátov, hoci sa ich v klube počas 

uplynulých rokov vystriedalo veľa. Z rôznych dôvodov klub opúšťali a ich ces-

ty sa uberali rôznymi smermi, niektorí ostali písaniu verní, publikujú v časopi-

soch, vydávajú zbierky poézie, píšu scenáre, poviedky, divadelné hry, osvedčili 

sa ako moderátori a herci. Iní sa pod vplyvom životných okolností vlastnej 

tvorbe už nevenujú, ale na roky strávené v klube nezabúdajú. Stretnutí v klube 

sa zúčastňujem už len sporadicky, ale som rada, že mám správy aj o tých, ktorí 

sú roztratení doslova v rôznych kútoch sveta.  

Po mojom odchode do dôchodku som odovzdala klub do naozaj dobrých rúk 

svojmu kolegovi M. Abelovskému, ktorý ho vedie veľmi dobre a neustále zve-

laďuje.  

Prajem LK V.L.A. S. do polstoročnice veľa literárnych nádejí, ktorí ho budú 

naďalej úspešne zviditeľňovať cez svoju literárnu tvorbu.   

Jarmila Siváková 
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Hana Košková 

 
Úspešná spisovateľka a lektorka LK VLAS. Do literárnej tvorby vstúpila v ro-

ku 1976 zbierkou Pod teplom krvi. Odvtedy jej bolo vydaných takmer dvadsať 

kníh. 

Jej poézia bola preložená do literárnych časopisov v Poľsku, Bulharsku, Ru-

munsku a na Ukrajine. Autorka prispieva do časopisov Nové slovo, Romboid, 

Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, Literárny týždenník a iné. 

Venuje sa recenzistike a kritike. V roku 2000 jej udelili Cenu Slovenských 

pohľadov za poéziu. Za dlhoročnú literárnu tvorbu si Hana Košková 11. feb-

ruára 2000 prevzala Cenu mesta Lučenec. 

  

 

 
Tváre 

Do vznikajúcich vrások 

vkladajú 

žlté a červené odblesky 

medzi nádychom a výzvou 

s rečou rozrezanou napoly 

chcú hladkú kožu 

do ktorej vhĺbia jamky s úsmevom 

zaváhania a úzkosť 

priezračnú rovnú čiaru 

vymenia si s krotkosťou 

len na najvyššom poschodí 

predstavia si povinnosti 

ako svetlá ležiace medzi stromami... 

 

 

 

 

 

 

Míňanie nedieľ 

Nedeľa pri nedeli 

akoby som žila 

medzi dvoma škvrnami 

oddeľujem želania  

prehováram stromy 

ku kvitnutiu 

vzdialenosť medzi hrmením a bleskom 

sa skracuje 

držím sa o zábradlie 

o pochybnosť 

či nie je neskoro 

učiť sa preskakovať 

plameňom svetlá... 
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Július Lomenčík 

 
Vysokoškolský učiteľ a spisovateľ doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., po-

chádza z Málinca a od r. 2001pôsobí na Katedre slov. jazyka a literatúry Pe-

dagogickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Autor monografie 

Regionalizmus – prostriedok komunikácie v škole (2000), odborných publi-

kácií Regionálne prvky vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry (2000), 

Interpretačné minimum. Z modernej slovenskej poézie (s J. Tatarom, 2002); 

spoluautor učebnice Kapitoly z literárnej vedy (1998), zostavil viacero meto-

dických príručiek (Interpretácia literárnych textov 1 – 3, Slovenčina netradične 

1 – 3). Plodný publicista, články a recenzie publikoval v literárnych časopisoch 

a prílohách, od r. 1998 rediguje Filologickú revue, napísal heslá do Mikulovho 

Slovníka slovenských spisovateľov (1999).  

Ako básnik patrí do okruhu tvorcov banskobystrického kruhu LITERA 2, do 

jeho zborníkov pravidelne prispieva básňami, ktoré zhrnul do zbierky Infarkt 

citu (1999). V r. 2009 sa predstavil básnickou zbierkou (Z)Rodenie. V oblasti 

vlastivedného bádania sa prezentoval knižkou z minulosti rodného kraja Hor´ 

Máľincon iďen (1998). Jeho najnovším dielom je kniha „Z MÁĽINSKÉ TÚR-

NI POZERÁN“... 

 

PRÍBEH Z MÁLINSKEJ DOLINY 
 

Zakázané ovocie, alebo odtečený čas... 

 

Venujem svojim synom Maťkovi a Marečkovi 

 

 Spoza vrchu Diel sa pomaly dvíhalo augustové slnko, neklamný znak že 

sa svetlo vymieňa s tôňou. Veľkou tľapou lúčov sa dostávalo do dvora dre-

venice na okraji dediny. Jano Košút stihol už od brieždenia svoje pravidelné 

ranné práce okolo statku. Vyšiel zo stodoly na dvor, kde ho zaliali prenikajúce 

lúče a pristúpil k studni. Siahol rukou na kľuku liatinového kolesa a vytiahol 

vedro s čerstvou vodou. Rukami si dobre načrel a poriadne si čľapol do tváre 

a na krk. Trochu sa otriasol a cez pitvor domu vstúpil do kuchyne. Žena Iľka 

ho už čakala so zemiakovou kašou s mliekom. Za stolom sedeli synovia Miško 

a Paľko, ktorí si pochutnávali na praženici. 
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              Miško Košút po raňajkách sa bosými nohami rozbehol za chlapcami. 

Veď dneska pásol kravku Manduľu brat, a tak mohol chodiť, kde sa mu zach-

celo. Úplne sa vnoril do sveta rôznych hier.  

 Najskôr povyše mlyna v zátočine chytal s Janom a Ďurom raky na slaninu 

priviazanú na prútiku. Brodili sa potokom vo vode po pás a vábili raky spod 

koreňov jelší a osík. Miško vnoril ruku hlboko pod korene a odrazu pocítil kle-

peto raka na prste. Z vody vystrelil ako šíp a len tak skákal od bolesti. Kama-

ráti však pomohli a odtrhli klepeto od tela raka, a tak povolilo. Miško sa upo-

kojil až pri ohni, do ktorého raky hodili. Tie sa najskôr zmrvili a klepetá im na-

behli do červenej farby.  

              Keď chlapci dojedli mäsko z klepietka posledného raka, prešli ponad 

Salaš ku vyvierajúcemu pramienku, ktorý padal do dlhého dreveného žľabu. 

Uhasili si smäd a s výskotom sa rozbehli dolu Ipľom pod hať. A tu s vreskotom 

a smiechom sa oddávali vodnému čľapotaniu. Po kúpaní si našli pokojneší 

prúd vody a rozohrali hru na napájanie koníkov.  

 Po vykúpaní sa pohrúžili do hier, ako schovávačky, na sóške, na pigu a 

iné. Podvečer prišli aj chlapci z Huty a na lúkach pri Ipli sa naháňali za loptou. 

Rozdelili sa na dve mužstvá a rozohrali zápas „ostošesť“. 

              Pri tomto všetkom Miško zabudol aj na svoju každodennú povinnosť 

chodiť podvečer na mladú pŕhľavu, ktorá sa pridávala sviniam do žrádla.  

              Pŕhľavu bolo najskôr potrebné pokrájať nadrobno a vsypať do hrnca, 

v ktorom už brblalo „prasacie“. Na túto, podľa neho protivnú rastlinu, nerád 

chodil, lebo neraz mu ukázala, čoho je schopná. Keď ruka ostala červená, už 

neplakal, ale zahrešil, ako ho naučili kamaráti. Keď Miškovo bohovanie počula 

matka, urobila mu poriadnu kázeň a dala ešte i kľačať, pekne na polienko. 

              Domov prišiel v čase, keď slnko už hľadalo miesto svojho úkrytu na 

rohatom horizonte okolitých kopcov. Matka Hanička-Iľa sa ho už nevedela 

dočkať a v kútiku jej duše začal pracovať strach. Rozhodla sa uskutočniť zauží-

vaný rituál dojenia a potom chcela...  

 Pravidelne vo zvyčajnom čase chodila podojiť kravičku Manduľu, ktorú 

práve priviedol do maštale Paľko. Po príchode do maštale ju zvyčajne ovanul 

známy pach. Z kúta vytiahla stolček a z okna vzala hrnček s vodou. Sadla si 

pod kravu, ktorá ešte nepokojne stála. A tak ju oslovila: „Na Manduľa, na 

na...“ Umyla vemeno a začala dojiť. Kravička mala veľa mlieka. Bola to dobrá 

mľéčica. Monotónny zvuk striekajúceho mlieka ju často, už vtedy unavenú po 

celom dni, uspával. Kravka pritom švihla chvostom a neďaleko stojaci kôň po-

dupával.  
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               Po podojení sa pobrala s mliekom do kuchyne a na dvore zazrela 

Miška, ako nebadane vchádza do dvora. Odrazu ju premohol hnev a prijala ho 

s pohladením do svojej náruče. Spoločne sa pobrali do kuchyne. Mlieko odliala 

do dvoch mliečnikov a zaniesla do komory. Ostatok položila na stôl a začala 

Miškovi a Paľkovi krájať chlieb. Vtom sa vrátil zo záhrady otec, ktorý od-

mietol takéto privítanie Miška. Vybral z nohavíc povrázok a chcel Miškovi 

nadeliť príučku. Mamka zadržala otcovu ruku a príjemným pohľadom utlmila 

jeho hnev. Miško spolu s Paľkom si vydýchli a v tichosti zajedali chlieb so sy-

rom.  

              Vonku sa stále viac umlčiavané slnko dostávalo do kúta a prijímalo 

rozsudok vpečatený do letokruhov prežitých osudov strácajúceho sa dňa. Súm-

rak padol nečakane, že všetci v kuchyni pri pohľade cez malé okná zistili, že 

vonku je tma. Na oblohe sa stále viac črtali obrysy mesiaca, toho oblôčika 

neba, cez ktorý pánboh pozeral. Matka s otcom, keďže už mali porobené okolo 

statku, si sadli. Mama rozsvietila petrolejovú lampu a zobrala si šitie. Večer 

oťažieval v otcových ramenách. Sadol si za dubový stôl, na ktorý položil dve 

ťažké dlane a mlčky sa chvíľu zapozeral do neznáma. Potom vstal a nalial si za 

kalíštek pálenky. Zvykol tak urobiť, keď nešiel do krčmy.  

              Nechodil medzi chlapov často. Rozdeľoval ich na dve skupiny – na 

svojich priateľov a nepriateľov. K priateľom bol dôverný, čo znamenalo, že sa 

im priznával aj k svojim tajnostiam. Rád rozprával zážitky zo svojho detstva 

a mládenectva. Aj teraz nastala tá chvíľa. Matka pri šití sa pozrela na muža, 

pohľadom potom pohladila aj Miška s Paľkom, ktorí sa zahľadeli na otca 

a s pocitom úľavy, že otec sa už nehnevá, sa pripravili na jeho rozprávanie. 

             „Mal som okolo jedenásť rokov, keď ma mati zobrala zo sebou na 

jarmok do Tisovca. Išli sme kúpiť kravu. Otec bol vtedy v Amerike. Peniaze, 

čo si požičal na cestu, podarilo sa už vrátiť. Keď bolo všetko vyplatené, tak 

nám poslal peniaze na kúpu kravy. Bolo to počas letnej nedele, keď sme sa na 

poludnie vybrali z Málinca. Z dediny sme išli desiati. Vybrali sme sa pešo cez 

Brložno, Kokavské a Klenovské vrchy. Putovali sme aj v noci. Nad ránom sme 

si pri chodníku políhali bez akéhokoľvek prikrytia a aspoň trochu si pospali. 

Mňa si mati k sebe privinula a hriala ma svojím materinským teplom. Hneď 

som zaspal, lebo jej teplo ma upokojilo. Darmo, to materinské teplo je zo 

všetkých najchutnejšie. Keď začalo svitať, išlo sa ďalej. Asi o šiestej ráno sme 

boli na jarmočisku. Tam bolo počuť len slovenskú reč. A to každý svojím 

nárečím rozprával. Aj napriek tomu sa všetci dorozumeli. Prítomní Málinčania 

sme šli kupovať kravy. 
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             Bolo tam vidieť rôzne kroje. Chlapi sme boli všetci v širokých gatiach. 

A ženy boli naozaj v rôznom kroji. Chlapi mali zasa všelijaké kabanice. 

Detvanci mali čierne, z Ďubákova a Šoltýsky zasa biele, ale obšité červenou 

niťou. A kožuchy len jedine Málinčania mali cifrované takýma bielo-modro-

červenými štráfy. Záhadné je to, že na našon okolí ani v jednej dedine 

nenosili takéto farby na kožuchoch. Málinčania už vtedy za Rakúsko-Uhorska 

mali československé farby. Pravdepodobne tá okrasa pochádzala z husickej 

doby. Lebo Málinčania sú miešanina Husitov z Turčanskej a Oravskej stolice. 

A utvorili si spoločnú náreč. Pri jednaní chlapov o kravu som počul aj zvláštne 

slová, napríklad „čo to ceníš Jouze“. To v češtine znamená Jozef. A druhý mu 

odpovedal, že „devadesát rímskych“. To v tej dobe bolo 180 korún. No, už 

vtedy som videl kalapy s veľkou strechou. Ale najviac mali s úzkou strechou. 

Chlapi pritom fajčili fajke, cigaretľe som veľmi nevidel. 

             Bolo už dobre popoludní, keď sme mali kravu kúpenú. Ešte aj dnes si 

pamätám toho, od ktorého sme kravu kúpili. Volal sa Dianiška Samuel z Ti-

sovca. Musím povedať, že to bola dobrá kravička. V našej veľkej chudobe nám 

dobre slúžila. Od nej mliečko k tým krumpľom nám veľmi chutilo, lebo chleba 

sme nemali. A otec nám toľko peňazí neposielal, žeby nám aj na chleba došlo. 

Ale naša mati aj so starou mati nám vedeli pripraviť sýte jedlo aj z kromplí. 

A to nálesníke. Lebo každú zimu sme kúrili v peci a v lete nám na ohnisku 

upiekli krompľový pagáč. Kravu sme mali trinásť rokov. Vtedy nebolo dostať 

múku. 

             No, vrátim sa k nášmu odchodu z jarmoka v Tisovci. Všetci Málinča-

nia sme sa pozháňali dovedna. Domov s nami šli aj tí, čo nič nekúpili. A tak 

sme zasa išli pešo celú noc bez prestania na jeden dúšok. Ráno okolo piatej 

sme boli vo Vešnenskom a akurát vyháňali kravy na pole. Keď sme došli do-

mov, mali sme veľkú radosť, lebo nám pribudla hlavná potrava. Lebo var dosť 

razy sme jedli len krompľovú kašu s kapustou. Kravke sme boli radi. Veď nie 

každý v dedine ju mal. No, takto to teda bolo, čo si pamätám, keď sa išlo na 

jarmok a ako som žil aj s piatimi bratmi a s naší mati a starou mati. Ale už je 

veľa hodín. Chojte si ľahnúť. Zasa inokedy vám poviem, ako sme na Bykove 

vyberali kromple.“ 

 

* * * 

 

            Okrem rôznych hier lákali chlapcov aj návštevy v susedových záhra-

dách, v ktorých radi ochutnávali zo zakázaného ovocia. Lebo ako je známe: 
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cudzie jablko alebo hruška vždy lepšie chutí. Alebo ako hovorí báťa Kačánove, 

„u susedov je aj chlieb mastený lepší ako doma“. 

            Jedna z takýchto návštev dvoch šarvancov sa odohrala v záhrade báťu 

Ďura Košarca, v ktorej na strome práve už oťažievali zrelé hrušky. Len sa tak 

zoširoka usmievali na všetkých, ktorí ich svojím zrakom uvideli. Priam vábivo 

lákali aj Miška Košúta a Janka Beľove.  

             Preliezli plot a rýchlymi krokmi zastali pod hruškou. Nad vysokou 

korunou hrušky bolo slastné slnko, ktoré pomedzi listy tisícami nežnučkých 

a teplučkých životodarných tykadiel pohládzalo tváre chlapcov. Miško zdvih-

nutou rukou k čelu ich odháňal a žiadostivými očami hľadel na zrelé plody.  

             Podišiel k nemu Janko a hovorí: „Mišo, čo hľadíš na tie hrušky ako 

teľa na nové vráta?“ 

             – „Ale kto by nehľadel“, hovorí Miško, „keď sú také pekné a určite 

naplnené sladkou šťavou“. 

            „Pozerám, že ti už sliny tečú. Chceš si dobre pomaškrtiť? – opýtal sa 

Janko, „darmo si však ostríš zuby! Nénika sú určite doma“. 

            „A prečo? Veď báťa nie sú doma, a stará ňaňa ani nedovidia, ani nedo-

počujú. A určite si dáš i ty. Veď ťa poznám. Zahryzol by si všetkými zubami, 

keby ti daktorá do úst zletela. Vieš čo, Jano, ak budeš striehnuť, aby nás nikto 

nezbadal, ja niekoľko z nich zrazím hentou palicou a dáme si obidvaja.“ 

            „Veru, dobrý nápad Mišo, mne len tak sliny tečú na ne. Vieš čo? Idem 

teda dávať pozor. V prípade nebezpečenstva trikrát zahvízdam. Ale aby si ma 

neoklamal, lebo ťa prezradím!“ 

            „Zrážaním sa hrušky poudierajú, preto bude lepšie, keď vyleziem na 

hrušku. A ešte by to bolo počuť. Čo myslíš, Jano?“ 

           „Máš pravdu, takto to bude ešte lepšie. Nikto ťa ani neuvidí, lebo hruška 

má husté listy. Len hodne natrhaj a daj si za košeľu.“ 

           „Ty len dávaj pozor. Keď zakašlem, príď, budeme hodovať spolu.“ 

           Vydriapal sa až na najvyšší konár, vinúci sa ponad už starú a zvetranú 

strechu maštalí. Práve tam najvyššie boli tie najkrajšie a najsladšie. 

           Mišo bol šikovný a natrhal toľko hrušiek, až sa košeľa len tak nadúvala. 

Bol objemnejší, lebo mal za košeľou plno hrušiek a vrecká na gatiach sa mu od 

nich nadúvali. Zišiel pomaly z hrušky dolu a zavolal na Jana. 

          „Poď, poď Janko! Ale buď ticho, aby nás niekto nepočul.“ 

          Za humnom boli uskladnené dva stohy slamy a medzi nimi tesná ulička. 

Tu sa dvaja šibali utiahli. Keď videli, koľko z Miška vypadlo živnosti, 

rozveselili sa a vnorili sa do labužníckeho ujedania. 

        „Hhm, ale sú dobré!“ hovorí Janko. 
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        „Hej, veď ja som to vedel.“ hovorí Miško. „Už pred rokom som jednu z 

nich okúsil. A hneď som bol na hruške. Skoro som si krk vykrútil. No báťa 

Ďuro ma prichytili a poriadne nohavice vytrepali.“ 

         „A ako že to bolo? Opýtal sa Janko. 

          Vtedy mama poslala Miška do Podhradu zaniesť koscom jedlo. Keď vy-

chádzal z dediny, uvidel krásnu hrušku. Stála v záhrade neďaleko od plota. 

Podišiel a videl, že jedna pekná, žltá ležala na zemi hneď pri plote. Vzal ju do 

ruky a schuti zahryzol. Bola sladučká ako med. Oblizoval sa ako malý medve-

dík po kvárení. A tak sa mu zachcelo i viac. Poobzeral sa vôkol seba, či neuvidí 

ešte nejakú spadnutú. Napriek vypúleným očiam žiadnu neuvidel. Zložil 

hrnčeky s jedlom do trávy a hybaj do záhrady. Preliezol plot. Žiaľ, v tráve pod 

stromom nebolo ani jednej. Od navnadenej chuti omdlieval. Preto vyliezol ako 

veverička do koruny stromu, ale neboli všetky zrelé. Za jednou žltou načiahol 

ruku. Zrazu sa mu pošmykla noha. Konárik, o ktorý sa držal, praskol. Dolu 

zletel ako zrelá hruška. Pristátie nebolo hladké, čo pocítila pravá noha ne-

falšovanou bolesťou. Našťastie sa Miškovi nič nestalo, lebo dolet sa uskutočnil 

do hlbokej, ešte nepokosenej trávy. Aj keď priškrteným, ale predsa len razant-

ným hlasom skríkol od strachu.  

           Na dvore pod cieňou báťa Ďuro strúhal drevo na kolesá. Počul skrík-

nutie a hneď sa rozbehol za hlasom. Nevedel, čo sa robí, ale keď uvidel Miška 

ležať pod hruškou a vedľa odlomenú haluz, hneď zavetril, čo sa stalo. Báťa 

napochytre zobrali do ruky prút a rozbehli sa... Keď ich Miško zbadal, rýchlo 

sa vymrštil ako mača na plot. Zoskok na bezpečnú stranu jeho široké ľanové 

gate prekazili a ostali zakvačené na kole plota. Zostal tam visieť ako Juro Já-

nošík onehdy na šibenici. Táto „šibenica“ pomohla báťovi k dolapeniu. Pomo-

hol Miškovi zísť dolu a potom nasledoval pravý výprask.  

          „Tak ma pral, pokiaľ sa mu prút nedolámal. Ešte i teraz cítim jeho švih 

na chrbte. Ale za také dobré hrušky zdržím i druhý raz poriadne poobšívanie.“ 

          „Ej, ty bitank. Veď sa ti to ľahko môže stať!“ ozvalo sa prísnym hlasom 

spoza chrbta šarvancov. A majiteľom prísnosti nebol nikto iný ako báťa Ďuro. 

Prišiel z poľa a ako obyčajne vošiel do záhrady. Započul nejakú podozrivú 

vravu spomedzi stohov slamy. Potichu sa priblížil a zastal na konci uličky me-

dzi stohmi. Vtedy uvidel, ako Miško s Jankom si veselo pochutnávajú na jeho 

hruškách. 

         „Hej, jasná strela do vašej košele! Nuž a vy že čo tu robíte, há?! Počkaj, 

kdeže mám tú palicu, veď vám ja ukážem.“ 

           Ujsť nebolo kadiaľ, lebo báťa maškrtníkov zavrzol ako v klietke. Miša 

chytil za šticu vlasov a obšíval ho svižne po chrbte v plnej paráde. 
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         „Tu máš hrušiek, ty naničhodník!“ Uf, uf! „Jaj, jaj, jajajajajaáj prosím vás 

báťovka, nebite ma, veď vám už viac nikdy neprídem do záhrady, len ma už 

nebite.“ 

         „Veď si sľuboval, že už neprídeš. Vtedy ti bolo ešte málo! Tak tu máš 

teraz, aby ti hrušky boli sladšie. A tu máš i ty!“ Pozrel na Miška a pokračoval 

na jeho chrbte. 

         „Jaj báťovka, veď som ja nebol na hruške, veď som ja ani jednu neod-

trhol, len čo mi Janko dal.“ 

         „Dobre, dobre, aby ste si zapamätali, aké sú hrušky „sladké!“ 

          Chlapci sa rýchlo spamätali a utekali s vetrom opreteky poza humná čo 

najďalej. Nič okolo seba nevnímali, pričom spoza Janovej košele ešte padali 

hrušky. Popri zvoničke započuli hlas zvona a každý jeho úder pocítili v sve-

domí. Za dedinou na lúke pri Ipli zastali. Odrazu nevedeli, v ktorú stranu ísť.  

          Akoby chceli očistiť svoju dušu a telo po prichytení „na hruškách“, 

rozhodli sa akoby-nič pridať ku kúpajúcim deťom na neďalekom spáde. Takí 

boli ešte zmätení, že do vody skočili aj v nohaviciach a košeli. Ostatní sa im 

začali posmievať a pokrikovať na nich. Naši nezbedníci sa ponárali a vynárali 

a postupne sa z nich zmýval strach. S prichádzajúcim podvečerom sa však na-

vracal najmä u Miška, lebo šípil, že otec sa od báťu Ďura všetko dozvie aj do 

tých najväčších podrobností.  

          Po akom-takom osušení nohavíc a košelí sa so zapadajúcim slnkom po-

maly vybrali do dediny, ktorá už ležala v tieni. Na Pekle sa rozišli a každý sa 

pobral domov. Miško s malou dušičkou vkročil do dvora a očami zisťoval si-

tuáciu. Odrazu za sebou začul zvonivý hlas otca, práve sa vracajúceho z krčmy. 

Tón jeho hlasu neveštil pre Miška nič dobrého. 

          Otec už v krčme stratil dobrú náladu, keď ho opäť rozčúlil starý Kapsáč 

pripomenutím už rokmi ťahajúceho sa vzájomného sporu o medze lúk v Priera-

ze. Už trochu potrundžený Jano Kapsáč sa mu prihovoril: „Ej, Paľo, susedko 

môj radostný, nože si ty štrngni so mnou!“ 

          Otec vstal zo stoličky, zaiskril svojimi trnkovými očami, pery sa mu 

zachveli... a pár razy poriadne od pľúc zaklial – a vtedy ostatní chlapi videli, že 

bude zle. Otec ešte stihol zakričať: „Odpáľ, ty falošník!“ Starý Borcoš, sediaci 

v kúte, zakričal na Kapsáča: „Na, Janík-bibík, tak ti način.“A rozkázal si ďalší 

trúnok na bork. 

          Paľovi kamaráti Jano s Ondrom, s ktorými sa za mladi navystrájal, ho 

rýchlo zobrali medzi seba. Postupne sa upokojil a dvakrát s kamarátmi obrátil 

poháriky. Napokon sa rozhodol odísť, veď ho ešte čakala každodenná večerná 

práca. Cestou ho zastavil báťa Ďuro a všetko prezradil o dnešných „hruškách“. 
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         Takáto predohra Miškovho príchodu rozhodla, že trest od otca bude opäť 

doslova obradný. Otec ešte na dvore zježil fúzy, zaiskril očami a pomalými 

pohybmi odpásal plátennú tmavú zásteru, ktorú nosil pri práci. Priblížil sa 

k Miškovi trochu naklonený, chňapol ho za krk a začal mastiť ešte nie celkom 

doschnuté nohavice. Pravdaže to štípalo, preto k tomu patrilo aj náležité 

vrešťanie. Skončilo sa to až ráznym zvolaním matky: „Tak už dosť, otec!“. 

Otec prestal a hundrajúci zaliezol do maštale ku statku.  

         Otcov výprask prinútil Miška „vstúpiť do seba“ a pomalým krokom fňu-

kajúc vošiel do domu s tušením mlčanlivého večera. 

         V kuchyni sa napil mlieka a utiahol sa do komôrky. Prevalil sa na slam-

ník. Malým okienkom uvidel práve vychádzajúce hviezdy a vo vlažnom a tep-

lom vzduchu bolo počuť vyhrávanie svrčkov. Rozhodol sa, že odčiní svoje 

chúťky po zakázanom ovocí. Viacerí kamaráti pri hre spomínali sladučké čer-

nice. A vtedy pred očami mu začali tancovať spomienky na minuloročné černi-

cové ústa. Otočil sa nabok a zavrel oči. Clivota ho pomaly opúšťala a vzdialená 

sladká vôňa černíc ho začínala kolembať do príjemného sna. 

         Prebudil sa na úzky pruh svetla, ktorý vnikal ako ihlica do komôrky a do-

padal Miškovi rovno do tváre. Slnko, opatrne ako nahý v tŕni, prenikalo do 

nového dňa. Odvrátil trochu tvár a sústredil sa na prichádzajúce zvuky zvonka. 

Z blízkej maštale doliehalo rinčanie reťazí na ohlávkach a buchot konských 

kopýt. Dvor prekypoval krákoraním hydiny, gagotom husí. Pes vyliezol z búdy 

a vytriasal blchy, až sa rozštrngotala reťaz.  

         Vstal, natiahol na seba nohavice, obliekol košeľu a potichu cez pitvor 

vošiel do kuchyne. V posteli si spokojne odfukoval brat Paľko a zo dvora bolo 

počuť pokriky matky smerom k hydine. Nalial si do hrnčeka mlieko a na dúšok 

ho vypil. V rýchlosti odhryzol z baby pomastenej lojom. Zobral dve kantičky, 

vyšiel pred dom, kde nebadane sledoval otca, ako vyviedol z maštale tehlovo-

červeného koníka, hodil mu na chrbát postroj a zapriahol ho do voza. Spoza 

vrchu Diel začalo vychádzať slnko. Miško rýchlym krokom vybehol zo dvora. 

Vtedy ho zbadala mamka. Darmo naňho volala, jej hlas zanikal v rýchlom 

kroku jeho bosých nôh. Ulicou popri zvoničke prebehol k Ipľu. Priam pres-

kakoval drevenú lavičku a nasmeroval si to popri brehu proti prúdu rieky. 

V týchto častiach už Ipeľ strácal svoj hadiaci charakter. Od skromného a nená-

padného prameňa spod plošinatého vetristého vrchu Čierťaž sa tečúco plazil 

dolu Ipeľskou dolinou a z bystrej horskej riavy sa menil na postupne sa rozši-

rujúcu tečúcu rieku. Miško rád chodil aj s kamarátmi k ipeľským meandrám do 

Chocholnej chytať pstruhy a raky. 
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         Bosé nôžky vyzváňali ešte v rannej rose ako kosa po strnisku. Bežiacimi 

nohami vyzvonil príchod čakajúcim černičiarom.  

          Slnko sa postupne prisávalo na ľudí ako chobotnica a opäť sa ukazoval 

sparný augustový deň. Pomaly vystupovalo k svojmu dennému vrcholu, keď 

poslednými bobuľkami naplnil kantičky. Mohol už dávno, ale ruka často sme-

rovala k ústam. 

         Otec dojedal dobrý kyslý bôb s kusom klobásky, keď vstúpil do prednej 

izby. Pri peci stála mama. Obidvaja ho privítali s úsmevom a najmä otec už aj 

zabudol na včerajší večer. Miško pocítil závan otcovej amnestie. Zo stolčeka 

pri peci ho zdvihnutím ruky pozdravil starý otec Ondro. 

 

* * * 

 

           Na podstení sa už začal vytvárať chládok, keď spolu so starým otcom 

vyšli z pitvora drevenej chalupy. Posadili sa. Starý otec na malý stolček. Miško 

na poukladané ploské kamene pospájané blatom, o ktoré sa opieral dlaňami a 

bezstarostne húpal nohami. Raz jednou, potom druhou kopal pred sebou. 

Začínajúce popoludnie prihrievalo, preto si starý otec zložil kalap a otvorenou 

dlaňou si z čela zotrel pot. Dlaňou druhej ruky si pohladil vlasy zapletené do 

troch vrkočov. Dva viseli vedľa uší dolu a tretí zasa na chrbát. Všetky tri boli 

zapletené trojako ako u žien.  

           Miško si túto chvíľu začal vychutnávať, lebo už nebývala tak často ako 

kedysi. Od nedávneho času starého otca už v priehlavkoch lúpalo a v krížoch 

zatínalo, údy začínali skľavievať. Darmo je, do jeho tela sa pritrela staroba. 

Preto už väčšinou býva doma a len občas príde pozrieť svojho syna a vnukov. 

Pritom v Miškovom útlom detstve ho brával so sebou, keď šiel s ostatnými 

chlapmi stromy stínať, a poukazoval mu rôznych vtáčikov a ich hniezda. To on 

ho naučil rozlišovať ich podľa sfarbenia, veľkosti i spevu.  

           Miško si obľúbil vtáctvo a so svojím kamarátom Jankom Volfom rád 

chodieval lapať vtáčikov. Janko už chodí do huty každý deň odnášať sklo od 

sklárskej pece, aby prácou pomohol s peniazmi rodine. Lapanie vtáčikov ho 

naučil otec. Miško mal rád veselé vábenie, a to najmä rozličnými zvukmi na 

ústach, na prstoch. Janko ho naučil zhotoviť si účinnú drevenú vábničku – 

„ťuvik“. 

           Starý otec si vybral miešok s tabakom a naplnil ním svoju starú dobrú 

fajku, ktorú zdedil ešte po otcovi. O chvíľu do pretepleného ovzdušia vypúšťal 

obláčiky dymu, ktoré rozširovali svoj kruh, až sa úplne rozplynuli.  
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Na čelo mu prisadali papršleky slnka a znojom podlievali chrbát, preto si podal 

stolček do tieňa. 

          „Aspoň dobrý vánok keby sa prebral k životu“, zažobronil starý otec 

a širokým rukávom košele si utieral čelo. 

            Vtom zavial vánok. Tváre im ochladil príjemným pohladením a starý 

otec s láskavým pohľadom prehovoril. 

           „A či ty vieš, Miško môj, ako som sa hrával s kamarátmi, keď som bol 

ako ty?“ 

           „Ej, veru, starý otec, už ste mi všeličo vyprávali, ale toto ni“, povedal 

Miško a zvedavými očami pozrel do starcovej tváre. 

           – „Mojou najobľúbenejšou hrou s kamarátmi bola „na pastiera“, ktorú 

sme sa hrávali na lúkach. Každý z hrajúcich chlapcov musel mať pastiersku 

palicu a každý si musel vyhĺbiť jamku do zeme po obvode kruhu. Chlapec, 

ktorý bol „bačom“, si mohol urobiť jamku v strede kruhu. Pasúcu „ovcu“ 

zastupovala lopta vložená do stredu jamky. Hra začínala pochodom po obvode 

kruhu z vonkajšej strany jamiek. Každý chlapec zodvihol palicu ako pastiersku 

trúbu k ústam a pochodoval dookola. Keď bača zavelil „dosť!“, vtedy každý 

musel rýchlo obsadiť koncom palice jamku. Ktorému sa ušla stredová jamka, 

ten bol pastierom-sluhom. Potom bača palicou vyhodil „ovcu“ (loptu) čo 

najďalej a úlohou pastierov-sluhov bolo bežať za ňou a palicou ju dohnať 

(dokotúľať) do jamky späť. Ako sa približoval, ktorýkoľvek z pastierov mu ju 

mohol znovu odraziť. Pastier si svoju „ovcu“ bránil, pričom mohol svoju 

palicu strčiť komukoľvek do jamky, pokiaľ bola prázdna. Keď sa mu to 

podarilo, pásť musel ten, ktorý prišiel o svoju jamku (o svoj chlievik). 

Rovnako to bolo aj vtedy, keď sa pastierovi podarilo loptu umiestniť do 

ktorejkoľvek jamky. Pásol ten, kto „ovcu“ dostal do svojej jamky. Keď sa 

„ovcu“ podarilo dostať do stredovej jamky, nasledoval opäť pochod dookola 

a pritom trúbenie – „tuntu-runtu, tuntu-runtu“. Takto sme sa mohli hrať až do 

úplného vyčerpania. Každý dával pozor, aby „ovca“ neskončila v jeho jamke. 

Navzájom si mohli pomáhať. Najhoršie skončil ten, kto nielen dlho pásol, ale 

bol aj posledný pastier pred skončením hry. 

 Miško môj, ako chlapci sme museli vedieť plieskať poriadne bičom. 

Zakrútiť ním nad hlavou a zaseknúť tak, aby jeho zvuk bolo počuť široko-

ďaleko. Tak to plieskalo, že sme si zapchávali uši. Jeden bič mávali pohoniči 

koní, volov alebo kravičiek. Bol na dlhšom tenkom bičisku. Pastieri mali zasa 

na krátkom a hrubšom a krásne vycifrovanom bičisku. Biče boli pospletané zo 

švíkov vypracovaného remeňa, na konci rozstrapkané. Koniec tvorilo obyčajne 

niekoľko konopných pramienkov, lebo koniec biča vydával ten slávny zvuk. 
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No, Miško môj, a veru často som od otca dostal bitku po zadku práve bičom. 

Jajajáááj, mal som potom také „klobásy“... Nuž ale, apouka, mali aj dôvod 

takto utíšiť moje vystrájanie. No, aj napriek tomuto, mal som ich rád. Jaj, Bože 

môj, kdeže sú tie časy...“ 

               Starý otec si potiahli z pípy, v očiach sa im zaligotali slzy a šeptali si: 

„kdeže sa poďeľi mojé mladé roke, kod son hor′ Máľincon choďévav za 

ďéukami...“ 

               Miško ich chytil za ruku, pozrel nevinne do očí a povedal: „Starý 

otec, povedzte, ako ste sa za vašej mladosti zabávali?“ 

             „Jááj, Miško mój! Počujže, ale te uš zabúdaš tú naší máľinskú náreč?“ 

             A Miško na to: „Jáj, starý otec, rechtor vraveli, že musíme hovoriť 

pekne...“ 

            „No, nič, dobre. Hovor si ty tým panským jazykom. Tak počúvaj... Toto 

ťi povén radšé po máľinski. Zábava sa misela skončiťi o ďesejte večer. Po 

muzike prauda, šetko miselo tájťi domó. Ale me mláďenci smo var nešľi, ľebo 

ešťe smo maľi povinos. A čó sa aj ňesmelo po ďesejte spévaťi, me smo 

spévaľi. A žandári za nami. Ale me smo lepše poznaľi tajnei chodňíke. 

A ďéučence ňešle spaťi, ale počúvale spev chlapcí. A vičkávaľi záletňíkó. 

A čakaľi, či príďe kňé tót, s keren si rozumé a s keren jí dobre padňe, čó len 

pár slóv utraťiťi do pounoci. Lebo zálete trvale len do pounoci. Jááj, to uš ňeňí 

aňi prauda...“ 

               Starý otec sa zahľadel na vnuka a pohladil ho tvrdou zvráskavenou 

dlaňou. 

               Miško sa po týchto slovách zamyslel a pološeptom povedal: „A o 

čom ja budem hovoriť svojim vnúčatám? No, možno aj o zakázanom ovocí, 

o chytaní rakov, o vábení vtáčikov, o všetkom...“  

O odtečenom čase... 
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Poznámky: 

 

Napájanie koníkov – hra spočívala v hodení neveľkého plochého kameňa pod správnym 

uhlom veľkou rýchlosťou na pokojnú hladinu rieky tak, aby na vode urobil čo najviac 

skokov. Na hladinu musel kameň dopadnúť vo vhodnej vzdialenosti, pretože ak dopadol 

ďaleko, tak sa zvyčajne potopil pri prvom dotyku s vodou. Najlepší dokázali „napojiť“ aj 

pätnásť „koníkov“.  
 

Hra na sóške – do zemi sa zapichli drevené rázsochy a na ne sa položil konárik. Potom to 

chlapci preskakovali. Zvíťazil ten, ktorý preskočil najvyššie položený konár. 
 

Hra na pigu – na hru bol potrebný veľký hrubší konár a malý hrubý kolík. Veľkým 

konáom sa odrážal malý kolík, zvaný piga. Komu piga zaletela najďalej, ten zvíťazil. 
 

Hra s loptou – keďže v tom čase neboli peniaze na kúpu hračiek, deti k hrám využívali 

príhodný prírodný materiál. Napríklad loptu si zhotovovali celú zimu, a to zo srsti, ktorú 

získali česaním kravičky. Srsť močili a tvarovali do gule – lopty. Každým dňom sa „lopta“ 

zväčšovala podľa toho, koľko srsti ostalo v česadle. Ja jar potom takúto loptu využívali na 

rôzne hry, a to aj priek tomu, že bola dosť tvrdá. 
 

Mľéčica – krava, ktorá dobre dojí. 
 

Ťuvik – jednoduchá fúkacia drevená vábnička, pozostávajúca z dvoch drievok a z pásika 

mladej čerešňovej kôrky. „Ťuvikom“ sa nazýva preto, lebo sa ňou najvernejšie a najľahšie 

podobá hlasu kuvika (ťuvika). Príprava: Do 8 – 10 cm dlhého, na palec hrubého drievka 

(najčastejšie z lieskového mládnika) sa vyreže žliabok až po stržeň, teda do polovice 

drievka, z oboch strán ohraničený kolmými nárezmi, vzdialenými od koncov drievka asi 

po 1 cm, čím vznikne v drievku výrez v podobe polvalčeka; to je prvá časť – spodné driev-

ko. Okrem toho sa zhotoví iné drievko takej istej dĺžky a hrúbky ako onen polvalčekovitý 

výrez, ktorý sa vyrezal zo základného, spodného drievka; to sa vystrúha z toho istého 

mládnika, z ktorého sa pripravilo spodné drievko, presnejšie – z jeho najbližšieho konca, 

aby bolo tej istej hrúbky ako spodné a aby do spodného drievka tesne zapadalo. Tým 

vznikne súvislé drievko z dvoch kusov. Napokon sa pripraví pásik mladej čerešňovej kôry 

(z jej vrchnej vrstvy), ktorá sa ľahko olúpe, nožíkom zoškrabe a vypracuje na tenkú 

priesvitnú vrstvičku. Takto vypracovaný pásik čerešňovej kôry sa zacvikne, zatesní medzi 

spodné a vrchné drievko pozdĺžnym smerom tak, aby sa pri tom dobre naplo. Vrchné 

drievko sa nezatlačí do spodného úplne; medzi nimi ostane úzka škára, v ktorej sa fúkaním 

rozochvieva pásik čerešňovej kôry. Rozličnou moduláciou a silou výdychového prúdu 

možno docieliť na tejto vábničke zvuky rozličných väčších vtákov, najmä dravcov 

(jastraba, kane, krahulca, kuvika, sojky, ďatľa a iných. 
 

Kalap – klobúk. 
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Pútnik 

 

V krajine  

lesného ticha 

som mlčiacim pútnikom. 

 

Na chodníkoch 

v tme, 

daždi 

v bolesti 

rukami vrastený 

do konárov nahých stromov. 

 

Hľadám v nich korene 

pre spojenia 

s vesmírom.. 

 

 

 

Prečo? 

 

Zem je guľatá 

ale svet má svoje  

problémové hrany. 

V poznávaní ich človek 

brúsi. 

Pritom balansuje 

na hrane 

začiatku a konca 

svojho malého vesmíru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlo 

(synovi Marečkovi) 

 

Z vesmírnej nádeje 

rembrandtovské nebo 

mocným výbojom 

vytrysklo tajomné svetlo 

do tmy hviezdneho sadu. 

 

Osvetlilo  

osamotený  

STROM. 

 

V mlčanlivých korunách 

zostalo jabĺčko, 

ktoré zlatým kľúčom 

podoprelo 

otvorenú náruč 

našich koreňov... 
 

 

 

Život každého z nás... 

 

Blesk preťal vesmír 

a hlboko v slabinách života 

v prvej tme a prvom svetle 

prenajatý čas 

kreslil 

príbeh každého z nás 

preosiaty z dlaní do dlaní 

cestou večnosti len raz... 
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Štefánia Drastíková 

 
Členka LK VLAS, učí na strednej škole v Lučenci, ale okrem písania sa venuje 

aj maľovaniu. Jej doménou je tvorivosť, nielen v pracovnej sfére, ale i v osob-

nom živote. Poéziu píše len príležitostne, pomáha jej nachádzať  iné roviny 

vnímania existencie. 

 
Na myseľ mi padá srieň. 

Z okov sa vyvlečiem ráno, 

keď  rozkvitneš. 

Vylúpnutý včerajšok 

sa beznádejne driape 

zo škrupiny. 

Z  mojej sklenenej  gule 

sa  dávno vytratila   

všednosť. 

Vyťahuješ zo seba úzkosť. 

Položíš ju pred oltár 

ako obetu  

za šťastný koniec 

jedného 

popoludnia.  

 

Farebné  blues 

 

Na plátno vydýchnuť 

farebné echo 

Ultramarín zladiť  so zelenou 

oliznúť  štetcom  pole 

kým z mesiaca vylúpnuté sovie oči 

zasvietia  na cestu 

divožienkam. 

V ich  tanci 

sa obraz mení na dúhu 

v rozpitom  svitaní 

zostalo niečo z nás. 

 

 

 

 

 

Vnem 

 

V chladnej rose  

sa kúpe púpavové ráno 

v konári zapraskal včerajší hriech 

do horúcej kávy  

 plačú modlivky. 

V pokosenej tráve  

cítiš vinu našich predkov. 

Prahnú po tebe listy  

Ich žilnatina je 

nasiaknutá 

tvojou krvou. 

 

 

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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V nedeľu... 

 

Prestiera biely obrus 

drsnou dlaňou 

hladká damaškat. 

Sedím si na riasach 

kým sa nám nestretnú oči 

v úbežníku 

prázdna a mlčania. 

 

 

 

 

 

Martin Dzúr 

 
Člen LK VLAS, vyštudovaný literát, absolvent FF UK. Za svoj literárny debut 

získal v r. 2012 ocenenie Literárneho fondu – Cenu Ivana Kraska. Tvrdí: „Pos-

tupom času som sám sebe básnikom, lebo kto hľadá nájde, nielen o druhých, 

ale aj v sebe“. 

 
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 

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. 

 

 

 

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. 
 

Dekoncentrácia 

 

V jednej z pologúľ sa stmieva 

neskôr,  

keď privrieš viečka, 

máš ich z vnútornej strany počmárané: 

zhasnúť. 

 

Je to zázrak - 

čítať, zľava doprava 

sa točí Zem, 

rýchlejšie ako subatomárne častice - 

Einstein sa mýlil, 

už zďaleka nie si tým, čím si býval.  

 

Rýchlo, rýchlejšie 

sa stmieva 

v jednej z pologúľ už tušíš, 

že nestíhaš. 
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Marioneta 

 

Dnešok ju zas sklamal slabučkým orgazmom  

a počas ranných správ odišiel do práce. 

Navarí, operie, vyžehlí, uprace. 

Pripraví želania, čo vyjdú naprázdno. 

 

Iný deň dokáže poľahky roztriasť dom, 

dneska však naveľa vypráši matrace. 

Je vetchá ako trám zo starej pavlače, 

zdá sa, že dnešný deň utiekol za gazdom. 

 

Kňučí a skuvíňa, trápi ju kapitál, 

je v rukách, ktoré jej pre dnešok nepatria. 

V práci sa utápa a večer modlieva. 

 

Nadránom prídu sny, sú ako svätý grál, 

orgazmus dlhých múk vydrží do zajtra. 

Potiahnu za nitky a viac sa nehnevá. 

 

 

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 Bangladéši 

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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Lucia Kresanová  

 
Členka LK VLAS, býva v obci Bušince, študentka druhého ročníka na Gym-

náziu B.S.Timravy v Lučenci. Písaniu poézie sa venuje už 4 roky. Jej literárne 

úspechy: 1. miesto - 1. kategória poézia - Literárna Senica 2014, 3. miesto - 1. 

kategória poézia - Literárny Lučenec 2014, Čestné uznanie – kat. Poézia do 18 

rokov - Poetická Ľubovňa 2015, Cena primátorky mesta Lučenec - Literárny 

Lučenec 2015.  

 

xx x 

 

Skôr než žmurknem 

javisko sa vyprázdni 

a ostanú len 

štyri steny. 

Tých pár metrov štvorcových 

je primálo 

na všetko nevypovedané 

úhľadne uložené  

na kôpkach a kopiskách. 

Nikto ma nevidí 

a ja sa aj tak stále snažím... 

 

x x x 

 

Prší. 

Kvapku po kvapke 

zachytávam 

na papier 

aby sa stali  

oázou  

uprostred púšte. 

 

 

 

 

xx x 

 

Tvoje oči videli  

len dážď 

ktorý zmyl  

slabosť 

mojich síl. 

Nikdy si nepocítil 

dotyky kvapiek... 

 

x x x 

 

Udieram päsťami 

do skaly 

chcem ňou pohnúť 

no hľadím len 

na krvavé hánky 

a všetky premárnené šance. 
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Vladislav Král 

 
Je z Markušoviec, člen LK VLAS, učil v Lučenci a od augusta pôsobí ako uči-

teľ dejepisu a nemeckého jazyka na základnej škole v Leviciach. Má rád dobrú 

literatúru, stretávanie sa pri nej a diskutovanie. Okrem toho rád cestuje a špor-

tuje. Vízia do budúcnosti je vydať vlastnú zbierku básní alebo poviedok. 

 

 

 

Nepoznané obdobie v mojom živote 

 

Strach z prepustenia, 

nepotrebnosť a vymyslené zlyhanie. 

Motivácia  

a vyhliadky na nájdenie niečoho v mojom egu klesajú. 

Do toho vstupuje zmŕtvychvstanie 

porozchodových depresívnych stavov ... 

 

Všetko sa však o pár dní zmení, 

nie však v mojej posteli. 

 

 

 

Moja záhrada 

 

Je celá v mojej moci, 

keď v nej sadím, sejem, zberám jablká? 

Stromy predsa rastú, aj keď spím. 

 

Za plotom  sa mi otvorili oči: 

Kedy sa roľník vráti k svojej práci 

a mních k modlitbe? 

Ešte viac sa mi zarýva otázka do zvrašteného čela, 

keď sa predieram cez burinu a pomedzi bodľačie. 
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Lupene sexu, úpadok lásky 

 

Aj som plakal, aj ma srdce bolelo, 

Chcel som s ňou dieťa, chcel som s ňou syna. 

Neisté mesiace priniesli rozchod, 

 

Prežíval som dni ako plagát dva dni po akcii, 

smútok, chuť sa vrátiť, stratu ilúzii o nás dvoch. 

Zlomené ružové okuliare musím hodiť do koša. 

Ale kedy? 

 

 

 

Cesta k predkom 

 

Duchovná cesta na východ, 

Stužica – praveký les, 

Medová baba nás láka, 

šumí listová zvesť 

Za bránou do nepoznaného 

ukáže nádheru  

mne zvyknutému na dnešný človečí svet. 
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Ľubomír Činčura 

 
Povedal o sebe: „Nemám literárne úspechy, píšem len pre potechu srdca a pe-

ra“. Člen LK VLAS a zároveň autor loga. Žije v Lučenci, ale teraz pôsobí 

v Nitre. Jadrový fyzik, predseda miestnej skupiny Mensy v Lučenci. Okrem pí-

sania sa venuje úspešne aj fotografovaniu, je držiteľom titulu Svetový fotograf 

roka 2014.  

 

Fotografova závisť 

 

Nikým nevidenú 

uzrel som ťa 

preplecenú v dave 

 

v magnetizme zreníc 

žiariš 

neustále 

dvojrozmerná a čiernobiela 

 

aj iné v kútoch stoja 

žiarlim, 

že nemôžeš byť moja... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará fotografia 
 

Skáčeš 

zamrznutá v čase 

neostrá 

v svojej čiernobielej kráse 

bezzubá 

nemluvnica staroby 

po vývojke 

páchnuce nádoby 

ustálené časy  

striebro slúch 

hebké brázdy tvárí  

pršia slano  

na suchom papieri 

zadymený pohľad  

posledné zrnká  

piesku  

presýpane v tuneli 

vypĺznutí anjeli  

chcú sa škriepiť 

fotografii krívia kút. 
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Izrael - Kibuc      

 

Po pár dňoch intenzívneho nadľahčovania hustou vodou Mŕtveho mora sme 

zatúžili ochutnať aj tretie more, ktoré obmýva izraelské pobrežie, more Čer-

vené. Rozhodli sme sa k nemu cestovať prenajatým autom. Čakala nás približ-

ne štvorhodinová cesta, vyrazili sme skoro ráno, aby sme sa vyhli poludňajším 

horúčavám. Za volant si sadol najskúsenejší šofér z nás – Paťo, vedľa neho sa 

uvelebil navigátor Fero a ja som vyvažoval zadné sedadlo auta. Izraelské cesty 

sú upravené, bez dier a hrboľov. V rádiu zneli bezpohlavné piesne – to všetko 

prispelo k tomu, že tesne po vydaní úvodných inštrukcií sme navigátor a ja 

upadli do hlbokého spánku. Po pár chvíľach pošteklilo navigátora mocnejúce 

slnko, prebralo ho a hneď začal klásť otázky: 

„Odbočil si doľava tam, kde som ti kázal?“ 

„Neodbočil som, lebo si mi nekázal... Asi si len chcel...“ bránil sa Paťo. 

„Aha... A prečo mi svieti slnko na pravé plece? Veď má byť na úplne opačnej 

strane!“ 

„To neviem. Buď ho niekto premiestnil na inú stranu, alebo sme zablúdili...“ 

„Takže ty teda nevieš, kde sme???“ 

„Ja veru neviem kde sme, ja som v Izraeli prvý krát... Ty tadiaľto chodíš dva 

krát ročne...“ 

„Tankoval si?“ opýtal sa napokon Fero dramatickým hlasom. Všetci sme sa 

pozreli na ukazovateľ stavu benzínu – kontrolka ticho svietila, ručička uka-

zovala nulu... Navigátorova myseľ začala pracovať na plné obrátky. Pochopil, 

že sme niekde v púšti, pár sto kilometrov od správneho kurzu. Zahrešil a uložil 

si čerstvo prebudenú hlavu do ustarostených dlaní. 

Po dlhom čase som sa ozval aj ja: „Otočiť sa nemá zmysel.  Poďme rovno, kam 

nás oči zavedú. Keď nám dôjde benzín, pôjdeme  pešo...“ 

„No fasa!“ znela spoločná odpoveď. Keďže nám nič lepšie nenapadlo, môj 

návrh bol prijatý. 

Napriek piesku a kameňom v okolí bola cesta udržiavaná a to v nás živilo 

nádej, že vedie tam, kde žijú ľudia. A tam aj viedla. Keď naše auto prestalo 

priasť, vystúpil som a po facke, ktorú mi dalo páliace slnko, som sa rozhliadol 

po okolí. V smere cesty sa ligotalo niečo, čo sa podobalo streche. Našťastie to 

nebola fatamorgána. 

Čím som bol k obydliam bližšie, tým nádej na vyriešenie nášho problému 

rástla. Príroda začala ožívať. Bolo mi jasné, že sa blížim k oáze. Bol to kibuc – 

poľnohospodárska usadlosť miestnych obyvateľov, ktorí produkovali to, čo im 

príroda produkovať dovolila. 
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Bola sobota, pre Židov sviatočný deň.  

Prešiel som cez bráničku, lenivé psy na mňa mrkli očkom a našťastie nemali 

záujem klásť mi otázky. Prešiel som rovno k dverám do obytného priestoru. 

Zabúchal som - otvoril mi domáci pán. Po pozdravoch a zdvorilostných frázach 

sa ma bez okolkov opýtal: „Čím vám môžem priateľ z cudziny pomôcť?“ Začal 

som pociťovať radosť z toho, že sa nám táto šlamastika nestala v rodných kon-

činách. Pán bol milý a ústretový, prerušil sviatočné obrady a zobral ma vlast-

ným autom k vzdialenej čerpacej stanici, kde som mohol do požičaného kanist-

ra natankovať. Lenže aj na benzínke platil šabat – obsluha tam nebola. 

Našťastie v Izraeli sú namontované aj samoobslužné stojany. Tie si vyžadovali 

finančnú hotovosť, alebo platobnú kartu. Tú som mal, zbytočne napriek poz-

láteným emblémom, v izraelskom vnútrozemí platná nebola. Náš spasiteľ ne-

váhal, vložil do automatu dostatok šekelov a odviezol ma k zvyšku našej cesto-

vateľskej skupiny. Keď sa uistil, že  máme v nádrži benzín, zobral si kanister a 

nenápadne ufujazdil domov. V eufórii sme takmer zabudli, že sme dlžníci. 

Nasadli sme do Hyundaiu, ktorý opäť priadol a vybrali sa za dobrodincom. 

Kibuc, dvor, psi, aj sieťka proti muchám boli presne  tam kde pred hodinou. 

Opäť som zabúchal, opäť prišiel gazda – tentokrát mu sviatočný úsmev dopĺňa-

li malí synovia, ktorých niesol na rukách. Boli tak podobní a zároveň rozdielni. 

Bránil sa prijať peniaze za svoju pomoc, no nemohli sme odísť ako dlžníci... 

Pred tým, ako sme sa naposledy videli mi všetci zamávali: on, jeho zdravý a aj 

jeho postihnutý syn. Všetci boli šťastní a v harmónii. Každému z nich pri 

ušiach pružili slávnostne natočené pajesy... 

Ešte dlho som vstrebával dobro, ktoré som mohol stretnúť v izraelskej púšti... 

 

 

Kambodža – Päť dolárov    

                                                                                                                                         

Na mnohých miestach sveta je bieda, no v Kambodži je hádam jedna z naj-

väčších. Nedostatok je až taký veľký, že jeden americký dolár znamená tak 

veľa, že si zaň môžete kúpiť obed, pivo, či chladenú fľašu koly. Nie nadarmo 

táto krajina získala prívlastok “one-dolar-country”… 

So skupinkou zážitkovchtivých cestovateľov sme si neďaleko Siam Repu pre-

najali čln, na ktorom sme sa plavili do meandrového lesa. Bol zaliaty prebytoč-

nou vodou rieky Mekong. Videli sme mnoho plávajúcich osád, trčiace vrchol-

ky konárov stromov, ale aj niekoľko domov na koloch, ktoré na schladenie 

vodou ešte len čakali. 
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Voda v rieke bola kalná a plná rýb. Mútny bol aj pohľad majiteľky plávajúceho 

bistra, ktorá nás nelákala, ani nám nič nesľubovala. Rozhodli sme sa “zakotviť” 

na občerstvenie u nej. Jej kalkulačka v zreniciach nás odhadla na 10 až 15 do-

lárov – pre nás málo, pre ňu dosť - napriek tomu nedokončila prácu, ktorú mo-

notónne vykonávala: údermi orecha o špicatý kôl strúhala kokosovú dužinu. 

Hŕba bola veľká, orech v rukách posledný – čakanie nebolo dlhé. 

Kokakola bola americká, pivo od niekiaľ, smäd slovenský… a hlad? Neutí-

chajúci, fotografický. Každý sme si zaplatili patričný počet vypitých jednodo-

lároviek a pomaly sme sa začali presúvať na náš čln, keď na mňa z podpalubia 

mrkli magické šikmé oči. Opýtal som sa bufetárky: „Vaša?“. „Áno, moja...“ 

znela odpoveď. 

„Mohol by som ju...“ slovo ´odfotiť´ som už nestihol vyrieknuť, odpoveď priš-

la nečakane rýchlo: „Pravdaže! Ale toto nebude za jeden dolár, TOTO bude 

stáť dolárov päť!“... Vravím si, za fotenie nikomu neplatím – i keď v brašni 

stále nosím so sebou pár drobných pre miestnych, ak by došlo k výnimočnej 

možnosti – ale čo ak práve toto je tá pravá chvíľa pravidlo porušiť?  

Zaplatil som... 

„Ale budete musieť s malou odplávať za tie stromy!“ vyriekla majiteľka tela 

svojej 8-ročnej dcéry a mne sa v hlave rozjasnilo... Odložil som foťák, nasadol 

do člna a pocítil na vlastnej koži význam slov. Na chrbte som ešte dlho cítil 

mútny pohľad krčmárky, ktorá za nami nechápavo hľadela. V hrsti stískala päť 

amerických dolárov. Na perách jej visel otáznik... 

 

Nepál - Močiace jaky    

                                                                                                                                      

Vybral som sa s partiou nadšencov zdolať niekoľko desiatok himalájskych ki-

lometrov. Najmä v prvé dni to bolo nesmierne ťažké. Duch majestátnych 

osemtisícoviek zmenšil moje rozmery na zrnko maku.  

Po niekoľkých dňoch si môj mozog zvykol na nedostatok kyslíka. Srdce mi 

prestalo burácať na protest voči nadmorským výškam, mitochondrie napli bi-

cepsy a vymietli všetky kúty truhlice kyslíkových rezerv. 

Na piaty deň, trvale opantaný nádherou himalájskej prírody, som začal vnímať 

aj ostatné prvky okolitého sveta. Všimol som si čistotu a jednoduchosť miest-

nych ľudí, absenciu akýchkoľvek výdobytkov vedy a techniky. Nadobudol som 

presvedčenie, že náš európsky svet je na vyššej úrovni. Neľutoval som dedin-

čanov, avšak pocit nadradenosti sa v mojom vnútri ozýval čoraz hlasnejšie.  

Pristavili sme sa pri potôčiku osviežiť sa zurčiacou vodou z topiaceho sa snehu 

a ľadu.  
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Chrbát ma bolel pod ruksakom plným fotografickej techniky, záložných nabí-

jačiek, pamäťových kariet a súprav na dekontamináciu vody. Neuvedomoval 

som si, že okrem fotoaparátu nič z neho nevyberám, len ho po nádherných ho-

rách vláčim.  

Nabral som si krištáľovo čistú vodu do oboch dlaní, obradne som si ju zdvihol 

k čelu a predniesol jednu z mojich najsprostejších viet, ktorú som kedy vy-

riekol: „Som západný chlapík, som na vrchole evolučného reťazca...“. Všetci 

okolo so mnou súhlasili a pri pregĺganí chutnej vody som si všimol, že mi pri-

takávajú aj jaky, močiace do našej bystriny len niekoľko desiatok metrov proti 

prúdu. 

 

 

Monika Račková 

 
Učí výtvarnú v ZUŠ Poltár, píše básne, hrá na gitare a spieva. Členka LK 

VLAS, býva v Rovňanoch. 

 

 

 

          ….odpojení v slnovrátach, voláme si ozvenu... 

               …..prepadáme radostnému, bolestnému mámeniu... 

                        ….v dúškoch z vetra, pijeme si slová z úst..... 

 

 

 

                                               xxx 

           

….vymyslela som si šaty, za ktoré sa vydám..... 

...vymyslela som si izbu, ktorú postavím...... 

… v nej budú spávať všetky moje dávne hračky..... 

.. v nej budem plakať a rehotať sa ako kôň....... 

.. v nej budem lámať štetce nad tebou.......... 

..nej budem maľovať nahé moletky za paravánom.. 

                                           ..bozkávať sa so slnečným ránom... 

                                                       .. kým izba bude ticho praskotať..... 
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                                                               xxx 

                           ..ovoniaval svoje listy.. 

..lúčil sa s nimi...... 

.rehotal sa zmyslov zbavený.... 

….keď odhodil konár zlomený..... 

 

                        ..v divokej noci, postával  plačúci muž.. 

.                                                                                     ..jediný na celom svete.... 

 

 

 

 

Vladimíra Banská 

 
Členka LK VLAS od jeho založenia v roku 1991, získala viaceré ocenenia na 

literárnych súťažiach, jej básne boli vysielané v Slovenskom rozhlase. V roku 

2006 vydala zbierku básní Poézia ako svetlo duše.  

 

Vzťahy medzi nami 

 

Vnímam ťa očami 

ako potravu 

prijímam do seba 

a prežúvam. 

Dostávaš sa 

do mňa 

prežívam ťa 

bunkami tela. 

 

Žijem z teba. 

A po všetkom 

ťa vylúčim  

zo seba. 

Ako potravu. 

 

 

 

Dieťa vo mne 

 

Deravé pančuchy 

holé kolená 

rozbehnutá cesta  

vo vysokej tráve. 

 

Vytrhnutý list 

z mojej hlavy 

kde som sa 

skryla 

s bábikou 

v náručí 

a chcela 

byť veľká. 
 

Chorá chrípka 

 

Všetci tí 

holí ľudia 

na chodníkoch 

sú oblečení  

do jej košele. 

Do mojej  

postele  

si ľahla. 

 

Možno som  

ju vypila  

v šálke lásky 

alebo vylízala 

z cencúľa 

ktorí sme  

spolu objímali. 
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Eva Lucia Rehaneková 
 

Včera mi bylo málo, dneska je mi moc ...zle 

Zastali sme si s Marekom ako slušní chlapci. Zaklopal som na dvere a čakal 

kto mi otvorí. Už na začiatku ulice bolo počuť dunivé basy čo ma tak správne 

nakoplo, plus pár štrngnutí počas cesty sem. Teraz stačí len otvoriť tie dvere 

a...chystal som sa vykročiť. No smola. Stále boli predo mnou dvere ako múr, 

ktorí ma delí od zvyšku sveta. Nebudem klamať, poriadne ma to nahnevalo čo 

viedlo k tomu, že tak trochu podgurážený som do nich riadne tresol a znovu 

a znovu a znovu a aby nebolo málo znovu. Našťastie Marek, ako rozumnejší 

z nás dvoch, ma od tých  priateľsky posunul nabok so slovami:  Skús zazvoniť 

somár! Mal som sto chutí niečo mu na to povedať, ale hoci si často doberáme 

jeden druhého, sme kamaráti. A zachránil ho aj fakt, že konečne niekto začul 

prichádzajúcich a otvoril. No vzápätí sa stratil v dave, takže netuším kto mal 

toľko ochoty.  

Tak či onak. Zábava mohla začať.  

Neviem ako dlho sme si hľadali vhodné pôsobisko. Pri každom hlúčiku ľudí 

nám niečo ponúkli na pitie. Určite bez obsahu alkoholu, preto ma pár krát 

zakolísalo a napokon, keď sme zakotvili pri vonkajšom bazéne, už mi bolo 

všetko jedno. Marek bol však na tom oveľa horšie. Samozrejme, nič nové pod 

slnkom. Naklonil sa ku mne a zašepkal. Boj? Slová zo mňa vyšli úplne samé. 

Áno! 

A tak moje predsavzatie na večer znelo jednoducho a ľahko - ja nebudem ten 

triezvejší. Priznávam, nebolo to najmúdrejšie, ale nikdy som netvrdil, že mám 

v hlave niečo iné ako piliny.  

Ak aj áno, ospravedlňujem sa. Klamal som. Vtedy začal skutočný kolotoč. Ešte 

pomerne rovno, som šiel tam kam ma volali a bežal všade tam, kde mi niečo 

núkali. Nepamätám si čo, počítať neviem. Všetko išlo ako po masle, teda do 

chvíle, kedy na mne už bolo vidieť že čoskoro dobojujem. Zrejme to bola tá 

správna chvíľa prestať, no vtom sa vedľa mňa zjavil Marek s dvoma fľašami.  

Ani Boh nevie čoho a jednu mi strčil do ruky s veľavýznamným pohľadom 

,,Kto vypije prvý?“ Nebolo mi viac treba. Okamžite sa ku nám začali všetci 

tlačiť. Každý chcel byť čo najbližšie. Jedny podporovali mňa a iní môjho sú-

pera. Postupné pokriky naberali na intenzite a v sekunde ako som dopil sa 

zmenili na piskot a potlesk pre víťaza. Pre mňa. Marek podráždene zavrčal 

,,Boj si vyhral, ale vojnu prehráš“ A s tými slovami zmizol v dave.  
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Už už som chcel ísť za ním, keď jeden s prítomných začal hľadať mobil, po-

chopiteľne bezúspešne a keďže som stál ku nemu zrejme najbližšie ja obvinil 

ma z jeho krádeže. Ako inak, reagoval som adekvátne k danej situácii a môjmu 

stavu triezvosti. Vrazil som mu, bez zaváhania. Následne on mne. Oboch nás 

zatackalo, zvrtlo a zložilo. Na viac hriechov sa už nepamätám.  

Na druhý deň som sa prebral s tým, že mi niekto funí do ucha. Marek. Ležal 

vedľa mňa a vyzeral, že namiesto sveta má jednu obrovskú šmuhu. No čo, jeho 

sa naozaj poraziť nedá.  

 

Jana Švikruhová 
 

Ing. Jana Švikruhová, PhD.,  z Cinobane, nie je členkou klubu. Hovorí o se-

be: „Som začínajúcou autorkou, básne vznikajú ako vyjadrenia na zažité uda-

losti v živote“. Vydala zbierku básní Dotyky motýlích krídel. 

 
Povedať áno      

 

Obyčajné ráno. 

Zarosené okno. 

Otvorená duša. 

Pokoj v nej, 

zachovať si skúša.  

 

Ona, čo pochopila 

obrat sveta. 

Dnes k Bohu, 

k nebu vzlieta. 

 

Po odpoveď... 

Či má zmysel veriť, stúpať... 

A či radšej len zabúdať. 

Čaká s úctou na odpoveď, 

to bola jej ťažká spoveď. 

 

Či sa dočká? 

Čas ukáže. 

A plač nebies, 

bolesť zmaže. 

Tú, čo cíti každé ráno, 

keď životu povie áno. 

Moje  sny 

 

Od mala som snívala. 

O  dospeláckom šťastí. 

Kam som sa to dostala??? 

Keď stratila som tie sny. 

 

Viem, že za to, čo mám ja, 

mnohí by sa vzdali snov. 

Lenže mne to nestačí, 

stále túžim po inom. 

 

Možno šťastie nie je v tom, 

že prežijeme svoje sny, 

možno stačí bývať v ňom, 

v tom domčeku pod slnkom. 

 

Zaveď ma tam, prosím ťa, 

nech nájdem svoje šťastie. 

Ani kvietok bez slnka, 

nikdy nevyrastie. 
 

Čítanie z kávy 

 

Na kocke cukru... 

Horká káva... 

Dávala. 

Čo stále dáva. 

Láska ju metie. 

Všetko to smetie. 

Vynáša... 

Ten pokoj sveta, 

chýba jej duši. 

Kladie si k nohám, 

čo srdce tuší. 

Nájsť opäť seba. 

Svoje ja. 

A vstúpiť 

s nehou 

do raja. 
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Monika Kyseľová 
 

Žije v  Lučenci, nie je členkou LK. Venuje sa maľovaniu obrazov a kompono-

vaniu elektronickej hudby. Básne, ktoré napísala, pôvodne písala ako texty 

k skladbám. Vytvorené melódie a zvuky objavíte v jej demo skladbách na in-

ternete, pod  umeleckým menom Afoxana. 

 

 

 

 

 

Zmena  

Neporiadok v srdci, neporiadok v hlave,  

snažíš sa ako z toho von?  

Čo sa s tebou deje,  

keď ťa prúd rieky nesie? Kam? 

Starosti, nech sa rozplynú,  

život je príliš krátky na to,  

míňal/a sa čas smútkom, hnevom a žiaľom.  

 

Ostrými slovami prebodnutá 

neobzeraj sa. 

V minulosti i v prítomnosti 

je každý sám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Afoxana2332
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Ing. Tatiana Blichová  

 
Členka LK OMEGA Trenčín, pochádza z Dolnej Strehovej, doteraz vydala nie-

koľko básnických zbierok. V roku 2014 jej vyšla kniha Z neviditeľných parti-

túr hrám. Rada chodievala na Radvanské veršobrania. 

 

V záhrade pána učiteľa 
(venované pamiatke stracinských pánov učiteľov Blaškoviča a Bateľa, môjho otca) 

 

 

Dlho mi vŕtalo v hlave, 

prečo sú v záhrade pána učiteľa 

všetky stromy krivé. 

Veď nezúril v jeho záhrade  

dajaký zvláštny vietor, 

čo by ostatné v dedine vynechal. 

 

Mám na to len jedno vysvetlenie, 

že pán učiteľ aj tie stromy vychovával. 

Najprv ich učil pokore a láske k zemi, 

k nej ich ohýbal a potom v chvíľu 

len jemu známu, dovolil im  

náhly rozlet k oblohe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzostup a zostup 

 

Príde čas zostupov. 

 

Na to vždy treba pamätať. 

Spokojnejšie 

či ťažšie je ísť dolu? 

Vrchol je za nami, 

pred nami krásne údolie. 

Prv sme ho nevnímali, 

chrbtom k nemu,  

len vrchol nám 

zaslepoval oči. 

 

A tak aj zostup má svoj pôvab. 

Vnímame konečne krásu údolí 

pred nami rozprestretých, 

ruch obydlí a splete ciest, 

čistotu prameňov 

i majestátnosť riek. 

 

Zrazu nám vôbec nevadí, 

že jednou z riek 

je bájna Styx. 

Že prievozník 

čaká na peniaz. 
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Literárny klub V.L.A.S. – 25. výročie vzniku,  
 

bol založený pri Novohradskom osvetovom stredisku Lučenec (vtedy Regio-

nálnom kultúrnom stredisku) v novembri 1991. Jeho poslaním bolo vytvorenie 

podmienok na stretávanie začínajúcich autorov a záujemcov o literatúru a mož-

nosť prezentácie ich tvorby na verejnosti. Názov VLAS znamená Vreckové 

letisko autorských snov. 

Vedúcou klubu sa stala Jarmila Siváková. Pod jej vedením (až do konca roku 

2009) sa dostal do povedomia verejnosti. Od roku 1996 (20 rokov) je lektorkou 

klubu spisovateľka Hana Košková, literárnej tvorbe sa začala venovať v roku 

1976 (40. výročie). Členovia klubu získali mnohé ocenenia a uznania na lite-

rárnych súťažiach Ich tvorba bola uverejnená aj v tlači (Dotyky, Slovenské 

národné noviny, v regionálnych novinách). Prvý zborník Neškriabte si to vyda-

li r. 2000, potom nasledovali ďalšie, Zabudnem si tu kúsok duše (2007) 

a Drevená lastovička (2009). Vedúcim klubu od r. 2010 je Michal Abelovský. 

Členovia sa stretávajú pravidelne raz za mesiac v priestoroch NOS. Hodnotí sa 

nová tvorba členov, vyberajú práce na literárne súťaže, do časopisov,  diskutuje 

sa o klasickej i súčasnej literatúre, o trendoch v literárnom vývoji a pod. 

Nedávno bol klub na 10 stranách predstavený v časopise pre mladú literatúru 

a umenie Dotyky, číslo 1/2014. Tvorba členov  bola v roku 2015 prezentovaná 

na stránkach regionálneho kultúrneho spravodajcu REKUS. Od roku 2011, 

každé dva roky, LK realizoval literárne projekty podporené MK SR, spojené 

s vydaním zborníkov – MLADÍ S MLADÝM (2015), VLAK LITERATÚRY 

(2013), SLOVOM K SLOVU (2011).  

Celkom vydali 6 zborníkov, ale viacerí členovia vydali vlastnú tvorbu, napr.: 

Jozef Trtol - Kroky pod Akropolou (2004), Humno plné anjelov (2004), 

Posledný kentaur (2009), Muž z múru (2010), Mojej Kráľovej (2013), Martin 

Dzúr – Dekonštrukcia podľa času (2011), Eva Kmeťová – Grafikon (2012)... 
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Štatistika za štvrťstoročie 

 

Súpis edičnej činnosti LK: 

 

Rok:         Názov:                                                              Autor - Popis: 

 

2016        H/VLAS NE/UTO/PÍŠ    literárny zborník 

2015        MLADÍ S MLADÝM    literárny 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, 

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. kat. 

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 

 

 

 

 

 

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“ 
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Ocenenia z literárnych súťaží: 

 
 LITERÁRNY ZVOLEN: Katarína Mišíková, laureátka v poézii, ČU z rôznych 

ročníkov LZ – Tijana Čečezová, Marek Kuruc, Renáta Oláhová, Peter Szentpéri, 

Ľuboslava Zdechovanová (poézia), Michaela Teplanová (próza). 

 LITERÁRNA SENICA L. Novomeského : umiestnenie na prvých troch miestach 

v poézii – Tijana Čečezová, Martina Hoffmanová, Radka Hoffmanová, Marek 

Kuruc, Martina Magicová, Katarína Mišíková a i. 

 MÚZA MICHALOVCE: Linda Řežábková, Martina Magicová, Anna Slatinská – 

čestné uznania v poézii 

 POETICKÁ ĽUBOVŇA 2005 - XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže 

začínajúcich autorov  - PRÓZA: 1. miesto: Martin DZÚR, Lučenec 

 CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA: Martin DZÚR, Lučenec 

 TAK PÍŠEM JA 2009: František Széplaky 

 

Významnejšie podujatia: 
 

2015 – MLADÍ S MLADÝM  

Projekt sa realizoval v Modre. Jeho zámerom bolo prezentovať literárnu tvorbu 

mladých autorov na netradičnom mieste a s uvádzaním mladého vína. Sviatok 

vinárov sa tak stal sviatkom literátov a vínna cesta  zároveň cestou literárnou. 

Autori spracovali svoju tvorbu na tému „Víno a vinič“. Z vybranej tvorby bol 

vydaný  zborník.  

 

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 cestu-

júci, nastupujúci a vystupujúci. 

Podujatie sa uskutočnilo 24.10.2013. Vo vestibule železničnej stanice v Lu-

čenci ho otvorili presne na pravé poludnie, teda o 12.00, spoločne Mária Am-

brušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska, PhDr. Alexandra 

Pivková, primátorka Lučenca a zástupca Železničnej spoločnosti Slovensko, 

Ján Šulek. 

Ešte pred samotným oficiálnym otvorením sa ozývali stanicou tóny saxafónu 

Ferka Klempára, učiteľa ZUŠ v Poltári.  
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Potom sa už bravúrne ujal slova, medzi literátmi známa to postava, Janko 

Cíger z Mädokýša, ktorý pricestoval až z Martina. Po úvodnej časti sa všetci 

prítomní odobrali do priestorov čakárne, tam moderátor stručne poinformoval 

ako celé podujatia bude prebiehať. A až potom nastala tá chvíľa. Vlak bol 

pristavený na prvej koľaji vpravo a staničný rozhlas všetkých pozýval na cestu  

literatúry.  

Lučenec – Utekáč a späť, to bola trasa osobného vlaku, ktorý odchádzal z Lu-

čenca o 12.40. Vypravila ho samotná primátorka. Dĺžka trasy je 41 km, v jed-

nom 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 autormi nechýbala ani zakladateľka lučenského literárneho 

klubu a jeho dlhoročná vedúca, Jarka Siváková, ktorá absolvovala celú trasu 

spoločne s nami. 

A atmosféra v poslednom vozni? Takú nezažijete každý deň. Tá bola typicky 

vlaková, čo znamená, že keď je cestujúcich málo, je to v pohode, ale keď je ich 

veľa, čo sme napokon aj chceli, tak to môže byť pre niekoho menej príjemné. 

Vozeň má kapacitu 53 osôb, cestujúcich bolo takmer 70. Motor hučal, cestujúci 

stáli aj v uličke. Autori sa striedali podľa toho ako ich moderátor vyzýval. Keď 

nebolo počuť, tak sa využil aj vlakový mikrofón alebo na heligónke zahral 

a zaspieval Vlado Sihelský z Českého Brezova. Organizátori ponúkali všetkým 

minerálnu vodu a slané staničné pečivo, medzi ktorým nechýbali ani typické 

staničné praclíky. 

Diváci či cestujúci zažili aj malú litexkurziu, moderátor na každej stanici pri-

pomenul významné osobnosti z danej lokality.  

Po príchode do Utekáča, mali sme čas iba 25 minút a všetkých čakala malá 

zmena, presun do iných, dvoch navzájom prepojených vozňov z dôvodu väč-

šieho počtu miest. Okrem toho nás v Utekáči na stanici čakali dvaja domáci 

nadšenci, Dušan Kubinec a Milan Pupala. Privítali nás ako sa patrí, darovali 

nám škvarkové pagáčiky a fľašku pálenky, nie však hocijakej, ale ako povedal 

pán Pupala, takú vraj voľakedy pili sklári v Utekáči. Nuž čo, kto okoštovať 

chcel a kalíšek mohol, ten sa veru nesťažoval. 

Prekvapením pre mnohých cestujúcich bol rozdávanie malých suvenírov v po-

dobe starého lepenkového cestovného lístka.  
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Tí starší si ich ešte dobre pamätali. Každý lístok bol pochopiteľne aj s malou 

dierkou,  teda štiknutý pravými železničiarskymi kliešťami.  

Namiesto série ja na ňom vo vrchnej a spodnej časti dátum podujatia, na druhej 

strane logá organizátorov – Novohradského osvetového strediska, ŽSR a Že-

lezničnej spoločnosti Slovensko.  

Ešte pár slov na záver? Pôvodný zámer projektu počítal s 2 trasami vlakov v 2 

smeroch, jedna západ – východ z Bratislavy do Košíc, druhá sever – juh zo Ži-

liny do Lučenca. Finančné a technické možnosti boli dôvodom, prečo sa ne-

mohol realizovať. Po viacmesačnom jednaní s obchodným manažérom ŽSSK, 

p. Vladimírom Podrackým sa nám nakoniec podarilo celé podujatie uskutočniť 

v našom regióne, teda v Novohrade a Malohonte. Poďakovať sa chceme nielen 

p. Podrackému zo ŽSSK, ale aj p. Žubretovskému, prednostovi ŽS v Lučenci 

a p. Kaprálikovej zo ŽSR.  

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa literárnej jazdy zúčastnili a pochopiteľne 

aj učiteľkám a žiakom ZŠ z Lučenca a Kalinova, tiež všetkým cestujúcim, 

z ktorých mnohí boli prekvapení, osobitne sponzorovi Ľubomírovi Činčurovi. 

Tiež médiám, ktoré o tejto akcii informovali – rádiu Reginav Banská Bystrica, 

ale najmä tým, čo atmosféru zažili na vlastnej koži, lebo trasu absolvovala Len-

ka Stanková, redaktorka TV Markíza, Klaudia Karáseková z RTVS a Štefan 

Rimaj z denníka Pravda. 

Komu sa tento nápad páčil, nech to šíri ďalej a komu nie, ten nech radšej mlčí, 

lebo neprajníkov máme v tejto dobe  aj viac, ako treba. 

Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. 

 

2011 - SLOVOM K SLOVU  

Bol 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, 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 sprie-

vodných podujatiach okrem hudobného a filmového bloku, v ktorom bol pred-

stavený mladý režisér Arnold Kojnok z Poltára sa spomínalo na významných 

literátov regiónu pri príležitosti ich významných výročí (Július Noge, Ivan 

Kusý, Michal Gáfrik). 
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V rámci cyklu aktivít „Týždeň s Timravou“ sa v časti „Ďakujeme“ uskutočnil 

v obci Polichno seminár PhDr. Lomenčíka Júliusa, PhD. na tému „Život a die-

lo B.S. Timravy“ pri príležitosti 60. výročia úmrtia spisovateľky a významnej 

osobnosti Novohradu. Zároveň bol premietaný film Kataríny Kočalkovej „Mo-

ja teta Timrava“.  

Zakončením cyklu bolo vydanie literárneho zborníka, ktorého názov „Slovom 

k slovu“ sa zhoduje s názvom celého cyklu. Zborník pozostáva z najlepších 

prác celoročných stretnutí. Okrem uvedenia zborníka sa na poslednom podujatí 

spomínalo na literárneho vedca a prekladateľa z bulharčiny Jána Košku pri 

príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín. Zúčastnila sa ho jeho manželka 

Mária Košková, ktorá všetkých prítomných obdarovala publikáciou „Naj-

väčšmi 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 ako pravidelná prezentácia 

literárnej tvorby členov LK V.L.A.S. Dňa 22.11.2002 sa predstavil v priesto-

roch Café Lehár v lučenskej Redute LK V.L.A.S. a LK pri Hornonitrianskej 

knižnici v Prievidzi. 

 

Zoznam autorov, členov LK od založenia až dodnes, ktorí  v klube pôsobili 

kratšie či dlhšie obdobie: 

 
Martin Dzúr, Štefánia Drastíková, Vladimíra Banská, František Széplaky, Ľubomír 

Činčura, Monika Račková, Vladislav Král, Igor Líška, Eva Kmeťová, Lucia Kresanová, 

Margita Janštová, Katarína Školiaková, Júlia Ondrejková, Eva Jambrichová, Soňa 

Sajenková, Andrea Felšőová, Marta Gálová, Diana Čechovičová, Mirka Bočíková, 

Gabriela Auxtová, Eva Nôtová-Kadlubeková, Tatiana Kováčová, Lucia Spodniaková,  Ján 

Melicher, Ján Hikker, Michal Deme, Michaela Galádová, Ivan Bračok, Daniel Szoó, Lucia 

Balážová, Patrik Nemček, Miroslav Kováčik, Eva Lucia Rehaneková, Katarína Mišíková, 

Jozef Trtol, Mário Tinák, Tijana Čečezová, Marek Kuruc, Renáta Oláhová, Peter 

Szentpéri, Ľuboslava Zdechovanová, Michaela Teplanová, Martina Hoffmanová, Radka 

Hoffmanová, Martina Magicová, Linda Řežábková,  Anna Slatinská a ď. 
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