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II.

Posledné veci
V.takom čase všeličo sa rozvravŕ
Svedomie, láska, sny
aj nesplnené túžby.
Už básne sa dívajú po sebe jedna po druhej
každá je z teba
a mala čo povedať aj v čase
aj v priestore.
Sám sa pýtaš: sú to posledné veci?
Myšlienky do karmína
preladujú skutočnosť
a tá sa pomaly sunie za obzor.
Kde a kam? A Bože, kedy?
Tolko si chcel povedať a zrazu
chýbajú ti slová.
Bolo ich dosť? Ci ešte mnohé veci
ostali nepohnuté na stole?
Chodníkom nádeje si sa neraz pobral
a teraz stúpaš do svojich predsavzatí
a len trpíš, premieľaš a opakuješ
lebo dobre vieš všetko si nepovedal v zapálených snoch,
čo prišli otvárať rany v mene
bolesti a utrpenia.
Niesol si kríž ako moderný Kristus,
ktorého život pribíjal do básne ved každá poznačená krvou a potom
ked zástup volal:
Ajhľa básnik. Ajhľa človek!
Chytáš sa ozvien. Ako odísť z javiska.
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Ako starnúť a posunúť sa k večnému,
lebo všetky príbehy sa už
vymkli z dosahu a vyhostený
z obehu hviezd a šumenia zeme
ťahá ta to k čiernym brázdam Pokoja.
Tak ako onemieva už môj verš.
Ako osamieva stožiarivý sen
tak prichodí sa už len očiam,
vyplakať za kvetmi a za ľudmi.
Bolo mi dobre s nimi
poklást si detstvo do kytice nádejí
a snívať o slnku a dozrievaní slov,
o letoch zlatej fantázie,
v ktorej sme sa učili znášať bolesť
ale aj milovať a odpúšťať...
Taká je metafora odchádzania.
Ked posledné veci sa skotúľali
zo stola a ostal básnik sám.
Len tá báseň, len tie verše
jediný výkrik do mlčania len ony vyjasnia sa na lásku.
To ony volajú po spomienkach
vždy tie isté a vždy iné,
jediné svetielko, ked už všetko zhasína
a otvára sa nový Raj.
Aj posledné veci prichodí ti prebolieť,
ale bolesť je ako hrob
od detstva ťa prezrádza
z básne na báseň až k samej modlitbe.
Aj sa spýtaš, aj si odpovieš,
a potom rozsvieti sa tvár.
Žil si, ako sa žiť dalo,
miloval oheň večnosti,
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otváral srdcia, aby nebolo prázdno,
aby tráve sa dostalo rosy,
aby studienky prichýlili oblohu
a modré nebo svietilo v ľuďoch na večnosť.
A bude stúpať dej za dejom
a krvi príde udrieť na srdce
nech ono neustane v láske,
ked bude svietiť zázračnostiam života.
Prichádza čas vrátiť sa.
Priďaleko bolo snom za výškou i diaľkami,
horeli túžby naložené svitaním
keď pribúdalo slnka, hviezd i opojenia
a zem tvoje cesty iba láskou pokryla.
Ako ten motýľ stofarebný,
i ja sa vraciam k prvotnému snu.
Bol život ako rubínový sen
plakal som do kvetov čo zanášali
na cintorín,
do kvetov, čo ukladali pri oslavách
do krištáľových váz,
do kvetov ked vítali sme nového člena rodiny,
do kvetov, čo vytepali jubileum
Mnoga Ijeta, živijo ...
A nakoniec kryštálik slzy.
Aj oku prišlo ľúto za slzou,
lebo sa už zvečerieva a noc
sa badateľne dotkla posledných vecí.
Dnes? Zajtra? Na čítanie dosť.
Riadky slov sa pohli ako vrásky
a tvár sa vyjasnieva na slnečno.
Čím viacej chce, tým menej môže,
akoby chcela splynúť s večným pulzom
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spravodlivej Prírody.
Sem sa vrátiš - sem patríš odjakživa.
Ved báseň rozvidní aj najjasnejšie dni.
A ja som v básni oslavoval Božstvo i človeka.
Buď s nami sláva Božia.
Bud s nami srdce človeka.
Pod nami svitá nedovidná tma
nad mŕtvymi zem a výšky plné hviezd.

Žilina, 24. máj 1998
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A prišiel čas
A prišiel čas aj na mystické rozjímanie.
Nevnímaš ani deň, ani. noc.
Sám neviem kde a kam a komu
som prikázal obzrieť sa.
Vidím vnútorným zrakom do chladného srdca
čo myslí na teba ked si stačil
rozdať sa všetkým pre lásku.
Boli to čisté obrázky,
daleké obzory
magické noci, ked poézia líhala
do kvetov a snom bolo do ružová.
Vychádzal si ako luna
aby si zasvietil milencom básňou
ked hasli hviezdy za tichým vyznaním.
Bol si ako mliečna cesta.
Po tebe kráčali smädni po nežnom dotyku,
lebo sa už sprotivilo kŕčovité rojčenie
a prišiel čas menej už spievať
a žiť viac ako ti predurčil beh osudu.
To všetko sa ti prihovára v tomto čase
ľahkého zabúdania
plného násilenstva slov.
Oj báseň, odpusť našu ľahkovážnosť
sme ako ten výkrik čo tu visí
nad kruhmi zmárneného života.
Čas a bezčasie.
Otázky sa premiestňujú a odpovede mlčia.
Dobre je tým, čo už nehovoria.
Lebo sa chytili stebla rozjímania.
A vtedy ťa ovanula samota
a posledné veci prišli na pretras.
Zrazu nemáš slov
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zapadli kdesi na dne neistoty,
ktorá sa len tak nenápadne sunie
do večnej istoty.
Prišlo ti vážiť.
A teraz v znamení Váh si sa
poznačený smútkom a rozvahou
šmýkal a hľadal čiernu skrinku.
Koľkože ich len bolo?
A koľko pádov? Zem bola úzka
a slová si ťa priľahlí ako druhá obloha.
Čo všetko ťa len znervózňovalo.
Čo riadok básne - nepokoj.
Čo veršík modlitby - ach, vyrovnanie na duši.
A boli dialógy a prišiel čas už na monológy.
Akoby si ťa všetko dávne
chcelo popremieňať a prisvojiť.
Ale na čo? A k čomu?
Hrubá je čiara - čo bolo a čo je?
Olamuješ detstvo a starobe si na príťaž.
Svet nezmeníš a on si ťa priťahuje
vždy je nový vyblýskaný snom a túžbami,
Výhrami a prehrami a bohvie čím.
Magnetka sa chveje ako slza po prvom bozku
Ilúzie a dezilúzie zavodnili samotu
A veci z prítmia vystúpili nad normál.
O, báseň o posledných veciach
či budeš poslednou modlitbou?
Odpusť všetky ľudské slabosti
neotváraj dalšie hroby tisícročnej kliatby
bud milosrdná
a skús to s nami ešte raz.
Možno tu ja už nebudem,
ale nech pieseň života sa ozve poznove
nech ona zúrodní nového človeka,
nech si ju ponesú zástavníci lásky,
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priateľstva a svornosti ...
Vy šťastní, čo budete pri tom!
Spomeňte na tých, čo chceli toľko, ach
v čase neduživom.
Posledné veci - už len Tebe, Bože.
Nestačím sa vynadívať
kedy sme sa tak potratili sebe
a znevážili, čo nám bolo dané.,
prázdne sú naše dlane
a medzi prsty čas nám preosieva svedomie
a malovernosť
a vnútri spytovania pominuteľnosť
na dosah. Ako sme len blízko hline,
tej byľke zeme, v ktorej sa na prach obrátiš.
Dosť bolo ticha.
Dosť bolo staniolovej slávy,
vzletov i pádov ...
Mier vo všetkom a s každým.
Pochopíš, aký je vzácny pohľad hore, tam
ku hviezdam, ked sa nocou roja,
ked povzdych vdaky za ten život zbožnej viery
ovanie ťa naposledy:
Môj Pane, staň sa vôľa Tvoja.

Žilina - 7. júl 1998

10

m.

Tak veľmi
Tak veľmi chcel som snívať v máji,
hýbať pádom iba o vlásky,
tešiť sa s trpiacimi ako v raji
a lásku zmnožiť ako zrnká stoklásky.
Tak veľmi chcel som plesať v máji
a stihnúť po hodoch aj poprávky byť iba v strede - nikdy na okraji
a znášať pád i prehry poľahky.
Tak veľmi chcel som svietiť v máji
a zažíhať sa slovom od hlásky,
vyznanie vytepávať v inotaji
pre vzácne sny a čisté obrázky.
Tak veľmi chcel som vzlietnuť v máji
vždy bližšie k Božstvu, ked zem boľastí sám človek pravdu celkom neobháji bez Boha sme len suché, holé porasty.
Tak veľmi chcel som umrieť v máji,
ked kvety slzia do lásky,
ked slovo srdcu všetko nevytají
a v očiach snežia samé otázky.
Tak veľmi chcel som s vami blúdiť v máji,
zemi, výškam i moriam splietať pozdrav storaký vám drahí, ešte báseň o nadoblačnom KRAJI.
A zajtra? Natrúsiť vám odtiaľ hviezdne rozprávky.
Žilina, 15. júl 1998
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V znamení Váh
Prišiel som na svet v znamení Váh
a skončím v.bohvie .akom.
Už na tom nezáleží. Smutné sú dialógy so sebou,
o to smutnejšie so samým Bohom.
Opustenosť neprikryjem metaforou
Ani digitálnym tichom štyroch stien,
lebo len tu som našiel studničku poznania
Otváram knihu po knihe.
Každá sa ako obraz luny
prihovára svojím jasom.
Návraty. Ktože vás usporiada?
Slovo sa prieči. Nedohľadno a nedovidno.
Samota zostupuje po stupienkoch tmy.
Ako je dobré chvilku byť sám so svojím snom,
čo chladnou slzou vyplavuje sa k zajtrajšku.
Ale bolesť za odviatym, nech sa nikdy
utrpením nestane. Mám rád život.
A to je môj nepremenný a večnostný - izmus.

September 1998
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IV.

Jubilejný portrét
(Brankoví)
A chlapec v mladoňa a muža dorastá.
Autíčka rozvozili fantáziu
a koníky s Indiánmi odvial čas
Aj cínoví vojačkovia odtrúbili
večierku. Tááá - tááá - ta - tááá ...
Rozprávky nocovali na policiach kníh Kde bolo - tam bolo,
žil raz jeden kráľ ...
Ten chlapec svoje vnútro mapoval.
Vesmír a Boh - Hotový človek - Zápisky Briggeho
Ó, Šimalčík, Papini a Rilke ...
Dovidno a Nedovidno
ako priam dialógy Platón - Sokrates.
Farebná mladosť spola slnko, spola stres.
Víťazstvá a prehry
Lahučko zrátaš v malej násobilke.
Tak rozmontoval detstvo ako strojček
celkom do súkolia poznania.
Len sa prebiť k podstate. A vždy tak sám.
Aj skromnosť putuje s ním ako portrét
v pozlátený rám ...
Spod vysokého čela podúvajú sny.
Môj Bože, čože sa mu ušlo na cestu?
Dvakrát meraj a raz strihaj.
Non scholae sed viatae discimus.
A život rozohral s ním partiu.
Remíza? Pat, či mat?
Človek je nevyspytateľná báseň
a osudu? Vždy je kedy vyčítať.
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Ten chlapec k veľkomestám zahorel
a čistú zbožnosť k Bohu
a strmé srdce k rodnej zemi
zakódoval na večnosť.
Cestičky, zákruty a súboje.
Koľkože máš ich, drahý môj?
Aké len šťastie vždy sa vracať
ponad rodné prahy ku svojim.
Aj môj verš už sa do samoty zberá,
velebné ticho - najvnútornejší chrám.
Len z diaľky prihováraš sa mi detským:
Ja sám - ja sám - ja sám !
Už chystajú ohňostroje slávy
k storočiu a tisícročiu.
Bude to v znamení dúhy presne o tri ...
Možno ti vtedy príde na um tento čas.
Viem, zdvihneš pohár na budúcno nových čias,
možno aj zarosí sa v slovách,
že aj my sme žili v tebe
a ty celý v nás ...
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Vytrvaj !
Nech akýkoľvek zasiahne ťa úder
neboj sa vztýčiť do boja človek sa rodí, aby znášal údel
v súboji iba pevní obstoja.
Opri sa o silu a svojho ducha,
vytrvaj v predsavzatí nových dní
srdce nech nepokojom strmo búcha,
v láske sa každé prítmie rozvidní.

Uč sa aj znášať stonásobne trýzne,
nech akýkoľvek hrozí pád v odvahe strach aj bolesť mizne,
nauč sa v postojoch vždy pevne stáť.
Vytrvaj v láske, s ľudmi ostaň,
v nich svitá záruka aj svetlo pokoja,
vždy proti neprávosti povstaň v súboji iba pevní obstoja!

Žilina, 13. 09. 1986

15

Aj mne sa báseň vychyl uje
Aj mne sa báseň vychyľuje
dnes priam tak ako vtedy
ked si prišiel na svet ...
Bolo daždivo bez slnka
a slza radosti sa prišla zaskvieť.
Boli sme málovravní
len šťastie prelietalo kolo nás.
Bolo už leto
a v každom samý jas.
Aj dnes ked napĺňa sa už môj čas
a tvoje vzlety krúžia do výšok
a dodaleka
odmeriavam všetky vrstovnice tvojho
veku.
Sú pevné do tvaru aj čosi do obsahu!
Sú plné o človeku.
Len aby vydržali čo aj proti neduhom
a nečasu.
Len naberať plným priehrštím
a tak naraz do dlaní.
Len nepremeškaj - Ručičky času vychýlené.
Ktorá z nich poteší
a ktorá poraní?
Dnes ale celkom inakšie je ako vtedy.
Slnko páli, dážd ešte nepadá,
len láska sa rozčesáva
a človek vyhľadáva samotu ...
Čas už nehrá na nôtu.
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Aj mne sa báseň vychylúje,
darmo tu hľadám rýmy
len tvoje roky, tie všetky
sú ozvenami najšťastnejšími.
Aj dneska, ked si v plnom kvete s nami,
bud pevný v každom dejstve
tejto prevelikej Drámy.
Žilina, 28. 06. 1992

katolícka univerzita

V RUŽOMBERKU
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta I
/DtíOlOVŕ CENTRUM©

Pozdrav Brankoví
Zavše tak som ti písal verše,
zažíhai slová o srdce a bár ten život zúril zatrpklejšie,
hľadal som v tebe svoje detstvo horúce.
Však teraz na teba už ide rad.
Ked prišlo na nohách ti pevne stáť.
Neboj sa púšťať v zápasy a boj
v pravde a odvahe vždy smelo stoj!

Luhačovice, 10. 02. 1987

Ked som mal jedna dvadsať
začal sa pokoj v Európe strácať
dnes ty si sláviš dvadsaťjeden.
Nepokoj znova! Staň si pre deň,
neboj sa úzkosti ni ťažkej straty,
len Prozreteľnosť vždy nám nádej vráti.
Junácke roky nech ťa zdobia k svetu
vždy ako orol, maj sa ku strúcmu letu.

Žilina, 27 07. 1993
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Starý otec a vnuk
Aj pre nás dvoch už dozrel čas
Ja plytko na odchode ty v prehlbokých búrkach
stožiarivý jas.
Do akých končín sa to uberáme,
kto nás to rozčesáva v názoroch?
Všetci sme už v osudovej dráme
a v krvi toľko zla a zhubných nádorov.
Vzdychy a vzdychy.
V rokoch aj snom je ľahšie. Výbuch romantiky
jak oblúk spája si vás na dúhu.
Svietite vlasťou, rodoľubstvom.
Akože ináč. Vždy to isté: zásluhu.
My sme už celkom iní.
Nám neštrkocú o národe rýmy,
my chceme v európanstve
lepšie žiť. Štáty bez hraníc ...
Náš cieľ: pokoj, práca, blahobyt.
Viem, veľkorysosť si vás obopína svetovosť, občianstvo a bohviečo,
v rozklade zdravé sily.
Takéto - izmy sme už dávno žili.
A znova sny a veľkosť času.
Ostnatý výšľah do myslenia.
Do flóru domovina.
Koho tu viniť? Čia to vina?
Len zem ťa nezradí, tá odveká,
čo zvoní pravdou trojvŕšia a kríža,
kde človek postretá vždy človeka,
kde túžba s nádejou sa k Tebe, Bože,
prežiaria a láskou zblížia.
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Nesvorní v prútoch vždy len začíname,
naivní: svet sa krúti podľa nás?
Už nikdy maiovernosť,
už nečakať viac na podraz!
Nech noc si povymetá nevyspaté sny.
Búšime na nové rána
s veľkou Európou navždy zrastení.
Trudno je. Svornosť vypadnutá z klímy
a nadnárodnosť v hluchom čase
zráža sa úpenlivo na vidiny.
Na zemi ťažko hľadať vysnívaný raj.
Snívate o prirodzenom práve.
Kto vaše dávne túžby rozuzlí?
Len topíte sa v odviatej už sláve.
Načo nám triedy?
Sú len dobrí a sú zlí!
Boj o moc ako šedý zákal
slepotu dvíha, ked čas duní ...
Do svojich teórií siahate si
na svoj vlastný únik.
Všetko vám život zráta.
Zanevrie sestra, brat na brata,
zabudne otec syna.
Po rokoch v preštepenom odcudzení
priľahne sny aj lásku mamonárska modla.
Tam už aj smrť je celkom zbytočná.
A príde sa ti snívať rodná hlina,
aj sa ti zachce opýtať sa seba,
čo tu bol omyl, a čo pravda, a čo klam.
Už iba pri kríži si postojíš tak sám ...
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Obrázok po obrázku
(Bránkoví)
Žijeme v tebe a ty celý v nás,
aj roky k rokom tak sa sunú.
Ach, čo len všetko strhol strmý čas!
A mladosť? Aj tá vtiahla do albumu.
Obrázok po obrázku starká kladie,
po každom slza, smiech i vdačný vzdych.
Tu kolíska, tam prvá krok, bác ... stromoradie,
do školy s kvietkom - úzkosť v očkách spanilých.
Z jesene ku jari tak z roka na rok
a potom prvý oblúk na snehu.
V bublinkách túžby na oblačný hárok,
radostný pozdrav cez tváričku zasnenú.
Ktože to všetko zráta, čo sa tají v duši,
kamienky detstva vlna s vlnou pohladí.
Len dieťa čistú lásku neporuší,
v tých očiach drahokamy, poklady.
Strapaté detstvo hlboko v nás oživuje,
vynáša zlaté sníčky o hviezdach ...
Nejedna zhasla, ked sa strhli ruje.
Komu to zveriť? Ci sa to len zdá?
Ci prehovoria vyblednuté snímky
a či ti vrátia, čo sa nevráti už viac.
Ďaleko mlčí pamäť - ku nej vždy sa primkni,
kým tvoji dávni prídu k tebe na pretras.
A ked raz svojim deťom budeš album chystať,
ked osamenie cvengne o roky a o kvety,
spomienka na nás nech sa vznáša čistá.
Ten život z matných snímok mnoho povie ti ...

Žilina, september 1999
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Svadobný pozdrav
(Brankoui a Ĺubke)
Dve srdcia čistý hlahol zvonov.
Gotika rúk priam zbožnosť pred oltár.
Dvom srdciam svieti nový domov.
O, Bože, vdaka za Tvoj milodar.
Čo Ty si spojil, nech sa nerozdvojí.
To tiché ANO nech sa večne vinie k vám.
Čas vytepáva: Navždy svoji
a vždy len spolu - nikdy sám.
A ked aj raz vám striebro padne do vlasov,
nech láska, dôvera vám budú okrasou.
Žilina, jún 2000
Váš starký
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v.
Zatmenie srdca
(Fragmenty z nemoci)
1.

Nad nemocničnú posteľ pripli bolest,
večnosťou každá minúta človek si na všetko už zvyká,
aj sny ťa k bezmysleniu prinútia.
Ešteže topole a smreky mlčky
spínajú mky k oknu sem i tam,
sestričky brázdia z izby na izbu,
tie kroky ako verše rád si prečítam.
2
A nie je bolesť ako bolesť,
aj úsmev do trpkosti onemel kým deň sa prihovára na pol slova
vetvička ticha sklzne k srdcu dojemne.
.

Aj deň tak po dni v úzkostlivom slede,
čo posteľ iné osudy.
O, prečo láska v ťažkej diagnóze
tak málo zohrieva sa od ľudí.
3.
Dosť času skúmať okno, stôl a dvere,
stoličku, zrkadlo, aj štvoro stien k stolíku celý tvoj svet rozložený.
Koľkokrát denne túžby rozostriem
a vytyčujem svoju dávnu trasu,
svoj chodník do diaľky a ku výškam,
v minútach väzním víťazstvá aj prehry,
kým sebe samému tu unikám.
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4

.

Aj tep sa zajakáva. V palbe krvi
na spodnom hrote ostro šelestí tie stofarebné ozvy ako v lese,
kde spieva jas a toľko přeleští.
Aj srdce často vytepáva sólo,
ľúbostné sny, aj ťažké árie
a ked sa ladí potme v utrpení,
premieňa rubín v číre ľalie.

5

.

A nové slová zbieraš minútami,
stenóza, ischémia, myocard.
Ach, systolické ozvy denná strava,
hlavná vizita - vzácny milodar.
Darmo ta Vergilius kreše k piesni,
je to tu celkom iná latina EKG hrotom srdca si ťa zbíja,
kým z diagramu nová dráma začína.

6.
A noci ku dňom a dni k nociam,
aj samota si zvyká na izbu,
výčitky ľahko si ťa prenocujú
za nízku cenu, za tak naivnú
Lebo spomienky plačú iba srdcom
a budú si ťa strážiť celý čas,
kým slzy zvonia zdvihne si ťa nápor
úzkosti, v ktorej sám do seba prenikáš.
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7.
Keby som vládal vyrovnať sa
so všetkým, čo tak tlačí na duši mal by som srdce v rujnom rytme
a každú trýzeň stihol zahlušiť,
kým ston sa navzdor vracia k tebe
cez vykúpenú bolesť ťažkých strát,
ked sám sa zriekaš nepatrných vecí,
i tých, čo prišlo v sebe zažihať

8.
pre zakríknutý plameň poláskania,
i pre tú zablúdenú iskierku,
čo ešte dvojnásobne zvažuje sa
a slovko do útechy vystrie tu.
Nádej a beznádej. Vždy proti sebe,
priostrá jazva na srdci náš svet sa vyľudňuje z lásky,
možno raz seba zadusí ...

9.
Dvanásty jún deň mojej maturity,
cez polstoročie tomu je,
dvanástka moje šťastné číslo,
po celý život si ma skloňuje.
Aj dnes tu maturujem. Tŕpnem.
Jediné srdce na pretras.
Otázky, ach tie odpovede
a medzi nimi vyostrený čas.

25

Len cez seba ti príde prebíjať sa,
hľadať sa v dňoch, čo čas nám odrúbe sny pokoja, vy vraciate mi silu
vždy snívať o pravde a o ľude.
10.
A dookola katedrálne ticho,
lekári vravia sluchom, očami
belostné plášte priam jak v izbe mníchov,
preťažká báseň k srdcu vošla mi.
Na prsiach kľačí žiaľ. Aj hriešna úzkosť
mi v tepnách bije prudko na poplach,
samota, sestra moja, bud mi nádejou.
Aj tak už čierna predzvesť o mňa zakopla.
11.
Priznať si všetky víťazstvá aj prehry
načo tu spoved, načo testament?
Aj ked sa verš môj medzi prsty láme,
som s varni a sám seba nesklamem.
Co to len vo mne mlčí, čo sa to len
vzpiera, ach, kto mi zadržiava dych?
Slová si vynahradíš. Co však s láskou?
Svet plný dialógov záhadných.
12.
Co všetko ma len príde nenápadne
povzbudiť a len vracať životu,
podeliť slová, niesť ich všetky v krvi
a v plachej ťarche núkať istotu,

26

lebo si na svet prišiel bojom kráčať,
prekročiť noc a vystrieť pevný smer,
nech srdce vybuchuje, ako si chce,
vždy si ťa na báseň a na spev privinie.
13.

Nie smrti doviť. K životu sa zviechať.
Čo i len k drobným métam dní bud trpezlivý, pokoj na bolesti,
plamienok blaženým i nešťastným
pre sekundy čo ti čas tvoj odratujú
v dalekom sne a v trpkom úbehu,
ked už aj myšlienky sa na čerň menia
a krajec po krajčeku uberú.
14.

Nevzdať sa! Ľahko sa to povie.
Len dúfať, životu sa zver!
Kým všetky taje prikryli sme vzorcom,
nabral si iný kurz a iný smer.
A teraz máš dosť kedy triediť
pravdy a polopravdy, lož i klam magnetka celkom vychýlená,
len ten svoj osud musíš niesť si sám.
15.

Myslím dnes na Roya a na Horova,
na Julka Zborovjana, Paľa Olivu,
aj oni s Wolkerom si podelili
samotu strašne hojivú,
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ked sám si sebou a sám v osamení,
ked slovo dávno spadlo ku zemi,
ked už aj zo sna prihovára sa ti
bolesť, tá sestra bied a súžení.

16.
O, chvíľa, svedok mojich utrpení,
čo rozdeľuješ za úplnku čas
na milosrdné okamihy,
ked slová neprídu už na pretras,
ked hranica sa stráca sama v sebe
a nevieš, kde je breh tvoj a kde nie,
ked veršom odovzdávaš úzkosť sveta
a slnko vnímaš ako zatmenie,

17.
čo sa tak dlho usadilo k ľudom,
ked človek človeka sa neraz bál,
ked ostrie slova kalil v nenávisti,
ostňami čiernych samôt prerastal ...
Je noc a svetlo kde-tu požmurkáva,
na ľahostajnej chodbe nik,
tak prepadám sa plytko do myšlienok
jak zachrípnutý modleník,

18.
čo chcel by ohviezdenú večnosť prežiť
v raji a zlatonosnom počasí.
Svorne si všetci vymýšľame dalej
farebné sklíčka, lesklé okrasy.
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Na dlhú chvíľu si už nenariekam,
každý deň báseň, aspoň verš zázračné krvobitie do života,
aj ked sám o ňom ešte málo vieš.
19.
Tak nerád otváram sa žiaľom,
dosť ich už máme na zemi ešte ich množiť v nepokojných básňach?
Chválim ta láska. S tebou sme tu zrastení.
A ja rád snívam dňom i nocou,
verte mi, vtedy viem, že som,
že ešte žijem, prúdim, lietam
z nížin až k nedostupným útesom ...

20.
Už počuť dialky spievať, žieňa moje,
deň čo deň chodíš ku mne sem.
Páľavu utrpenia v našich očiach
už sotva sám tu unesiem.
A čo aj o vzdych vedno delíme sa,
spoločná bolesť sála z našich tiel.
A čo aj slová na dúhu sa menia,
ukrytá slza prúdi do svetiel.
21.
Môj Bože, pripadám si ako väzeň,
ako ten Verlaine, čo priam zrakom po stene
si šatku Veroniky s tvárou Krista
kladie na svoje hriechy v zbožnej ozvene,
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lebo je úzko, na srdcia už sa stmieva
a celá izba sa ti prihovára. Na bielo
vyznávaš a len vyhľadávaš blížnych,
ktorým sa so mnou k Tebe, Pane, zacnelo,
22
tu v tomto milosrdnom osamení,
kde odpúšťať a ľúbiť káže priam
srdce, čo vždy len bilo k Tvojej sláve.
Bezpečná cesta k pokore a k nádejám.
.

A teraz, Bože, si tu celkom z očú do očú.
O, či len skúšaš si ma vo vernosti tiež?
Viem, máš dost času stúpať do svedomia,
ked pochybnosti omilostiť chceš.
23
Ale žiť sa chce! Nám i deťom.
Posledná výzva: chráňte celú zem!
Už nikdy mŕtve ticho pred náletmi,
na lásku nech sa zloba prekuje,
.

nech v milovaných očiach kvety spŕchnu,
sú ako rubín, žiaria v hustý čas,
nech srdce o srdce sa rozkolíše dúhová nádej, v ktorej usínaš.
24
Nájsť seba v sebe to je výhra,
víťazstvo ponad čas aj priestory.
Aj samota sa denne prihovára:
- Som sama a viem toľkých pretvoriť
.

30

a vrátiť úľavu a potešenie,
keď opadali túžby z vás.
Ja, večná sestra ponížených,
podávam liek a nádej v každý čas -

25

.

A denne skúmam pulz, čo vo mne stone
tam kdesi na dne samých bied Sám sebe čudujem sa. Postoj chvíľa!
Ešte je kedy odkliať zlatý stred
ku všetkým výbojom a vzletom
a nech si akokoľvek zúri čas
nečakám, neprosím o rozhrešenie,
najťažšie rany vždy sa utíšia.

26

.

Na prsiach zimy ukladám si hlavu,
nádherné sľuby, čo už k jari nestihnem,
v tom slabom tele ešte zbierať posíl,
prikrášliť i ten najhroznejší sen,
lebo sa ešte oddá na úsvite
podeliť svetlo v hĺbkach úzkostí
a vyblednuté vrásky z tváre
najkrajším veršom znova uhostiť.

27

.

Zavše mi teraz príde na um,
čo je to vlastne čistá láska či podelené šťastie dvoch,
či slovko, čo sa k srdcu vracia.
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Darmo sa skúmam, vypytujem,
samota zavše máva čudné rytmy,
do ciev a do žíl kvapká výživa
ako tá láska do, sŕdc nenásytných.
28
Už iba poďakovať sčista jasna
za každý jeden další deň,
krváca chvíľka od túžby a snenia
a na žalosť si navyknem
.

ako priam na pilulky horké,
čo ťažko idú cez hrdlo strojený súcit ľahko sfúkneš,
ked slovo v nádeji sa pretrhlo.
29
Aký to vzácny dar, ked ešte snívaš,
ked veciam krešeš novú podobu izba jak prístav, tiahnu čajky,
čo nárek v diaľkach rozzobú
.

a vrátia voľnosť ponad čas a vlny,
závratnú pieseň podľa smeru hviezd,
belostné krídla rozložený vejár,
a pod ním sen, čo prichádza ta niesť.
30
Aj samota sa na bolesti čistí,
ked slovo do súcitu zaniká.
Vyjastríš oči za vtáčími letmi
a hľadáš v sebe ešte básnika,
.
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čo naučil sa utrpeniam čeliť,
z bolestí zrážať toľkú presilu,
vyzváňať veršom v nečase i v čase,
zažíhat do tmy pieseň hrejivú.
31
Koľkokrát veršom začneš nové cesty
uprostred tiarch a beznádejných chvíľ.
Čo všetko rád by si tu okom objať
a detstvo pred starobu rozložil,
.

aby sa v otázkach a odpovediach
jak v jadre vulkanických výbuchov
zachvela magma žeravého slova,
ked čas ti vlastnú slzu pribuchol.
32
O silu svedomia sa ešte oprieť
a splynúť s dozrievaním nových dní,
na modro kaliť liečivejšie ciele
a na kríž pribiť čas ten ohnivý,
.

lebo aj k súdu dejín schyľuje sa,
za svedka príde na rad každý z nás.
Svetová dráma z výkrikov a mračien
už nové dejstvá začína.
33
Tak predsa dočkal si sa ... Domov.
Zrovnávam ticho svoju polohu.
Tak už nie iba pod balkónom.
Pozerať budeš na zúženú oblohu.
.

Stretnúť zas ľudí, ako uháňajú,
farebné autobusy, detský smiech,
ulice rozkopané, opálených chlapov,
čo kývajú ti zo strapatých striech.
34.
Až teraz chápeš privievanie slova,
až teraz ked ta dali mimo čas ak dosiaľ brali ti krv do skúmavky,
tú sviežu necháš ešte krásam života.
Podeliť seba medzi spomienky a túžby,
vrátiť sa znova ku svojim,
stebielkom lásky odpiť z nádejí
a nádej zas len podať úbohým.
35.
Neviem či zbohom a či dovidenia,
sestričky, pani primárka,
druhovia moji, izba tristošestnást stisk ruky, kvety ... jar ťa priláka
a zmeníš dynamický stereotyp
a prídu zase všedné dni do knižky napadajú nové verše.
Taký si život vzácny, nesmierny!
36
Ku kvetom zavše oči zbehnú
A chvíľu na nich postoja.
Gerbery, ruže, margaréty,
Dúhová pieseň pokoja.
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Každý kvet ako riadok básne.
Zázračná nežnosť do vázy.
O, verše moje prebolené,
Vy moje lásky, moje oázy.

VI.

GRAVITÁCIA LÁSKY
i.......................................................

Otázky a odpovede
Koľkokrát sme si ich dávali a kládli.
Priam toľko sme ich čakali.
Riešenie a premleté
na hrubo aj na drobno sny aj túžby - víťazstvá a pády.
Všetko sa nedá z pleca na plece
ako po infarktovom zápase,
ked sme nevedeli streliť gól
ani z vyloženej šance.
Koľko sme ich len mali v živote!
Spod Richterovej stupnice unikať
výbušným snom,
aby nás nechytil smer triašky.
Taká je múdrosť civilizácie.
Všetko sa nedá vysvetliť ani vypočítať.
Vyblednieva display na kalkulačkách,
komputroch a digitálnych počítačoch,
kde sme přistřihli samotu,
ako naskakuje do pamäti
plná rozvahy a úvah,
plná tušených a netušených otázok.
A stačí jediná odpoved.
Ktorá je tvoja?
Ktorá naša?
Ktorá celého ľudstva,
čo sa tu zmieta od beznádeje k nádeji,
od zatmenia až ku svetlu?
36

Možno sa nám podarí zblížiť
skryté dialky hviezd,
vylúštiť rovnováhu druhej oblohy
a potom gravitáciu lásky,
aby sme zajtrajšky už nepísali do snov
ale priamo sa ich dotýkali ...
Naše nepokoje ešte spriahnuté
včerajškami,
možno aj čosi prítomnosťou ale ponad slová otvárame čisté drámy
nových stretnutí. So zdvihnutým prstom
príde čas preberať si čo sme vzali času,
čo podúva ako rozvravené vody, ako vzduch do našic
h krokov.
Vzácne chvíle v slnečnom pozdrave
a kým sme sa naučili poznať nepoznané prišiel čas aj na nás samých.
Nestačí ani báseň,
ani predtucha
porovnávať, zužovať, aj prehĺbiť,
vypúšťať aj prijímať,
aby sme neostali cudzí sebe samým.
Otázky aj odpovede.
Ale nepokojné srdce dobiedza.
A nepokoj múdro mlčí v našich koreňoch.
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Hľadáme istotu
Najťažšie bolo vracať.sa k sebe.
Vždy sa kdesi vraciame:
ako vtáky z južných krajín.
Ale aj tam prišla klimatická bieda
záveje, zima, sneh.
Mnohí hovoria: na príčine sú
kozmické skúšky a vyzbrojenie vesmíru.
Hľadáme istotu Zeme.
Vždy čosi hľadáme.
Najviac seba.
A v tom sme sa dostali do pamäti
počítača, ktorý si nás načasoval
ako deväťmiestne číslo.
Aj čas nás programuje.
Digitálny pohyb,
kde sa život láme na zlomky,
lebo lásky je už čoraz menej
a diskusia rozpadá sa na slová.
Slová a slová.
Prevraveli sme sa
a vieme zdôvodňovať
všetky omyly a pády.
Roztiahnuť ruky,
pozapínat' periskopy očí
a dotýkať sa všetkých snov,
čo viedli k novým trasám.
Čakajú nás ešte veľké diaľky ...
Ideme.
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3.

Jednoduchá rovnica
Ak vstupuješ do osudia rokov
mnohí ti vravia: ži už iba spomienkam.
Ži! Ži! Ale akéže len boli?
Kým si nerozumel životu
bolo ti všetko hej!
No ked si chápal mnohé taje
a spájal izmy
a každodennú múdrosť
ten ustavičný zhon o další deň
o další rok
a možno desaťročia
a ked si zvažoval všetko minulé
a tým prítomným
a na obrazovke vytrhnutej pamäti
si zrátal dvadsaťmiestne číslo budúcnosti bol si zrazu iný.
Zasiahnutý úvahami v jednoduchej
rovnici: SNY + SKUTOČNOSŤ = ŽIVOT.
Aké by bolo jednoduché z toho vypočítať
napríklad sny: život mínus skutočnosť.
A možno je na tom aj čosi pravda.
Ale pravda vždy tak trpí
a tak bolí ...
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Nepokojná pieseň
Vyspievať.si tak slnko
a podeliť sa s každým
o jeden lúč, o jeden šťastný kmit.
«Každému by sa ušlo chlebového úsvitu
a zostalo by ešte na pieseň.
O, nekonečne vzácne tremolo!
Môj Bože, len tej dvojtvárnosti v ludoch
keby nebolo!
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Túžba
Vždy som sa chcel dostat za veci,
za deje
a za ľudí.
Naoko akoby celkom samozrejmé.
Ale len skúste aspoň za veci:
Kameň, strom a cesta.
Tisícročia v nich
a potom oči, ruky a tvar.
V prebytku nepokoja
prišiel vždy čas na srdce.
Každý vek má svoje fantastické štarty
ako ten chlapec modrých snov,
čo s čarovným drievkom brázdil oceány,
galaxie
a vzlietal ku hviezdam.
A potom Apollo a Vostok
a bohvie aký Chalanger...
Kde je štart a kde je cieľ.
Príchod a odchod. Nekonečná reťaz ciest.
Pod skalami vždy ma čosi
tajuplné ovanie.
Sám neviem čo ale je to ako mystérium,
z ktorého nie a nie sa dostať.
Možno chlapi v kameňolome vedia,
ako na to. Chystajú na odstrel.
Štiepu si doštičky
41

a vedia učiť roky podľa žíl.
Tečú v nich tisícročia, príhody aj deje.
Hrajú sa na život,
aby ti potom vytesali náhrobný kameň ...
po koľkýkrát už takto.
Hradné siene, katedrály, sochy, mestá
nádhery, pompéznosť aj chlad.
Za všetkým ľudské ruky, oči, tvar.
Ako to len mama hovorievala
Len tej vojny aby nebolo neostal by kameň na kameni.
Ale dnes už viem, kameň je večný,
umiera a znova vstáva.
A kameň na kameň a majáky a katedrály,
mestá a sochy, elektrárne, továrne
tunely a letiská
a znova ako vtedy odznova od zrodu až po záhrobie
cez vrstvy,
žily
a tvrdosť.
Akože nás to učili v stupnici?
... kremeň - topás - diamant
Možno som vtedy chytil prvú jednotku z chémie.
Akoby všetko mäklo v rukách človeka.
Všetko?
Aj srdce?
Stromy a stromy pri cestách, v horách, na svahoch
aj zastřihnuté podľa rodokmeňa v záhradách,
aj tie osamotené a osamelé
kde-tu v poli.
42

Kráčame k tieňom, z tieňov ku svetlu.
Ach, čo tu ešte všetko bolí ...
Očití svedkovia našich dní,
ked z javiska už nebolo kam zájsť
a slovo sa rozpadávalo.
Výmena sporov pre dialógy
lásky, tajnosti aj zrady Ale strom neprezradí,
berie ta pod ochranu zákonov rastu
ako priam myšlienky,
čo toľko sľubovali a zapadli.
Strom večný kolobeh od kvetu k plodu,
strom s vyrezaným srdcom do kôry,
strom voňajúci stôl, na ktorom
píšeš báseň o mieri,
strom zaseknutá páska,
kde čas vyklepkáva zmluvu o odzbrojení ...
Ako sme si len zvykli.
My do stromov a stromy do nás.
Život nás drží.
Miazga a krv. Spoločné prúdenie
tisícich čiastočiek,
čo vedia gramatiku spolužitia spamäti.
Stromy sú vzácne kapitoly
s pasportom do všetkých záhad
v čase i nečase,
ked v koreňoch sa vystrapkáva
na súkvetia budúcnosti.
Čo všetko odpadá!
Čo všetko dalej dozrieva!
Letokruhy stŕhajú masku rokom.
Obvod a obsah. Zvonka i zvnútra
až kdesi za Ludolfovým číslom nových dní.
43

Kto tu vypočíta mikropohyby?
A zatiaľ plod za plodom
dozrieva v tichu ohňostroj tisícročných premien,
ked v žilkách sa vyjasnieva nová pieseň.
Ale človek vždy je na dosah zajtrajškom,
hotový preladiť všetky tóniny na lásku,
na biele rána,
na skalné básne nových brehov,
kde spodné vody už molestujú
medziplanetárnu reč.
Je v nás čosi stromového
a v stromoch čosi človečieho.
Veršami sprchnut ponad korunu a listy
a zúrodniť každé slovo,
aby sme boli bližšie k hviezdam, stromom no najbližšie však človeku.
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6.
Jesenné zátišie
Kreslil som si ťa ako maliar dáky,
premárnil toľko vzácnych chvíľ.
Ale ten obraz iba prázdno, háky-báky
daleko od sna aj skutočnosti
a ja som iba k predstavám sa bil.
Odvtedy už viac nepokúšam kresby
ani malby, skice, zátišie iba tie verše, čo vše prenocujú vo mne
tie všetky porozsypať chcel by,
aby ako hviezdy na oblohe najvyššie
a dodaleka svietili na cestu človeka,
lebo je ešte kedy vypovedať o láske
a začať od seba
tak nenápadne a tak skromne.
Márne. Už zahrmeli otázky
a odpovede zaprašťali ako
podjesenné ohne.

45

7
Slovo po slove
.

Stúpať si do svedomia
a zostať v sebe celkom sám
Koľko tu ešte onemieva právd a výpovedí
a koľko času na vyčasenie.
Refrény vychýlenej Zeme
krúžia ponad nás.
Slovo po slove chytali sme sa vlastného hlasu
priam ako dúha obidvoch brehov,
kým ľútostivé vody tiahli za piesňou.
Tu kdesi uprostred privolávaš kvety,
aby sa ti vyjasnilo,
aby sa ti vybralo na očistný plameň,
aby si dovidel až na dno času.
Ale človek vláči ťarchu myšlienky,
Syzifos, čo ustavične hrmí do stojatých vôd.
Ako len ľahko načínaš s ním dialóg.
Chceš byť dieťaťom
čo poletuje zo sna do sna,
čo farbičkami zaľudňuje svet
a nové podoby.
Stúpať si do svedomia
a denne myslieť na ľudstvo.
Čo nás to chytá?
Čo nás to trhá neľútostne zo sna?
Balónky detstva zadaždujú ohňostroj
a túžba sa mi úpenlivo
vybriežduje z hviezd.
Kam až dodaleka za obzor?
Kam až dovysoka za mesiac a Venušu?
Ale čo sú to diaľky a čo výšky
Gravitácia lásky vyhľadáva nový bod
a človek nové civilizácie.
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Len zem ti nič už nevyhodí na oči,
tá dobrá modrá planéta,
čo našim bielym ránám odhrnuje tmy,
čo s nami vydržala všetky kataklizmy
apokalypsy aj vavřínové stupne
bezhraničných súbojov.
Stúpať si do svedomia
a pozhadzovať dvojaké masky.
Naivný a detský stúpiť na javisko
Možnože bude menej potlesku
Ale oči výbušné salvy zmierenia,
čo rôntgenujú vykĺbený čas,
čo nevedia sa spreneveriť sebe ani vám,
tie oči zatečené do jabloňových kvetov,
do pouličných lámp,
do rozšírených ciev
čo vyhli sedatívam a anavenalom,
tie oči, v ktorých si vyplakával
diagnózu ostnatého storočia.
Stúpať si do svedomia
a rozkolísať všetky cesty k sebe samému.
Koľko vyznaní a priznaní.
Blýskavky na končeku jazyka
pod spŕškou rozhrmených slov.
Dialógy už dávno zvetrali do monológov
ako priam láska do dvojtvárnosti.
Co sa to usadilo na kostiach a chrbtici?
Aj srdce zatiahnuté do samoty clivoty.
Ale do svedomia vstupuje sa už len
s básňou čistou a spravodlivou
destilovaná z riadku na riadok.
Báseň jediný svedok ponad všetky zámlky.
Strmý čas preosieva večnosti aj dočasnosť.
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Bud nám milosrdná túžba po diaľkach,
bud s nami spoločenstvo vesmírneho bratstva.
O,, ruky, ktoré prepočítali ste lásku.
Na svetelné roky!
Stúpať si do svedomia
a ostať svedomím v každý čas.
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VII.

Kam tie roky
(mojim študentom)

Kam tie naše roky, kam to zašli,
všetky túžby vyzdobené v mašli,
ked sme mladosť obracali na sny.
Bože, kam sa podel rozlet vzácny,
ked sme bledí stáli pri tabuli
v laviciach priam reči ako v úli plus či minus pred zátvorku dáme,
ach, len prečo sme zas v ťažkej dráme?
Kam tie roky, pýtate sa zavše,
kto nám povie chvíle pozajtrajšie,
prečo v deťoch všetko pokračuje,
prečo život spola vzdych a ruje,
pýtate sa so mnou prečo znova
a ja sotva sám už nájdem slová ...
Najkrajšie však ostať vždy len s ľudmi
ponad čas a priestor i v Deň súdny.
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Len zostaň s nami
Hodina stretnutia neodchádzaj,
len ostaň s nami.
Ešte je k slze priďaleko
ešte je úzko pod hviezdami.
Každý si svoju pieseň dvíha,
aj obloha už natrúsila svoje sny jedným sa do úsmevu zasnežilo,
tým druhým navial
život bolestný ...
Aj sa ti zavše sníva
s čiernou tabuľou a vzorcami.
Ach, čo len všetko stieklo
srdcom, očami!
Postojže, chvíľa, kým sa rozvravíme,
odviate priložiť si ako obklad na čelo.
Ako sa nám len po spomienkach
zrazu zacnelo!
Padajú slová. Je ich celý vodopád.
Hodina stretnutia len zostaň,
a dopraj naše spomínanie
chvíľku rozohriať.
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Koľkokrát takto ...
Čas neduživý dávno si nás odvial
od tabúl a lavíc.
Spomienky osivěli
a nám sa sniežik zatúlal
už do vlasov.
Je dávno po zvonení ...
Čosi ti zrazu chýba,
čosi, čo nevieš nazvať po mene,
čosi, čo vrždí ako piesok cez prsty
v poranenej ozvene.
A tvoji žiaci ako vtáky nedozierne
zakrídlení bohviekam ...
Aj smútok predlžuje pozdrav,
ked slze bolo naúzko.
Ten život každý musí prebolieť si sám ...
A myslíš na tých, čo prídu po odchodiacich,
ako tá vlna k vlne,
čo večne plynie, ako pomíňa sa čas.
A každý týždeň stúpaš do Klubu.
Spomienky nepřikryješ oddychom.
Všetko to dávne znova v tebe žije prednášky, spev a trochu poézie,
či škola povyšuje mravnosť nad počítač a internet.
Ako je dobre hlasom srdca vždy len znieť.
Aj čosi do oslavy ten 90-ku, tá 80-ku
a vlastne hlboko v rokoch láske na očiach,
bár ' čas už odkrajuje z krokov,
ked zrak a dych do spomienok zabočia ...
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Ostnaté ticho povešané na chodbách
a v triedach poučky a smiech,
aj vzorce na pretras ...
Ako by pribúdalo do múdrosti viet.
Si večne v škole, škola večne k životu.
Len srdce všetko dovidí a docíti.
A život? Najvzácnejšia báseň. Milodar.
Non scholae sed vitae discimus.
A tak si šťastný,
že v tebe tvoji žiaci žijú,
tak ako oni vdační z nás.
Dobrý deň, škola.
Len svieť. Ty stožiarivé slnko všetkých čias.

Žilina, 26. 03. 2000
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Návraty
A tak sa vrátiť nenápadne
k tabuli a k žiakom
a začať všetko odznova.
Úväzky, rozvrh, triednictvo a dozor.
O, škola - stožiarivé slnko domova.
Spomienky si ťa preberajú
a preosievaš, čo ti osud schystal.
Bolo to málo? A či dosť?
ked žil si v deťoch pre radosť.
Vždy bolo blízko od katedry k laviciam.
Prítulné slovo nad zlato a kryštál ...
Kto to len všetko kedy zráta!
Ach, nezmerané nadčasy,
ked zavše noc ťa zaskočila v zošitoch.
Je dávno po zvonení a škola nové lásky našla si ...
Na nebi výuky rozdali sme seba
a potom prišli noví,
a prídu další a další ...
Len tvoj čas ako príval rokov
čoraz pripadá ti ťažší.
Každý z nás má svoj román.
Môj Bože, koľkože tých kapitol!
Žiaci nám dodaleka odbehli
a v očiach kryštál slzy zasvitol.
Ale škola pretrváva.
Múdrosť a učenlivosť rozbehnuté po triedach.
Eva má mamu, mama má Evu.
Škola je láska plná snov a spevu.
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Ozvena ako už len do daru.
Voľný pád 1/2 gt2 ...
A dobre tak.
Ty to vieš - život z mračna na dúhu.
Dobre tak
odorať vrásku po vráske,
zo žiaka na žiaka si osud skrášliť
a snívať zas len o láske
a bežať za rokmi až ku poslednej
otázke:
Prečo sa všetko všetkým končí. Prečo?
Odpoved nemá ...
Pri dverách vytrubuje tretie tisícročie.
Má nový rozmer? Má či nemá?
Bude to láska, nenávisť, či boje?
Utíš sa srdce. Ešte je v nás nádej,
potešenie moje.

Žilina, 25. jún 1999
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Vlil.

S uami
S vami som ži! tak celý život, verše moje,
strminy výšok, šíre obzory/ Boli ste liekom ponad sny aj nepokoje,
načo to dneska komu hovoriť!
V ozvenách času prišlo veci sveta vážiť
a pravdy vytepávať do zlata bár' život prebolieval neraz v tiaži,
sám čas nám hriešnu slabosť odráta ...
Nech radosť čo aj do bolesti vanie,
nech ľudstvo podmaní si vesmír krás svet nezachráni sex či klonovanie,
svet spasí iba čistá láska v nás.
Žilina, 20. júl 1997
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Moje verše
Koľké len slová do lásky som vplietal,
ako sa človek so životom pasuje.
Ach, všetko sa ti stráca z diaľok sveta,
sám zájdeš tichý kdesi za tuje.
Život a smrť. V nich nikdy nie si sám,
tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádeji prekvitá.
Ty žiješ v nás - my v tebe nie sme sami.
Možno som všetko nepovedal ani
a ja som ešte tolko chcel Bolestné žitie už viac neporaní.
Ach, moja trýzeň - ty môj skorocel.
Nech sa už nikdy neschyľuje k smútku,
nech v očiach iba láska zavanie.
S vami som ľúbil život v každom kútku Vám tichý pozdrav, moje mávanie.
Možno som v slovách nepovedal dost no s vami žil som dva životy pre radosť.
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Iba láska
(Po dočítaní tejto lyrickej tichoreči)

Naša vlasť je v nebesiach.
Toto evanjeliové posolstvo - radostná zvesť zaznieva
z textov Frátrikovej DOKONČENEJ / NEDOKONČENEJ púte
pozemskej aj básnickej:
„Keď raz budete si čítať
tieto verše
a keď mňa tu už nebude nesmúťte. Sny sa kľujú k ránu.
Nemal som smútok rád - nedajte slzám skanúť...
Nech nezotrú tvary písma,
nech akokoľvek bola boiest prísna,
vždy ste mi boli všetci
bratmi a moje sestry!''
(I. Keď raz..., úryvok)
Tvorca je z rodostromu slovenskej katolíckej moderny.
Z jej zdrojov básni a pozorne ju monograficky skúma. Ako
u Rainera Mariu Rilkeho: sám Boh mu je - smerom srdca, čo
horúcne miluje nebo a zem, ľudstvo i svet. Preto ich presvecuje /
posväcuje nádejou, láskou, pozlacuje naostatok nostalgiou,
slnečným ladením / pohladením nás a v nás až po záverečný
triumf:
„Pripravte vázu na kvety,
na úsmev plný krás.“
(tamže)
Básnik zhľadúva a zratúva (U. Posledné veci). Ako pri zrode
prvej / poslednej lásky, zrádzajú ho slová. Ohláša sa mlčanie.
Ako vo výkriku z bolesti a utrpenia na kríži. Aj báseň býva na
ňom pribitá. Ajhľa, metafora stará a súčasne ustavične mladá,
pretože je večná. Neustať v láske. Neutonúť v objavovaní
zázračností života, človeka. Vojsť do slávy Božej. A patriť už len
Tebe , Bože (II. A prišiel čas). A trúsiť peľ ako „hviezdne
rozprávky" (III. Tak veľmi, úryvok). Mať rád život (V znamení
Váh).
Na okná klopú slohy rodinné, intímne, dedikované, keďže
„Človek je nevyspytateľná báseň / a osudu?" (IV. Jubilejný
portrét. /Bránkoví/).
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Žijeme v potomstve a ono v nás. Výzva vytrvať v láske platí
obojako. A vlastne nastorako. Otáznikom je tu celučičký
rad odpovedí. „Ďaleko mlčí pamäť“ - (Obrázok po obrázku, s tým
istým venovaním), akože aj v obrúčkach mladému páru vytepáva
verš vysoko na oblohu:
„ A keď aj raz vám striebro padne do vlasov,
nech láska, dôvera vám budú okrasou."
(Svadobný pozdrav
Bránkoví a Ľubke, úryvok)
A sme dozaista na úpätí k výstupu na najvyšší končiar/
horu osobnej drámy básnikovej (V. Zatmenie srdca, /Fragmenty
z nemoci/). Sú odprvoti wolkerovské alúzie, ibaže ostatné každý
si odžívame samosvoje:
„1.

Nad nemocničnú posteľ pripli bolesť,
večnosťou každá minúta človek si na všetko už zvyká,
aj sny ťa k bezmysleniu prinútia.
Ešteže topole a smreky mlčky
spínajú ruky k oknu sem i tam,
sestričky brázdia z izby na izbu,
tie kroky ako verše rád si prečítam."
Sú to srdcervúce výšľahy slova, výlevy doráňanej duše. Ako
ich nepočuť?! To nemožno. Vtiahnu do víru udalostí v bielom
tichu. Bolestí. Smútkov. Maličkých radostí. Osamení. Utrpení.
Snení...
Štvorveršia za štvorveršiami skvú sa v prúdnici pokojných
í rozburácaných přívalových vôd, myšlienok a obrazov, rytmov
i rýmov:
„A nové slová zbieraš minútami,
stenóza, ischémia, myocard.
Ach, systolické ozvy denná strava,
hlavná vizita - vzácny milodar.
Darmo ťa Vergilius kreše k piesni,
je to tu celkom iná latina EKG hrotom srdca si ťa zbíja,
kým z diagramu nová dráma začína.“

Ako tak plynie, prúdi, tečie táto ťažká samovrava,
pripomínajú sa tu podobné výpovede Beniakove, Olivové,
Silanove,
Šprincove,
Zborovjanove,
Veiglove,
Royove
a Horovove...
A dnes možno i Křižkové.
Bolesť osobná a nadosobná snímaná s pietou. Vyobjímaná.
Vydotykaná. Vyliata do poslednej kvapky slzy, krvi:
„nech srdce vybuchuje, ako chce si chce,
vždy si ťa na báseň a na spev privinie."
Na všetko ostáva poézia, slúžtička za dňa / nocí:
„Na dlhú chvíľu si už nenariekam,
každý deň báseň, aspoň verš zázračné krvobitie do života,
aj keď sám o ňom ešte málo vieš.“
Človek a básnik v jednej osobe chváli lásku, zrastenosť
s ňou. Privíňa si žieňa svoje. Zvelebenie a milosrdenstvo. Pokoru.
Nádej. Srdce o srdce sa rozkolíše. Rozhovor s Bohom má hĺbku
viery.
„Aj samota sa na bolesti čistí,
keď slovo do súcitu zaniká.
Vyjastríš oči za vtáčími letmi
a hľadáš v sebe ešte básnika,
čo naučil sa utrpeniam čeliť,
z bolestí zrážať toľkú presilu,
vyzváňať veršom v nečase i v čase,
zažíhať do tmy pieseň hrejivú.“
Ozaj / preozaj. Žiaden taj. Verše prebolené. Prebolená láska.
Taká je suma piateho spevu. Cnie nad všetky v tejto knižke.
Originalitou. Vitalitou. Spiritualitou.
Ostávajú tri schody stúpania k vlastnej identite. To
hrubínovské až do konca lásky. Až do konca poézie (VI.
Gravitácia lásky., Vil. Kam tie roky s podtitulom Mojim
študentom., Vili. S vami. Moje verše.)
Odkazov a ozvien i reminiscencií aj mystérií hrnie sa nad
očakávanie. Od kvetu k plodu. Súkvetia. Ovocie v slnečných
záhradách.
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Vesmírne bratstvá.
Svetelné roky.
Svetelná láska.
„Ako je dobre hlasom srdca vždy len znieť."
Najvzácnejšia báseň rodí sa v deťoch, v našich žiakoch:
„Každý z nás má svoj román.
Môj Bože, koľkože tých kapitol!
Žiaci nám doďaleka odbehli
a v očiach kryštál slzy zasvitol.“
Život a smrť.
Záverečné verše majú symboliku epitafu. (VIII. S vami. Moje
verše), ba viac.
Vypovedané do samôt, do clivôt, do milôt.
Prebolené.
Premilované.
Preutíšené.
Preutušené.
Čo má prísť po ľudskom živote i príde.
Takže iba už prehovorí druhá polovica autorových
sugestívnych, lež čírych Mojich veršov:
„Možno som všetko nepovedal ani
a ja som ešte toľko chcel Bolestné žitie už viac neporaní.
Ach, moja trýzeň - ty môj skorocel.
Nech sa už nikdy neschyľuje k smútku,
Nech v očiach iba láska zavanie.
S vami som ľúbil život v každom kútku Vám tichý pozdrav, moje mávanie.
Možno som v slovách nepovedal dosť No s vami žil som dva životy pre radosť."
Čítajte / me si tak seba samých.
Pred súdom Božím.
Imrich V A ŠK O

Dolný Kubín - Ružomberok 16. septembra 2006
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Ján Frátrik
Narodil sa 9. októbra. 1916 v Žiline. Po vychodení základnej
školy a ukončení stredoškolského vzdelávania v štátnej reálke
Jána Palárika v Žiline (maturoval v roku 1934) dovŕšil v roku
1951 v Bratislave vysokoškolské štúdium s diplomom učiteľskej
spôsobilosti pre stredné školy, aprobácia jazyk slovenský
a dejepis. Státnice z hry na husle absolvoval v Bratislave v roku
1955.
Vyučoval
na
národných,
základných,
stredných
a odborných školách, na Pedagogickom gymnáziu v Žiline a na
Jazykovej škole v Žiline.
Ako člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov
precestoval vari celú Európu, čo sa zrejme odrazilo aj v jeho
tvorbe. Niekoľko rokov bol kronikárom mesta Žilina. V rokoch
1949 - 1951 pracoval na KNV - odbore školstva v Žiline ako
referent pre umenie, ochranu prírody a pamiatok.
Okrem vydaných diel prispieval do časopisov Elán, Tvorba,
Slovenské pohľady, Kultúra, Verbum, Slovenský jazyk a literatúra
v škole, Literárny týždenník, Katolícke noviny. S jeho básňami
sme sa stretávali aj v zborníkoch (Poézia rodnej zeme, Do
svedomia sveta, V zápasoch a premenách, Variácie na život,
Chvála vína ...). Niektoré jeho básne boli zhudobnené a upravené
pre mužské zbory, pričom sa stali základnými číslami
speváckych zborov (Ty zem krásna, Za vlasť - za ľud - za mier).
Popri pedagogickej a spisovateľskej činnosti bohatá je jeho
či už osvetová, kultúrna, ako aj športová aktivita. Bol aktívnym
hráčom futbalového klubu ŠK Žilina, člen orchestra mesta Žilina,
pracoval v miestnom odbore Matice slovenskej, bol členom
Zboru Zilincov.
Za svoju všestrannú a bohatú činnosť bol odmenený
mnohými vyznamenaniami a čestnými uznaniami. V roku 1967
získal Literárnu cenu mesta Žilina za zbierku básní Kamenný
vzdych. V roku 1969 získal cenu a sSriebornú medailu J. A.
Komenského za dielo Moderné postupy pri rozbore verša na
Uhersko brodských dňoch. V roku 1968 Pamätná medaila, 1970
čestný titul Zaslúžilý učiteľ, Jubilejnú plaketu k 50. výročiu
založenia SZSU. Rada MsNV Žilina mu udelila pamätnú medailu
Zaslúžilý občan mesta v roku 1981.
V roku 1976 odišiel do dôchodku. Pravda, ani tu
neodpočíval, naopak, rozvíjal celú škálu bohatej činnosti,
prispieval ďalej do časopisov, besedoval so žiakmi, navštevovali
ho často mladí autori, žiadali recenzie svojich prác.

61

napr. ... a slovo bolo u Boha“. Slovom, žil plným literárnym
a kultúrnym životom.
V celej svojej básnickej tvorbe sa zamýšľa nad údelom
človeka na zemi, cez všetky jeho víťazstvá a prehry od
prvotného poslania, až do kozmického formovania budúcnosti.
Poézia jánä FFátfikä je' odrazom chvíľ, ako' ich prežíva- človek
modernej doby,
K básnickému dielu sa druží i prekladateľská a literárnoteoretická činnosť. Jeho básne recitovali poprední slovenskí
herci v rozhlase Bratislava (Machata, Chudík ...).
O jeho literárnom diele píšu študenti, poslucháči
Filozofickej fakulty Prešov, Pedagogickej fakulty Banská Bystrica
diplomové práce, ako aj študenti v rámci stredoškolskej
odbornej činnosti.
Zomrel 31. júla 2000. Pohreb bol 3. augusta 2000 na starom
cintoríne v Žiline.
Do posledného dňa bol činný. V júni 2000 absolvoval
besedu so žiakmi ZS Žilina, Moskovská ul. 1. júla 2000 mal
maturitné stretnutie
so
svojimi
bývalými
žiakmi
z Pedagogického gymnázia v Žiline. Stretnutie po 50 rokoch bolo
v reštaurácii Kotva. 19. júla 2000 vyšla v Kultúre jeho recenzia
prekladu literárnych vedcov Teodora Křižku a Vincenta Šabíka
diela Rainera Maria Rilkeho Sonety Orfeovi. Ešte 23. júla 2000
napísal pre vnuka Branka a jeho nastávajúcu Ľubku „Svadobný
pozdrav“.
A práve jeho vnuk sa pričinil o vydanie zbierky dosiaľ
nepublikovaných básní, ktoré vyšli v decembri 2001 pod
názvom „Rozdávať lásku".
Pri príležitosti nedožitých 90.
narodenín básnika vychádzajú ďalšie nepublikované básne pod
názvom „Nepokojná pieseň."
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