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Správna otázka



Gorazdov literárny Prešov 2016

Mal som priateľa, ktorý mi rád prízvukoval, že všetko

sa  začína  správnou  otázkou.  Nabádal  ma  k trpezlivosti,  aby

som  sa  neuspokojil  hneď  s prvým  dojmom  alebo  prvým

nápadom,  ktorý  mi  príde  na  um.  Postupne  som  sa  naučil

sledovať intuíciu, ale zároveň som skúšal, či to prvé je aj to

najlepšie. Hľadanie správnej otázky je neľahká úloha, vyžaduje

si  prísnosť  k sebe  a vyžaduje  si  veľa  námahy.  Bola  to  však

veľmi  dobrá  rada  pre  človeka,  ktorý  sa  pokúšal  vstúpiť  do

literatúry.

Správna otázka, alebo aspoň jedna z nich, je smerovaná

k téme. O čom mám písať? Niekedy sa otázka mení na: o čom

musím  písať...  Musím?  Presne  tak,  musím,  pretože  inak

nemôžem. Niečo je také naliehavé a také intenzívne, že o tom

musíme  niekomu  povedať,  alebo,  ako  to  v umení  býva,

napísať. Neznamená to však automatickú výhru. Síce sa mnoho

z nášho zápalu za vec prenesie aj do písaného textu, zďaleka to

však nemusí byť problém, ktorý je rovnako naliehavý aj  pre

ostatných. Spisovateľ môže prakticky písať o čomkoľvek, ale

publikujúci spisovateľ musí zohľadniť, že svoj text píše nielen

sám pre seba, a teda musí pri kladení otázky myslieť aj na to,

čo jeho text prinesie čitateľom. Otázkou na mieste je tiež, ako



mám písať? Možností je pomerne veľa, niektoré sa navzájom

odlišujú iba nepatrne, ale krása sa skrýva v detailoch. Má cenu

vyskúšať  si  tú  istú  tému  vo  viacerých  úpravách,  hľadať

a objavovať  skryté  možnosti  jazyka  a čítať  iných  autorov

zvedavo, s otvorenými zmyslami a možno s otázkou, ako to, že

im tak všetko nádherne ladí?

Tak  teda  teraz  odznova,  ale  trochu  inak.  Ako  váš

priateľ,  rád  vám  budem  prízvukovať,  že  všetko  sa  začína

správnou  otázkou.  Buďte  trpezliví  a neuspokojujte  sa  hneď

s prvým dojmom, ktorý vám príde na um. Postupne sa naučíte

sledovať  intuíciu,  ale  zároveň  skúšajte,  či  to  prvé  je  aj  to

najlepšie. Hľadanie správnej otázky je neľahká úloha, bude si

vyžadovať  prísnosť  k sebe  a celkom iste  vás  bude stáť  veľa

námahy.  Netreba  však  zabudnúť  na  podstatný  detail:  je  to

veľmi  dobrá  rada  pre  každého,  kto  sa  podujme  vstúpiť  do

literatúry.

                                                                  Ján Gavura 

VYHODNOTENIE
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VÍŤAZNÉ   PRÁCE

P O É Z I A



Iveta Kloptová

Ryba

nevravím 

ranné zore ma láme

dĺžkou tvojich odchádzaní

potichučky padám na dno 

rozdrobená na popol

odrátal si sa mi z hladiny 

ako sústredná kružnica

telo chladne 

medzi zimnými prúdmi 

dnes pršalo len od pol obzoru

kvapky bolia

ako špendlíky bez hlavičiek

menia ma na bludisko

zaoblené krvou 

som utopený mak

z kože zažraté lesklé želania

vyzliekam v bahne

páli to

neviem chodiť
po zemi



Iveta Kloptová

Mimo tela

som studené kŕmidlo 

pre sýkorky 

staticky tŕpnem

hrabkajú v nervoch

neosobne starnem

mimo fyzického tela

ten náhodný organický zhluk 

mokne keď prší

hrmí 

preratúvam diaľky

na možné svety

stromy v nich 

zakaždým privalia jedno 

potenciálne narodené 

dieťa

poznáme sa



Zuzana Martišková

Ochladli

  Na starom kostole
lúpajú omietku
hlboko do kosti.

  Tehlové linajky
v parcelách nad sebou
melnia sa od chladu.

  S patinou sivosti
čakajú na radu

ako si ustrážiť
rany 
už bez tak
od zubu času hrozné,

keď vnútro
oproti vonkajšku
s dierami
po vlažných veriacich
je viac
ako
osteoporózne.

Suseda. Ako vyšitá

  Štopkám ti 
jamky na tvári.
  Iba tak
narýchlo.

  V medzidverí.

  Výťahu.

  Počkám si.
  Ako sa zatváriš.
  A či mi to
ošívanie sa
veríš.

  Si na ťahu.

V polovici októbra

 Kam lezú
terasy po kare?
  Leto si prialo spopolniť.

  Urny však kúpili primalé.

  Do ušiek šálok sa tlačí niť
včerajších debát
o plnení skladu.

  A slová padajú
na asfalt
odkrytý.
  Konečne od jari.

  Čakajú školenie
ako sa nebáť.

  Snáď sa im uspieť podarí.
  Aj keď len málokto

vie ľad vstrebať.



Barbora Plutová

Mária

kroky po desiatkoch

odmodlievajú cestu

z dediny

za bránou zostalo všetko

dom

ktorý ju nespoznáva

a svätí

čo strážia jej samotu

len rieka ostáva verná

je hranicou

cez ktorú ťahá

na prsty

les okolo sa zhmotnil

do kaplnky

v poslednom zdravase

uvidela zázrak



Barbora Plutová

x x x

rozprávaj mi príbeh

o tom

aký je to pocit

vziať hlinu do rúk

rozotrieť ju medzi prstami

a povedať si

že dnes vonia

ako Božie požehnanie

a preto sa prach z predkov obráti

a znova bude dýchať

zhlboka

neprestávaj

kým nezabudnem na to

že jar vstáva z mŕtvych

pre iné publikum



Adam Kollár

Fragmenty

„Alea iacta est“ 
(Kocky sú hodené)
do vlasov šepká príbeh
od konca
líce si položil na jej vankúš

pod topánkami škrípu
kúsky rozbitej fľaše
(na)šťastie
nemá ich medzi zubami

na mieste
kde bývali dvere
vystrčil nohu
čakal

nič sa nestalo
bol si istý
že môže ísť

ona ho vo víchrici nevidela
nepočula
na jazyku ho šteklí vlas
naschvál si bradu podložil kolenom



Adam Kollár

Toto leto

prať miazgu

živicu

alebo umývať z rúk

púpavové mlieko

je horúco

keď sa hodinu  snažím vydrhnúť

z oblečenia lezenie po stromoch

a potom načo zbierať kvety

radšej skombinovať vrkoče s venčekmi



Katarína Sivuľková
 
x x x 

zozbieram ich 
spálené slnkom 
a vybielené soľou 
poukladám  
do nastavených dlaní 
a zverím ti tú 
ktorou som bola 
možno v nich zacítiš 
aj kôru stromu 
z obývačky
spáleného kapra 
ja si zatiaľ 
vyzujem topánky 
a prejdem 
kúsok 
dopredu 

Možnosti 

mám na výber 
prižmúrenými očami 
zaliata lampami 
sa vidím v pološere 
môžem zhasnúť 
ukončiť sebaklam 
otvoriť 
a vidieť pravdu 
alebo sa rozhodnúť 
že nemám na výber



Peter Šípoš

autenticky
 

 napísal som si históriu
na formát á-štyri

 
keď ju zložíš na štvrtinu
a znovu rozložíš
v strede bude poznačená

 
nedá sa to porovnávať
s naozajstným krížom
lebo môj je z papiera

modlitba prinavrátená do seba
 

keby som naozaj uderil

poetickým bleskom

že bude počuť

áno

 

áno je predstava

nekrok neslovo negesto

oproti neskutočne mŕtvemu

z reality najúbohejšiemu - (faktu)



Č E S T N É    U Z N A N I A



Jana Biganičová

x x x 

poď 
naučím ťa 
ako sa oberá muzika 
aj to 
že pole večer vonia 
najkrajšie 
vymením ruku 
za tvoje topánky 
a takto poputujeme 
objaviť 
spoločných 
(ne)priateľov

x x x

molová nálada 
padla som 
o dve oktávy nižšie 
bojím sa rozmýšľať 
vtedy ma objíma 
smutný dážď 
a ja sa vpíjam 
do tvojich nôt 
ktoré sa aj tak nikdy 
nenaučíš čítať 
záujem o mňa majú len 
melancholické filmy 
hojdačky 
nám z parku na zimu zvesili 
a ja sa pýtam 
či ešte niekedy príde
jar



Júlia Rakovská

Vykúpenie

Samota kríža nekonečne hmlistá,
kvapky krvi, čo nikto neráta.
Tak ako nepasuje dozaista
na starý odev nová záplata.

Preto Boh z lásky človekom sa stáva,
by vdýchol život do prázdnoty čias.
Kiež zaznie v duši spásonosná správa,
že nenechá ju smrti napospas.

Túžobne prosby na nebesia klopú,
márnosťou vznášajú sa navôkol,
kým čisté srdce nevyklíči z hrobu,
drahšie jak zlato, vzácnejšie než soľ.

Jeseň

Pavúčie siete rozprávajú o tom,
keď súmrak myseľ k nebu priblíži:
Je v živote a či až za životom
zázrak podobný láske na kríži?

Len prúdy času tečú ako vlani
a dni sú bohoslužbou obety.
Clivý spev lastovičiek na svitaní
vznáša sa ako rosa na kvety.

Až vánok sviežim dychom do zlatista
pobozká listy stromov skôr než mráz,
do tieňov ticha zaznie taká istá
reč lásky z kríža. Nahlas a nie raz.



Klaudia Rybovičová

Túlačky
 
o siedmej
dýchaš znova
držíš svetlo za ruku 
nechávaš sa viesť 

na pravé poludnie 
mi utekáš 
klameš že sa neskrývaš

večer 
ťa nájdem
ako mi neveríš 
púšťaš lúče 
a ony menia 
pologuľu

neskôr
šepkáš 
aby si ma nezobudil 
chceš pomôcť 
opraviť nemožné 
opäť 

dneškom 

x x x

zohrievaš mi prsty 

a hovoríš

že sme ako polovice jabĺk

príliš rozdelení

v pondelkových poludniach 

ma znovu hľadáš

a je ti ľúto

keď sa vločky topia prirýchlo

zvädnuté kvety dávaš do vázy 

s úsmevom

vieš čo ja len tuším

ráno je vždy príjemné



Marek Sopko

1./

Kvapky dažďa, čiesi mokré prsty,
skáču v tvári ako po osnove.
Tak Boh rána rosou krstí
a nov oblieka sa večer v supernove.

Ticho, to je prvá lituargia,
keď noc zhára na kopiji sviece.
Človek, je len do kadidla prisypaná hlina.
Svätý, ktorému sa v srdci krížia meče.

Na oblohe modré jelene sa pasú
a parožím krešú prvé hviezdy.
Ani slávik nevyspieva toľkú krásu,
tobôž ja, syn pravej ľudskej biedy.

Poludňajší oheň spieva v chlebe žalmy
a svetlo ciest z božích dlaní pije.
Ten, čo kriesil, visel s vrahmi.
Vrátil sa však. Vrástol celý do Hostie.



Marek Sopko

2./

Ako keď sa zrodí hviezda v starom lise
a kvapne zlatom na obočie Boha,
chodí pravda bosá po premise.
A bolesť, ...bolesť do rany sa schová.

Som len večný pútnik bez domova
a strom, čo rastie na plodovej vode.
Na zlatú niť vešiam prázdne slová
a večer si už líham pod ne.

Ako keď si sadne úsvit do prázdneho plástu,
kradnem si chvíle, čo Boh z iskier pletie.
Splieta modré ohne. Zmysly idú z toho prasknúť.
Pramene sú živé struny na úplete.

Keď sa rozklusajú po oblohe biele kone,
ich dupot znie mi v duši ako noty.
Môj zrak, ako more rozbíja sa o ne.
Hrmí. Či anjel spil sa krásou do nemoty.



Natália Timaniková

x x x

spadla som
tisícikrát
mám múr za nechtami
bola som 
tisícikrát
tancovať so svitaním

šplhám sa
tisícikrát
ku kopcom ranných prianí
dotknem sa
tisícikrát
strešných sprisahaní

so svetlom

x x x

nadýchni sa dievča
teraz

a nehovor mi
že to nie je v tebe
že necítiš v sebe rieky
plné bláznov
čo sa dotknú slnka
mníchov
čo sa naučia počúvať
kráľov
čo budú dávať a dostávať
básnikov 
čo nájdu v tme hviezdy

nehovor mi to
lebo ja viem
že vyjdeš na breh
spojíš nebo so zemou
a podoprieš začiatok aj koniec

nadýchni sa dievča
teraz





VÍŤAZNÉ   PRÁCE

P R Ó Z A



Zuzana Martišková

                                       Šuchoty
                                        /úryvok/

Rozoznal  šuchot  šiat.  Silne  naškrobených.  Ale  nijaké
našľapovanie. Ani žiadnu ďalšiu otázku. Takže použiť komparatívnu
metódu porovnávania zvukového záznamu z pamäte s akýmkoľvek
novým,  zrejme  nepôjde.  Postava  sa  tu  tmolila,  respektíve
vyskytovala,  ale  zrejme  držala  bobríka  mlčanlivosti,  lebo  ani  po
pekných pár minútach nepreriekla ani slovo. Keby aspoň svetlo, ale
tomuto prízraku stačilo aj to zvonka, hoci mesiac sa na túto funkciu
kvôli búrke pomerne nešetrne vydlabal.

Konečne to utíchlo. Ale neodišlo.
Zažmurkal  očami  a nad  sebou  zbadal  sivú  tvár  postaršej

sestričky  v  habite.  Bez  výrazu,  bez  mimiky.  Dokonca  ňou  ani
neheglo, keď sa strhol a odsunul inštinktívne kúsok bokom.

-  Dnes  treba  vydržať.  Ak sú  bolesti,  povedzte.  Ak budete
musieť...tiež. Pošlem sanitára, ešte nespí. Treba ale kričať. Eletriky
nieto. Hlasno kričať. – rozprávala monotónne a premeriavala si ho,
akoby  skenovala  jeho  biologické  potreby  a porovnávala
s možnosťami. On, naopak, už vyhodnocoval. Hlasy nekompatibilné.

"Hlasno kričať." Najradšej  by jej  bol  povedal,  že mieni  aj
musí  začať  hneď.  Moč bol  ale  až  na  druhom mieste  v tlačení  sa
svojou nutkavosťou kdesi do reality.  To ten mimovoľný pohyb ho
samého  upozornil  na  bolestivosť  miest,  ktoré  zaťažoval  v tejto
polohe už hádam aj niekoľko dní.

Sestrička,  alebo  vedela  čítať  myšlienky,  alebo  verila
v zázraky a to jej umožňovalo pochopiť jeho do tmy práve vycerené
zoťaté  zuby a promtne  zareagovať  na  súradnice  nimi  vysielaných
signálov. Že je len profesionálka si odmietal pripustiť, bolo by to pre
ňu dehonestujúce.

Obratne  ho  lapla  a ani  sa  nenazdal,  ležal  prevalený  na
jednom  pleci,  v polohe,  čo  nebola  o nič  pohodlnejšia,  ani
príjemnejšia. Ale na odhalený chrbát v anjeličkovskej,  na krku ani
nezviazanej erárnej  košeli, čo siahala len kúsok pod bedrá a teraz už
nezahaľovala  nič,  sa  spustilo  tisíc  pažravých  vzdušných  jazykov



a obšťastnilo ho svojou bohabojnou činnosťou. To potreboval.
Chlad a čerstvý vzduch. Pofúkanie. Pohladenie.
Podsunula mu zrolovanú deku k bruchu a pritlačila.

 -  Opri  sa,  synu,  uľaví  sa  ti.  Tie  preležaniny  potrebujú
vyvetrať. Oddýchnuť, uľaviť telu. Potom, ráno niečo natrieme, neboj
sa. – prešla k tykaniu usúdiac, že jeho trpiteľstvo ju oprávňuje pojať
ho do rodiny a vyjadriť zľutovanie sa i poľutovanie. 

Zasŕkal, ale poslúchol. Objal drsnú deku a utrel do nej sliny,
lebo pery sa mu nedarilo ešte spojiť.
                                                                                       

 ***
Začínala  mu  byť  zima.  Nie  zima,  to  boli  zimomriavky.

Akoby mu čiesi ruky opatrne chodili po tele a dotýkali sa ho. Všade.
Ramená,  lopatky,  pás  chrbtice...zadok.  Toto  nebol  vietor  a nočný
chlad.  Prepánajána.  On  tu  leží  s holou  riťou  a niekto  sa  ho  tam
dokonca dotýka!

- Treba začať liečiť čím skôr. Bude to menej bolestivé... Nie,
bude to bolestivé. – opravila sa, keď sa len zľahka dotkla na mieste,
kde žiadna rana nebola.

Strhol sa.
Otočil. Dvere na izbe sa práve poodchýlili a dnu vošla sestra

a s táckou, sviečkou a nejakými liečivami.
-  Vravela  som  vám,  aby  ste  sa  nehýbali.  –  opäť  prešla

k vykaniu, lebo „synak“ neposlúcha.

       

   ***

Mliečne  svetlo  sa  pomedzi  pokrčené,  dosluhujúce,  ba
dokonca podľa  stavu,  dávno nadsluhujúce,  žalúzie  tlačilo  do izby
v nerovnomerných tenkých pruhoch. Ale aj tak ťahalo oči, navyknuté
na  šero,  dokonca  na  tmu.  Už  ležal  pozorne  zastlaný  do  paplóna,
dokonca i s dekou, polovica tela trochu vydvihnutá do polosedu. Pod
krátkymi rukávikmi na deke vzorne pozdĺž tela uložených paží  sa
chúlilo posledné teplo, po ktorom sa začínal naťahovať ranný chlad
importovaný sem skrz diery zle už tesniacich okien zvonka. 

Všade sivo. Skonštatoval, vyhodnotiac steny, plafón, podlahu



i celý inventár. Bolo tu toho viac, ako si spočiatku myslel. Z každej
strany ešte po jednej posteli. Prvá skrkvaná, druhá s balom akéhosi
mĺkveho spolubývajúceho, ktorý ešte ignoroval ďalší deň. 

Prvý tu. Ďalšia nemocnica. Prvá,  kde konečne pocítil  aký-
taký pokoj. To, že sa o neho za posledných pár hodín zaujímali len
povrchne a sporadicky, mu prišlo milé a vhod.

- Z toho svetla až bolia oči. Tma je ale horšia. – ozvalo sa
spod okna a prevŕtalo mu ticho.

Stála tam malá, útla žena a krútila šnúrkou dávno pokazenej
žalúzie. Guľôčky sa jej premieľali v prstoch ako ruženec a plastové
rebrá bzučali tiché protesty, vyrušované jej dotykom.

Žena?! Obzrel sa na rozostlanú posteľ po svojej ľavici, ale
logiku  mu  to  nedávalo.  Aké  nečakane  progresívne  naladené
sanatórium. Vrátil svoj pohľad oknu. Už iba oknu. 

Preglgol.  Pachuť  na  jazyku  pýtajúca  si  piť  vyhrala  pred
rozumom, ktorý sa chcel zamyslieť, kam zmizla žena, čo tam pred
chvíľkou ešte stála.  

Ruka to však videla inak. Triaška, čo ho premohla, vysmiala
sa poháru s tekutinou skôr, ako sa k nemu vôbec priblížila. Vzdal to
a skúsil naprázdno preglgnúť zas.



Klára Mirgová

Strážny anjel
/úryvok/

Cítila som sa na nič, sama a opustená, akokoľvek som vedela, že to
nemyslia zle. Celý život som hľadala viac, než len priateľstvo a nikto
mi to nevedel dať. V mieste môjho bydliska som priateľov nemala
žiadnych, ak nerátam svojho psa. Školou sa prerušili moje vzťahy so
všetkými kamarátkami a ani Internet mi neposkytoval to po čom som
túžila. Nebavilo ma to už. Hľadanie niečoho čo nejestvuje.
Práve som vyšla so sprchy. Teplá voda trošku zmiernila moje napäté
nervy a spláchla slzy.
Potichu som kráčala chodbou oblečená v huňatom pyžame a župane
a počúvala chrápanie môjho otca zdola.
Otvorila som dvere do izby a zamyslene som vošla dnu. Lampa na
nočnom stolíku svietila a dodávala malej miestnosti útulnosť a pocit,
že  patrí  iba  mne.  Bol  to  môj  palác,  moja  skrýša,  mojetajné
laboratórium,  hoci  sa  tu  nikdy nekonali  žiadne  pokusy –  ak  teda
nerátam spisovateľské. Tých bolo veľa, no všetky neúspešné.
Podišla som ku skrini a chvíľu som sa hrabala medzi knihami. Potom
som pozrela  smerom ku stolu,  kde stál  počítač.  Asi  sa  na  učenie
vykašlem  a sadnem  si  k nemu.  Zabuchlasom  skriňu  a pohla  sa
smerom ku stolu. Vtom mi však zrak zablúdil na rozhádzanú posteľ
najviac  osvetlenú  lampou.  Zdesene  som zastala  v polootočke.  Na
posteli  ležal  muž.  Otvorila  som  ústa,  že  vykríknem,  no  hlas  mi
uviazol v hrdle. Podlomili sa mi kolená a klesla som na zem.
Muž bol mladý, mohol mať toľko čo ja, okolo devätnásť, dvadsať,
najviac  dvadsaťpäť  rokov,  krátke  čierne  a mierne  kučeravé  vlasy,
bledú veselú tvár a tmavé oči. „Ahoj.“ Ozval sa milo sa usmievajúc.
Jeho hlas znel zvláštne, akoby... akoby... vlastne, nedalo sa to opýsať,
no náhle som vedela, že ho chcem počuť hovoriť ešte raz. Moje uši
boli hladné po jeho hlase. 
Stála som tam na štyroch ako pes s mokrými vlasami a ešte k tomu
v ružovom župane a pozerala som naňho ako sa vyvaľuje na mojej
posteli. Mal na sebe čierne tričko a tmavomodré tepláky. „K...kt...kto
si.“



„Volám  sa  Emanuel,  a som  anjel.“  Odvetil  opäť  tým  zvláštnym
hlasom.  Sadla som si  na päty,  takže som bola v dobrej  polohe na
modlenie, no to mi v tej chvíli ani na um nezišlo. „Pýtam sa ešte raz,
kto  si  a čo  tu  robíš!  A neopováž  sa  pohnúť,  lebo  zobudím otca!“
výhražne  som  naňho  ukázala.  „Volám  sa  Emanuel,  som  anjel
a nehýbem sa.“ Zopakoval a jeho úsmev vyzeral ešte srdečnejší. „Čo
to mi tu vykladáš za hlúposti. Ako si sa tu dostal a čo si už stihol
zobrať?“
„Ja som tu stále Astra a zobral,  alebo teda zabral som ti  polovicu
z postele.“
„Odkiaľ  vieš...  No  moment  Emanuel,  robíš  si  zo  mňa  srandu?
Okamžite mi povedz kto si, lebo volám políciu.“
„Povedal som ti. Som tvoj strážny anjel.“
„Pozri, ja viem, že sa snažíš hrať na romantika, ale toto nie je vtipné,
sú dve hodiny ráno.“
„Hovorím ti pravdu.“
„Fajn, anjel.“ Povedala som posmešne a vstala som. „Čo odo mňa
chceš, zobrať mi dušu?“
„Zobrať,načo by som ti ju bral, keď ju mám strážiť.“
„Hráš  to  dobre,  ale  ja  už  vážne  nemám náladu.  A ako si  sa  sem
vlastne dostal?“
„Opakujem ti, som tu stále.“
„Fajn fajn, tak prečo ťa vidím a rozprávam sa s tebou?“
„Potrebuješ ma.“
„Vážne?“
„Áno,  tvoj  smútok je  taký  veľký,  že  som už  ďalej  nemohol  stáť
v úzadí. Chcel som, aby si vedela, že som tu. Ľúbim ťa Astra. Ľúbim
tak, ako anjel ľúbi človeka.“ Udivene som naňho pozerala. Posadil sa
a pozrel mi priamo do očí. Bola v nich neha a cit. Natiahol ku mne
ruku. Pripadala som si ako zviera, ktoré sa ktosi snaží nalákať bližšie
dobrotou. Nevedela som, či ma schytí a niečo mi spraví, alebo čo má
vlastne v pláne. Nebála som sa, to nie, práve naopak. Ten muž bol
zvláštny.  Vyžarovalo z neho niečo, čo ma zaujímalo,  čo ma hrialo
v srdci, bol jednoducho dobrý.
                                                                          



Č E S T N É    U Z N A N I A



Mária Blahová

   Gabriel

     Cítila som ruky omotané okolo tela, ktoré mi bránili zmietať sa.
Ale neboli dosť silné, aby ma zadržali v nasledujúcom okamihu. 
   Prudko som sa posadila, až neskôr som si uvedomila, že beztak
z polosedu. Oči rozšírené strachom a triasla som sa na celom tele. 
   „Gabriel...“  nasucho  som  prehltla  a chcela  vystreliť  z postele.
Zabránil mi v tom paplón. Po krátkom, no o to urputnejšom boji som
ho netrpezlivo odhodila a bežala k dverám. 
   „Kam ideš?“ chcel vedieť Štefan. 
   „Na letisko!“ vyštekla som. 
   „A bosá?“ skúsil logický argument, ale pre istotu mi zastal dvere z
miestnosti. 
   Nezastavil  by ma ani  keby to skúsil.  Ale  skúsil.  Chytil  ma  za
ramená a prinútil cúvnuť čo najďalej od dverí.       
   „Skús tam najprv zavolať.“ Navrhol upokojujúco.
   Skúsila  som.  Ten vytáčací  tón bol  nekonečný.  Asi  som si  naň
vypestovala alergiu. 
   Bez odozvy. 
   „No...vieš koľko je hodín?“ podotkol.
   „Netuším, ale on dvíha vždy.  Úplne vždy! Chápeš?“ bezmocne
som hodila mobil na posteľ.
   „Gabriel...“ zosunula som na kolená a objala vlastné ramená. 
   „Ani  to  neskúšaj!“  zastavila  som  Štefana  uprostred  pohybu.
„Dotkni sa ma a schytáš to.“
   „Dobre.“ Nedal sa odradiť mojím ľadovým odstupom. „Ideme na
letisko.“
   „Nie.“ Pokrútila som hlavou. „Ja idem na letisko.“
   „Bezo mňa sa do Večného mesta nedostaneš.“ Pokrčil ramenami. 
   Vrhla  som  naňho  naštvaný  pohľad  číslo  štyri,  potom  sedem
a napokon jedenásť. Ale mal pravdu. 
   Neskôr som ocenila, že sa ujal všetkých vybavovačiek. Len keby
netrvali  tak  dlho.  Chýbalo  málo,  aby  som  rozkopala  hotelový
nábytok. Ale Štefan mu zachránil úbohý lacný život. 
   Ako vždy.  



   „Gabriel...“  hlesla  som  hľadiac  na  starca  vystretého  v rakve.
Tackavo  som ustúpila  pár  krokov  dozadu.  Každý  pohyb  mi  trval
dlhšie než zvyčajne. Neobťažovala som sa hľadať oporný bod. Padla
som na  zadok  priamo tam,  kde  som stála.  Objala  som si  koleno
a oprela oň bradu. Viečka mi premietali spomienky. Nebolo ich veľa.
Boli silné. Pomohol nespočetnému množstvu ľudí,  medzi inými aj
mne.  A potom  mi  občas  dovolil  spolupracovať.  Za  určitých
podmienok a familiárneho prostredia. 
   Nikdy toho veľa nenahovoril. Skôr sa nechával poznávať cez činy
a reakcie. 
   Chýba mi. Tak veľmi. Nie osobne, skôr všeobecne. Teda...hlavne
neviem,  ako  si  bez  neho  poradím s koreňmi.  A ako  si  bez  neho
poradím so svetom. Väčšinou bol považovaný za senilného dedka,
ktorému proste z toľkého odriekavania latinských formúl preskočilo
a začal splietať niečo o tajných sprisahaniach. Veď čo je zle s týmto
svetom, však? 
   A čo je dobre?  Nič. 
   Kto odteraz bude veriť na peklo? A kto bude upozorňovať na Plán?
Kto nás povedie? 
   Ach, Gabriel...
   „Asi by si nemala sedieť na tej zemi. Kto ti bude variť čajíky, až
budeš ťahať sopeľ až z topánok?“ paradoxne si ku mne prisadol.
   „To je jedno.“ Letargicky som pokrútila hlavou. 
   „Robil som menší prieskum.“ Začal opatrne. „Zomrel prirodzenou
smrťou. Žiadne sprisahanie. A žiadny diabol.“
   „Ja viem.“ Odvetím prosto. 
   „Ale...“ nechápal. 
   „Štefan, bol to len sen. Viac metaforický než do detailu reálny.
Predstavoval iný boj.“
   „Ten posledný.“
   Starý muž sa, ako každú noc, pokojne uložil na spánok. 
   Neprišlo ráno. 
   Znudene som, ako každé ráno prechádzala fejsbúk. 
   Sánka padla. 
   16.9.2016 zomrel vo veku 91 rokov vrchný vatikánsky exorcista
Gabriele Amorth.
   Mimovoľne som sa rozplakala.
   A pobrala sa hrabať do knižnice.  



 



D R Á M A

Č E S T N É    U Z N A N I A



Katarína Mišíková Hitzingerová

Leporelo  (javiskového)  života
/úryvok/

OBRAZ 1

Na scénu pribehnú herci, ktorí stvárňujú Rómea a Júliu. 
Dramaturgička s Autorom sedia v hľadisku. Diváci nevedia o ktoré 
postavy ide a rovnako im nie je známe, že dramaturg  s autorom 
sedia s nimi v jednom priestore.

ROMEO: 
Prisahám, milá, na posvätnú lunu,
čo postriebruje vrcholce tých stromov -
JÚLIA:
Na lunu nesmieš, tá je menlivá
a každý mesiac mení svoju dráhu:
aj tvoja láska bude nestála.
ROMEO:
Tak na 
čo prisahať mám?
JÚLIA:
Nemusíš.
Ak predsa chceš, ber seba za svedka:
si pre mňa božstvo, ktoré zbožňujem.
A ja ti uverím.
ROMEO:
Ak moje srdce —
JÚLIA:
Nie, prestaň. Hoci si ma potešil,
v tom dnešnom sľube nieto útechy.
Tak znezrady to prišlo, bez rozmyslu,
tak ako blesk, 
o pominie sa skôr,
než povieš: „Blyslo sa." Nuž dobrú noc.
Z púčika lásky v teplom vlahom vánku



snáď vzíde kvet, kým stretneme sa zas.
Nuž dobrú noc! Mier tvojmu srdcu buď!
Kiež cítiš to, 
o cíti moja hruď!
ROMEO:
Ty bez útechy chceš ma opustiť?
JÚLIA:
Čím môžem ťa dnes v noci utešiť?
ROMEO:
Ak za môj sľub mi sľúbiš oddanosť.
JÚLIA:
To sľúbila som, než si o to žiadal.
Kiež by som nebola tak spravila!
ROMEO:
Chceš sľub vziať späť? A prečo, láska
moja?
JÚLIA:
Len aby som ho mohla zase dať.
No žiadam vlastne to, 
čo aj tak mám.
Tak ako more bez hraníc som štedrá
a v láske bezodná. Čím viac ti dávam,
tým viac dostávam: niet konca v tom.
Počujem dáky huk. Buď zbohom, môj!
(Za scénou volá Dojka.)
Hneď, dada! Ty tu chvíľu stoj!
Buď verný mi. Ja o chvíľu sa vrátim.
(Júlia odíde.)
ROMEO:
Ó požehnaná....
DRAMATURGIČKA: (teatrálne) Ďakujem vážení! Ďakujem, 
ďakujem, ďakujem!!! (pauza) Má to iskru, náboj, cieľ...
Herci zostávajú na javisku, pijú minerálku, zapália si cigaretu, 
smskujú,...
AUTOR: Hovoríte o tejto „love story“?
DRAMATURGIČKA: A o čom inom?
AUTOR: Chvíľu to znelo ako posudok na strelnú zbraň.
DRAMATURGIČKA: Prosím vás! Mám to tu pred sebou! Silný 



príbeh! A chytí za srdce, to poznám! Napríklad táto scéna... viete ako
on tam s ňou.. viete, čo myslím, ako on tam s ňou hovorí
AUTOR: Myslíte tú scénu pod balkónom?
DRAMATURGIČKA: No presne tú myslím! Ako vám to napadlo?
AUTOR: Ja ani neviem. Hovoril som si, že by to mohlo byť 
zaujímavé, keby on čakal dole pod balkónom a ona vyšla, úplne 
náhodou na balkón. V ruke by mala napríklad ružu a ...
DRAMATURGIČKA: K detailom sa ešte dostaneme. Teraz si 
prejdime pripomienky. Mám k tomu prakticky iba pár drobností..
AUTOR: To mi ale naozaj lichotí.
DRAMATURGIČKA: Ako hovorím, príbeh funguje. Stručne 
povedané je to o.. ako to povedať stručne?
AUTOR: O dvoch milencoch z Verony, ktorí sa milujú až za hrob.
DRAMATURGIČKA: Sama by som to lepšie nevystihla! Ale 
v tomto práve vidím trochu problém...
AUTOR: V tom hrobe?
DRAMATURGIČKA: Nie, v tých milencoch. Pozrite, naša cieľová 
skupina je tridsať plus. Viete, čo to znamená?
AUTOR: Nie. Ale „plus“, to znie celkom pozitívne...
DRAMATURG: Ako pre koho. Pre vás to znamená, že sa vám na to
nebudú pozerať mladí. Tí radšej chodia po krčmách a nesedia 
v divadle.
AUTOR: Aha. Ale čo s tým mám robiť ja? Predsa nebudem obliehať
krčmy a prehovárať ich, aby šli do divadla?!
DRAMATURGIČKA: To by tak či tak nepomohlo. Stačí, keď 
ľahko upravíte námet. Nechcem vám nič podsúvať, ale... čo by sa 
stalo, kebyže to nie sú milenci, ale manželia? „Manželia z Verony“. 
To znie tak dobre, nie?
AUTOR: No niečo.. by sa s tým asi dalo urobiť..
DRAMATURGIČKA: To rada počujem. Pozrite sa, také 
manželstvo ponúka šikovnému autorovi veľmi veľa dramatických 
situácií. Zvlášť, keď vezmem do úvahy rozdiely medzi manželmi...
AUTOR: Ako rozdiely?
DRAMATURGIČKA: Napríklad rasové. To je téma „up to date“, 
ak rozumiete...
AUTOR: Neviem, či celkom presne...
DRAMATURGIČKA: Nevadí. Predstavte si, že manžel má trebárs 
tak trochu tmavšiu pleť...



AUTOR: Akože černoch?
DRAMATURGIČKA: Povedzme: „Maur“. A žiaden mladý 
šľachtic. Nech je to vojak, generál, čierny ako uhlie. To je dráma! 
Tiež to cítite?
AUTOR: Zatiaľ tak nejako.. necítim.
DRAMATURGIČKA: Tak si to predstavte: (demonštruje na 
hercoch) manželka blonďatá krásavica a ten Maur, prudký, ohnivý... 
žiarli, že by ju uškrtil!
AUTOR: Myslel som, že si nakoniec obidvaja vezmú jed.
DRAMATURGIČKA: Jed? Školácka chyba! Prosím vás! Taká 
nuda! Pre divadlo úplne nezaujímavé! Ale keď ho vidím ako sa po 
nej váľa a s tými čiernymi paprčami ju škrtí.. nádhera! To vám 
zinscenuje každý! I v národnom!
AUTOR: No, ak to pôjde...
DRAMATURGIČKA: Čo by nešlo! Prepíšte tú svoju limonádu 
a strčte to z Verony do Benátok! Vlani som tam bola na dovolenke 
a je to tam veľmi pekné.
AUTOR: Ako chcete. Mne je už všetko jedno.
DRAMATURGIČKA: No vidíte! Stačí trochu tej autorskej pokory 
a raz z vás určite niečo bude! Áno! Dobré nápady ja vždy rada 
podporím, to je o mne známe.. Počúvajte, ako sa to vlastne voláte?
AUTOR: William. William Shakespeare.
DRAMATURGIČKA: Shakespeare... Shakespeare.. Nuž, budeme 
musieť zmeniť aj to meno.. Hlavne to krstné.. Čo by ste povedali na 
Othello? Páči sa vám?
(dramaturgička odchádza s autorom aj hercami)

          
                                                                                        

                                                                                   
                                                                                      



Ingrid Rudavská

Králik na smotane

Eva: Jurko, s kým sa to rozprávaš? (Zakričí spoza opony.)
Juraj: So sebou, mami. 
Eva: Už zase? 
Juraj: Niekedy je otravná ako mucha. /Mucha sa urazí../ 
Vincent: Tak jej  to povedz! Mlčíš a ona ťa stále sekíruje.   (Juraj
mávne rukou)
Vincent: Tak sa nesťažuj! Keby si bol ráznejší aj v práci aj doma,
nik by si na teba nedovoľoval. 
Juraj: (Mykne plecami.) Rodičov si nevyberáme. 
Vincent: Ty si sa na svet nepýtal. 
Juraj: Nik sa nepýta, ale mal by žiť tak dobre ako vie a k rodičom
byť milý. 
Vincent: Tak prečo ťa trápi, ako sa k tebe matka správa a prečo nad
tým toľko premýšľaš? (Keď Juraj neodpovedá, Vincent odchádza.)
Juraj: Nechoď ešte! 
Vincent Aj  iní  ma  potrebujú,  nie  si  jediný.  Nemôžem  byť  na
viacerých  miestach  súčasne.  (Vincent  odchádza,  prichádza  sused
Jano, sadá si na stoličku, odkopne muchu. Tá odchádza.)
Jano: Videl si tú reklamu na párky? (Kričí vzrušene.)
(Juraj neodpovedá. Ignorujúc ho, opravuje testy)
Jano: Obehal som všetky Lídle v Blave, ale po párkoch ani slychu.
Mal som, ja somár, vstať skôr. Začalo pršať a celá premávka v meste
bola v čudu. Volala mi mama. Pozvala ma na víkend. Myslíš, že by
som mal ísť? Kedy už konečne dostavajú to Bratislavské metro? 
Juraj: Už začali? (Spýta sa prekvapene.)
Jano: Dnes zas vyhodili Pištu z roboty. Včera to bol Boris, zajtra to
môžem  byť  ja.  Ja  som  Jano!  (pobúcha  sa  po  hrudi)  Mňa  si
zapamätajú, to ti hovorím. Veľa som pre tú firmu urobil a čo som za
to dostal? Po hube! (Tresne rukou o stôl.) Svine sú to!
(Ozve sa výstrel)
Jano: Dopekla! Čo to bolo?
Juraj: To nič. Mama poľuje na zajace. 
(Eva vstúpi na javisko, všimne si suseda a zľakne sa)



Eva: Matička skákavá! Ale som sa zľakla. Ten je tu zas? 
Jano: Zdravíčko! Aj  včera,  aj  dnes,  aj  zajtra  ako najspoľahlivejší
kôň. 
Eva: Skôr komár. (Položí jedlo pred syna, ten sa do neho pustí zatiaľ
čo sused sa smutne prizerá)
Jano: Dajaká tá porcia by sa nenašla aj pre mňa? (Kričí)
Eva: Som nahluchlá, ale nie až toľko. Uhádol si,. Všetko je fuč. 
Jano: Ten králik bol  taký malý?  (Juraj  jej  naznačí,  aby susedovi
naložila. Sused si vyberá svoj príbor)
Eva: Zostala ešte kapustnica z minulého týždňa. (Povie, znechutene
a odchádza)
Jano: Vždy pripravený!  Ako  na  vojne.  Pamätáš.  Fero  bol  riadny
všivák.  Neznášal  som ho,  ale  bolo  to  obojstranné.  Vždy  sral  do
vedra. Nevieš prečo? Ale stále nechápem ako stihla toho králika tak
rýchlo pripraviť, keď ho práve
Juraj: Robí si zásoby. Ako trofeje. Tento bol včerajší. 
(Eva prináša tanier, sused sa na neho vrhne)
Jano:  Počkaj chvíľu!  (Hovorí Jurajovi)  Teraz idem jesť. Nemôžem
stále vyprávať. Prečo si stále ticho ako ryba? Nikdy nič nehovoríš,
akoby som ťa otravoval, či čo. Nemôžem furt robiť šow ja. 
(Juraj  zanesie  prázdny  tanier  do  zákulisia,  zatiaľ  čo  sused  opäť
spustí svoju repliku, pritom mľaská)
Jano: Kúpil som si psa. Vieš, ako mi je samému smutne v tom byte.
Ani peniaze nepomáhajú. Už aby sme predali ten byt. Ten rozvod ma
vycical. Potreboval by som ženu. Nemám sa s kým vyprávať, hrať
a tak by som rád. Ukážem ti ho. (Vylizuje tanier.)
Juraj: Nemusíš. 
Jano: Nechceš vidieť môjho psa?  
Juraj: Ani nie. (Vracia sa k práci.)
Jano: Ďakujem,  dobré  bolo.  V Japonsku  si  musíš  odgrgnúť,  lebo
inak si myslia, že ti nechutí.  (Nahlas si odgrgne.)  Kolegyňa v práci
sa rozvádza. Manžel ju bil. Predstav si to!
(Juraj nad prácou zaspáva. Eva vstupuje na scénu)
Eva: (podoprie si syna) Poď môj! Uložím ťa. Ráno je blízko, treba
ísť do práce. (Zahučí susedovi do ucha a ťahá syna)
Jano: Správne, teta.  Viete koľko ja spím? Iba šesť hodín. A viete
koľko  zarábam?  A nechcete  ma?  Viete  koľko  žien  som  mal?
Nenechávajte ma tu samého! (Odchádza zo scény.) Hudba 





VÍŤAZNÉ   PRÁCE

D E T S K Á   TV O R B A



Martina Kovalčíková

To je láska

šibalsky sa prediera z tmy
rúti sa pomaly
nechápe zlo
bez varovania prichádza
teplo
až kým napnutá struna nepovolí
nájde nádej
neprebádané územie

Moja mama

obraz
čo sa leskne v mojich očiach
vzor
podľa ktorého sa skloňujem
či som s ňou či bez nej
stále vo mne je
je za ňou kus práce
a navždy zostane
v jej terajších i bývalých žiakoch

kade ide
tiahne za sebou
voz plný hviezd



Martina Kovalčíková

x x x

v každom liste
v každom kúsku kôry
v každom letokruhu
sa skrýva
príbeh stromu

vpisuje sa po slovách
až do návštevy 
prvého snehu

dozvieme sa
čo ho trápi a čo bolí

napriek tomu
že neraz chce odísť
zostáva
pevne stojí

kvôli nám



Magdaléna Martišková

Molekuly

Prachové perly
infikovali mi
vnútro
Baleríny

nemám čas
vracať ich ceste

Tebe aj jej odpúšťam
svoje viny

August je už taký

Ani mne
sa  mračiť nechce

Nezaplnená

Iba nástenka

Bez špendlíkov

...a prepichnutých
strhnutých
dávno
vyfúkaných
obrazových 
momentov.

zatiaľ

Bojím sa bolesti

Risknem holé telo



Magdaléna Martišková

Mokrá

Nebo si odbaľuje
nové mračná z celofánu

Nadhodené reflexom
padnutých chvíľ

Presne tak to cítiť
nad dáždnikom

Napúšťa vaňu

Zrážky

Šuchot a krik

Presne tak to cítim

tečieš mi dolu zápästím.



Barbora Langová

x x x

čistý biely papier
poskakuje po ňom ceruza
tancuje 
pomaly
ladne
nakreslila izbu
posteľ zrkadlo písací stôl
všetko čo do izby patrí
z postele zrazu vstane dievča
neupravené 
strapaté
prejde k zrkadlu 
usmeje sa
čierno-biely obraz 
konečne ožil

Ockova dielňa

priestor plný fantázie
jeho myšlienky
vryté do dreva
a moje sny 
pobehujúce po papieri
zabalím sa do tepla
a v pohodlí nápadov
si užívam
túto rozprávku



Katarína Melcherová

Symfónia ticha

v symfónii ticha

nie je nič nemožné

šantia tam motýle

a tancujú včely

slnko hrá na lesnom rohu

vánok fúka do stebiel trávy

a ja snívam 

že raz budem hrať

v tomto orchestri

prvé husle





Č E S T N É    U Z N A N I A



Mária Barnovská

x x x

ZDRAVAS MÁRIA MILOSTI PLNÁ 

ticho sa tlačí do zrniek ruženca

PÁN S TEBOU

pripomína mi strom ktorý prosí o dážď

POŽEHNANÁ SI MEDZI ŽENAMI

klope na dvere do neba

A POŽEHNANÝ JE PLOD ŽIVOTA TVOJHO

ako ja pri každej modlitbe 

JEŽIŠ

netrpezlivá
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