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Dom, 
kde žijem
Laco Novomeský



Za mestom6



7 Černošky bežia nadol do doliny ku mne,
v húfe sa valia, každá náhlivá.
Rukami konárov si pridŕžajú umne
náklady zeleného na hlavách.

Všetky sú nahé. Rovníkovú páľu
sálala bronzovina tiel ich osmahlých.
Knísavo pribiehali, hádam z rituálu
vo vetre v tempe pískačovej píšťaly.

Ide byť jeseň. Po nej zima príde.
A ja sa okúňam, jak prichytený pri čine.
Ale tie krásne, štíhle černošky som videl
v tých bukoch vzpriamených tu. V tejto bučine.
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Dom a dym10



11 Do neba volajúca čierna krivda čadu
z kúreniska sa nahor kundolí
a mocuje a pechorí sa na tú
výšavu na poli,
výšavu vyhúknutú na poli,

na náš dom, na náš vežiak mocný, čo si
však myslí: márny dym, a hlavou do steny.
A ignorujúc jeho velikášske pózy,
čnie nudný, začmudený v jeho kundrení.



Prievozská12



13 Neprejdem cez ulicu
odtiaľto do tam,
čo áut tu mľaská po asfalte,
čo ich len tade šustí,
jak staré bankovky,
ktoré noc rozmení
na množstvo drobných mincí
a tie len klop-klopkajú v krokoch osamelých chodcov
ďalej, dnu, do tunela bezútešnej tmy.



Vlčie hrdlo14



15 Vo Vlčom hrdle na kus za Prievozom
vo dne a v noci horí plyn,
jak prísna hranica,
v ktorej sa krásna čarodejka hrdí
dôstojne, bez reptania, ani svätá z Arcu,
bez stenu horí, nahor, dohora,
jej plameň žiari na noc najviacej.

Keby sa starý Dunaj štveral tadeto,
nie až tam v diaľke oproti,
iste nás bodne špicou nebožieca,
v ktorom sa vidí,
hoci jej odlesk býva trápne trasľavý
jak nohavice starcov šuchoravých,
ich písmo nezreteľné,
alebo reči,



16 tie nesúvislé reči frfľavé.

A tak len jasnou gloriolou ctí si
úsilia tohto mesta v žiare na obzore,
keď stoporená, vzdorne
jak hlboký tón píšťaly tu stojí
z nepravdepodobného organu,
na ktorom regenschori
snáď iba nadšený, snáď pomätený celkom
rozihral melódiu
a bodku kladie za ňu.

Alebo bude ako od prvoti
vídavam ju: len zástava,
ktorú už rozvinúť nie je v ľudských silách



17 a po sám koreň vyplazený jazyk
na explóziu mnohorakých hviezd,
na ktorých tma sa díva vyvaleným okom,
jediným okom
zamysleného mesiaca.



Dom v burine18



19 Jak prudké vlnobitie k pätám nášho domu
doráža búrny príval buriny,
až sa ten kolos zdesil: načo, kedy, komu
bude tá planá zeleň?
    Kdežto ja...!

Ako on,
má účel zreteľný a veľké poslanie.
I číslo nad dverami. Napokon
poschodia drží nad sebou a ona jeho tôni
uberá miesto iba.
    Nevdojak
a iba úchytkom som vypočul z jej zeleného šumu,
či vie to namyslenie, že jej slnce cloní,
že vlaha z jeho strany ani na dlane,



20 že jej tu priestor kradne. Atď. A pod.
Jednako vyrastala. Proste z nerozumu.
Bez úvah. Že sa žiť jej chcelo. Z práva na život.



21



Na studničke22



23 Jesenin v Moskve, tuším, po Tverskej
triumfom v poézii, možno v láske spitý,
alebo Jesenský, toť na Martinskom korze,
pán doktor z Jesenovej
vedeli takto novou paličkou
švihácky švihať do vetra,
len tak,
ako tu holým haluzím
na stromoch ošklbaných
šklbanské vetry nespratné
vypláca táto jeseň,
že bláznivo a bezhlavo sa ženú
z ozimín do zimomriavok zím
len tak.



24 Pod oblokom



25 Do zmätku haraburdia hodeného bokom
k zhúžvaným novinám,
v ktorých už vietor číta stránky po stránkach,
ku všetkým roztrepaným črepom pod oblokom
pribudla jedna,
jediná jedna smutná topánka.

Na prvý pohľad bola celkom súca,
nie ako iné z týchto miest,
pažravo hladné. V nenásytnom pysku
s prischnutou slotou.
Naozaj neviem, prečo zrazu za horúca
octla sa na smetisku.

Aj som je vravel ako Tolstoj: Ujdi predsa stade!
No, nepohla sa. Vari pre strach, že ju doženú?



26 Hynula v clivotách, že odvrhla ju noha,
pre ktorú všetko dala. V páľave i blate
aj vlastnú kožku svoju, kožu koženú.
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Z Bajkalskej 
cesty

28



29 Skoro jak na obraze, ktorý vyšiel z módy,
akože všetko vyjde z nej, čo vchádza do pamäti,
aby z nej vykročilo nanovo a opäť,
skoro jak na obraze, vravím,
štvorce sa naháňajú po tme úzadia.

Najprv sa zjaví jeden, nad ním druhý, tretí
a ďalší popri ňom.
    Alebo,
akoby siahla do klávesov
ozrutnej harmoniky
a preberala sa v nich sem-tam do únavy,
od osamelých tónov nahor po akordy
hmlistá tma tejto neúnavnej noci,
rozsvecujú sa okná na trávnických domoch,
na detskej stavebnici mnohookých domov
a hrajú, hrajú! Komu vyhrávajú?



30 Lepkavý ťarbák,
zákerne, poza bučky
prišiel im ukradomky vpadnúť do noty.

Mnohoramenný pach a ešte jeden pri ňom
– zdochlina naničhodná, skrýša črvačia – 
dusí sa pod oblohou.
A naisto by zlízal čerstvý mesiac na nej,
lízatko oranžové,
len keby mohol až ta,
cez hmlu a kúštik nad ňu.

Lež takto iba zbožné pastorále 
hrdúsi, 
hrdlo mu dusí v hrdom mene civilizácie.
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Trávniky34



35 Naproti mesto. V oknách lakťami
svetiel sa drží nad tmou. Nad tmami.

Do nich sa díva, než sa ponorí
jak loď pri stroskotaní na mori.

A pohŕda tou mŕtvou mútňavou,
hoc ju má po oblohu nad hlavou,



36 skoro po samú večnosť večitú.
Kým popri svetle svetlo streží tu

len jednu chvíľu, možno zármutku,
možnože šťastia, čo sa naskutku

rozplynie zrazu na tmu v tejto tme
a nocou zastrie toto súkromie.



37 A do nej, ako konár do blata,
naproti celé mesto zapadá,

až svetlá zhasnú do samého tla
a zmiznú z okien jak dni, ako priatelia.



Nebo 
na zemi

38



39 Jar kráča detským krokom. Kabely
na chrbtoch ešte, no už s guľkami
do guliek triafajú chlapci a veselí
tou tamtú ženú k jamke, do jamy,

až sa v nej sfarbí skladba pestrých hviezd,
náhle sa zjavujúca chvíľa nebeská.
Keď popreháňal všetky ostošesť,
skmasne ich výherca a strčí do vrecka.



40 ***



41 Spŕchlo a blatá rozčľaptané,
maras a ločprdina
vinie sa okolo hrdla nášho ponurého domu
jak šošovičné zrnká korálové
na kúštik pod úsmevom
heľpianskych krásavíc.

Ale tá babka zo siedmeho,
horkýže neba,
poschodia leda, teda nedosiažtik k nemu,
prusliak už nenadiaty,
len kasanica rozhojdaná na nej,
vyzváňa naliehavo, vari na nešpory;
teda tá zo siedmeho
etymologizuje svoje poschodie:



42 schodí schod po schode,
akoby prichodila z horných kopaníc,
a kráča po bahnisku rozmáčaných novín,
po šupkách všetkých plodín
pre všetky stoly všetkých poschodí,
a predsa jej je clivo,
keď stúpa ako toť, a nebolo to dávno,
v neistej mokrine a v sypkom mrholení
do poludnia po tlejúcom lístí
pod horou,
nadol.



43 A ako prekračuje konár zlomený,
cnenie jej závidím,
i slastné šťastie z neho,
z podvrhu tejto podlej zámeny.



44 ***



45 Na protest proti zvedavosti okružia
mlčí náš dom a vztyčuje sa nemý,
kým slonie uchá, veľké uši lopúšia
strihajú dookola, pritisnuté k zemi

a načúvajú, aby nám i potomstvám
zdelili, čo je v jeho onemení,
a chlapci z domu všetky jeho tajomstvá
ťarbavo čarbú na tie mlčanlivé steny.



Na balkóne46



47 Nebesá pofŕkané fľakmi oblakov
sú maliarove zafúľané háby.
Keď pani maliarovú trýzeň z osamenia trápi,
priehrštím plným načrie do mrakov

a máča, pláka, žmýka túto pestrotu,
až zas len zmätok škvŕn a pruhy zvýšia po nej,
potom ju v trenírkach a tričkách suší na balkóne.
A vykukuje slnce, aby bolo tu.



***48



49 Len tak sa prikrývame, krátkym paplónom,
div, že nás neoziabe pomaly.
No ani večný šum a rachot pred domom
nezakryl klavír, ktorý do škály

naberá výšku teraz. Ako lietadlo
stadiaľto štartujúce s ťažkým hrmotom,
čo ešte skôr než nad Dunajom zapadlo,
zmĺklo. A mlčí chvíľu v mušacinci napotom.



Záhradník50



51 Vahadlo ešte dvíha čerstvé vedro vody,
no žeriav sa už namáhavo vzoprel na obzore
a hľadá miesto pre svoj ťažký náklad,
akoby vraj miesto nikde nebolo,
len tu na tejto rozmáčanej zemi,
ktorú už po toľký raz olizuje voda
jediným, krátkym, vytučeným špľachom.

Záhradník balí kufre.

So všetkým vyrovnaný skladá haraburdy,
lež tie sa nie a zrovnať nedajú,
veď načo mu aj budú všetky staré krámy:
motyky dotýkavé,
hrebene hrablí neohrabaných,



52 zmotané hady hadíc.
lopaty hrdzavé, no hrdiace sa stále
alebo toľké rýle,
na novom,
načo?

Už má aj byt a miesto vo výhľade
a rozhľad.

Náramný pohľad z deviateho na rozľahlé mesto,
na polia polievané z lesklej kanvy slnka,
na priestor svetlom zaliaty;
storaké jarky ulíc s tokom autobusov;
v páľave hompáľavé brudné bubliny.



53 Nezbedník ledajaký nepretŕhal zasa zeleninu
a tá len, áno, tá len
nečujne bujnie v parkoch nezbedne.

Na zrelý melón starej synagógy,
na vyhúknuté steblá mnohorakých veží,
zo všetkého sa nechá čosi na semeno,
na vrchovate plnú,
na sýtu misu všetkej Bratislavy.
A čuje dobiedzavú šarapatu hmyzu
v liatine nezreteľnej: huku zadymenom.

A ako môž' byť inak,
veď je len minulosť, je číra minulosť
ukrytá v tuhom jadre pominuteľnosti



54 a tá sa oživuje na minulosť našich videní,
žije v nich krajšie, žije nanovo.
Záhradník zas sa vracia nazad bez obchôdzky,
napoly je už zas na starom, na stratenom poli.

A už len to ho tiesni,
už iba to ho trápi,
či vzíde cesnak
a ako cibuľa.





Rad svetiel 
na obzore

56



57 Noc: priestor bezuzdný a pole nedohľadné,
za ktorým belasie a do jesene chradne
pri svojej zámernosti chladnej
sinokvet žiariviek,

pozorne sledujúci tučnú kvapku dažďa,
jak čľapne do bariny. Ona, ako každá
doprostred kola vody, čo by bičom prašťal,
a to je pľušť.

Ešte sa zmužnie v tomto obkľúčení
zlovestných kruhov, v ktoré zrazu zmenil
jej nečakaný pád. A, pozrite sa, mieni,
tuším, že nazad, do mračien.



58 Ale to nie je možné vymaniť sa z kruhu!
Nakoniec zovrie jednu ako druhú
a kvapky číročisté v zablatenom rúchu
pribudnú v kaluži.

Nevädze popri sebe po širokom kraji
do noci chradnú v rade na jeseň i v máji
len preto vari, aby vyzvedali v taji,
či je to ozaj takto najlepšie.



59



Korheľ 
sa vracia 
po polnoci

60



61 Len taký náznak číry, taký svetlý fľak
sa hemží tu i tam. A ľaľa, na kus ti
v ústrety beží. Aj sa pohrúži,
váľa sa nehanebne v každej kaluži
a čerí brudnú vodu na povrchu mlák
hlavatá hlávka kučeravej kapusty:
belasý mesiac.

Mária, panna večná!

Chce sa ti kričať, volať o pomoc.
Veď ešte ta idúcky mesiac jedine
kraľoval na výsostiach v gloriole hviezd,
nazad už sotva možno prejsť,
aby sa nevyškieral v každej barine.



62 Nebodaj nenastala dlhá, nekonečná
a bezútešná, stomesačná noc?!

Nad ktorú nevyhupne gymnastickým kmitom,
nezovrie Vlčie hrdlo v nežnej náruči
ružové brieždenie. A po ňom v premýšľaní tichom
chlpaté slnce sotva vysuší
rozbité zrkadielce kalných kaluží,
pretože bude temno iba, mesiace a snenie.
A to teda bude, páni moji, chyba!
Lebo aj pijatika preto chutí iba,
že po nej príde raz a zrazu vytriezvenie.





64



65



Tieň66



67 Vláči sa za mnou dlhý, dlhočizný
a lepí sa mi stále na päty.
Pod svitom lampy kázal som mu: zmizni!
no on ma predbehol a kráčal vzápätí

predo mnou. Na krok, potom na dva kroky
a celkom určite ma viedol na posmech,
nič nedbajúci na to, že mám svoje roky
a jak ja, nemysliaci na to, kde to sme.

Len plecom trhol, keď som trhol plecom,
zredol a predĺžil sa, keď som pridal krok,
už som bol v pomykove, či som a či nie som,
no on len rástol ako renta o úrok.



68 Zrazu ma znova, zrovna ako predtým,
obišiel znezrady a krokom sliedivým
ma stíhal po lampu, ktorá ešte svieti,
kde zmizol ako gáfor, ako sen či dym.

Až sa tu z vreca vykľulo aj šidlo.
Akým len mátožnostiam dostal som sa v plen.
Veď štrachal som sa sem až pod svietidlo,
aby som mohol prestúpiť svoj tieň

a kráčať bez sprievodcu sám a samotinký
v záplave svetiel ako v jase dní.
Ale to nie je možné. Pozri na hodinky.
Je polnoc polnočná. A sám si v tme a z tmy.





Rekviem70



71 Je jeseň hrdzavá. Za listom padá list,
za listom tisíc listov, lístie padajúce,
na ktorom výstrahu, jak škvrnu na obruse:
nemožno do života prísť a neodísť,
jedinú výstrahu som zazrel naliehavú.
Tým naliehavejšie, že v listoch hrdzavých
dvoje rúk do bezvládna, do vankúšov hlavu,
do ticha v umieraní naposledy vzdych
potichu klesajúcim vnímam v pomysle:
zhasnutý život dožitý. A k jeho pádu
pád listov dohorených do slôt listopádu
priplieta sa mi v mysli súvisle

v jeseni hrdzavej. Veď v listoch zhúžvaných,
ráňaných nesmrteľnou smrťou k nepotrebe,



72 sú ako zaručené výhry v našom žrebe
vráskami dokrkvané tváre starcov. Tých
zhrbených starcov, ktorí len čo do zelene,
keď nemôže byť iný, ďalší posledný,
chceli by zas, jak vlani, znova nezmenene
dogúľať guľku svojich zimomrivých dní
a nad hromadou lístia myslia v pohnutí,
že život smrť je iba, z ktorej na priepustku
na vlastnú rakvu hádžeš sám na seba hŕstku,
omilostenie púhe na čas zo smrti
s podmienkou návratu na konci liet i zím.
Lebo len smrť je tá, čo večný život žije
v nás: neodmysliteľná tôňa amnestie,
v ktorej nám v pätách kráča krokom sliedivým.
Lebo len smrť je tá, čo bola, je a bude



73 vždy, všade vo všetkom a všetko, všade v nej:
črviačik bezvýznamný vo vyschnutej hrude
s chýrečnou veličinou v sudbe rovnakej.
A všetko, komu kedy prichodilo prísť
z nej, zas jej do náručia po skončenej smene
padá, jak neodvratne padá do jesene
na tisíc suchých listov jeden suchý list.

V najvnútornejšom vrecku ukrývame žreb,
o ktorom vieme len, že príde na ťah zrazu.
Ručičky všetkých hodín vykrajujú z času
priezračný krajček jedným, druhým celý chlieb.
Byľ byľku hrdúsi pre vlahu každodennú,
na zviera číha zver a lovec na korisť.
Žijeme smrťou, v smrti, napokon však pre ňu.



74 Ona tým, že je život. A ten musí prísť,
jak po zvädnutých listoch nové prichodia.
Lebo smrť smrťou bude len tým, že je skrytý
jej zmysel nesmrteľný v nás a v každom bytí
tým, že je sama samozrejmosťou života.

(1969)
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Rozdvojenie76



77 Neplač, ak plačeš, nevzlykaj, ak sa ti chce vzlykať.
Len rušaj vpred a smelo a odnikiaľ a nikam.
Môžeš sa spoľahnúť, že náhoda slepá
ti pomôže nájsť jeho a naisto aj seba.

A nezačleňuj veci kamsi do neznáma,
nehľadaj ich pôvod v čudnej ríši zdania,
nečuduj sa im celý ohúrený,
veď všetko má svoj koreň v našej čiernej zemi.

Tam je ich vznik. Tam kotvia korienkami,
ako keď námorník ju šmarí gestom priamym,
hľadajúc najsúcejšie miesto pre ňu,
pre starú zafúľanú kotvu zhrdzavenú.

V nezbedných hĺbkach mora vše sa ťažko meria,



78 lež čo by básnik nezaklesol do prímeria,
nech by sa aj stalo; stvora, klesajúca do nôh,
pojme ju vozvýš, až nad seba z týchto trápnych polôh.

Len pravdu povedzme si, nech by bola aká,
či je zem ozaj plodná, či ju zmáča mláka?
Vyhúkne nenazdajky ani zo zámotku
motýľček pochabý a kväcne za veršíkom bodku.

Hľadám a hľadám čo len náznak zmeny,
tú, čo by zo mňa sňala kliatbu rozdvojení.
Prisahám, aj na to by som pristal,
že z fantázie vezmem čo-to do priehrštia.

O viacej by som namojdušu nestál.

(apríl 1971)







81 Dom, kde žijem, dom, kde umriem

   Laco Novomeský sa nikdy nestal klasikom. Jeho pulzujúca, premenlivá a dramaticky 
naladená poézia je natoľko dynamická, že sa na nej nezachytáva patina. Klasika prechádza 
kŕčom pozlátenia, ktoré jej dáva punc lesku, no zároveň ju umŕtvuje; klasické dielo je 
dokonané, hotové, akoby zbavené tajomstva, risku a tým aj života. To sa z Novomeského 
poéziou doteraz nestalo a zdá sa, že ani nestane. 
    Laco Novomeský bol básnik, ale urobil chybu. Viac dôveroval slovu novinárskemu ako 
slovu poézie. Aj preto jeho publicistické články naplnia šesť hrubých zväzkov a na jeho verše 
stačí zväzok len jeden. V úsilí o zmenu sveta pre človeka uprednostnil praktické, angažované 
slovo novinára, ktorému rozumel každý, pred estetikou a pravdou poézie, ktorej rozumejú 
len nemnohí. Toto rozdvojenie s ním šlo celý život, odkedy sa ako mladý začínajúci učiteľ 
stal redaktorom literárnych časopisov a novinárom, čo vykonával celých päťdesiat rokov 
(1923 – 1971), ak mu to dovoľovali okolnosti. 
     Novomeský nebol svetobežník a život ho predsa poslal na všetky svetové strany. Narodil sa 
v uhorskej Budapešti (1904), prvú novinársku skúšku zažil v Ostrave po boku neskoršieho 
prvého robotníckeho prezidenta K. Gottwalda (1925 – 1929), potom nasledovalo desať 
redaktorských a reportérskych rokov v Prahe. Udalosti druhej svetovej vojny spôsobili, že 
Novomeský navštívil ako delegát Paríž a  slovenských dobrovoľníkov v  Madride (1937), 
z poverenia Slovenskej národnej rady rokoval s  exilovým prezidentom Československa 
E. Benešom v Londýne (1944) a neskôr, s tým istým zámerom, pracoval v Moskve (1944 
– 1945). Po vojne začal ako minister školstva v Bratislave, ale stal sa terčom politických pro-
cesov, ktorých následkom bolo väznenie v Prahe, Mírove a Leopoldove (1951 až 1955). Až 
začiatkom šesťdesiatych rokov sa mohol vrátiť k manželke Karle a dcére Elene na Slovensko 
a po pár mesiacoch sa nasťahovali do „paneláku“ v Bratislave, o ktorom napísal básnický 
cyklus Dom, kde žijem. 
     Tento cyklus uzatvára básnickú tvorbu Laca Novomeského, no pre slovenskú poéziu to 
bol aj tak impulz, ktorým básnik Novomeský podľa slov J. Zambora „posúva naša civilizačnú 



82 poéziu k novej aktuálnej problematike a otvára problémovú »sídliskovú« poéziu“. Už 
predtým si Novomeský vybudoval renomé vynikajúceho básnika, inšpirujúceho gen-
erácie mladších autorov. V  jeho tvorbe nájdeme modernú sociálnu baladiku (zbier-
ka Nedeľa, 1927), odvážnu avantgardnú metaforiku (zbierka Romboid, 1932), ale aj 
vygradovanú obraznosť s významovou aktuálnosťou a nadčasovosťou v zbierkach Ot-
vorené okná (1935), Svätý za dedinou (1939) a Pašovanou ceruzkou (časopisecky 1940 
– 1941, knižne 1948). S výrazovou silou sa do literatúry vrátil po prepustení z väzenia a po 
občianskej rehabilitácii. Najprv dvoma básnickými skladbami Do mesta 30 min. a Vila 
Tereza (obe 1963) a o rok neskôr dôležitou knihou reflektujúcou pobyt vo väzení a prvé 
roky na slobode Stamodtiaľ a iné (1964). 
     Básnický cyklus Dom, kde žijem chronologicky nasleduje za zbierkami prvej polovice 
šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia a  publikoval sa na pokračovanie v  časopise 
slo-venských spisovateľov Kultúrny život roku 1966. Sľubne sa rozvíjajúci zárodok 
budúcej básnickej zbierky však Novomeský do samostatného vydania nedotiahol. 
Zakrátko začalo kulminovať reformné úsilie v Československu, ktorého cieľom bola 
demokratizácia politického zriadenia, rovnoprávnosť Slovákov a Čechov v spoločnom 
štáte a samozrejme väčšia sloboda vo všetkých sférach života. Novomeský sa aktívne 
zapájal do tohto procesu, ktoré sa skončilo tragicky vojenskou intervenciou v auguste 
1968, a básnickú činnosť vedome odsúval do úzadia, aby sa naplno venoval naliehavej 
politickej situácii. Od roku 1966 napísal už iba dve básne Rekviem (1969) a Rozdvoje-
nie (1971), ktoré zásadným spôsobom bilancujú nielen autorove posledné roky, ale aj 
jeho celý dovtedajší život. Novomeského zdravotný stav totiž naznačoval, že toto môžu 
byť posledné básne, ktoré vôbec napíše, a dom, kde žije, sa stane domom, kde umrie. 
To sa napokon skutočne stalo a po ťažkej chorobe, ktorá ho na päť rokov pripútala 
na lôžko, zomrel počas babieho leta roku 1976. 

Ján Gavura



83 Z tmy do postromantickej nirvány

   Martin Tomori alias Zgrnd je mladý výtvarník z Košíc (1985), momentálne študent 
Ateliéru videa a multimediálnej tvorby na VŠVU v Bratislave. Svoju pozornosť sústreďuje 
na digitálnu grafiku, maľbu, animáciu a príležitostne aj na hudobné projekty.
  V  centre jeho vnímania nájdeme celé spektrum „skutočností“ a „neskutočností“ 
každodenného života, ktoré sa formuje pod vplyvom podvedomia, kolektívneho (ne)
vedomia alebo delirických ilúzií. V asociáciách z Tomoriho ilustrácií sa zakaždým generuje 
nepostihnuteľné magické svetlo, ktorým si v originálne štylizovaných svetoch odrazu 
môžeme posvietiť na cestu postromantickou krajinou panelových domov, kde žijú naoko 
osamelí a beznádejne stratení mladí ľudia jeho generácie. S vrodeným citom pre nostalgiu 
Tomori vmiešava do digitálnych obrazov fascináciu horormi, akčnými thrillermi a polo-
zabudnutými hrdinami. Autora priťahuje možnosť kombinácie týchto rozličných snových 
symbolov, a to v rámci ním definovanej ohraničenej plochy. Náhle nás prepadá pocit, že pre 
postavy z obrázkov je čas nepodstatný a všetko je tak, ako má byť. Tomoriho „zenovitosť“ 
však obsahuje aj dávku zanovitosti, ktorá sa v istom bode rozptyľuje do typického tomoriovského 
pacifizujúceho tónu. 
    V autorských animáciách a animovanom videoarte, kde je čas podstatným elementom, 
sa Tomori dostáva k príbehu, alebo skôr k jeho obrysom, a minimalistickému mlčaniu. Ide 
však len o „provizórne“ mlčanie, svoje krátkometrážne animácie už úspešne prezentoval na 
viacerých slovenských a zahraničných festivaloch. Dá sa povedať, že Tomoriho poznávacími 

Prisahám, aj na to by som pristál,
že z fantázie vezmem čo-to do priehrštia.
O viacej by som namojdušu nestál.

Laco Novomeský: Rozdvojenie



84 znakmi ostane nespútaná obrazotvornosť a sklon k novodobému surrealizmu. Napokon, 
priznáva sa k tomu aj sám: „Milujem surrealistický prístup, magický realizmus. Dielo 
evokuje čosi z reality, no zároveň je narušené niečím magickým a snovým. Človek 
prijíma narušenie vlastnej skutočnosti, nabúranie stabilného systému a vracia sa späť k 
fantázii, nostalgii alebo hororovým víziám z rozprávok. Atmosféra je asi jediná vec, ktorú 
si človek uchová ako spomienku na konkrétne miesto, situáciu alebo čokoľvek iné. 
Obdivujem, keď to umelec urobí tak, že to zarezonuje až v divákovom podvedomí.“

www.zgrnd.daportfolio.com

Richard Kitta
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6       Za mestom
10      Dom a dym
12      Prievozská
14      Vlčie hrdlo
18      Dom v burine
22      Na studničke
24      Pod oblokom
28      Z bajkalskej cesty
34      Trávniky
38      Nebo na zemi
40      ***
44      ***
46      Na balkóne
48      ***
50      Záhradník
56      Rad svetiel na obzore
60      Korheľ sa vracia po polnoci
66      Tieň

***
70      Rekviem      
76      Rozdvojenie

81      Dom, kde žijem, dom, kde umriem (J. Gavura)
83                 Z tmy do postromantickej nirvány (R. Kitta)





Laco Novomeský – Dom, kde žijem
edícia rewind

básne © Elena Bútorová 2012
ilustrácie © Martin Tomori 2012
koncept © Ján Gavura, Richard Kitta 2012

obálka, dizajn © Mária Čorejová 2012
literárny redaktor: Ján Gavura
výtvarný redaktor: Richard Kitta
výber zostavili: Ján Gavura, Richard Kitta

© Všetky práva vyhradené
Žiadna časť tejto knihy nesmie byť reprodukovaná ani šírená
bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa

Vydal Európsky dom poézie Košice v roku 2012

Tlač: Vienala, s.r.o.
Vydanie prvé
Košice, 2012

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
v spolupráci s partnermi FACE a Dive Buki
Released with financial support from the Slovak Ministry of Culture 
in cooperation with partners FACE and Dive Buki

ISBN 978-80-971048-0-1


