Radka Berešíková

Radka Berešíková
( 1981). Poetka. Vydala
bás nické zbierk y Štyr i ţ iv ly (2004) , Noč né
r aňajky ( 2004) , Rezonanc ie ( 2007), Rov nov áha
( 2009). Ţij e v Ruţ omb erku – Bi elom Potok u.
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***
A predsa
Ťa chválim
S úsmevom cez slzy
So smiechom
Pre
plač
A predsa mám chuť
Povedať
Cez deň áno
V noci nie
Zaţni kým
Sa skončí
Brieţdenie

***
Vyhrávam kým nehrám
hru na ok a all right
Vravím pravdu
– je to fight
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***
Ponúkni sa
Zober si
Zjedz
Dúfala
Verila
A on vzal
A jedol
Trpko sladká
Šťava mu tiekla
Z jazyka
Do srdca
Snívala
Jej sen
Sa naplnil
V jeho ústach
Dúfala
Verila
Ţe zrastú
Mu so
Srdcom
Čerešňa
Ona v ňom
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***
Neskôr chápem piesne
Neskôr chápem
Čo si nesiem
Vzrastajúca túţba
Plnšie ţenst vo
Básne piesne
Ţenú sa
Za tebou
Ty ţiaľ
Nerastieš
Nevz rastáš
Nepodobáš
Na seba

***
September vychutnáva
Májové čerešne
To je láska
Lieta ako pavučinka
Neskoré
Nestihnuté leto
V povetrí
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***
Vypusť ma
Na slnko
Slobodu
Náručia
Letím šípom
Zabolíme
Nestrat íme
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Barbora Valková

Barbora Valková (1990) . Publicis tka, autorka
r ozhovorov a esej í. Študuje na Ek onomickej
uni verzi te
v Br atislave,
ţij e
v Li ptovsk om
Mikul áši .

8

Peter Laučík: Región je malé a háklivé prostredie
„Štvrtá novinársk a poučk a priateľa Eugena Gindla: Napíš a utek aj, tu
vôbec nefunguje. Niet k am,“ tvrdí v rozhovore šéfredak tor
Podtatransk ých novín, Peter Laučík .
Pracovali ste vždy iba ako novinár?
Keď som dokončil strednú ekonomickú školu, tak som chvíľu
brigádoval v Závodoch prvého mája. Pracoval som na kalkuláciác h
asi tri mesiace, a pochopil som, ţe to nie je veľmi pre mňa. Rok som
robil vo Všeobecnej úverovej banke. Potom som sa „vrý pal“ do toht o
zamestnania, „nasilu“ ako neznalý pomerov. Museli ste mať
odporúčanie, schválenie straníckymi orgánmi. Nepochopil som to
a polroka som bol na krku rodičom. Neuverit eľným spôsobom som
„dobiedzal“ do novín Liptov. Robil som tam rok alebo dva. Potom som
si chcel urobiť vysokú školu. Ideologický tajomník D. Jančovič mi
povedal, ţe dobre, ale musím ísť pracovať do Tesly Liptovský Hrádok.
Stálo mi to za to. Vymenili ma za robot nícky káder - Táňu Zimányiovú,
ktorá tieţ študovala, ale bola straníčka a po doštudovaní mala v Tesle
zabezpeč ené š éfredaktorst vo. Jedenásť rokov som bol v podnikovýc h
novinách v Tesle za ostnatým drôtom s píchačkou v rukách, preţil
som tam celý Feldekov román Van Stiphout. Po uvoľnení som prešiel
do Liptova, Nového Liptova, Podtatranských novín, SME a dnes som
šéfredaktorom Podtatranských novín.
Čím sa líši práca regionálneho redaktora od celoštátneho?
Regionálny redaktor mus í byť citlivejší na miestne pomery.
Musí dávať na vš eličo väčší pozor. Celoštátny je mimo dosahu
prostredia. To prostredie si pamätá a „nič vám ani vašej rodine
nedaruje“. Aj známi začnú od vás bočiť, lebo ste v novinách nieč o
„povedali“. Je to malé a háklivé prostredie. Št vrt á novinárska poučka
priateľa Eugena Gindla: Napíš a utekaj, tu vôbec nefunguje. Niet kam.
Rešpekt pred týmto prostredím majú aj regionálni novinári
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z celoštátnej tlače, ktorí sa sústreďujú výlučne na spravodajst vo, kde
si nemôţu ublíţiť. Sú vš ak aj hrdinovia. Nedávno prišiel z Liptova do
Vysokých Tatier nezávislý regionálny novinár na stretnutie dôchodcov
s mestom. Pojedol pripravené chlebíčky a do novín napísal nieč o
v t om zmysle, ţe mesto v čase krízy nešetrí. Bol z toho poprask
a v Tatrách uţ v budúcnosti asi nepochodí.
Pociťovali ste niekedy tlak zo strany miestnych politikov?
Pravdaţe, permanent ne sa v ňom nachádzame. To je tieţ dôvod,
prečo sa v novinách chránime nestraníckosťou a pokiaľ to ide,
snaţíme sa garantovať objektivitu. Ambície primátorov a starostov
ovládať nejaké médium s ú na S piši, ale aj inde, veľké. Takmer kaţdá
dedina má dnes s voje noviny, či televíziu.
Sú ľudia, ktorí tvrdia, že význam regionálnych médií bude časom
narastať. Čo si o tom myslíte?
Patril som medzi nich. Keď teda toľko preberáme od západu, ţe to
bude tak aj u nás. Omyl. Slovensko nemá trh. V regióne máte veľk é
firmy, ktoré produkujú pre zahraničie. Pre nich regionálne noviny
nemajú význam, takţe inz ercia od nich je nulová. Pot om sú tu firmy
so sídlom mimo regiónu, ale tie z väčša inzerujú cez slovenské
agentúry v Bratislave. P re ne ste len malá ryba. S domácimi
podnikateľmi sa tieţ nedá veľmi rátať. Tí majú uţ dvadsať rokov jasné
v t om, ţe inzerciu vôbec nepotrebujú, je to len zbytočné vy hadzovanie
peňazí. Okrem toho, m áme k onkurenciu - bezplatné noviny, ktoré
„vyjedajú“ regióny z reklamy za dumpingové ceny, pričom nemajú
certifikovaný náklad. Ten proklamovaný nedodrţiavajú. Balíky týchto
novín potom zbierajú ľudia na sídliskách, kde ich efektívne vymieňajú
za toaletný papier. Suma sumárum, ak vás nekúpila nejak á novinová
sieť, kde sa peniaze ako-tak prelievajú, ste v zloţitej situácii. Iná
situácia je u kolegov v Zakopanom. V dvadsaťtisícovom meste
vy dávajú regionálny týţdenník (Tygodnik Podhalański), ktorý má 60
strán, z toho je 30 strán reklamy, takţe si môţu dovoliť zamestnať 15
redaktorov.
Takéto
noviny
potom
majú
pre
čitateľov
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i podnikat eľov nejaký význam. Všetko sa teda odvíja od trhu,
ekonomiky a od peňazí.
Dá sa proti tomu niečo robiť?
Skúšame to. Som podpredsedom Asociácie vydavat eľov regionálnej
tlače na Slovenku, kde sa c ez projekty snaţíme pomôcť súkromným
regionálnym novinám. Takto sme do nich napumpovali uţ stovky tisíc
eur. A však v krajine, kde chýba trh, respektíve, kde je zdeformovaný,
tak ako u nás, je to nekonečná robota, ktorá nevedie k riešeniu
situácie. Teraz sa pokúšame zoskupiť vydavateľské organizácie
z Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, aby sme niečo praktické pre
naše regionálne noviny vymysleli.
Noviny Nový Liptov, kde ste boli šéfredaktorom, vychádzali
v roku 1992, potom zanikli?
Noviny vychádzali asi dva roky. Keď sa k nim dnes vraciam, neboli
zlé. Venovali sa dobrým, váţnym témam. Tomu, čo sa dialo v Liptove.
Zaloţili ich mikulášsky tlačiari, pretoţe sa noviny Liptov začali tlačiť
inde. Tlačiari vtedy nakúpili nové stroje zo zahraničia, pre ktoré bolo
ťaţké zohnať na Slovensku prácu, splácať úver, takţe prepúšťali. Bol
som rád, ţe môţem „prebehnúť niekde inde“. Povedal som si, ţe
potiahneme a uvidíme. Bola to sranda, ale aj drina. Dnes by som sa
na také rozbiehanie nových novín nepodujal. Zobral som Margit u
Bilnju, Ivana Kormana, Vlada Škutu. Po roku k nám mali tlačiari k nám
vý hrady, boli sme asi 125 tisíc korún v strate, čo je na dnešné pomery
bagateľ. Nebolo sily, ktorá by ekonómovi vys vetlila, ţe noviny na
zabehnutie pot rebujú roky, ak nie desaťročia. A tak som odišiel. Nový
Liptov neskôr viedla vyučená krajčírka, skončili ako atlas húb
a byliniek.
Ako novinár chodíte okolo Tatier. Aké sú rozdiely sú medzi
krajinkami, ktoré ich obklopujú?
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Roz voj na P odhalí trval badateľne dlhšie ako u nás, ale uţ nás
predbehli. Aspoň pokiaľ ide o turistický ruch, ktorý sa, čo sa týka čísel,
nedá porovnať s našim. Tatry sú turistickou Mekkou takmer 40
miliónového P oľska, na imidţi ktorej pracovali poľskí intelektuáli od
19. storočia. Na rozdiel od Slovenska, Tatry pre P oliakov nie sú len
prírodným, ale aj kult úrnym a náboţenským fenoménom. Dobré
sluţby a okamţité reagovanie na poţiadavky turistov sem lákajú
nielen domácich, ale dnes aj návštevníkov z východu a zo západu, čo
nikdy nebolo. Aj tu však ubudli rozkošné drevené vilky. Polia sú
zarastené trávou, ovce chovajú iba na ukáţku vo vybraných salašoch.
Certifikáciou oštiepk a v E Ú dosiahli to, ţe podľa prísnych noriem ho
dokáţu na celom Podhalí vyrobiť iba dvaja, traja bačovia.
Nedávno ma prek vapila Orava, cítiť tu hlavný cestný ťah z Poľska.
Tvrdošín a Námestovo sú solídne malé mestá. V Niţnej nad Oravou
som uţ nenašiel ţiadnu televíznu fabriku, ale mnoţst vo neznámych
firiem, ktoré úplne obnovili jej areál. V doline pod Zubercom zas e
zapracovali ľudia, tie dediny sú slušne pripravené pre cestovný ruch.
Liptov je trochu iná kapit ola. Myslím, ţe v Liptove veľmi pomohli niţšie
ceny neţ vo Vysokých Tatrách. Istý čas tu bolo viac poľských
návštevníkov neţ na Spiši. Mikuláš nabral nádych akéhosi
exkluzívneho športového mesta. Presadila s a tu miestna spolupráca,
ktorá priniesla výsledky. Tá chýbala na Spiši a v Tatrách. Po
privatizácii sa tunajšie zariadenia cestovného ruchu dostali do rúk ľudí
mimo regiónu, ktorí mali o roz voji vlastné predstavy. Investovali tu
milióny eur a vyhnali ceny nehnuteľností neúnosne nahor. Obyčajná
bublina, ktorá trvá. Obrovské peniaze viazali do úplne zbytočných a
nevy uţiteľných turistických kapacít, v túţbe vy ryţovať z tejto krajiny
čo najviac. Turistov je tu vš ak málo, dnes sú mnohé z nich napredaj.
Keď si prejdet e Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš, tak pocítite, ţe Spiš je
iný. Na jednej strane hotel Kempinski, na druhej rómska osada.
Je to skutočne problém?
Ľudia, cez ruky ktorých prechádzajú demografické nitky, vám povedia,
ţe pôrodnosť v okrese Keţmarok t vorí z 80 percent iba toto etnikum.
Na tom by moţno nebolo nič, keby pre nich existovali dôstojné ţivotné
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podmienky. Rómska osada je však bezodná čierna diera, v ktorej
zmizne všetko. Financie, morálka, pes, aj nový panelák. S cestovným
ruchom na úrovni Vysokých Tatier to nijako nejde dohromady.
Riešenie je v rukách štátu. Starostovia urobili čo sa dalo,
ale nevzdávajú to. Ich moţnosti sú obmedzené a ich voliči sú na
obidvoch stranách tejto etnickej barikády. Dôsledky sú rôzne. Po prvé:
nehnuteľnosti v dedinách s väčšinovým rómskym oby vateľst vom s ú
úplne nepredajné. Ak ste investovali do penziónu v takejto dedine
a teraz ho chcete predať, lebo vám to nejde, tak smola. P o druhé:
v poslednom čase si obce vypovedajú školské obvody. Príčinou s ú
Rómovia zo susednej dediny, ktorých neprijmú Rómovia z tej vašej.
Pobijú sa a máte problém. Po tretie: starostovia nie sú spokojní,
pretoţe ich etnickí kolegovia v týchto funkciách nevedia dob re čít ať
ani písať (nehovoriac o zákonoch a dodrţiavaní nejakých pravidiel),
čím dehonestujú postavenie samosprávy. Pre prácu v samos práve
nie je zo zákona predpísané ţiadne vzdelanie.
V čom vidíte východi sko?
Problém je uţ za hranicou riešiteľnosti. Plamenné hlasy
posthumanistov neberiem váţne, lebo sa tu uţ vyt vorila kolektívna
skúsenosť, naklonená radikálnym riešeniam. Nikto nechce vidieť, ţe
multikulturalizmus v E urópe dostáva na frak. Ani mne sa t o nepáči,
ale treba to vziať na vedomie ako realitu. Hlúposť sa radikalizuje na
obidvoch stranách.
Vyrastali ste v socializme. Váš brat, Ivan, sa raz vyjadril, že vás
rodičia upozornili, aby ste nič z domácej sféry a názorov
nespomenuli ani priateľom. Chápali ste už ako deti o čo ide?
Toto museli povedať Ivanovi, lebo on bol starš í o desať rokov a viac
táral, ale viedli nás k opatrnosti. Mali svoj kryptojazyk, v ktorom sa
rozprávali, aby sme tomu nerozumeli. Neviem uţ, či v slovác h
vy nechávali samohlásky alebo spoluhlásky, ale čudne ich komolili.
Bývalý reţim nazý vali „bobo cici“. Bol to taký zvláštny výraz pre
arizáciu alebo znárodnenie. Niečo zatajili, niečoho nás láskavo
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ušetrili. Niektoré zmeny moţno uvít ali, niektoré preţ ívali boľavo. Otec
bol drobný ţivnostník, ale k eď koncom týţdň a vy platil
tovarišov, v nedeľu sme nemali ani na maslo.
Ivan tiež spomínal bezdetného pána Donáta, ktorý navštevoval
vášho otca. Poznali ste ho aj vy?
Áno, bol to taký korpulentný holohlavý pán. Vedel si krásne
a šarmantne preloţiť nohu cez nohu, zapáliť si cigáro a rozprávať o
vš eličom. O politike, Amerik e, medzinárodných vzťahoch. Otec mu
skracoval nohavice a pritom sa rozprávali. Ja s om mal na zemi k ocky
a hral som sa. Tak á idylka. Pamätám si ako cez špinavé okno s vietilo
Slnko do dielne. So susedmi sme ţili na takom dvorčeku. Boli sme
tam pomiešaní – katolíci, evanjelici, ţidia, no hotové Sarajevo.
Rozprávalo sa slovensky, maďarsky, nemecky aj v jidiš. Nikdy sme si
ale
neublíţili.
Zvláštny
dvorček,
taký
chvíľkový
relikt
predvojnovej minulosti po vojne. To sa uţ asi nedá zopak ovať.
Aký bol Liptovský Mikulá š v ča se vašej mladosti?
Pekné malink é mestečko, kde ešte doznievali malopodnikateľské
kruhy. V nedeľu doobeda sa chodilo do kina na dokumentárne pásmo
s filmovým týţdenníkom Nonstop. Mal som biel e pančušky, krátke
nohavice, baloniak a baretku na hlave. Špacírovali sme s a po
námestí, otcovia sa stretali, preberali politiku, klebety. Doma nás
čakal nedeľný obed, ktorý sa na ulici pomedzi poot vorené okná
ohlášal tlmeným štrnganím príborov. Všetko bolo pred nami.
Ste autorom knihy Podtureň – brána do laténskeho Liptova. Kde
sa u vá s zobral záujem o archeológiu?
Nejde mi tak ani o archeológiu, ak o o praveké dejiny, najmä Liptova.
Kopanie nie je pre mňa, ale rád sedím na okraji sondy a hľadím, ako
sa archeológovia prplú v zemi. Vyhrabávajú uţ neexistujúcu realit u
a snaţia sa ju nejakým spôsobom interpretovať. Mal som 13 rokov,
keď som v jednu nedeľu na bicykli zablúdil na Velínok pri Podturni
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a potešil sa pravekým črepom. Tú detskú radosť som si uchoval. S
Ivanom sme ako dve kuracie stehná uvarené v jednom hrnci, ibaţ e
ţivotom trochu inak okorenené. Niektoré veci máme s poločné.
Hory, jaskyne, nejednu noc sme prespali na kopci pod širákom. Ivan
bol veľmi vnímavý, vedel kaţdý záţitok premeniť na poéziu, ale
nevyt voril z toho rodoľubný sentimentálny gýč. Nedávno som sa s ním
prechádzal po novoobjavenom hrádočku a bolo nám fajn, ako keď ţil.
Novinár Martin Droppa mi hovoril, že archeológovia majú radi
krtince.
Krtince občas pomáhajú pri hľadaní pravekých lokalít. Podľa ich farby
viete, aká je tam zem. Či je sterilná alebo sa tam nachádza kultúrna
vrst va. Občas sa z nich vynorí aj čriepok. Pomáhajú tieţ stromy. Keď
v smrekovom lese objavít e jabloň. Ak na vápencovom kopci nájdet e
ţulový okruhliak, ak na ţulovom kopci natrafíte na pieskovcovú
platňu. Do toho vloţ íte trocha morfológie, nájdete terénnu
vlnku a objav je na s vete. Nádherná hra. Na prírode je pekné to, ţe
sme obklopení ot ázkami, ktoré existujú súbeţne s logickými
odpoveďami. V spoločnosti to, ţiaľ, takto nefunguje.
Nechystáte sa ešte napísať nejakú knihu?
Som autor asi stovky nenapís aných kníh. (Smiech.) Kníhkupect vá sú
dnes plné zlých spisovateľov, nemám potrebu s a medzi nich zaradiť
a desaťročia
obťaţ ovať
ľudí
s vojimi
problémami.
Som
novinár, písania mám nateraz plné zuby. Moţno t o na dôchodk u
zmením. Mal by som spracovať as poň tie nové praveké lok ality, ktoré
sa mi podarilo v Liptove objaviť. Aby sa nezabudlo.

zhovárala sa Barbora Valková
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Mária Ferenčuhová

Mária F er enču hová ( 1975) . Je autork ou
bás nick ých zbierok Skryté titulky ( 2003) , Pr inc íp
neis toty ( 2008) a filmovokritickej publik ácie
Odloţ ený č as (2009) . Pr ekladá z francúzsk eho
j az yka ( Samuel Beckett, Laurent Binet, Amélie
Nothomb a i .). J e redak tork ou čas opisu Kin oIkon, pr ednáša teóriu a deji ny dok umentárneho
filmu na FTF – VŠMU.
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Poľsko: ty
1
Široká Visla s pustými brehmi
a mosty zrazu tak ďaleko od seba!
Topole, osiky, hraby,
štrkopiesky a ťaţké sivé nebo,
hlboké, durové,
dospelá sa vraciaš domov
v klimatizovanom vozni,
v studených pastelových šatách.
Postupne cez okno badáš trhliny v kameni
– zvetraný betón –
a v horúčkovitom staviteľskom úsilí
(štadióny, mrakodrapy, centrály a moţ no
dokonca aj byty) uţ vidíš skazu:
stačí, aby vlak preťal riek u,
a koľajnice skorodujú,
podvaly sa zlámu ako odvápnené zuby,
krajina odhalí kostru prehistorického
tvora nedávnej súčasnosti i
net vora dávnych detských čias.
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2
Krajina – spomienka.
Krajina dohryzená ţelezničnými traťami,
nástupišťami, rampami, zjazvená násypmi,
minulosť sa tu vynára ak o chtónický prízrak
priamo z trávy medzi kameňmi.
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3
Nezašli sme priďaleko.
Ale práve tu konč í prítomný čas.
Neoz načené peróny,
rozbité schodiská,
vlaky, kde prvá trieda je jedno vykúrené kupé
vo vozni druhej triedy.
Sedadlá páchnu naftalínom,
aj letmý kontakt s ich povrc hom
ot vára staré rany.
Okraje šepocú:
silnejšie, hlbšie, sem.
Pred rozjatreným sentiment om
sa brániš triez vosťou,
dívaš sa na topánky,
hanbíš sa,
hádam si si len nemyslela,
ţe patríš k rovnakému druhu
ako títo mĺk vi s vetlovlas í muţi,
čo so spojenými kolenami
pokojne cestujú
v béţových nohaviciach
a nekonečne modrými pohľadmi
ľahostajne hľadia cez teba?
Naoz aj je v tejto krajine toľko malých
mŕt vych tovární?
Naoz aj tento vlak nezastane v poli?
Sprievodca neodpovie, no v priebehu hodiny
ti príde trikrát skontrolovať lístok.
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Bezpečné známosti
Áno, ten muţ vystúpil v Lubline
len k vôli tebe, hoci mal namierené inam.
S jedinou košeľou, naľahko, namieril s voje kroky sem,
a uţ sa nepohol. Zniesol, ţe ho nechávaš
stáť v cudzom meste, spokojný, ţe ti stál aspoň za pohľad.
Predával náhradné autobusové dielce,
neplatil dane, zrejme bol ochotný podviesť manţelk u
či dokonca vyberať darčeky tvojim, namiesto s vojim malým
deťom.
Zato ten, ktorý k tebe vztiahol ruku,
naznačil dotyk a potom ti ponúkol
kvetináč plný k vitnúcich muškátov
– odmietla si a on ho s divošským pokrikom
šmaril doprostred cesty –
vystrájal pre seba.
Pohltil ho výťah, bludisko núdzových východov,
zmrazila ho neónová hotelová noc.
Napokon aj tak vţdy skončíš v dôvernom sebaobjat í,
v pokojnom primknut í vlastných údov k trupu,
a nad sebou máš tvár, ktorú by pri troche šťastia
mohol nosiť boh – alebo smrť.
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Cesta späť: my
Všetko sa zdá byť v poriadku.
V lublinskej ješive opäť študujú rabíni,
hoci ţidovskú št vrť
nechali zrovnanú so zemou.
Vlaky chodia viac -menej načas.
Dá sa spoliehať na hlásenia i na príchody taxíkov
a podzemné chodby
sa rúcajú len raz za sto rokov.
Uţ ti takmer nevadia smradľavé kupé,
a pri pohľade na pradávne
mohutné lôţkové vozne so záclonkami
sa dokonca potešíš.
Usadíš sa oproti skautke
v umelinovej modrej sukni. Na bok u sa jej
črtá pečať naparovacej ţehličky, vidno hrot
i zreteľne vykreslené bodky.
V polospánku uţ neviem rozlíšiť,
či niekde za mojím chrbtom práve
dosadá na lavicu obrovský zadok,
alebo sa vlak začal konečne roz biehať.
Prek vapí ma iba to,
ţe bociany skutočne hniezdia na komínoch
alebo na vysokých stĺpoch,
presne ako v rozprávk ach.
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Naďa Kubányová

Na ďa Kubányová ( 1979). Poetka. Pr acuj e ako
r edak tork a vo vydavateľs tve Tr anoscius . Ţije
v Podtúr ni.

22

Pohoda
I.
Hrom neurčitého z vuku
Sa ťahá ako milenka z pančúch
A čo ak hej
Sa pýta
Oči zalepené nevie od čoho
Viečka uţ neot vára
Z podpazušia cítiť van
Zdochnutých rýb
Bez hláv
Čerst vo zabitých
Sa ťa nepýtam
Odídená
Na kaţdom prste nastoknutý čarovný prsteň
Krútia sa uţ samy od seba
Čarujú
Deň – noc
Noc – deň
S vetlo – tieň
Rez, rez, rez
Hĺbi sa do čerst vého povrc hu
Nenahmatateľného, efemérneho
Menlivého, miznúceho
Fatamorgána
Vstaň, moja,
Blýska sa.

23

II.
Mám vystrihnutý tento pohľad
Kde mi nič nechýba
Konáre sa hojdajú v zastavenom vzduc hu, silnejúcom vetre
Listy dýchajú z úst do úst
Ţltnú
Starnem
Váţky tesne nad hladinou
Uţ sa nehrbím
Uţ sa narovnávam
Presadia ma ako orgován
Do piesčitej zeme
Zak vitnem?
Obstojím?
Ustojím?
Uniknem vet ru, slnku, daţďu –
S posledným zaklopaním
Starej ruky o nové nebo
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Ján Púček

Ján Pú ček ( 1987) . Venuj e s a pís aniu bás ní
a kr átk ych
pr óz.
Študuj e
na
FT F- VŠMU
dramatur giu a scenáristik u. Ţij e v Li ptovsk om
Mikul áši .
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Amundsen
Olegovi Pastierovi

Jedinou obrátkou
odmietol
plnou parou
roztavené chodníky
a len fotomontáţe v knihách
mu skrátili dych
Zlodeji bez prstov na nohác h
vedeli najviac
len o vynáleze
ponorkovej nemoci
a nedokonalosť
ich klinového písma
mu vzdala posmrtné pocty –
Mladý: mŕt vy len osemdesiat rokov
uţ vie
ţe jediným objatím
je sneh : konečne teplý
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Dialóg
Sesterské lode
ešte kotvia na obzore
a ja uţ plávam
cez Ohňovú zem
Fernão – vďaka za spoje!
Presne o deviatej
stretávajú sa
v t omto mieste
dva vlaky –
čo vš ak
keď je kaţdý z nich
na inej koľaji?
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Na okraj...

V bliţši e
neurčenom
rok u
konc om
s edemdesiatych,
upros tr ed
hor úceho leta,
vrc hol í s ezóna autostopu. Proz aik V lado Bednár
( 1941 – 1984) píše lis t „ Vl očkovi“ , r ozumej ,
li ptovsk omik ulášsk emu výtvar ník ovi , novi nárovi
a bás nik ovi Ivanov i Kor manov i (1945 – 2002).
Spomienku na l etné dni a zab udnuté „ plafk y“
ponúk aj ú teraz aj nám...
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Vlado Bednár → Ivan Korman
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Krjela
Č asopis L i te rá rne ho klu bu p ri Lip to vs kej kn i ţni ci Gašp ara
Fe jé rpa taky – Be lop o to ckého (ŢSK) v Lip to vs kom Mik uláši . Č íslo 3 9.
R eda kcia : An na Ond rej ko vá , Já n Pú če k, Ivan Re pček. Au to ri toh to
čís la : R ad ka Be reš íko vá , Má ria Feren čuh o vá , N a ďa Kub án yo vá , Ján
Pú če k, Ba rb ora Va lko vá , Vl ado Bed ná r a . h . Na ob ál ke je p ou ţi tý
o bra z Mi cha la Kerna : Vymed zo va nie p ri estoru (1 9 84 ). Gra fi cká
ú pra va : Ján Pú če k. Vyd a la Lip to vs ká kni ţn i ca Gašp ara Fe jé rpa taky –
Bel opo tocké ho (ŢSK) v Lip to vs kom Mi kul áši .
Vytl a čil a N OR AMI s . r. o . Lip to vs ký Mi kuláš .
N o vembe r 20 11 .
h ttp ://klub lm.webs .com
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