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Cie¾ i cesta
     

Láska, veru, aj takáto je Láska. Aj okamžitý zápal okamihu, ktorý 
rýchlo zhorí; aj veèný plameò (priživený dotykom tela blízkeho èloveka 
a èi len platonický okiadzaný predstavami a snami) tlejúci až do posledného 
dychu svojho nosite¾a. Niet väèšej témy v živote (okrem života samotného sui 
generis), niet väèšej témy v literatúre. A nebude. 
V dielach z klenotnice nesmrte¾ných, ale i v pokusoch zaèínajúcich a èi menej 
etablovaných autorov.                                 
     

Áno, ak kruh h¾adania (a možno i nenájdenia, lebo aj taká je Láska 
v mnohých podobách) sa uzatvára, cie¾ a cesta jedno sú. Ako dve telá, duše èi 
srdca v jednom citovom vzopätí. Vo víre tanca Lásky, ktorá zo všetkých 
taneèníkov vykrúca najonakvejšie figúry.
      

Sami autori, èlenovia Literárneho klubu SILANS, v básòach tohto 
zborníka nezištne ponúkajú vlastný poh¾ad do svojho srdca, tvorivého 
zápisníka a hlavne: na Lásku. Zavedú èitate¾a medzi vrejúce bublinky 
juvenílnych štiav, ale i medzi vlnky pokojnejšej hladiny skúseností 
èi nostalgickej dobromyse¾nosti. Bez bázne a hany. Radodajne i poctivo. 
Bez pretvárky, s kožou idúc na trh. 
     

Kto má možnos� takéhoto poh¾adu, mal by ju využi� a pozera� sa 
dôsledne, zvažova� opisované håbky a h¾adie� poctivo do vlastných. Treba si 
totiž bez akéhoko¾vek váhania uvedomi�, že najhlbšia studòa na svete je 
håbka ¾udského srdca. Zrkadliaca sa navyše v intímnej lyrike.                                           
     

Aktívnej, takej od srdca, èo hovorí napríklad ústami zrelého muža: 
„Ešte snívam, èakám vytrvale./ Zobudí ma oheò tebe vlastný?/ Uvidím ho 
v zrkadlovej sále?/ Sen o tebe píšem ráno v básni“. A èi spod pera mladej ženy, 
ktorá vie, že: „Rozmažeš mi srdce/  Naslineným prstom/ Akoby bolo zo 
š¾ahaèky/ Obklopíš ma pavuèinou/ Trpezlivo èakáš/ Kým sa do nej zahalím“. 
Láska by mala by� totiž povinnou prílohou každého, kto má srdce.

                                                                                                                                          
Igor Válek, vedúci LK SILANS
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Literárny klub Silans pri KrKS v Žiline

Kto sme?
Literárny klub Silans pracuje pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline od 
roku 2002, no jeho zaèiatky siahajú už do roku 1988. Vystriedalo sa tu ve¾a 
literárnych talentov, ktoré s ním na dlhšiu èi kratšiu dobu spojili a spájajú 
svoje životy.  Od januára 2012 vedie klub Igor Válek.

Akí sme? 
�ažko by ste h¾adali rôznorodejšiu skupinu ¾udí. Vekovo, názorovo, 
profesijne i osobnostne rozlièní autori, ktorých však spája láska k literatúre 
a rados� z toho, že sa aj vïaka spoloèným stretnutiam môžu neustále 
navzájom spoznáva� a cibri� svoje umenie.

Èo robíme?
Poèas pravidelných stretnutí debatujeme o literatúre, ale aj o veciach celkom 
neliterárnych, prezentujeme vlastnú tvorbu, plánujeme... Zapájame sa do 
sú�aží. Sem-tam vyjdeme “s kožou na trh” a poèas autorských èítaèiek dáme 
priestor aj našim prezentaèným schopnostiam, aby všetci vedeli, že sme tu 
a tvoríme.

Kde nás nájdete?
Stretávame sa v Makovického dome zväèša každý prvý, prípadne druhý, 
alebo iný piatok v mesiaci o 16.00 h. 
Aktuálne informácie nájdete aj na Facebooku a na webovej stránke Krajského 
kultúrneho strediska v Žiline: 
Radi privítame aj nových záujemcov, preto neváhajte a príïte medzi nás!

www.krkszilina.sk
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Samotár

Èmeliak – samotár
           iba slov pár
           o òom vám rozpoviem
           ako žije
                    a trávi svoj deò

Kvet
dva
sadne tam
           kde oddýchnu� sa dá
tri
štyri
v tráve sa      on hmýri
pä�
šes�
rozmýš¾a
            letí svetom
            ako zves�

Samotár
Pán krá¾
bzuèí si
sníva si
        že raz
        s niekým
                           bude blízky si

Zdenka Fecskeová
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Láska

spolu
      sušienka sladká
      ako vždy
                 hádka

urazený
pokorený
nevie bráni� sa

nahnevaná osa
       vystriehne moment
       zabodne žihadlo

       dobre to dopadlo
vracajú sa ruka v ruke
                 a osa si bzuèí na lúke

Haiku

Chladný bozk, tvoje
pery. Bozk, ten, èo všetko
zmenil. V srdci jas.

Tikalo srdce
ako hodinky presne.
Teraz si tu ty.
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Objavím sa

Objavím sa a zmiznem. 
Ako veèer pod lampami,
Ktoré ráno zhasnú

Objavím sa ako vták
Doráòaný a vylieèený
Uletí von oknom

Objavím sa ako kráska
Na parkete v piatok veèer
A ráno nikto nevie, kam šla

Objavím sa ako sinka
Na kolene die�a�a 
Na pieskovisku

Objavím sa v okne
Kam pozeráš
A zavriem, keï odídeš

Objavíš sa a rozbúchaš
Srdce ženy,
Ktorá si vybrala
Len nie Teba

Lucia Makúchová
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Spím

Vavríny ma chladia 
A nebo mi spieva
Že som
Èlovek

Spím 
na suchej zemi 
rozložená ruka
a ty 
si tu

spím
na tvojej dlani
len èiara života
a ja som
s tebou

spím
v starom širáku
chránim si úpal
aby som
nezomrela

spím
víno sa minulo
spomienka hreje
lebo som
sama

spím
sladko ako v truhle
èítam si vlastnú knihu
možno som
len opitá

spánok
tvoja dlaò
a slepota 
lebo sme
¾udia
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Na konári na jeseò

Na konári na jeseò
Pletiem vlasy do koruny
Košatej ako život

Nie som obesenec,
Len visím na liste
A kníšem sa s ním

Riadok za riadkom
Svet sa vyfarbuje
Do èervena ma¾ujem 

Chyby mladých dní
Opité odhalenia slabostí
Neblahé choroby

Na konári na jeseò
Vietor mi spieva 
Hrá sa s taktom úsmevu

Na konári na jeseò
Môže sa sta� èoko¾vek
Akoko¾vek krásne hlúpe

Za¾úbi� sa do úsmevu
Chuti z lásky pripravenej kávy
Do tvojho ramena

Spadnú� a hraba� sa 
V koši slabostí
Stráca� z teba hlavu

Ako pštros vynori� hlavu
V Èíne na ryžovom poli
Nadránom sa vráti� spä�

A viac niè nepoviem
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Emil Šípka

Dotyk

Je èosi také, ako dotyk tvojich dlaní, 
teplých ako je kvapka ¾udskej krvi
vítaný v tichej chvíli na svitaní, 
èi pri zvukoch zvona na poludnie, 
alebo v èase, keï deò sa noci bráni. 
Èlovek sa pýta: kto v tom bude prvý?

A viac ako slová je ten dotyk vzácny,
veï z hlbín duše ku nám sa vkráda.
A mlèky vraví: nuž tak, už s ním zaèni
a nepýtaj sa èi máš na to právo,
keï v podvedomí je ten zákon platný 
a neustále sa ku prejavu žiada.

Je èosi také.
         Aj Faust sa mu podal ...

Nie, nebol v tom diabol, ktorému sa oddal!
Tá kvapka krvi, jej genetický kód.
Hlási sa, nepýta, èi je ti práve vhod.
Je èosi také ako dotyk tvojich dlaní
a smiešny je ten, èo sa mu tak bráni!

O láske 

O láske vždycky vraví sa,
že iba mlados� má na òu právo.
No hej, len preèo?
                                 Asi prosto preto,
že pohra� sa s òou môže hravo.

Ale èo starí?
                          Èo s tým spravia,
keï mätú sa im pri tom kroky?
Aha, už viem!
                            Preto patrí mladým, 
že na nápravu chýb z nej majú ešte roky! 
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Veèer

Ty asi nevieš, asi necítiš, ako bolí srdce,
keï súmrak padá na krajinu,
pomaly sa stmieva a chýba teplé slovo
po dni úsilím, drinou naplnenom,
keï už cíti� chlad a možno až zimu,

keï už v kozúbku oheò vyhasína
a priloži� sa neodvratne žiada
polienku z briezky nášho èasu.
Ty nevieš, asi necítiš, absenciu slova,
keï súmrak na náš krátky deò padá,

keï všetko ide, zdá sa, bez závad
a niè sme, myslíš, na niè nezabudli,
ani že slovo nemá ma� hrany.
Ty nevieš, asi necítiš, ako bolí srdce,
keï slovo chýba, alebo aj raní.

A vtedy ...
                   Keï sa už trblietajú hviezdy
a na krajinu súmrak ticho padá,
kamsi do ïaleka srdce moje kráèa
(akoby vyhnanec) k studni živej vody
ktorej aspoò kvapkou ovlaži� sa žiada.

Ty nevieš, necítiš, aké je to �ažké,
vyda� sa tou cestou pre nádej a š�astie. 
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Pavel Urban

Triolet aka Ján Smrek: Bacardi

Kedysi dúškom píjali sme vás,
víno za vinu,

teba za inú.
Kedysi dúškom píjali sme vás,

 na èo tie slová.
Plató z vašich pàs ènie sa na horizonte.

Kedysi dúškom píjali sme vás,
báseò je rítus, tak padnime si k nohám.

Mátožná noc a ty si online
chiméra zákerná prostitútka

z noènej kabelky jej visí Harlekýn
pootåkaný flakón kozmopolitnej znaèky

s vyprchanou vôòou èloveka
neza¾udní viac tvoju samotu

kedysi v dvojici 
si tak presvedèivo hltala Seiferta 
dala si aj Holana, Chlebnikova

a iných lámov

dnes velebíš grafický diadém 
pravidelný rytmus hodín

dynamiku tohto sveta
i heslovité skratky

slov do vetra  

mademoiselle
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Lacrimosa dies illa

plaèlivý je onen deò
tak trocha

poryv nesúrodých slov
lingvistický obrat pier

kradmou rukou vetného hackera
experimenty v poézii pripúš�aš

kompromis s telom nie
anestéza búrlivého slova

afektáciu prosím 
ešte raz

je �a nepoèu� znova a znova!

Me casa su casa  

podozrivá textúra zatuchnutých viet
vyfúkaných zo sociálneho suterénu

kvílivým vetrom
vždy keï práve zakopávame

o vlastné podnebie úst

toto bezbrehé leto
bez konca

bes
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Zuzana Vozárová Mesaèná

...
-daroval si mi

måkvos� do perí
a dažïové pralesy

z mojich oèí pomaly
pršali
-nie

už nemáš právo
pýta� sa
i tak len

trápne stojíš
-ako s�ahovavé vlny

popadali ti z pliec
otvorila som

atlas zver
èi aj s�ahovavý

sa raz vráti

... (objatie)
1-2-3-4-5

Alebo ešte menej
Tak dlho to trvá

Kým sa južný a severný pól
Priamo na dotyk

Spoja

Nevedno kde sa ktorý
Zaèína

Kde sa ktorý
Konèí

100-200-300-...
Možno ešte viac

Trvá, kým sa oddelia

No rozmýš¾am
                                        Èi to objatie musí skonèi�
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L´assassin a moi meme

Rozmažeš mi srdce
Naslineným prstom

Akoby bolo zo š¾ahaèky

Obklopíš ma pavuèinou
Trpezlivo èakáš

Kým sa do nej zahalím

Ja ju však natrhnem
Z¾ahka

Ako keï sa dotýkaš
Mesiaca

Luny hlboko vo mne

Pod putujúcimi slonmi
Zaspávam

S myšlienkou na  vraha
(Mojich) morálnych zásad

Èo skrývaš
-mihalnicami
dráždim tmu
medzi nami

ale zápalku v mojich
rukách

zakaždým sfúkneš
-záblesky svetla

sa mi míòajú
-posledná

šanca vidie� ti
do tváre

-schúlim sa ti
v náruèí

a
pomaly zamàzam

v tme
medzi nami
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Štefan Zvarík

Po kúsku     

Tak ulamujem z pecòa chleba
Po kúsku
Po kúsku odpadáva z kvapky
Do dlaní
Do dlaní odpadáva z lásky
A raní

A nádej stene
Až tieò sa chveje

Tak ulamujem z lúky vôòu
Po kúsku
Po kúsku chytám z letu mája
Do sieti
Do sieti chytili sa blázni dvaja
A kúsky chránia
A brania spolu
A závis� snorí
Aj obrat èaká na ne zjavne
Aj nástrah èo kvapiek v mori snorí
Po kúskoch márne

Tak uchránili oba svoju lásku
Po kúsku 
Kúsok každý
Natrvalo
Navždy
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Sen o tebe

Prídeš, spravíš ladný pohyb rukou,
z¾ahka odomykáš svoje šaty.
Vnímam chvenie perou nedotknutou,
pohár vášni pripíjame piaty.

Ešte snívam, èakám vytrvale.
Zobudí ma oheò tebe vlastný?
Uvidím ho v zrkadlovej sále?
Sen o tebe píšem ráno v básni.

Obdobie lásky

Pamätáš sa,
bežali sme k stromu,
k jedinému v poli.
Nestaèili paže tvoje, obja� ho,
pridal som k tvojim svoje.
Nestaèili moje paže, obja� ho,
dala si k  mojím svoje.

Žijeme v období lásky.
Udrelo náhle.
Nepozná chladné obdobia roèné.

Láska dni neráta,
Láska je bohatá
a my sme chamtiví.
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