
KRJELA 19 
Klub mladých autorov pri Knižnici G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 
 
 
Radka Berešíková 
 
 
* * * 
Slovo viazne 
Srdce nemá  
Priazne 
Oči ťaží 
Bdenie 
Rozptýlim 
To 
Snenie 
Vo všetkom 
Čo stane sa 
Život žije 
Nehrá sa 
 
 
* * * 
Dnes sú v kurze 
Choré vtáky z oblohy 
Domáci operenci 
Národy z jednej 
Nádoby 
Len čo skončí 
Karneval Začína sa iný 
Bál 
To zas bude zábava 
Keď nás moria 
Zaplavia 
A hurikány rozmetajú 
Veľkostatky 
Nechápeme 
Akí sme len vratkí 
A víry cudzie zničia nás 
Čo tam po tom 
Nech len príde bálov 
Čas 

Los Del Rio 
 
Na karneval v Riu 
Tam sa všetci ryjú 
S náležitou 
Ochranou 
V babylone 
Vlastných slov 
Stratíme sa v tomto zhone 
Bubny víria 
V sambodróme 
S kráľom 
Samby na tróne 
Smiech a krik 
Je v každom 
Dome 
Sedliaci sú 
Boháči 
Náhodní diváci 
Pojašení 
Pajáci 
Falošní sú praví 
Hráči 
Blízko hrozí 
Veľký pôst 
Bezuzdností nieto 
Dosť 
Trošku iní 
Orientačne 
Rozkošníci 
Nasýtia sa značne 
Milenci a milovníci 
Všetkým všetko jedno 
Aids je dávno prežitok 
Hlavne príjemný zážitok 
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O zvyšku sveta 
 
   1. 
Vo zvyšku sveta 
Nechce sa mi lietať 
S kurami čo už nie sú 
Na konzum 
S krutovládcami 
A ich neschopnosťou 
Neprísť ani na rozum 
Starosti s/prostého ľudu 
 
Nemám náladu 
Na srandu hlupákov 
V krikľavých 
Oblekoch 
Na likvidáciu chytrých 
Mozgov 
A prezentáciu akýchsi 
Bozkov maskovaných 
Hercov 
 
Nebudem sa hrabať 
V tajných spisoch 
A šľachetných rysoch 
Omylov a  trapasov 
Za kamerou 
Veľkých bratov 
 
Podávam protest 
Veľkým Chorému 
Vedeniu a inému 
Plieneniu 
Vykrádačom 
Človečiny 
Vzchopme sa 
A buďme iní 
 
Nudí ma 
Svet šialený 
Tak strašne straší 
Má pekelný kotol 
Plný bláznov 
Smažených 
 
 
 

 
 
   2. 
Do chromého srdca 
Sveta 
Havran ďobol zobákom 
Nemal už čo vytrhnúť 
Komu chýba svedomie 
Niet miesta žobrákom 
V preplnenom markete 
Tam sa všetci nájdete 
 
So zlatými kovmi 
Na krkoch 
Vraj spasiteľa objavili 
Tvár dvojtvárnu 
Nastavili a úder 
Odvrátili od seba 
Sa odstrčili 
Zakuklení v kabátoch 
Z kože zvierat čo 
Stiahli zaživa 
Svedomie im nekýva 
 
Ľutuje aj neznášam 
Odhalené dievčatká 
S tváričkou vždy 
Nevinnou 
Ponúknu sa na predaj 
Kabelôčkou zakrútia 
V našich aj svetových 
Zákrutách 
Za trošku bubákov 
Chránia svojich 
Pasákov pred 
Strážcami zákona 
Čo sa radi prehovoriť 
Dajú 
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   3. 
Drogoví díleri 
Obracajú štátnu kasu 
Pichajú a zomierajú 
Pre blaho najvyšších 
Mastia vrecká mafiánom 
 
Aj iným menším 
Pánom 
Čo križujú 
Matičku Európu 
Bez pasu 
Nikto na nič nepríde 
A mne sa vidí 
Že nik nevidí 
Ako to tu ide 
A oč tady kráčí 
V hre sú všetci 
Hráči Každý 
V pravý čas vytiahne 
Svoje eso z rukáva 
Kedy sa to ako hodí 
Komu na rozlúčku 
Zamáva a vypadne 
Za zlatým Eldorádom 
Made in USA 
 
Strechy sa rútia pod  
Snehom 
A všetci sa krútia 
Na kolotoči hriechu 
Pod peklom 
 
Iba Fidel večne živý 
Je Chudoba sa nenaje 
Čo ho po tom 
Veď on je istý víťaz 
Už aj Čína pochopila 
Že z diktátu sa žiť 
Nedá Internet je 
Veľkým múrom 
Preplazil sa krutým 
Súdom o neľudských 
Popravách 
Plný špiny a zaručených 
Správ o celebritách 
 

   4. 
S melódiou pri ušku 
Čo tak pôvabne 
Vyzváňa 
K ľúbeznému 
Hlásku sa nakláňa 
Aktivujem svoje city 
Nech sa srdce cíti 
Mobilne keď sa 
Všetko spája globálne 
 
Nechce sa mi začať 
Ako zhovädili národ 
V jednom filme debilnom 
Že vraj sranda 
Trošku ale násilnom 
Krv tam strieka z každého 
O kom to je 
Predsa o nás vážení 
Všetci ako jedna banda 
Z doby kamenín 
Snáď nehľadáš v tom 
Seba samého 
 
Smotánka sa láduje 
Handry v skriniach 
Skladuje a na každú  
Párty vyťahuje nové 
Tečú slzy žarty 
Potokom 
A ja doma ani neviem 
Že som vaším otrokom 
Papučovým maniakom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   5.  
V tomto svete nechce sa  Takto sme to začali 
Mi pre vás lietať So šestkou v kalendári 
Bezduchí Vo veľkom Miléniu 
A veršíky A čo sme čakali 
Stále splietať Veď sme s tým rátali 
Liečiť vaše poruchy Iba ja sa stále budem 
Neosobných osobností Brániť prízemnému 
Odborníkov zavolajte Lietaniu 
Kosmodisk pripätý A ostanem v podzemí 
A mne svätý pokoj dajte Kde nikdy seba nestratím 
V mojom malom dúpäti  
 Vyhradzujem si všetky autorské                          

Práva  
 Na túto báseň menom  PRAVDA 
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* * * 
Obráťme môj list 
Pýtaj sa na mňa 
Nech sa konečne 
Spoznám 
Bez teba som iba 
Otáznik 
 
 
* * * 
Buď niekým 
Vďaka mne 
Iba kvôli mne 
Kvitni 
Zhadzuj listy 
Ži 
A 
Umieraj 
Len nehovor 
Že to bezo mňa 
Dokážeš 
 
 
* * * 
Prečo sa čudujem 
Že mnou nepretekáš 
Keď som sa sama 
Vypla z tvojho 
Obvodu 
 
 
* * * 
Poznanie rozkoše  
a bolesti 
v jednom sa 
dosiahne všetko 
 
Prianie 
 
Kiež by som mohla 
Byť tou  ktorá 
Vystúpi 
Spoza opony 
Tvojich 
Nesmelých snov 

My a ony 
 
Pozri sa na ne 
Sú tak krásne 
A sexi 
Proti nim 
My plaché lane 
Nemáme zbrane 
A či stojíš 
O takú krásku 
Ktorá dá len 
Lásku prchavý 
Tieň 
My srnky 
Nevinné 
Srdcia nelámeme 
V nás nájdete 
Perlu drahú 
Len pretnite 
Našu dráhu 
A sa nesklamete 
 
 
* * * 
 
Chcela som 
Lásku šialenú 
Nech ma zbaví 
Zvyšku rozumu 
Túžila som po 
Vzťahu búrlivom 
Čo je neustálym 
Prílivom 
Chcela som sa 
Dotknúť vrcholu 
S tebou byť tak 
Blízko pri Bohu 
Rozplynúť sa 
V Nekonečne 
Len aby sme 
Boli spolu večne 
Tysi však povedal 
Čas by dozrieť mal 
Ja som teraz bezradná 
Bez teba sa spoznávam 
Tíško šumím - dozrievam 

 
 



Róbert Nemčík 
 
Zvládnem 
 
Ja to zvládnem 
Aj keď možno 
Pár krát padnem 
Poviem ti to? 
Ale zasa vstanem 
To je ono 
Len to poviem 
Je to na hovno 
Ale stále žijem 
Poviem ti to rovno 
Len teba chcem 
Áno 
Práve teba milujem 
 
Ak ma zlomíš 
Ako vietor 
Mňa sa len tak nezbavíš 
Prídem neskôr 
No verím že ma ľúbiš 
Tak mi svoje srdce otvor 
Budeme spolu niesť ťažký kríž 
Bude to horor? 
Čo myslíš? 
Ani mi nehovor 
Že neveríš 
 
Aj chcem teba 
Ty chceš mňa 
Tak poďme až do neba 
Budeme to spolu piť až do dna 
 
No tak 
Skúsime to? 
Ak... 
Poď na to 
Alebo inak? 
Ale prečo takto 
Ostal tu len fľak 
Zlatko 
 
Ak by to nevyšlo 
Aj to zvládnem 
Jedno dievča odišlo 
No druhé si nájdem 

Ale cháp to 
Len teba chcem 
Bude sa to končiť takto? 
Neviem 



Letný úsmev 
 
Už som z domu vyšiel 
Necítim hnev 
Dopredu som sa pozrel 
Ja darujem vám úsmev 
Tak už som k vám prišiel 
 
Sadol som si na deku 
Už sa zasa bavíme 
Sme na slnku 
Možno že sa spálime 
Zas až po roku 
Tak krásne sa spolu potíme 
Zobul som aj botasku 
Každý každého sa pýtame 
Veríš na lásku 
Tak čo vlastne hľadáme 
Peknú krásku 
Aj tak si asi veríme 
Vieš ja nehľadám kočku 
Tak potom na čo tu sedíme 
Počkaj chvíľku 
Načo! Tak my poďme 
Zas mám hlavu v smútku 
Čo si teraz myslia o mne 
 
Tak som tam sedel 
Ty si to videla 
No jedno som nevedel 
Že si to videla 
Ja som sa do trávy oprel 
Pomalým krokom si ku mne 
prikročila 
Ja som sa len tak pozrel 
„dovolíte aby som vám pomohla“ 
áno vtedy som ju prvý raz videl 
tak krásne si mi pomohla 
vždy som ho dať chcel 
ty si ho hľadala 
no ja som ťa našiel 
a ty si sa usmiala 
bez pravého krídla som tvoj anjel 
ty si zas to ľavé stratila 
asi vieš čo by som chcel 
tak prosím darujme si krídla 
 
 

Blúdim 
 
Som tu 
Kde si 
Nehraj krutú 
Nerob stresy 
 
Si blízko 
Aj tak sa strácaš 
Už si tak ďaleko 
Moja dobre to hráš 
Ale iba naoko 
Prečo sa otáčaš? 
 
Choď niekam 
Mám ťa plné zuby 
Tak ja odchádzam 
Neberiem ťa do huby 
Už nenariekam 
Nech si to sama robí 
Ja jej už nedám 
 
Radšej budem blúdiť 
Všetko budem brať 
Keď si chcem užiť 
Tak si budem užívať 
Keď to budem cítiť 
Tak si to pôjdem rozdať 
Nemusím sa vrátiť 
Môžeš len plakať 
No ja už nechcem slzy roniť 
Ak chceš skákať 
Môžeš z okna vyskočiť 
 
Tak som ju zabil 
Mám otázku 
Prečo som to urobil 
Umlčal som lásku 
Niečo som pochopil 
Podaj mi ruku 
Aby som ju chytil 
A krok po kroku 
Som sa vrátil 
Potreboval som záruku 
Aby som už viac nezablúdil 
 



Týždeň 
 
Zas je tu pondelok 
Nič sa mi nechce 
Ráno chytá ma šok 
Idem do práce 
V hlave mám veľa myšlienok 
Zabúdam na srdce 
 
Utorok je druhý 
Možno niečo objavím 
Čo tak farby dúhy 
Alebo ho zrýchlim 
Ja preruším kruhy 
Viem že to urobím 
 
A je tu streda 
Verím že to viete 
Lebo bez toho sa nedá 
Tak to robte 
Lebo bude beda 
Aj keď veľa jete 
Je to bieda 
 
Vo štvrtok sa týždeň naklonil 
Chytáme druhý dych 
Tak som trošku spomalil 
Prosím aj druhých 
Aby som sa nezbláznil 
Nehrajte sa na svedomitých 
Ja som to tu dnes zabalil 
 
V piatok podáš mi ruku 
A ideme niekam 
Tancovať do kroku 
Konečne nie som sám 
Dám vám záruku 
Že prídem aj k vám 
 
Krásna je tá sobota 
Do večera poležím 
Dnes mi nejde robota 
Večer niekam vyrazím 
A zas je tu nedeľa 
Včera si to prehnal 
Keby o tom mama vedela 
Prečo si len ležal 
Tá by ti dala 

Mame 
 
Vždy si tu stála 
Stále tu stojíš 
Prvá si ma videla 
A stále ma tu vidíš 
Vždy si ma pochopila 
Zas a znovu ma pochopíš 
Ja mám anjela 
Ty ma stále strážiš 
Viem že si to pre mňa rada robila 
A stále robíš 
Aj viem že si mi verila 
Ďakujem ti že mi stále veríš 
Veľakrát si ma poniesla 
A nielen mňa ale aj môj kríž 
Kopu nocí si kvôli mne nespala 
No teraz už kľudne spíš 
Ako myška malá 
Už sa o mňa báť nemusíš 
Už si sa dosť bála 
Ty ma vždy potešíš 
Často krát si ma zachránila 
Áno ja viem čo si myslíš 
Asi si to vtedy tušila 
A vždy to tušíš 
Ja viem čo si vždy chcela 
Kedy sa na nohy postavíš 
Často si kvôli tomu plakala 
No teraz už nemusíš 
 
Mali sme to ťažké ja viem 
No dnes som tu a s tebou 
Ak niečo zlé poviem 
Krutou vetou 
Tak aj ja sa tým žeriem 
A ty sa trápiš otázkou 
Či ťa ešte milujem 
Áno veď si pre mňa jedinou 
Ktorú vždy budem 
Poviem ti to aj bez slov 
Áno ja za teba ďakujem 
Ja viem že ďakuješ mi za to slzou 
Tak už neplač ja ti ich utriem 
Lebo len ty si tou jedinou proste 
mojou mamou 
 
 



A aj tak budem... 
 
Hviezdou na tvojom nebi 
Ohňom v tvojej duši 
Budem tu aj keby... 
To nik netuší 
 
Tvojím úsmevom na tvári 
Chcem byť 
Verím že sa mi to podarí 
Ti ho na tvári vyčariť 
 
Budem plač 
No aj smiech 
Tak mi prepáč 
Urobil som veľký hriech 
 
Aj som tá slza 
Bol som zlý 
Ach tá veta drzá 
Čo sme to len povedali 
 
Teraz som tvojím srdcom 
Ono silno bije 
Čo zas urobil som 
Niečo sa deje 
Tu som 
Ona sa pýta kde je 
Budem krásnym snom 
 
Snom ktorý snívaš 
Viem byť slovom 
Slovom ktoré čítaš 
Chcem byť blbcom 
Blbcom ktorého rada máš 
Ale najviac chcem byť tvojím 
chlapcom 
Áno tým ktorého bozkávaš 
Alebo prosto človekom 
Človekom ktorého hľadáš 
Viem je to ťažké byť všetkým tým 
Nemám dosť slov 
Preto aj končím 
Ostaňte sami sebou 
Ja sa tiež nezmením 
Nevravím vám to s istotou 
Ale aspoň sa o to pokúsim 
 

Som zlý? 
 
Aj keď to chceš 
No a čo 
Ty ma nechápeš 
A na čo 
Už viem čo povieš 
Ty si ale mačo 
 
Veľa si myslím? 
No ja neviem 
Nie som si tým istý 
Iba tak niečo dosiahnem 
Vravíš že vraj kričím 
Dobre už nebudem 
Od dnes iba mlčím 
Aj keď smutný budem 
Ja to vydržím 
 
Veď ja už nechcem veľa 
Ja chcem žiť 
Nemusí byť vždy nedeľa 
Nechcem sa trápiť 
Keby si vedela 
Skús ma pochopiť 
 
Som tu ako pes 
Kde si bol!!! 
Prečo ten stres 
Tak som sa kukol 
A plesk 
Tak som si ľahol 
 
Slza sa mi tisne do očka 
Aj keď sa mi to nepáči 
Je to moja matka 
Nemôžem ju poslať tam... či? 
A bodka 
Ja som bez rečí 
 
Ako ma chceš vychovať 
Ako strom 
Budem korene zapúšťať 
A čo potom 
Ostanem tu stáť 
Sám za plotom 
Ja to môžem kašlať 
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