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Záznam z vystúpenia Klubu mladých autorov pri 
Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v letnej či-
tárni U Červeného Raka v Bratislave dňa 12. sep-
tembra 2009. 
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Erik Ondrejička 
 
Pod krídlami Ivana Laučíka 
 
Legendou sa vraj stávame vtedy, keď sa presťahujeme do snov tých, 
ktorých opustíme. A presne podľa tejto poetickej definície legenda 
človeka a básnika Ivana Laučíka pokračuje ďalej nielen v jeho poézii, 
ale aj v spomienkach, snoch a túžbach tých, pre ktorých bol a doteraz 
je nielen symbolom talentu a slušnosti, ale aj zdrojom inšpirácie. Vari 
ani niet lepšieho príkladu, akým je existencia a činnosť Klubu mladých 
autorov v Liptovskom Mikuláši. No pravdou je nepochybne aj skutoč-
nosť, že krídla legendy nám vytvárajú komfortný ochranný priestor, 
akúsi nárazníkovú zónu, môžu byť zábradlím, o ktoré sa môžeme 
oprieť a každé riziko sa zdá byť v tieni legendy akési menšie. Čo sa 
však stane, ak autor z tieňa legendy vystúpi a hoci samozrejme aj za 
kolektív, ale tak trochu aj sám za seba naplno otvorí dvere vlastnej 
individualite a teda aj sympatickej poetickej zraniteľnosti? 
Asi s takýmito myšlienkami a nevyslovenými očakávaniami som prijal 
úlohu „hodnotiteľa“ prezentácie autorov literárneho klubu Krjela 
z Liptovského Mikuláša. Prezentácie, ktorá bola v jednom príjemnom 
septembrovom popoludní uvedená modernou liptovskou Marie de 
France – Annou Ondrejkovou v priestore, ktorý je tiež opradený po-
četnými legendami – v Letnej čitárni Červený Rak v bratislavskom 
Starom Meste. 
A tak som sa vďaka tejto šťastnej zhode okolností stal svedkom hu-
dobno-poetického vystúpenia Stana (Vysockého) Kaľavského, ktorého 
cit pre hudobnosť sa vďaka chuti a odvahe rýmovať prejavuje nielen 
v speve, ale aj v jeho poézii, vzápätí som sa nechal dojať krehkou a 
úprimnou básnickou výpoveďou Radky Berešíkovej, držal som palčeky 
mladučkej Barborke Valkovej, ktorá svoje tvorivé úsilie venovala po-
kračovaniu legendy Ivana Laučíka, prítomného v Červenom Raku nie-
len v jej slovách, ale aj na premietacom plátne. Zamýšľal som sa nad 
najkrajším ženským poetickým konfliktom medzi túžbou po svojbyt-
nosti a zároveň po zdieľaní a odovzdávaní sa v poézii neprítomnej 
Anny Uramovej (a preto v hlase Anny Ondrejkovej), vychutnal som si 
zmysel pre poetické reflektovanie vlastnej aj univerzálnej skutočnosti, 
ale aj zmyslu pre detail a symboliku vytrvalého hľadača a filozofa Iva-
na Repčeka, prijal som bezpátosovo improvizovaný, ľudský a príjemne 
smutnofarebný a svetobežnícky príbeh Martina Droppu (opäť 
s obrazovým laučíkovským bonusom), až ma napokon potešila zručne 
a so snahou ísť do hĺbky napísaná a na mladý vek autora prekvapivo 
múdra próza Jána Púčeka. 
Bolo to skrátka jedno z popoludní, ktoré rýchlo uplynie, iba čosi nena-
formulovateľné z neho vyletí smerom nahor a čosi nevypovedateľné 
ostane v prítomných poslucháčoch a účinkujúcich, aby sa Červený Rak 
stal znovu takým, aký bol predtým, len kdesi v medziriadkovom prie-
store bohatším o vydarené vystúpenie jedného literárneho klubu. 
Ako keď sa pozametá krásna mandala, po ktorej takmer nič neostane, 
ale čosi predsa. A tak som si z tej pominuteľnej mandaly vytvorenej 
Annou Ondrejkovou pre istotu tajne ukoristil aj jeden hmotný kamie-
nok, ktorý som si na mojom pracovnom stole umiestnil medzi malé 
keramické štvorlístkové prasiatko pre šťastie a veľký žaluď 
z prastarého duba z manhattanského Central Parku. Nie že by som sa 
bál, že na vystúpenie literátov z Mikuláša rýchlo zabudnem, ale občas 
nezaškodí aj fyzicky rozmnožiť zbierku predmetov, ktoré vo mne vyvo-
lávajú pekné spomienky. A keďže Anna Ondrejková uvádzala svojich 
kolegov natoľko žičlivo a s takou pokorou, že vlastné verše ani nepre-
zentovala, venoval som jej v rámci hodnotenia aspoň jednu z mojich 
vlastných básní, v ktorej odpovedám na večnú otázku Prečo človek 
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píše, v čase, keď sa slová trúsia akoby pomedzi prsty a mnohé z nich 
sa nevhodným používaním naozaj tak trochu znehodnotili a význam 
niektorých nenahraditeľných akoby celkom zotlel s vecami, ktoré už 
zdanlivo nie sú dôležité. A tak na toto miesto vkladám tú istú báseň, 
nech je aj ona súčasťou spomienky, ktorú si v sebe uchovajú kolego-
via z Liptova. A nech sa tak trochu spojí s ich vlastnými príbehmi, 
ktoré po nej nasledujú. 
 

 
Erik Ondrejička 
 
 
Pomedzi prsty 

 
Prstami skúšam 
čo ostalo v slovách 
vo večnej rieke s dávnym popolom 
tak ako vietor 
keď o kolo starší 
vyskúša popol cestou okolo 
 
Či v ňom aspoň jedna 
jedna krátka veta  
niečo zmení 
na ľudských riekach 
vtekajúcich do predsiení 
 
Či aspoň veršík 
poťahá smutnú 
vŕbu za vlasy 
keď slová prejdú 
pomedzi prsty 
ako zdravasy 
 
V príbehu čo sa 
prekrý(í)va lístím 
kamsi do jesene 
 
Ten príbeh tuším 
už sa mi prisnil 
 
Len si nespomeniem 

 
dňa 1.11.2009           
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Stanislav Kaľavský 
 
 
knieža Myškin 
 
nemá všetkých doma 
okrem svojich 
chudák čo sa bez 
dôvodne bojí 
je smutný keď sa smejú všetci 
hlavne na ňom 
vo vnútri ho to rozpaľuje 
no nehreje 
blázon 
nedá si zobrať svoju vieru 
oni ju strelia 
ak dajú dobrú cenu 
nerád berie  
radšej prijíma 
pravdu miluje vyzlečenú 
ženy neloví 
priatelí sa s nimi 
majú ho ako hračku 
ako ľaliu 
on je k nim stále lepší 
kým ho nezbijú 
potom im nastaví 
aj druhé líce 
hrozne sa vydesia 
utečú do ulice 
zľakli sa že vyfackali krista 
možno iba jemu úder pristal 
Idiot 
ešte za nimi uteká 
nemali v ňom síce muža 
ale milovali Človeka 
možno nie  
je celkom v poriadku 
často si niečo nepamätá 
pamäť však nemá  
prikrátku 
šialené odhadzujú 
brilianty hrdosť 
na chvíľu 
oprašujú bibliu 
nemôžu ho získať 
je zadaný 
má svoju 
epilepsiu 
 
 
starneš 
 
s hrdzou odkvapkávaš 
pevnosť 
rozmrvené slzy 
si sypeš 
pod nohy 
šmýka sa ti 



 6 

opatrne zboku 
hľadíš do zrkadla 
na ešte nevymyslenú 
fotografiu z legitimácie 
upálené farby 
pootvorené ústa   
v medzerách medzi zubami 
máš zavesené netopiere 
a za nimi 
neosvetlené priestory                                              
                  
 
hravé šachy 
 
si pekná 
až tak že 
neviem kde 
končí tvoje 
telo 
kde začína  
tvoja duša 
a v strede  
si suším 
pohľad 
pijem 
ale smäd 
si so mnou 
robí aj tak 
čo chce 
skúsenosť  
kolmo 
na moje vrásky 
načrtla šachovnicu 
necítim sa na zápas 
s tebou 
majme biele figúrky 
nech sú spoločné 
a keď ich budeme 
vidieť dvojmo 
musíme s nimi 
vyhrať 
                                
 
najkrajšie 
 
najkrajšie sú sedmokrásky v objatí 
rohy planét 
veľké tiché zákutia 
najkrajšia si ty 
sukne sa ti zakrútia 
moja hlava s nimi 
myšlienkami podkutá 
stráca podkovy 
nebolí iba pobolieva 
polonahá neha 
sa mi spája 
s nočnou tmou 
najkrajšia si 
predo mnou 
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najkrajšie sú tvoje 
rozostlané oči 
skočím 
z mosta do vody 
spadol ti tam pohľad 
plávam vcelku obstojne 
ľudia si vravia postojme 
čo sa mu stalo nešťastník 
pritom sa teším ako nik 
z tvojho najkrajšieho pohľadu 
ladím svoju náladu 
 
 
si 
 
smädný krívam 
si voda v kolene 
si skalná ruža 
hlavne skalná 
si to hlavné oko 
môjho jarma  
si pondelok na dovolenke 
si slonie ucho tenké 
nepočuješ? 
počúvam! 
si žalm neznaboha 
si kostol v pralese 
si môj ruksak 
len či ťa unesiem 
si ovdovená žltá noc 
si no a už nebľaboc 
si fabrika na kučeravé vlasy 
si moderná ja trápny klasik 
si falošná husľa 
ja mizerný hráč 
aspoň je nám jasné  
čo sme vlastne zač 
 
 
hádky 
 
krikom sa veľa povie 
priveľa 
šeptom zas prosíš 
priateľa 
tie slová boli môjho 
zlého ja 
niektoré zvuky sa však 
zle hoja 
potom slzičky vrúcne  
zmyjú  
tú uštipačnú  
zmiju 
rýchlo sa skryje aj s 
jedom 
o chvíľu zas plný kriku 
je dom 
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zabíjať treba preventívne 
 
muchy  
(aby nebzučali) 
pásavky zemiakové 
(aby bolo halušiek) 
seba 
(trošku si pofajčím potom uvidíme) 
chrobáčika 
(čo ak je z čeľade biologických zbraní) 
teroristu 
(s chrobákom v hlave) 
nudu 
(                                          ) 
blížneho 
(pre istotu) 
potenciálnych sebevrahov 
(pomôžme im s ťažkým bremenom) 
Sizyfa už na úpätí 
(navzdory Olympu) 
kvety 
(tak voňavo umierajú vo váze) 
rasistov 
(kvôli farebnosti) 
farebných 
(pre potešenie) 
stovky novorodencov 
(treba spasiteľa) 
štatistiky 
(nech nás nemučí ich anonymita) 
Sáru, Salomona 
(sú až príliš konkrétni) 
koňa so zlomenou nohou 
(viete si predstaviť jeho invalidný vozík) 
prasa 
(budú oškvarky na tie halušky) 
 
 
čo sa mi páči 
 
keď sa komín nahne aby lepšie počul srdce Zeme 
keď sa dá ľahko ukradnúť no nevezmeme  
keď svet bezúspešne zo mňa páči logiku 
keď sa pirát musí na súš vrátiť po dýku 
keď sa paradajka zasmeje na mojej vyžehlenej košeli 
keď padnú a vstanú a padnú a vstanú ateistickí anjeli 
keď píšem báseň a uletí mi pero 
keď robím niečo milé pre priateľov 
keď obraz z rámu vystúpi aby ma pohladil 
keď niektoré baby zhodia zopár kíl 
keď nerozmýšľam a prepadne ma skvelá myšlienka 
keď aj hrošia koža je na niektoré veci pritenká 
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osihotené definície 
 
krása – niektoré ženy v tme zblízka osvetlené sviečkou pri pohľade 
 z diaľky  
 
cynizmus – dozerať na pôrod svojej ženy a v kozmetickom zrkadle si už 
 len docvičovať úsmev 
 
optimizmus – nevečerať kvôli zdraviu 
 
láska – egoizmus v dokonalej podobe 
 
pekný vzťah – trápiť seba tešiť ju a naopak a hlavne ohľaduplne 
 
radosť – vyhadzovať kameň nad seba zakryť si hlavu a tešiť sa ako to                   
 dopadne 
 
voda – odplavené túžby dosucha 
 
bolesť – to čo ešte len príde aj keď sa zdalo že tu už toľkokrát bola 
 
minisukňa – kvietok na kvietku 
 
rezignácia – keď sa ráno pozrieš do zrkadla bez protestu 
 
odvaha – plánované rodičovstvo 
 
nohavičky – keď ich nedáš dole dobre ale keď dáš iba dobre 
 
hranica – dôležitá čiara ktorú málokto vidí a toľkí o nej kecajú 
 
cigareta – nespoznané šťastie  spoznané nešťastie 
 
útek – ničím neodôvodnený optimizmus 
 
vôňa – tichá dohoda medzi nami 
 
čiapka – pokračovanie mojich myšlienok 
 
slovo – používať len vtedy keď to nevieme povedať ináč 
 
lepidlo – plané nádeje že sa dá niečo ešte vrátiť 
 
návrat – niekto sa poteší niekto zaplače a niekto príde do samoty 
 
hviezdy – čo sme sa ich napýtali a ony už tak dlho mlčia 
 
radostné dni – vlčie maky v poli tiež čakajú na kombajn 
 
more – šírka dĺžka alebo hĺbka? 
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Radka Berešíková 
 
 
* * * 
Iba sa ti zdá 
Že sa 
Stromy 
Držia 
Starých 
Listov 
 
Iba sa ti zdá 
Že vody sú 
Pokojné 
Pod hladinou 
Je more 
Života 
 
Iba sa ti zdá 
Že stojím 
Na tom 
Istom mieste 
Ako pred 
Svojím 
Zrodením 
 
 
* * * 
Len sa tak pohrávam 
So slovíčkami 
Naložená v náleve 
Bezmyšlienkových 
Pochodov 
Vykopnutého rozumu 
Spomínam si matne 
Na jasné detstvo 
A svoju izbu 
Predýchavam 
Ostrie slov 
Svojich pálivých 
Právd 
Na sebe tieň 
Po šatách 
Z farbičiek 
Detstvo 
Dýcha ich 
Vôňa na mňa 
Aj toto sa na mňa 
Občas hrá 
V sladkom 
Nezabudnutí 
 
 
Jesenná 
 
Sleduješ 
Papierového draka 
Unáša ti vieru 
Detstvo 
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Rozprávky 
Pohľad sa ti láme 
A pristáva 
Na topánkach 
Vo vlasoch 
Drieme sila 
Dozretých 
Snov 
Opadané 
Listy niekde 
Vedľa teba 
Plody dozreli 
Pre iných 
Pre teba len 
Tušenie lastovičiek 
Smäd po lete 
 
 
* * * 
Nemám muža 
Povedala prostú 
Vetu 
Náhle krásne 
Slobodná 
Keď Pravde 
Hľadela do očí 
Sediac pri studni 
V poludňajšej páľave 
Stretla sa v Tebe 
So sebou 
Ty smädná po 
Ňom 
On zas po tebe 
Vymenili si vyprahnutú 
Zem duší 
Kto koho viac napojil 
K Vzkriesenému 
Životu 
 
 
* * * 
Aby som predišla 
Vlastnej šedosti 
Kúpem sa 
V perličkovom 
Kúpeli 
Celebrít 
Plávam vo 
Vani luxusnej 
Lode 
A miešam si 
Pri tíví 
Studenú kávu 
Smejem 
Sa do ich 
Beztvárí 
Miesto ovládača 
Držím si v hrsti 
Svoj zatiaľ 
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Zdravý rozum 
 
 
* * * 
To som teda zvedavá 
Ako mi chceš nahradiť 
Výsmech samoty 
Odkvitnuté ruže 
Pár nezodratých 
Črievičiek a šaty 
Pre chudobnú kráľovnú 
Ako mi nahradíš 
Nestarám sa 
Ty si to sľúbil 
Pamätáš si svoje slová 
Sľuby kráľovské 
Sú záväzné 
 
 
* * * 
O nás dvoch 
Môžem vravieť 
Donekonečna 
O mne len pár tvojich 
Slov presviedčaš ma 
Že som jednou z mnohých 
Naozaj presvedčená 
O jedinečnosti 
Cestu splietam 
S inými tiež 
Presvedčenými 
Tebou 
 
 
* * * 
Idem na vec zo svojho začiatku 
Z konca seba teba a iných 
Poznaných a nemenovaných 
Idem na seba z kraja sveta 
Z dna pohára vylievam 
Prebytok sĺz 
Nikdy nie je neskoro 
Vraj sa spoznať 
Odhaliť čiernu 
Prefarbiť sa nabielo 
Všetci chceme návrat 
Do innocence 
Omrzelo ma obchádzať 
Seba v pravdách 
Prítomných 
 
 
* * * 
Vraj postačí 
Lámavosť svetla na hrane 
Tmy 
Cesta v odblesku dažďa 
Mojich očí 
Pofúkanie rán v mrazivých 
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Úsmevoch 
Tvoje nedotknuteľné 
Dotyky 
Vydržím pohľad 
Zrkadiel 
Má to stačiť 
Musí 
Ale nemôže 
 
 
* * * 
Každý šepot 
Kričiaci 
V zovretí 
Noci môže 
Byť modlitbou 
K Tebe 
Každé Tvoje 
Mlčanie 
Do zamknutého 
Srdca 
Ktorý otvára 
Môj nemý 
Výkrik 
Je Tvoja 
Ozvena 
Prosba 
Pokorne 
Klopajúceho  
Kráľa 
 
 
* * * 
Vidím že to 
Nejde inak 
Ako rozuzlením 
Zamotaných vzťahov 
V klbku 
Zdanlivo pokojné 
Svedomie 
Ma trápi 
A pýta si kľúčik 
Zovretý v tvojej 
Dlani 
 
 
* * * 
Načiahla som sa 
Rukou 
Do tmy 
Naslepo 
Otvorila oči 
Dokorán 
Svojej duše 
Stíšila som 
Hlásne trúby 
Sveta 
Vraveli 
Že len tak 
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Ťa nájdem 
Uverila 
Som skúseným 
Ja sa zmenšujem 
Prečo sa 
Mi potom 
S každým 
Priblížením 
Vzďaľuješ 
 
 
* * * 
Oznámim 
Keď  
Budem 
V tom 
A bude 
Sa na čo 
Pozerať 
 
Oznámim 
Keď 
Sa narodí 
Nové 
Dieťa 
Z môjho 
Srdca 
 
Oznámim 
Keď 
Sa nadýchnem 
Života 
Vydýchnem 
Na vás 
Dúhu 
A rozpršia 
Sa ruže 
 
Oznámim 
Prílet 
Papierového 
Bociana 
 
Ako 
Anjel 
Stojí 
Na stráži 
Ja stojím 
Pred  
Bránou 
Iba 
Tušená 
 
Oznámim 
Zaklopem 
Vstúpim 
V šume krídel 
Ospalá nádej 
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Barbora Valková   
 
Dlhé roky chodil do nášho klubu básnik Ivan Laučík. Osobne som ho 
nepoznala, ale veľa som o ňom počula a minulý rok som o ňom vy-
pracovala stredoškolskú odbornú činnosť s názvom Ivan Laučík v sú-
radniciach Liptova, Slovenska a sveta. 
Ivan Laučík sa narodil 4. júla 1944 v Liptovskom Mikuláši v rodine 
krajčírov. Základnú školu vychodil v rodnom meste. Bol veľmi dobrý 
žiak, ale keďže pochádzal z rodiny živnostníkov, komunistický režim 
mu nedovoľoval študovať na gymnáziu. Zmaturoval v roku 1962 na 
Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši. A práve 
kvôli tomu sa nemohol dostať na vysokú školu. 
Bol veľmi vnímavé dieťa a vedel, čo sa okolo neho deje. Žil v čase, 
keď sa staršie generácie rozprávali s mladšími. Hovorí o tom: „Sám 
som dostal odkazy z minulosti od skoro neznámych ľudí, ani som ne-
vedel, čím som si získal ich dôveru.“ Bol svedkom vyhadzovania kníh 
a prepisovania dejín. Raz v roku 1954 a druhýkrát v roku 1968. 
Ťažko sa prebojovával životom. Už ako osemnásťročný musel odísť 
z domu pracovať na stavby na Morave a v Košiciach. „Ešte na Štedrý 
večer sedel niekde na staničke a putoval domov,“ vysvetľuje jeho 
manželka, „stavbárčenie ho nebavilo, ale keď niečo robil, bol dôklad-
ný.“ 
Bol stavbyvedúcim v podniku Priemstav v Košiciach a Kopřivnici.  
Po skončení vysokoškolských štúdii nastúpil na základnú vojenskú 
službu. Učil od roku 1966. Báseň, ktorá vyplýva z jeho vzťahu 
k žiakom, sa volá Ad revidendum. Je jednoduchá a hovorí 
o naplánovanom stretnutí žiakov a ich bývalého učiteľa. Keď som sa 
na to pýtala pani Laučíkovej, povedala mi, že Ivan Laučík na to sľúbe-
né stretnutie potom naozaj prišiel, ale nikoho tam nebolo. Báseň pre-
ňho nebola len štylizácia, slohové cvičenie, slovo platilo a presiahlo 
z básne do života. 
 
Pre svoje politické postoje mal osemnásť rokov problémy so zamest-
naním i s publikovaním. Každý list mu prišiel otvorený, balíky tiež. 
Jeho manželka spomína: „Bolo jasné, že ho sledujú, ale v podstate 
nevedel, prečo. Museli sa zošrotovať všetky jeho knihy. Ivan bol typ 
človeka, ktorý si svoj názor povedal. A tak si veľmi znepriatelil ľudí. 
Najmä nadriadených, samozrejme.“   Jeho debut Pohyblivý 
v pohyblivom sa v roku 1969 dostal na zoznam kníh vyraďovaných 
z kníhkupectiev a knižníc. V roku 1979 poslal do vydavateľstva Smena 
rukopis Pece nezhoria. Bol si ho vypýtať, ale už sa k nemu nedostal. 
O šesť rokov neskôr sa situácia zopakovala s vydavateľstvom Osveta 
Martin a rukopisom Na prahu počuteľnosti... Tento rukopis odmietli, 
ale poslali v poriadku späť. Poslal ho teda do Slovenského spisovateľa 
a dočkal sa vydania v roku 1988 – ako jeho druhej knihy po osemnás-
tich rokoch „odmlčania sa“. 
Samozrejme to bolo pre Ivana Laučíka ťažké obdobie, pretože autor 
potrebuje nejakú odozvu. Nechce písať iba tak pre seba. Chcel s tým 
niečo urobiť. Počas Folklórnych slávností vo Východnej sa mu naskytla 
možnosť. Dostal sa až do blízkosti Miroslava Válka, vtedajšieho minis-
tra kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorý mu povedal, že má 
za ním prísť v pondelok do úradu. Ivan povedal, že nemôže, lebo 
v pondelok učí. Válek sa neozval. 
Anka Ondrejková mi priblížila toto obdobie, v ktorom veľa spisovate-
ľov začínalo publikovať v kultúrno-politickom týždenníku Nové Slovo. 
Pre začínajúcich autorov bolo vlastne jediná možná voľba. Riadil ho 
Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska. Rubriku začínajúcich 
autorov viedol Vojtech Mihálik, ktorý bol vo svojom vrchole skvelý 
básnik a prekladateľ, ale bol poplatný politickému režimu, ktorý 
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v spoločnosti práve vládol. Zúčastňoval sa na represáliách voči spiso-
vateľom, ktorí nejakým spôsobom s režimom nesúhlasili. Keď sa to 
prevalilo, Mihálik prehlasoval, že on nič také neurobil, je absolútne 
nevinný a nikomu neublížil. Niektorí autori sa cítili voči Ivanovi vinní, 
lebo oni publikovať mohli a uviedol ich do literatúry niekto, kto mu 
ublížil. Ale Laučík ich preto neodsudzoval, vedel, že za to nemohli a  
sú v tom nevinne.  
 
Ivan Laučík navštívil Dánsko, Egypt, Francúzsko, Grécko, Nemecko, 
Portugalsko, Rusko a Švajčiarsko. Chcel sa dostať do Ázie (hlavne do 
Tibetu) a do polárnych krajín. To sa samozrejme objavilo aj v jeho 
poézii, napr. báseň Nansen. Nansen bol polárnik, pochádzal z Nórska. 
Pomohol obetiam vojny dostať sa domov. V roku 1923 dostal Nobelo-
vu cenu mieru za svoj prínos pre celé ľudstvo. Básnik opisuje časť 
Nansenovho života, kedy sa rozhodol využiť driftujúci ľad, dovtedaj-
šieho nepriateľa polárnikov. Chcel sa nechať vmrznúť a unášať ná-
hodným pohybom čo najbližšie k pólu.  

Laučík o sebe hovorí: „Koho vidím, keď sa pozriem do zrkadla? Staré-
ho polárnika (smiech). Poézia, ktorú robím aj poézia Osamelých bež-
cov veľmi často čerpá vzor pre svoju možnú formu z prírody. Všetci 
z nás troch máme dobrý vzťah k cestopisom z polárnych krajín, ale aj 
k tajným denníkom polárnických výprav. To nám zostalo z mladosti, 
že pokladáme za hodné uznania, keď niekto vydrží na ceste... až na 
pól.“ Cestoval hlavne na autorské čítania. Po roku 1989 ho volali rôzne 
organizácie, ktoré sa zaujímali o východnú literatúru. Tri dni prekladali 
texty a potom predstúpili pred ľudí a čítali. Najprv v jazyku krajiny, 
potom v pôvodnom. Mali úspech. „Sú zvedaví na Slovensko. Báseň je 
nakoniec komplexná informácia o situácii človeka. Objavili si ma pre-
kladatelia, vydali knižné výbery z mojich básní v nemčine, angličtine, 
portugalčine. Časopisecky aj v ďalších desiatich jazykoch. Ja čítam len 
slovensky, aby publikum malo predstavu o melódii slovenčiny. Potom 
nasledujú otázky... Je to milé...“ 

Najviac sa mu páčilo v Portugalsku, ktoré navštívil so Štrpkom v roku 
1997. Pozvala ich Nadácia grófa Albuquerque. „Každému sa nám ve-
novalo päť portugalských básnikov, ktorí básne priebežne prekladali. 
Večer sa stretli a urobili konečnú verziu. Napokon nám tam obidvom 
publikovali výber z poézie.“ Po trojmesačnom pobyte v Lisabone pred-
nášal v knižnici. Bolo to spontánne, nečakané, vyvinulo sa zo situácie 
(ohlásený hosť neprišiel). Prednáška trvala hodinu. Ivan sa veľmi 
potreboval predať, odovzdať. Rozprával o tom ako cestoval po sto-
pách Fernanda Pessou, čo bol portugalský spisovateľ, ktorý si na za-
čiatku 20. storočia vytvoril rôzne identity, pod ktorými písal. Pod rôz-
nymi menami písal rôznymi spôsobmi. Bol zakaždým iná postava, iná 
bytosť. Prežil fádny život úradníka, ktorý žil v Lisabone.   

Zaujímavé je, že hoci mal Ivan Laučík talent na jazyky, ani jeden cudzí 
nevedel. Na strednej škole priemyselnej sa neučili, a keď sa začal učiť 
angličtinu ako starší pán, nešlo mu to. Hovoril, že človek má na hlave 
mramor, z ktorého to všetko steká dolu. Nevedomosť mu ale nebráni-
la spraviť preklad výberu z diela gréckeho básnika Odysseasa Elytisa. 
„Jeden rok som venoval prebásneniu gréckeho básnika Odysseasa 
Elytisa, nositeľa Nobelovej ceny, do slovenčiny. S gréčtinou mi pomá-
hala Ružena Dostálová z Karlovej univerzity v Prahe. Nakoniec mám 
dobrý pocit, že som niečo urobil pre jazykovo ťažko prístupnú poéziu 
pomerne malého národa.“ 
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Autorského čítania v Liptovskom Mikuláši sa okrem iných zúčastnil aj 
Osamelý bežec Peter Repka, dva alebo tri razy nemohol prísť Štrpka. 
Robili predstavenie o Štrpkovi bez neho (Rukojemník – román 
o Dežovi Ursínym). Potom prišiel s Janou Beňovou. 28. apríla 2004 
večer sa konalo v Bratislave čítanie Osamelých bežcov a predstavenie 
súborného diela Básne. Mila Haugová spomína: „Laučík číta svoje 
básne, akoby sedel v jaskyni, akoby tam nikto nebol.“ „Potom nako-
niec číta Havránok a dvaja počúvajú, akoby to aj oni počuli prvýkrát 
a ja sa znova pozerám na gesto hlbokého priateľstva, keď Repka 
s porozumením a láskavo pridržiava stránky knihy čítajúcemu Laučíko-
vi, lebo nová kniha je „neposlušná“ a stránky skáču späť na svoje 
miesto a bránia pohodlnému čítaniu.“ Iba dva týždne pred Laučíkovou 
smrťou, 30. apríla 2004 sa stretli všetci Osamelí bežci na autorskom 
čítaní a krste Ivanovej poslednej knihy v Liptovskom Mikuláši. Končili 
spoločnú jazdu s Kolomanom Kertészom Bagalom, ktorý ju vydal. 
„Vydanie súborného diela autor vôbec nemôže ovplyvniť, iba ak by si 
ho vydal vlastným nákladom. Stojí to na rozhodnutí vydavateľa. 
U môjho vydavateľa Kolomana Kertésza Bagalu čakala kniha asi tri 
roky. Už to vyzeralo, že to bude na dlhé lakte, no... zastaral sa do 
toho Modrý Peter... Modrý Peter pôvodne pripravil na vydanie rukopi-
sy ešte rok predtým, ale Modrý Peter, teda Peter Milčák odišiel do 
Kanady, a tak postúpil rukopis levickému vydavateľstvu L.C.A.“ „Ivan 
bol vtedy jediný básnik, ktorý mal zobraté celé dielo v jednej knižke,“ 
približuje situáciu Anna Ondrejková. Bábková sála bola preplnená, 
ľudia sedeli po schodoch, niesli veľké kytice. Ivan bol veľmi dojatý. 
Zišli sa tam ľudia, pre ktorých veľa znamenal a snažili sa mu to dať 
najavo. Netušili však, že to bola vlastne rozlúčka. 

Posledné roky života bol unavený a tešil sa do dôchodku. „Sme do-
hodnutí so Štrpkom, že budeme žiť – ako kamaráti – šesť mesiacov tu 
a šesť mesiacov tam a Repka nás bude navštevovať. Veľmi radi po-
zveme aj manželky na dva-tri mesiace. Tu je jasné, kde je. Najmeme 
si niekde v Liptove chatu. Budeme chodiť šesť mesiacov po výletoch 
a šesť mesiacov budeme žiť tam, ale absolútne sme nešpecifikovali, 
kde je to tam. Máme na mysli jednu chatku v južnom Taliansku a stále 
nás to ťahá do Portugalska, na pobrežie sv. Vincenta na samom juho-
západe.“ Zaujímavé je, že pred smrťou, 12. mája 2004 nad ránom 
ešte stihol dokončiť opravu maturitných prác a zahasiť svoju poslednú 
cigaretu.  
 
Ako si spomínajú na Ivana Laučíka študenti: 
„Najprv som si myslela, že je trochu bláznivý. No potom mi došlo, že 
je bláznivejší ako všetci učitelia a žiaci dokopy. Bol jednoducho úžas-
ný.“ 
„Vždy nám rozprával zaujímavé historky a nikto nevie, či boli naozaj 
pravdivé, ale Laučík ich vravieval s takým oduševnením, že sme mu 
ich zožrali.“ 
„Na dejepise skúšal moju spolužiačku. Tá sa samozrejme nič neučila. 
Laučík ju najskôr naťahoval ako vrece zemiakov, potom ju držal dole 
hlavou a nakoniec ju dal ľahnúť na lavicu, pretože si myslel, že sa 
učila poležiačky. Vraj sa jej takto všetko obnoví v pamäti.“ 
„Najviac sa mi páčilo, keď na hodinách rozprával vlastné zážitky. 
O jaskyni, v ktorej počúval ticho, ktoré si nahrával na kazetu a potom 
doma púšťal. Jeho jaskyniarske zážitky boli najlepšie. Rozprával, ktoré 
štáty precestuje na staré kolená. Každému priradil národnosť, na kto-
rú sa ponášal: Slovan, Ír, Ind, Arab...“ 
„Pamätám si, ako raz doniesol na hodinu nejaký kyjak, ktorý mal vraj 
z natáčania filmu o Keltoch na Havránku.“ 
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„Na začiatku hodiny sme mu spievali Gaudeamus igitur a mávali sme 
aj rôzne pozdravy z krajín, o ktorých sme sa učili.“  
„Mám na neho viac spomienok. Raz som mala na hlave fontánku, keď 
prišiel do triedy, tak ma odbil, lebo povedal: ,Daj si tú fontánu z hlavy 
dole.‘ Skoro som sa prepadla pod zem. Napadá ma ešte jeden zážitok 
– učil ma, ako jazdili kráľovné na koni. Bokom ma posadil na katedru 
a prekrížil mi nohy. Bola to sranda.“  
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Anna Uramová 
 
Sen tretí – giovane, amata 
 
1. 
stále čakajú že budem 
dosť silná dosť mladá 
prehŕňajú sa v škatuľkách 
klamstvá a šušťanie celofánu 
dvadsaťštyri rokov hovoria 
to musíš... 
 
čo vlastne? 
 
„základnou povinnosťou človeka  
je žiť“ 
 
2. 
dnes už nevládzem urobiť 
ani krok 
dokrvavená 
natiahnuť ruky k poháru vody 
také úsilie 
prelomiť každú hodinu 
stiahnuť ju zo seba 
neužitočnú neživú 
prázdny priestor  
krajina 
v nej slnko  
nie vo mne 
dnes 
už nevládzem urobiť 
ani krok 
na hranici toho čo je možné 
a predsa chcete aby som 
bežala smiala sa  
spievala 
rástla bola 
pre iných 
 
3. 
je také ťažké ma zachrániť 
akoby ste nevedeli 
že najprv bežíme k nehybným 
tí čo majú silu kričať 
ešte vydržia 
 
slová sú posledným lanom záchrany 
                              bezhlasná a bez pohybu 
     tu 
                  s vodou a obväzmi 
biele svetlo 
                                  nástojčivosťou dotrhaná modlitba 
   
    najprv k nehybným...       
 
4. 
naozaj už na svete nežije 
nik taký ako ja 
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chcem späť svoje právo 
naplniť si život tým 
že ho zničím 
aj tak nás obklopuje 
krehkosť 
len nevybočiť z tejto 
matematicky presnej línie 
stačí jeden pohyb 
a vyleje sa voda 
nôž rozreže tkanivo 
zjaví svetu krv 
zlyhanie 
tajomstvo ktoré  
malo zostať  
ukryté 
 
5. 
cítiš sa vinná 
je to tvoja povinnosť 
písať len žiarivé slová 
a potom niekto príde povie 
„hovor o svojej duši“ 
 
aké to asi je  
naplniť všetkých  
a nestratiť seba 
 
6. 
tu je jeden 
zo štyroch priestorov 
ktoré ma utvárajú 
vystavaný z bezfarebnosti 
sivé steny bez okien 
jediný jas je v človeku 
tam ho hľadám 
kŕčovito sa držím každého 
hoci aj klamlivého 
náznaku svetla 
 
7. 
niektorí hovoria 
milujem ťa rovnako ako 
potrebujem ťa 
 
kde je rozdiel medzi smädom  
a túžbou po studni? 
 
8. 
chcem  
tak veľmi chcem  
ísť 
nájsť nové územia 
 
pohnúť sa 
smerom k niekomu 
možno k sebe 
 
9. 
zbaviť sa náteru ľahkosti 
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nechať masku na slnku 
nech popraskajú farby 
a zrkadlá neotáčať k stene 
ale rozbiť 
nech je trieštenie 
nech sa to vrezáva do uší 
nech tečie krv 
 
10. 
každé utrpenie ktoré si spôsobujeme 
je možno len túžba po skutočnej 
intenzite bytia 
 
11. 
ani písaním nevypovieš všetko 
 
12. 
keď človek hovorí to čo žije 
a žije pravdivo 
znamená to 
že je pravdivý 
no čo ak žiješ 
v tisícich klamstvách 
ktoré pospájané tvoria 
neoddeliteľnú  
živú skutočnosť 
vtedy sa klamstvo stáva 
tvojou privlastnenou pravdou 
teda už niet rozdielu 
medzi pravdou a klamstvom 
lebo aj ono je v tebe 
skutočné 
 
13. 
často sa pýtam 
kde je tá žena 
ktorú som raz videla bežať 
cez dlhú chodbu v prítmí 
na konci zrkadlá 
mala biele náušnice  
ostrihané vlasy 
a telo matky 
silné štíhle rozkvitanie 
 
giovane znamená mladá 
amata znamená milovaná 
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Martin Droppa 
 
 

* * * 
(dva popevky 
vylovené z pamäti 
detstva) 
 
1. 
som starý muž 
čo za sebou má všetko už 
 
som stará žena 
ktorú život zrazil na kolená 
 
2. 
pozri, chlapče 
dážď sa blíži 
na hrdzavom bicykli 
utekajme, utekajme 
len aby sme nezmokli 
 
maľuje už štetcom z vody 
prvé lesklé kaluže 
utekajme, utekajme 
už nás berie na nože 
  (okolo roku 1974) 
 
 
Resurgemus 
 
Na pokraji Mesta zašlý Cintorín 
tiché lipy okolo sa točia staré 
ťažkú bránku ledva otvorím 
na chodníku kvitnú kvety malé 
 
Čierne nebo ktoré Mesiac presvietil 
žlté sviečky dávno zhasli 
oblak za Oblak sa skryl 
 
Ticho akoby aj Hviezdy spadli 
 
Len Mesiac sa na to všetko díva 
zarosené Tváre v tráve ležia 
smútok duša v sviečke skrýva 
len tí Mŕtvi všetko vedia 
 
Na pokraji Mesta zašlý Cintorín 
čierne lipy okolo sa točia staré 
ťažkú bránku zhrdzavenú v pántoch žitia 
na pokraji svojich dní 
nebadane otvorím 
 
Len tí Mŕtvi všetko vedia 
v podvečerných rozhovoroch s nimi sedím 
Cintorín je plný nemých hlasov 
darmo Srdce otvorené 
nič mi nikdy nepovedia. 
  (1979) 
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* * * 
Stará hnedá topánka 
bez šnúrok a obitá 
usmieva sa nesmelo 
odtrhnutou podošvou. 
 
Tichučko tu sedí 
pozerá a závidí 
tisícom párov topánok 
kráčajúcich po meste. 
  (1983) 
 
 
* * * 
Na vani 
ružovej ako sklo 
sedí motýľ 
žltý, (s)pokojný 
 
V zrkadle 
hlbokom ako noc 
vidieť tvár 
tichú a plačúcu 
 
Tak som sa rozbil 
na tisíc kusov 
rozbil som oči 
na tisíc sĺz 
 
Tak som sa rozbil 
bez veľkých slov 
na dnešný dážď 
do svojich dlaní 
 
Na vani 
ružovej ako sklo 
sedí motýľ 
ľahko 
ako veľká čierna mucha 
na ruke spomínajúceho muža 
sediaceho 
na hrane vane 
v bielej kúpeľni vyplnenej ozvenami 
dávno šedivého vánku 
zhasnutého Leta 1983 
  (august 1983,  september 2009) 
 
 
* * * 
ostrovy plávajú na Sever 
nezadržateľne 
aj Ostrov môj 
podlieha chladu 
 
posledný obyvateľ 
s prižmúrenými očami 
pozoruje 
Zvieratá 
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V zrkadlách plochých oblakov 
mihajú sa pod ním 
pestrofarebné 
zapáchajúce odpadky 
raziace pižmom 
cestu hlodavcovi 
pomedzi igelitové zdochliny 
so zaschnutými stopami mlieka 
na obnaženej bielej pokožke 
 
ostrovy plávajú na Sever 
cestičkami 
v jemnej srsti Psa 
nehybne ležiaceho 
na pravom okraji diaľnice 
  (máj 1989) 
 
 
* * * 
Mal si pravdu, Roger, 
keď si povedal, že skutoční priatelia 
žijú za stenou.  
Často to tak vyzerá, ale je to len na chvíľu, 
potom sa všetko zmení, aby sa to vrátilo späť. 
 
...a tak stále dookola, pokiaľ Smrť z toho nezošalie 
a nevyskočí z okna. 
 
Vieš, mňa často opúšťajú myšlienky a slová, 
strácam všetky farebné obrazy výpovedí, 
asi tak, ako teraz. 
Len pozorujem vnútorným okom 
vlastné črevá a pijem si krv, taký prázdny. 
 
Spomeniem si na chlapca s malou pištoľou, 
ktorá vystreľovala karamelové cukríky: 
„Aké úžasné vo vriacom popoludní dvadsiateho ôsmeho júna!“ 
keď človek chce byť a je sám 
potopený 
medzi tými, ktorých tak ťažko sklamal 
a s nimi, ktorí tak neradi odpúšťajú. 
 
Stena padá, Roger, 
stena padá, kamene zúfalstva sa rútia priamo 
na napuchnutú hlavu plnú bolesti, 
hlavu plnú bolestí, keď si privalený zmyslom 
žiť nešťastne unavený, skrútený do klbka tmy.  
  (jún, júl 1991) 
 
 
* * * 
konzumom nakyprené vianočné stoly 
stromček z recyklovaného plastu 
made in china 
sane zapriahnuté v snežnom skútri 
štedrovečerná reality show 
 
a pri slamníčku v betlehemskej maštaľke 
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au pair z východnej krajiny 
za stravu a nocľah v lacnom moteli 
pod betlehemskou kométou 
stiahnutou ako pozadie 
do akciovej vianočnej nokie 
 
traja králi – traja veteráni 
na hrudiach metály vianočného pečiva 
ohlušení výbuchmi petárd 
v prvej línii 
tón rolničiek volá do boja 
do bitky o Jeho priazeň 
o ktorú sa On nikdy neprosil 
 
len Deti 
tváričky nádeje a šťastia 
tie ešte zažiaria 
  (24. XII. 2006) 
 
 
* * * 
aké ďalšie priania 
pridať k tým 
ktoré tejto noci 
poletia priestorom 
osvetlené ohňostrojmi Márnosti? 
 
Čas nemá kalendár 
Rieky sa stále valia 
od Úsvitu k Súmraku 
Slnko a Mesiac 
zápasia v kruhu 
nekonečnej Oblohy 
pod ktorou chladne naša krv 
ako pahreba 
kedysi žiariaceho Ohňa mladosti 
  (31. XII. 2007) 
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Ivan Repček 
 
 
Koniec času 
 
Netopierie krídla napnuté 
sivým letom bubnujú 
na dážď a nepočúvajú 
ultrazvuk sondy 
 
V nočnom lietaní je ukrytá 
krása z nočnej oblohy 
dolu hlavou padajú 
jagavé hviezdy 
 
Vychutnávajú voľnosť a strácajú 
jedna druhú v poslednej 
dimenzii nášho času 
navždy strateného 
 

Premeny sna 
 
Vypustím z klietky 
svoje sny 
ako kŕdeľ motýľov 
čo prežili vlaňajšiu zimu 
 
Budú stúpať do výšky 
tisícky mydlových bublín 
s ľahkosťou kolibríkov 
opijú sa z kaluží 
 
Vysoko nad oblakmi 
vo farbách dúhy 
postupne začnú umierať 
napokon jeden prežije 
 
Budúcu jar sa vráti 
s lastovičkou čo robí leto 
bude klopať 
na obločný rám 
 
A zmení sa na vzdušný zámok 
tam v kúte neba 
bude sa viezť 
na malom voze s Polárkou 
 
Všetky hviezdy  
budú salutovať 
a on stane sa 
malým princom 
 
Vyrastie z neho veľký kráľ 
v oblaku znesie sa na zem 
a ku mne prehovorí 
ja som život 
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Návrat 
 
Už nečaká  
nič 
len priestor  
a tmu 
a bolesť  
a tisíc spôsobov 
ako sa vyviezť 
výťahom 
do výšky mrakodrapu 
ako vyskočiť 
zo stodvanásteho poschodia 
 
Poletí 
do priestoru 
do tmy 
do bolesti 
rozprestrie krídla 
a nebude čakať na pristátie 
odletí 
s myšlienkou 
zbehne po schodoch 
a začne 
opäť žiť 
 
 
Bechyně 1987 
 
ticho 
nočnej služby 
bacha lítačka 
hele vole nech ty kluky 
dej si s náma panáka 
 
záblesky 
prúdových motorov 
nočné lietanie 
cestou z hospody na růžku 
nechodiť cez letisko 
 
inak 
z vás pozbierajú  
dvadsaťsedem kilo 
tak málo po nás ostane 
závan vetra 
na bechyňskom moste 
 

Štramberk 1988 
 
dátum 
z menín v kalendári 
spereme si choboty 
do nemoty 
sneh vrždí 
stopy 
vedú tam nie späť 
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kolotoč 
pivorumpivorumpivorum 
u doktora hrstky 
nohami napred 
nemôžeš nezavadzať 
stopy 
vedú späť nie tam 
 
príď  
po mňa 
siaha na mňa smrť 
ty ktorá 
prídeš 
ma nezachrániš 
siahne po mne smrť 
 
 
Stigma 
         
Sám sebe žalobcom 
sudcom 
sám sebe katom 
 
Poznamenaný 
zadefinuj vinu a trest 
vykroč a pamätaj 
hľadaj svoje 
terra incognita 
 
Pomysli na návrat 
až keď nápis 
hic sunt leones 
stane sa znamením 
 
 
Nádej 
 
Hľadá sa 
v labyrinte 
bez zlatého rúna 
bez svetla 
 
Pošli jej 
svätojánsku mušku 
a zachráň ju 
pred Minotaurom 
 
 
Zimný výstup severnou stenou 
 
*** 
v žiare reflektorov 
sa rýchlik prerútil 
poslednou stanicou 
 
nezastal 
 
len koľajnice sa objali  
v nekonečne 
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*** 
krásna a zradná  
belosť  
severného brehu 
 
červené stopy 
nad obzorom 
 
severák spieva  
pre utopené srdce 
 
*** 
v mrazivom  ráne 
ožívajú  
vianočné sny 
 
ako slepé mačiatka 
 
na vratkých nohách 
kráčajú  
v tušení budúceho 
 
*** 
sneh sa topí 
:ad sa topí 
 
krátke polárne leto 
 
soby a dravce 
vôňa zelenej paše 
prekrýva  
pach krvi 
 
*** 
na krídlach netopierov 
z výšky a tmy 
 
hľadať 
(a nenachádzať) 
záblesky 
 
vzpierať sa osudu 
a byť ponorený  
do nekonečnej temnoty 
 
*** 
pod bielou skalou  
my 
 
líšťatá 
kráľovsky majestátne 
čakanie 
 
na matku  
posledná obeť poľovníckej sezóny 
 
*** 
polárnici 



 30 

horúcim dychom 
do skrehnutej dlane 
posielajú 
posledný kúsok 
ľudského tepla 
 
*** 
už (ne)chcem 
kráčať  
polárnou nocou 
za zvukmi veľrýb 
hľadať  
s nimi  
ich posledné pláže 
vysychať  
s nimi  
v objatí 
tej krutokrutej lásky 
 
*** 
primrznuté prsty 
na najvyššej hore 
 
strhnutá koža 
 
v ľadovom tichu 
zvonia zamrznuté sny 
 
*** 
polárna žiara 
 
noc... 
polnoc... 
 
biele svetlo... 
biely sneh... 
 
uprostred iglú 
v ohni (my) 
plamene 
 
*** 
ľad 
ostrý ako sklo 
 
vrezáva sa do kože 
zadiera pod nechty 
 
v snehu perličky 
krvavo rubínové 
 
slzy  
padajúce z oblohy 
 
*** 
vlčie stopy 
pod slnečnou horou 
 
hlad 
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stopy 
vedú dovnútra kruhu 
 
z hladu povstanú 
tí ktorí budú 
 
nasýtení 
 
*** 
napnutá plachta 
biela a čistá 
 
lodná napnutá plachta 
biela a čistá 
 
posteľná 
 
havran umiera na plachte 
červená škvrna 
 
koniec bielej istoty 
nový začiatok 
možno sen 
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Ján Púček 
 
Kruhy do vody 

 
Kameň dopadol na rovnú hladinu a vzápätí v nej celkom zmizol. Pre-
padol sa, nebolo už vidieť, ako si rozhojdaný preráža cestu cez spod-
né prúdy až celkom na dno. Kruhy. Zostali po ňom iba kruhy – rovna-
ké – líšiace sa od seba len polomerom, kruhy plaziace sa po hladine 
z miesta, kde voda prehltla kameň, až po samý kamenistý okraj. Mizli, 
no objavovali sa nové – zväčšujúce sa kruhy, akoby ten kameň spustil 
nekonečný kolobeh, stroj, perpetuum mobile. Keď videli tie kruhy, 
predstavovali si za nimi len  ten dokonalý kameň ležiaci na dne. Jeho 
neuveriteľne hladký povrch vybrúsený minulým morom, jeho fŕkanú 
batiku váhu, ktorá len na okamih spočinula v roztvorenej dlani, úžasne 
presný guľatý tvar. Také kruhy mohol urobiť len výnimočný kameň. 
Nechať také stopy... Stopy, čo sa objavia a hneď zase zmiznú.  
 
Dievča. Dievčatko. Katka na brehu. S čiernymi vlasmi dlhými až po 
pás. S ružovými plavkami, čo ešte neukrývajú, ale zdobia. Katka 
a šumenie jazera, vetra, suchého tŕstia takmer na súši a pritom ešte 
stále vo vode. Trsy žltej trávy pretŕčajúce nesmelo z horúceho piesku. 
Fotografia. Katkina jama vyhĺbená holými detskými rukami. Jama, čo 
prehĺta vodu, nekonečná pažravá jama. A Katkina večná, dookola sa 
opakujúca práca – vedierko, voda, jama – taká nezmyselná. Človek by 
aj plakal nad tou bezodnou dierou. Určite by ju nenazval svojou, keď 
sa odmieta naplniť, napriek tým kvapkám potu spod malej ružovej 
šiltovky... A predsa. MOJA JAMA. 
Kúsok od nej – pod čudesne pokriveným stromom leží otec. Ešte pred 
chvíľou ho chcela zasadiť po krk do piesku. Nie po krk – celého. 
A kričal. Ani sa nevyzliekol z trička a aj tak je celý mokrý. Keby si as-
poň novinami zakryl tvár, aby nevideli, že spí. Z auta hrá hudba, dvere 
sú dokorán poroztvárané, pri kolese leží nenafúkateľný čln. A tá hud-
ba. Už odkedy prišli. Otec si palcom na nohe takmer nebadane hojdá 
do rytmu – sníva sa mu niečo pekné. 
Keď sa obzrie, vidí mamu. Ako chodí bosá len kúsok od brehu, ako 
kráča po vode. Pomaly. Nohy zdvíha pri chôdzi vysoko ako bocian.  
Už sa nikdy nepohne od tej svojej jamy, hoci ju páli koža a ramená 
má celkom červené.  
Otec vstal. Hodil mame veľkú farebnú osušku zbalenú do klbka, no 
ešte vo vzduchu sa rozpadla a skončila v jazere. Mama ho ošpliechala. 
Nohou vykopla prúd vody do jeho tváre, no nesmejú sa. Ani slovo – 
len mama sa oblieka a otec ju z tieňa nenápadne sleduje a poháňa 
pohľadom.  
Akoby na ňu na chvíľu zabudli. Na ňu – na Katku. No mama ju už 
oblieka. Chcela zostať bosá, aj plavky si chcela nechať pod bielym 
tričkom. 
Teraz už sedia v aute. Otec je ešte stále celkom mokrý, hoci do jazera 
neponoril ani malíček, ani špičku nohy. Rádio dohralo ešte chvíľu 
predtým a otec teraz len naprázdno krúti kľúčom. Búcha si hlavou 
o volant, no len tak, aby si náhodou naozaj neublížil. 
„To kvôli tebe! Ja som nechcel ísť!“ hovorí a mama radšej mlčí. Katka 
si len potichu spieva. Nemôžu ju počuť, nikdy ju nepočujú. Opiera sa 
čelom o sklo a pozerá na piesok. Keby sa už odtiaľto nikdy nedostali. 
Jedávali by ryby, čo vie otec uloviť aj holými rukami, spávali by po krk 
zahrabaní do piesku, aby im v noci nebolo zima. Nikam netreba cho-
diť, našli by všetko. Aj strateného otca, aj stratenú matku.  
    
To, čo mu vyrástlo na tvári bola už vtedy takmer brada. Otec. Chodil 
obutý po prázdnej detskej izbe a komicky tenkým hlasom kukal, aby 
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hneď vzápätí počul svoju ozvenu odrazenú od holých stien. Parkety 
vŕzgali – pri každom jednom ťažkopádnom kroku na seba nepríjemne 
a akosi až príliš nahlas upozorňovali. Ako dlho jej už neviazal šnúrky? 
Ešte ráno pred škôlkou. Vždy čakala obutá v predsieni a kým sa zohol, 
kým na oboch topánkach urobil dve úhľadné mašličky, chcela snáď 
stokrát počuť, že po ňu isto-iste príde ešte skôr, ako budú musieť po 
obede zaľahnúť na tvrdé lehátka a predstierať spánok. Teraz zlepuje 
plagát Aladina a na stene necháva štyri mastné stopy. Vždy je to tak. 
Vždy zostanú stopy, no tieto sa dajú až príliš ľahko zatrieť, alebo zo-
škriabať.  
Byt bol plný prachu. Sám sa na chvíľu začudoval, že si to vôbec 
v ťažkom prítmí za žalúziami všimol a uvedomil. Možno preto, že 
prach mu pri každom nádychu prenikal až kamsi do pľúc, šteklil ho 
a dráždil, možno preto, že pri každom kroku sa mu od nôh zodvihol 
malý obláčik, alebo snáď preto, že len nechtiac prešiel dlaňou po 
prázdnej zaprášenej knižnici a musel si utrieť ruku. Tu mala všetko. 
V strede sa polica vždy celkom prehýbala, hovoril, že raz sa isto zlomí 
a všetko sa jej odtiaľ vysype na zem. Zostala prehnutá. Po všetkom 
zostanú stopy. Po všetkom. No tu ich je odrazu akosi priveľa. Na kaž-
dom kroku čosi leží, čosi čo pripomína, a ak náhodou nie, tak isto 
zacíti aspoň nejakú vôňu. Áno, jej fialky. Nechal ich vyschnúť, no ešte 
z posledných síl akoby práve teraz naschvál zavoňali.  
Chcel si len tak pozerať do očí. Oprel sa o zrkadlo – čelom a nosom – 
jeho dych sa zrážal na skle a vzápätí mizol. Zvláštne – tie oči. Čo všet-
ko už museli vidieť a zrazu nič. Niekde to tam musí byť všetko ulože-
né. Možno v tej malej čiernej zreničke. Všetko. Už od plienok. Vtedy 
boli ešte modré, hoci ešte aj dnes občas sú. Občas zelené. Len ten 
hnedý fliačik je tam vždy. V tom farebnom políčku uprostred krvavých 
bielok. Vždy mu hovorila, že má krásne oči. Aj si ju vzal – povedal áno 
– aby ich mala vždy blízko pri sebe. Rada mu občas svietila do očí 
malou baterkou a sledovala neúnavnú prácu zreničky. Ako sa automa-
ticky prispôsobí a on kvôli tomu vlastne nemusí nič urobiť. A potom si 
spravili dcéru. Spolu. Katku. Aby ich nebolo málo, alebo... Dvaja sú 
málo. On chcel Jakuba. Sľúbili si teda, že potom, neskôr... 
 
Stačilo len zapískať pod oknom – nemusel ani zosadať zo svojho sta-
rého červeného bicykla. Vybehla z plechového vchodu prežúvajúc ešte 
za cesty posledné sústo obedu a šikovne vyskočila na nosič. Chytila 
otca pevne okolo pása a pomaly, celkom opatrne sa pohli po ceste 
obsypanej maličkými kamienkami – dom sa zmenšoval, až nakoniec 
celkom zmizol za ich chrbtom. Ešte sa obzrieť? 
„Myslela som, že už neprídeš!“ zakričala proti vetru a znova sa ukryla 
za otcov chrbát. Nohy sa jej  voľne hojdali vo vzduchu, takmer bosé – 
obuté mala iba zodraté korkové papučky. Deň bol horúci. Asfalt sa 
musel začať pomaly roztápať ešte predtým, ako ráno vyšlo Slnko. Keď 
sa obzrela, videla dlhú rovnú stopu, ktorú nechávali dve kolesá bicykla 
na rozhorúčenom čiernom podklade, videla miznúce mesto, rozširujú-
ce sa pozlátené polia, priekopu lemujúcu cestu – takmer celkom ukry-
tú pod hustou trávou. 
Do kopca museli bicykel chvíľu tlačiť. Otec bol spotený. Kvapky potu 
sa mu držali v strnisku a v obočí a na slnku sa pekne leskli. Katka 
z nosiča nezosadla, celý čas pozorovala otcovu tvár pokrčenú teplom 
a námahou. Na kopčeku zastavili. Opreli bicykel o železný kríž a ukryli 
sa do jeho tieňa. Mesto nebolo z tej diaľky už takmer vôbec vidieť, len 
tri červeno-biele komíny pretŕčali ponad pole a vydychovali riedky 
letný dym. Sem isto mama nedovidí, nedoľahne sem jej krik, tu ich 
nemôže nájsť. Prehrnula štrk na okraji asfaltovej cesty a chytila otca 
za ruku. 
„Čo urobil?“ spýtala sa Katka. 
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„Kto?“ 
„No prečo tam visí?“ 
Otec neodpovedal. Len zdvihol hlavu a pozrel na chudú hrdzavú pos-
tavu Krista rozpaženú nad krajinou s pramienkom krvi na boku a na 
nohách. Chcel sa ho odrazu len tak dotknúť, aspoň malíčka na nohe, 
no nedočiahol. 
„Čo urobil?“ 
„Vlastne nič.“ odpovedal sucho otec. Vzal bicykel a vyzývavo pozrel na 
Katku. Vstala. Nerada. Znovu nasadla na nosič a spustili sa dole kop-
com. Leteli. Biele plastové míľniky sa rozmazané mihali povedľa nich, 
kľučkovali, prechádzali cez bielu čiaru uprostred cesty raz sprava, raz 
zľava, pod kolesami im škrípali malé kamienky. Pritiahla si otca bližšie 
a kričala. Kričala do vetra. Akési nezrozumiteľné detské slová. Vejúce 
vlasy sa im vo vzduchu preplietli, už-už sa zdalo, že sa odlepia od 
zeme a vzlietnu, keď znova pribrzdil a zišiel z asfaltu na udupanú 
prašnú cestu. Zavoňala voda, zažblnkala v diaľke na brehu jazera. 
Leto už odchádzalo. Aj na hladine – malými vlnkami neustále vyha-
dzované na breh – žiarili prvé žlté a červené listy. Kameň, čo hodila do 
vody bol už teraz na dne. Žabky hádzať nevedela, tak spolu len chvíľu 
mlčali. Koleso bicykla sa vo vetre otáčalo, akoby sa mu nechcelo zos-
tať na jednom mieste, vo vzduchu ešte bzučal posledný zaspávajúci 
hmyz. 
„Myslíš, že keď ťa poštípe včela, tak vie, že zomrie?“ spýtala sa Katka 
prosto a cez špice kolesa prevliekla dlhé tenké steblo trávy. Koleso 
zastavilo.  
„Stratí žihadlo...“ odpovedal otec. 
„Každý, čo niečo stratí zomrie?“ 
Otec len prikývol s pohľadom upreným na rozčerenú hladinu jazera, 
prikývol a mlčal. Katka sa ďalej hrala so suchým steblom až kým sa 
neroztrhlo a koleso sa znova nezačalo otáčať.  
„A poštípala by ťa aj keby to vedela?“ 
    
Byt zošedol. Už po ňom nekráčalo jej bledé nahé telo, len on. S dierou 
na ponožke, s prachom všade okolo seba, s tvárou ukrytou za hustú 
bradu. Všetko bolo na svojom mieste, medzi stenami oblepenými ta-
petami s kvetmi. A ticho. Tikot hodín. Sekundu po sekunde sa vzďaľo-
vať od seba kamsi na celkom neznáme územia. Tam, kde sa možno 
ešte dá nájsť stratené žihadlo. V úzkom bielom lúči prenikajúcom 
horko-ťažko cez spustené žalúzie poletoval prach zmiešaný so vzdu-
chom. Hrnček s kávovou usadeninou, ktorý nehybne zvieral v dlaniach 
už celkom vychladol, káva stvrdla, ruky sa neprestávali triasť. Až po 
chvíli sa konečne pohol. Najprv žmurkol – na maličký okamih privrel 
viečka, pootočil hlavou a hrnček položil na drevenú dosku stola. Na 
tmavohnedú dosku stola, na milimeter presne do žltého kruhu, tesne 
vedľa jeho rovnako veľkého, rovnako žltého prázdneho zrkadlového 
obrazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUIEM ZA IVANA KORMANA 
 
dokumentárny film, far./čb, 15 min., 2009 réžia: Veronika 
Hollá  
scenár: Veronika Hollá, Ján Púček 
Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bys-
trici 
vystupujú: Eugen Gindl, Mária Kormanová, Peter Korman, Ján 
Kudlička, Jozef Lietavec, Ivan Štípala 
    

Urobiť film z ničoho. Aj to sa dá, 
celkom bez hanby, povedať 
o dokumentárnom filme Requiem za 
Ivana Kormana režisérky Veroniky 
Hollej. Po 25. decembri 2002 totiž 
maliar, básnik, žurnalista a múzejník 
Ivan Korman žije už len 
v spomienkach svojich najbližších, 
ktoré sú pre bežného človeka, 
bohužiaľ, nedostupné. Presne 

v tomto bode, v bode nula na brehu Liptovskej Mary začína aj náš 
film, no za necelú štvrťhodinku podá komplexné svedectvo 
o ČLOVEKU. O človeku poznačenom dobou a je celkom nepodstatné, 
ktorú dobu týmto slovom myslíme. 
Lyrické hrané pasáže nakrúcané na brehu Liptovskej Mary, ktorá je 
neodmysliteľnou súčasťou života a diela Ivana Kormana, prepájajú 
výpovede manželky Márie, syna Petra, priateľov Eugena Gindla, Jána 
Kudličku, Ivana Štípalu a v neposlednom rade Jozefa Lietavca – sú-
putníka v azda najzlomovejšom týždni života Ivana Kormana, počas 
protestnej hladovky za Jana Palacha v roku 1969. Film je koncipovaný 
do šiestich častí tradičnej hudobnej skladby requiem, z ktorých každá 
zachytáva určité uzavreté životné obdobie Ivana Kormana. Narodenie, 
škola, žurnalistika, nútený odchod zo školy v pohnutých rokoch nor-
malizácie, maľovanie, rodina a (v každom filme a živote) nevyhnutný 
koniec. 
Tento film je po dlhom čase prvou viditeľnou stopou Ivana Kormana 
v sypkých mikulášskych pieskoch. Nie je vôbec vzácnosťou, že 
v Liptovskom Mikuláši sa celkom pravidelne a bez slova strácajú stopy 
tých najpodstatnejších. Tie viditeľné stopy bez hanby kričia. Sú vyryté 
do asfaltu a či chceme, alebo nie, každý deň nám vtieravo a bez opý-
tania udierajú do očí. Ale – EŠTE ŽIJE. O máloktorej osobnosti sa dajú 
tieto slová vysloviť aj niekoľko rokov po smrti. Žije Ivan Laučík, žije 
Michal Kern, no aj ich stopy sú nemilosrdne zahladzované a zdá sa, že 
nikto netúži ani len po ich sadrovom odliatku. Ivan Korman žije 
v presne zaznamenaných ťahoch štetca na svojich plátnach, žije vo 
svojich veršoch v nádhernej zbierke Päť básní, no žije hlavne 
v ľudských pamätiach ... ŽIJE a dáva tým za pravdu svojim slovám 
z básne ERB: „neveria, že zostanem prítomný vo vzdušných útrobách 
Liptova“. Teraz – po siedmich rokoch – začína práca pre archeológa. 
Pod vrstvou naviateho piesku sa objavuje torzo bosého odtlačku nohy 
– nech má teda toto hľadanie šťastný koniec.  
 

Ján Púček 
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Stanislav Kaľavský (*1971) 

 
Básnik divadelník, hudobník. Pôvodne 
stredoškolský profesor (slovenský jazyk 
– dejepis), dnes podnikateľ. Žije 
v Liptovskom Mikuláši. 
Vedome chce písať čisté, 
jednoduché, každému zrozumiteľné 
verše, uprednostňuje pevnú formu. 
V roku 2009 vydal svoju prvú básnickú 
zbierku Nebo pieklo. 
 
 

 
 
Radka Berešíková (*1981) 
    

Poetka, blogerka.  Žije v Ružomberku-
Bielom Potoku. 
Vydala básnické zbierky Štyri živly 
(2004), Nočné raňajky (2004), 
Rezonancie (2007), Rovnováha 
(2009). Jej verše sú krehkou, nežnou, 
zdanlivo nekomplikovanou výpoveďou 
mladej ženy, ktorá v dôsledku choroby 
je nútená žiť uzavretým spôsobom, ale 
o to naliehavejšie.  
 

 
 
 
Barbora Valková (*1990) 
    

Autorka esejí, novinárka, blogerka. 
Študentka Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Žije v Liptovskom Mikuláši.  
2008 získala 2. miesto v esejistickej 
súťaži Budúcnosť Slovenska v spoločnej 
Európe a 4. miesto v celoštátnom kole 
SOČ za prácu Ivan Laučík 
v súradniciach Liptova, Slovenska 
a sveta. Hoci Osamelého bežca Ivana 
Laučíka osobne nepoznala, zanietene 
zozbierala svedectvá jeho priateľov 

i spomienky jeho žiakov a podarilo sa jej vytvoriť neobyčajný portrét básnika 
a učiteľa.  
 
 
 
 
Anna Uramová (*1984) 
    
Poetka. Profesiou je zdravotná sestra, žije v Smrečanoch. 
Plachá, introvertná autorka čoraz silnejšej duchovnej orientácie. Publikovala 
básnické cykly Colours of Spirit, Biblické ženy), v knižnici viedla literárne 
dielne Mýtus a text, slovo ako symbol, symbol v texte, text mýtu 
(2007) a Dielňa číslo 2 (2008). 2008 súkromné vydanie básnickej knihy 
Sny.  
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Ivan Repček (*1962) 
    
Básnik. Konštruktér a karikaturista, 
venuje sa aj knižnému dizajnu. Žije 
v Liptovskom Mikuláši. 
Jeho verše sú svojským denníkom, 
dokumentom doby i jeho osobného 
života, nepatetické a presné.   
V roku 2010 vydal spolu s Martinom 
Droppom svoj básnický debut Stopy v 
krajine.  
 
 

 
 
Martin Droppa (*1963) 

    
Básnik, novinár, fotograf. Žije 
v Liptovskom Hrádku. 
V svojich veršoch je jasný, originálny 
a s rovnako pevným osobným názorom 
ako vo svojich reportážach pre časopis 
.týždeň. 
V roku 2010 knižne vydal spolu 
s Ivanom Repčekom cyklus básní 
a fotografií Stopy v krajine. 
 
 

 
 
Ján Púček (*1987) 

 
Básnik, prozaik, bloger. Študuje na 
Filmovej a televíznej fakulte VŠMU 
v Bratislave dramaturgiu a scenáristiku. 
Žije v Liptovskom Mikuláši 
Výnimočne talentovaný prozaik 
a básnik, zrelý a zároveň prudko sa 
vyvíjajúci  
 
 
 

 
 
 
Anna Ondrejková (*1954) 
 

Poetka, performerka, divadelníčka, 
výtvarníčka. Pracuje v Liptovskej knižni-
ci G.F. Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši, žije v Bobrovci.                                           
Vydala básnické knihy Kým trvá pie-
seň (1975), Snežná nevesta (1978), 
Plánka(1984), Sneh alebo Smutná 
jabloň plná nedozretých pávov 
(1993), Nespavosť (1994), 
Skoromed skorokrv (1998), 
Havrania, snová (2000, súkromné 

vydanie), Izolda: sny, listy Tristanovi (5 častí, 2001-07, súkromné vyda-
nie). 2007  výber z tvorby Havrania, snová, obsahujúci aj nepublikované 
verše. 2O1O Izolda: sny, listy Tristanovi (Modrý Peter, Levoča). V nemčine 
výber Gedichte (2002).                                                   
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12. septembra 2009 v rámci cyklu Pramene, ktorý inicioval Ján Cíger 
z Mädokýša a ktorý má predstaviť „vidiecke“ literárne kluby v hlavnom meste, 
účinkovali členovia Klubu mladých autorov pri Liptovskej knižnici Gašpara 
Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v letnej čitárni U Červeného 
Raka v Bratislave. 
V programe vystúpili Stanislav Kaľavský, Radka Berešíková, Barborka Valková, 
verše neprítomnej Aničky Uramovej prečítala Anna Ondrejková, Martin Drop-
pa, Ivan Repček a Ján Púček. Uvádzala a performance urobila Anna Ondrej-
ková. Tvorbu autorov z Liptova hodnotil básnik Erik Ondrejička. 
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Krjela (takmer nevyhnutné spojenie).  
Záznam z vystúpenia Klubu mladých autorov pri Liptovskej knižnici Gašpara 
Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši v letnej čitárni U Červeného 
Raka v Bratislave dňa 12. septembra 2009.  
Autori textov: Stanislav Kaľavský, Radka Berešíková, Barbora Valková, Anna 
Uramová, Martin Droppa, Ivan Repček, Ján Púček. Úvod napísal Erik Ondrejič-
ka.  
Autori fotografií: Martin Droppa, Ján Púček.  
Grafická úprava: Ivan Repček, Ján Púček.  
Zostavila Anna Ondrejková.  
Zodpovedná redaktorka Marcela Feriančeková, riaditeľka Liptovskej knižnice 
G.F. Belopotockého.  
Vydala Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši. Tlač: NORAMI s.r.o., Liptovský Mikuláš 
 
ISBN 978-80-89373-09-3 
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