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na dnešnej literárnej dvojstrane predstavujeme tvorbu členov 
banskobystrickej odbočky Spolku slovenských spisovateľov

Milan 
Abelovský
(nar. 1961), strojársky 
majster, básnik, de
butoval v roku 1991 
zbierkou	 Chvíľa	 zblí
ženia, 	 ďalej	 vydal	
zbierky Jaspis a kar neol 

(1997)	 a	 Zľutovnica	 (2003).	 Žije	 v	 Banskej	
Bystrici. 

remeslo

Spomedzi mnohých mečov 
práve turecká

šabľa z ušľachtilej dalmatínskej 
ocele, majstri

kováči a kovotepci. Už odmietame
byť štvrtení surovými ruskými,

nemeckými nástrojmi jatiek. Človek
si rýchlo obľúbi švih orientálnej 

precíznosti,
eleganciu s akou sa ministri ukláňajú
japonskému hospodárskemu 

zázraku.

Jarné práce

Stojac pod svojím vyschnutým 
orechom,

takto sa posmeľujem do nevďačnej 
roboty:

Vojnoví zločinci, napokon 
pred súdom

napriek intervenciám jeho 
veličenstva

s prísľubom azylu v zločineckom 
klane,

chudorľavo zábudliví v starobe, 
ktorá

húževnato ohýna a láme
kým z nich nevykreše obete.

Meno

Noblesa, s akou v spomalenom 
zábere

spod vodnej hladiny, žaba 
skáče za korisťou.

Dlhý lepkavý jazyk napokon 
opľuje vážku.

Odhliadnuc od žoviálnej akrobacie a
kultúry tela, vyprosí si, aby 

ho porovnávali.
Politik, sudca, administrátor...

Nech sa moje meno kĺže v tôni 
zabudnutia

tíšené odleskom mesiaca. 
Kiež sa ma nedotknú

žalobcove sliny a neuviaznem

V pasci pažravého hrtana.

Búrky

Po búrke bútľavý dub. Torzo
trúchlivej modly, plesnivá brada
plná machu. Červy a pĺže. 

Ukazujem ti

hríb, čo z neho rastie tenkou 
stopkou.

Myslím na šiju, ktorá spája
dnes prosperitou vykŕmené štáty. 

divá ruža

Divá ruža v pŕhľave zadúšaná
pýrom. Obkolesili zlodeja.
Čo skrýva za chrbtom,
že len k nej sa nakláňajú? Čím si
umýva vlasy, že iba ona vonia?

Kým oni,
početní arbitri dobrých mravov...
Burina.

Vyhliadka

Iba zmoknutá psia srsť ako 
pohodený prevlek

ničomníka, ktorý ešte 
nezamietli mravce.

Pocítim úzkosť posledného. 
Tú noc, dážď,

les kde stratil stopu premknutý 
zúfalstvom

klesá do milosrdenstva spánku. 
Teraz tep

našich horúcich šliach stúpa 
chodníkom

predurčený k inému osudu. 
Stromy ich zeleň,

imelo svetla v korunách. 
Chvíľa k vyhliadke.

elena 
Cmarková
(nar. 1948), pracovala 
na regionálnom ria
diteľstve	 Slovenskej	
poš ty, poetka, debuto
vala v roku 2004 bás
nickou zbierkou Istoty, 

ďalej	vydala	zbierky	Známky	(2005),	Jesien
ky	(2008)	a	Hranice	(2013).	Žije	v	Banskej	
Bystrici.

Jediná spravodlivosť

Dočasnosť sa ma
bytostne dotýka
Studenou rukou
neúprosne
posúva ma
k neistému cieľu
ktorý mi
v neznáme uniká

V zrkadle času
hľadám príčiny
nezvratného konca 
Nevidím vinníka
len istú spravodlivosť
Veď všetko
čo sa na svete zrodí
tu aj zaniká 

Zmierená
 
Plná túžob 
očakávala som  
od života mnoho  
Lákalo ma 
všetko nepoznané

Pre poznanie 
nebála som sa  
prst vložiť do rany 
a verila som len 
očiam rozumu 

Dnes však 
viac srdcu verím  
Tušiac že poznanie 
je len zmierenie sa 
s nepoznaným

Pomníky spomienok 

Staré kríže rázcestí 
Nemé pomníky dávnych 
živých spomienok 
Ach koľko sa ich vmestí 
do srdca pamäti 
Nástojčivo sa hlásia 
na mieste zastavení 
Zašlý obrázok vynorí sa 
zaraz roznežní
 
Tu sme kosili žali 
Tam ovce húsky pásli 
Kedysi živé stráne osameli 
No kríže stoja tam kde stáli 
a dieťa v nás 
začuje z hrabín od potôčka 
z druhej večnej strany 
zvonivý smiech mamy 
otcov rozvážny hlas
 
Staré kríže rázcestí 
Miesta prosieb poďakovaní 
kde na prastarom dreve 
bdie i nad spomienkami 
Ukrižovaný
 
Horehronské 
pastorále
 
Keď Horehronom 
zahlaholia 
nedeľné zvony 
sviatočné pastorále 
sa začína 
Každučká dedina 
slávnostne sa strojí 
Najviac tie írečité 
oblečené v kroji 

Polomka Heľpa Pohorelá 
Telgárt i Šumiac
 
Krojovaná nádhera 
vo farbách letnej lúky 
v nedeľu vstúpi do kostola 
so spevmi hlasov 
pri ktorých 
netreba organov 
Ich vrúcne piesne od srdca 
stúpajú rovno do neba 
Rozochvejú kamenné múry 
zbožné duše 
dotknú sa 
i nejedného neverca 
aby nakoniec aj on 
dojatý dávnou symbiózou 
Božej a človečej krásy 
zašepkal
 
Uchovaj Pane 
vzácne dedičstvo  
Tebou nám dané

Vyrúbané čaro  

Z jari presekali 
starú horu za záhradami 
Máme viac slnka 
Možno bude viac jabĺk 
No isto ubudlo krásy 
Posmutnela som 
aj vtáčie hlasy clivo znejú  
z nových vzdialenejších hniezd 
Večer je bledý pridlhý  
Nôcka mešká bez hviezd
 
So storočnými stromami 
zobrali čaro  
tmavého nočného lesa 
Pokojné šumenie 
záhadné tiché vzdychy 
vystriedal ostrý škrekot 
neznámeho hosťa 
Na rúbanisku hniezdi 
cez deň ukrytý 
za tmy ozýva sa 
neviditeľný preletuje  
nad záhradou 
Prenikavo zlovestne kuviká 
až sa chvejú hviezdy
 
Vyplaší ma 
Nepokojom zaplavená 
s úzkosťou v duši  
smútim  
za tíšou starej hory  
za kúzlom jasnej noci 
Prv než ohník dohorí 
Náhlivo sa lúčim 
s trblietavou oblohou 
 
Pod strechou snívam 
o pokoji pod hviezdami

Vtkané do pamäti  
 
S príchodom zimy 
v pamäti sa mi vybaví  
dávny obrázok  
Tatko skladá 
staré krosná 
Moje mamy  
mladá stará krstná 
nite navíjajú tkajú 
Plachty 
ručníky obrusy 
pestré pokrovce  
nevídanej krásy 
deťom vnukom do výbavy
 
Žiaľ krosná  
sa už dávno 
rozpadli 
a moji milí 
možno na nebesiach 
spolu pretkávajú 
hviezdne závoje 
Mne zostali  
spomienky  
ktoré čas neodveje 
a dary nimi dané
 
S úctou ich opatrujem 
Len vo sviatok 
vyberám 
biely obrus vyšívaný 
čo deň mi skrášli 
aj ľanový uterák 
pohládzajúci moju tvár 
ako ruky  
ktoré ho pre mňa 
s láskou utkali

Večer po 
 
Už celkom sama 
Preosieva dojmy  
významného dňa 
Niekto by ich nazval 
slávou 
O tú nedbá 
Býva vrtkavá krátka  
Pominie skôr  
než závisť neprajníka
 
Radšej 
sitom spomienok 
loví 
rýdze zrnká 
vrelé slová  
drobné perly 
zarosených očí  
Vzácnu prajnosť 
prestupujúcu 
z oka do oka

Zázrak života 
 
V tieni skrytý 
v aleji topoľov 
živorí mladý orech  
V korune v lístí 
jediný plod 
 
Osamelý premočený 
žiada ma 
Odtrhni a zasaď 
na slnečnú stráň 
Uchovaj môj rod 
 
S predstavou zázraku 
beriem ho do dlane 
dychom zohrievam 
Srdcom 
najkrajšie miesto v okolí 
pre nový zrod vyberám

Veľké ústa
 
Nedobrý mlyn  
slová plevy 
do vetra púšťa 
Rozlietané 
pre uši prihlasné 
pre myseľ 
celkom prázdne 
rýchlo padajú 
končiac na dne 
počúvateľnosti 
 
No veľkoústy 
k iným hluchý 
počúva len seba 
a vytrvalo melie 
hlúpe daromnosti

Pseudo......  

Zneužívaná 
demokracia 
Ľudské práva 
na všetko 
chránia najviac 
neporiadnych 
 
Pre slušných 
sú zákony 
tvrdá práca 
povinnosť 
starať sa  
aj o neporiadnych 

Marta 
Hlušíková
(nar. 1952), stredo
školská profesorka, 
spisovateľka	 a	 pub
licistka,	 knižne	 de
butovala v roku 2003 
básnickou zbierkou 

Kamene,	 ďalej	 vydala	 zbierky	 Rok	 červe
ných	moruší	 (2008),	Lúky	 tancujú	 koreňmi	
tráv (2010). Roku 2005 jej vyšli krátke prózy 
Záhrady.	 Pre	 deti	 napísala	 knižky	 Kde	 pa
vúky tkajú cukrovú vatu (2008), Neznášam, 
keď	ma	 hladkajú	 po	 hlave	 (2009),	 Písmen
kovo (2009), Bublinkové rozprávky (2010), 
Čo	baby	nedokážu	(2011).	
Žije	v	Rimavskej	Sobote.

Stratený gombík
Keď	sa	na	lúke	zjavil	neznámy	chlapec,	

muž	sa	práve	chystal	rozopnúť	žene	posled
ný	 gombík	 na	 blúzke.	 Pes	 ležiaci	 pri	 ich	
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nohách	 vyskočil,	 prevrhol	 vedro	 s	 černi
cami,	 a	 keď	 sa	 rozštekal,	mužova	 ruka	 sa	
mykla	a	posledný	gombík	na	ženinej	blúzke	
odletel	 dlhým	 oblúkom	 do	 černičia.	 Chla
pec v okamihu odhadol situáciu, no neza
skočila	ho.	Podišiel	bližšie	a	sadol	si	na	bal
van	vedľa	rozsypaných	černíc.	

–	Môžem?	–	usmial	sa	a	prižmuroval	oči	
pred	prudkým	slnkom.	Muž	mu	chcel	pove
dať,	aby	si	ich	rozsypané	černice	nevšímal,	
no	 keď	 žena	 na	 neho	 hodila	 prosebný	 po
hľad	a	keď	aj	pes	prestal	štekať	a	ľahol	si	
vedľa	chlapca,	nepovedal	nič.

Chlapec	 začal	 zbierať	 rozsypané	 černi
ce	a	sem-tam	si	niekoľko	veľkých	prihodil	
do svojho vedra. 

–	Zaujímavé.	Aj	ty	máš	žlté	vedro,	–	po
vedala	žena.

– Mhm. Aj psa mám podobného, – hlad
kal	chlpáča	po	hlave	chlapec.	

–	Dáš	si?	–	 rozbalila	žena	chlebíky,	 je
den	 podala	mužovi	 a	 pozrela	 sa	 na	 chlap
ca.	 Ten	 pokrčil	 plecami	 a	 prikývol.	 Žena	
svoj	chlieb	prelomila	a	väčšiu	časť	podala	
chlapcovi.	Trochu	 jej	bolo	 ľúto,	 že	 jej	 zo
stal iba malý kúsok, lebo medzi krajce dala 
hermelín s paprikou. V teple sa syr nádher
ne	roztekal,	až	sa	jej	sliny	zbierali.	Zatvori
la	oči	a	zahryzla	do	zvyšku	chleba.

–	 Fuj!	 Smradľavý	 syr!	 –	 povedal	 ticho	
chlapec a vyhodil hermelín do trávy. Od
hrýzal	 si	 z	 chleba	 a	 papriky,	 no	 viditeľne	
mu nechutilo. Keby tu nebol ten chlapec, 
žena	by	zobrala	hermelín	z	 trávy,	no	 takto	
sa	naň	vrhol	pes.	Chlapec	ešte	pár	 ráz	za
hryzol	do	chleba	a	otrčil	žene	kôrku:

–	Už	nechcem.	
Automaticky ju hodila psovi a zdvihla 

sa.
–	Ideme,	dobre?	–	obrátila	sa	na	muža.	
– Ja zoberiem vedro, ty zbieraj do hrn

čeka,	 –	 povedal	 muž	 a	 odkráčal	 ku	 kríku	
na kraji lúky.

–	Môžete	aj	do	môjho,	ak	chcete,	–	po
zrel sa chlapec do svojho poloprázdneho 
vedra.	Žena	sa	nasilu	zasmiala,	aby	chlapec	
vedel,	 že	 pochopila	 jeho	 žart,	 a	 pustila	 sa	
do	oberania.	Pretože	chlapec	vrtko	ako	lasi
ca	zbieral	tie	najväčšie	černice	rovno	spred	
jej nosa, prešla k druhému kríku. 

–	Si	z	dediny?
– Nie, z mesta. Teraz som u babky. Tu 

neďaleko.	 Štyri	 kilometre	 týmto	 chodní
kom.

–	Zbieraš	babke	na	koláč?
– Nie. Predám ich.
–	A	kde?
– Spýtam sa po susedoch. Aj minule som 

tak predal celé vedro. Za osem.
–	Sporíš	si	na	niečo?
–	Nie.	Večer	pôjdem	na	automaty.
–	V	dedine	majú	automaty?
– Nie. Pôjdem od babky domov.
–	Máš	súrodencov?	
Vtom	 sa	 žena	 zháčila.	 Bolo	 hlúpe	 ne

ustále	sa	chlapca	vypytovať.
– Mhm. Mladšieho brata a sestru. Ale 

tí sú doma. Keby som ich zobral so sebou, 
musel	by	som	sa	s	nimi	rozdeliť	o	peniaze,	
čo	 budem	mať	 za	 černice.	 Sú	 dosť	 leniví.	
Neoplatí sa mi.

Zrazu	sa	chlapec	zastavil	v	oberaní	a	oči	
sa	mu	zabodli	do	ženy:

–	 Stratil	 som	 euro,	 čo	 mi	 dala	 babka	
na autobus domov. Vy ste z mesta. Mohli 
by	ste	ma	vziať.

– No... Ja neviem... Dokedy budeš zbie
rať?	My	ešte	chceme	naplniť	vedro.	

–	Musím	sa	zastaviť	u	babky.	Ale	autom	
by	to	po	tejto	ceste	trvalo	iba	chvíľu.

–	Po	tejto	poľnej	asi	nepôjdeme.	Poško
dili	by	 sme	si	výfuk.	Už	 raz	 sme	ho	 takto	
odtrhli.	Má	babka	telefón?

–	Má.	Máte	mobil?
– Mhm. Zavolaj jej. Je to na pevnú lin

ku?
–	Na	pevnú,	ale	neviem	číslo.	Musíte	ma	

odviezť.
–	Poľnou	cestou	nie,	hovorila	som.	Ty	si	

sa	sem	ako	dostal?
– Peši, ale teraz je teplo a mám vedro.
Žene	 začínal	 byť	 chlapec	 nepríjem

ný.	Ako	 keby	 presne	 vedel,	 čo	 chce.	Mal	
zvláštne	 oči.	 Podobal	 sa	 na	 čašníka,	 ktorý	
sa	z	ničoho	nič	zjavil	kedysi	dávno	na	 ich	
sídlisku.	Cez	deň	obsluhoval	hostí	v	reštau
rácii	a	po	večeroch	robil	pre	verejnosť	prí
ležitostné	 vystúpenia	 ako	 kúzelník.	 Jeho	
najobľúbenejším	 číslom	 bolo	 pitie	 akejsi	
hnusnej minerálky komusi z ucha. Okrem 
verejných	 vystúpení	 stíhal	 ešte	 chytať	
dievčatká	 za	 prsia.	 Mala	 asi	 desať	 rokov,	
brnkala	 si	 v	 miestnosti	 vedľa	 reštaurácie	
na	 klavíri	 Včera	 neděle	 byla	 a	 on	 sa	 pri	
obsluhovaní	 stihol	 zastaviť	 za	 jej	 chrbtom	
a	 jemne	 ju	 pohladkať	 po	 krku.	 Včera	 ne
děle	 byla,	 včera	 byl	 hezký	 čas,	 včera	 ne
děle	byla,	 o	 týden	bude	záááás...	 spievala,	
dívala sa pred seba a v politúre klavíra vi
dela	jeho	poďobanú	tvár	a	čierne	šibkajúce	
oči.	 Rýchlo	 nimi	 odhadol	 situáciu,	 zohol	
sa a bozkal ju na krk. Plecom si pošúchala 
šteklivé	miesto	a	ďalej	hrala.	Včera	neděle	

byla,	včera	byl	hezký	čas...	Zrazu	jej	začal	
oboma	rukami	chodiť	po	tričku,	ona	sa	po
mýlila	a	zároveň	do	miestnosti	ktosi	nazrel.	
Bol to sused od nich – z prízemia. Ešte zba
dala v odraze klavíra jeho prihlúplu tvár 
a	potom	si	už	veľmi	nepamätá,	čo	sa	dialo.	
Matka sa jej doma dlho vypytovala na veci, 
o	ktorých	ani	len	netušila,	že	existujú.	Po
tom	s	ňou	šla	na	akýsi	výsluch,	už	ani	ne
vie,	kde	to	presne	bolo.	Chceli	vedieť,	ako	
ju	ten	čašník	chytal.	Bolo	jej	to	nepríjemné.	
Najviac	 jej	 však	bolo	 ľúto,	 že	 si	 už	 nebu
de	môcť	 vybrnkávať	 Filipovskej	 pesničku	
o	 nedeli.	Klavír	 totiž	 odniesli	 a	miestnosť	
pre	verejnosť	zatvorili.	Čašník	navždy	zmi
zol	z	ich	sídliska.	Doteraz	si	naň	ani	raz	ne
spomenula.	Až	dnes.	Pri	 tých	chlapcových	
očiach.	Boli	nepokojné,	akoby	stále	hľadali	
okolo	seba	novú	cestičku,	po	ktorej	 je	vý
hodnejšie	sa	pustiť.

–	No	ako?	Máš	hrnček	plný?	Ja	som	do
plnil	vedro,	ešte	máme	kanvičku.	O	polho
dinku	môžeme	ísť,	–	prišiel	oznámiť	muž.	
Žena	 nepovedala	 nič.	 Rozmýšľala	 nad	
chlapcovými	 očami	 a	 nad	 tým,	 ako	 povie	
mužovi,	aby	ho	predsa	len	zobrali	do	mes
ta.	Keď	boli	nádoby	plné,	muž	otvoril	kufor	
auta	a	upevnil	medzi	debničku	a	starú	han
dru	vedro	s	kanvičkou.

–	Hotovo!	–	povedal.
–	 Tak	 ma	 teda	 vezmete?	 –	 pristúpil	

k nemu chlapec.
–	Ide	do	mesta?	–	obrátil	sa	muž	na	ženu.
– No ide, ale najprv by sme ho mohli 

zobrať	k	jeho	babke,	aby	sa	oňho	nebála...
–	A	kde	býva	babka?	
–	Poľnou	cestou	 je	 to	kúsok,	–	zablysli	

sa	chlapcovi	oči,	no	muž	len	mávol	rukou.
– Daj sem vedro, – povedal, zdvihol 

kapotu a do kufra zapasoval aj chlapcove 
černice.	

–	 Sadajte!	 Pôjdeme	 po	 asfaltke.	 Nadí
deme	si	 síce	 sedem	kilometrov,	ale	keď	si	
nám	zbieral	tie	rozsypané	černice...	Potom	
daj	vedieť,	ktorý	dom	je	babkin.

Chlapec	sa	usadil	vzadu,	oči	mu	šibkali	
sem a tam, bol spokojný.

–	Teraz	doľava,	–	povedal.	–	Za	tým	stĺ
pom	doprava	a	potom	k	tej	kope	kameňov.

Keď	 auto	 zastalo,	 chlapec	 vyskočil	
a	vbehol	do	domu.	O	chvíľu	vyšiel	s	akýmsi	
vysokým	mužom.	Bol	zachmúrený,	na	 líci	
mal	ešte	odtlačený	vankúš.	Asi	ho	chlapec	
zobudil	 z	 popoludňajšieho	 spánku.	 Prišiel	
k	autu	a	zohol	sa	až	k	mužovi	za	volantom:

–	Roman	 do	mesta	 nepôjde.	Dajte	 čer
nice!

Muža	prekvapil	 nevrlý	 tón	 neznámeho,	
no vystúpil z auta a otvoril kufor. 

–	 Chlap	 sa	 načiahol	 za	 plným	 vedrom	
a vybral ho.

–	Prepáčte,	 to	 je	naše	vedro,	–	povedal	
muž	a	ukazoval	vedľa.	–	Toto	je	chlapcovo.

–	Čože?	–	 zamračil	 sa	 chlap	 a	 ostro	 sa	
pozrel	na	chlapca.	–	Je	to	jeho?

– Nie, je moje, – povedal chlapec a pri
žmúril	oči.

–	Hanbite	sa,	–	odpľul	si	neznámy,	ruku	
položil	chlapcovi	na	plece	a	obaja	vykročili	
k bráne domu.

–	Ale	 to	 je	 naše	 vedro!	 Hej!	 Stojte!	 –	
kričal	 muž	 za	 odchádzajúcimi.	 Chlap	 len	
mávol rukou a dvere domu sa za obomi za
tvorili.

–	No	to	sa	mi	asi	sníva!	–	zabuchol	muž	
kufor a zlostne nasadol do auta. Bol taký 
rozčúlený,	že	nemohol	trafiť	kľúčom	do	za
paľovania.

–	Čo	sa	deje?	Chlapec	zostal,	čo?
–	Zostal	a	zobral	nám	naše	černice!
–	Čože?
– Starý vytiahol naše vedro a chalan tvr

dil,	že	je	jeho.	Ako	na	potvoru	boli	obidve	
vedrá	 rovnaké.	 Ten	 fagan	 tam	 mal	 černíc	
len do polovice.

–	 Vieš	 čo?	 Kašli	 na	 to.	 Vráťme	 sa	
na	 lúku.	 Našla	 som	 v	 černičí	 ten	 stratený	
gombík.	Akože	mi	ho	 ideš	 rozopnúť,	dob
re?	 –	 zasmiala	 sa	 žena	 akosi	 oslobodene	
a	ukázala	dlaň	s	gombíkom.		

(z pripravovanej knihy Karamelový 
smiech, Vydavateľstvo MS)

Dušan 
Jarina
(nar. 1957), pedagóg, 
pracovník odboru kul
túry	MsÚ,	grafik,	pro
zaik.	 Knižne	 debuto
val zbierkou poviedok 
Aj	 anjeli	 občas	 plačú	

(1997).	Žije	v	Banskej	Bystrici.

Krajec chleba, 
ktorý ma vedie k domovu

Tak	 som	 opäť	 prišiel.	 S	 námahou	 zadr
žiavam	dážď,	čo	vo	mne	padá.	Celý	som	na
siakol,	ba	i	neskutočne	oťažel.	Cestou	k	tebe	
to ani inak nejde. Nohy mi šuchotajú lístím, 

pripomínajú tvoj krok. Podvedome sa sna
žím	z	diaľky	zachytiť	prenikavý	hlas.	Snaha	
mi	nechýba,	ba	ani	vôľa.	Čo	však	povedať	
o zápase, ktorého výsledok je vopred daný. 
Zastavil	 som	 sa.	 Hľadám	 oddych	 v	 tvojej	
blízkosti.	 So	 stúpajúcou	 jeseňou	 stískam	
pery	a	potláčam	nápor	soli.

Ty si sa usmiala. Dobre poznám tvoj 
úsmev.	Oči	ti	pri	ňom	utekajú	za	líca	a	od
tiaľ	modrasto	vykukujú	ako	 rozšantené	de
tiská.	Raz	sme	sa	hrali,	kto	dokáže	na	strie
dačku	 rýchlejšie	 žmurkať.	 Spočiatku	 nám	
to	veľmi	nešlo,	ale	netrvalo	dlho	a	my	sme	
získali	taký	cvik,	že	cirkusoví	klauni	by	boli	
popri	 nás	 pokazenými	 bábikami.	 Skončili	
sme	obaja	uslzení	 a	 ty	 si	 sa	 akože	hnevala	
nad	mojim	 víťazstvom.	Mňa	 potom	 peknú	
chvíľu	boleli	viečka	a	 ty	 si	mi	 ich	chladila	
vlhkou vreckovkou a pohládzala bozkami 
spolu	 s	výčitkami,	 že	 také	hlúposti	už	viac	
robiť	nebudeme.	Moje	oči	to	vydržali,	tvoje	
rokmi	začali	vyhľadávať	sklíčka.	

Vošiel	som	do	dverí	a	ty	si	ku	mne	otočila	
vysmiatu tvár. Aj ruky si ku mne vystrela. Ja 
ani	netuším,	či	som	sa	skutočne	dotkol	mäk
kej	dlane.	Viem,	že	chorobou	skrútené	prsty	
nikdy nevyrovnáš, ale vnímam to ešte vô
bec?	Pri	privretých	viečkach	stúpajú	k	mo
jim	 vlasom.	 Pokrčené	 v	 kĺboch,	 okrášlené	
obrúčkou	 a	 prsteňom,	 čo	 som	 ti	 dal.	 Nie,	
nedotýkali	sa	prepychu,	neprehŕňali	sa	v	bo
hatstve	 a	 predsa	 vynikali	 jemnosťou.	 Púť	
po	 skutočných	 tvárach	 skutočným	 svetom	
bez	neskutočných	zázrakov	ich	vyformovala	
do	 neobvyklého	 tvaru.	 Keď	 sme	 ťa	 s	 bra
tom	niečím	nahnevali,	 vyhrážala	 si	 sa,	 ako	
by sme od teba dostali, keby si nás na svo
jich chorých nohách dolapila. Vtedy sme 
so smiechom pribehli k tebe a nastavili ti 
tvár,	aby	sa	ti	od	planých	sľubov	nebodaj	ne
zauzlil jazyk. Ty si si zahryzla do pery a cho
rými	rukami	si	sa	snažila	trestať.	Ale	akýže	
to	bol	trest,	keď	rukám	chýbala	sila,	z	dlaní	
sálalo príjemné teplo a my, odsúdenci, sme 
sa	len	smiali.	Potom	si	vyhlásila,	že	sme	hlú
pi	a	teba	teraz	iba	čo	bolia	ruky.	A	aby	sme	
nevyviazli	úplne	naprázdno,	rozhodla	si,	že	
sa	 s	nami	nebudeš	až	do	odvolania	 rozprá
vať.	No,	a	to	bolo	skutočné	hrozné,	veď	trest	
niekedy	vydržal	i	celých	päť	minút.

V mysli si vybavujem tvoju svadobnú 
fotografiu	 v	 spálni.	 Pripomína	 sľub,	 ktorý	
si	dali	mladí	pekní	ľudia	na	začiatku	cesty.	
Biele	kaly	vo	mne	už	od	detstva	vyvolávajú	
pocit	 niečoho	mimoriadneho	 –	 slávnostné
ho.	Tvoria	súčasť	krásnej	nevesty	a	ženícha.	
Obrazu, ktorý je nosným pilierom môjho 
sveta.	Tvoj	Janko,	ako	mu	celý	život	vravíš,	
vysoký	kučeravý	v	 leteckej	 uniforme,	 s	 is
krou	v	očiach	pod	nízkym	obočím	ti	venoval	
celý	život.	Dal	ti	ho,	ako	dávame	chlieb.	Ty	
si	 naň	 natrela	 maslo	 a	 spoločný	 krajec	 ste	
ponúkli nám. Je to chlieb, ktorý nás vedie 
k domovu. Je to láska, ktorú si nesieme v tu
nistre	 a	ktorou	 sa	posilňujeme	vo	 chvíľach	
ťažoby.

Časom	 ťa	 nohy	 čoraz	 menej	 počúvali.	
Cesta	z	kuchyne	do	obývačky	sa	stala	spoj
nicou	dvoch	odľahlých	pólov.	V	kuchyni	si	
čítala	knihy	a	vybavovala	„rodinnú	adminis
tratívu“	 a	 v	 obývačke	 získavala	 vedomosti	
z	médií.	Pri	návrate	domov	si	ťa	už	z	diaľ
ky	predstavujem,	ako	sedíš	za	stolom,	zahĺ
bená	 do	 korešpondencie	 v	 troch	 či	 štyroch	
cudzích	 jazykoch	a	napriek	 tomu,	že	si	 ich	
nikdy osobitne neštudovala, skladáš listy 
s	 rovnakou	 samozrejmosťou,	 ako	 iní	 píšu	
vianočné	pozdravy.	

Pravda, prídu i iné chvíle. Vtedy sa 
kuchyňa	mení	na	cukrárenskú	výrobňu,	 to
váreň	na	džemy,	lekváry	a	sirupy,	či	konzer
várenský podnik. Ty sedíš na svojom mieste 
a verbálne riadiš celú výrobu. Tvoj Janko 
mieša	 sneh,	 vaľká	 cesto,	 vkladá	 a	 vykladá	
plechy, zakrúca zaváraninové poháre, vyko
náva	desiatky	činností,	na	ktoré	tvoje	choré	
ruky	nestačia.	Pri	 príchode	domov	 sa	vždy	
smejeme,	že	technická	revolúcia	v	tejto	ro
dine o sto rokov predbehla okolitý svet, pre
tože	ty	už	roky	používaš	jediný	funkčný	mo
del robota ovládaného hlasom. Vtedy na nás 
žmurkneš	a	sprisahanecky	zašeptáš,	aby	sme	
boli pred Jankom ticho. Ešte by sa, nebodaj, 
toto	veľké	tajomstvo	dozvedel.

Keď	ti	prvýkrát	zmodrali	pery,	podozrie
vali	sme	ťa,	že	je	to	z	toho,	ako	zanedbávaš	
pohyb.	Dvadsať	krokov	od	 auta	k	 cukrárni	
bolo	 pre	 teba	 maratónskou	 traťou.	 Kárali	
sme	 ťa,	 ako	 si	 zvykla	 ty	 nás	 a	 nakazovali	
pravidelné	 vychádzky	 na	 čerstvom	 vzdu
chu hoci len okolo domu. Pozerala si na nás 
vyplašenými	 očami	 a	 prsia	 nestačili	 pum
povať	vzduch.	Pri	káve	a	zákusku	sme	opäť	
na všetko zabudli, moje problémy boli naj
dôležitejšie	na	svete	a	ty	si	opäť	žiarila	opti
mizmom a pohodou.

Spadla	si	a	ja	som	sa	dozvedel,	že	si	v	ne
mocnici.	Keď	som	ti	telefonoval,	vravela	si,	
že	udretá	noha	bolí,	ale	našťastie	nemáš	nič	
zlomené	ani	prasknuté.	Lekár	ťa	posielal	do
mov, no ja som ti radil, nech tri – štyri dni 
vydržíš,	 kým	 doznie	 bolesť.	 Doznela.	 Tíš
ko,	nenápadne	ako	motýľ,	čo	chvíľu	naberá	

silu na dlani, a potom trepotajúc krídlami 
vyletí v ústrety slncu. Tvoj Janko si sadol 
na	 nemocničné	 lôžko,	 ty	 si	 mu	 položila	
hlavu	 na	 plece.	Možno	 práve	 tak	 ako	 pred	
štyridsiatimi piatimi rokmi. Zaboril si pery 
do	tvojich	vlasov	a	rukou	hľadal	tvoje	prsty.	
Keď	sa	ťa	lekár	pýtal,	ako	sa	cítiš,	povedala	
si	jednoducho,	že	dobre.	Bola	to	najčistejšia	
pravda, taká všedná, odzbrojujúca.

Stojím	 pri	 tebe,	 klopím	 oči.	 Pri	 nohách	
mi	 šuchoce	 lístie.	Opäť	 fúka	vietor.	Zo	za
mrznutých	 oravských	 kopcov	 ženie	 neprí
jemný	chlad.	 Jeho	dych	 sa	 tlačí	pod	kabát,	
do	vlasov	i	do	očí,	vyvoláva	triašku.	Aj	otec	
sa	chveje.	Len	neviem,	či	od	zimy.	Zima	je	
pri tvojom hrobe, mama.  
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Pošta pre teba

Len pre Teba
lovím pár slov
a vpíjam ich na papier
atramentom viacerých pier.
Na záver
namiesto známky
zalepím úsmev
zo svojich pier.
A poštu len pre Teba
zastoknem
do holubích pier.

nádej

Čerstvý sen
v obkľúčení
zaroseného lúča
steká kvapkami
po zrkadle
zarámovaného obrazu.

Zo šálky
pije včerajšiu
spoločnú kávu
naplnenú
omamným dychom.

V upotenom dni
svojím nenaplnením
pohládza ďalšiu
n á d e j

aby večer nezaspala
na vavrínoch.

Hra dvojobrazu

V každodennej hre
stretávania sa
sme hercami i hráčmi
v zajatí (ne)schopnosti
otvoriť oponu
a hraním spustiť
most porozumenia
do priestoru napätia.
V jeho rozpätí
stojíme v zrkadle
nemej úcty
pred rozumom, telom a dušou
vzájomného hľadania (sa)
v ob(d)raze druhého...

Múr
(Mikulášovi kováčovi)

1.

Pošliapaná existencia
ako popraskané slnko
pod fóliou väzneného času
postavila človeka k múru…

I napriek tomu
štrbinou žitia
otváral priestor pre SLOVO…
s nohami na Zemi.

2.

V modrom závoji
zahojených rán zo zakukleného bytia
človek zastal pod múrom
skostlivenej mamony
na ktorom SLOVO…
oblepil reklamným ob(d)razom
vlastného konzumu

... a chladný z horúčavy 
vlastného potu

stratil Zem pod nohami.


