
Vynikajúci úspech študentov OA Michalovce v literárnej súťaži  

„ZEMPLÍNSKE PERO 2020“ 

V mesiaci októbri sa uskutočnil už 22. ročník regionálnej súťaže literárnych 

talentov v oblasti poézie a prózy, ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj žiaci našej 

školy. Pravidelnosť v písaní a vzájomná konfrontácia študentov v oblasti rôznych 

žánrov (či už lyrických, poetických aj prozaických) im prináša ovocie úspechov 

posledných minimálne 15 rokov. Tohtoročná jesenná úroda literárnych plodov 

bola mimoriadne bohatá.  

V III. kategórii – kam patria študenti všetkých typov SŠ, sme získali v oblasti 

poézie a prózy dve prvé a dve druhé miesta.  

Náš talentovaný študent Peter Dremmel III. B získal dve 1. miesta. 1. miesto 

v oblasti poézie za svoje lyrické verše a tiež 1. miesto v oblasti prózy za svoje dve 

existenciálne poviedky.  

Ďalšími úspešnými študentkami sú Karolína Paulinová II. B – 2. miesto 

v oblasti poézie a Lívia Ľosová II. B – 2. miesto v oblasti prózy (2 poviedky).  

Našim úspešným literárnym talentom srdečne blahoželáme a želáme veľa 

kreativity, invencie, pracovitosti a v dnešnej ťažkej dobe aj veľa zdravia.  

Predstavujeme súťažné básne Karolíny Paulinovej II. B a Petra Dremmela III. B 

 

KAROLÍNA  PAULINOVÁ: PREHRANÁ HRA 

Oči zmáčané v slzách, 
pozerajúc do zrkadla, 

myseľ zamotaná v klamstvách, 
prečo som tak osamelá? 

Vedela som to, 
už pri prvom stretnutí, 

to tvoje milé gesto, 
na dlhý čas ma zarmúti. 
Zaľúbil sa do teba každý, 

koho si však ľúbil ty? 
Povedz už konečne čo ťa ťaží, 

už nehraj tieto hry. 
Nechcem hrať ďalej túto hru, 

vždy si bol dobrý hráč, 
priniesol si do môjho života tmu 

a nestačí to tvoje „prepáč“. 
Jediné čo mi po tebe ostalo, 

je zlomené srdce, 
tvoje správanie ma oklamalo, 

nie však každý to chce. 



Dobre vieš čo si spôsobil, 
uvedomuješ si svoje činy, 

zlé veci si urobil, 
zaslúžiš si pocit viny. 

Vyhral si túto hru, 
nie však so mnou, 

nazbierala som odvahu 
a prehrala so cťou. 

Pomaly zabúdam na prehru, 
verím svojmu úsudku, 
prijmem túto zmenu 

a idem naprieč osudu. 
Si ako sladké pokušenie, 
vždy som ti to hovorila, 

no musím ti povedať nie, 
ľúbiť ťa je prehraná hra. 

 
 

PETER  DREMMEL:  STERILEA 
 

Organické pohyby živočíšnych buniek 
zrazu v ľuďoch budia hrôzu. 

Do sterilných pavučín stále padá vidiek, 
smejú sa tí, čo za to môžu. 

Nemocničný interiér nitiam módy padol, 
zašitý do látok bežného vnímania. 

Ortodoxne pustá jednoduchosť prišla nadol, 
prišla na zem, z veľkej krajiny snívania. 

Prenikla do sveta ako mravce, 
ani nevieš ako. 

Hýbe sa ako stavce, 
celistvo a jednako. 

Ako čerstvo vyliahnuté pavúky, 
predrala sa ľuďom do hláv. 

Z lesov spravila lúky 
a rozsievky z kráv. 

A všetko je sterilné, nemocničné, 
vydenzifikované, jednoduché a pusté. 

A preto ľahko je rozmýšľať nad svetom, 
ktorý nie je komplikovaný. 

Ľahko je žiť, 
keď niet sa s čím trápiť 



 

 

 

 


