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Na eX, na eX, na eX!      

     Keď sme sa zase toť nedávno zišli v Literárnom klube Silans, aby sme opäť 

trochu poobcovali s literárnymi múzami a „vecami“ súvisiacimi, zistili sme 

v našom podkroví Makovické domu, ţe niečo dozrelo. Nielen v prírode pod 

náporom večných kolobehov, nielen najfarbistejšou časťou roka zvanou jeseň, 

ale predovšetkým vnútornými autorskými pnutiami.                                                                    

V ľuďoch, ktorí dobre vedia, ţe literárna tvorba má zmysel. Nielen pre nich 

samotných, pre ich vlastné vnútorné ţivoty, ale aj pre ţivoty okolostojacich, 

okolosediacich a okoloidúcich... Skrátka, zase raz dozrel čas do ucelenejšej 

podoby zborníka preniesť aspoň časť našej literárnej úrody. Toho, čo dozrelo 

a čo treba po zbere i ponúknuť. Ako potravu ducha a spol.                                        

A keďţe zborník, ktorý sa vám dostal do pozornosti zatiaľ v takejto 

elektronickej podobe, vychádza v čase jubilejného Ţilinského literárneho 

festivalu, teda desiateho, teda X-tého pozerajúc sa na číslovku latinským okom, 

práve písmeno X sme sa rozhodli funkčne vyuţiť. X je často chápané ako 

symbol čohosi tajomného, neznámeho a či nevšedného (stačí si spomenúť na X-

krát reprízovaný televízny seriál Akty X). Tak sme si povedali – Ak ty, tak aj 

my! Aby sme však nezapreli invenciu (bodaj by bola aspoň taká eXtrémne 

chytľavá ako nastupujúce chrípky!), rozhodli sme sa pre X ako eXperiment.                

Tu je teda pár literárnych eXperimentov: nie sú eXtrémne, ani eXpresívne, 

a určite nie eXpresne dozreté.                                                                                            

     Príjemné čítanie! Ozaj a nečítajte nasledujúce strany ani eXplicitne, ani 

eXtrémne eXpresne, aby vás nepostihla eXkomunikácia eXistenciálnych 

eXtrémistov! 

Priatelia, uváţlivo a v konečnom dôsledku – Na eX! 

                                                 Igor X Válek, vedúci Literárneho klubu Silans 
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Zdenka Lastovička 

 

„Kaţdý človek má svoj príbeh. Môţe byť dlhý, krátky, zaujímavý aj nudný... A kaţdý z nás si ho píše sám. Mám 

rada príbehy. A nedokáţem sa zmieriť s tým, ţe by som mala mať len jeden. Literatúra a písanie sa stali mojou 

súčasťou uţ pred nástupom na druhý stupeň základnej školy, a odvtedy som písať neprestala. Cítim tak, ţe mám 

silu vytvárať nové kraje, svety a ľudí. 

Mám osemnásť rokov, okrem písania zboţňujem čítanie, poznávanie nepoznaného, šport, hudbu, filmy... Mám 

svoju rodinu, priateľov, školu, problémy... takţe som človek ako kaţdý iný, s tým rozdielom, ţe „mám“ aj 

písanie. “ 

 

Búrka 

Asi som len chcela vedieť, ţe to dokáţem znovu... Na niekoho sa namotať. Niekomu dať 

nádej. Niekomu, kto ju potom dá mne.  

Ubliţujem. Zas. A znovu. Som človek. Ľudia ubliţujú. 

Asi som len chcela vedieť, ţe na mne niekomu záleţí. Ţe je to moţné.  

Asi som len chcela vedieť, ţe takí ľudia existujú. Snáď. Snáď to len nepredstierajú. 

Dívala som sa tam. A kontrolovala jeho neprítomnosť kaţdú minútu. A on sa naozaj 

neobjavil.  

Čo si čakala? 

Neviem, kto sa to spýtal. Asi len niekto chcel vedieť... čo vlastne cítim. Aj ja by som to 

rada vedela. 

Som zmätená. Ostatne ako vţdy. Ako je to u mňa zvykom. 

Počujem vietor. Za oknom. V noci bude búrka. Schyľuje sa k tomu... určite. 

Je to búrka. Je to búrka vo mne. Nevidím cez dáţď, je príliš hustý.  

Nechcem sa s tebou rozprávať. Nechcem sa ti dívať do očí. Nechcem, aby si sa usmieval. 

Nie na mňa. Ja si to nezaslúţim. Sú iní. Iné. Nie som tá, ktorú hľadáš... 

Hľadáš vôbec niekoho?  

Máš rád samotu? 

Volám o pomoc. Kaţdý večer. Kaţdú sekundu. Ja viem, ţe pri mne nemôţeš stáť. Ja 

viem, ţe tu nie si. Ani nechcem, aby si tu bol. To chce tá druhá.  

Voláš ma menom. Prečo? Prečo nie si ako ostatní? Čím sa od nich odlišuješ? 

Prší. Kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap... 
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Nepočuješ to? 

To kvapkajú slzy. 

Tvoje? 

Moje? 

To plače nebo. My sme nebo. Alebo ešte len budeme. 

Kričíš. Máš strach. Bojíš sa. Čoho? Nemôţem ti viac ublíţiť. To je všetko. Viac 

nezmôţem. 

Si sám. Ako ja. Nemusíš byť. Vybral si si to. Kaţdý z nás má na výber. Môţe sa 

rozhodnúť pre to alebo ono.  

Ja som sa nerozhodla. Stále blúdim. Stále som tu. Stratená.  

Povedal si, ţe tak je to lepšie. Ţe ma nezraníš, ţe mi neublíţiš. Nikdy. 

Boli to len slová. Ako my sme len ľudia. Máme chyby. Nevieme ich napraviť. To sa vraj 

volá ľudskosť. 

Si sám. Ako ja. Si zavretý niekde... niekde ďaleko. V tme. Nie sme spolu. A to je 

podstatné.  

Učíme sa na chybách druhých, nie na vlastných. Tie vlastné si nevšímame. Stále sa 

prekonávame. Robíme jednu blbosť za druhou. Hlúposti. Všetko sú to hlúposti. 

Si hlupák! 

Povedal ti to uţ niekto? 

Nie? 

Tak ja to hovorím: Si hlupák. 

Nemôţeš ma zachrániť. Nikto ma nezachráni. Nie je cesty späť. Ja proste len som. Aj 

svet proste len je. A nič na tom nezmeníš. Nie si ţiadny hrdina. Nie si nik. Nie si nič. 

Svetlo zhaslo. Sfúkla som sviečky. Bolo ich päť. Ako prstov na jednej ruke. Nie, tie sú 

štyri. Ten piaty je palec. Je hlupák. Nevie sa prispôsobiť. Stal sa outsiderom.  

Sfúkla som sviečky. Všade je tma. Nič nevidím. Ale ani ty nie. Si stratený. Mne to 

nevadí. Ja uţ som tam bola. 

Hráš sa na niekoho, kým nie si. Snaţíš sa predstierať, ţe to dokáţeš. Snaţíš sa byť lepší. 

Nejde ti to. Poteším ťa. Ani mne. 

Sme dve sviečky. Tie sviečky niekto sfúkol. Tak sa roztiekli. A potom zaschli. Nič 

necítia. Nič nevidia, pretoţe nesvietia. Vosk je vosk. Vosk tvorí sviečku. Vosk tvorí nás. Sme 

bezcitní. Sme tým, čím sme chceli byť. Čím nás prinútili byť. Nie sme ľudia. Sme vyhasnuté 

sviečky. 

Volal si moje meno. Tak sladko. Tak často. Tak zúfalo. Volal si a volal. A ja som ťa 

nepočula.  

Nie je tu nik. Nik, kto by nás zachránil. Kto by ťa zachránil. Kto by zachránil mňa. 

Musíme sa zachrániť sami.  

Nepomôţem ti. Nedokáţem to. Nechcem od teba pomoc, pretoţe ti to nebudem môcť 

oplatiť. Môţem ti vrátiť úder. Ale láskavosť nie.  

Je skoro polnoc. Dívam sa do tmy. Mesiac nesvieti. Všade sú oblaky. Prší. 

Kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap, kvap... 

Plačeš. 

Utriem ti slzy. 

Našla som ťa. 

Plače nebo.  

Plačem ja. 

Plačeme my. 

Našiel si ma.  

Chytím ťa za ruku. Uţ nie sme sami. Sme sami spolu. 

Prší.  
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eXperiment  (príbehy na 50 slov) 
 

 

 

Aké by to bolo... 
 

Rádio je zapnuté. Sedím v kuchyni. Hrajú jazz. Musí to byť jazz. Je to fajn, ukľudňuje ma to. 

Myslím na tanečnice. Myslím na preplnené, zafajčené bary, kde sa ľudia strieľajú kvôli 

sprostým slovám. Myslím na to, kým by som bola, keby som sa vtedy narodila. 

Pravdepodobne by som uţ nebola. 
 

 

 

Metafora na lásku 
 

V čajovni. 

Prišli zavčasu. Okrem nich tam zatiaľ nik nebol. Chceli sa porozprávať, spoznať sa, vedieť 

o tom druhom viac. 

Objednali si ľadovú triešť. Ona jahodovú, on s príchuťou čiernej ríbezle.  

Malé kocky ľadu v nápoji... Vyberali ich rukou alebo slamkou. 

Jej kocky skončili na ňom a jeho na nej. 
 

 

 

Život 
 

Kniha. Úplná bichla. A nič v nej. Teda... nič zaujímavé.  

Kniha. Pútavá. Plná myšlienok, plná pocitov, plná spomienok. 

Kniha. Otvorím ju. Čítam. Slovo po slove, vetu za vetou.  

Kapitola za mnou.  

Je ako sen. Sen, ktorý snívam a nechcem prestať snívať. Sen stvorený pre mňa. 

Moja kniha. Môj príbeh. Ja.  
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Marek Matuška 

 

Učiteľ prírodných vied, ktorý kafre do remesla slovenčinárom. S mnoţstvom záujmov, ktoré spolu 

nesúvisia a priebeţne oţivenou snahou zaujať novými pohľadmi. Rád sa hrám so slovíčkami a chytám 

za ne. 

X 

Musím to vydrţať. Zvládnuť. Dosiahnuť cieľ, v ktorom ma nečaká ţiadny cieľ ani 

medaila. Nič viac a nič menej ako... ţivot. Zatváram oči, nech nevidím tú beznádej. Počujem 

hravý ţblnkot vĺn, ktorý prerastá do hrozivého vlnobitia. Do viečok sa mi opiera pálivé slnko. 

Rukami si razím vodnú cestičku, do úst mi vráţa tá slaná ţbrnda. Ponáram hlavu pod hladinu. 

Na mihalniciach a vo vlasoch mi kryštalizuje soľ. Plecia mám spálené a niet ich kam skryť.  

Ruky aj nohy sú oslabené, kŕče sa hrajú na schovávačku a naháňačku. 

Aké jednoduché by bolo prestať. Uvoľniť svaly aj kŕčovitý dych. Vydýchnuť a voľne 

padať, ako kameň hodený do vody. Nevládzem. Tisíca kríza. Prestávam ťahať, líham si 

odovzdane na vodu a voľne dýcham. 

Na obzore je však niečo lepšie. Musím ho dosiahnuť. Predstavujem si sladkú vodu, 

modrasto sa trblieta v obrovskom bazéne. Je hlboký. Nevidím ani nedosiahnem na dno, ale 

kaţdý bazén má svoj breh. A k nemu smerujem. Oči stále zatvorené. Na viečkach sa mi 

mihajú tiene stromov nad bazénom, počujem krik skákajúcich detí. Drţím sa vo svojej dráhe, 

stráţim si smer i rýchlosť. Opatrne rozráţam vodu, lebo uţ v nasledujúcom zábere môţem 

naraziť na breh. Nechcem si oň rozbiť hlavu, ani oškrieť brucho o dno. Nie som najlepší 

plavec, preto to môţe trochu trvať. Navyše som predsa unavený. 

Do rozpálenej tváre sa mi opiera vietor, stromy šumia, krik detí slabne. Breh je uţ na 

dosah. Cítim ho... akoby som strčil nos do hrnca s cesnakovou polievkou. Takmer ho hmatám 

rukami naprázdno hrabajúcimi  vodou. Uţ len zdvihnúť viečko a zočiť to vyslobodenie. 

Prekrásnu pláţ alebo hustý les, bandu kanibalov či ľudoprázdnu púšť. Nech je tam uţ 

čokoľvek, len nech uţ nemusím plávať. 

Zastavujem sa a otváram oči. Otáčam sa vo vode okolo svojej osi, či ma neklame zrak. 

Nič sa nezmenilo, tony a kilolitre vody obklopujú moju existenciu. Na obzore ani náznak 
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pevného bodu. Len obloha a jej nekonečný odraz, ţblnkajúce vlnky, dobiedzajúce rybky. Uţ 

ostal iba jeden smer, ktorý som ešte nevyskúšal. Smerom nadol. 

eXperiment  (poézia) 

 

 

Kľúč 

Tam v tme... 

...Schroedingerovej izby, 

leţí mačka 

a nad ňou visí kľúč 

s odkazom: 

„Tu visí kľúč!" 

 

Aj keď ho nájdeš, 

predsa nevieš, 

kde ho hľadať. 

 

 

 

Zabili ho práve... 

Zabili ho... 

...keď išiel večer domov, 

 

Mal tu ešte poslanie 

a... vraj... to bol dobrý človek, 

 

Ale aj tak... 

...zabili práve jeho!!! 
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Marcelka Poláčková 

 

 
 

Od detských rokov sa pokúša čosi písať ( i kresliť, fotografovať, muzicírovať...) najprv tajne pre seba, potom 

i k rôznym príleţitostiam do školy, do súťaţí. Neskôr na vysokej škole získala v súťaţi Literárny talent (1975) 

získala 2. miesto v kategórii poézia a 3. miesto v kategórii próza. Opakovane získala 1. miesto alebo iné 

umiestnenie v súťaţi O dúhovú lampu za prózu i poéziu, jedenkrát priamo z rúk obdivovaného Daniela Heviera. 

Jej práce boli publikované v Smene, SME, Harmónii, Slovenke, Dotykoch, Romboide, v Cieli, Večerníku a i. 

Autorsky sa podieľala na kniţkách ţilinských autorov – Mačka na mesiaci, Pes na mesiaci, Odchádzam do 

seba... Samostatnú zbierku básní Milosrdné miniatúry vydala v roku 2003. Je dlhoročnou členkou ţilinského 

literárneho klubu, t.č. pod názvom Silans. 

Má rada umenie (literatúru, hudbu, výtvarné umenie i fotografiu), zvieratká a príroda vôbec sú nutnou súčasťou 

jej ţivota; býva uchvátená dobrými cestopismi, ale i históriou faktu, s filozofickým podtextom. Občas potrebuje 

ticho a samotu (keď jej má dosť, vybehne medzi ľudí).  

Jej snom je útulná kaviareň či klub umelcov s moţnosťou stretnúť sa tam hocikedy s príjemnými a zaujímavými 

ľuďmi, priateľmi... 

Chcela by vydať ešte 1-2 malé kniţočky (takú všeho chuť, aj s fotografiami), ak sa vydarí. 

 

Svitanie 
 

Obrysy rozhraní ruţovou fixkou 

Boţí dych perlete spoza paravánu 

Skica bobtnajúcich tiav a stoických štvorcov 

na plátne indiga 

zimomrivo vzdychajú plastiky 

mačacích preludov 

Oko si privyká 

/ svet na ktorý si nespomínaš/ 

 

v pazuchách predmestí zaspievajú vtáci 

: opäť raz brieždenie 
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Zaľúbená pocestná 

 

 

pôjdem aţ na koniec sveta 

len tak 

akoby mimochodom 

             akoby bezcieľne 

rozhojdaným krokom 

s perleťou na blúzke 

 

/keď/ spomalíte a prizriete sa mi 

poviete: 

svet je malý ! 

a  ja sa začervenám 

akoby ste ma prichytili pri 

nevine 

zvoľním krok obozretnej lane 

na pláţi a 

cez  počestnosť vodných  priekop 

z móla na konci sveta 

budem vyzerať 

                                       tvoj /opevnený, vzdialený/ 

                     maják... 

 

 

 

 

 

Nočný motýľ 
/Insomnia/ 

 

Oltár mu netreba 

ornát má svoj 

Vidí nám do duší 

za svetlom kráča 

Nezvaný hosť 

                       neúnavný hľadač 

 

Ostaň za tou stenou 

v bezpečí noci 

Boţí kľud neodnes 

trilkami sov 

Čo si chcel zobrať 

          vloţ nám do 

             snov 
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Dávno a navždy 
 

Stúpam po škrupine zeme 

zarástli naše hroby 

moje lásky 

na chvíľu precitnime 

len pre nás znie tá hudba 

 

noty bez tónov 

útrobné vibrácie chórov 

variácie na krásu 

vinu i trest 

 

mozaiky odpustených prianí 

akoby pospiatky padajúci 

most 

len pre nás znie tá hudba 

 

Oheň 

má svoju večnosť 

/: v popole ? / 

krátke nádychy zaiskrení 

v medzihrách tlenia 

jazerné oko v /ne/bytí pamäte 

okovy pohladení 

navţdy 

 

 

 

Bezdetná matka 
 

tak preplakané tak veľmi 

preplakané 

sú tieto dni 

keď si postielam 

vo svojej vlastnej 

kolíske 

kým ju celkom nespálim v urne 

nedonosenej neprajnosti 

a budem ticho odbíjať 

v bezhlasom precitaní 

v baldachýnoch bezsenného 

súcitu 
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Blažena Ovsená 

 

 
Ilustračná fotografia 

 
Blaţena Ovsená je ţilinská rodáčka. Do literárneho klubu Silans začala chodiť v roku 2009, aby našla podporu 

pre svoje literárne ambície. Venuje sa najmä dlhšej próze. Dlhodobo sa pokúša o román, ktorý by mal zmeniť 

pohľad Slovákov na minoritné skupiny. Zaujíma sa tieţ o slovenskú históriu, objavuje ju a predkladá verejnosti 

na jednom historickom portáli. 

 

Boží prst 

 

Poznáte to, boţí prst na vás ukáţe a vy sa zloţíte na zem mŕtvy. Vyberie si práve vás a vy 

s tým nič nemôţete robiť, iba dúfať, ţe to bude rýchle a bezbolestné. Vţdy som chcel mať 

túto boţiu schopnosť a raz sa mi to naozaj podarilo - na koho som ukázal, ten zomrel. Stal 

som sa bohom a mohol som rozhodovať o ţivote a smrti. 

Bol som v ten deň veľmi zlomyseľný a vylieval si zlosť z dlhodobej neschopnosti nájsť si 

prácu. Ukázal som na kaţdého, ktorý sa objavil v mojom dohľade a smrť ho zasiahla 

nečakane ako blesk z jasného neba. „Tu máš! Tu máš, ty sviňa!“ Ukázal som na ďalšieho a na 

ďalšieho. Kaţdý z nich skončil v mŕtvolnom kŕči. Bol som krutý ako boh.  

A tu jeden… Ukázal som na neho. Išiel ďalej a ja som ho boţím prstom nasledoval. 

Nakoniec sa vo mne niečo zlomilo, svoj prst som stiahol a dal tomu všivákovi milosť. No, čo? 

Nech si ide. Boh býva aj milosrdný. 
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Premávali sa predo mnou ako bizóny na americkej prérii. Zabil som ich asi dvadsať a cítil 

sa naozaj bohovo. Ale iba na chvíľu, lebo potom sa začali objavovať ďalší a ďalší, aţ ma to 

prestalo baviť, zobral som Biolit a tie mravce som vystriekal... 

 

 

 

 

 

eXperiment  (poézia) 

 

 

 

 

 

 

Malá dierka 
 

Na samote pri jazierku 

objavila malú dierku. 

Veľkú hlavu z toho mala, 

veľkú hlavu z toho mála. 

 

Pod značkou 

 

Na stene je krásna kresba, 

pod ňou visí rytina. 

Isté je, ţe ja som lesba, 

smutná, sťatá Spitina. 

 

Poďţe, moja, ja uţ túţim, 

ja som lesba z Kazačku. 

Po pahorku jemne krúţim, 

vieš, ţe chcem len Bonzáčku. 

 

Bonzáčka len so Spitinou, 

Spitina len s Bonzáčkou, 

vţdy len spolu, nikdy s inou, 

sexujú v tme pod značkou. 
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Miloš Zvrškovec 

 

 
 

„Mám veľmi rád knihy. Pred časom som vymenil písanie za čítanie, aby som sa učil od majstrov. Zistil som, ţe 

ma čaká ešte veľa, veľa práce  Ale verím, ţe opäť raz pocítim neodolateľnú túţbu niečo napísať. Keď budem 

cítiť vnútorný plameň , určite ho nechám  rozhorieť na papieri.“  

 

Tajomstvo svätojánskych mušiek 
 

Občas príde tá chvíľa, keď človek rozdelí čistý papier na dve strany. Na ľavú píše plusy a na 

pravú mínusy. Lenţe zatiaľ čo napravo neustále pribúdajú nové slová,  ľavá strana ostáva 

ţalostne prázdna.  

Ako kaţdé ráno, aj teraz sedel vo svojom obľúbenom podniku a horúce kapučíno zajedal 

sladkým croassaintom. 

  

Ľavá strana: strata práce, koniec partnerského vzťahu, koniec priateľstva, nedostatok financií, 

rezignácia na ţivot, mizerná perspektíva.... 

Pravá strana...? 

 

Pozrel von oknom a myslel pri tom na ţivot.  Nebolo to jednoduché. Vrátil sa do reality.  

Poloţil šálku na stôl a poskladal pokrčené noviny. Čašníčke nechal na miske dve eurá 

 päťdesiat centov a bez slova odišiel preč. 

 

Bol rozhodnutý, ţe pokiaľ nepríde znamenie zhora, ktoré ho presvedčí o opaku, urobí TO. 

Niečo... hoci aj celkom maličké. Lenţe tráva sa v ten deň ako naschvál nehýbala, vládlo totiţ 

totálne bezvetrie, po cestách pobehovali len beţné ŠPZ – ky, ľudia nenosili nič extravagantné, 

výklady fungovali po starom (sviatky boli v nedohľadne) a obloha vyzerala uţ tretí deň ako 

z klasických westernov. Modrá, modrá, modrá a sem tam nejaký biely obláčik. 
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Kráčal slnkom zaliatymi ulicami aj hustými lesmi. Vnímal svet s otvorenými očami, no 

pripadal si ako úbohý slepec.  

Unavene padol do trávy a nahlas vydychoval horúci vzduch niekam do noci. 

 

Vyzliekol sa donaha a bez váhania skočil do blízkeho jazera. Hladina sa za ním zavrela. 

 

Svätojánske mušky odjakţiva lietajú strašne vysoko. Sú vraj logistami ľudských duší. 

  

Chcelo sa mu zvracať.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 eXperiment  (poézia) 
 

..... 
 

 

Dotkol som sa hviezdneho neba 

myslel som 

asi to tak treba 

 

Vdychuješ mi dym priamo do tváre 

obaja mlčíme... 

asi to máme v povahe 
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Zuzana Vozárová Mesačná 

 

 
 

„Literatúra ma priťahovala uţ od malička. Ešte som ani nevedela písať a vymýšľala som si príbehy. Váţnejšie sa 

jej však venujem pribliţne od strednej školy, pričom sa mi podarilo získať ocenenie v literárnych súťaţiach (Tak 

píšem ja-2009, Florinova Jar-2007 za poéziu). Najviac ma potešilo prvé miesto za prózu (Tak píšem ja-2011). 

Dúfam, ţe nebude posledné ;). Okrem literatúry (či uţ v aktívnej alebo pasívnej forme) sa venujem maľovaniu/ 

kresleniu, foteniu, háčkovaniu, zdobeniu sviečok,... pričom následné výtvory šírim medzi priateľmi. Taktieţ sa 

rada nadýchnem pokoja v prírode, do ktorej sa dá uniknúť nielen pred stresom. Umenie v akejkoľvek forme je 

pre mňa obrovskou láskou.“ 

 

Dajte mi krídla 

I. ... 

Konáre smutných vŕb si plávajú po hladine vetra, ktorý sa s nimi hrá ako nenásytný 

milenec. Ale vŕby sa len tak ľahko nevzdajú svojich šiat. 

Zvrchu ich sledujem. Nenáhlivo, ale s prerývaným dychom. Plytkým. Rýchlym. Ako keď 

cítim tvoj dych na krku a prstami mi vo vlasoch vybrnkávaš etudu. Myšlienky sa mi vtedy 

menia na motýle. Modré, pretoţe ich vidím v tvojich očiach. 

Dnešné motýle však nemajú nič spoločné s tebou. Nemajú nič spoločné s tým chvením, 

ktoré cítim, keď sledujem prírodu. Nemajú nič spoločné so mnou. Tie dnešné nesú 

pochybnosti, napätie na krídlach, ktorými mi naráţajú do lebky. Chcú sa dostať von, chcú mi 

priniesť pokoj. Krik uţ nepomáha, ako kedysi dávno, keď stačilo zakričať a prekvapené sa 

jeden po druhom upokojili a posadili sa do radu. Cez ústa mi potom vylietali. Zanechali však 

po sebe príliš veľa vajíčok. A ja som ich chránila v očiach, zakryté viečkami. Radšej som ani 

neplakala, aby sa náhodou nevyplavili. Ale húseničky, ktoré sa z nich vyliahli, sa hltavo 

púšťali do listov, ktoré som popísala, prečítala. Veľmi veľa slov skončilo v ich dlhých telách. 

A ja som ich poslušne kŕmila, aby sa nezahryzli do spomienok, ktoré som ukrývala v perách a 

pár i v očiach. Zakaţdým, keď sa začali meniť na motýle, srdce chcelo vyskočiť, chcelo sa 
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pretĺcť hrudnou kosťou i koţou. Chcelo pred nimi ujsť. Svaly spočiatku utekali s ním. Po čase 

to, s chvením, apaticky vzdávali. Vtedy uţ nestačil jeden výkrik.... špirála si ţiadala čoraz 

viac. Napriek tomu, nové a nové húsenice sa mi zliezali po tele, hľadali moje spomienky, 

zhrýzali ma zvnútra a hlasivky zoslabli. A svaly sa čoraz častejšie chveli a utekalo uţ iba 

srdce... 

Teraz, sledujem tanec vŕb a vetra v údolí. Sedím vysoko nad nimi, na skalách. Napriek 

vzdialenosti, cítim silnú túţbu vetra. Vstávam a malými kamienkami, ktoré uvoľňujem 

nohami, chcem chrániť tie vŕby. Cítim, ţe uţ sa narodil i posledný motýľ. Srdce sa pripravuje. 

Svaly sú uţ pripravené. Hlasivky zbierajú posledné sily. A všetci čakáme. Vietor sa vzdal vŕb, 

zavítal uţ len ku mne. Pripravená. Motýle uţ lietajú...dnes postačí jediný výkrik. Tri...dva 

(hlboký nádych)..jeden...a padám. Nahor. Motýle vylietajú, tak vysoko nesmú. 

Adieu: Posledné, čo vidím, je ich mozaika, ktorú vytvorili hlboko podo mnou... 

 

II. Z hlavy mi rašia smutné vŕby 
Kráčala som po slnkom zaliatej lúke. Tráva mi šteklila lýtka a smiala som sa so štebotom 

vtákov a bzučaním hmyzu. Pavučinky babieho leta ešte nelietali. 

Kráčala som a za sebou som nechávala slnko. Necítila som smäd, hlad... len som kráčala 

a dýchala ţivot vôkol mňa. Kráčala som, pokým som ku nej nedošla. Povedala mi, ţe ma 

videla, keď som tancovala na lúke. Ţe sa jej páči môj smiech. Vlasy jej lietali vo vánku, keď 

rozprávala. Sadli sme si ku potoku a povedala mi, ţe som krutá. Ticho sme tam sedeli, len 

ozvena jej slov sa mi zarezávala do duše – si krutá, krutá, krutá.... 

A zobudila som sa s pocitom, ţe som mrcha. Myslím aj na seba. 

 

 

 

 

eXperiment  (príbeh na 50 slov) 
 

Lokál X 

Našla som si vo vrecku nohavíc zápalkovú krabičku s nápisom Drak. Bola mi záhadou, 

pokiaľ som sa nepozrela na mobil. Svietila na ňom SMS-ka od úplne neznámeho Michala: 

Kedy ťa znovu uvidím? 

Stretli sme sa na námestí, spoznali sa prezvonením. Suverénne prišiel... pobozkal ma. 

Vedela som, ţe ho nechcem stratiť. 
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Lucia Makúchová 

 

 
„Som členkou Klubu Silans zo Ţiliny a venujem sa aktívne najmä písaniu poézie. mám za sebou niekoľko 

úspešných účastí na literárnych súťaţiach. Za môj zatiaľ najväčší úspech povaţujem 1. Miesto na súťaţi Tak 

píšem ja, ročník 2011, a 3. Miesto v súťaţi Mladé talenty. Obe ocenenia som dostala v kategórii poézia.“ 

 

Tvoje nemenné 

 

V koţúšku sivej myšky 

Len nikým nevidená 

Nikým nehľadaná 

Oddávať sa pôţitku samoty 

Prijímať, čo dáva a nepýtať si viac 

Len brat a veriť 

Ţe to robí správne 

 

V koţúšku sivej myšky 

Rátať stratené chĺpky 

Ako rozdané črievičky. 

Slepo oddávať sa radovánkam 

Pri sto krát obohranej pesničke 

A keď sviečka večer zhasne 

Chodiť nahá po tvojom bytí 

A šliapať hodnoty ako stopy v piesku 
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... 

 

 
Vraj si prišiel o ţenu 

O všetko 

/ako to môţe byť jedno a to isté?/ 

Mal si len ju a boli ste svoji 

/môţeš si byť  istý mačkou, lebo ju kŕmiš?/ 

A takto si pokračoval 

/a ja som chcela byť práve vtedy niekde v bare/ 

Ţe Ti je to ľúto a chceš šancu 

/je to mucha alebo nie? Fuj, to nie je mucha/ 

Mohol si jej čokoľvek povedať 

/vodka? Alebo ostanem pri pive?/ 

Nemusel si sa pri nej na nič hrať 

/asi sa ešte pôjdem opiť/ 

 

A takto by to bolo dopadlo, keby sme boli úprimní uţ tam 

/namiesto toho si sa klasicky smial 

Ja 

som si brala veci a šla domov/ 

 

A tak si písal ţene adresne 

/ţe Ti je to všetko 

neskutočne ľúto/ 

 

Ona bola rada 

/ţe si nemusí odnikiaľ 

brať veci/ 
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eXperiment 

 

X 

 

Počiatok vekov 

Tik – tak 

Akoby sme uţ vtedy boli ľudia 

 

Silvester 

Tik – tak 

Jeden za druhým 

 

A ďalšie prvé ráno 

Tik – tak 

Opice nie sú večné 

 

A po nich iné a iní 

Tik – tak 

Večná bolesť míňania sa malých radostí 

 

Tlkoty sŕdc 

Tik – tak 

Akoby nám uţ dávno nestvrdli na kameň 

 

A potom zase odznova 

Tik – tak 

Prebudenia do rán s vôňou cigarety 

 

A potom dni 

Tik – tak 

Tie ubehané, šialené psy a skrotené líšky 

 

A potom večery 

Tik – tak 

V rytme valčíku či tanga 

 

A niekedy večere 

Tik – tak 

Ruka v ruke s rannou hmlou 

 

Sa strácajú 

Tik – tak 

A hodiny bezohľadne odbíjajú rovnako 
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MaRebelka 

 

Ilustračná fotografia 

Dlhoročná členka literárneho klubu Silans, ktorá okrem literatúry miluje umenie vo všetkých jeho podobách. 

Nezbedná a šibalská. Dobre sa cíti v Artfóre, antikvariátoch a energiu čerpá okrem iného i v priestoroch ţilinskej 

kniţnice. V pauzách tvorí- a to buď náhle, po silnom či zaujímavom dojme, behom pár hodín, iné veci vznikajú 

veľmi dlho. píše častejšie do "šuflíka"- potom opravuje, pobúrene trhá, upravuje, nechá odleţať - kým nie je ako 

- tak spokojná s výtvorom.  

 

eXperiment 

 

 
Konkurz do prestížneho X- Magazin /u/ 

 
Poslali mi fax: 

ukáţkový text maximálne XX riadkov 

dodať expresne 

! v six exemplároch ! pritvrdila tá xantipa z oddelenia „Box populi..“ s nohami do X 

keby to bol niekto kto má aj Y nielen X chromozóm 

dalo by sa vyjednávať 

takto mi neostáva - len si to zafixovať 

uţ teraz mám xantelazmatá a vysoký cholesterol v kontexte 



Zborník X  MaRebelka 
 

 
22 

 

ak mi pôjdu na city o chvíľu sa zmením z latentnej extrovertky na introvertnú 

xenofóbku 

po x-týkrát rozmixujem mrkvu a priloţím si ju na oči mozgu 

v duchu uţ vidím tých zaslúţených MCX E / x30.126 / 

vstávam; to by nevydrţal ani Max Švabinský Ex libris 

par excellence /čítaj parexelans/ musím si dať xanax a metaxu na ex 

a potom ešte komisára Rexa a xylofón čo relax par exemple 

. . . a to všetko pre ten fax ! 

nefixľuj a počítaj riadky 

pri takomto laxnom prístupe k práci si nezarobíš ani na poexkrementovaný taxík 

nie to ešte na vysnívaný hexagonálny apartmán v Luxemburských záhradách ! 

/Ox, ox, padruga maja ! /  -  pokračovanie po konkurze 
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Slavomír Kunzo 

 

Ilustračná fotografia 

Slavo nerád o sebe hovorí a veľa prezrádza, pretože necháva za seba hovoriť svoje diela.  

 

 

Ženy sú slobodné, lebo majú nohy 

 

„Prečo vám ušla ţena?“ Spýtala sa na dievčina, ktorá nechcela byť doterná. 

„Lebo nebola ako záhrada,“ snaţil som sa jej nejako odpovedať. 

„Vy figliar. Utrpíte takú stratu a ešte odpovedáte v hádankách. Priali by ste si nejakú inú,“ 

pokračovala v rozhovore. 

„Ja nemám sklad so ţenami a nerozhodujem o nich. Majú dve nohy a preto sú slobodné,“ 

snaţil som odbočiť od rozhovoru, ktorý nikam neviedol. 

„Koľkoţe máte rokov?“ pokračovala vo vyšetrovaní. 

„Keby som bol pes, tak som uţ trikrát mŕtvy.“ Snaţil som sa byť aspoň trošku veselý. 

„Takţe okolo štyridsaťpäť. Ja by som vám mohla vniesť ţivot do tejto záhrady,“ navrhla. 

„Čudesné odpovedal som. Aţ doteraz som si myslel, ţe táto záhrada je plná ţivota.  

„A od čoho závisí, či ţeny od niekoho ujdú, alebo nie,“ vrátila sa k otázke, ktorú bude aj ona 

v budúcnosti riešiť. 

„Asi od ich majáku. Ja neviem čo im vysvecuje. Našťastie nie som odborník na ţenské hlavy, 

to by som sa nestihol venovať ríbezliam, štepeniu a iným príjemným veciam,“ odvrkol som. 

„A po vašej ţene zostal na druhom konci záhrady domček, však? Nepomohli by ste s 

nocľahom na pár dní? Mohla by som vám aspoň na chvíľu nahradiť ilúziu nenahraditeľnej 

ţeny,“ ponúkla sa. 

„Ak viete vetrať a baví vás spať, tak by s tým nemal byť problém. Iba by som vás poprosil, či 
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aby ste sa mi netrúsili príliš často za pätami a hlavne naučte sa potichu hovoriť, aby ste 

nerušili stromy a trávu,“ kládol som si určité podmienky. 

„Pre ne je to perfektne ľahké mlčať, keď nevedia rozprávať,“ snaţila sa ma dobehnúť. 

„Ale vedia a kto ich pozná počuje. Myslíte si, ţe pri raňajšom otváraní kvetov, či chrobáčik 

keď lezie po kôre, alebo keď pijú z koreňov nevydávajú zvuk? Iba my sme nastavení na určitú 

výšku a pre všetko ostané sme hluchí. Treba si pomáhať všetkým, čo zachycuje jemnosť,“ 

nedal som sa obalamutiť. 

„Nie je to náhodou tak, ţe ţeny dávajú všetkému zmysel?“ vybuchla. 

Vzdialil som sa, Jej posledná otázka zostala visieť ako balón, ktorý raz sám spľasne. 

Odišla do svojho domčeka rozhodnutá, ţe len čo trošku pookreje a nájde si čosi lepšie, ujde aj 

ona.  

Z okna sa pozerala na jabloň. Nudila sa, a tak ju išla chytiť za jednu z jej mnohých rúk. Zrazu 

do nej vstupovala čistota celej koruny, ktorá mala neustály vzťah z nebom. Akoby zrazu bola 

spätá s nekonečnou hviezdnou oblohou. Objavila niečo viac, ako prchavú lásku medzi muţom 

a ţenou. 

Zároveň cítila, ţe cez ruku stromu je prepojená so zemou, ktorá chcela dávať a pomáhať a to 

uţ nebola povrchná dobrota milého človeka, ktorý ti podá krajec chleba, alebo si ťa vypočuje. 

Uţ nepotrebovala striedať voňavky a výstrihy, aby si ju niekto všimol.  

Oddane sedávala pod jabloňou, alebo v jej náručí na strome a robila jej spoločnosť. Bolo to 

akési neoddeliteľné tajomné puto. Sľubovala jej, ţe nikdy nezneuţije, ţe má dve nohy a ujde 

od nej. 

Prečo jej psychiater, s ktorým mala sedenia, nepovedal ako ţiť a iba ju oblboval liekmi. Prečo 

jej nevysvetlil, ţe od druhých môţe očakávať iba niečo povrchné a hlboké a pekné, iba sama 

od seba. Po pár dňoch uţ tušila svoj vzťah s jabloňou, ktorú začala skutočne vnímať. 

„Prekrásne sanatórium,“ zašomrala si sama pre seba.  

Poprosila muţa, aby sa išiel pozrieť na strom, ktorý ju začal milovať. 
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