Názvy recitovaných básní

1. Báseň o požehnanej dlani
2. Vyznanie v slzách
3. Zlatá priadka
4. Poznanie
5. Kliatba lásky
6. Autogram
7. Kráľ dotykov
8. Žiarlivé predstavy
9. Stromy v nás
10. Biela šatka
11. Mydlo
12. Lyžičky
13. Pieseň
14. Aká som
15. Báseň o Tvojom hlase
16. Jar
17. Pre slzy čistých
18. Jabloň
19. Neviem
20. Svetlo srdca
21. Margaréty
22. Anjel zo šúpolia
23. Maľovaný sen
24. Ľudská Odysea
25. Báseň o krásnom mlčaní
26. Balada o chlebe
27. Až pod oblohou

Janka Bernáthová-Lehotská

Moje básne sú malé záložky v knihe
života medzi stranami, na ktoré
nemôžem, alebo nechcem zabudnúť.
bernathova.blog.sme.sk

Pozvánka

Janka Bernáthová-Lehotská
Svoje prvé básne uverejňovala v obecnom
časopise Kráľova Lehota. Do literatúry vstúpila
básnickou zbierkou Balada purpurovej ruže
(2008), ktorá obsahuje sentimentálne ľúbostné
reflexívne básne. Ďalšia básnická zbierka Listové
tajomstvá, vyšla v roku 2012 a venovala ju svojím
najbližším i rodnej obci Kráľová Lehota. Je
členkou A(utorského) klubu založeného v Banskej
Štiavnici. Na webovej stránke
htt://bernáthova.blog.sme.sk aktuálne publikuje
vlastnú tvorbu a články o kultúrno-spoločenskom
živote banskoštiavnického regiónu.

Nitriansky samosprávny kraj
Knižnica A. Bernoláka v Nových zámkoch
Literárny klub GENERÁCIE

pozývajú milovníkov poézie
na

Literárne pásmo z tvorby
Janky Bernáthovej-Lehotskej

Báseň o krásnom mlčaní

(za prítomnosti autorky)
O mne:
Som karmínová bašta vystavaná z krívd, ktoré
čas pozliepal slzami. Som karmínové víno
zrejúce v žeravých bolestiach. Som karmínová
ruža polievaná súcitom padlých anjelov...

23.2. 2013 (sobota) o 16.00 hod.
spoločenská sála knižnice,

Sychravý večer a čaj s medom,
staručká lampa na stole.
V nežnom objatí mlčím s tebou,
bez slov sa láska rozpovie.

Turecká 36, Nové Zámky
Listové tajomstvá
Knihu poézie vydala autorka Janka Bernáthová Lehotská v roku 2012.
V knihe nájdeme básne inšpirované láskou a
obrazový materiál, ktorý zhotovil fotograf Marian
Garai sčasti priamo pre knihu a sčasti ako voľnú
tvorbu. Listové tajomstvá vychádzajú v dvoch
verziách ako kniha, aj ako kniha + multimediálne
DVD. Do básnickej zbierky pózovala Petra
Pileková, učiteľka tanca, ktorá pochádza z Nových
Zámkov.

Mlčíme v krásnom rozhovore,
mlčíme v piesni pre nás dvoch,
mlčíme ako brezy holé,
mlčíme ako sviece v kostoloch.
Mlčíme krásne po dotykoch,
mlčíme v dvoch sŕdc súznení,
v izbe, kde tikot hodín stíchol,
pre náš lásky čas jesenný.

