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Literatúra sa dá nielen čítať, ale aj počúvať a pozerať. Pre 
Slávnosti platí, že všetky spomenuté „realizácie“ literatúry 
ústia do jedného – zažiť. Tohtoročné Slávnosti boli opäť 
dvojdňové. Piatok a sobota, dve čítačky. Piatkový večer 
bol ladený komorne, no nie vážne a pateticky. Povšimnu-
tiahodnou tvorbou sa predstavila pätica mladých sloven-
ských autorov. Peťa Staríčka netreba bližšie predstavovať. 
Kto prišiel, mohol ochutnať z nových veršov. Debutant 
nespí, pracuje, je sa na čo tešiť. Predstavili sa autori viac 
či menej, širšie či užšie spätí s internetom. Peťo Farárik, 
Mathej Thomka, Dalimír Stano. Iný než mužský pohľad na 
poéziu priniesla vynikajúca autorka – Martina Boleková. Avi-
zované zoskupenie Ranné toporenie nesklamalo. Vystúpili 
v plnej zostave (spev, gitara, basa, bicie, klávesy). Komorné 
prostredie radničného krídla neubralo nič z ich hutného, 
dravého zvuku a veselých textov. 

Sobotný večer v Amfik Café bol malým veľkým experi-
mentom. V klubovom priestore kaviarne sa odohrala ex-
hibičná súťaž v Slam poetry. Trojicu z Čiech predstavovali 
Bohdan Bláhovec, Jan Jílek a Masha, trojicu zo Slovenska 
Vlado Janček, Bruce Lee a raper Bene. Pravdepodobne 
šlo o trnavskú premiéru poézie ulice v improvizačnom 

Dalimír Stano

krok
I.

ľudia už nechcú počuť
že niekam za mesto
spravil som krok
aby som nenašiel

všetko to nafúkané
ako tvoj účes
namiesto avatara
ktorý by pristal

na všetko zosobnené
v čiaročke prášku
pred tým čo predstavuje
láska

tak mi to prepáč
že som ťa nepoužil
namiesto obuváka
do svojho strachu

II.

chceš zostať virtuálna
možno že v tom
čomu ty vravíš poézia

posteľ je vlhká
a vankúš
ti ráno do hlavy tlačí
všetko to nahradené
množstvom veršov
ktorým však chýba

len trochu vzlietnuť
voľne a neviazane
ako to vie len rým

Druhý májový víkend sa niesol v znamení viacerých kultúrnych akcií. Jednou 
z nich boli aj Trnavské literárne slávnosti. Podujatie, ktoré je zmesou komor-
ného, priateľského stretnutia a malého literárneho festivalu. Čo, respektíve, 
koho priniesli?
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III.

neverím
že tento priestor
má na to všetko čas

lebo len tento dych
možno že medzi nami
prevetrá

čistú
no už len staronovú
plachtu

tak už sa zaves
ako ja na to rahno
ktoré nám poskytuje

IV.

chrám
možno aj podvedomie
že týmto jediným dlhším 
   veršom
ťa oslovím

cíp južnej ameriky
zo stredu európy
obrovská
ozónová diera

chlípna
aj po tvojich očiach
prahnúca smrť
si nás raz nájde

niekde na webe

či poloimprovizačnom prevedení. Večer zároveň možno 
vnímať ako potenciálny nultý ročník súťaže tohto druhu 
v trnavskom regióne. Či súťaž zapustí v Trnave korene, uvi-
díme možno na budúci rok, možno pod hlavičkou Slávností, 
v spolupráci s liTTklubom. 

Aj záver sobotného večera patril hudbe. Svoju tvorbu 
predstavil raper Bene spolu so zoskupením Quasi Trio. Mi-
nikoncert s hovoreným slovom za sprievodu klavíra a saxa-
fónu bol perfektný dôkaz toho, že nielen rap, ale aj rapový 
podklad sa dá robiť inak. Kúsok z tohtoročných Trnavských 
literárnych slávností môžete ochutnať aj v aktuálnom čísle 
revue Liter.

Martina Boleková

Zoznámte sa, to bol on 
alebo Balada na osem výdychov

Nehýb sa chvíľu, šepká, keď má nos zaborený medzi moji-
mi lopatkami, potichu hovorí, že sú multifunkčné, že by sa 
nimi dal vyšľahať sneh na tortu alebo by mohli byť krídlami 
veterného mlyna a ja sa smejem, áno, som multifunkčná, 
ale trúba a moje lopatky sú kusy ventilátora, na ktorom si 
môžeš vylámať zuby, ak tam strčíš hlavu, ale on nie, vraj 
som taká bezpečná, že by do mňa vopchal bez rozmyslu 
čokoľvek.

Smejem sa a teším, lebo mi je s ním modro v tomto byte na 
stračej nôžke plnom kníh, kvetov a stien, čo sa nezužujú, 
priťahujem ho, keď sa preťahujem ako mačka, on ma mačká 
a pradie mi v G dur, cez záclonu počuť štekot psa a vtáci od-

Martina Boleková

Dalimír Stano
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Peter Farárik

INRI

nad kopcom hliny.
Kto si spomenie?
Ostali len električky
na cestách z Dlhých dielov 
   k Dunaju a späť.

lietajú na juh, a potom späť a stále dookola sa ma pýta, či aj 
ja cítim, aké je úžasné, že ma má a že som iba jeho múza.

Múza je zaručene celoživotná záležitosť, som jeho osudo-
vá femme, ešte lepšie fatale, lebo miluje ten jazyk, najmä 
v mojich ústach, keď sa obrastáme ako brečtany, lebo 
je môj, roky verný len mne, svojej inšpirácii, láske, malej 
rozhoďnôžke a všetkému jemnému a nežnému, čo v žene 
môže byť.

Pár vecí ale nedomyslel, neviem sa dobre orientovať v jeho 
kuchyni, neviem umývať riad ani variť, vždy mi niečo vypad-
ne z ruky, rozbíjam poháre a práve včera sa na jednom čre-
pe porezal, krv kvapkala na biely koberec, to je rozum dávať 
takú farbu do kuchyne, a on nadával, že ho žena zabije, že 
neznáša krv a vôbec všetko, čo súvisí so smrťou, ale to ja už 
dávno dobre viem.

Tak som to chcela vytepovať, lebo si musím vážiť jeho ženu, 
je to predsa matka jeho detí, ktoré rodila v kŕčoch, ale on 
ma chytil za ruku so slovami combiene mademoiselle, za-
smiala som sa, pre teba vždy zadarmo, veď vieš, budeme sa 
učiť, pán profesor, a tak sme sedeli, boli si jazykovo blízki, 
vravel že som krá-krá-krásna s typickým francúzskym r 
a okolo lietali modré a fialové havrany.

Nežne som mu vytkla, že vôbec nie je originálny, že krásna 
som bola už včera, predvčerom, aj pred rokmi, teda vraj 
dobre, premyslí to znova a hneď som bola jeho malá ro-
pucha, subtílna sínusoida, postrelený kolibrík a všeličo iné, 
prevažne malé, tak rovno do úst, urobili sme si jednohubky 
so syrom a olivou a k tomu víno, a keď prišla jeho žena, 
dala si s nami, veď ju miluje tiež, ale inak ako mňa, jej nikdy 
nepchá jazyk do ucha, lebo tam nechutí sladko, to jedine, 
jedine ja.

Ona nikdy nič nechápe, spustí, že je zas pokazené auto, že 
by si mal kúpiť nový oblek na ples, potom sa ozve z kuchyne 
ohľadne koberca (blá-blá-blá), potom vraj, zas je v meste tá 
tvoja bývalá, zatajím dych, aká bývalá, myslela som, že som 
jediná, že mi hovorí všetko, dívam sa naňho a okamžite mi 
napadne jeho román o vysokej dlhonohej cundre, tak to ne-
bola postmoderná fikcia, to nemystifikoval, on ju skutočne 
prefikoval na všetkých miestach uvedených v knihe, lízal jej 
uši tak ako mne (kapitola 6) a teraz opäť siaha po tej knihe 
na poličke, otvára ju a jeho žena zase nič nechápe, fúka si 
čerstvo nalakované nechty a smeje sa.

Peter Farárik
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Evelýna

každý deň kŕmim
prasa, pozorujem ako rastie
dal som mu meno
evelýna a povedal by som
že sme si blízki
keď jej búcham na plot
dvíha chvost a čúra do blata
s otvorenou pusou
parí sa z nej
z oboch strán
niekedy nemá deň
to je potom s Evelýnou 
   ťažké
vysýpa staré múky
a v bielych podkolienkach
prevracia vedrá
i dnes sme sa pohádali
keď som jej stál vo válove
a čistil ho od zbytkov
kvičala, nechcela
jesť a nakoniec ma odzadu
uhryzla do lýtka
viem, že ju to teraz mrzí
veď každý deň
ju kŕmim sviňu

zajtra jej teda
ako svojmu blížnemu
odpustím
zdvihne chvost a bude
čúrať do blata.

Chcem sa mu zahryznúť do ucha, hovorím, pozri, som tu, 
iba tvoja, krá-krá krása, ale krákam do ticha, oblieka sa, za-
buchne mi pred nosom, vraj máme viesť so ženou spoločné 
štrikovanie, tak toto nie, toto mi nemôže po tých rokoch 
urobiť, začínam zúriť a napadá mi plán, ráno sa vráti, plyn 
z Ukrajiny už pustili, ja to predýcham, on nie, tak mu treba, 
nemal si ma vymyslieť takú žiarlivú.

Matej Thomka

Štyri fotografie Marianny K.
(úryvok)

Opis čiernobielej fotografie č. 1  
Kráľovná jesenného dažďa

Zdroj svetla – prvé lúče slnka po daždi, juhozápadne od 
objektu. Pozadie tvorí tmavozelená skupina tují, stĺp s mo-
zaikou a schody pred vchodom do internátnej budovy.

Objektom je mladá žena v bielej halenke a čiernej sukni, 
úplne premočená, v ľavej ruke nesie lodičku s vysokým 
opätkom, čo presúva pozornosť na jej bosé nohy s ostat-
kami pančúch. Premočená halenka jej krásne dokumentuje 
hornú časť tela, dáva vyniknúť prsiam v čipkovanej podpr-
senke veľkosti 75C a hlavne vystúpeným bradavkám, ktoré 
nedokáže skryť.

Pery má pootvorené v ešte nevyslovenej vete, tmavé vlasy 
sa jej lepia na pravé líce, časť ich končí v ústach a ona si ich 
pravou rukou snaží odhrnúť. Vodovzdorná riasenka neudr-
žala svoju hlavnú vlastnosť. Chvenie ženy podtrhujú vlnky 

Matej Thomka
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Peter Staríček

Horror vacui

Vraciaš sa kratšou cestou   
   k zemskej osi.
Ako prach. Trochu z teba 
   odsypú.
Už dlho v tebe myslí ktosi
konečný, teda obesený 
   o pípu.

V dňoch, v ktorých visia iní, 
  ležíš doma.
Hrabeš sa v hline. 
   V kvetináčoch hľadáš 
svoje korene.
Čo nájdeš, vytneš. 
   Ako správny nomád
máš pomer s ľuďmi 
   – nepoznáš ich po mene.

Presúvaš k inej žene zvyšky 
   svojho tieňa.
Do otvorených úst ti padá 
   sladká omietka.
A hmla nič. Nechodí. 
   Nič neznamená.

Drží sa noci ako obrus stola.
Počúvaš čiesi kroky 
   odtrhnuté z opätka,
kým na ne ktosi iný 
   nezavolá.

v dvoch obrovských kalužiach pod schodmi. V jednej z nich 
pláva prevrátená jej druhá lodička.

Bol som tam úplne náhodou, ak by sa to malo týkať iba jej 
osoby. Keď sa spustí počas posledného teplého jesenného 
dňa nečakaný dážď, prichádzajú skvelé zábery mokrých 
slečien.

Neviem, čo mi to napadlo, ale prehodil som jej cez plecia 
svoj kabát a zbehol som po jej utopenú lodičku. Nechcel 
som si kaziť svoju povesť, ale zdalo sa mi to, možno kvôli 
tým bradavkám, správne.

„Spravím ti čaj?“ vyhŕklo zo mňa vo výťahu, hoci čaj nepijem 
a ani som netušil, komu ho zoberiem. Prikývla takým spôso-
bom; sa vtieraš, čo?, a vystúpila na šestke.

Kuchynka u nás o poschodie vyššie bola plná, susedy čaj, 
samozrejme, spravený nemali, a tak som sa musel pustiť 
do Martinových škatuliek. Skoro som nerozoznal marišku 
od čajových lístkov. Tak som sa ponáhľal, aby som ju s tým 
čajom zachytil, ako sa prezlieka, že mi neprišlo na um, aké 
by bolo vtipné spojenie – mariánka pre Marianku.

Už bola v župane a sušila si vlasy, keď som dobehol s čajom. 
V tmavej vode v pollitráku plávalo množstvo čiernych líst-
kov a zabudol som na cukor.

- Stihla si už niečo obliecť pod župan? - ma trápilo v tej chvíli 
naliehavejšie ako čokoľvek iné. Pravdepodobne mi ukázala 
na dvojlôžkovú posteľ svojej spolubývajúcej, lebo som na 
nej sedel, keď jej spolubývajúca doniesla niečo prekrásne 
voňajúce a podala to Marianne. Premerala si ma pohľadom, 
ktorý sa pýtal; to je on?

Sám som občas prekvapený, ako dokážem čítať v ženách 
ich negatívne reakcie. Ale Marianna len pokrútila hlavou, čo 
spôsobilo, že sme mohli ostať sami. Spolubývajúca pravde-
podobne išla vyliať môj čaj.

„Takže predsa len fotíš? Ukážeš mi tú dnešnú fotku?“ spý-
tala sa a ja som začal okolo seba hľadať fotoaparát, ktorý 
som si pravdepodobne zabudol na izbe. Nezdôraznil som, že 
fotím na zrkadlovku a vyvolanie... Som debil, mohol som aj 
teraz fotiť, a popritom všetkom som len vykoktal:

„Mám ho doniesť?“

Peter Staríček



6liter 7 marec 2010




Chodec (lept)

Zahryzneš si do jazyka
a bude to noc
meď a síra
bolesť do ktorej vidíš iba ty
tá noc bude priezračná
a tvoje kroky v nej chladné
a bez ozveny

vkladáš ich do piesku ako 
   mince
tak hľadáš zmysel vecí
a hlasov ktoré zanikajú
ako to tiché 
   a nepostrehnuteľné

zo všetkých svojich 
   nedokonalostí
sa spovedáš ako kacír
hmatkáš po stenách
tvoja izba je kremačná pec
v ktorej horia neznáme
planéty
a meteory pomaly striasajú 
   lupiny
k nohám žien

až kým sa nádoba nenaplní

kým nepocítiš zatmenie 
   mesiaca
na vlastnej koži
kým sa jeho neviditeľný 
   prstenec
neroztočí
do nepríčetnosti

Zasmiala sa, možno podotkla, či ho nenosím vždy so sebou 
a tým začalo to naše vzájomné puto.

(Nasledujúca pasáž je pre všetky dievčatá a ženy, ktoré dú-
fajú, že je táto poviedka o láske. Šovinisti a tí, ktorí čakajú 
sexuálne explicitné scény, skočte o osem viet nižšie.)

Tú fotku som jej priniesol vo formáte A3, dala si ju nad 
posteľ, čo znamenalo, že môžem občas prísť si posedieť. 
No aspoň vtedy, ak nemala na izbe niektorého zo svojich 
krátkodobých priateľov.

Hrávali sme karty, nikdy nie vyzliekací poker, aby som mal 
dôvod vyhrávať, v stolnom tenise sme boli vyrovnaní, ale 
vždy som ju porazil v Scrabble. To jej nekonečne zrážalo, pri 
jej IQ 150, sebavedomie a mňa to tešilo a plánoval som raz 
dobrovoľne prehrať, ak mi dovolí nafotiť jej akty. Bolo to 
krásne, hravé a romantické zbližovanie.

Po pár týždňoch to vyzeralo, že som tou fotkou Kráľovnej 
dažďa získal jej úplnú dôveru a tak som po večeroch sedel 
s ňou na chodbe, počúval o jej nešťastných láskach, o jej 
hľadaní pravej lásky, ktorú jej môže dať iba jej životná láska 
Martin. Z toľkej lásky mi občas bolo nevoľno a snažil som sa 
jej naznačiť, že ja mám v trenkách väčší poklad ako má on, 
a môže byť jej. A keď som začal rozprávať nejaký romantic-
ký príbeh, zaspala mi na ramene.

Nedala mi ani za boha. Nekonalo sa žiadne jej, joj ani jaj. Bola 
to hnusná mrcha, ktorá ma trápila, ako len mohla. Občas ma 
pobozkala na krk, objala a hladila, ale nikdy mi nedovolila 
nič viac. Zašla až tak ďaleko, že keď za ňou prišla jej sestra, 
pozvala ma na noc na jej izbu. Vedel som, že sa sestre ne-

raper Bene
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páčim, ale promenádovali sa predo mnou v košieľkach a na 
noc sme si ľahli na letisko jej spolubývajúcej a ja som im 
rozprával príbehy na dobrú noc. Šepla mi, že nech sa o nič 
nepokúšam a pritúlila sa ku mne.

Uvedomujem si, že môj obraz nie je najlichotivejší, ale čo 
som robil ja, robí mnoho mužov, keď chce dostať ženu do 
postele. Ale noc v tej posteli, s ňou, s jej sestrou, rukami 
vedľa tela a nevyužitou erekciou, bola takmer posledným 
záberom na dlhú dobu.

„Mám ťa rada, braček,“ povedala mi ráno a tým odsúdila náš 
vzťah na nesúložiteľný. Ešte že sa objavila Zdeňka. A po nej 
Bibiána. Ľubka a Monika. Všetky nádherné a fotiteľné.

A potom to so mnou švihlo. Výrazne som pochudol a nespá-
val som. To mohlo byť dôsledkom preťaženia organizmu.

Všetky za mnou chodili do nemocnice, ale len Mariannu púš-
ťali v tých kritických chvíľach. Videl som ju, keď som sa pr-
výkrát prebral, sedela pri mne po operácii, prezradila mi, že 
niečo neurčité mi stvárali so slezinou, podala mi prvé jedlo.

Potom som ju poslal do zadku, lebo som sa musel pripravo-
vať na štátnice a sestričky mi liezli na nervy otázkami, či aj 
dnes za mnou príde moja snúbenica.

Ale nemocnica ma inšpirovala a začal som fotiť svoj najsláv-
nejší cyklus Neumieranie.

QuasiTrio

Ranné toporenie

RT




	liter_jul2010
	liter_jul2010-8.pdf



