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Tibor zriedil alkohol pomarančovým džúsom, nasypal doň pol hrsti nadrobno pokrájaného 

ovocia a zamiešal. Nakoniec do poloplných pohárov ponoril farebné slamky so zahnutým 
kĺbikom a ponúkol pitie mladej krásavici, ktorá visela pohľadom na jeho perách. Za iných 
okolností by s ňou nadviazal rozhovor s cieľom vzájomného zblíženia, no teraz mal celkom 
iný zámer. Keď sa napila, vzal ju okolo pása a druhou rukou otočil kľúčikom vo dverách. 
Zvalili sa do perín ako dva podťaté klasy. Špliechanie vody na bokoch lodného trupu 
dopĺňané vzdialeným škriekaním čajok plachtiacich v čerstvom povetrí, chvíľu telesnej túžby 
ešte umocňovalo. Zvíjala sa mu v náručí ako had hroziaci smrteľným zovretím, po ktorom 
nasleduje zadusenie. Padal do nej ako dážď a ona ho sala tak chvátavo a nenásytne, ako 
vyprahnutá púšť, ktorú nespútaná búrka bičuje mokrou vlahou. Mal pocit, akoby zastal čas. 
Obrnil sa voči minulosti, ktorá ho bolela a budúcnosti nevenoval žiadnu pozornosť, lebo od 
nej neočakával nič skutočne hodnotné. Márnivosť predstavovala preňho v tejto chvíli to 
najprijateľnejšie riešenie. Dávala mu možnosť zabudnúť na  nepríjemnosti a navyše ho 
spájala s nádhernou dlhovlasou mládkou plnou zmyselnosti a chuti do života. Netušila, koľko 
energie mu odovzdávala, no mala jej nazvyš, preto s ňou mohla obchodovať. Po okamžiku 
vyvrcholenia počkal, kým sa mu upokojí rozbubnované srdce. Jej nahé boky zakryl mäkkou 
prikrývkou a s driekom opásaným osuškou si odišiel zapáliť. Vrátil sa na skrkvané vlhké 
lôžko a do jej vystretých prstov s vyzývavo nalakovanými nechtami vsunul cigaretu. Fajčili 
mlčky, každý oddaný vlastným myšlienkam, ktoré boli vzdialené ako dva svetové póly. 

„Holúbkovia, ste tam? Nechcem vás vyrušovať, len oznamujem, že dnes prenocujeme na 
mori.“ 

Hlas z paluby Tibora neznepokojil na rozdiel od jeho intímnej partnerky. Pritisla sa k nemu 
ako zľaknutý psík a rozochvene zašepkala: 

„Noc na mori môže byť nebezpečná. Tak veľmi sa bojím žralokov.“ 
Tibor ju uchlácholil filozoficky ladenou poznámkou: 
„Existujú omnoho nebezpečnejšie žraloky, než tie čo brázdia oceány.“  
 
 
 

Povesť o ružomberskej ruži 
(Liptovské čriepky, 2013) 

 
 

Ružomberok bol oddávna centrom Dolného Liptova a aj dnes je známym mestom, avšak 
v porovnaní so súčasnosťou podstatne menej sa vie o jeho začiatkoch. Osídlenie na sútoku 
Váhu a Revúcej nevzniklo náhodne. Poloha na križovatke krajinských ciest vedúcich údolím 
spomínaných riek a pokračujúcich ďalej na sever cez Oravu až do Poľska, priala nielen 
obchodu, ale umožňovala tiež šírenie remesiel, viery, kultúry, poznania a vzdelanosti. 
Výhodné miesto dáva celkom prirodzene stimul na osídľovanie, preto nie je nič nezvyčajné, 
že sa tento uplatnil aj na Dolnom Liptove. No Ružomberok na rozdiel od ostatných 
slovenských miest prešiel predsa len trochu odlišným vývinom. Inde pociťovali potrebu 
chrániť si majetok a životy hradbami, ale Ružomberčania si s opevnením starosti nerobili. Na 
prvý pohľad nevýhoda pripomínajúca ľahkomyseľnosť mala aj svoju praktickú stránku. Kým 
opevnené mestá nepriateľ obliehal, urputne dobýval, rozzúrený ľútym bojom zabíjal, raboval 



a plienil, v otvorenom Ružomberku si mohol túto drinu odpustiť. Isteže, v pohnutých časoch 
minulých storočí sa mestom prevalili mnohé vojská, ale nakŕmené jedivom domácich 
a odpočinuté v ich teplých domoch mohli po krátkej prestávke, postupovať ďalej. Úbytok na 
zásobách či peniazoch bolí menej ako strata strechy či dokonca života. Možnože práve 
vďaka absencii mestských hradieb Ružomberok nevypálili, nevyplienili a nezborili ani tí 
najhorší nepriatelia. Využili ho síce, ale napokon zakaždým odtiahli preč. 

Najstaršie liptovské dejiny začali popri pôvodnom slovenskom obyvateľstve postupne 
dopĺňať vlastným vkladom aj cudzí prisťahovalci. Keď sa do sveta rozniesla správa 
o tunajšom rudnom bohatstve, prichádzali sem najmä Nemci. Tých na Dolný Liptov prilákalo 
predovšetkým zlato. Z bohatstva drahého kovu vykvitla najprv Nemecká (dnes Partizánska) 
Ľupča a neskôr aj Ružomberok, ktorý nemeckým osadníkom učaroval nielen výhodnou 
polohou, ale aj krásnym prostredím, ktorému dominoval ružami obrastený kopec. Rosenberg 
bol teda príznačným pomenovaním nádhernej a na bývanie ako stvorenej lokality. Mesto 
však kvitlo nielen ružami. Bohatstvo zlatého kovu pritiahlo po baníkoch, zlievačoch a 
kovotepcoch tiež kupcov, obchodníkov a remeselníkov najrôznejšieho druhu. Všetky tieto 
krky potrebovali jesť, preto sa začalo lepšie dariť aj roľníctvu, pastierstvu, rybárstvu, obchodu 
s potravinami a zároveň všetkým šikovným ľuďom, ktorí dokázali niečo užitočné vyrobiť. 
Veru, ružomberské jarmoky bývali chýrne. Každý si tam mohol kúpiť, čo potreboval, prípadne 
predať, čoho mal nazvyš. Vzostup a prosperitu mesta si napokon všimla aj vtedajšia 
vrchnosť. V pamätnom roku 1318 poverenec a zástupca kráľa župan Donč udelil 
Ružomberčanom základné mestské práva, a tak sa z Ružomberka stalo kráľovské mesto.  

Akože ináč, aj tu prežívali ľudia svoje osudy. Mali priateľstvá, vzťahy, lásky, ale popri nich 
aj rôzne trápenia. Ktože však rozmýšľa o zlom, keď prichádza na nové a pekné miesto. Ani 
Štefan, syn kráľovského dvorana Georga nevnímal život inak ako veľké šťastie. Bol mladý, 
bystrý, plný síl a mladíckych ideálov. Sám nevedel, prečo si zamiloval tento od svojho 
rodiska tak vzdialený chotár, no bol povďačný otcovi, že ho sem poslal. Georg – dvoran 
a verný kráľov služobník bol doma veľmi zaneprázdnený, no obchodné záujmy rodiny musel 
niekto zastať, a keďže Štefana považoval za svojho najschopnejšieho potomka, jemu pridelil 
úlohu, rovnajúcu sa dôvere. Syn u panovníka dobre zapísaného, a preto aj náležite 
zámožného rodiča sa ubytoval na Likavskom hrade, pretože takéto bydlo lepšie ctilo jeho 
honor. Zvykol si tu pomerne rýchlo, lebo strava bola chutná a posteľ dostatočne mäkká nato, 
aby mohol na nej nielen odpočívať, ale aj snívať.  

 
Cez obločné sklo dopadali na biely, jemnou čipkou obrúbený obrus mihotavé slnečné 

lúče. V podhradí sa rozkikiríkali kohúty hneď, ako svetlo oblizlo drevený štít kurína. Krik 
hydiny Štefanovi neprekážal. Iný by si možno ťažkal na včasný ruch, ale Georgov syn si sem 
neprišiel vychutnávať spánok v čistých perinách. Bystro vstal, umyl si tvár, a po krátkej 
rozcvičke sa obliekol šikovne ako dobre vycvičený vojak. Potom svieži a upravený stlačil 
kľučku a veselo vykročil do nového dňa. 

Z jedálne rozvoniava ranná vára. Prv než Štefan vojde, prežrie v ústach nahromadené 
lačné slinky.  

„Vitajte, mladý pán! Nech sa páči k stolu.“ 
Prívetivý hlas hradného pána dodá Štefanovi smelosti. Vstúpi sebavedomejšie, než 

prináleží jeho citlivej povahe. 
„Dobré ráno!“ pozdraví sa v súlade so šľachtickým vychovaním a dobrými mravmi. 
„Dobré aj vám. Ako ste sa vyspali?“ 
„So spánkom nemávam problémy doma ani inde. Ostatne, nie je to prvá noc, čo u vás 

nocujem.“ 
„S radosťou badám, že sa vám na Likavskom hrade páči. Dúfam, že ma tušenie 

neklame.“ 
Správca hradu Hirkus hodí na Štefana pohľad plný priazne, lebo má záujem na jeho 

spokojnosti. Nesnaží sa však len kvôli jeho vplyvnému rodu, káže mu to tiež zákon 
pohostinnosti, ktorý rád uplatňuje najmä u vzácnejších hostí. 

„Určite ste už hladný. Zacengáme na kuchárku, čo poviete?“ 
Hirkus je komický, ale Štefan sa nechce usmievať nad rámec slušnosti. 



„Čo budeme mať?“ taktne zisťuje. 
„Včerajšie prepelice,“ odpovie priazňou vzácneho hosťa polichotený Hirkus a súčasne 

pochvalne dodá: „Musím uznať, že ste skvelý lovec.“ 
„Ďakujem, poľovačka ma baví, ale nie je to moja jediná záľuba.“ 
Hirkus, otec početnej famílie zacíti náznak záujmu v Štefanovom sviežom mladíckom 

hlase. Najstaršia zo štyroch dcér je už súca na vydaj a syn dvorana by nebol pre ňu zlá 
partia, práve naopak. Keby sa veci ubrali správnym smerom, Hirkus by mnoho získal, no 
vedel aj to, že nesmie žiadnym spôsobom zasahovať. Tým by poškodil nielen sebe, ale 
predovšetkým mladej začínajúcej láske. 

„Záľuby sú jedna vec a povinnosti druhá. Povedzte, pán Štefan, ak to nie je tajomstvo, 
ako sa vám darí v povinnostiach, pre ktoré ste sem prišli?“ 

Mladík musel s odpoveďou počkať, kým slúžka naservírovala jedlo. Potom si domácim 
pánom horlivo núkaný založil podbradník a s chuťou zahryzol do pečenej hydiny.  

„Hm, znamenité! Máte skvelú kuchyňu, pán Hirkus.“ 
„Nesťažujem si. Ale trvalo určitú dobu, kým som ich vyškolil. A vy ako stojíte s tou vašou 

prácou?“  
Štefana nenápadná pripomienka vráti k meritu veci. 
„Stavba kostola na ružomberskom návrší prebieha úspešne a ako iste viete, máme nielen 

záujem, ale aj podiel na tomto diele. Mojou úlohou je dohliadať na proces vnútornej výzdoby, 
umenie si totiž vyžaduje viac pozornosti ako bežné remeslo. Tým samozrejme nechcem 
znižovať zásluhy remeselníkov.“ 

„Ste spokojný s výkonom svojich ľudí?“ 
„Umelcov vybral otec a musím povedať, že mal šťastnú ruku. Fresky, obrazy, sochy, oltár 

i ostatné umelecké výtvory pôsobia harmonicky a ucelene. Myslím, že Ružomberčania budú 
nanajvýš spokojní, ak nie priam nadšení.“ 

„Takže sa môžeme tešiť na vysviacku...“ 
„Tak rýchlo to zasa nebude. Fortieľ si vyžaduje čas.“ 
„Isteže, ale nakoľko odhadujete dokončenie?“ 
Keby bolo na Štefanovi, s dostavbou by sa neponáhľal. Má totiž záujem zotrvať 

v Ružomberku dlhšie, než mu stanovuje otcov príkaz. 
Hirkus, čítajúc v jeho zamyslenej tvári, raz-dva odhalí príčinu. Keď Štefan mimovoľne 

fľochne na portrét jeho najstaršej dcéry, odváži sa na osobnejší prejav: 
„Som správcom Likavského panstva, pretože jeho skutočný držiteľ ctihodný pán župan 

Donč venuje prevažnú časť svojich pracovných povinností riadeniu Zvolenského komitátu. 
Pokiaľ ide o môj rodinný život, viete o mne, že mám štyri deti, avšak všimol som si, že z nich 
najviac pozornosti venujete mojej najstaršej dcére Valérii. Otcovská zvedavosť mi káže, 
spýtať sa na dôvod.“ 

Odhalenému Štefanovi nepožuté sústo zastane v hrdle a len pohotovosť spoločníka 
zabráni hroziacej mdlobe z pridusenia. 

„Jedlo je veľmi chutné, ale nemal by som tak hltať,“ odkašle si mladík, ale svetaznalého 
Hirkusa svojou výhovorkou neoklame. Uvedomujúc si naliehavosť situácie, voľky-nevoľky 
musí s pravdou von.  

„Ctihodný pán Hirkus, neopovažoval som sa k tomu skôr, než dozrie čas, ale teraz 
badám, že práve dozrel. A to aj bez môjho pričinenia.“ 

Dončov správca Likavského hradu utvrdený vo vlastnom predpoklade uprie na mladého 
dvorana zrak a nedbajúc na možné následky, nanajvýš prísne prerečie: 

„Čo je medzi vami dvoma, há? Chcem to vedieť hneď a zaraz. Vravte!“ 
„Zamiloval som si vašu dcéru, pane.“ 
„A ona?“ 
„Opätuje moju lásku.“ 
„Čo? Ako? Bez môjho vedomia?“ 
„Nehnevajte sa na ňu, prosím. Ona za nič nemôže. Podnet vyšiel z mojej stany vo chvíli, 

keď som jej pravdivo a úprimne vyjavil cit svojho srdca.“ 
„Nuž ale také niečo? A poza môj chrbát? To je opovážlivosť voči rodičom a neúcta 

k dcére. Valéria je počestná, aby ste vedeli a takéto pletky vrhajú tieň na jej dobrú povesť.“ 



„Nevravte tak, pane, láska predsa nemôže nikoho pošpiniť, pretože je darom od Boha. 
Pochopte, prosím, cit, ktorý vzplanul medzi vašou dcérou a mnou je čistý a opravdivý.“ 

„To si najprv overím.“ 
Hirkus schmatne zvonček a zatrepe ním vo vzduchu ako pri poplachu. 
„Komorná! Komorná, kde si?“ skríkne do otvorených dverí. 
Vzorne ustrojená osôbka pribehne v zlomku sekundy. 
„Čo si želáte, pán veľkomožný?“ 
„Nech Valéria ihneď príde sem. Že jej rozkazujem.“ 
Služobníčka sa zvrtne na opätku, no prv než zmizne z dohľadu, vypočuje si Hirkusov 

dôvetok: 
„Nie, nerozkazujem. Povedz jej, že ju prosím.“  

 
Schúlená v Štefanovom náručí pritískala si Valéria k hrudi rozkvitnutú ružu, ktorú jej práve 

odtrhol a plnými dúškami nasávala do pľúc jej sladkosť spolu s vôňou stoviek ružových 
kvetov, okupujúcich mestský vŕšok zvaný Hora. Blažená neodvažovala sa ozvať, aby 
vlastným hlasom neodplašila šťastie, ktoré jej zachvátilo srdce. Štefan bol inej mienky. Chcel 
sa s milou podeliť o radosť vyplývajúcu z priaznivých udalostí.  

„Najprv som si myslel, že ma tvoj otec vyženie, a teba že pošle do kláštora. Keď som mu 
o nás povedal, očervenel ako moriak.“ 

„Ale napokon privolil...“  
„Áno, lebo nám žičí aj tvoja matka. Ona ako žena lepšie rozumie láske.“ 
„Otec nie je nechápavý, on len tak vyzerá.“ 
Štefanovi sa mihne na tvári jemný úškrnok, no obratom zmení výraz a úctivo pripomenie: 
„Som mu povďačný. A ďakujem aj tebe, že si prijala zo srdca prýštiace moje vyznanie.“ 
„Ako by som mohla odmietnuť,“ rečie Valéria so zdvihnutým obočím. „Zamilovala som si 

ťa hneď na prvý raz,“ blažene dodá. 
„Budeme manželia. Predtým som sa bál, na to čo i len pomyslieť v obave, že mi tvoja 

náklonnosť unikne ako voda pomedzi prsty, že sa mi vlastnou vinou rozpustí ako krehká 
snehová vločka na dlani.“ 

„Hovoríš mi z duše, drahý, tiež som to tak cítila. Ale teraz nám už nič nehrozí. Nášmu 
vzťahu sú priaznivo naklonení tvoji i moji rodičia. Viac si ani želať nemôžeme.“ 

Štefan na chvíľu zvážnie. Zdá sa, že mu niečo dôležité prebehlo mysľou. 
„Áno, dovolili nám, vziať sa, ale so svadbou musíme ešte trošku počkať.“ 
„Prečo?“ 
„Chcem, aby nás zosobášili v novom chráme. Ale nemaj obavy, už to dlho nepotrvá. 

Zostáva len málo na jeho dokončenie. Ktovie, možno príde na posviacku aj kráľ. Len si to 
predstav.“ 

„Teším sa na ten deň a želám si, aby bol rovnako krásny ako v mojich predstavách.“ 
„Bude. Naisto bude. Verím tomu.“ 
„Aj ja,“ potvrdí Valéria a odovzdaná do moci osudu zaborí si tvár do záhybov plášťa 

svojho nastávajúceho. 
 

Prešiel čas a obyvatelia mesta i širokého okolia očakávali radostné spoločenské 
i duchovné dianie. Prípravy osláv boli v plnom prúde a slávnostne vyzdobený nový kostol  sa 
skvel v slnečnom dni ako najkrajší kvet osadený do zeleného venca krajiny. Hrad a bohaté 
mestské domy boli pripravené prijať vzácnych hostí. Valéria trávila posledné letné dni ako 
zvyčajne na Hore plnej ruží. Spoza husto zakvitnutých kríkov ju temer nebolo vidieť. Rada sa 
medzi nimi prechádzala a v skrytosti snívala o svojej krásnej budúcnosti. Jej tajný 
dievčenský sen sa mal teraz naplniť. 

Štefan zaujatý pracovnými povinnosťami a prípravami dôležitých udalostí zvykol si vo 
voľnej chvíľke zapoľovať v blízkych lesoch plných zveri. Zvlášť teraz pred sobášom 
potreboval dobrý úlovok, aby sa mal čím pochváliť pri svadobnom stole.  

 
„Hej, Kukučiak, na dneska máme dosť. Odvez všetko na hrad a trofej mi obriaď. S mäsom 

ti pomôže kuchár Zubrik. Potom máš voľno.“ 



„Nepôjdete so mnou, pane?“ 
„Nie, musím ešte poslednýkrát skontrolovať stavbu.“ 
„Ale veď kostol je dokončený. Už ho len čačkajú a upratujú okolie.“ 
Štefan neprezradí Kukučiakovi svoje skutočné úmysly. Sluha predsa nepotrebuje vedieť, 

že sa chce zastaviť v ružovom háji na úbočí Hory, aby svojej nastávajúcej natrhal kvetov, 
ktoré tak miluje. 

Kukučiak neodporuje a bez slova poslúchne. Štefan sa zvrtne na druhú stranu a svižným 
krokom napreduje k miestu, kde so svojou verenicou radi trávili svoje sladké chvíle. Ľahký 
vetrík pošteklí ho v nose sladkastou vôňou. Ako hradba objaví sa pred ním ružová kriačina. 
Jeden kvet zapôsobí na neho zvlášť očarujúco. Je dostatočne krásny nato, aby ním 
obšťastnil srdce svojej milej. Nebude ho však trhať holými rukami. Nechce ho pokmásať, 
pokrčiť, preto ho ako výborný strelec odstrelí ostrým šípom svojej kuše. Najprv skráti krok, 
aby odhadol vzdialenosť. Napokon ustrnie na mieste dostatočne ďaleko od cieľa, aby to 
nemal príliš ľahké. Trpezlivo počká, kým nezbedný vrabček odletí z pichľavého konárika. 
Vzápätí cvakne spúšť a vystrelený šíp pretne ovzdušie. Štefan mieril veľmi dobre a bol by sa 
potešil vlastnej zručnosti, keby... 

„Ách!“ zaznie bolestný ston.  
„Je tam niekto?“ 
„Ách!“ ozve sa znova, ale už slabšie. 
Hlas mu pripadá povedomý, ale nechce uveriť nedobrému tušeniu, ktoré mu naliehavo 

vnucuje vlastná myseľ. So zlou predtuchou vyrazí vpred. Stony vychádzajú spoza ruží. 
Krovie je však husté, temer nepreniknuteľné. Vpravo je uzulinký chodníček ako pre srnku. 
Prejde ešte niekoľko metrov a... 

„Valéria! Drahá moja! Čo ti je?“ 
Zbytočne však kladie otázky, darmo nalieha, jeho verenica neodpovedá. Keď mu pohľad 

spočinie na jej skrvavených prsiach, zmeravený od hrôzy sám spoznáva príčinu. 
„Valéria! Miláčik! Odpusť mi! Nevedel som, že si tu!“ 
Šíp prebodol hruď jeho nevesty spolu s krásnou ružou, ktorú jej chcel z lásky venovať. 
„Ach, kiežby som mohol vrátiť čas. Radšej som sa ja, nešťastník, nemal narodiť, ako teba 

nevinnú poškodiť takýmto hrozným skutkom. Milovaná, čo mám spraviť, aby si sa opäť živá 
radostne smiala? Čo mám vykonať, aby sa vrátil život do tvojich prekrásnych očí?“ 

 
Nepohnú sa viac mäkké pery pôvabnej Valérie. Nepobozká už svojho milého, ani mu 

nepohladí tvár svojou nežnou dlaňou. A on? Zronený kropí mŕtve telo milovanej horkými 
slzami neutíchajúceho žiaľu, preklínajúc sám seba márne prosí Stvoriteľa o pomoc, zbytočne 
ponúka svoj život ako náhradu za jej záchranu.  

 
Duša dievčiny vyletela z tela ľahučko ako holúbok. Zašvitorila, zašveholila, ako vtáčik 

zakrúžila nad svojím ženíchom a pred tým než sa vzniesla do výšin, zakývala mu na 
rozlúčku. Nevidel z tohto diania nič, vnímal len jej slabnúcu prítomnosť s odkazom 
doznievajúcim vo vetre: 

„Nezabudni na mňa a nezavrhni ružu, lebo ona je symbolom lásky.“ 
Štefan – syn kráľovského dvorana Georga nezanevrel na červený kvet. Jeho krása mu 

pripomínala milovanú Valériu a pichliače oživovali v ňom bolesť z jej straty. Smutný príbeh 
však nepoznačil len jeho, lež zapísal sa aj do pamäte obyvateľov mesta, ktorí na pamiatku 
veľkej, ale tragickej ľúbosti vryli ho do svojho erbu.  

 
 

Zo sna 
(Keď duša hľadá, 2011) 

 
vezmi si ružu 

a vdýchni sladkosť, 
ktorou vonia chvíľa 

 



vcíť sa do vlastnej podstaty, 
a s otvoreným duchom 

snívaj 
 

čerpaj zo Svetla, 
čo tróni v nekonečne, 
usmerňuj večné lúče 

k prosiacim 
 

dávaj a prijímaj 
pomocnú silu 

 
buď živý, 

blížneho miluj 
 

objavuj, 
dozrievaj v presvedčení 

 
v slobodnej vôli 

máš právo chcieť 
 

vykroč na správnu cestu 
 

hneď! 
 

čas stojí, 
cieľ čaká, 

zadarmo nie je ani piaď, 
ak nechceš umrieť, 
nesmieš zostať stáť 

 
len smelo 

nič ti nebráni, 
vytrvať v odhodlaní 

 
ovoňaj ružu, 

do prúdu milosti 
si srdce vylej 

 
odvážne napred 

je Bohu milé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


