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Osemdesiat rokov... 
 

Tento rok je pre nás výnimočný.  
Jeho jedinečnosť a neopakovateľnosť  
spočíva v okrúhlom výročí existencie.  

Naša škola oslavuje 80. rokov 
 aktívnej a zmysluplnej práce. 

 Ľudia vekom starnú, ale naša škola nie. 
 Čerpá silu a energiu z tradícií a poznatkov,  

ktoré tu zanechali učitelia i žiaci 
 počas predchádzajúcich desaťročí. 

Od založenia školy sa udialo veľa zmien, 
 ktoré boli vždy robené s túžbou posúvať sa dopredu. 

Výsledkom je súčasná dynamická, životaschopná 
a, dovolím si napísať, úspešná škola,  

ktorá je postavená na princípoch  
rešpektovania rozmanitosti jednotlivca. 



 

 
 

Čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť a tolerancia,  
to sú základné hodnoty, 

 ktoré sa snažíme v škole odovzdávať našim žiakom. 
Veľká vďaka a úcta patrí 

 bývalým nadšeným a obetavým zamestnancom školy, 
práve vďaka ich práci 

 môžeme dnes pokračovať  
v tomto krásnom príbehu  

ďalej. 
Úprimne verím,  

že nás ešte čaká veľa zaujímavých  
a pre školu pozitívnych rokov. 

 
Tak všetko najlepšie k 80. narodeninám! 

 
S úctou a vďakou  

Andrej Lackovič, riaditeľ školy 
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Kto vie 

Juliana Pallerová, 2005 

 

Kto vie v očiach čítať? 

Kto vie vo dne snívať? 

Kto vie v slzách pravdu hľadať? 

Kto vie úsmevom pohladkať? 

Kto vie slovom liečiť? 

Kto možno slnkom potešiť? 

Kto vie veľkú nehu dávať? 

Zo srdca lásku rozdávať? 

Kto vie malé siroty utešiť? 

Kto vie blízkych milovať? 

Kto vie nepriateľom odpúšťať? 

Kto vie prírodu rád mať? 
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Kto vie zvieratám pomáhať? 

Vie to vôbec niekto? 

Každý to vie, no nie každý ukázať to chce. 

 

 

 

Báseň bez mena 

Juliana Pallerová, 2005 

 

Pár tvrdých slov, 

či tiché mlčanie? 

Trpká radosť 

a či sladký smútok? 

Hlučný pokoj, 

alebo mĺkve búrenie? 
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Rieka sĺz radšej, 

ako vysychajúci potok? 

Milší klam, 

ako krutá pravda? 

Sladký sen, 

či horké prebudenie? 

Púšť, 

alebo voda? 

Nádej, 

či beznádejné zdanie? 

Nenávisť verzus láska? 

Mier, alebo vojna? 

Sám a či snáď v ruke ruka? 

Srdce teplé, alebo z kameňa? 

Odpovede ešte nepoznám, 
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ale verím, 

že život mi ich raz našepká. 

 

 

 

Cesta späť 

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Niekedy už nie je cesta späť. 

Otočíš sa, 

zrazu je to všetko 

preč. 

Každý deň zomierajú 

mladí ľudia. 
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Život je krátky, 

hodiny sa rýchlo krútia... 

 

V živote som urobil veľa chýb...  

Ale hľadám svoju cestu 

 späť... 

Prešiel som už celý svet,  

a mojej cesty 

stále niet. 

 

Viem, 

 že raz moja cesta skončí. 

No neviem, či mi sila ešte stačí. 

No ja to ale nevzdám!  
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Preto zo zeme opäť vstávam. 

Život sa nehrá 

s nikým z nás. 

Keď stojíš, 

na kolená ťa zrazí zas a zas... 

Preto si život váž 

a celý svet chráň, 

aby si nemusel hľadať 

cestu 

späť. 
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Ďakujem  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Je to už nejakú dobu, 

čo som tu s vami, spolu... 

Za tú dobu som vám povedal 

pravdu svojimi slovami. 

Ale nedokázal by som to bez ľudí, 

ktorí pri mne stoja a vždy stáli. 

Chcel by som vám povedať 

Jedno veľké ĎAKUJEM. 

 

Že všetko, čo sme spolu zažili, 

vôbec neľutujem. 

Že budem pri vás stáť NAVŽDY. 
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To vám sľubujem. 

Veľká vďaka patrí tebe, Adrián, 

stojíš vždy pri mne 

jak najväčší mafián. 

Bez teba neznamenám nič 

s tebou som ostrý a silný ako bič. 

Pre mňa si veľká motivácia, 

Svetlo, moja inšpirácia... 

 

Ďalej sa chcem poďakovať 

svojej rodine. 

Starali sa o mňa, 

keď som bol ešte 

nemluvňa nevinné. 

Chcem vám povedať len to jediné: 
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Že  moja láska k vám 

nikdy nezmizne. 

 

Ďakujem aj ľudom, 

ktorí ma nenávidia. 

Každý deň od nich rany dostávam. 

Ja sa pred vami ale neschovám. 

Pretože ja som aj tak šťastný, 

keď každé ráno znova vstávam! 
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Môj svet  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Toto je môj svet. 

Talent, ktorý v sebe mám. 

S radosťou ťa do neho pozývam! 

Pokojne vojdi, 

ja nič neskrývam. 

 

Nie som nik 

výnimočný.  

Som obyčajný chalan, 

ktorý si ide za svojim snom. 

Aj keď stále padám, 

toto je môj svet. 
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Je ako labyrint, 

plný dlhých ciest. 

Nechávam sa srdcom viesť.  

 

Keď som bol malý, 

mal som veľa snov. 

No dnes viem, že môžem ísť iba jednou cestou. 

Cestou, ktorá nie je ľahká ani pre svätcov. 

Pretože je to cesta umelcov. 

 

Takto vyzerá môj svet. 

Tie detské časy sú už dávno preč. 

Teraz prichádza na scénu priama reč. 

Nie je tupá, lež ostrá ako meč. 
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Nová šanca  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Keď začnem rýmovať, 

pre vás je to slovná pasca. 

Pre mňa je to moja šanca, 

ukázať talent, ktorý mám, 

priniesť moje rýmy až k vám. 

 

Každý deň máš šancu 

od znovu začať žiť! 

Tak prestaň klamať a piť 

a začni si život viac vážiť! 

Nová šanca je tu pre každého. 

Niekto však nechce novú šancu 
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a začne žiť život niekoho iného. 

 

Ľudia by sa mali nad sebou zamyslieť  

a konečne by mali prestať závidieť!  

Toto sú pravdivé slová, 

ktoré sa ti vpíšu do srdca. 

No len aby už nebolo neskoro 

pretože život je náš sudca. 

 

Sám si vyber smer svojej cesty. 

No pamätaj, že to bremeno 

budeš niesť len a len ty. 

Preto využi svoju každú novú šancu! 

Inak od života dostaneš riadnu facku. 
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Prečo 

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Prečo? 

To je moja každodenná otázka... 

Prečo deti choré rodia sa? 

Prečo pomôcť im nedá sa? 

Prečo je to tak? 

 

Pýtam sa ťa, Bože, 

snáď už tisíckrát! 

Prečo, keď to vidíš, 

necháš to tak!? 

Iba Ty máš tú moc všetko zmeniť! 
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Tak pomôž tento svet na lepši meniť! 

 

Prečo zomrie mladý človek, 

ktorý za nič nemôže? 

Prečo žije taký, čo kradne, zabíja, nikomu nepomôže? 

Prečo je niekto bohatý? 

Prečo iný bez roboty, na ulici, chudobný? 

 

Prečo je na svete toľko nespravodlivosti? 

Prečo sa už zabudlo na pravidlo rovnosti? 

Prečo sa niekto tvári ako kamarát 

a za chrbtom ťa nemá problém ohovárať? 

 

Prečo sú na svete vojny? 

Prečo sú ľudia nespokojní? 
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Prečo mi nikto neodpovie na moje otázky? 

Prečo je život na všetky odpovede prikrátky? 

 

Netreba sa už viac pýtať. 

Treba ísť ďalej. 

Pretože život je plný otázok, 

plný ťažkých prekážok, 

ktoré musíš zvládnuť 

sám a jedine TY. 

Nikto pomôcť nepríde ti. 

Ja viem, že to zvládneš! 

Verím, že v sebe 

odvahu a silu nájdeš! 
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Preto  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Pamätáš si, keď sme boli malí? 

Na to, keď sme ničomu nechápali 

a stále sa len smiali a smiali? 

No ako čas plynul, 

my začali sme rásť, 

nemali sme sa už viac čomu smiať. 

 

Teraz, keď sme dospelí, 

rýchlosťou času úplne zmenení, 

robíme zlé rozhodnutia. 

Raz niekto povedal, 

je to normálne, veď sme ľudia. 
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Preto ti hovorím, 

jedine ty máš v rukách svoj život. 

Osud je osud, no ty si jeho pilot! 

Stále bojuj za to, čo naozaj chceš. 

Ja viem, že si silný,  

viem, 

že to dokážeš! 

 

Ľudia často neuvedomujú si, 

že život je krátky. 

Že to nie je rozprávka, 

na ktorej sedíš v kine 

pravidelne v každé piatky. 

Veď ľudia umierajú každý deň. 
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A s každým umierajúcim človekom 

umiera aj sama zem. 

 

Preto ti to hovorím, 

jedine ty máš v rukách svoj život. 

Osud je osud, no ty si jeho pilot! 

Stále bojuj za to, čo naozaj chceš. 

Ja viem, že si silný,  

viem, 

že to dokážeš! 

 

Každý deň je na ulici 

 veľa ľudí, 

ktorí nemajú svoj domov. 

Nemajú dať čo do úst. 
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Nemajú peniaze, 

je to horšie,  

ako mať na nohách reťaze. 

 

Preto ti hovorím, 

jedine ty máš v rukách svoj život. 

Osud je osud, no ty si jeho pilot! 

Stále bojuj za to, čo naozaj chceš. 

Ja viem, že si silný, viem. 

LEN 

 TY 

 TO 

DOKÁŽEŠ! 
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Príbeh sa začína  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Toto je môj vlastný príbeh. 

Moje meno je Mickez.  

Pochádzam z malého mesta 

a toto je moja nová cesta. 

 

Nemám ľahký život, 

som na vozíku. 

No ľutovať sa 

 nemám vo zvyku.  

Chcem sem priniesť niečo nové, 

chcem povedať ľuďom: 
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Majte sa na pozore! 

 

Pretože dnes začínam ja, 

pretože som Mickez 

a toto tu  

je moja tvorba. 

Vždy, keď idem po ulici, 

smejú sa mi, pozerajú ako tupci. 

 

Mne to však nevadí, 

idem si po svojom, 

odteraz začínam 

úplne po novom. 

Dnes je ten Deň. 



 

37 
 

Môj život sa zmení! 

Pretože moje rýmy 

pokračujú v novom znení. 

 

Niektorí teraz začnú závidieť, 

začnú ma možno i nenávidieť. 

No mňa už nikto nezastaví,  

pretože toto je nová cesta, 

cesta pravdy,  

sen... 

 

Raz mi niekto povedal: 

Choď si za svojím snom! 

A odvtedy vstávam iba s týmto pocitom. 

Pocitom, že v sebe to mám. 
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Že som fénix.  

Hoci stále umieram, 

 z popola  znova vstávam. 

 

Život nie je ľahký, ver mi. 

No len ty si volíš, ktorými sa vydáš dvermi. 

Na konci tvojej cesty 

budeš hrdý aj na svoje resty. 

Viem to, lebo už som si tým 

miliónkrát prechádzal. 

 

Preto sen, ktorý máš, 

nikdy nevzdávaj! 

Tú silu, ktorú v sebe máš, 

nikdy nestrácaj! 
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Pretože sen je to, 

čo ťa tlačí VPRED! 

Preto nikdy necúvaj 

zo svojej cesty späť! 

 

Raz mi niekto povedal: 

Choď si za svojím snom. 

Teraz ja vravím to isté tebe: 

Buď voľný ako Pegas, 

ktorý ťa na krídlach nesie. 

Buď ten, ktorý vrátiť sa späť  

už nikdy nesmie. 

 

Preto sen, ktorý máš, 

nikdy nevzdávaj! 
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Tú silu, 

 ktorú v sebe máš, 

nikdy nestrácaj! 

Pretože sen je to, 

čo ťa tlačí vpred! 

Preto nikdy necúvaj 

zo svojej cesty späť! 

 

Sen nie je iba ilúzia. 

Je to hudba, 

ktorá ti vychádza 

ZO SRDCA. 

Je taká silná, 

že všetko ostatné sa pri nej už len stráca. 

Je krásna ako izba kráľovského paláca. 
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Preto sen, ktorý máš, 

nikdy nevzdávaj! 

Tú silu, ktorú v sebe máš, 

nikdy nestrácaj! 

Pretože sen je to, 

čo ťa tlačí vpred! 

Preto nikdy necúvaj 

zo svojej cesty 

už nikdy späť! 

 

Niekto neverí, 

že sa mu to podarí. 

Neverí,  

že On môže s Ňou 

 raz stáť pri vyzdobenom oltári. 
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Ty nesmieš byť ten, 

koho tieto myšlienky dostali. 

Ty musíš byť silný, 

musíš byť odvážny! 

 

 

 

Stúpam hore  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Začínal som ako ty... 

Bez nádeje, v malej izbe zavretý. 

prišiel deň, keď som sa rozhodol to zmeniť. 

Začal som písať, začal som tvoriť, začal som žiť...  
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Dnes už moje texty majú novú podobu, 

je v nich cítiť radosť, voľnosť, slobodu... 

Pomaly stúpam hore, 

preto majte sa na pozore! 

 

Ja to dobre viem, 

že rastiem neustále, každý deň. 

Je to najmä vďaka ľuďom, 

ktorých okolo seba mám. 

Za to ďakujem vám, 

čo ste pre mňa ako modré z neba. 

Ste tí, pre ktorých zomriem, 

keď azda bude treba... 

 

Vidíš, ako stúpam hore... 
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Vidíš ma lietať po oblohe... 

Tak, ako Krištof Kolumbus objavil Ameriku, 

tak ja objavil som  

svoju lyriku. 

 

Ak máš odvahu, 

poď so mnou rýmovať, 

moje rýmy ťa budú bolieť.  

Toto je pravda, 

toto je moja spoveď. 

Svet patrí tebe. 

 

Pamätám si, keď som nevedel čo chcem. 

Pamätám si keď som nevedel čo smiem. 

Pamätám si, že som často padal na zem. 
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Pamätám si na to, ako keby sa to stalo 

všetko v jeden deň 

 

Všetci hovorili, že môžem iba snívať. 

No dnes viem, že na všetko 

sa môžem inak dívať 

Dnes viem, že keď chcem, 

môžem dokonca aj lietať. 

Stačí len na veci sa správne dívať. 

 

Svet patrí tebe! 

A bude to tak stále. 

Nikdy to neprestane. 

Ak tomu veríš, 

 tvoje šťastie si ťa nájde. 
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Tvoje šťastie nezmizne. 

Nedaj na to, čo si myslia druhí, 

konaj iba podľa seba 

a budeš vždy prvý. 

 

Svet  patrí tebe, 

nezabúdaj si to hovoriť. 

Lebo tá sila, čo je v tebe, 

sa môže ako dym vypariť. 

Ver mi, prežil som toho už dosť veľa. 

A tiež viem, že vo svete sa nedá 

prežiť bez viery v samého seba. 

 

Svet patrí tebe. 

A bude to tak stále! 
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Nikdy to neprestane. 

Ak tomu veríš, 

tvoje šťastie si ťa nájde. 

 Tvoje šťastie nezmizne. 

Nedaj na to, čo si myslia druhí, 

konaj iba podľa seba 

a budeš vždy 

 prvý. 
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Treba zabudnúť  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Každý deň sa snažím zabudnúť, 

konečne sa z miesta pohnúť, 

začať znova žiť 

 svoj život. 

Nejde to,  

nedokážem preskočiť plot. 

 

Treba zabudnúť na klamstvá.  

Ľudia nás klamú každý deň. 

Bude to tak navždy, viem. 

Predstaviť si to inak žiaľ nedokážem. 
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Preto ver len sám sebe! 

Pretože dnes je skoro 

už každý proti tebe. 

Začneš niekomu veriť. 

No nakoniec ťa sklame. 

Treba zabudnúť na všetkých 

a veriť len rodine a sebe. 

 

Dnes to v živote už raz tak chodí. 

Človek mieni,  

život mení. 

Život ma už veľa naučil,  

konečne mi oči otvoril.  
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Treba zabudnúť na zlé veci, 

zlé veci tu boli,  

sú  

i budú, 

to vieme všetci. 

Keď niekto povie: 

 Mám  ťa rád, 

tak sú to len reči. 

Lebo málokto ťa o tom 

vskutku aj presvedčí. 
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Zamýšľam sa 

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Zamýšľam sa nad vecami, 

ktoré sa dejú okolo mňa. 

Niekedy mám pocit, 

že sa so mnou život iba 

 hrá.  

 

Neverím už tomu, 

že všetko bude tak, ako má.  

Pretože zlé veci sa dejú, 

hoc snažím sa veriť,  
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že sa mi to iba zdá. 

Prechádzam sa po ulici ako neviditeľný. 

Zachytávam iba pohľady 

tých všetkých detí, 

čo pýtajú sa rodičov, 

čo sa so mnou stalo?! 

No správnych odpovedí počujem  

veľmi málo. 

 

Zamýšľam sa nad tým, 

že asi to tak byť malo. 

Zmenil by som to, 

keby sa dalo. 

Niektoré veci sa však zmeniť nedajú... 

Musíme sa s nimi iba zmieriť. 
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Nie je veľa ľudí, ktorí stoja pri mne. 

No tých pár z môjho srdca 

nikdy neodíde.  

Myšlienka na nich 

 robí ma silným.  

Sú kolesom mojim záchranným, 

keď sa s problémami borím, keď sa topím.  

 

Zamýšľam sa nad tým, 

prečo deti hladujú? 

Prečo sú choré? 

Prečo moc nemajú? 

Prečo je Boh taký nespravodlivý? 

Prečo toto všetko nevidí?  
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Kto mi odpovie na túto otázku? 

Nikto. 

Pretože každý to berie 

len ako neriešiteľnú hádanku, 

ktorá však nemá žiadne riešenie. 

Preto na ňu radšej každý rýchlo zabudne...  

 

Zamýšľam sa nad tým, 

prečo je tak málo ľudí, 

ktorým verím. 

Je to asi jedna z vecí 

o ktorej viem, 

 že ju asi nikdy nezmením. 

Ľudia sú falošní. 
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Pred nimi si ich kamarát. 

Otočíš sa 

a začnú ti na hlavu kydať  

a začnú ťa ohovárať. 

 

Zvykol som si na to. 

Preto takých ignorujem  

a do tvárí sa im smejem.  

Všetko sa raz vráti, 

to je jediná záruka spravodlivosti.  

 

Takýto je prosto život, 

aj keď ty si jeho pilot . 

Urobíš chybu a spadneš.  

No je len na tebe, či opäť vstaneš. 
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Hrdina 

František Šipka, 2011 

 

V časoch najhorších sa stáva každý hrdinom. 

No vedz jedno! 

Hrdinom sa nenarodíš, musíš sa ním stať. 

Hrdinom sa staneš vtedy, keď spravíš čin, 

 hodný sveta. 

Zložíš prísahu vernosti. 

O tebe sa budú písať básne, hrať sa hry. 

O tebe budú ľudia hovoriť stáročia 

ako o hrdinovi, čo bojoval a svoju česť si hájil. 

Ty, čos´ tak učinil, tvoje meno nezmizne nikdy! 

Tak, ako mená tých, čo už odišli 

a utkveli v našich pamätiach dodnes. 
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Stojíme tu a teraz,  

celý svet za nami. 

Vedz jedno: 

Nepadnem pred tebou na kolená! 

Radšej zomriem v boji nebeskom. 

Ty, čos´ vstúpil na pole moje, vedz jedno. 

Bez odporu sa nezaobídeš. 

Ty, čo si myslíš, že som cieľ ľahký, 

Zváž svoj čin, sily a odíď, pokiaľ možno, spiatky. 

 

No keď si  tak neučinil, priprav sa na tuhý boj. 

Vedz jedno! Múry moje pred tebou nepadnú! 

Moja armáda pred tebou neutečie! 

Zostanú stáť. 
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 Zostanú bojovať, 

pokiaľ bude žiť posledný z rodu môjho! 

Ešte stále máš šancu vrátiť sa späť. 

Armády sa zhromažďujú, 

šikujú sa na pole. 

Už ustúpiť nik nemôže. 

Boj sa začal, len jeden vie o konci. 

Ak zvíťazím ja, česť porazenému a sláva víťazovi. 

No keď  zvíťazíš ty, nebudem prosiť o údel zľutovania, 

radšej zomriem s hlavou vztýčenou 

a s hrdosťou vcelku, bez poškvrnenia. 

 

Vedz, ty, čo čítaš. 

Nezúfaj, hrdinom sme obaja: 

Ty, že si ma čestne porazil, 
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doprial mi poslednú vôľu a odpočinok. 

Ja, že som bojoval so cťou a rozvahou 

do posledného muža. 

 

Vedz, naše mená sa budú pamätať. 

Budú k nám hľadieť s porozumením, obdivom. 

Dejiny  o nás a našich činoch budú hovoriť večne. 

Bo my tu budeme vždy. 

Aj keď nie my, 

 tak tu budú naše činy. 
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Bez mena  

 Dominik Abrahámsky,  2011 

 

Sníval som raz v noci, 

že vysmejem smútok. 

V korune stromu 

si vyhĺbim tieň. 

Vo vlastnej púšti 

si vykopem studňu. 

Kvapkám na nebi 

dám pár nových mien. 

 

Strieľal som na bránu 

a neskúšal faulovať. 
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Čítal som vtipy 

a bral som ich vážne. 

Vášne mnou drásali 

a bol som aj tak diplomat. 

Robil som zápočet 

z nedeľnej kázne. 

 

 

 

Chcem vedieť  

Dominik Abrahámsky, 2011 

 

Chcem vedieť, 

koľko váži múdrosť... 

Koľko riek by zavlažilo púšť... 
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Koľko krokov 

 prejde nebom vrabček. 

Kde sa rodí  

oblak plný sĺz... 

 

Aké cesty odhalia mi večnosť... 

Či ma láska oslepí jak sneh... 

Prečo TICHO nenakreslím kriedou... 

Kde sa vlastne skrýva  

ľudský  smiech? 

 

Chcem počuť, 

ako spieva vietor. 

Ako vzniká nezmoknutý dážď. 

Prečo láske nechýbajú slová... 
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Kedy vlastne začal všetok čas... 

 

Túžim cítiť slnko vždy len v tvári. 

Kroky nech mi nesie pevná zem. 

Viera nech mi posilňuje plány. 

Nech môj človek vrhá rovný tieň. 

Slová nech mi vážia ako vietor. 

Názor nech mi nepokrúti čas. 

Ego  nech mi neukrýva maska. 

Súdnosť nech mi v hlase spieva bas. 

 

Nádej v dobro nech nezmení kabát, 

Ideály nech nestratia sa v prach. 

Cesta vpred nech neskončí sa pádom. 

Šťastena nech hrá mi do karát. 
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Deň labutí  

Patrik Šipoš,  2011 

 

Deň labutí! 

Nie.  

Už nie pre mňa. 

Sú to dnes labute, 

čo baletia v povetrí, 

v mojom sne o labutiach... 

Vaše hry sú len balady. 

Je čas  

povedať ZBOHOM... 

Hrať na všetky strany... 

Dnes je už odohraté... 
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Vráťme sa ku klasikom, 

kde slová mali svoje ciele 

a večný zmysel... 

Nechcem byť jedinec, 

opustený na lavičke, 

blúzniaci o labutiach... 

 

Dni sa míňajú... 

Chorá je ľudskosť... 

Ostávajú len slzy... 

Boh sa len pozerá... 

Hľadám sa... 

A tancujem... 

Vesmírne telesá sú mi také malé... 

Globalita je v maličkostiach... 
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Toto je začiatok aj koniec... 

Večnosť nás neminie... 

Slovesá sa míňajú... 

Slová sa smejú... 

A vy, 

labute moje, 

kde ste??? 

 

Vo svojich svetoch...  

Fajčíte ...  svoje škatuľky osudu... 

Aj tak sa raz vyprázdnia... 

Teórie o kráse sa stále menia, 

labute tu vždy ostávajú... 

Kto sa smeje naposledy, 

ten skoro zdochne... 
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A labute? 

Tie stále tancujú ... pre dobu psov. 

 

A kde si ty? 

 

Venčím nemiestne otázky... 

Čakám na tvoje odpovede... 

Hrám sa so slovami, 

reagujem na okolnosti... 

Improvizujem ťa. 

Už sa ti nesmejem. 

Dnes sa pozerám na labute... 

 

Vaše ruky ubližujú labutiam. 

Veríš mi? 
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Osemstokilové obludy  

vás gniavia 

k hriechu. 

Klavír vám už nestačí. 

Stroj na mamonu... 

Ten vy chcete! 

Do náručia si vraciate, 

grcáte svoje pozostatky... 

Spomínate si na alkohol ... k nemu sa modlíte... 

 

Ale kto vám ešte naleje? 

Labute to nebudú! 

Kazíte mi moje labute! 

Svoje si doma skrývate! 

Kazte len tie svoje, erárne! 
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Ste obohratí a obohraní  

svojim telom. 

Skoncujte so svojimi rečami! 

Priznajte si vinu! 

Pokľaknite pred labute! 

Zbozkávajte im nohy! 

Plačte od hanby! 

Sypte si popol 

na hlavu vašu zmrzačenú 

vašim zakriveným egom! 

 

Slová z trinástej komnaty.... 

Kto ju otvorí? 
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Anjel smrti  

 Ján Škabla, 2015 

 

Sme bojovníci, 

ktorí sa vzopreli svojim pánom. 

Bojovali sme za slobodu a slávu! 

Nakoniec sme klesli 

 až na samé dno... 

Padli sme v boji 

a stali sa zatratenými... 

Ale zo samého dna, 

zo samého pekla, 

existuje iba jediná cesta 

 späť. 
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Je to cesta na vrchol! 

Duch človečí! 

Jedno ti slávu, 

Jedno ti pokoj dá 

a nebo časté: 

 

Ži človečenstvu, 

buď verný národu, 

znaj chlapsky znášať tvrdú nehodu, 

čiň, čo je sväté, vznešené a krásne - 

tak ľahko zvládaš biedu svojhlavú 

a svietiť bude víťaznosť drtí, 

ako bys´ sám bol 

ANJELOM SMRTI. 

Krutosť sa stala jeho učiteľom... 
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Nenávisť jediným priateľom... 

Tak sa anjel, proti svojej vôli, 

naučil žiť rolu, ktorú hral. 

Z padlého anjela 

sa ANJEL SMRTI stal! 

 

 

 

Šťastná óda 

Ján Škabla,  2017 

 

Ležím v krvi... 

Možno je to blato, 

 veril som. 

Nádej sa rozplynula. 
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Cítim už pozemské peklo... 

Krvácam niekoľko desaťročí... 

 

Žijem ešte? 

Ó, ale NAČO? 

 

Trápime sa, a, 

áno, 

 umierame... 

 

Len dúfame, 

že niečo zanecháme... 

 

Pozemskému životu cesta, tá je krivá... 

ŽIME si ho, v krvi plávajúc. 
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Aj dnes zomrieš... 

A zajtra? 

Znova. 

Toľko bola 

táto šťastná óda. 

 

 

 

Dieťa  

 Dominika Hudecová, 2015  

 

Keď sa dvaja rozhodnú mať deti, 

musia si rozumieť a vážiť si jeden druhého. 

A nie že si ich po rozchode 

prehadzujú ako smeti! 
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Dieťaťu sa treba venovať 

a všetok voľný čas mu darovať 

Darovať mu všetku svoju lásku 

a nie hrať na prefíkanú masku! 

Keď sa dieťaťu venujete v mladosti, 

prináša vám samé radosti... 

 

Keď budem mať deti, 

budem sa o ne čo najlepšie strať 

a oplátku nebudem očakávať. 

O domácnosť sa treba s láskou starať, 

deti v dobrom prostredí vychovávať 

a určite im bezdôvodne nenadávať! 

Deťom sa treba venovať 

a nie samými darčekmi ich obdarúvať. 
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A v puberte sa o nich iba obávať. 

Keď sú malé, 

 treba s nimi tancovať, von chodiť a maľovať. 

A keď sú už školopovinné, 

treba sa s nimi do školy pripravovať. 

Treba im svoj voľný čas venovať, 

nie ich iba zanedbávať - 

potom si nájdu takú partiu, 

že sa budete o ne iba obávať... 

 

Keď ma budú potrebovať 

vždy som tu pre nich... 

A neviem si predstaviť 

ani jeden deň bez nich... 

Od malička milujem svoju rodinu. 
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A dúfam, že aj oni budú tak milovať 

svojho ocina a maminu! 

Určite budem milovať aj svoje vnúčatá 

a budem nimi v dobrom dojatá 

a dúfam, že budem nimi často objatá... 

 

 

Pre Teba plače  

Ján Škabla, 2015  

 

V srdci mi tisíce plamienkov sviečok horia, 

bratom Ti byť bola tá najkrajšia vec! 

Jedno pero, 

jeden papier, 
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jedna ruka, 

ktorá nikdy viac 

 nebude písať... 

 

Srdce bratovo 

je bolestivými slzami... 

Pre teba plače. 

 

 

 

Keď nevinný sa mstí  

 Ján Škabla,  2015 

 

Tu v žiari pochodní 

už mnoho temných dní... 
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Vhodenie do cely 

každého zocelí... 

Pomstou horia oči 

počas tmavých nocí. 

Čakajúc na ten Deň 

horí tu pochodeň. 

Keď voľným sa stanem, 

pred sviňu tú stanem. 

Krivo ma súdila, 

lož pravdou činila... 

Ja temnotou trpel, 

on v zlate si čupel... 

Hoc pán - tvoj čas - končí, 

tejto jasnej noci, 

návštevu čakaj, 
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si pohladíš do kosy, 

ani vojsko tvoje nezastaví,  

čo je 

pravdou chuti hnané... 

Tak sa rozlúč, pane... 

 

 

 

Poďakovanie učiteľom 

Ľubomír Scherhaufer, 2017 

 

Priam sa ma dnes chytá hrôza 

keď vidím, že niektorým 

žiakom školopovinným, 

vzorom stáva sa medúza, 
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čo svoj život prežila, 

pričom mozog nemala. 

 

Bola to však dlhá púť, 

milióny rokov, ver. 

Milý študent, milý žiak, 

nenechaj sa obľafnúť, 

pretri si svoj bystrý zrak, 

iný si daj ty svoj cieľ. 

 

Už ťa čaká učiteľ, 

spoľahni sa na neho, 

mnoho ti vie poskytnúť. 

Správny pohľad  na náš svet, 

múdrosť, schopnosť meniť ho, 
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v taje vedy preniknúť. 

 

Naučí ťa ako čeliť 

podvodníkom, tvorcom snov a mediálnych hrdinov. 

Tí nevedia život žiť, 

múdrosť je im vzdialená, 

zodpovednosť neznáma. 

Láska nehrá im do nôty, 

podľa nich je rozkoš IN, 

cieľom žitia jediným. 

Ďaleko sú ich hodnoty, 

takzvaných to ideálov, 

čo chcú vniesť do tvojich snov. 
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Túžba 

Ľubomír Scherhaufer, 2017 

 

Túžba vkročiť do života, 

v ktorom budú rovnocenní 

s nami, ľuďmi bez problémov, 

silnejšia, než vieme znať. 

Keď však bývajú bezbranní, 

stretnú sa vždy s pomocou, 

ktorú škola vie im dať. 

 

Zamyslime sa dnes všetci, 

kto tu plnší život žije? 

Kto nad zlobou tou víťazí? 

Ten, čo boj s bolesťou zvláda! 
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Nie však ten, čo len sa hreje, 

spokojne na výslní sa smeje. 

Svätá je to veru pravda. 

 

Hold dnes vzdávam všetkým vám 

asistentom, učiteľom, učiteľkám, 

ktorí venujete deťom 

svoj čas, vždy a v každej chvíli, 

napriek všetkým prekážkam, 

neprajníkom, predsudkom, 

by sa oni 

 s úspechom 

v živote  raz uplatnili. 
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O jeseni 
Ján Škabla, 2017 

 
Sivé nebo jesenné! 

Jeseň, jeseň, nenáhli sa, 
neodháňaj leto... 
Teplé svetlo, lúč, 

ešte sa s nami nerozlúč. 
 

Posvieť  ešte, letné slnko, 
pohlaď moju tvár,  
zahrej moje srdce, 

kým ťa jeseň pochová. 
 

Obveseľ ma, divý kvet, 
kým ešte trvá môj divý svet. 

Viem to, cítim to, 
Nie dlho už bude môj. 
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Sivé nebo, sivý koniec. 
Ale žiť by ešte bolo dobre... 

 
To nemôže byť, to nemôže byť 

tmavý tieň, čo mi máva. 
Tmavý tieň, nemá kostra 

okúzli, aj očarí. 
Pýtam sa, neodpovedá. 

Máva mi, treba ísť. 
 

Míňa sa svetlo, míňa sa leto, 
Studený vietor pofukuje. 
Studený vietor jesenný... 
Jeseň, jeseň nenáhli sa! 
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ĽÚBOSTNÁ LYRIKA 
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Stratená láska 

Ján Šouc, 2010 

 

Stratená láska... 

Ľúbiš ho. 

 Ale on teba už 

 NIE. 

Aj keď o tvojej láske dávno vie. 

Neľúbi ťa, lebo inú miluje, 

aj keď u teba stále láska je. 

 

A tak sa trápite obaja, 

no vaše srdcia to stále taja. 

Trápite sa láskou neopätovanou. 

Chcete, aby nikdy nestala sa stratenou. 
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Stratená láska býva tá najhoršia, 

lebo býva, bohužiaľ, tá najväčšia. 

Stratená láska je ako kvet osamotený, 

ktorý nie je nikdy nikým obdivovaný. 

 

A tak jej neostáva nič, len umierať, 

pomaly v sebe 

 samu seba zapierať... 

Raz možno nadobro  

umrie... 

Keď to už viac neunesie... 
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Hľadám ťa 

Ján Šouc, 2010 

 

Vo dne, v noci hľadám ťa... 

Tie tvoje očičká. 

Vo dne, v noci čakám ťa, 

Tie očká žiaria ako hviezdička. 

 

Stráviť s tebou noc, 

dotýkať sa tvojich vláskov... 

Chcel by som ťa môcť 

ľúbiť veľkou láskou. 

 

Tá tma nás delí 

vo dne aj v noci... 
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Dúfam, že nás nerozdelí 

ani vo dne, ani v noci. 

 

 

 

Lavičky v máji  

Ján Šouc, 2010 

 

Je máj, lásky čas. 

Ten mesiac je vždy plný krás, 

vonku svieti krásne slnko, 

na lavičkách nie je mĺkvo. 

 

Slnko všetky lavičky vysuší 

a srdce lásku znova vytuší. 
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Lavičky sú svedkom lásky, 

keď sadajú si na ne krásky. 

 

Jedna lavička je však osamelá, 

aj keď nálada je skvelá. 

Sedia na nej dvaja, 

ktorí sa už od detstva kamarátia. 

 

Naoko sú obidvaja šťastní, 

no nevládne v nich pocit slastný. 

Pozerajú na ostatných zamilovaných, 

na toľko tvárí nádherne rozjarených... 

 

Lavička je stále plná šťastných tvárí, 

no niečo tých dvoch stále veľmi kvári. 
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Aj oni boli raz tak zamilovaní, 

no láska ich už viac nechráni. 

 

A tak tam sedia a rozmýšľajú, 

na staré dobré časy márne spomínajú. 

Na tie, čo sa už nikdy nevrátia... 

A tak sa im všetky máje krátia. 

 

Sedia  tam, v parku na lavičke, 

po lícach im tečú slzy maličké. 

Plačú, lebo si lásku nevážili, 

lebo ju ako oko v hlave nestrážili. 
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Odpusť mi 

Peter Hlinický, 2011 

 

Odpusť mi, 

že som ťa zradil, 

opustil, 

zaslepený  vášňou 

k inej žene... 

No nebola to láska srdca, 

len túžba tela... 

Tak odpusť mi. 

 

Viem, zlyhal som, 

Vtĺkol kliny do poľa našej dôvery. 

Viem, zlyhal som. 
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Verím však v otvorenie druhej šance, dverí... 

 

Skláňam sa tu pred tebou, 

s hlavou, bôľom strýznenou... 

A srdce ako jablko šípom prestrelené mám. 

Som hlupák, egoista, ktorý verí v klam. 

 

Ale ver mi, 

hanbím sa za to, 

z celej duše svojej. 

Prosím, odpusť mi, 

Nechcem ostať sám... 

Lebo 

ĽÚBIM Ťa... 
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Bez teba sa cítim mizerne. 

Som ako stromy bez lístia. 

Nahý, tichý, vlastne mŕtvy, 

 bez žitia... 

Ako kaktus v púšti, 

v objatí samoty. 

 

Odpusť mi, že som ťa zradil, opustil. 

Zaslepený vášňou k inej žene. 

No nebola to láska srdca, 

Lež túžba tela. 

Tak veľmi ťa prosím, 

odpusť mi, láska moja, 

prosím, tak mi odpusť... 
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Letný večer  

Ján Škabla, 2015 

 

Bol krásny letný večer, 

keď sme sa spoznali. 

Nebo bolo posiate 

miliónmi hviezdami... 

A mesiac žiaril tak jasne... 

A ty si bola v plejáde tých svetiel... 

Až sa mi podlamovali kolená... 

A srdce nepredstaviteľne búšilo... 

 

Bol krásny letný večer, 

keď som sa vrátil domov. 

Ty ležala si na posteli 
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a kvapky potu 

a tisíce diamantových kamienkov 

sa ti  

lesklo na jemnej pleti, 

ako tá najjemnejšia pavučinka. 

 

Bol krásny letný večer, 

Keď som sa vrátil 

 domov... 
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Horká noc 

Ján Škabla, 2015 

 

Je neskorá noc 

a srdce bije mi o pomoc 

stále bolestivejšie... 

Rád by som to vzdal. 

Ale nedokážem to, 

lebo stále so mnou v mojej mysli si. 

 

O Nej píšem 

so slzami v očiach. 

Na Ňu myslím 

srdcom i dušou. 

Každý jej dotyk 
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v predstavách cítim. 

Cítim ako ma hladí 

čierno-čierna  

TMA. 

Tmavá je noc 

a ja som osamelý.... 

Na tmavú oblohu sa pozerám 

a myslím 

na Teba... 
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Koniec 

Ján Škabla, 2017 

 

Vstal a chcel ísť, 

nebavilo ho už na svete byť. 

Slzy pálili ho moc, 

plakal dlho, celú noc. 

Chcel byť len s ňou, 

bozkať jej tvár, 

srdce neosvietila jeho žiara. 

 

Spomína na časy, keď spolu boli, 

lásku medzi sebou si sľúbili. 

To ona skrížila mu plány, 

nikdy už nebude  
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nežné milovanie. 

 

Miloval ju moc, 

viac, než seba, 

viac než oblohu, 

viac, než jasné modré nebo... 

 

Už nemohol, 

bol koniec všetkého, 

neprebudí sa už nikdy vedľa nej. 

 

Stál tam na moste, 

pozeral sa dolu 

a chcel skoncovať s predstavou: 

 SPOLU... 
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Húkanie sanitiek... 

Pišťanie kolies... 

Nikto nevylieči 

jeho sveta bolesť... 

 

 

 

Miroslav Slávik 

Príbeh o láske, 2011 - 2015 

 

Toto je príbeh o láske, 

ktorý bude trvať 

NAVŽDY 

a nikdy neprestane. 

Pretože to mali už dávno predtým 
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vo hviezdach napísané. 

Teraz však poďme tam, 

kde sa všetko začína. 

 

Stalo sa to nečakane, 

Ona hľadala si lásku a neverila,  

že sa to stane. 

Neverila, že príde 

ON, 

ktorý srdce jej ukradne. 

 

On zamiloval sa tiež, 

no nechal si to pre seba schované... 
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Ona s ním chcela tráviť čas. 

Tešila sa na tie chvíle, 

keď uvidí ho zas. 

On nevedel si predstaviť 

po jej boku navždy byť... 

No potom prišiel osud. 

A dal mu z tváre dole masku. 

Masku, ktorú vždy pred ňou nosieval. 

Aby zakryl to, 

že vždy ju 

VEĽMI MILOVAL. 

 

Vtedy chlapec pochopil, 

že iba s Ňou 
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chce životom svojím ísť, 

že o ňu nikdy nechce prísť... 

 

Teraz spolu píšu 

o láske knihu, 

teraz dávajú novú silu spoločnému okamihu. 

Teraz už nehľadajú v ničom chybu. 

Vychutnávajú si 

každú spoločnú chvíľu. 

Chvíľu, keď sa ich pery k sebe tisnú. 

 

To, že ľúbia sa, 

už nedržia iba v sebe. 

On vezme jej ruku, 
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povie: Ľúbim ťa! 

A nikdy neopustím ťa! 

 

 

 

Láska má čarovnú moc  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Láska má čarovnú moc, 

čakám na ňu 

 noc čo noc... 

Čakám na ňu každý deň, 

že raz ku mne príde, viem.  
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Láska je viac než len cit, 

je ochrana pred zlom, je štít. 

 

Každý z nás ju snáď raz nájde, 

no u každého v iný čas príde. 

 

 

 

Láska  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Láska je niečo, 

čo nemôžeš chytiť, 

lásku sa dá iba cítiť...  

Láska je krásna... 
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Niekedy bolesť strašná, 

inokedy bolesť jemná. 

 

Láska je motýľ, 

ktorý lieta z kvetu na kvet, 

preletí tak celý svet. 

 

Láska je sila,  

ktorá veľa ľudí míňa, 

iných zo zeme dvíha. 

 

Láska je, 

keď sa matka na dieťa díva.  

 

To všetko je LÁSKA. 
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Láska, ktorú nosíš vo svojom srdci. 

Každý deň, tak ako ja, povedz si: 

Láska je liek, ktorý všetko vylieči.  

 

 

 

 

 

Skúšam ťa nájsť  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Každý deň skúšam ťa nájsť. 

Som ochotný pre Teba 

na koniec sveta zájsť. 
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Až pokým nebudeš MOJA. 

A nepreskočíme spolu tu priepasť, ktorá 

nás drží od seba tak ďaleko... 

 

Tá priepasť je v našich srdciach príliš hlboko. 

Tak skúšam ťa nájsť 

 aspoň v myšlienkach... 

Vždy, keď som blízko, zastaví ma strach. 

Strach, ktorý nedovolí mi ťa nájsť. 

 

Skúšam ťa nájsť 

 vonku, 

vnútri, 

všade, 
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 keď prechádzam sa v parku... 

Lenže ty tam nie si, 

Má to zmysel? hovorím si. 

 

No v tom prichádza z neba jasné svetlo, 

svetlo, ktoré ma už za tebou raz priviedlo. 

Ty stojíš tam, 

ja chytám ťa za ruku, viac už nie som sám. 

 

Zrazu sa zobudím vo svojej izbe, 

cítim, ako mi ten sen 

pomaly z hlavy mizne preč... 

 

Už ťa viac nehľadám, 

a tak opäť zostávam sám...  
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Zázrak  

Miroslav Slávik, 2011 - 2015 

 

Keď príde na svet dieťa, 

je to zázrak.  

Ty chytíš ho do náručia, 

hovoríš mu, ako ho máš rád... 

 

Pozeráš na hviezdy, 

zrazu vidíš hviezdy pád 

a si rád, 

že tam s Ňou môžeš stáť... 

Chytíš jej ruku, povieš:  
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Čokoľvek môžeš si teraz priať. 

 

Bo zázrak je Život sám. 

Každý deň sa teším, že ho mám. 

 

Som rád že toto, čo píšem, 

môžem dostať až k vám. 

Preto nikdy nestrácaj nádej, 

bojuj za to, čo chceš, 

aj keď budeš úplne sám. 

Čakaj na ten zázrak svoj, 

nečakaj nič ľahké, 

je to boj. 

No keď prídeš do svojho cieľa 

naplníš život svoj. 
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Lebo každý z nás žije pre niečo. 

Ale len ty sám musíš zistiť, 

pre ČO...  ? 

Len ty môžeš zmeniť svoj svet. 

Len ty môžeš nechať rozkvitnúť kvet. 

 

Pre ľudí to bude zázrak. 

Bude to, ako keď niekomu 

vráti sa zrak. 

Tým, že dovolíš mu 

nahliadnuť do teba, 

pretože na to oči netreba. 
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Lebo ty sa čímkoľvek môžeš stať, 

Však musíš si ísť za tým, 

a nesmieš sa báť. 

Aj keď nebudú ti priať, 

budú ťa chcieť vidieť kliať, 

ty počkaj si na svoj zázrak. 

 

Počkaj si na niekoho, 

kto ťa bude mať rád. 

Potom pochopíš, 

že to je to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. 

Že najväčší zázrak je niekoho mať  

RÁD a úprimne milovať. 
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Jediná 
Lucia Husárová, 2017 

 
 

Poznám jednu pieseň, 
je výnimočná. 

Odháňa z môjho srdca tieseň 
a sprevádza ma do sna. 

 
Tá pieseň nemá slová. 

má však nádherné tóny. 
Pripomína mi chlapca, 
ktorého veľmi ľúbim. 

 
Prvá časť tej piesne 

je taká veselá, 
Akoby som s tebou, môj milý, 

do výšok letela. 
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Druhá časť tej piesne 
v žiali je zrodená, 
ako keď za milým 

v spomienke zastenáš. 
 

Tretia časť tej piesne 
je taká radostná, 
akoby ma milý 

volal k sebe do sna. 
 

Štvrtá časť tej piesne 
je tak poskladaná, 
akoby sa milý môj 

tešil so mnou z každého rána. 
 

Bola som smutná, 
láskou sklamaná... 

No ty si mi dal nádej, 
že nebudem opustená. 
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Často som zadumaná a tichá, 
lebo sa ti, milý môj, snažím povedať, 

že ťa veľmi milujem, 
a navždy ťa budem milovať. 

 
Ktovie, aký zmätok v hlave máš, 

či tvojmu srdcu vládne iná. 
No ja ti vravím úprimne, 

chcem byť pre teba 
 jediná. 
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PRÍLEŽITOSTNÁ LYRIKA 
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Koníkova nevesta 

Deti zo 4. A , 2014 

 

Išiel koník po ceste 

na návštevu k neveste. 

Vločka za vločkou sa valí, 

až je chodník celý biely. 

Koník kričí: Pomoc, rata! 

Nevesta je zapadnutá! 

Neboj sa ty koník viac, 

hneď prifrčí odhŕňač. 

S pluhom vpredu, s pluhom vzadu 

vyrieši aj túto zradu. 

Zima nesmie brániť, veru, 

Prísť k neveste na návštevu. 
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Delo pre Zimu 

Deti zo 4. A , 2014 

 

Vianoce sa blížia, 

snehu veru niet. 

Čo len teraz urobiť? 

Chceme ho mať hneď! 

Je tu jedno riešenie, 

má však malý háčik. 

Čo ak delo na sneženie 

nebude sa Zime páčiť? 

Dáme jej ho pod stromček, 

nech už snežiť začne. 

Nech sú naše Vianoce 

zasnežené, krásne! 
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Snehový sen 

Deti zo 4. A , 2014 

 

Konečne to začalo, 

až mi okom myká. 

Pozriem ráno von z okna 

a tam? 

Kalamita! 

Snehu sotva centimeter 

a už všade kolóny. 

To je super! 

Dneska ráno 

môžem meškať do školy! 
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Schovávam sa hlbšie 

do teplučkej perinky, 

Keď tu zrazu hrozný zvuk... 

A to 

moje hodinky. 

 

Pozriem z okna ešte raz, 

šľak ma ide trafiť, 

z oblohy sa lejú dolu 

len dažďové kvapky. 

Všetko to bol iba sen! 

Jedno z mojich prianí... 

 

Ale keď to ozaj príde, 

aspoň budem pripravený. 
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Antireklama 

Deti z 2. A,  2015 

 

Kúpil si si čokoládu, 

dám ti preto dobrú radu: 

 

Keď ješ iba túto vec, 

bude z teba lenivec. 

 

Kupuj radšej zeleninu, 

neotráviš si rodinu. 
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Tréma  

 Sofia Olejárová, 2015 

 

Strach - to je tréma, 

veľmi zlá  téma. 

Keď sa na ňu pozrieš, 

srdce sa ti rozbúši ako zvon 

a ty zrazu chceš ísť 

 von, 

chceš urobiť všetko, 

aby si ju zvládol. 

A potom si povieš: 

Bol to snáď len sen, 

že nemožné sa podarilo len... 

 



 

129 
 

Kto chce písať básne o Vianociach  

Ľubomír Scherhaufer, 2015 

 

Kto chce písať pekné básne o Vianociach, 

o Bohu 

o Troch kráľoch, 

Ježišovi, 

ten sa musí zbaviť bázne, 

nájsť pokoru, odvahu 

 svojho srdca na prahu. 

 

Sú to všetko veci krehké, 

posvätné, aj citlivé, 

je absolútne nevhodné 

písať o nich pri pive. 
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O Vianociach, o ktorých sním, 

popísali stovky kníh, 

písal svätec, mudrc, rabín, 

písal taktiež zbožný mních. 

  

Ja sa teraz skláňam s úctou 

k dielam zbožným, oslavným. 

Bude mi to veľkou poctou 

pokiaľ stvorím malý rým. 

  

Keď sa hviezda zaligoce 

ukáže nám cestu k Nemu. 

Poctu vzdávam na Vianoce 

Kristu, Bohu velebnému! 
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Všetko, v čom človek život nájde  

Ľubomír Scherhaufer, 2015 

  

Čo všetko človek prežiť musí, 

čo čaká ho tu ešte na Zemi... 

Niekto vraj lásku neokúsi, 

tak počul som to, verte mi. 

  

Nechce sa veriť tejto pravde 

veď človek žije, zmysly má. 

Niečo v tom ale predsa bude, 

kdekto si kdečo nevšíma. 

  

Prvý lúč slnka jasného, 

prvý kvet v sade ružovom, 
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čaro večera daždivého, 

vetvičku skrytú pod snehom. 

  

Veselý džavot malých detí, 

rumenec líca švárnej dievčiny, 

starenku ukonanú v žití, 

prach nesúci sa z výšiny... 

  

Všetko, v čom človek život nájde, 

čo ozvenou struny, dobrom mu naladí, 

to všetko základ lásky je, 

z toho sa Láska narodí. 

  

Aby však Láska žila ďalej, 

aby sa mohla rozvinúť, 
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pristúpiť treba k obeti  „malej". 

na vlastné JA vedieť zabudnúť. 

 

 

Opäť tri kovy  

 Dominika Balážová, 2016 

 

Mladí Slováci opäť nastupujú na štadión, 

po Bratislave, tentokrát v Sheffielde, 

obhájime zlaté medaile? 

 

Dvadsiatka šla turnajom ako maslo nožom, 

prvým sme to nandali Švajčiarom. 

Vôbec to, pán tréner, nevyzeralo, 

že by sa chlapci hľadali, veď sme ich 7 : 0 zdolali. 
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Potom prišli domáce Levy 

13 : 0 sme ich zdolali, 

aj keď sme sa trošku pobili. 

 

Potom prišli ďalšie Levy, 

tentokrát tie vražedné – české. 

Naši zaťali zuby a päste 

a povedali si: Domov bežte! 

5 : 3 to bola výhra finálová – 

Česi odišli z ihriska 

s chvostom stiahnutým 

a gólom neuznaným! 

 

Potom prišiel súper spoza Veľkej Mláky 

naši nezľakli sa Ameriky. 
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Strieľali ako diví, 

štyri góly vsietili, 

aj keď jeden dostali. 

 

Potom prišla ďalšia veľmoc - Kanada 

tá však prehry nemá rada. 

Aj naši si to na vlastnej koži skúsili, 

keď 3 : 1 dostali. 

 

A už tu bolo finále, 

opäť proti Kanade. 

Naši za deväť sekúnd 

nepriaznivý stav zvrátili 

a k nájazdom Kanadu dotlačili. 

Bednarčík.  
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To meno si bude kanadský gólman 

 dlho pamätať! 

Vďaka nemu môže 

Slovensko zlato oslavovať. 

Ďalšie dva kovy striebrom ligocú sa, 

stačí už len chalanom poďakovať sa. 

 

 

 

Ďakujem 

(Stužková slávnosť 4. G) 

Matej Magát, 2017 

 

Tak sme sa tu všetci zišli, 

ďakujem všetkým, že ste prišli. 
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Počas posledných štyroch rokov sme všeličo zažili, 

no aj vďaka vám, drahí učitelia, sme to prežili. 

Za to, aj za všeličo iné vám chceme ďakovať. 

Dúfam, že ako my na vás, i vy na nás budete 

v dobrom spomínať. 

 

Pánu riaditeľovi Lackovičovi 

Minimálne jeden z nás si pamätá na začiatky Vaše. 

Boli ste tam, keď sme ešte snívali len detské sny naše. 

Teraz  ste riaditeľom a verím,  

táto škola dala nádej mnohým. 

Za to by sme sa aj my Vám radi poďakovali. 

Prajeme Vám, aby ste s touto školou veľa dosiahli. 

 

Pánu učiteľovi triednemu Dankovi 
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Vždy ste nás svojím športom inšpirovali, 

aby sme za svojimi cieľmi kráčali, 

aby sme sa s odstupom času po ne načiahli, 

aby sme raz svoje ciele dosiahli. 

 

Pani učiteľke Capekovej 

Ďakujeme Vám za časté rady, 

ktoré boli toľké razy... 

Tak, ako kvočka stráži kuriatka krídlami svojimi, 

tak aj Vy ste držali ochrannú ruku nad nami. 

 

Pani učiteľke matematiky Horváthovej 

Často boli Vaše hodiny plné smiechu, 

aj keď ťažké príklady by sa nezmestili 
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ani do veľkého mechu. 

Matematika mnohým z národa nejde, 

ale nikto nečakal, že nám to tak skoro prejde. 

 

P. učiteľkám nemčiny, Pospechovej a Wefersovej 

Samé der, die, das,  

poplietlo sa mi to zas. 

Pre našich predkov bol to národ nemý, 

dokonca aj dnes sme z toho vykoľajení. 

 

Pani učiteľke slovenčiny Bauerovej 

Po slovensky hovoriť je krásne, 

a preto sa to dostalo aj do tejto básne. 

 

Všetkým našim štyrom učiteľkám angličtiny  
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Tento jazyk už ovláda polovica sveta, 

s angličtinou sa po svete dobre lieta. 

Vy ste však ostali s nami, 

aby sme túto reč vedeli aj my. 

 

Pani uč. fyziky a chémie Sadlekovej 

Samé vzorce, glukóza, fruktóza a galaktóza. 

A ja som mal pocit, že ma chytá skleróza. 

Chemické reakcie boli niekedy ťažké 

a ja dúfam, že vedomosti budú nielen v taške.  

 

Pánu učiteľovi geografie Ištokovi 

Učili ste nás o rôznych krajoch, 

prípadne o aglomeráciách, 

o počítačových údajoch a aj o prezentáciách. 
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Za to všetko vám, drahí učitelia, ešte raz ĎAKUJEME. 

A dúfam, že to aj vo svojom živote 

patrične zužitkujeme. 

 

Rodičom 

Vychovávate nás od malička, 

niekedy to bola zaujímavá pesnička. 

Neraz to bola neplecha, 

občas zaúradovala varecha. 

Nespočetnekrát ste nás do učenia poháňali, 

to, že ste nám dobre radili, 

sme až neskôr pochopili. 

Teraz vám hovoríme: 
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Dobre ste nás vychovali! 

Teraz si len na to dobré spomínajme 

a vám za všetku vašu snahu poďakujme! 

 

Spolužiakom 

Na začiatku sme sa tvárili ako anjelici, 

a pritom sme boli poriadni nezbedníci. 

Za týmto časom mi bude smutno, 

dúfam že nikomu nebude otupno. 

Že ste vždy boli ochotní pomáhať, 

za to vám teraz tu ďakujem. 

Je škoda, že sa budeme rozchádzať... 

Všetko dobré vám v živote prajem! 
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Kniha 

Richard Szabó, 2017 

   

Kniha je ako portál. 

Do ktorého, 

keď sa ponoríme, 

tak vstúpime 

do sveta fantázie, 

kde neexistuje stres, strach, bolesť... 

Je to svet voňavý ako lízanka. 

Je to svet, 

v ktorom nie je zlo. 

A keď vyjdeme von, 

sme uvoľnenejší 

ako vankúš. 
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Modlitba  

 Lucia Luptáková, 2016 

 

Môj drahý Nebeský Otče! 

Túžim k Tebe prísť, spolu s Tebou žiť. 

Už nechcem ďalej viesť boje. 

Boj so svetom ma zvádzal, viem, 

ale Ty si nad týmto svetom zvíťazil... 

Je to tak, i to viem, 

Ty si Pán a Kráľ môjho života! 

Ďakujem Ti, že si i moja istota! 

Ďakujem Ti, že mi dávaš istotu 

večného života! 

Bez Teba mám pocit beznádejný, 

ale s Tebou je môj život o nádeji. 
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O nádeji, ktorej inde na tejto Zemi niet. 

Drahý Otče, ďakujem Ti, 

že Ty si moja nádej. 

Jedine  po Tebe moje srdce túži! 

Túži uzrieť Tvoju Svätú Tvár! 

Tvár, nepoškvrnenú hriechom, 

Tvár, ktorá je čistá ako prameň, 

daj sa mi, prosím, napiť 

z Prameňa vody živej! 

Ty si i ten Prameň s vodou živou, 

Ty si Prameň, ktorý nikdy nevyschne! 

Daj sa mi, prosím, napiť 

z Prameňa vody živej! 

Z vody, ktorá mi dáva zasľúbenie 

večného Života! 
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Bože, buď, prosím, i dnes 

Pánom môjho života. 

 

 

 

Poďakovanie za nový deň 

 Lucia Luptáková, 2016  

 

Drahý môj láskavý Otče! 

Veľmi pekne Ti ďakujem 

za dnešné ráno. 

Otče môj i Pane môj, ja viem, 

Že Ty si ma ochraňoval po celú noc. 

Ďakujem Ti, že jedine Ty si Ten, 

Kto je so mnou i cez deň i v noc. 
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Ty bdieš nad každým človekom. 

Keď si to vlastne uvedomujem, 

je to jedinečný pocit. 

No však to nie je len obyčajný pocit. 

Je to jedinečný pocit 

istoty Božej prítomnosti. 

Že taký veľký Boh, 

ako je Pán Pánov a Kráľ Kráľov, 

dokáže byť s takými malými bytosťami, 

ako sme my. 

Je to také jedinečné, 

že nad tým žasne celé nebo. 

Celé nebo obdivuje 

Kristovu Spravodlivosť a Lásku. 

Jeho láska k Nám, 
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malým bytostiam, 

bola až taká veľká, 

že sa až tak pokorila a ponížila, 

že sám sa zmaril 

pre nás a za nás. 

My sme pre Neho takí vzácni! 

On na Golgotskom kríži 

trpel za každého z nás! 

No nie je to krásna predstava? 

Boh, ktorý stvoril mňa i Teba, 

zmarí samého seba, 

aby zachránil mňa i Teba? 

Je to radostná zvesť, 
Evanjelium o večnom živote! 

Toto Náš Pán a Kráľov Kráľ 
učinil pre mňa i Teba! 
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