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Vážení priatelia, 

 

po dlhšej dobe Vám predkladáme najnovší zborník členov literárneho klubu 

V.L.A.S., ktorý pracuje pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. 

V poslednom čase členovia zaznamenali výrazné pracovné „nasadenie“, 

v ich prípade v tvorivých konfrontáciách, z ktorých vyšiel aj Vlak literatúry. 

Tento projekt, ktorý bol od začiatku odsúdený na úspech, zdá sa oslovil 

mnohých. Nebolo to len  také vozenie sa po regióne, ale hlbší zmysel celej 

netradičnej aktivity – literatúry v pohybe - ukázal nové možnosti 

prezentácie tvorby.  Pripojili sa aj členovia iných literárnych klubov, ktorí 

v našom zborníku tiež dostali priestor. A tak sa predstavujú autori 

dlhoroční – stálice, ale aj noví, začínajúci, alebo pokročilí. V zborníku 

nájdete poéziu, poviedky, fejtóny, ukážky z tvorby pre deti, čiže celý rad  

literárnych žánrov . 

Sme radi, že im môžeme dať priestor v zborníku, ale aj spolu s nimi a pre 

nich zorganizovať rôzne stretnutia, kde predstavia svoju tvorbu a získajú 

inšpiráciu do ďalšej.   

Prajeme im dobré nápady a inšpirácia nech im dlho vydrží. 

 

 

 

Mária Ambrušová 
riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci 
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Hana Košková 
(Kontakt: 047/43236 42, koskovahana@gmail.com) 
 

 
Lučenec, Medaila D.G. Licharda, najvyššie ocenenie Národného osvetového 
centra v Bratislave. 
 
Fejtón 

Sklamaný Slovák 
Koncom januára roku pána 2013 sa stalo niečo nevídané a neslýchané. 
Ujček Hruškovica vstal z mŕtvych. Obec Slopanice také čosi ešte nezažila. 
Hneď ako sa vyštveral z hrobu, oprášil si skrehnutými rukami kostolné 
háby, napravil klobúk, rukávom prešuchol pohrebné papierové poltopánky 
a poď ho k chalupe, v ktorej sa kedysi narodil a umrel. Cestou sa pristavil, 
nazrel do osvetlenej miestnosti, pred rokom ešte krčmy a rozhodol sa 
uhasiť si preukrutný smäd. 
Akási fiťfiriťka – celebritka mu povedala z mosta do prosta 

- Krčmy (predtým boli tri) sme v našej obci Slopanice zrušili. V tejto 
je čitáreň odbornej literatúry. 

- A v Ožratej žabe? 
- Nuž v tej je knižnica. Môžete si v nej vypožičať na čítanie, čo len 

chcete. 
- A Tackajúci kohút? S nádejou v hlase vyzvedal ujček Hruškovica. 

Spisovateľka a lektorka LK VLAS. Žije a 
tvorí v Lučenci, na pravidelných stret-
nutiach klubu sa vyjadruje  k tvorbe, 
navrhuje zlepšenia, pripravuje referáty 
zo slovenskej i svetovej literatúry, ako i 
z teórie literatúry. 
Autorka 14 kníh a ďalšia je už vo vyda-
vateľstve, pravidelne je jej tvorba uve-
rejňovaná v literárnych časopisoch, je 
držiteľkou viacerých ocenení -  Cena 
Slovenských pohľadov, Cena Mesta 
Lučenec, Medaila D.G. Licharda, 
najvyššie ocenenie Národného 
osvetového centra v Bratislave. 
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Nuž tam je predajňa minerálok Zdravý prameň. Ako viete, Slovensko má 
toľko liečivých prameňov, že sa naša vláda rozhodla sprístupniť minerálky 
všetkým občanom zadarmo. 
Skormútený, sklamaný ujček, ktorý mal suché hrdlo ako saharský piesok 
zaklopal u bývalého suseda, ktorý vždy mal doma zásoby alkoholu. 

- Ak si zlé odíď. Zakričal sused do hluchej noci. Ujček sa pozrel lepšie 
a hneď sa mu stratil i sivý zákal z očí, nadobudnutý z ročného 
pobytu v hrobe. 

- Nemáš, sused môj dobrý niečo  proti zime? 
- Dám ti šál i kabát. 
- Myslím, niečo tekuté na zahriatie. 
- Šípkový čaj stará varila. Ešte je horúci. 
- Čaj, čaj, ja by som voľačo ostrejšie. 
- Nožík, Sekerku? Môžem ich ešte pribrúsiť. 
- Pálenô. Aspoň za pohárik by som. Taký som na tom druhom svete 

premrzol... 
- Ja som abstinent. V našej obci už nepije nikto. V bývalých krčmách 

sa číta, v obchodoch sa predávajú len potraviny a nealko. Starosta 
sa hanbí i za názov obce. Bolo referendum a obec chcú preme-
novať na Nepíjance, namiesto Slopaníc. 

- A v meste? Tiež ako tu? 
- Tam už tiež prestali piť. V kríze, ktorá dorazila na Slovensko je to 

čin roka, ktorý vyhodnotí i hlava štátu. Eurá z európskej únie budú 
deliť každému, kto podpísal abstinenčný zákon. A tých je dnes 
väčšina. 

- Aj v Rusku mali suchý zákon a dnes? Všetko je v starých koľajách. 
- To je čosi iné. Rusov je veľa a Slovákov málo. Tu sa to dá uko-

čírovať. A čo ľudia neurobia pre eurá? 
Ujček zosmutnel. Zacapil dvere u svojho najlepšieho suseda a pomyslel si. 
Nebudem sa ja tu podaromnici potĺkať, drankať akomak liehu. Vrátim sa, 
odkiaľ som prišiel. Možno na druhom svete budú ku mne predsa len 
prajnejší. 
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Janko Cíger z Mädokýša, člen LK Mädokýš v Martine. 

(Kontakt: 0911 196 196, knihkupectvo@madokys.eu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
člen Slovenského centra PEN. 
 
Z tvorby pre deti:  
 
Nepodarená láska II. 
Niekedy sa pritrafí 
získať lásku žirafy. 
Ako vravel jeden mravec, 
ktorý chcel ísť rovno na vec. 
 
Nezdala sa priveľká, 
nôžky ako modelka, 
aj dlhý krk, pekný štíhly, 
iskričky sa v očiach mihli. 
 
Vraj sa stretnú občas tajne, 
no, oni chcú neprestajne. 
Nezdá sa to rodičom, 
vraj je to vzťah o ničom. 
 

Problém nie je ten ich vzrast, 
len nemajú osemnásť. 
 

 

 

... autor poézie, vrátane detskej, autor 
próz, autor knihy Výbuch, ocenený na 
mnohých literárnych súťažiach, napr: 
Literárny Zvolen, Petržalské súzvuky F. 
Urbánka, Krídla Ivana Laučíka, Tak 
píšem ja..., porotca v lit. súťažiach, 
glosátor Slov. rozhlasu REGINA BB, 
spoluzakladateľ Lit.- výtv. súťaže Jan-
ko Hraško ešte žije, organizátor mno-
hých stretnutí a prezentácií renomo-
vaných spisovateľov aj začínajúcich 
autorov, autor projektu HRAŠKOLA, 
člen Slovenského centra PEN. 
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Balada o petržlene 
 
Zachcelo sa petržlenu 
na hriadku si priviesť ženu. 
Kdeže má však dáku zobrať? 
Hádam mrkva bude dobrá. 
 
Vyčesal si pekne vňať, 
nevestu šiel vyberať. 
Petržlen len márne hľadí. 
do sadu aj do záhrady. 
 
Vidí, že tam pri cibuli, 
cesnačik sa nežne túli. 
A mrkvička? Čert to ber! 
Máva vňaťou na zeler. 
 
Kým petržlen očí očká, 
všimla si ho polievočka 
a stalo sa, čo má byť, 
v hrnci majú spolu byt. 
 
 
Ďateľ 
 
Od buka do buka, 
ide si zaťukať,  
potom trošku smelšie,  
poklepkáva jelše. 
V trblietavom lístí 
ďateľ stromy čistí. 
O chvíľočku  zase 
vyšetruje jaseň. 
Má tú prácu veľmi rád, 
urobil z nej doktorát. 
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Mgr. Herczeghová Viera, členka LK Karavana v Rimavskej  Sobote 

(Kontakt: 0905 217528,  herczeghova.viera@gmail.com ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZCHOD 
 
Mám ústa plné blenu,  
horkosť ma zatvára. 
Zhášam sa v rannom tichu  
pred búrkou... 
 
Diaľka už naťahuje dlane, 
okno sa srieňom zastrie... 
Vykročím odhodlane - 
privriem chlad vo dverách,   
odkopnem záujem, 
no stále netuším, koho trescem 
a koho oslobodzujem.  
 
 
 
 
 
 
 

VŠEDNOSŤ 
 
Z pestrosti dní vyzobané farby, 
hrozienka z koláča.... 
Šedivá holubica  
šklbe z pod krídla klebety, 
kŕdle vrán pijú ligot 
z kvapiek slabnúceho zraku,  
zlietajú sa, víria vlhký vzduch,  
kým uviaznutá v cieli 
vrastám do protiľahlej steny. 
 

 

Publikovala  od sedemdesiatych rokov ča-
sopisecky, tohto roku vydala básnickú 
zbierku Časovaná správa. Uverejňovala  
odborné články v talianskych časopisoch 
a tam je aj spoluautorka jednej odbornej 
knihy o závislostiach, vyšla v r. 2001. 
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ŽABOMYŠIE HÁDKY 
 
Žiarlivé leto mieša vzťahy, 
niekto je na koni, 
niekto padá. 
Radšej sa odkloním, 
rušenie rovnováhy 
nemám rada. 
 
Kým cvála truc a vzdor 
radšej nič nehovor!  
 
Tvárim sa bezducho 
že nešlo o mňa, 
no vlastné zaucho 
dala mi hrdosť neoblomná.  
 
 
 
 
NA BODE  MRAZU 
 
Mráz sa v nás zatvára,  
v nás mráz. 
Pretvárka na tvárach... 
 
Šľapaje necháme v snehu, 
čas chvíľam nepraje nehu 
a jar je vzdialená, 
spod nechtov tuším 
skrehnutú starenu 
s námrazou v duši. 
 
 
 

ZRENIE 
 
Vyliezam z naivity 
ako z kože had. 
Zahalená ostychom, 
nahá vnútri  
aj na povrchu 
odtŕham jablko 
zo stromu pokušenia  
a otváram trinástu komnatu 
vlastného dozrievania... 
 
DIAGNÓZA 
 
Do diagnózy 
zahalená smrť 
primkla sa 
k môjmu menu, 
strach ma tu nechal  
celkom obnaženú. 
Z infúzií kvapkajú 
trpké okamihy, 
chladná skutočnosť, 
krutý fakt. 
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Juraj Cintula, predseda LK Dúha v Leviciach 

(Kontakt: 0908 132400,  juraj.cintula@centrum.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chlapec Ipse 
 
  Žil chlapec menom Ipse 
  svetom sa túlal sám 
  do diaľok hľadel zasnene 
  neviem, čo videl tam. 
  _ 
 
  Chcel ľúbiť a nemal koho 
  raz víla sa mu zjavila 
  on ruku natiahol 
  ona sa stratila. 
              _ 
 
  Žil chlapec, Ipse ho volali 
  mená mŕtvych sekal do skaly. 
                         _ 
  
  Žil chlapec menom Ipse 
  aj keď spal, držal sa kŕčovito 
  okraja postele. 

 

mailto:juraj.cintula@centrum.cz
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  Aby nevypadol zo sna 
  vystrelený raketou za hviezdne horizonty 
  k ľuďom inej civilizácie 
  lebo tí na Zemi ho nechápali. 
 
  Žil chlapec menom Ipse 
  šťastie, ako svoj tieň hľadal 
  hoc s nohou v gypse. 
                  _ 
 
                      Žil chlapec menom Ipse 
  po ľuďoch zo zeme zbieral papiere 
  spotený smrdel vraj 
  vyhodili ho za dvere. 
 
  Skutočnosť dušu tlačí ako preš 
  a čo ty človek, papier nezdvihneš? 
                   _ 
 
  Prečo nespíš, Ipse? 
  Počúvam ako dýchaš. 
  V tme sa ti lesknú oči, ty plačeš? 
  Neviem lebo ťa veľmi ľúbim. 
                         _ 
 
                            Kam vedie tá cesta, Ipse? 
  Za slnkom. 
  Chceš sa dotknúť slnka? 
  Neviem. 
  Tak prečo po nej ideš? 
  Lebo sa mi páči. 
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Evka Kmeťová, členka LK VLAS v Lučenci 

(Kontakt: 0918 802839,  eva.kmetova@jci.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janine zrkadlo. 

 
Otáčal som kľúčom, až kým dvere nepovolili. Opäť si nahováram, 

že zvesím ten ohavný obraz, ktorý ma denne víta. Chlap má oči plné 
havranieho peria. Opuchnuté líca aj pery sa sfarbujú so striedaním ročných 
období. V zime majú sinavú, priam priesvitnú farbu, v lete červeň pálivej 
papriky, na jeseň sa ponáša na odkväcnuté jablko, otŕča na svet hnilobne 
hnedé gamby a na jar pučí ružové líca, kade chodí.  
Skopol som čierne bagandže. Zvyšky snehu premočili moje posledné čisté 
ponožky.  
Keby tu bola, určite by ma vyzliekla a prevesila by mokré nohavice cez 
radiátor.  
„Zbytočne kúrime,“ poznamenal by som malicherne a rovnako detinsky by 
som poukázal na svoje chladom prešpikované chlpaté stehná.  
Aspoň na chvíľu sa chcem cítiť ako blbec, tak sa vyzlečiem. Hreje ma len 
zopár smiešnych chlpov na hrudi. Prstami prechádzala  pomedzi ne, ako 
pomedzi kužele, keď som ju  učil parkovať.  
„Šteklí ma to!“ chytil som jej dlaň a presunul ju na rozkrok. 

 

Som autorkou knihy Grafikon. Venujem 
sa poézii, aj próze, momentálne pracu-
jem na druhej knihe. 
 

mailto:eva.kmetova@jci.com
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Nahý chlap v predizbe bol čoraz patetickejší a smiešne bledý, akoby ho 
niekto chcel pochovať v sýpke s hladkou múkou. Čierne trenky na ňom 
viseli a celý stál akosi krivo a zhrbene, ťažko sa dalo definovať, do ktorej 
strany sa mu vykrúcajú hnáty.  
„Debil,“ zahundral som na neho a pobral sa do kuchyne.  
Nahý si sadám na studenú koženú lavicu. Kuchynské hodiny sa točia príliš 
pomaly, drez sa leskne, až ma z neho pália oči, koberec sa zahryzáva do 
popraskaných piat. A vôbec, všetko v byte je neosobné. Natoľko, že čakám, 
kým mi na stôl niekto uloží šálku kávy, ako prišlému cudzinovi. 
Nič sa však nedeje. Zvuk rýchlovarnej kanvice neprehlušil ticho, vôňa kávy 
zostala u susedov na prvom, kde podvádzaná žena obskakuje byrokraticky 
prepusteného manžela. Sediac horúcim zadkom na ľadovej lavici priam 
počujem jej hlboké dýchanie, keď mu ukladá šálku na stôl, pridá k tomu aj 
segedínsky guľáš, podsunie popolník, otvorí okno. Cítim vôňu kapusty, aj 
kávy, cítim mužove vzrušenie, keď myslí na brunetu, ktorú odvádzal po 
rannej porade do svojej kancelárie. Na chvíľu som dostal chuť na 
milovanie, ale hneď na to ma vyruší hlučná mucha, ktorá si sadla na miesto 
určené pre šálku s kávou a chuť ma opúšťa.  Mucha sa nepohne, ani keď si 
položím ruku na stôl len niekoľko centimetrov od jej útleho okrídleného 
tela. Keby sa mi chcelo, zahnal by som sa a vzal ju do dlane. Možno by som 
ju aj rozdlávil, keby sa mi chcelo. Jana by ma okríkla, poznamenala by, že 
som bezcitné hovädo, ktoré si neváži zákonitosti reinkarnácie a nezabudla 
by dodať, že si ma karma nájde. Ale mne sa nechce a tak len hľadíme na 
seba, hladní a uzimení.  
Už sa necítim ako blbec, rozhodol som sa obliecť. Hľadám v kope 
špinavého prádla nohavice, ktoré nesmrdia ako montérky čističa mestskej 
kanalizácie. Medzi spodkami, dokrčenými tričkami som náhodou naďabil 
na zelený sveter. Na ten, ktorý mala v deň nášho zoznámenia. Na chvíľu 
som bol na seba pyšný, že si tento detail pamätám. Pravda však bola taká, 
že v ňom jej hrudník vyzeral byť symetrický a dokonalý,  všetko v ten večer 
do seba zapadalo. Jej vlasy, plecia, prsia, boky, všetko bolo matematicky 
absolutistické, splývalo to v dokonalosť a vyzdvihovalo mačacie oči. Ten 
sveter som (ešte stále nahý) vzal do kuchyne, rozhodnutý ho upiecť, 
rozrezať, prípadne ináč znivočiť.  
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Cestou som však opäť stretol čudáka z predizby. Zúrivo hľadel, líčiská 
a ústa už nemal sinavé, ale červené a dohryzené.   
To zrkadlo som rozbil jedinou ranou na stovky drobných úlomkov. 
A ranami obsypanú ruku som omotal zeleným svetrom, páchnucim po 
mojich upotených veciach. Napokon sa všetko, čo zanechala, rozpadlo. 
Červený sveter skončil v smetnom koši. Keď som si sadol na koženú 
sedačku, už ma nechladila. Mucha odletela, len čo som položil dlaň na stôl. 
A vôbec, byt bez zrkadla bol odrazu útulnejší. 
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Ing. Jaroslav Burjaniv,  člen LK Dúha v Leviciach, osobne sa napokon 

nemohol zúčastniť, ale jeho  príspevok si cestujúci vypočuli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

starosti my. Kolegovia ocenili moje kuchárske znalosti a pasovali ma za 
šéfa kuchyne. Mojou úlohou bolo popri práci na projekte vybrať od kolegov 
peniaze, nakúpiť potraviny a naučiť našich dvoch bratov Nepálcov variť 
naše jedlá.  
 
Plavecký výcvik 
 
Bolo to na jeseň roku 1994. V niektorých častiach Indie vypukla morová 
epidémia. Nemali sme síce žiadne informácie, že by sa vyskytol nejaký 
prípad nákazy v Džajpure, ale všetci mali z neho obavy. Zvýšila sa hygiena 
a prišiel rad aj na hlodavce. V Indii myši a potkanov nezabíjajú, lebo podľa 
hinduistického náboženstva jeden z bohov jazdí na potkanovi. Potkanom 
je v Radžasthane dokonca zasvätený jeden veľký chrám.  
V jedálni nášho penziónu sme v tom čase mali jednu myšku. Obvykle 
pendlovala medzi gaučom a klimatizačnou jednotkou. Nikdy sme však 
nezistili, že by sa s nami delila o naše potraviny, lebo sme ich mali uložené 
v chladničkách a plechových skriniach. Keď však prišla morová hrozba, aj 
majiteľ nášho penziónu priniesol pletenú drôtenú pascu v tvare polgule 
a hodil do nej kúsok syra. Hneď na druhý deň sme po príchode z práce 
našli v klietke pobehujúcu myšku. 

 

Na úvod: Do Indie som sa dostal ako tech-
nik na stavbu 1400 km dlhého produkto-
vodu na ropné produkty. Po úvodných 
štyroch mesiacoch v Dillí som sa dostal do 
Džajpuru. Tu nás pracovalo viacero Slová-
kov aj Čechov. Jedna skupinka, v ktorej 
som bol aj ja,  bývala v penzióne, kde sme 
mali kuchyňu a stravovali sa tu aj niektorí 
ďalší kolegovia, ktorí bývali v iných do-
moch na okolí. Varili nám dvaja bratia 
Nepálci, ktorých platil náš zamestnávateľ. 
Potraviny a jedálny lístok sme mali na 
starosti my. Kolegovia ocenili moje 
kuchárske znalosti a pasovali ma za šéfa 
kuchyne. Mojou úlohou bolo popri práci na 
projekte vybrať od kolegov peniaze, 
nakúpiť potraviny a naučiť našich dvoch 
bratov Nepálcov variť naše jedlá 
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- Jaro, ty si šéf kuchyne a aj jedálne, ty sa musíš o ňu postarať – 
privítali ma kolegovia, lebo nikomu z nich sa nežiadalo zbaviť ju 
života. 

Nuž, ale čo s ňou urobiť. Indovia bežne ulovené hlodavce odnesú niekam 
mimo domu a tam ich vypustia. Keby sme mali mačku, bol by som myšku 
predhodil mačke.  

- Tak ju utop – poradil jeden z kolegov. No a nakoniec som nekrvavú 
popravu utopením považoval za najlepšie riešenie.  

Priniesol so vedro vody a za povzbudzovania kolegov som myšku aj 
s klietkou vložil do vedra. V tom myška začala plávať všetkými možnými 
štýlmi – kraul, motýlik aj znak. Zúfalá myška chvíľku plávala až nakoniec 
zmobilizovala všetky svoje sily, akoby zázrakom sa prepasírovala drôtenou 
klietkou a zmizla niekde v klimatizačnej jednotke a bolo po poprave. Mali 
sme zážitok aspoň z plávania.  
Na ďalší deň, keď sme sa vrátili z práce, kolegovia už sedeli v jedálni, keď 
som prišiel medzi nich. 

- Kde sa toľko flákaš – privítali ma. – Myš tu už pobehovala 
s uterákom, že kedy bude kúpanie. 

Kúpanie už nebolo a ani naša myška sa už viacej neukázala. Našťastie tak 
ako naša myška sa pominula aj epidémia, ktorá naše pracoviská nezasiahla 
a tak ostala len veselá spomienka. 
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Martin Dzúr, člen LK VLAS v Lučenci 

(Kontakt: 0907 812 518, martindzur@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri mori 
 
Vychádzam na terasu zásadne 
za zvukov cikád a svitu mesiaca. 
Hlasy neznámych. 
Nepočúvam ťa, 
pretože kričíš 
a ja mám uši plné šumenia mora 
a praskania mušlí. 
Všetko je slané 
a ty neprestávaš plakať,  
Škrípem ti v zuboch, nepríjemný piesok  
vo našich medzerách. Voda je ako lúh, pláva  
v nej ihličie z rozložitých borovíc. 
Navôkol tieň s ostrými hrotmi 
a doma v kvetináčoch klíčia prvé stromčeky. 
 
 
 

 

Autor básnickej zbierky Dekonštrukcia 
podľa času, za ktorú získal Cenu I. Kras-
ka 
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Vinetou mal deväť životov 
 
Ešte predtým, ako budem niekto iný, 
otvorím tri výpuste na hrádzi s jaskynnou vodou, 
aby som utopil chladničku, práčku aj plynový sporák, 
výčitky svedomia, aj televízor, 
pretože nedokončím, čo som začal, 
nemožné 
nájsť vyvieranie v sifóne, miesto bez uzáveru 
aj s ním, prirodzený výpust v stoke, 
v záplave denných správ, jedál a šiat,  
pomedzi ktoré pláva nehybné cudzie telo. 
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Ing. Ľubomír Činčura, člen LK VLAS 

(Kontakt: 0905 544229,  cincura64@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šabat a dvaja odvrátení chlapci 
 
Šalom - buď pozdravená 
Lótova žena... 
Na povel môjho objektívu sa odrazu 
chrbty tvojich synov  
natočili ako strelka kompasu. 
 
Šalom šeli chaver, 
buď pozdravený môj priateľ! 
Pružiny pajesov tvojich detí, 
tlmia túžbu lovca tvárí 
kamera sa nenasýti, 
nebude viac pochvaly. 
 
Šalom môj priateľu, 
tvoj týždeň začína zajtra - 
v nedeľu... 
 

 

Úspešný podnikateľ, vyštudovaný jad-
rový fyzik, okrem písania sa venuje aj 
fotografovaniu, v tomto roku mal via-
cero výstav zo svojich ciest v Nepále. Je 
predsedom miestnej skupiny MENSY 
v Lučenci... 
 

Potvora 
 
Malú rybku  
si aj s vodou  
vyliala do rieky Jordán. 
 
Ťahaná prúdom okolitého sveta, 
predčasne dospelá 
rúti sa za slobodou. 
 
Jedno éčko, 
dve eurá, 
tri orgazmy. 
  
A potom ? 
Mat Mŕtveho mora. 
Ty potvora! 
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Marilynin víchor  
 
Marilynin víchor 
nazerá pod svetre 
krajným stromom aleje... 
Pod mojim nič, 
pod tým druhým -  
 dve bipolárne nádeje... 
 
Na truc severáku 
vzdychy konárov 
do extázy privádzajú pne... 
 
Ja dám miazgu tebe, 
ty dáš miazgu mne 
 
Ťažké mračná 
  
Do lona tíško 
klepú trojice ženských sĺz 
krátko - dlho – krátko... 
 
Vojna je neodvratná -  
stretne sa v nej  
ONA,  
jej zlatko 
a sekundant čo vie len  
jesť a liezť...  
 
Trojica porazených 
hľadá víťaza -  
dohoda o treste a víne? 
Dnes veru nie, nie –  
NIE! 
 

Zimné parte 
 
Dnes na mňa žmurkla  
fotka pani Jarky. 
Spokojná,  
usmiata,  
za sklom  
bez slnka 
zaliata 
v drevenej skrinke. 
 Oči mi štípe zima, 
uši v móle plačú, 
má úsmev ako za dávna. 
 
Vedľa cerí zuby ujo Milan, 
tak ako píšu  
policajtom býval. 
Zajtra na kare dovyšetrí 
všetkých bratov,  
všetky sestry. 
 
Do trojice za sklom 
treští dieťa oči  
ovlažené plačom. 
Obtisk palca na rtoch, 
aura smútku  
opustenej mamy... 
 
Spln zreníc 
a spása -  
nik z nich  
 mi nie je známy! 
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Vladislav Král, člen LK VLAS v Lučenci 

(Kontakt: 0944  257471,  kral.vladislav@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxx 
Pravda je ako vrkoč, 
ktorý sa ťažko rozpletá, 
nájsť koreň veci, pochopiť, kam siaha počiatok. 
Náhoda je kaderníčka bez výučného listu, 
netuší výsledok, 
len zrazu ucíti kožené rukavice na svojom krku. 
 
 
 
Epigram o pýche 
Pýcha rastie deväťnásobne rýchlejšie ako pokora. 
Mohla by rásť aj desaťnásobne rýchlejšie, ale na to je príliš pyšná. 
 
 
 
 

 

Učím na strednej škole technickej 
v Lučenci, nemecký jazyk a dejepis. 
Píšem hlavne poéziu. A moje úspe-
chy, bol som ocenený na viacerých 
literárnych súťažiach – 3. miesto 
Literárny Lučenec (2010), Čestné uz-
nanie Literárna Senica (2012). Čakám 
na vydanie vlastnej zbierky, ale po-
trebujem nájsť inšpiráciu. 
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Hluchá hodina 
 
Hluchá hodina na stanici, keď ti odíde pred očami vlak 
a ďalší má grafikon v ponuke až o hodinu. 
Hluchá hodina v škole, keď sú denní študenti  na ceste domov 
a večerní prídu o štyridsaťpäť minút. 
Hluchá hodina v bare, keď trénovaní zákazníci nevládzu viac piť 
a nahradia ich čerství mladí pijani. 
 
 
Venujem otcovi 
Smrťou sa to nekončí 
 
Neviem, kedy už stačí, 
kedy treba mlčať. 
Zatvorená truhla 
a každý sa mračí. 
Len mne napadá vtip, 
na ktorom sme sa smiali 
s nebohým. 
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Daniel Szoó, študent, člen LK VLAS 

(Kontakt: 0949 471030,  dsuo757@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nákup za srdce 
Zvuk pokladničných skenerov vytváral vo veľkom Kauflande pocit 
orchestrálneho koncertu v sále plnej ľudí. Pip, pip, pip a nebolo počuť nič 
iné, jedine ešte známe "bolo všetko v poriadku?"  
Aj ja som sa podieľal na tomto majstrovskom diele, blokoval som do rytmu 
ľudských krokov na čerstvo umytej podlahe, klzkej ako slová mojej bývalej. 
Dokonca i hviezdy vonka žiarili, aj keď bol kaufland zastrešený, cítil som z 
každej hviezdy to teplo, ktoré mi zohrievalo kosti a dlane.  
Rukami mi prechádzali státisíce eur, chvíľami som bol bohatý, či nie? Mal 
som špinavé ruky od práce s peniazmi. Pošpinil ma konzum. Špinavé 
peniaze, špinavé potraviny, špinavé akciové ceny, špinavý hypermarket, z 
ktorého som ukradol špinavú päť eurovku, kvôli návalu adrenalínu, slasti, 
že som pripravil obrovskú spoločnosť o pät eur s vedomím, že keby toto 
začal robiť každý v pokladni, do pár mesiacov, či rokov, by možno 
skrachovali. A možno nie, no určite je príjemné, odjesť si z rohu zlatého 
koryta.  
Blokoval som a koncertoval, skladal si v hlave básne, spieval si Kryla. 
Usmieval sa na ľudí, obzeral sa, koľkí ku mne ešte smerujú. Pozrel som sa 
do uličky, pred ktorou bola moja pokladňa. Stála tam ona. 

 

Som mladý, začínajúci autor, ktorý sa 
viac sústredí na prózu než poéziu, no 
pokúsil som sa napísať aj pár veršíkov 
o láske, či o svete vôkol. Moje prvotiny 
boli uverejnené v zborníku môjho 
literárneho klubu V.L.A.S., ktorý mal 
názov Slovom k slovu. 
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Moja prvá láska, s ktorou to skončilo o nič krajšie než s tou poslednou. 
Otvorené boli len dve pokladne - kolegyňa a ja. Láska sa rozhodovala či má 
ísť ku mne, či ku nej. Ja som mal ešte dvoch ľudí, ona bola prázdna, no 
láska si aj tak vybrala 
mňa. Kúpila si ľadový čaj, nejaké keksíky, bol som v tranze, nespomínam si.  
Pozdravili sme sa, ako keby sa nikdy nič nedialo. Usmiali sme sa, 
doblokoval som jej nákup, koncert sa blížil k vyvrcholeniu, a povedal cenu. 
Podala mi peniaze, položila mi ich do dlane a jemne sa jej dotkla svojimi 
prstami. Boli presne také jemné ako som si ich vždy pamätal. Nohy sa mi 
rozklepali, nedal som to na sebe poznať. Dal som jej výdavok, znova sme 
sa dotkli. Nezvládol som to, rýchlo odtiahol ruku a poďakoval za nákup. 
Odzdravili sme sa a zmizla v odsúvacích dverách. V tom okamihu, keď u 
mňa nakupovala, na všetko som zabudol. Netrápili ma nijaké zlotrilosti 
moje, či môjho okolia. Zabudol som na všetko pekelné či krásne za 
posledné dva roky.  
A keď zmizla a ja som sa vrátil do reality, uvedomil som si, že je jedno ako 
sa trápim. Vždy tu pre mňa bude ten kus z nej a zo všetkých mojich lások. 
Vždy tu bude ich škola a tie ich lekcie sa od seba predsa až tak nelíšili... 
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František Széplaky, dlhoročný člen LK VLAS v Lučenci 

(Kontakt: 0903 535396,  frantisek.szeplaky@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

...ťaží ma dúha 
farebných pocitov 
na drevenej palete 
bez senných  maliarov ... 
 
 
... svetlá zhasli  
dosky striasli zo seba dupot, 
opona stíchla,  
len stoličky si spomínajú 
na ľudské teplo vo vzduchu. 
Líham si spokojne, 
odohral 
svoje ľudské divadlo. .. 

 
 

 

Píše poéziu. Naposledy získal prvenstvo v 
literárnej súťaži „Tak píšem ja“. Vo voľnom 
čase sa venuje divadlu, je členom OZ Tim-
rava. 
 

...oči plné vrán  
 dívajú sa cez zábradlie,  
sledujú holubov a závidia,  
že letia... 
...v kolíske jari zaspáva zima,  
v náručí s havranom bez peria, 
to perie je vo vankúšoch našich detí, 
ktoré snívajú o slobode... 
 
 
V mlieku oblakov 
kráčajú v mojich stopách priatelia. 
Dobehli ma, 
zas... 
 

mailto:frantisek.szeplaky@gmail.com
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Pár slov o literárnom klube V.L.A.S.  
 
           Prvé stretnutie sa konalo v novembri 1991 a tento dátum sa uvádza 
ako oficiálne založenie klubu pri Novohradskom osvetovom stredisku v 
Lučenci. Viac máme básnikov ako prozaikov. Stretávky sa konajú jedenkrát  
mesačne a  väčšinou je to pondelok v priestoroch NOS.  
          Lektorkou LK je spisovateľka Hana Košková. Jej zásluhou získali 
niektorí členovia viaceré uznania na rôznych literárnych súťažiach alebo im 
už vyšli prvé knihy. Počas jej lektorovania boli vydané celkom štyri literárne 
zborníky, v ktorých je  prezentovaná vždy najnovšia tvorba autorov.  
V roku 2011 sa nám podarilo realizovať netradičný projekt  pod názvom 
„Slovom k slovu“, ktorý finančným príspevkom podporilo aj ministerstvo 
kultúry. Bol to cyklus literárnych víkendov podľa ročných období. 
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Pár slov o podujatí Vlak literatúry 
 
Netradičný projekt prezentácie literárnej tvorby v pohybe, konkrétne vo 
vlaku, ako to napovedá aj samotný názov. O čo vlastne išlo? O čítačku 
a workshopy na koľajniciach. O atypické autorské čítanie poézie a prózy 
počas cestovania vlakom, ale všetko počas riadnej prevádzky a divákmi 
boli meniaci sa cestujúci, nastupujúci a vystupujúci. 
Podujatie sa uskutočnilo 24.10.2013. Vo vestibule železničnej stanice 
v Lučenci ho otvorili presne na pravé poludnie, teda o 12.00, spoločne 
Mária Ambrušová, 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. 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 po-
dujatia 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 Lučenca o 12.40. Vypravila ho samotná primátorka. Dĺžka trasy je 41 km, 
v jednom smere trvá 1 hod. 20 min. a vedie  cez 13 staníc.  
 
Do projektu sa prihlásilo celkom 11 autorov, z domácich, teda z lite-
rárneho 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 literár-
neho klubu a jeho dlhoročná vedúca, Jarka Siváková, ktorá absolvovala 
celú trasu spoločne s nami. 
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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 
pripomenul 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 
väčšieho 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. 
 
Z Utekáča vlak vyrazil o 14.25 a všetko išlo podľa scenára, v Kokave do 
vlaku nastúpili divadelníci s vedúcou Evkou Švingálovou. Opäť bolo miesta 
málo, ale herečky v kostýmoch behali po celom vlaku, rušno teda bolo.  
Do Lučenca vlak prišiel o 15.47 a na stanici už čakal sprievod divadelníkov, 
tí čo mohli sa pridali  k tejto mase ochotníkov a spoločne sa pobrali pred 
Divadlo B.S. Timravy, kde sa konalo ďalšie podujatia – slávnostné 
otvorenie festivalu Divadelná jeseň.  
 
Prekvapením pre mnohých cestujúcich bol rozdávanie malých suvenírov 
v podobe starého lepenkového cestovného lístka. Tí starší si ich ešte dobre 
pamätali. Každý lístok bol pochopiteľne aj s malou dierkou,  teda štiknutý 
pravými železničiarskymi kliešťami.  
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Namiesto série ja na ňom vo vrchnej a spodnej časti dátum podujatia, na 
druhej strane logá organizátorov – Novohradského osvetového strediska, 
ŽSR a Železničnej 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 Žiliny do Lučenca. Finančné a technické možnosti boli dôvodom, prečo 
sa nemohol 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 Ľubo-
mírovi Činčurovi.  
 
Tiež médiám, ktoré o tejto akcii informovali – rádiu Regina v Banskej 
Bystrici, ale najmä tým, čo atmosféru zažili na vlastnej koži, lebo trasu 
absolvovala Lenka 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. 
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Spomienka  
 
či pár slov o významných osobnostiach pri cestovaní vlakom po trase 
Lučenec a Utekáč, na každej stanici sme spomínali niektoré významné 
osobnosti z danej lokality. Pretože Vlak literatúry bol nielen netradičnou 
formou prezentácie literárnej tvorby, ale aj malou litexkurziou 
cestujúcich: 
 
Lučenec:  
Je rodiskom a pôsobiskom mnohých spisovateľov, ale tento mesiac, 
presnejšie 3. októbra uplynulo 20 rokov, ako literárnu obec opustil lite-
rárny historik a kritik Július NOGE, rodák z neďalekej Vidinej, preto použí-
val pseudonym Juraj Vidovenec. 
Pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Július Noge kriticky sledoval 
dobovú básnickú, no najmä prozaickú tvorbu. Dokazuje to pre nás viac ako 
výstižná jeho Literatúra v pohybe (1968). Lučenec preslávila aj spisovateľka 
Božena Slančíková Timrava. 
A nesmieme zabudnúť- nespomenúť najznámejšiu súčasnú autorku,  Hanu 
Koškovú, je tu dnes s nami, minulý rok oslávila okrúhle životné jubileum 
a je dlhoročnou lektorkou LK pri NOS v Lučenci. V decembri oslávi 
významné životné jubileum kulturológ, autor publikácií o osobnostiach 
Novohradu, PhDr. František Mihály. 
 
Opatová: 
Pochádza z nej spisovateľka a publicistka Erika Podlipná, rod. Gáliková. 
V roku 1995 získala cenu za literárny debut Koláž. Publikovala vo viacerých 
časopisoch. Je autorkou románu o D. Tatarkovi. Narodil sa tu aj spisovateľ 
a prírodovedec Ján Daniel Perlici. Opatová by mohla byť ešte viac 
zviditeľnená najmä známou Bitkou pri Lučenci, ktorá bol na jej území. 
 
Veľká Ves: 
Dnes ju preslávila súťaž Brdárska kapustnica, ale obec má toho oveľa viac. 
Regionálne významným bol učiteľ a kronikár Žigmund Rešetár. 
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Kalinovo: 
Učil sa tu aj Matej Bel a jeho pôsobenie oživil Kalinovčan, spisovateľ, 
historik a ochotnícky režisér  Pavol Jánoš. Obec je rodiskom osobností, ako 
je maliar Ladislav Gandl či fotograf Július Križáni. Detstvo a mladosť tu 
prežil aj spisovateľ Ján Rakytka. Z tejto obce pochádzal aj humorista Stano 
Radič. 
 
Breznička: 
Je rodiskom viacerých významných ľudí:  

- Literárny a osvetový pracovník Martin Morháč, písal pod pseu-
donymom Breznický. 

- Ondrej Gábor, známy slovenský matematik a pedagóg, ale aj za-
kladajúci člen DOS Timrava v Lučenci 

- Producent filmov napr. aj filmu „Sokoliar Tomáš“ Pavel Geleta je 
rodákom z tejto obce. 

Ale v Brezničke študoval aj známy jazykovedec Eugen Jóna, rodák z ne-
ďalekej obce Veľká Suchá. Pracoval aj  v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra 
v Bratislave. 
 
Zelené: 
V tejto malej obci sa narodil veľký človek, etnomuzikológ Ladislav Leng, 
autor diel Hráme na fujaru či Slovenské ľudové nástroje... Cena Dr. 
Ladislava Lenga sa udeľuje na folklórnych slávnostiach v Detve od r. 1975.  
V júli tohto roku sme si pripomenuli 40. výročie jeho úmrtia. 
V Zelenom vyrastal aj historik a chartista, disident a spisovateľ Ján 
Mlynárik, profesor na Karlovej univerzite v Prahe. 
 
Poltár: 
Je potrebné, aby sme sa dozvedeli aj o významnom divadelníkovi, 
dramaturgovi, režisérovi a prekladateľovi. František Rell sa narodil pred 
100 rokmi v neďalekej obci Uhorské. Bol zakladateľom divadiel v Prešove, 
vo Zvolene..., ale naposledy bol riaditeľom slávnej Tatra revue v Bratislave. 
V roku 2003 mu bola udelená Cena ministra kultúry SR. 
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Slaná Lehota: 
Pôsobil tu učiteľ a básnik Pavel Hronec, pseudonym Dobročský a horlivým 
veršovcom ho nazval Vladimír Polívka vo svojej knihe „Lučenec a kraj 
novohradský“ z r. 1928. 
 
České Brezovo: 
Tu sa narodil v roku 1769 Bohuslav Tablic, básnik, prekladateľ, literárny 
historik a evanjelická kňaz. Vydal štyri zväzky Poeyzye a Paměti. Paměti 
česko-slovenských básnířův aneb veršovcu, sú prvými dejinami poézie 
v národnom jazyku. 
Historik, archivár PhDr. Ján Žilák je hrdý na svoju obec,  pracovník Centra 
vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, autor viacerých monografií 
a množstva publikovaných článkov a vedeckých štúdií, prispieva do 
viacerých zborníkov... 
 
Zlatno: 
V tejto obci sa narodil, pred 90. rokmi, herec Emil Horváth st., otec 
súčasnej seriálovej hviezdy Emila Horvátha ml. Ale obec preslávil aj autor 
svetoznámej súpravy Zlatá Zuzana, Jozef Staník st. 
 
Kokava nad Rimavicou: 
Je známa  folklórom či festivalom ľudovej kultúry Koliesko. Smutná správa 
spred pár dní zasiahla celú folklórnu obec, opustil ju známy folklorista, 
tanečník, choreograf, Pavel Bútor. V tomto roku sa v obci pripomínali 
viaceré výročia – 15. rokov od smrti Pavla Spišiaka, železničiara, 
osvetového pracovníka, herca a režiséra, autora knihy „Ochotnícke divadlo 
v Kokave“. Ale dalo by sa rozprávať o ďalších známych a úspešných 
ľuďoch... 
 
Utekáč: 
Preslávilo ho najmä sklárstvo a zaznamenané boli mnohé typické zvyky 
sklárov. Žiaľ, dnes už sklárne neexistujú a dávnu slávu pripomína už len 
kovová postava fúkača v strede obce. Ale preslávilo ho aj známe trio 
fujaristov- Kubincovcov. O šírenie dobrého meno sa snažia neustále najmä 
matičiar Dušan Kubinec či miestny nadšenec Milan Pupala.  
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