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Testament

Šatstvo, obuv dajte chudobnejším od mňa. 
Knižnicu? Ech, tú nech spasí blkot ohňa.
Verše moje spláchniteže vodou, 
voda-oheň, oheň-voda vždy je módou.
Pozor! Ešte je tu korešpondencia.
Aj tej nech je sudba spravodlivá!
Pre ňu nádobu tú od popola smetnú - 

v popole sa slávni s neslávnymi stretnú. 
Ušetrite takto môjho vnuka, dcéru, moju ženu 
vynášať raz poéziu nesplnenú.
Prosím, len nie, nie ma do archívu, 
nech už nikto nevie o mne čo len byľu. 
Uvod-zauzlenie-vrchol-obrat... Všetko pletka.

O, krv moja rozvíchrená, moja túžba všetka!
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Tak trochu osudové

Náučným chodníkom bolesti 
až celkom k sebe prísť.
Koľko je oddychu,
priam toľko prelezených výstupov.
Z končiara pozdrav. Ceruenožltý list. 
A neraz povieš - Dosť.
Čo bolo ľahké,
tak trochu osudové,
dnes pripadá ti všetko na milosť.

Posiedky básnikov už odleteli 
do vetra.
Po nich reči, tajfún, podrazy.

Akýsi všedný kostrbatý čas.
Kto sa to tu len tvári bez výstrahy, 
veď „kráľ je nahý“ - 
zborovo jedni, druhí vždy tak zakričia. 
Všetci sme v čase a nik mimo čas.
Len sami seba podľa štýlu nivočia.
A prišlo prebíjať sa dovnútra.
Kto by len chcel sa vrátiť z polcesty? 
Zvetrali básne 
a slovo kôrnatie už 
do Richterovej stupnice.
Sme odrátaní na spomienky.
Čosi priam odchádza 
a čosi ustavične prichádza.
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Zákon istotu do vybrieždených neistôt... 
Sme vydedenci na vlastnej planéte. 
Prišlo nám vytepávať abecedu pravdy 
a lásky do najtenších ciev, 

kde ešte krv sa krvi priznáva 
a prúdi ako život, 
ako svedomie.



Ešte tak dožiť

Už ani tretie slovko nepovie sa nahlas, 
do seba vrastá každý sám.
K f v p r'e slnená poza bolesť zahla, 
kru moja, prečo v tebe zasýcham?

Ľutujem beznádejný život živých, 
však čo to my tu žijeme?
Sny potratené. Prítmie z chyží.
Každý krok v neúprosnej dileme.

Ešte tak dožiť úsmev šťastný, 
ked ani smútok si ťa nevšimne.
Ach, bude to zas básní,
keď nádej beznádejnosť predstihne.
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Kúpil som kvetu

Už som ťa zabudol, moja pieseň, 
a odpusť mi to, prosím ťa, odpusť.
Slová mi vypadli, 
aj melódia,
hovoria tomu skleróza.
Cudné. Róza v skle.
Ale ja mám radšej gladioly vo váze, 
tie už nezanášam na cintorín, 
lebo aj tam sa kradne z hrobov. 
Chudáci, úbohí mŕtvi.
Kúpil som kvety milej 
a možno sú to tie z cintorína...

Ako je len blízko od mŕtveho k živému.
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Iskru zamyslenia

Sme ako rieka,
raz pokojná a raz do tajfúnu,
ale vždy rozbehnutá
ako ten neúprosný čas,
čo sa dvíha a hneď zauzľuje
podľa zoskupenia vyblednutých hviezd.

Preberáme si slová na prstoch.
Aj tak sú zavše žeravé 
a inokedy íadovizeň páli z nich.
Žijeme v extrémoch,
vždy kdesi v rečiach skraja na sever
a skraja kdesi v túžbach na juh.
Len ten stred vyprázdnený 
ako túžba po odviatej mladosti.

Na prsiach kľačí každodenná samota.
Ako sa jej priznať,
ako ju skrížiť v nový kvet?
Vyznanie - zabudnutý hybrid na skale. 
Toľko sa už povedalo, 
aj slová berieš naľahko, 
lebo priďaleko od slov k činu 
a za lásku ti príde srdce 
tvrdo rozbúchať.

Aj veciam sa uľútilo za ľuďmi.
Hovoria zrozumiteľnou rečou -
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kniha: otvor si ma,
zrkadlo: pozri sa dobre, vrásky vynechaj, 
magnetofón: spusti pásku, nech je veselo, 
stôl: sadnite a vyložte čisté srdcia, 
izba: hovorte o neprítomných 
vždy len v dobrom, 
a tak dalej, a tak dalej...
Sme vo veciach a veci v nás/
Vždy myslím,
ako sa čosi štiepi vo mne,
odskakujú iskry zamyslenia.
Eh, preniknúť tak celkom za veci!

A z riadku na riadok, 
ako po schodoch 
stúpať 
a
klesať.

Ale to už nebude ti jedno.
Jeden je len život,
jedna je len smrť -
Medzi tým hniezdi svedomie.
Namoč si prsty,
už ťažko dychčia slová
a k čistým vetám ešte daleko.

Sme ako rieka,
nad nami neúprosne odrátaný čas.
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Až celkom k sebe

V izbietke mojej už sa vyjasnieva 
na samotu.
Aj veciam prišlo na ležato.
Rozčítané knihy, zošit, pero 
a Literárny týždenník.
Len večer sa všetko zdvíha ako v hypnóze. 
Uvoľňujem lano na strmej stene svedomia. 
Zo skoby na skobu 
až celkom k sebe.
Odtia! je všetko na dosah.
Zem aj obloha.
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Bolo to márne?

Čo sme sa nasníuali do veršov, 
aj život brali naplno.
Bolo to márne?

Samota kľačala pri nás 
tak čudesne a jednotvárne.

A prišlo neraz do slz za lunou, 
za všetkým, čo si žil 
a dával do básne.

Prázdne sú dlane.
Aj slovám v metafore odíahne.

Ozvena ako iskra v tichej noci. 
Z bolesti na bolesť 
osvieži kvapka rosy.
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Priviate z hlbín samoty

Na vzbúrenej vlne vlastného života 
prišlo mi zrazu ľúto za snami.

Koľkokrát sme si do nich vplietali 
ohníky spomienok,
odrátané osudie v začarovanom kruhu - 
priam ako rosná lúka, 
kde sme si podľa kvetov určovali 
sny a lásky.
Na prstoch ich nespočítáš 
nech akokoľvek odlietaš a vraciaš sa. 
Cudné sú niekedy rozlety, 
vzlety aj pády.
Zavše ti príde zvykat si na osamenie,
to zarosené,
možno aj přesolené,
čo sa nám dostalo na koreň veršov.
Ale od úpätia slova 
hľadáme sa celkom na modro, 
kým okrídlené výšky k básni 
často zvetrávajú.
Preto je ľudské slovo neraz teplé, 
priviate z hlbín samoty, 
do ktorých sneží stofarebná dúha.
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Od lásku k neláske, 
od blízkosti k nedouidnu 
siahame si na tep srdca s odvahou.

V rytme času
prišlo ladiť novú pieseň.
Má čosi zo slnka a čosi z lásky. 
Prídte! Prehráme si prvé takty.

Dosť je miesta na úsmev, 
na pieseň, 
aj na kvety.
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Nepokojné návraty

i

Dost často sa mi prihovára detstvo
na hrote dní a zaskočených súbojov,
keď mladosť prenáša ma
ponad tmavé hĺbky,
kde slovo tŕpne ľudskou ozvenou.

Čosi som ostal dlžný, čosi splatil, 
nerád sa kryjem za postavy, za deje.
Chcel som mať iba slnko nad hlavou 
a žiadne tiene za sebou.

Len podľa dozrievania preháral som na sny. 
Odkedy kameň dal sa na výboje so zemou, 
človek sa vymotáva z ťarchy oblohy.

A predsa vláči trýzeň v každodennej piesni 
a závidí len vtákom ten ich let 
a tam je jeho túžba, 
jeho nepokojný sen.

II

Možno som zaprel šiesty zmysel pre súzvučnosť, 
aj citlivý tón neozval sa pri srdci.
Aký to nepokoj ma stíha za nádeje?
Čo nás to straší na obežnej dráhe čias?



Túžim sa vrátiť k prvým spevom zeme 
s podobou života a bratstva na osnove brázd, 
kde úsmev podobá sa úrodnému dažďu 
a láska perlí vodopády vďačných slz.

Tam sa raz vrátiť a byť básňou samou,
bez fantazmagorických metafor
len výšky stiahnuť čistým hlasom do dlaní.

Položiť si ťa, odtrhnutá hviezda, do trávy 
až ku korienkom, k samej vlahe 
a celučičkú celú učiť sa ťa spamäti.

III

Ako sme na sny rýchlo zanevreli 
a vymenili si ich na výzvy a súboje.
Žiť a či nežiť - rátame si na prstoch.
Ako len na dosah je k básnikom a k básni.

O čo sme bližšie k tragédiám ako k láske, 
kam sa to nežným slovám prišlo sťahovať? 
Cez ozvy srdca čas nám vyhmatáva pulz. 
Aj kardiogram v nespútanom rytme.

Ako som vás len ľúbil modré plochy v atlase,
pohoria, pralesy a galaxie túh,
čo zo sna do sna leštili ste moje detstvo.

Aké len šťastie prebúdzať sa ešte, 
počúvať rozhovory hviezd a šepot zeme 
a písať modrú báseň do svetových strán.

' jJ
katolíci; ■, i vc

V RUŽÍ 
UroverzíSi á
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Buds nami, láska

Na prelomových časoch storočia 
prišlo mi zrazu ladiť 
nový hymnus odvahy.

Pohli sa dejiny a stoplamenný dialóg 
odisťuje nové obzory.
Študentské slnko podpálené krvou.
Hahó! Nové vetry! Nový čas!
Vyzváňa výzva. Sloboda a pravda na pretras. 
Mrazivý november bubnuje v žilách 
a vytrhnutý čas do kameňa píše 
novú históriu 
rodnej zeme.

Kam až za srdce?
Kam až za človekom putujeme?

Bud s nami, ADVENT.
Bud s nami, príchod nového človeka.

Pri štedrovečernom stole,
pri vetvičkách pokoja
zapálme prskavky nádeje,
lebo sa všetci rodíme do nových čias!

Bud's nami, láska -
vianočné teplo pozažíhaj bratstvo v nás.
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Dialóg

Zavše sa seba spýtaš, 
aj si sám odpovieš.

V náručí nedostupných ozvien 
ponáraš sa do dialógu s prírodou. 
Pohanská samota na dosah.
Aj sa ti ujde
počúvať kameň, strom a vodu, 
prastarú reč zbavenú gramatiky 
a všetkých pravidiel, 
vyklonenú celkom k tráve.
Neboj sa týchto rekvizít.
Tu kdesi sa to začína 
a tu kdesi sa to aj končí.

Presne uprostred tvoj domov - 
večné svetielko modrých návratov.

Vždy sme smädní po prameňoch 
večnosti.
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Modlitba
akoby pred koncom sveta

Môj Bože,, svet sa v skazu rúti ■ ■ 
a cíti koniec neúprosnej drámi; - 
preto sa slovo toľko maskuje 
a srdce toľko bráni.

Jediný život vandruje,
ako pútnik nemá nikde miesta,
zástupy živých vzdorujú,
aby rieka času všetko neodniesla.

Veky sa pominú a človek nenachádza 
cestu k pravde, ku jej stredobodu. 
Darmo sa driapať ku hviezdam, 
tým nezáleží, čo sa rúca za pochodu,

ba predurčia tvoj neduživý osud, 
ked prak sa predlžuje na atómy.
Čo na tom, že raz zhasne planéta, 
ved zmizli mamuty a na rade sú slony

a nakoniec, ach, človek-milióntina 
v zosúvaní času celkom nepatrný, 
čo s ľútostivým pohľadom 
stečie jak slza dostrieľanej srny.
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Načo ti boli stověžaté dejiny 
a načo nebotyčná veda?
Kto vie, či budeš mať času 
len raz sa ešte vyspovedať.

Načo ti mocenstvá a sveta skvosty 
a všetka sláva zemská - 
spasiť nás môže iba Boh, 
žiarivá hviezda betlehemská.

Zo všetkého ostane ti 
pokojný pozdrav hore lebo dolu, 
praživly miesto teba budú 
písať najtragickejšiu kapitolu.

Budeš len škrupinou a smietkou 
na rozzúrených moriach 
v zániku vyplienených dní, 
čo na teba sa zboria

tu v prísnej istote a premene, 
tu v márnivosti premenlivej, 
keď príde zas len čas na Krista, 
na Jeho slová večne živé.
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Počúvajú srdcom
(na besede s nevidiacimi)

Sedia si pokojne a hladia do neznáma.. 
Pokojní a tichí ako lané.
Útěšné slovo ponad temnotu
kladú si medzi prsty
tak pokorne a tak odovzdane.
Počúvajú srdcom.
Dávno už vyhmatali svoj román, 
svoj príbeh temných dní.
Ak ponúkajú nádej, 
už nehovoria o bolesti.
To iba láska v nich sa celkom rozvidní. 
Dívam sa na nich 
a oni do prázdnoty po mne. 
Neodchádzaj slovo, zostaň.
V dúhovke sa už vyčasilo na tmu 
a slza prosí o báseň 
tak úzkostné a skromne.

Sedia si pokojne a tichí 
a v úpenlivej viere 
stúpajú celkom do nás.
Dobre ta cítia v stožiarivej tme. 
Paprčiek nádej, zavyzváňaj 
a ostaň s nami, 
kým spolu svoj čas stihneme.
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Bližšie k veciam

Do seba plakať bez slz a vzdychov, 
do seba tak celkom zapadnúť.

Potom si už len sám.
Na dne krvi 
odučili sme sa čakať.
Ale naša krvná skupina 
zakliata je v kremeni.

Zakresať na rozvlněný pochod, 
posvietiť ľudom na obežný sen.

Ešte je kedy nedouidno meniť na svetlo.

Tu kdesi hľadáme si stredobod, 
aby sme boli bližšie k veciam.

Oheň v slove.
Oheň v básni.
Utíšenie v modlitbe.

23



Na konci všetkých ciest

Roztiahnuté ruky - drumbľa koľajníc.
Tu-kdesi dali na zelenú kučierkam snov. 
Akrobacie planetárnych nepokojov 
vyleštené na visutej oblohe.
Zatajený dych rozbil všetky horoskopy slov. 
Zelená. Červená.

Koľkokrát sme stáli. A vlaky išli mimo.
Hlas diaľok vnikal do srdca 
a v končekoch prstov cítili sme obkľúčenie krvi. 
Do drkotavých snov sme zapadali v atlase. 
Nestačili nám paripy fantázie, 
lukostrelci krás.
Nezmapované krajiny vyhúknutých bied 
búrili sa ako potratený raj 
s vyplašenou vinou vyhnanstva.
Ostrovy nedotknutých tôní na dosah!

Kotvime presne na modrej!
V pántoch samoty sa diaľky vyplakali, 
lebo aj soľ už dávno zavŕzgala v očiach.
Tu kdesi čas trhal bolesť do básne.
Stratené míľniky a obzory bez hraníc 
padali na nás v zmysle voľného pádu 
a bolo bližšie k slovu ako k srdcu, 
a bolo do východu slnka ako ku pramienkom 
usadnutej krvi.
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Kameň a hlina. Láska a nenávisť.
Dedičná kliatba narodenia
podľa prskaviek hrobov a nesčítaných hviezd,
jediné svetlo, ktoré si ta skryje
pred vlastným osudom.
K zemi. Pokropená stena. Bod.
Dejiny na odchod!

Ale aj bodka svieti.
A keď sa budú vykopávať storočia, 
pozbierajú nás do plachietky viet a kapitol. 
Každá minulosť sa sprítomní, 
lebo sú svetlá v tmách 
a budú tmy aj za svetla.
Už všetko sa povedalo z dlaní.
Tu kdesi rozvešali sme si bielizeň dôvery, 
lebo aj budúcnosť bude krvácať na lásku 
a na bolesť.

Odpusť nám, piesenka.
Na konci všetkých ciest 
len človek bude zas.
Navzdory všetkých čias.
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Ked sa sny zamotali

Vyrovnat sa s vlastným svedomím 
a neprekážať 
a ísť nepremenný 
vždy len ku Svetlu.
Tak sa mi to všetko prihovára 
na kraji výčitiek, 
keď už aj popamäti nahmatáš 
dotváranie seba samého.

Na uzly viažeš odrátané dni,
ked sny sa zamotali
a nemáš nádej dať už zbohom poézii.

Tvoje srdce ako dostrieľaný terč, 
vypadlo z neho prúdenie 
velkých snov 
a nesplnených túh.
Všetko sa to v krvi zanáša 
do jednotvárnych dní.
Aj osud zeme, 
aj násilenstvá slov, 
čo vypĺňajú modernitu prázdnoty. 
Smutno je s veršom.
Smutnejšie bez verša.

Beznádej, nehladuj si nocľah u násl
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Bud pri mne, báseň

Bud pri mne, báseň útlocitná,
kým čas mi času dopraje
a čo aj bolesť zasnežila z prítmia,
dobre viem, kam až vedú rozbehnuté koľaje.

Kolkokrát trpezlivo stál si zoči-voči 
pravde, čo jednoznačne našla k Bohu smer; 
čo v čistej hĺbke bystrila nám sluch i oči 
a povedala bez okolkov, akí sme.

A neraz prišlo vážiť, preosievať slová 
a neraz povystierať krivé svedomie.
Kolkokrát zaozývala sa ťarcha znova.
Ach, prečo život všetko nepovie.

S kým sa tu ešte prieť a hádať.
Bože môj, chvilku sme tu na milosť.
Koľkým sa do snov zanášala zrada 
a koľkých slávomamstvo zmámilo.

Čudesní hľadači a neúnavní zlatokopi, 
čo modlitbou sa opásali vždy len v časoch bied. 
Prečo len človek všetko naraz nepochopí, 
ach, k istotám len čistá viera zavedie.
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XX. storočie

To nie je abeceda drobulinkých tvarou, 
tabula farieb predurčená daltonistom.
To je len krivka diagramu 
prečiarknutá atómovou čiarou, 
pahreba nepokojov, olej na ohnisko.

Dvadsiate storočie. Lietavice v planetárnej dráhe, 
však celkom iné, aké objavili horoskopom prv - 
to je už pohár 
a v ňom spolovice žlč a kru.

Dvojitá tvár Jánusova - míľnik na rázcestí.

Toto storočie ako čarodejník vreští, 
i ked nám vetry skazy pozhŕňali vrásky, 
lebo sme potratili mnoho z lásky, 
lebo sme neverili, 
že sme z pozemského prachu 
a že všetci vrátime sa 
v prach a do zeme.

Juvenalis, Homér, Tacitus a Dante, 
berte si fakľu, ku nám si staňte!
Strašne je zem ohádzaná nenávisťou 
a na scéne iba človek.
Iba Človek. Nie zvery.
Nenávisť a Láska - 
najkrajnejšie hemisféry.
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A človek píše vlastnou krvou Zemskú komédiu. 
Má srdce, myšlienku a rozum, 
najvznešenejší dar, čo veky s vekmi žijú.

A preto vraždil, a preto hroznejší je Nera 
a zvery kričia mu: Preč od nás! Preč, 
najpodlejšie zviera!
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Bolo to znamenie

Vždy, keď sme si už no dosah, 
vyruší nás ťažký sen.
Ale aj tak večery krásneli 
a nocou ubúdalo z mesiaca.
Nestarali sme sa o priesadu spomienok.
Bolo viac snou,
bolo čerstvých ruží z nevypovedaných slov.

Čas nám hádal z ruky.
Súvislá čiara lásky.
Ale noc je hlboká
a hviezda odtrhla sa z nesúvislých čiar.

Odklíname písmo pod zlatým stromom leta. 
Obloha krváca sladkou šťavou.

Cez oči prelievajú sa nám výšky 
a zem sa stáva dedičným trestom.
Bolo to znamenie?
Vyčítaný sen?

Ale láske nebolo čo vyčítať.
Išli sme ľahko postriebriť si cestu.

Mesiac s nami.
A my v mesiaci.
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Iba dejiny

Mali sme hlavu plnú 
historických postáv a osobností. 
Odkedy svet svetom stojí 
vždy bolo v móde padanie hláv, 
trónov, kresiel aj funkcií.
Ako sa to len všetko opakuje - 
čosi ako odvodené od naopak. 
Praskanie myšlienok, 
keď čas už povymieňal krv 
a krvinky
sa rozložili na dočasnosť.
Iba dejiny sú večne v prúde...
A Zem to dobre vie.
Kolieska zapadajú,
ozubie lásky dávno zhrdzavené
a hviezdy vyšli na milosť.
Rubikon rozvodnený.
A svet je ďalej plný cézarov a lazarov.
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Slovo tu ostáva

Poézia. Najvnútornejší monológ.
Sám sebe si houoríš 
a potom na odviatych snoch si vyberáš, 
čo a ako, kde a kedy myslieť v obrazoch, 
kde a kedy odisťovať granát metafory. 
Aké je jednoduché prenocovať vesmír 
v jednom verši.
Preto je toľko zámlk, až sa ti 
zodrali celkom ku končekom prstov.
Isť za všetkým 
a veciam dopriať hovoriť, 
keď celkom nenápadne zraňuje sa 
nedočkavá báseň.
Mať tak oči dieťaťa, 
v zázračnom tichu prebudiť mlčanie.

A potom próza.
Stonásobný výbuch života.
Dialóg, čo ti denne klope 
a prináša v krvi zrazeniny 
všedného dňa.
Tu sa už krása nerámuje, 
ani dúha neukladá pod hlavu.
Rozpor a nápor rozumu a srdca.
Prísny a presne zakódovaný čas, 
čo pozhadzoval kučeravé sny.
Čosi tu ostáva ako biedna poživeň 
a čosi prekrýva sa s diaľkami...
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Medzi tým neskončené rozhovory,
čo si nás vymieňajú,
aj keď už slovo hľadá nocľah k polnoci.

Ale slovo tu ostáva - 
nerozbitný dar večného prúdenia. 
Poďakujme mu,
nech si nás zohrieva dnes i zajtra, 
i napozajtre, v každý čas - 

ešte i vtedy, keď láska a pravda 
ako nadčasový príbeh prídu 
na pretras.
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Sotva si mi do dlane

Na ústach ľudstva ako veľmoc zmieta sa, 
dalekým hviezdam svieti na pozdrav.

Tie cesty daleko sú ku blízkosti 
a tak blízko ku diaľkam.
Spevavé vtáča zachytené na tŕní a ostí. 
Pod nohou šuští skabonený čas.
Aj roky zhavraneli v nás.
Neskončená predohra.
Aj v žilách odveký refrén nespútanej sily.
V kamennej dobe život pohromade žili.
V atómovej -
človek najradšej je sám.

Storočie vedy neslýchanej, 
atómy, vodík, stroncium a radar.
Všetko do šialenej rýchlosti už vanie.
O. len ty srdce nemoderné, 
aký to čakáš za dar?

Doznela pieseň jabloní a gejší.
Tvoj tep je rovných stol 
Hieroglyf nenávisti čoraz zreteľnejší. 
Nepokoj a vzdych sa s tebou rujú 
o miesto.
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Ó, srdce, útočisko vyplienených čias, 
záhradka útechy a viery, 
čistinka najtajnejších rozhovorov, 
ostrov samoty,
kde možno ešte s túžbou rozjímať. 
Storočie presne do komory ľavej mieri, 
studená vojna bez krvi.
Padajú srdcia, sny a charaktery.

Na tvojom pulze brúsim hrotec slova. 
Sotva si mi do dlane 
a toľko lásky, nenávisti v tebe kľuje. 
Sto ráz padám, sto ráz vstávam znova. 
Čože sú proti tebe atomické jadrá, 
veľmocenské ruje?
Milencom stačíš na večnosť 
a láska veky zapaľuje.

Nech akokoľvek deň sa zaťahuje, 
nech blýskajú sa obzory, 
nech najčernejšia zúri tma - 
Ľudia a vtáky večne ponesú ťa.

Do taktu biješ, 
nádej súcitná!
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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 zrátal 
Ach, nezmerané nadčasy, 
ked zavše noc ťa zaskočila v zošitoch. 
Je dávno po zvonení - 
a škola nové lásky našla si...

Na nebi výučby 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.
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Ale škola pretrváva.
Múdrosť a učenliuosť rozbehnuté po triedach. 

Eva má mamu, mama má Evu.
Škola je láska plná snov a spevu.

Ozvena už len ako 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? 
Odpoveď 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.
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Bez názvu

Stáročia prehrmeli u nás i ponad 
a rodnej zemi prišlo vyznať 
svedectvo.

Kameň odvalený 
a slovo na pol žrde 
zvetráva ako čierna minulosť.
Dosť bolo. Dosť!
A život nikdy viac už na milosť.
Výčitky ako výkrik spravodlivých.
Sám seba spytujem sa:
Kto sme? Kto to stráca smer?
Prázdnotu prekonávam, 
ked nepokojné prsty bubnujú 
Osudovú,
keď tme už bolo priúzko 
a lásku vyznať svojmu rodu 
ponížili ako do príkoria spev.
Chudobka opustená na strniskách bied - 

no nepokorená a víchrom navzdory 
nepoddajná vekmi žiť a rásť, 
ty, dobrá, moja vlasť.
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Kto sa to ešte vzpiera vlastnej krvi, 
kto z trojvŕšia a z kríža 
vypaľuje rodnú česť?
Môj Bože, a či nehodní sme 
vlastnú domovinu niesť?.1 
Už nikdy výkrop ani Rekviem.
O, dobrotivá, milosrdná zem.
V pokore kľakám pred tvoj obraz 
a s modlitbou vdáky šepkám:
Bože, čos’ ráčil slovenskému ľudu...
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Do seba nazrieť

Vždy s vami, moji rodní, 
čo snívate len 
o čistej láske k človeku.
Cez vašu bolest presúžiť sa 
k dôverčivým samotám 
a ponúknuť bez rozdielu 
nádej odvekú.

Také sú cesty zapadnuté neraz
od závejov smútku.
čo sa otvárajú nenápadne životu.
Všetci nosíme v sebe príbehy, 
prevzácne kapitoly...
Ach, kto len všetko odriekanie rozuzlí, 
keď prišlo časom clivo tu.

Do seba nazrieť, aj hľadať odpoveď 
a vydolovať svoje pravdy, 
ba aj svoje omyly...
Len hluché ozveny sa zavše prihovoria.
Bol si vždy svedomím,
keď lásku polopravdy zlomili?
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Len ist
a čo priam od srdca k srdcu, 
len súcit nestiahnut viac z obehu. 
Bože. nedaj nám pokoriť sa v čase, 
keď istoty sa v beznádej a slabosi 
odejú.

Vždy s vami, bratia, sestry, 
čo snívate o čistej láske k človeku. 
Sme jeden nekonečný pohyb, 
čo nesie nádej odvekú.
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Tu na tejto zemi

Zauše sa bijeme do pŕs, že sme boli, 
že sme'
a že tu aj vždy len budeme.

Tu. Ano tu. Na tejto zemi 
Cyrilometodskej,
kde blesky dejov sklzli ako vierouka 
do Otčenáša a do Proglasu.
Sám čas ich zviazal do pamäti - 
symbol svätého odkazu dejín.
Je načase pasovať sa s túžbou po slove 
pozrážať slabosť, 
čo lásku na dvojtvárie mení 
a vyhodiť ju na oči maloverným.
Kto nás to chystá na popol?
Ktože to podpaľuje vlastné svedomie? 
Skratky a súvetia osudu?
Ale čas, ten si vytrháva zmysel 
a logika nám predpovedá slnko nádeje. 
Sen. Skutočnosť. Rozvaha.
Hľadáš si chodník ku studničkám.
Ale aj ten už dávno 
zarástol neláskou a výčitkami.
Márne sa vraciaš. Vyschnuté ozveny 
a v stupajach sa drobí čas.
Kam až za seba? Kto len povie mi? 
Míľniky bleskom udierali do nás 
a koníky fantázie nedostihli druhý breh.
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Sám sebe už si kompasom.
Čo všetko zatečené žlčou 
sa vyplavuje.
Nádej ponad nás sa klenie 
a na dne sŕdc už kluje mier a odpustenie. 
Jediný chodník ešte k ľudskosti.
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Na autobusovej zastávke

V meste vykrojili pešiu zónu. 
kým naše roztúlané oči 
vyplievali trávnik, asfalt aj zastávku. 
Priam prišla dvojka.
Ako len naše cesty podelili 
na trojku, šestku, 
ba až dvaapäťdesiatku.
Celkom odvykáme chodit peši.
Cestovný poriadok do stratená.
Zišiel by sa Chcimpolion. Aj to neviem... 
Ktosi sa krížom podpísal 
Eva + Milan.
Ešteže tí dvaja mysleli na lásku.
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Ako len ľahko

Cez báseň sa ti ušetko prihovára, 
vyznania ako hviezdny let.

Ako len íahko sme sa vzdali snom. 
Všedné? A či aj žiara?
Už stopy ani nevidieť.

Ostalo už len rozjímanie. Iba vzdych. 
Do všetkých vecí neprenikneš.

Len básnikovo slovo prebleskáva
v časoch tiem,
aj v časoch víťazných.
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Pozvanie

Pozvali na vernisáž do galérie. 
Pramienky návratov, 
keď minulosť sa zajakáva 
a ponúka ti dávno 
všetko odviate.

Tu kdesi moje mesto vybehlo si 
na plátno a na drevo.
Perovky, akvarel, gvaš a olej.
Z obrazu na obraz,
tak nenápadne ako z domu na dom,
cez uličky a štôlne,
medzierky a podlubia.
Vyjasnieva sa na báseň.
Hahóó, Kováčska, Na Bráne,
Horný a Dolný val, Burianova.
Cepieľ, Studničky a Rybníky...
Svetlá a tiene - tiene a svetlá.
Tu kdesi priam ťa mladosť stretla, 
až celkom zružovela na ružu.
Ešte si pretrieť oči na Frambore 
zo studienky na studienku - 
ešte sa odmodliť v Králi, 
kde fresky vy tepané do zlata 
nadšenci spopod malty odkrývali...

Don Kichoti obrnení paletou a štetcom 
útokom berú predsudky.
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Na rade fantazmagórie predstavy. 
Učíš sa myslieť farbičkami slov. 
Ktože to všetko kedy zmapuje? 
Spomienky na modro 
a krehké slávy roztratené za tuje.

A ešteže tak.
V očiach sa jasní na nepokoj 
a moje mesto vybuchuje do krásy. 
Dobrý deň, Žilina.
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Krehká ako nežné slovo

V lupienkoch vnútra pohľad zaniká 
však láska vždy tá istá 
z večnosti lístie krásy padá 
a zlato času rozpúšťa 
neskrotný alchymista

Len láska prísny čas a večná zmena 
krehká ako nežné slovo na sline 
čo nie je z lásky čistej 
v sebe sa stopí zhorí zahynie

O čo je ťažšie jeden život prebolieť 
a vyhnúť ťarche hlasu 
čo z dní tak do horkosti leje 
kým ľútosť skrehne od úžasu 
pre jeden vzdych a pre nádeje

Toto je mystérium odpustenia 
ked uzlík hviezd sa smútku priblíži 
keď zajedno si so životom 
a hľadáš východisko pri kríži

A vtedy každý kútik spoza dvier 
spod stebla ružového svitu 
osvieti srdcia - lásky mier 
pre večné pokánie
od záhrobia až k výškam ku blankytu
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To bude kar za biednu bolesť 
proroctvá v žalmoch budú znieť 
a slovo roztrasie sa medzi ľudí 
ako po pastvinách kvet

Len vy sa potratíte z oblúkou 
v tej piesni vlastnej trýzne 
A vtedy závoj mäkkých slov 
ako opojenie nesplnených snov 
dotykom zmizne
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Básnik

Kdeže sa podel Kde len zašiel
Dávno už prepadla sa cesta do slonovej veže

Nevrátil sa k nej Na úskalí slová viaže u mašle 
Ak zakričíte nuž len tak vám Kdeže Kdeže

Do rozvírených hladín dúhou nepozerá 
už nie je harlekýn lež hvezdár

Ak bolest kvapká spopod jeho pera 
tak isto mnoho tuší viacej predpovedá

Do výšok odriekáva slová premodlené 
vo výškach hľadá pritúlenie do veršov

on bezpečne vie že tu v atómovej zmene 
ide cestou najlepšou

Už dávno zvážil úsmevy a kruté smútky 
Tie druhé prevážili misku ku zemi

cez prológy a opustené kútky
zohrieval veršom vaše sny aj pohľad studený

Nevravte že vraj zaspal na ústraní drieme 
prečkáva veľké drámy v nadoblačnom závoji

Bdie Za vás hovorí ked ústa boli nemé 
On k vám sa vracia vaše srdcia ešte zahojiť
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V odlomenom čase

Plamene vlastnej trýzne šľahali ma nenásytne 
keď v odlomenom čase odumieral duch 
Ako bajadéry zvíjali sa rána v rytme 
a v torze odgúľanej lásky 
krvácal básnik ako Jóbov druh

Pre biedu vyhneš ťarche v klesajúcej láske 
keď dni zas smútkom pôjdu do sietí 
Z pokory hroblou dáš sa z hradskej 
kým šelest doznie 
a nové slovo sladký ortieľ povie ti

Dar Boží dozrie v tebe tvorením a citom 
O čo je bližšie v tejto podobe 
pre krásu stať sa anarchistom 
a klesať sladko
v opojení snov a v polorozbitej ozdobe

Raz všetci zatúžite po verši a slove 
keď ľudia k ľuďom vystrú ruky zas 
Zakvitnú túžby u ústa jahodové 
a vzdych čo toľko ranil nás 
dopiješ nehou v utíšených hraniciach
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O verše moje

Ktože vás vydá básne moje 
ktože vám určil osud tmy 
Či ťarcha času. to je 
Či údel osudný

Vraj hovoríte málo dnešku 
A ked aj - potom kde-tu len 
Čas nadstavuje svoju mriežku 
tragika nástup trénuje

Že vyhli času Nie tak celkom 
Krv vlastnú preciedzal som z žíl 
Sny krehli po súboji veľkom 
a ja som predsa kdesi žil

a ľúbil všetko čo je z času 
no najviac vnútro človeka - 
ked bolest určila mu trasu 
ked slza z neho odteká

lebo aj on má právo snenia 
nech akokoľvek zúri čas 
a keď sa časovosti cenia 
on ide cestou buriča
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Vedčas je iba vzruch a príval 
a každá báseň z času je - 
ved každý verš som žil aj sníval 
len život si ho časuje

Do priečinku vás kladiem teda 
tak ako prísne velí čas 
potom však pravde ozaj beda 
kde slová sa len pre líčia

Ktože vás vydá básne moje 
ktože vám určil osud tmy 
Či ťarcha času to je 
Či údel osudný
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Som láska som sloboda

Aj slouá vystreľujte na obežnú dráhu 
aj lásku ktorej tu ostalo už len do dlane 
Zemepis nenávisti a vojen 
Termopyly - Kartágo 
Waterloo - Verdun - Stalingrad 
Hirošima - Pearl Harbor 
a nové a ďalšie
čo sa rodia v taktike nenávisti 
Hlavice odvrátenej samoty 
kde vypadli slová dôvery 
a kde sa umučené pravdy 
na kríž pribíjajú

Zaviate emigrácie najvlastnejších snov 
Dejiny odpisujú a pripisujú 
Nepodučili sme sa nikdy dosť 
Som láska 
som sloboda
som utrpenia ľudská tvár
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Dajte mi rásť
ako rastie tráva strom a ker 
dajte mi slnko oblohu a voľnú zem 
Som láska
nech si ma nesú vtáky v zobákoch
deti v čítankách
milenci na ústach
chlapi a ženy v rukách
ktoré ustavične pohládzajú mier

Koľkokrát sme začínali
kolkokrát sme padali
Ale život nesmierny je prameň
Dajte mi tiecť dajte mi rozvodniť sa -
Som láska
som sloboda
som výbuch najvlastnejšej krvi
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Staroslovanský Otčenáš
(Pamiatke su. Cyrila a Metoda)

Tak prišli sami dvaja k nám 
Dvojitý kríž a láska
Zvitok viery rozprestreli ponad rodnú zem 
OTČE N AŠ ÍŽE JESI NA NEBESÍCH 
Bud pozdravené slovenské svitanie 
A svetlo bielym snehom zasnežilo na radosť

Tak zazvonilo slovo viery medzi nás 
A bolo slovo a slovo bolo v básni 
Čas do kameňa písal 
na všetky krvné skupiny bratstva 
DA SVJATITSJA IM J A TVOJE 
DA PRIIDET CARSTVIJE TVOJE 
uprostred všetkých záhybov zeme 
kde sme neprestali veriť sebe

Tak učili nás v ťarche kríža znášať oblohu 
Ale zem bola v nás 
DA BUDET VOLA TVOJA 
JAKO NA NEBESII NA ŽEMLI 
Ale zem zapálená brieždením 
chrumkala vo všetkých kôrkach svedomia

Tak nosili sme v prachu smútku zem a výšky 
vyprsknutí z dvojitého kríža 
opásaní slovom
jediné dedičstvo ktoré časy nestrhli
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Stofarebná dúha /ds/cy
CHLIB NAŠ NASUŠČNYJ DÁŽĎ NAM DNES 
I OSTAVÍ NAM DOLGY NAŠE 
lebo sme z viny do viny nenávisťou zanesení 
a posmeľujeme sa už len samotou

Tak učili sme sa chápať silu písma 
cez ktoré dovidieť až do seba 
O zlatá liturgia v rodnej reči 
Čo sme tu ešte dlžní
Vyhadzujeme víťazstvá a prehry pravde na oči 
Tak málo sme si postačili odpustiť 
JAKOŽE I MY OSTAVĹAJEM DOLŽNIKOM 
NAŠIM
Ale my sme už očití svedkovia svojho ohňa 
svojich odvalených kameňov 
Po zvlhnutých stopách slov hľadáme cestu k sebe 
Vieme ju naspamäť vieme ju zaspievať 
jediný chorál kresťanského bratstva

Tak odvíjame z pergamenu cyrilometodiádu 
Čerstvá voda nevysýchajúcich prameňov 
kamenné slnko zanesené do piesku 
INEVVEDINAS VO ISKUŠENIJE 
Vkladajte prsty do rozvíchrenej pamäti 
lebo sme v nepokoji brehov ohňa a kovadlin 
zapredali neraz najľudskejšiu podobu
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Solúnski bratia
ktorí tu vejete s nami do rodných dejov 
dom k domu kriesime stratenú anabázu

Tak tu ste s nami na úvetrí tisícročia 
v čase rozpadov a vyzbrojených tiem 
v čase prísažnom cez víťazstvá a prehry 
v čase rozchytaných slabostí a nádejí 
keď chytáme sa každej byľky slnka 
Tak tu ste s nami 
jediný chorál domoviny 
NO IZBAVINAS OT LUKAVAGO 
AMIŇ

O zlatá liturgia slovenského svitania
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Blažené ticho
(unukoui Brankoví)

Pozerám na tvoju snímku z našej kuchyne. 
Nemal si ani rok.
Na vysokom čele odpečateného snenia 
podúva úsmev plný šibalstiev.
Neskrotný nepokoj. Neboj sa. Nevyletí vtáčik. 
Roky nepreskočíš, čo aj hviezdam 
zarecituješ Branka naspamäť.
Nárazy našej krvi pútajú ťa 
ku zemi a k oblohe. Tejto zóne sa nevyhneš, 
čo ako budeš premáhať v sebe človeka. 
Zvedavosť vždy má cenu diamantov.
Karáty sebazáchovy.
Nepokoj v očiach 
a za ním tichá báseň.
Ako je dobré pohovoriť si aj so snímkou 
o veciach nezachytených 
a utajených najvšednejšiemu času.
Chodíme okolo snov 
a sny sú celkom v nás.
Snívame do mladosti,
aby sme lásku presne načasovali až k nám.

Ale akože tu vstúpiť do snímky.

Sedíš mame na kolenách a odkopávaš slová. 
Vyletí vtáčik?
Blažené ticho v našej vybielenej kuchyni.

59



Ďakujem
(Epilóg)

Za slzy lásky v ktorých si ma dala na svet
za prvé privinutie na strhanú hrud
za šťastný jas že mohol som sa v tebe zaskvieť
za chvíle v ktorých dopriala si bolesť zabudnúť
za každý záhyb srdca láskou rozsvietený
za vlastný život nech už akýkoľvek bol
za všetky dary trpiacej a milovanej zemi
za každý sen čo skutkom zakvitol
za prvé vypadnuté slovko v reči rodnej
za prichyť očí z ktorých rástli moje rozlety
za každú nádej znásobenú vo dne
za pevný krok vždy o ramená tvoje opretý
za tichú zbožnosť čo tu žiari ako hviezdy
za prvé pokľaknutie pred oltár
za každý deň čo nocou do úsvitu zbrieždi
za pokojného detstva vyjasnenú tvár
za hrejivú a vernú lásku k ubitému rodu
za každé povzbudenie do básne
za pohladenie rúk a za pohodu
za slzy nad otcovou truhlou bolestné
za prvé slová ktoré ladila si Bohu
za pokoru a príhovory všedných dní
za teplo dlaní ktoré vyhojili ranu mnohú
za každý vzdor čo vo tmách nádej rozvidní
za živičnú a sladkú pieseň o slovenskej zemi
za všetky sny čo splietali si v našu slasť
za skromné žitie nárok na odpustoch vyžmolený

60



za každý uerš čo slabosť prišiel spaľovať 
i za ten strašný pohľad spustnutého domu 
i za tú rôntgenovú snímku s kavernou 
za trpký úsmev vyschnutého stonu 
za tiché odovzdanie s ranou zákernou 
za krásny dar že dnes mi oči ohňom viery svietia 
za všetky nevypovedané bolesti 
za urážky čo zobrala si pod zem do okvetia 
za každý krížik na čelo čo dávala nám do cesty 
za ruky ktoré napínali život na zodranú žinku 
za vysušené ruky ktoré zdvíhali nás z bied 
za ruky ktoré nehľadali odpočinku 
za ruky ktoré odrážali nebezpečia sled 
za každú chvíľu ktorú s tebou prežíval som 
za vypadnutú slzu do husieľ 
za odobierku Chopinovým smutným valsom 
za G-dur kadenciu čo som v izbu dohrať šiel 
za všetky slová útechy a potešenia 
za utajenú korunu čo dala si mi na struny 
za modlitby a prosby ktoré dni už moje 
nedocenia
za túto báseň ktorá vetrom zazuní 
za oči ktoré viacej hovorili ako ústa 
za šťastný jas keď ešte cítil som tvoj vzdych 
za nežné slovko ktoré pomstu nevypúšťa 
za večnú jar a slnko do storočia ustatých 
za každú záplatu a našívaný gombík
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za nenápadnú radu do výboja štyroch strán
za pokojný a milý príchyl zo životnej zhonby
za srdce otvorené všetkým dokorán
za chvíle keď ťa hojil ruženec a naše podobizne
i za ten pozdrav ktorý na front prišiel do stanu
za každý verš čo hojil všetky tvoje trýzne
za hrotec slov čo proti krivdám povstanú
za teplo čo si vystielala iba deťom kvôli
za každé vyrovnanie nad časnosťou strát
za ranu ktorá ružami nás do útechy rozhlaholí
za boj čo slabostiam sa vládze vzopierať
za krajšie detstvo ako ty si mala
za všetko že som dneska v slnka záplave
za beznáročnosť ktorá láskou rástla z mála
za zdravie školu okamihy jasavé
za ubolené ráno ked som ta už našiel mŕtvu samu
za ťažký dopad vyhádzaných hrúd
i za ten pohľad na tú roztvorenú jamu
za každú chvíľku ked možno ťa len spomenúť
za všetko drahá moja ó za všetko viem

za všetko
mama
ďakujem



POSOLSTVO BÁSNIKA

V tomto doslove nemôžem byt neosobným. Dojatie prebúdza spomienky 
a tie zas odháňajú azda povinnú vecnosť a odstup. Pravdepodobne ani v tých 
najpohnutejších chvíľach nemôžeme prestať byť sebou samými. Práve v nich 
sme obyčajne sebou samými najdôslednejšie, ale zároveň aj najkrutejšie.

Ked dostanem novú knihu, vždy ju náhodne otvorím a chvilku rozjímam 
nad vetou či veršom, na ktoré mi padol zrak. Azda je to akási nevinná daň 
stáročnej poverčivosti, stredovekému vešteniu a hľadaniu odpovedí v Biblii, 
koketovanie s najvyšším odvekým tajomstvom, v ktorom sa najpresnejšie zrkadlí 
údel a tušenie zmyslu ludskej existencie.

Urobil som tak aj pri tejto knihe. A osud, ktorý si so mnou už tolkokrát 
zahral svoju nevyspytateľnú hru, spravil tak aj teraz. Zrak mi padol na tento verš:

Ako je len blízko od mŕtveho k živému.
Básnik ho asi napísal vtedy, ked už tušil svoj odchod a ešte intenzívnejšie 

sa aj vo svojej tvorbe začal zamýšľať nad poslednými vecami človeka. Svedčí 
o tom väčšina básní z pozostalosti, ktoré sú jadrom tejto knihy.

Frátrik ako ozajstný velký básnik je v každej svojej knihe rovnaký, ale 
zároveň zakaždým iný.

V tomto svojom posmrtnom debute nás prekvapí aj všeličím novým, čo 
by iste stálo za náročnejšiu literárnokritickú analýzu. Každý čitateľ, ktorý pozná 
jeho básnické dielo, si však iste všimne, že básnik tu prehĺbil azda až po poslednú 
možnú hranicu svoju hlbavosf. Reflexívnosť, ktorá vždy. viac alebo menej, 
prenikala jeho tvorbou, sa tu stáva dominantnou. Navyše z nej vyžaruje vedomie, 
že ide o poslednú možnosť vysloviť svoju skúsenosť, svoje poznanie, seba 
samého. Každá z básní je akousi cestou na vrchol tých najvyšších výšin a zároveň 
na to najhlbšie dno - paradox, ktorý nájdeme v dielach najväčších tvorcov 
kresťanskej poézie vo svetovej literatúre. Frátrikove básne pramenia z poznania, 
že je to vlastne len jedna a tá istá cesta.

Keby Žilinčan a Žiiinec Ján Frátrik nepatril k malému národu, ktorého 
duchovné hodnoty poriadne nepoznajú už ani v prvej dedine za hranicami 
jeho štátochotára, jeho meno by sa spomínalo jedným dychom s Claudelom, 
Elliotom, Jeseninom, le Fořtovou (obmedzil som sa tu len na jedno meno 
z každej zo štyroch najväčších literatúr našej Európy).

Táto zbierka je poznaním a bilanciou. A ich magickou premenou na 
posolstvo. Opravujem sa - nie na posolstvo, ale posolstvá. Je na ne taká bohatá, 
že človek v nej objaví to svoje, ktoré je v súlade s jeho vlastnou skúsenosťou.

Aký odkaz som si v ňom našiel ja?
Ako je len blízko od živých k mŕtvemu.
A potom, ked som si sformuloval toto posolstvo, ktoré básnik adresoval 

mne osobne (kto pozná tajomstvá Slova, vie, že v tejto formulácii nie je nijaký 
rozpor), zadíval som sa na titul knihy a pochopil som, že je vlastne spoločným 
menovateľom všetkých Frátrikových kníh. A jeho spätosť s tým posolstvom 
pre mňa mi v pamäti asociatívne privolala známy aforizmus Thorntona Wildera:

Láska je jediným mostom, ktorý spája svet živých so svetom mŕtvych.
A >rozdávať lásku< mŕtvym tvorcom možno len jediným spôsobom - 

počúvaním hlasu ich diel.

Ján Lenčo
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