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Viete, kto je Martin Kolembus? 

 

Nie? 

Nuž Vám to teda poviem. 

Je to básnik. 

Je to cukrár. 

Je to rezbár. 

Je to prírody a života milovník. 

Je to ctiteľ ženských duší. 

Je to otec i starý otec. 

Je to verný priateľ múz. 

Je to ČLOVEK múdrosťou ošľahaný, 

   úprimným srdcom obdarený, 

   vzácnym duchom naplnený 

   a láske k človečenstvu 

   navždy upísaný. 

Ak sa Vám to nezdá alebo zdá až príliš, 

navštívte ho v Lodne, podajte mu ruku, 

pobudnite v tichom rozhovore 

a sami dopíšte ďalšiu stránku. 

 

 

Katarína Šulganová 

Z knihy: Pokrm tela a ducha, 1999 
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Bibliografická poznámka 

 

 

Výberová personálna bibliografia insitného básnika, lesníka a rezbára Martina Kolembusa 

bola zostavená Kysuckou knižnicou v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja pri príležitosti uvedenia Martina Kolembusa do literárneho panteónu v 

Kysuckej knižnici v Čadci.  

Regionálna dokumentácia Kysuckej knižnice v Čadci sa okrem odborných činností zaoberá 

zhromažďovaním, spracovaním a sprístupňovaním informácií o významných osobnostiach 

pôsobiacich v rôznych oblastiach kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života regiónu 

Kysuce. Kysucká knižnica zriadila študovňu s literárnym panteónom Kysúc, ktorým vzdáva 

úctu výnimočným regionálnym osobnostiam a približuje ich návštevníkom knižnice i širokej 

čitateľskej verejnosti. K týmto významným osobnostiam právom patrí aj Martin Kolembus, 

ktorý sa natrvalo svojím životom a dielom zapísal do vedomia kysuckej kultúrnej obce nielen 

ako básnik prírody, ale aj ako skvelý rozprávač a nezabudnuteľná postava celoslovenského 

podujatia Rozprávačské Lodno. V roku 2007 získal Martin Kolembus ocenenie Osobnosť 

Kysúc za humanitnú činnosť s prihliadnutím na jeho básnickú tvorbu.  

Výberová personálna bibliografia dokumentuje autorov tvorivý život a bohatú literárnu 

tvorbu. Materiály, použité pri tvorbe bibliografie, boli čerpané z knižničného fondu Kysuckej 

knižnice v Čadci. Záznamy o publikačnej tvorbe sú doplnené autorským a predmetovým 

registrom. 

Veríme, že bibliografický súpis záznamov o osobnosti Martina Kolembusa, ktorý 

predkladáme širokej verejnosti, poskytne užitočné informácie pri štúdiu autorovej tvorby. 

 

Zostavovateľka 
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Spomienka na priateľa 

 

Do panteónu regionálnych osobností v Kysuckej knižnici vchádza medzi majstrov a 

robotníkov slova Martin Kolembus. Rok pred ním sa pocty dostalo Oskárovi Dubovickému 

zo Starej Bystrice, ktorá je rodiskom i tohtoročného pocteného. Obaja pracovali ako lesníci, 

Kolembus v obci Lodno. Tam sa oženil s učiteľkou miestnej školy Emíliou Minárovou, spolu, 

každý svojou osobnostnou účasťou, sa starali o dcéry Danielu a Máriu a nabádali ich na 

dôverné poznávanie bezprostredného prostredia i na vyššie vzdelávanie. Martinov vzťah k 

nežnej trojici je prejavom rodinnej lásky, zárodkom ľúbostných inšpirácií, budovaním 

trvalých väzieb na ľudí podobného zmýšľania a konania. Keď na dolnom konci obce postavil 

rodinný dom, zabýval sa v doline natrvalo. Nikdy však nezabúdal na rodnú Bystrickú dolinu a 

pociťoval priam neodolateľnú túžbu poznávať ďalšie kysucké údolia a hrebene, neskôr i 

vzdialenejšie oblasti Slovenska.  

Na prízemí vysokého domu s číslom 144 Martin Kolembus srdečne a úprimne vítal mnohých 

hostí. Bol neúnavným a veľkorysým hostiteľom. Ako vyučený cukrár si uctil návštevy 

neodolateľnými chuťami rôznorodého cukrového a tort, jágerkom a inými jedlami zo zveriny, 

častoval ich vínami zo záhradných, poľných a lesných plodov, statočnými ovocnými 

trúnkami. S najbližšími priateľmi do neskorých nočných hodín či skorého svitania vášnivo 

diskutoval v podkroví poľovníckej izby. Vytvoril v nej nezameniteľnú atmosféru, no nikdy si 

v nej nepohovel tak, aby sa nebodaj vyhýbal pracovným povinnostiam alebo odolával 

neodbytným volaniam prírody. Les sa mu stal od skorého detstva rovnocenným domovom 

ako rodinná strecha nad hlavou. Bol širokánskym priestorom s mnohými tajomnými 

zákutiami, zabývaný poletujúcim vtáctvom, drobnými živočíchmi i statnou zverou. K jeho 

povolaniu neodmysliteľne patrilo poľovníctvo, čo zvykne prechádzať do neskrývanej vášne. 

Jemu však nikdy nepomútila hlavu, nevháňala ho do bezduchého poľovania, nestal sa 

chamtivým zberateľom trofejí. Bol vnímavým pozorovateľom, starostlivým opatrovníkom a 

dôverným znalcom zvieracej duše. Popri priateľoch mu v lesoch bývali neodmysliteľní 

partneri poľovní psíci. V ich vnímavých očiach čítal veľké lovecké príbehy, hodné vlastného 

prerozprávania.  

Zrastenosť s prírodou a vnímavé pozorovanie jej živého tvorstva, stotožňované s božským 

riadením, akoby ho posmeľovali do vážnych spoločenských skutkov, ktoré si žiadali aj istú 

odvahu. Bol spoľahlivý partner pri debatách s hosťami po poľovačkách, pri podrobnom 

rozoberaní udalostí po futbalových zápasoch, do ktorých bol pripravený nastúpiť i vo svojej 

päťdesiatke, pri priateľských posedeniach sa málokedy vedel dorozprávať dosýta a do vôle. 

Ak však pociťoval osobnú krivdu, nespravodlivé rozhodovanie nadriadených, znevažovanie 

tradičných hodnôt, porušovanie zaužívaných pravidiel, púšťal sa do otvorenej obrany, 

vystúpiť na obhajobu iných. Nuž aspoň toľko sa žiada na skromnom priestore ľudskej 

charakteristiky veľkého muža a rovného chlapa. Skonkrétniť si ju môžeme čítaním v jeho 

útlych knižkách. Vyjadroval sa vo výstižných slovách, trefných metaforách, v reflexívnych 

básňach, dedikáciách blízkym ľuďom, príbehmi z osobného života, úvahami o spoločnosti, o 

vzťahoch blízkych ľudí či zanovitých priekoch, ktoré iných nenávratne rozdeľujú.  
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Samostatnou kapitolou zostáva rozprávačská vášeň insitného básnika s citlivou reflexiou 

súčasného spolunažívania či užívania si ľudstva. Potreba vypovedať o svojich 

osemdesiatročných skúsenostiach sa stala jedným zo základných podnetov pri formovaní 

národnej súťaže Rozprávačské Lodno. Kým žil, väčšmi ako v úlohe súťažiaceho 

vystupujúceho na pódiu stával na pozícii číreho partnerstva so všetkými účastníkmi. Po jeho 

smrti sa tento vzťah a sympatický odkaz prevtelil na tejto súťaži do Pocty Martina 

Kolembusa, udeľovanej každoročne najuhrančivejším rozprávačkám a dôležitým 

rozprávačom.  

Dušan Mikolaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Martin Kolembus a jeho priateľ- spisovateľ Dušan Mikolaj; prezentácia knihy  

D. Mikolaja Medová baba, Lodno 2006 

(Filip Lašut, 2006) 
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Martin Kolembus – posol dobrých slov  

 

Čím rýchlejšie plynie čas, tým nástojčivejšie nám chýbajú dobrí a múdri ľudia, ktorí 

spomedzi nás odišli. Takým človekom bol aj Martin Kolembus. Odišiel náhle, nečakane. Jeho 

vzácne srdce, o ktorom on sám napísal, že aj po 80-tke bije ako zvon, zrazu, v predvečer 

najkrajších sviatkov roka – 23. decembra roku 2010 – stíchlo. Ani dnes, hoci prijímame 

a ctíme zákony prírody, nevieme celkom prijať, a ani zaplniť, prázdne miesto, ktoré po ňom 

zostalo.  

Ako sme ho poznali? Svieža a veselá myseľ, bystrý pohľad, láskavý úsmev, priateľské slovo 

a neutíchajúca energia, ktorá ho stále poháňala dopredu a podnecovala jeho tvorbu. Celou 

svojou bytosťou sa cítil a bol básnikom. Ctil, hľadal a upomínal pravdu v každej sekunde 

svojho života, v každom slove, v každom verši, v každej básni. Svedkami a sťaby desatorom 

pre nás zostávajú jeho nesmrteľní poslovia – desať básnických zbierok, ktoré vydal vo 

vlastnom náklade a s veľkou láskou a radosťou ich venoval svojim blízkym, priateľom, 

susedom a všetkým ľuďom, s ktorými sa chcel podeliť o svoje myšlienky a pocity – veď 

rozdávať sa cez slovo sa stalo jeho najvyšším údelom. Každá vydaná kniha a s ňou spojená 

prezentácia mu prinášali osobitú radosť, boli vždy veľkým sviatkom a jedinečným zážitkom, 

na ktoré i dnes spomíname. 

Do sveta literatúry vstúpil Martin Kolembus už v zrelom veku a hoci verše písal už 

v mladosti, priaznivé obdobie na ich odkrytie a predstavenie verejnosti nastalo až v roku 

1994, kedy vydal svoju prvú básnickú zbierku Tichý výkrik (prezentácia v Bratislave). 

A potom už v pomerne krátkych časových intervaloch vychádzali ďalšie: Zrno v tŕni (1996, 

prezentácia v Čadci), Pokrm tela i ducha, Zážitky kysuckého horára (1999, prezentácia 

v Kysuckom Lieskovci), Medonos (2001, prezentácia v Martine v Literárnom pamätníku 

Matice slovenskej), Láska je všade (2003, prezentácia v rodnej Starej Bystrici), Okrídlená 

duša (2005, prezentácia v Lodne v rámci festivalu Rozprávačské lodno), Útek do hory (2006, 

prezentácia v Oščadnici v rámci osláv Dňa sv. Huberta), Povznesenie ducha (2007, 

prezentácia v Kysuckom Lieskovci pri príležitosti básnikových 80. narodenín), Hore v hore 

(2010, prezentácia – posledná –  v Kysuckom Novom Meste).  

Svoje verše nechával dozrieť, no občas ich aj nedočkavo, s príslovečnou zaťatosťou 

a sympatickou výrečnosťou posielal medzi ľudí ako okrídlených poslov ľudskosti a túžby po 

vzájomnej láske, pochopení a duševnom obrodení. V každej zbierke zostáva verný svojim 

láskam – Slovensku, prírode a horám, bohu, ženám, zvieratám a v neposlednom rade svojim 

milovaným priateľom (koľkým venoval svoje verše!) a rovnako nemilosrdný k duchovným 

mrzákom - závistlivcom, mamonárom, lakomcom či nadutým hlupákom. Jeho slová sú však 

aj nežné a láskavé, vľúdne a trpezlivé, bojujúce i odzbrojujúce. Tí, ktorí Kolembusa poznali (a 

aj dnes cez jeho knižný odkaz spoznávajú), vedia, že jeho jazyk bol (a je) originálny, svojský, 

nevyumelkovaný, priamy, ľudový a ľudský. Také slová a slovíčka, či slovné prešmyčky, 

zauzlenia či nezvyčajnosti azda nikde inde nenájdete. Kolembusov štýl bol (a zostáva) ako 
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kysucký kraj – cítiť z neho vôňu hliny, šum lesa, spev horských potokov a tlkot nezlomného 

srdca. 

Stretnutia s ním a s jeho tvorbou boli vždy nezabudnuteľné a jedinečné, plné lásky, 

pohostinnosti, srdečnosti a pre Martina Kolembusa tak príznačnej a ničím nezameniteľnej 

človečiny. Jeho tvorba bola niekoľkokrát ocenená. Kysucká kultúrna nadácia mu udelila 

ocenenie a čestný titul Osobnosť Kysúc a on tento titul nosil s hrdosťou. A nosil ho právom. 

No nielen poézia a knihy boli súčasťou jeho výnimočnej osobnosti. Popri svojej celoživotnej 

láske – práci v hore, sa venoval aj ďalším svojim láskam. Ako vyučený cukrár očarúval 

svojimi fantastickými koláčmi, ktoré nemali konkurenciu a bez ktorých si účastníci  

Rozprávačského Lodna či iných kysuckých kultúrnych a spoločenských stretnutí nevedeli 

predstaviť ich existenciu. Nuž, a vôňu a chuť jeho guláša z diviny či vlastnoručne vyrobené 

vínka z lesných i záhradných plodov a liečivé bylinkové čaje ste si zapamätali na celý život. 

S veľkou láskou a fortieľom narábal aj s drevom, ktoré sa pod jeho rukami menilo na krásne 

misky, črpáky, vázy, kvety, náramky a rôzne plastiky. Vkladal do nich poznané i prežité, 

všetky farby a línie prírody, lúče slnka i kvapky dažďa. 

Martin Kolembus nadovšetko miloval život, miloval ľudí, miloval stretnutia a rozhovory 

s nimi. Miloval stretnutia s literatúrou, s básnikmi i spisovateľmi, s ľuďmi dobrej vôle, 

ktorým otváral svoje srdce a dušu. Zanechal nám svoju poéziu, svoje eseje a múdre 

myšlienky, aby sme na neho nezabudli. Nezabudli sme. A nezabudneme.  

 

Katarína Šulganová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martin Kolembus a Katarína Šulganová v útulnej kuchyni jeho domu 

(Filip Lašut) 
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Zo života Martina Kolembusa 

 

Kysucký básnik, horár a rezbár, Martin Kolembus, umelec života s prívlastkom „insitný“ sa 

narodil 6. marca 1927 v Starej Bystrici ako najmladší z desiatich detí. Otcom básnika bol 

furman Štefan, ktorý zomrel v roku 1929, práve na jeho druhé narodeniny. Martin Kolembus 

to v živote nemal ľahké. Vyrastal uprostred prírody. Už ako šesťročný sa stal pastierom kráv 

a popritom chodil do školy. Prvý raz sa viezol vlakom až keď ho sestra Vincencia ako 16-

ročného odprevádzala do Žiliny, kde sa v rokoch 1943-1946 vyučil za cukrára.  

Počas vojenskej služby, v rokoch 1948 až 1950, bol odvelený do Kutnej Hory. Po absolvovaní 

vojenskej služby pracoval ako cukrársky tovariš v dielni pred farským kostolom v Žiline. 

Prešiel viacerými zamestnaniami, osem rokov pracoval ako cukrár, vyskúšal si banícku lopotu 

a krátkodobo robil aj drevorubača. Hora si ho nakoniec pritiahla natrvalo. V roku 1955 dostal 

dekrét „ťažobný lesný majster“ a o dva roky neskôr už s dekrétom „lesník“ spravoval chotár 

obce Lodno, kde sa aj natrvalo usadil. Zamiloval si horársku rovnošatu a rozhodol sa doplniť 

si vzdelanie na lesníckych kurzoch v Čadci a v Žiline. V rokoch 1969-1972 absolvoval 

Lesnícku majstrovskú školu v Kokave nad Rimavicou. Viac ako tri desaťročia zodpovedne 

vykonával poslanie kvalifikovaného lesníka v oščadnickom i lodnianskom chotári, ku 

ktorému neodmysliteľne patrilo poľovníctvo. V roku 1958 si vzal za manželku Emíliu, 

učiteľku základnej školy, s ktorou prežil krásnych 28 rokov. Narodili sa im dve dcéry, ktorým 

bol Martin Kolembus láskavým a spravodlivým otcom. Hora sa mu stala po manželke, dvoch 

dcérach a dvoch vnúčatách najväčšou láskou.  

Martin Kolembus nebol len skvelým cukrárom, drevorubačom, horárom, ale i básnikom. 

Nezáležalo mu na sláve a bohatstve, písal pre čitateľov, aby im zanechal kúsok svojho života. 

Za svoju literárnu torbu sa mu dostalo viacero verejných uznaní a ocenení: Osobnosť obce 

Lodna, cena Matice slovenskej, Literárny počin roka 2006. V roku 2007 získal ocenenie 

Osobnosť Kysúc za humanitnú činnosť s prihliadnutím na jeho básnickú tvorbu. Medzi jeho 

záľuby patrilo aj ľudové rozprávačstvo. Aktívne sa zúčastňoval a každoročne 

spoluorganizoval podujatie Rozprávačské Lodno. Stal sa jeho prvým laureátom a zároveň aj 

viacnásobným oceneným účastníkom na tomto celoslovenskom stretnutí ľudových 

rozprávačov.  

Ako spomína jeho priateľ Dušan Mikolaj: „Nebol vyštudovaným básnikom, nečítal poéziu, 

nepotreboval to. Bol insitným - ľudovým básnikom. Bol básnikom celým svojim srdcom“. 
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Literárna tvorba Martina Kolembusa 

 

Literárna tvorba insitného básnika Martina Kolembusa pozostáva z poézie a krátkych próz. 

Svoje prvé verše začal písať už v mladosti, no všetky svoje zbierky vydal až v zrelom veku. 

Básnický debut Tichý výkrik prináša čitateľom až ako 66 - ročný, keď sa životná zrelosť  

prejavila v množstve zážitkov a básnický talent sa prejavil naplno. Jeho básne sú priezračné 

a čisté ako horské studničky, každé slovo je precítené a prežité. V autorových krátkych 

prozaických útvaroch i vo viazanej básnickej forme cítime konkrétnu nevymyslenú udalosť, 

príbeh, či konkrétneho človeka. Básnikov poetický štýl je ako kysucký kraj - cítiť z neho šum 

lesa a tlkot nezlomného srdca.  

 

 

 

Tichý výkrik  

Bratislava : PRINT-SERVIS, 1994. 141 s. 

 

V prvej básnickej zbierke autor obnažil čitateľom svoju dušu 

a svoje srdce. Vyznáva sa ku svojej láske - prírode, ktorá bola 

preňho súčasťou života. Bola mu nielen prácou, ale aj inšpiráciou, 

útočiskom a miestom vzniku básní. Obálku básnickej zbierky 

ilustroval autor. 

Ako včielka peľ zbieral som a rozdával... 

Zrno v tŕní  

Čadca : Tlačové konzorcium Kysuce, 1996. 126 s.  

 

Po dvoch rokoch vyšla jeho druhá zbierka Zrno v tŕní. Knihu 

editovala Katarína Šulganová a jej krst sa konal v Dome kultúry 

v Čadci. Básnik v zbierke opisuje, že bohatstvo a peniaze nie sú 

všetko a krásu a pýchu prirovnáva k poľnej tráve. Jeho básne hovoria 

o Bohu, o človeku, o láske, o prírode a o živote. 

 

Zrno v tŕní. Tŕnie je hlušina a zrnu – slovu sa ťažko prediera.  

Možno si niekto všimne, postojí.  

Kto nie je slepý a hluchý. 
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Zážitky kysuckého horára  

Čadca : Typo, 1999. 138 s. 

 

Zbierka obsahuje autobiograficky štylizované poviedky, ktoré autor 

venoval svojim priateľom - poľovníkom. Inšpirovali ho spomienky 

pri ohníku v revíre. Jeho úmyslom bolo zachytiť pravdu. Píše v nej 

o sebe, svojich zážitkoch a najmä sa vyznáva zo svojej lásky 

k „štvornohým priateľom“. Autor prostredníctvom svojich príbehov 

vyvoláva v čitateľovi túžbu dostať sa do prírody. 

 

Nielen strieľať, ale kochať sa v tejto krásnej prírode, aj ona bola štedrá ku mne, dosť 

hlboko som načrel do tej studne. 

 

Pokrm tela a ducha 

Čadca : Tlačiareň TYPO, 1999. 136 s. 

 

V knihe tematicky spracoval motívy z prírody, rodinného prostredia 

(viacero básní venoval manželke) a každodenného života, pričom sa 

sústredil na otázky priateľstva a medziľudských vzťahov, poeticky 

uplatnil originálny insitný rukopis. 

 

Prečo píšem? Svet je krajší, lepšie sa dá žiť. 

 

Medonos  

Vrútky : Filip Lašut, 2001. 95 s. 

 

Krst útlej knihy, do ktorej autor vložil svoju dušu sa konal v Martine 

v Slovenskom národnom literárnom múzeu a krstilo sa medom. Už pri 

prvom prelistovaní útlej knihy nás zaujmú ilustrácie Stanislava Baču. 

Verše plné nehy venoval svojej zosnulej manželke Emílii. No venuje sa 

v nej aj otázke byrokracie.  

 

Vám, tým majetnejším, možno zvonár viackrát zacengá zvoncom, no 

v hĺbke i šírke zeme je rovnosť, dva krát dva metre. Rovnako zahrnú 

boháča i bedára. Život je krásny. Verte! 
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Láska je všade  

Lodno : Martin Kolembus, 2003. 103 s. 

 

Zbierka obsahuje výber básní, úvah a múdroslovia, ktoré venoval svojmu 

rodisku Starej Bystrici. Autor v zbierke priznal, že inšpiráciu na písanie 

získal na dedine, lebo tam každý každého pozná. Básnik nás vedie 

k tomu, že sa máme poučiť z nedostatkov iných ľudí. Verše nás 

povzbudia na našich kľukatých cestách. 

 

Len jeden život človek dostane, len jeden dlhopis, interes. Ja som ho 

dostal tiež. Ak si dostal, rozdaj! Premeň na dobré slovo a rozdávaj! 

 

Okrídlená duša  

Kysucké Nové Mesto : vlastný náklad, 2005. 100 s. 

 

V poradí siedmej básnickej zbierke opäť objavujeme lyrické 

reminiscencie na autorovu mladosť, na čas lásky a jeho zákonitosti 

i tajomstvá. Zamyslime sa nad smerovaním a orientáciou v súčasnom 

období spoločnosti. 

 

Svetu sa netreba vo všetkom prispôsobiť. Len rozpoznať, odtrhnúť 

dobro od zla. 

 

Útek do hory  

Kysucký Lieskovec : Martin Kolembus, 2006. 21 s. 

 

V útlej knihe nájdete životné múdrosti a skúsenosti v krátkych 

prozaických útvaroch, ale i vo forme básní. Vložil ich tam Človek, veľký 

rozprávač, popredný zo slovenských insitných básnikov. Autor veril, že 

priatelia slova, lesníci a horári, v dobrom pochopia a príjmu jeho odkaz, 

ktorý zanecháva v tejto básnickej zbierke. Textovú časť knihy, pre autora 

s takým príznačným názvom, dopĺňajú ilustrované príbehy Stanislava 

Baču.  

 

Keď ideš do hory 

Keď tam ideš, ako do chrámu keby si šiel. Klobúk zlož, veď tam je oáza 

ticha a pokoj. Postoj, nadýchaj sa z plných pľúc, zbav sa starostí. 
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Povznesenie ducha  

Martin Kolembus - vlastný náklad, 2007. 91 s. 

 

Básnická zbierka vyšla pri príležitosti 80. narodenín autora. Je obohatená ilustráciami 

Stanislava Baču a fotografiami Filipa Lašúta. Krst knihy sa konal v Kysuckom Lieskovci 

a krstilo sa páperím. 

 

Prišlo mi na um, že v tomto čase akosi hmota ide do popredia a Duch do úzadia. Nie tak, 

naopak, pomyslel som si, to musí byť. Veď svet sa mýli. Hmotu, železo hrdz žerie. Drevo 

hlodá červ, šatstvo moľ. Duch svätý je živý, síce neviditeľný, tretia Božská osoba, Boh, 

ktorý neviditeľne riadi tento svet. Nedá sa poprieť. 

 

Hore v hore  

Lodno: Martin Kolembus - vlastný náklad, 2010. 78 s. 

 

V zbierke sa nachádza výber básní z dovtedajšej tvorby autora. 

V básňach opisuje všetky veci, ktoré ho v živote stretli 

a zaujali. Píše najmä o žene ako objekte krásy a 

pokračovateľke života, o životnom optimizme, ktorý je pre 

človeka dôležitý, o dobrom slove, viere, ale aj o byrokracii, čo 

strpčuje ľuďom život.  

Moje srdce je ako membrána, zachytí každý šelest. Je ako osikový lístok. Zachytí vánok, 

vetrík, vietor, orkán... 

 

Slnečná jeseň - spomienky, ktoré sa hlboko vryli  

dodatok k básnickej zbierke Hore v hore, 2010 

 

V knižke Slnečná jeseň sú zobrazené niektoré príhody z autorovho 

života. V jej závere sa nachádza (Foto)Portrét Martina, ktorý napísal 

dlhoročný priateľ Martina Kolembusa, spisovateľ Dušan Mikolaj. V 

ňom ukazuje Kolembusa ako básnika, cukrára, bylinkára, výrobcu 

krásnych umeleckých predmetov z dreva, rozprávača (viackrát 

vystupoval na celoslovenskej prehliadke Rozprávačské Lodno), 

poľovníka, bojovníka za ľudskú dôstojnosť. 

 

Po osemdesiatke človek sadne a premýšľa. Zdrapí papier a tušku. Čo ma viedlo k písaniu? 

Je kopu múdrych a dobrých ľudí. Rovnako hlupákov, ktorí nevedia žiť. Len iným život 

strpčujú. Ja som sa rozhodol. Jedni i druhí nech si vyberú... 
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