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Slovo na úvod
Nech akokoľvek listujeme v histórii Žiliny, vždy sa nám ona priho
vára ako významné stredisko a uzol obchodných, politických, do
pravných, ako aj kultúrnych snáh Slovenska. Dnešná stotisícová 
Žilina zohrala a zohráva dôležitú úlohu, ktorá ju predurčuje na 
významnú metropolu, ktorej prudký vzrast a rozvoj píše vzácnu 
novovekú kapitolu. Nie div, že ona vnukla bohaté inšpiračné zdro
je básnikom, spisovateľom, výtvarníkom, ako aj hudobným skla
dateľom. Z jej múrov vyšiel celý rad význačných umelcov, ktorí 
dovysoko a dodaleka dvíhali a šíria slávu tohoto mesta.

A tak, milí čitatelia, predkladáme vám publikáciu žilinského ro
dáka, básnika Jána Frátrika, ktorá vychádza pri príležitosti jeho 
sedemdesiatin. Poéma, ako aj kresby akademického maliara Moj
míra Vlkoláčka, fototechnika Ing. Miroslava Ptliegla sú vzácnym 
holdom rodnému mestu Žiline.

Všetkým týmto prichodí nám vyslovit úprimné poďakovanie a 
vám, drahí čitatelia, poprial milú pohodu nad stránkami tejto 
skromnej knižky. Veríme, že ona splní vaše očakávanie a ešte 
väčšou láskou a čistým vzlahom sa primknete k svojmu mestu, 
aby ono natrvalo zažiarilo vo vašich srdciach ako drahokam o dú
hovom oblúku našej krásnej domoviny.
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Dobrý deň, Žilina 
I

pp am, kde sa rieka k rieke do trojústia vinie 

tam vyznávam a ladím spev svoj o Žiline.

Ako ťa velebiť a zvečniť do krásy 

cez všetky tvoje taje, sny aj otrasy, 

keď medzi múry odklínal čas slávne deje, 

keď prítomnosť už súčasnosťou nie je. 

Reliéfy pod omietkou času driemu si — 

dávny sloh, nový štýl a nové rébusy, 

od čiarky k čiare odkrýva sa história 

tu každý kameň, dom sa k minulosti zbíja 

a bolo dejov, kronikárov do listín.
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Ach, ale ja už všetko po pamäti nezistím, 

lebo aj staré mesto na kameni rozpadá sa 

a idú nové sny a dni a nová krása 

a nové sídliská aj Hliny, Vlčince a Solinky, 

berieš si bolehlav a čosi z prasličky a polynky, 

lebo sa závratne a neslýchané všetko mení, 

nestačíš stráviť čas, čo sa ruje o premeny.

Sotva by Stárek zroloval ho čo len v pergamen. 

Ale ja s vami, moji rodní, ostanem 

a zbúšim do ulíc a medzierok a štôlní, 

čo sa už prepadajú ako priam tí chlapci hôrni, 

keď šangalu si vymieňali s Labancom.
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Aj vtedy strunné dievky mreli, za tancom.

Len vzdych po gardedámach. V móde krik a diská,

drpčí sa rumba, ča-ča a sa tlieska, výska,

celý svet prešľapuje, bije do rytmu,

v Žiline spevy ako kvety rozkvitnú —

málo je fontán, ešte menej zelene,

rúcame staré a to nové ceniť nevieme,

hory sa chvatom rúbu, rastú internáty.

Človek sa zavše do spomienok ešte vráti.

Paľova búda — horí spev a majáles, 

dneska ťa zráža hurhaj, smutný zdá sa les, 

guláš partie prebral tranzistor a piknik.





v túžbe sme nároční a takí nenásytní 

chatománia, záhradky ťa privinú, 

ostrý smog Chemicelulózy stína Žilinu, 

autá sa valia, hore prievan z helikoptér, 

aj zvery od ľudí už sťahujú sa do sfér 

iných, kde civilizácia netróni, 

kde človek žije pre čas, kde nič nezroní... 

Cechové truhly spráchniveli v nenávratno, 

jarmoky zhasli, nesvieti už fan a plátno, 

silon a nylon fantastické výmeny, 

do roka raz sa ozvú družstevnícke dni 

a vtedy PRIOR zastrú bufetové stánky,





burčiak a ryby, klobásy a pohulánky, 

s nápismi tielka, svetre, džínsy, adidas 

a bohvie aká móda, dekolt, aký ďas — 

čo sa len včera zakrývalo telo zvodné, 

dneska sa odkrýva a miluje aj vo dne. 

Žilinským schodom tupirujú nový vzhľad, 

dúhová krása z Dubňa sa sem pozerať 

aj zdola na dvojvežie, bielu balustrádu. 

Len matná silueta Žilinského hradu 

rozvidní v tebe do kameňa starý most.
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Aj v skicách majstra Vlkoláčka zjasnilo 

sa ponad odviate a zapadnuté trasy.

Trhaná čiara na spomienkach pohráva si.

Čo bolo murivom a slávou ľahlo v mach 

jak noc, čo všetko pred úsvitom zarovná, 

keď rozvíchrený čas tu brúsi svoje ostrie.

Aj z Kamenného vzdychu vždy sa čosi zotrie, 

čo nestihol si sklenúť do súčasných drám.

Na prstoch všetky dávne deje preberám.
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Už dávno zvonček stíchol na radničnej veži, 

čo odsúdencom klinkal, ked im prišlo nežiť 

a dneska nevestám tu organ tíško hrá 

svadobný pochod. Reč a báseň. Predohra — 

Predseda MNV tu mladých pred zákonom viaže — 

aj čas len povymieňal mestské stráže 

v chladných priestoroch. Človek do seba sa utiahne . 

Dereš a meče. Rozsudky spod temnej mučiarne 

ako len vtiahli medzi armary a pod sklo!

Svedomie krvi na úvetrí vekov zoschlo,

len v škvrnách mokvá, vlhne do mramorných sieni.

ÍKAIOUCKA UNIVFK7I1A 
! V RUřOMBEKKU ^ 

ijtúvqrzuftá knižnica 
,, Hralmvská cesta 1
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Ticho je ned:i gooe íim. Be: czacry 

ťa sen tan plaš' crevcryt o poprave.

Ka: v šarlátovom rúcha sníva o trú\e, 

prctc mu vvkazali čestné mieste \ činne, 

kýn magst'á: s. splicho vin/ v Adorirrc. 

Podúva vastná «v do hrô: ad) výsad.

O, práva dedičné, 5, srdce neje o:vi sa, 

nech večný veniec venčí ?r vi éjium pro Slav s. 

Aj zápis co Žilinskej knihy si ŕa sláv., 

leb) sa teto mesto ka sláve v:d/ poacrá, 

kýn oásn.k ulclada ho veršom do oerá.





Potichu kráča vietor medzi staré múry 

nad renesančné štíty, kde čas ešte búri 

a pripomína živým poranený ston.

Doďaleka priam rozlete! sa Burian — zvon, 

vyplašil sochy na rínku aj pri Trojičke.

Ach, utrpenie moru bolo vždy tak blízke — 

tu Tolstoj s Makovickým načli dialóg.

Aj Hálka do Babuškov šťastie privialo. 

Chudoba vláči trachom, spod Frambora rosu. 

Eh, Makovický s Hálkom s ľudom zajedno sú. 

Ešteže v doske, na reliéfe našli vďačný kút. 

Čas si ich. pamätá a nedá zabudnúť. . .
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Na novom cintoríne hore na Hradisku 

užijú mŕtvi zelene a menej stisku 

bez krýpt a monumentov, pomp a nádhery, 

rovnaký dielik zeme si ťa zacieli 

a budeš rád, keď celkom nepatrná plocha 

dopraje vtáctvu v piesenke sa kochať.

A je to vlastne jedno kam ťa uložia, 

či v novom a či starom, a či v údolia. 

Podzemné chodby zahli z rínku k Budatínu. 

Kto by ich rušil? Nové trasy si to šinú 

po estakádach od Strážova na rondel.

Z dom na dom pŕchnu epizodky čarovné, 

aj tie čo neprídu už do listín a do kníh.
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Si svedkom ostrých premien, aj tých skvostných, 

čo pretvárajú svet aj moje rodisko, 

čo docítia a nájdu nádej poblízko . . .

To mesto v nás je celé a tak srdcom stále 

stišuje strmý pulz a nepokoj a žiale 

a horí spevom lásky do strán zovšadiaľ, 

kto o prístrešie v dôvere si požiadal — 

to mesto dňom a nocou slávu spriada si 

a strojí pokoleniam krásu nad krásy.
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ji kráčam a blúdim z uličky na uličku 

a do seba sa celkom zavieram.

Zo sídliska na sídlisko

už ani vlastne neviem kde to som.

Obdivuješ komisiu, čo dáva mená uliciam

podľa dejateľov,

hrdinov a bojovníkov,

podľa miest a kvetov.

To všetko zrazu zaráža sa v tebe, 

ked ešte bolo celkom blízo a tak nízko 

k ľuďom, veciam, k stromom a ku riekam.
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Teraz už popamäti siaham,

a tak celkom v matných predtuchách,

kde kolíše sa a kde pláva moja tvár,

čo skúma vlnobitie mesta,

ktoré tu rastie už nie podľa storočia

ale zo dňa na deň,

čo prihovára sa ti podľa súčasnosti.

Ako tá kopula na Športovej hale 

vyčkávala dlho na svetové majstráky, 

tak vyčkávaš, aby si stretol známu tvár 

a našiel slovo o Žiline, o jej raste, 

kde prítomnosť ostro vybuchuje k dávnemu.
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Kronika zo dňa na deň starne, 

čo dneska nezachytíš, zajtra vyblednieva 

ako ten vietor zo štôlní až na bulvár, 

aby sa rozvravel 

a poprehltal slzu za rokmi.

Dobrý deň, pán Lombardini.

Váš Dejepis prežil náhrobné kamene, 

veď ani nevieme kde sa podeli 

a kde to vlastne ležíte.

Ešteže vaše meno vtesnalo sa do uličky.

Strmé sú roky v každom domove

a .noví kronikári, noví architekti

históriu zaháňajú na výstavku v Dome odborov.
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Aj ten sa premenoval na Dom kultúry. 

Zjazdy a výstavy, koncerty a estrády, 

z diskoték do súťaží —

Premeny 1 Premeny 2 

Celé mesto putuje sem a štedro 

rozdáva pod klenbou hviezd 

nádhernú pieseň o túžbe žiť 

a ísť len vpred.

Ale tvoje oči sú nedočkavé, 

nie a nie ich zbaviť údivu — 

darmo si strojíš liek a horskú bylinu, 

v cudzine hľadáš čo ti pripomína Žilinu,



17



takí sme v plnosti,

keď čas nás porovnáva s vekmi,

keď deň čo deň sa krája z orných hrúd

a panelák za panelákom vystreľuje novú glajchu

a mladí nájomníci schod po schode

vynášajú svoju lásku,

bár zasekol sa výťah na týždeň.

Ešteže stačíš odistiť sa teplým slovom.

Ö, medziľudské bratstvo, vydrž s nami naveky! 

Ako tie staré plynovky na Hornom Vale, 

čo sfúkol neodvratný čas — 

tak medzi prsty uniká ti všetko odviate.





Ale v žilách počuť búšiť rozjasnené slová,

modlitbu rúk a istých krokov

nad zemou, ktorá nebála sa rán a úderov.

Na všetky strany zem sa sprítomňuje 

vysoko až ku strminám bielych rán 

chytáš si prskavky v predvečer Prvého mája, 

keď Dubeň prihovára sa ti 

transparentom vyrojených hviezd.

Záhadné ticho

nad vlnami Rajčanky, Kysuce a Váhu. 

Nemenni svedkovia nových dní, 

čo prenocujú každý pribeh tvárou v tvár —





'A slnko — starý obhliadač komínov a striech 

na momentky podelilo čas.

Ako sme len blízko k Hallejovej kométe! 

Podozrivá z horoskopu vojen, 

pretavená v mier a zmierenie — 

s hvezdármi ťaháme si ju dolu na Zem 

na modro a na dúhovo 

cez otvorené dlane k novým úsvitom.

A moje mesto otvára sa dokorán 

ako priam Alfons Mucha do vitráží 

u Krupcov a Vykopala.

Posledná momentka u Rekovcov na Čepieli. 

Posiedky pod lipami.
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Ako len tenulinko privievalo Slavianstvo, 

kým medzi jablone a lipy 

cez voňavý dym fajky-pipasára 

trúsilo sa slovo do obehu nových drám. 

Už buldozéry pozhŕňali každý záhyb viet 

žeriavy ťahajú stavbu po stavbe 

a vrstva za vrstvou 

súčasnosť sa súťaživo sunie 

a noví ľudia roziskrujú novovek.

Kroky a kroky. Dlhé tiene. Sme tu sami. 

Zaviate posiedky pod lipami.

Poháre a džbány nedopité, 

dávno spľasla pena žilinského piva.





Ani len kvapka do urien palatína Thurzu 

už ani len slza Prešporku.

Pod Horným Valom už len Pivovarská.

A noví vyznavači bielej peny 

sťahujú sa v karavánach k Vinklerovi 

až k Strážovu. Ó, staropramen chladený! 

A mesto rástlo v pohromách a cholere 

a zem sa triasla —

jazyky ohňov až ku kryptám pod vežou.. 

Most po moste odnášali kalné vody Váhu 

ako ten starý špitál konca Kálova.

Pod Budatínom hustla pieseň pltníkov.
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Hahó ... Margita a Besná za nami!

Chlapčiská jablkami z grófskych záhrad 

mávali sme na pozdrav.

Hahó ... V ozvenách prasklo. Nik ich nevráti. 

Aj kompa na Rivieru zbehla dolu Váhom 

ako tie kapre z Rybníkov a Frambora.

Tak sa ti tu všetko ponúka a pletie, 

dejepis detstva nikdy neskončí, 

čo akokoľvek príbeh rozvidníš.

Každý má svoju kapitolu . ..
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Mitura Ján a Mikundová Barbora

tak sa tu zamotali,

len podľa kata vtiahli do dejín,

keď vysilení nedošli už ani pod šibeň.

Spadnutá miska váh, dubový klát,

modlitba, pahýle a koleso.

A potom už len kaplnka

vybielená ako servírky v blízkom moteli.

Kto vie či tušia, že sa tu raz stínalo ...
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Aj tu sa rekreuje, popíja a veselí 

a hôrka šumí a Váh si šepká 

balady a ódy

ako priam vtedy, keď mestský magistrát 

sa celkom porozlieval v rozsudkoch. 

Pergamen a pergamen.

Vyblednuté verše do dejín.

Čas odratúva roky, dni a hodiny.

To zajtra už budú iní písať básne o Žiline 

a iné deje vstúpia na scénu.
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Zostarne, čo je dneska nové 

a mesto ďalej roznieti svoj čas, 

a možno aj my vtedy 

prídeme sem-tam na pretras.

Z lásky do lásky, ó, moje mesto 

načúvam tvoju krv.

Mocné na koreni, nové v klasobraní sŕdc, 

akýže pozlátený veniec z rozmarína, 

akým to veršom pozdraviť ťal

- £4 -
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Sme jeden dych a jeden pulz.

Cez koruny topoľov a líp,

cez betónové diaľnice,

cez rozsvietené sídliská

vešiame si túžby tvárou k slnku,

aby sme horeli a svietili,

aby sme vykročili skalopevní na pochod.

Skláňam sa k tebe, mesto moje rodné,

pred slávobránou rubínových krás.

Len rozkvitaj a svieť vždy doďaleka.

Sme v tebe celí a ty celé v nás.
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Zoznam vyobrazení

1. Privilégium pro Sláviš
2. Sídlisko Vlčince
3. Paľova búda
4. Považské chemické závody — Hungária
5. Terra Selinam
6. Stará kováčňa
7. Kostol sv. Štefana v Závodí
8. Mestská radnica
9. Dom, v ktorom býval MUDr. Makovický

10. Z nového cintorína pod Hradiskom
11. Kováčska ulica
12. štôlňa
13; Na Priekope
14. športová hala
15. Dom kultúry ROH
16. Žilinská panoráma
17. Staré lampy
18. Ulica Makovického'
19. Na Cepieli
20. Horný Val
21. Budatínsky zámok
22. Kompa na Riviéru pri Budatíne
23. Na Šibeniciach
24. Pivovarská ulica s panorámou Žiliny okolo roku 1875
25. Geroinettova ulica
26. Ľstakáda




