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Niekoľko slov na úvod

Každý
deň
začína
ránom.
Prichádza
presne,
nemešká,
nezabudne sa niekde za rohom, ale
zakaždým nám neodolateľne nazrie
do našich okien. A my vieme, že sa
zrodil nový deň... a čakáme, že bude
lepší ako ten včerajší, že zažijeme len
samé krásne chvíle, a keď sa deň
nakloní a za oknami bude pribúdať
tma, opäť s nádejou začneme
očakávať nasledujúce ráno...
to ráno, ktoré sa objaví za našimi
oknami, pomaly porazí tmu a jeho
ostré lúče začnú zhmotňovať svet,
ktorý sa nachádza okolo nás.
Nejako takto je to aj s poéziou.
Prichádza a zjasňuje všetko, čo je
tmavé, bolestivé a čo sa nachádza za
oknami našich sŕdc a ubolených
duší. Ráno za oknami signalizuje, že
rodí sa nový deň a v našom prípade
„Ráno za oknami“ nám oznamuje,
že sa k slovu hlásia členovia
14

Literárno-umeleckého
klubu
pracujúceho
pri
Zemplínskej
knižnici v Trebišove, svojimi novými
textami.
Aj oni veria, že ich verše rozjasnia
náš smutný a uponáhľaný deň, že aj
oni svojou tvorbou prispejú k tomu,
že ...
Ostáva mi už len poďakovať
pani riaditeľke
Zemplínskej
knižnice (a všetkým, ktorí sa na
príprave tohto zborníka podieľali),
ktorá umožnila, aby svetlé lúče
nového rána, rána, ktoré je už za
našimi oknami, mohli aspoň na
chvíľu rozjasniť a rozohnať sivé
a tmavé mraky, ktoré nám občas
zatieňujú slnko, ktoré sa schováva
v našom srdci.
Robert Hakala
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Renáta KIOVSKÁ
(1971)
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Pravidlá zdravého rozumu
Zabaliť
musím
zlatou stuhou
chcem
Túžba a povinnosť
sa do jednej tašky
nezmestia

Chuť jablka
Zostala
na jazyku,
v raji (vraj)
rástli iba figy.
Po celý čas
ponúkal si
omamné
nič...
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Túženie
Mali by sme
túžiť
nielen
po veciach
citoch...
Hlavne
obyčajne
žiť

Rovnováha
Mám
presvetlené dni,
v noci
čítam
čierny humor.
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Ešte
môžeme byť
nerozvážne
detinský
Uvidíme
kam to dospeje.

Opustené miesto
Vôňa
Hnijúceho
lístia
upletie bič
z koreňov.
Rozdrobená
strecha,
omrvinky
pod stôl
nezachrániš,
čo uniká
z vlastnej
vôle.
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Raz
Budem
sedieť
pod stromom
s pokožkou
kmeňa
Moje vnútro
dozreje
každým
kúskom
jablka
čo vložím
do úst
Raz
budem ležať
možno
pod
stromom...
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Súkromný anjel
Mám
súkromného
anjela
Naisto
Stará sa o
biele ruže
rastú v
mojich ranách
V plameni
rána
neisto
vyvolávam
jeho oči
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Tabu
Opusť ma
a odpusť
Nie otázka
ale odpoveď
otvára
čo o nás
vyveštia z pohára

Bezcitne
Kvapkou krvi
utieram
pokoj
zašitý do lemu
spodničky
Len žobrák
na rohu
žobre
o kúsok neba
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Sen
Snívali sa mi
prsty prepletené.
Vianočka na stole.
Biela káva
rozvoniava.

Vina
Vo víne ukrytá
pravda
hojdáš
ju na nalomenom konári
Neviem
kto z nás dvoch
odrel si kolená
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Sudička
Opila sa kľučka
od dverí
neveríš
život
prichádza
na maškarný bál
v tých istých šatách
sfúknem
odstrihnutý vlas
uspávanku
počúvaj

Duševný melír
Odfarbím
trápenie
odpoviem áno
tebe dnes
a zajtra
klaunom.
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Jeseň
bije
na bicie
čo sa dá
nájsť
v záhradách?
Uverím na víly
strapaté
šepkajú:
hádaj...
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Spomienka na prababku
Nezrelé
zahryznutie
do jablka
vyvierali
diery v tvojej zástere
Aj ja
puntičkársky zašívam
beznádej
svojej dcére.

Bulvár
Aj kúsok
hnoja
môže
sladko voňať.
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Nočná mora
Kufor na povale
Šero hrá
poker so strachom
nad hlavou
mapy
nevidím
prah
vstávam
s potom
na perách

Kým sa dalo...
... šepkala som
do postieľky
Kotúľaš loptu
farebných
prianí
už dávno
nespíš na rukách
Viac ťa neochránim
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Úpis
Diabol sa
nepodpíše
pod nič človečie
A blázon
padajúc
do temnoty
za svoju dušu
stokrát
ruku
do ohňa
vloží

Viem
tráviš čas
na cestách
lyžica
medu
a žalúdočný čaj
Kvapkou
jedu
vyvetráš
vášeň
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Bláznovstvo
Chcem čistiť
lesné studničky
kam chodia piť
srnky
Počujem hudbu
tóny na vankúši
a tvoje
slová do vetra

S tebou
prezlečiem periny
krídlami vtáčími
stiahnem z kože
hrozby božie
a zaspím pod nimi
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Popoludnie u deda
Po hubovej polievke
hojdáme
detské piesne
na kolenách
Je mi dobre
Nebo každého
je modré
Cnie sa
za zvukmi lesa
čas ti skrátil vlasy
Prikyvuješ
Už dávno nerastú
baranie hlavy

Pri hrobe
Modlitba
zo mňa
odteká
Keby si žila,
rukami
by si zalomila.
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Bez hrošej kože
Závidieť mi môžu
bledú
jemnú kožu.
Prítomný strach
Vzdychajúce
pľúca
vždy keď kocky
rúcam
pri spoločných
hrách

Naposledy
Nevesta
bielej vône
stojíš
sama
pri záclone
žltý peľ ľalie
slzy
prekryje.
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Zrkadlenie
Žltá ruža
žeravá
brodíš sa
lupeňmi
po oblohe
Sladké tŕne
na hladine
tejto chvíle
hľadám
niečiu tvár
Stojíš opodiaľ

Košieľka
Dám ti
svoje veno
Nemo
Šepot raja.
Už sme traja.
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Naozajstné priateľstvo
Byť pri niekom
A nehovoriť o sebe

Poobede
Na cintoríne
Pochovávajú
niečí život
Vyberám si
begónie
na balkón
korene
do zeme
smrť a krása
zavonia
Zazvonia...
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Nostalgia
Mucha na fľaši
strúha grimasy
Opäť je tu
Cigaretu
zahasíš...

Opatrne
Balet sa tancuje
na špičkách
Pozerať pod nohy
teraz sa
nehodí
Do očí vrážajú
kohútie ostrohy
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Tomáš KŘÍŽ
(1981)
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List Salome
mohla si žiadať čokoľvek
máš moju hlavu
na tácke
jemne a ticho
si silueta v ženskom
tele
miloval som ťa
ale pri poslednej večeri
sa zrodím z tvojho
lona
tak na záver
aspoň popľuj ma
a hoď za seba
nech niekomu prinesiem šťastie
lebo už viem
čo je to
o(d)púšťať
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Nepominuteľný okamih
nie som svätý
ani nesmrteľný
a ani naše deti
radostne pobiehajúce
v našich mysliach
ale okamih čo som s tebou
je tá večnosť
po ktorej môžem odísť
do nekonečna
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Pán Cognac de Shapagne
Quasi-modo krásy
býva na čísle 7
ktoré mu nosí iba obyčajnosť
všedných dní
vraj neznáša pretvárku
miluje divadlo,
karneval
najmä masky
predáva náramky z perál
čo nepožrali svine
kritizuje maliarov
ktorí sa snažia svoje diela
vtesnať do rámov
a neustále obťažuje hádankami :
- je tu, ale ho nevidieť, nie je tu
a predsa ho počuť - visí to nado mnou a predsa je to vo mne v tichu čaká na svedomie
ako Godot,
ktorý sa dočká
Gogoľa
ešteže moje detstvo
šlo po pivo
zabudnutému otcovi
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Bežný deň
čakám kedy mi zázrak
zaklope na dvere
a ja otvorím okno
slnko mi zasvieti do úst
pošteklí ma pomedzi prsty
ktoré mi lúče zovrú
do pevného stisku
ako to robí iba žena
pri milovaní
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Spomienka
(dedovi)
ľudia čakajú kým si po nich
smrť nepríde
s kosou
či v gumených rukavičkách
v sutane s vycerenými zubami
po Adamovi
len starý otec čakal na Boha
s deravými rukami
skrehnutými životom
prišla si po neho
sestra Želka
že rodina už čaká
nechal mi však odkaz
zastrčený v sne
ako neskriviť chrbát
keď sa iní po ňom vozia
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Očakávanie
ktosi by rád videl vo mne
Godota
čakal by na mňa
ako svätý za dedinou
až by som ho dohnal k úplnej
svätosti

***
Otče náš
si aj môj?
človek ktorý si na zemi
s dlaňami rozťatými čiarou
života
v pohanskej modlitbe
ako dieťa
držíš Boha za ruku
nechcú ho ani za tridsaťtri strieborných
a dva doláre k tomu
ani za deravú „vyndru“
„obrátení“ Pavlovia
držia v rukách čierneho Petra
ktorý stratil kľúče od všetkého
a naše prosby drvia na popol
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ktorý si sypú na hlavu
kajúci mnísi
ako svätožiaru pokory
a rehot diabla nám dýcha na krk
až mráz behá v žilách
a nervy tuhnú v svaloch
to baránok skončil v skanzene
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Súznenie
prikrádam sa po špičkách prstov
k tvojmu telu
pokožka jemne šumí
ako dieťa sa dívam ďalekohľadom
tvojich očí
z ktorých preniká tvoj tieň do mňa
pomaly ťa opisujem svojim dychom
až kým ťa nezabalím celú
do svojich rúk
navzájom si zotierame pery
z tváre
a prsty
s
t
e
k
a
j
ú
ako vosk
po hodvábe tela
nič sa nás už netýka
len sa vzájomne dotýkame
sme ako dve spotené sviece
ktoré nachytali slnko na hruškách
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Večer
tep tvojich dlaní
rozochvieva
ako tichý závan túžby
po večeroch
ma utváraš svojimi rukami
formuješ si muža
na svoj obraz
tvoj dych na mojej koži
hrejúci ako letné slnko
spúšťa
mužský dej
do okamihu až nás zakryje
opona tvojej sukne
ako tmavá noc

***
dieťa schúlené v kúte
ženského lona
spriada svoj vlastný osud
ktorý si nebude pamätať
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samé ostane zaskočené
zo svojej pointy
až dopije z pŕs do posledného
bozku
až z kože Krista
si urobí bubon
do ktorého natlčie
všetky svoje hriechy
až zistí že život má na neho
predkupné právo
lež smrť ho vyhrala
v kartách
až kým neobetuje svoj strach
ako Chatam Sofer
tichu Adonaj
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Gabriel NÉMETH
(1969)
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Májová búrka
Nebo trápi smäd. Prší neustále.
Spustený je čierny zamat k večeru.
Kvapky, tie decká hravé
a dážď ako šitý na mieru.
Občas sa zdvihnú mračná,
ženú sa ako cestujúci z rýchlika.
Zmoknutá ulica hlce vodu,
je tak lačná.
Prišla búrka. Len žiadna panika.
Po každej búrke vyjde slnko nové.
Opäť zohreje lúčmi zem.
Opäť bude teplý máj.
A mesiac vykúpaný v nove,
zohreje si čaj.
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Chryzantémová
Nosiť slnko na rukách,
adekvátne k bolesti.
Padnúť vždy na kolená,
keď sa v žilách búri krv.
Je ťažké vstať,
pokoriť v sebe pravdu.
Prijať svet taký, aký je,
vo všetkých jeho podobách.
Veriť malým klamstvám,
že raz všetko bude iné.
Zlomený vytrhnúť zo seba strom,
na hrnčiarskom kruhu uveriť
rozpálenej hline.
Prebúdza sa v nej oheň
a chryzantémy spaľuje na popol.
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Ranná búrka bez teba
Vrany sediace na pouličnej lampe
rozoberajú všetky aktuálne správy.
Ulica rozpráva sa so semaforom na
Hlavnej.
Zapečatený deň do ranného ticha
myslí na Archimeda.
Ráno je ponorené do kvapiek dažďa
a nadľahčené prichádzajúcou búrkou.
V záblesku premoknutej oblohy,
tam, kde mračná ešte neboli –
cestujú prvou triedou na západ.
Káva sa praží ako slnko.
Pripomína mi včerajšiu, našu noc,
keď si sa vyzliekala
ako trištvrťová nota z klavíra.
Voňala si zvláštne – parfémom z Avonu,
na dve dlane, svieži dych.
Pamätáš? Tú jar vykúpanú v aviváži?
Sedím za počítačom
a káva sa len praží, praží.
Matkine ruky.
Slnko sklonené k zemi.
Taký je každý deň.
49

Muž za pracovným stolom
rozpísaný do poslednej kvapky krvi.
Muškáty v okne dávno odkvitli.
Láska je nedeľná modlitba
v rukách matky,
v ktorých večne brieždi sa.
Aj keď súmrak sadne za oponu
a rodiaca sa tma pretne svetlo.
Je taký deň, keď zmráka sa a šerí.
Matkine ruky sú večným slnkom
pre nové rána s vôňou jesene
a spomienky na detstvo, stále zasnené.
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Samota

Obesený mesiac bez perspektívy.
Noc vykradnutá myšlienkami na teba.
Všetko rozdýcham.
Ako nedopísaný papier chvejem sa
z tvojho vánku.
Srdce mám z toho na mraky
a myslím na Polárku.
Samota ako dýka ostrí sa na hrane.
Obzriem sa za seba.
Som iba pahreba.
Z cigarety odklepnem
posledný verš.
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Ráno za oknami
Počúvam
ako vietor pradie
poéziu z jemných pavučín.
V sieti
rozhojdané slnko
stúpa na Olymp,
zažína nebo slovom
pre tvoje dlane.
Dopijem šálku kávy.
Vylejem sa zo spomienok
a pochopím každý tvoj breh.
Za oknami svitá.
Ruže na stole
sú bližšie k ránu
s vôňou pre teba.
Stačí škrtnúť a pochopíš.
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Už viem
V srdci zomiera strom.
Slzy bez soli?
Tvoje oči sú bez mora.
Báseň vyteká z miazgy,
voda večne smädná je
ako strom, ktorý
si tyká s jeseňou
a hľadá prameň tvojich rúk.
Pochovám nebo nad sebou.
V oku sa mihne deň.
Už viem prečo je more slané.
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Cesta minulosťou
V tajomných pyramídach
ožíva Dänikenova zem.
Stopy piesočných dún
zachytí vietor v spomienkach.
Minulosť ponorená
do zrniek žltého zlata.
Súmrak sa nimi prikrýva.
Len rozsvietené nebo v tme
je spoveďou hviezd,
v zátoke starého Nílu.
Ten si všetko pamätá.
Ten všetko vie.
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Ranná symfónia
Deň lomí
svetlo napoly.
Je ráno na tri takty
K Mozartovej symfónii.
Hrám
podľa partitúry.
Po klávesoch
beží čierny kôň.
Spoznať chcem
tvoje tajomstvá.
Veriť tvojim očiam,
v ktorých prebúdza sa
rozospaté nebo.
Po klávesoch
beží čierny kôň.
A ja stále hrám.
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Vo vlaku
Cez okno rýchlika
tma pretína
unavené svetlo
V kupé oproti sedí žena
Má bolero v očiach
Vo vlasoch včerajšie ráno
rozmenené na drobné
Večer je černokňažník
Žena ako obrázok stvorený
na reklamu
Hviezdy tie mesačné milenky
nikdy neklamú
Všetko sa so mnou zmieta
Vystúpim
A
zhasnem ako cigareta
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Zasnená
(PRIATEĽKE D.)
V nekonečnom zhone,
kupujem ti snežienky
vyspaté so snehom.
Zarežem
sa do vône,
a do bytu donesiem
prvú našu jar.
Vždy to tak býva,
keď myslím na sneh,
túliaci sa k tvojím perám,
keď myslím na kvety,
ktoré zložili si na noc
svoje lupene
a vyzliekli
svoju krásu do naha.
Neprezradia nikomu,
čo sa robilo u nás do rána.
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Cesta domov
Na jar tráva nahodí
svoj zelený kabriolet
Slnko zarámované v obraze
zobudí deň
Lúče v priamom prenose
zohrejú na strunách
svoje ranné blues
Sú dni keď deň
zamieňa svoj šat
Ruže za oknami píšu krvavý testament
A jar uháňajúca na plný plyn
na diaľnici D15
zaplatí mýtne a obzrie sa za nami
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Noc s poéziou
Za splnu ruže stratili dych.
Ponorené do laserovej noci,
zarezal sa do vône ktosi
a precitol.
Za stolom hľadiac do okna,
odkiaľ mesiac nazerá,
básne sú lekná na dne jazera.
Poézia vyviera z každej studne.
Slzu nikdy nevyťažíš z kameňa,
keď máš rozčítané kruhy na vode.
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Kľúče od dverí
(po rokoch – spomienka)
Nebo vyschlo v hrdle.
Leto je horúce
ako posledné slová
na rozlúčku, keď lámal sa čas
a v pohári dozrievala búrka.
Ostal iba prázdny byt,
na stole rádio,
a nekonečné ticho
ako prázdna ozvena
do bolestného poludnia.
Slnko vybralo si oddychový čas.
Sedí na terase
a tvoja tvár mizne
v spomienkach
chladného ostrého vetra.
Čas všetko vyrieši.
Klin sa klinom vybíja.
Bolesť je viac než istá.
Básnik, nesmie nikdy spustiť slzy
vodorovne, po dráhe na pery.
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Nedopovedaná
(mame)
Ťažko je rozhorieť vodu
v unavenej rieke,
keď myslím na návrat domov,
do hniezda, z ktorého som
vyletel ako poranený vták.
Slnečný deň vlní mraky.
Viem, že vrátiť sa
je ťažšie ako priznať
vlastné popálené svedomie.
Milovať znamená
vždy odpúšťať
a odpúšťať znova mať rád
svojich blízkych ako chlieb.
Ostrým svoj zrak a hľadám
cestu, ktorou som rád prichádzal
v detstve k tebe.
Jeseň píše listy vetru.
Prvý mráz brázdi cestu
k prvým snehom,
raz pochopí snáď....že s nehou
ľudské šťastie
sú Vianoce na každý deň.
A láska na celý život.
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Igor TYŠŠ
(1989)
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Mokrý sen o kúpalisku
Chce sa
spať, tomuto mokrému
(telu).
Pôjde k tebe na dĺžku
vlasu,
perami
pocíti slanú chuť
tvojho slnka.
Voda je stále tá istá,
ako otrepané sny –
o modrých bazénoch a
vlhkých pannách.
Chce sa mi spať,
dostať sa pod hladinu.
Čakám,
že sa prebudím
v suchu.
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Impresia pri prebudení
Do očí mi sneží.
Hľadám horskú dedinu
v bielej krajine...
Áno, v krajine zo sna.
Napokon stúpam
po tenkých vláskoch vedomia.
pred farbami
stále
zatváram oči.

Malá estetika I
Ticho sa spája s krásou
v pražskom chráme dominikánov –
a majú zavreté.
Nemo sa dívaš, rozmýšľaš
o ľudskom hlase.
Nakoľko musí rezonovať v prázdne,
aby ho nenaplnil
a bolo to nádherné.
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Malá estetika II
Hodnotu krásy spoznáš
pod svojou starou žiarovkou.
Jasu totiž osudovú presnosť
dodáva
trocha tmy.

Moja Nedeľa
Nedeľa –
dva suché rezne,
mäkké
ráno.
V dutinách samota.
Izba pred nádychom –
nedeľa.
Dívam sa
na miznúci strom za oknom
a do vetra vravím –
nedeľa...
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Zo Zobora nadol
Hľadáme rovný vietor a istotu. Náš
údel je vysoké a čudné nebo, preto na
zemi stojíme na špičkách. Toho dňa sme si
zo svojich chrámov išli v ústrety, ako
náhodou.
Na poslednej zastávke tak naisto:
Zobor. Naoko naučeným pohybom sme
ochutnali vodu, znalecky pozerali dolu.
Slnko si však zapamätalo naše tiene a
spoznalo by nás aj zvnútra. To bola
chvíľa, keď sme v oblohe nemuseli hľadať
nič a v tichu každý z nás zostúpil.
A potom sme zišli dolu a potom sme
znova boli iní – ale len náhodou.
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Žobráci
Žobráci zbierajú modré slzy
na ulici pri rieke.
Nachádzame ich,
tvárime sa, akoby neboli
na námestiach
a v žltých úsmevoch žien,
čo za nami nechodia načas.
Ich neóny vábia do hĺbok,
otvorení sú 24 hodín denne –
žobráci by povedali,
že furt všetkému.
V ich očiach
nemáš tvár.
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Muž si spomína, keď prší
Najprv bol dážď,
čo je prirodzený skoro ako prestávanie,
a nie je ďaleko od pravdy.
A dážď, čo je v súlade
s časťami tela ihiel
a hrá sa hry s hranami –
po nich zostávajú len slzy
na stenách.
Až potom je muž,
čo vie, že musí pršať,
a stojí pod dažďom v pozore.
A muž, čo naučil sa
spevňovať hrádze
vďaka ostrosti otcovho odhodlania –
i po ňom zostávajú len slzy
na stenách.
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furt trebišov

I
trebišov
to valal okrúhly
jak dolár
stále sa točí
neodbytne popred oči
furt

II
so sobotou v dychu
vyrážame
do mnohosľubnej noci
vyprahnutí
vlado aďa a ja
v meste bez tieňov
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III
je horúco
mám zdrap papiera pero
a odvahu
písať básne v tme
odvahu zbierať
dojmy papierové kamene
písať si básničku
o svojom srdiečku
a po každom slovíčku
dúfať že zaprší

IV
nad tým všetkým
sme vlado aďa a ja
počujeme vlaky z ruska
a usmievame sa ako pivo
ktoré pijeme od smädu
vieme
musíme
si udržať odstup od dojmov
ako ten dážď
čo prichádza a neprichádza
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V
trebišov
si už starý príbeh
v nedeľu sa prebudíme
bez kvapky ľútosti
pijeme veľa
modrej vody
(vieme)
trebišov to valal...
a predsa sa točí
(furt)
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Pes
ten múdry pes tieň
tvojich očí
v každom kroku leží
bez duše s vážnou tvárou
stráži rodné dvory
je to pes všadeprítomný
záhrada za oknom
smädnej izby
je to pes
vôňa makového mlieka
vie len vyť
ale keď už je po všetkom
je to pes na prahu
a pes to presne vie
a potom spí
pes spí
akoby nemal dušu
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Ako je to s nocou a so mnou
Kráčam hore ulicou.
Je noc, díva sa
mi do tváre –
áno, nie som
šťastný.
Možno keď kývnutím ruky
zhasnem vaše svetlá
a všetko na svete
prestane byť tak jasné,
budem to znova ja,
ten s vetrom vo vreckách.
V takom tichu nech sa zračí
môj biely smiech.

Štreky
73

Z Košíc kam chcem.
A niečo je medzi
tým –
veci, čo zabudnem.
Moje sny sú modré
guľôčky,
čo spolu s kameňmi
nosím po vreckách.
Z Košíc vlakmi,
čo stále jazdia
za obzor.
Stačí, kam chcem.
Podrobnosti si vymyslím
na mieste.

Prvá báseň z Prahy, čo nebola suchá
74

Po dni dosť
podnetnosti.
A stále hovoríš,
že bude pršať
a že dážď nemusíš.
Rýchlo sa o tom
snažím napísať báseň.
Nechápem, ako môže
niekto nemať rád vodu.

Mesto nie je pre smutných
Po daždi vyrástol modrý dom,
a spomienky stoja hrozivo.
Pod nimi chodím.
Ako včerajší
dívam sa do neba.
Už neviem, kde bývam.

Mačacie hlavy alebo Cesta životom
75

Bola to zatiaľ cesta životom
v meste –
drzá, bez správneho prachu
a bez stromov.
Aj láska bola zastavaná.
Pri močení na mačacie hlavy
v pražskom Novom meste
som to celé uvidel jasne.

Na margo Žižkova
76

Pracovný týždeň:
krypty s fasádami,
je tu exoticky veľa krčiem;
postavili mesto s kvetmi pod kameňmi
a s novou vežou.
Ale tváre nepomáhajú myslieť,
odhaliť falošné pocity
z premávky.
Pri pohľade na Žižkov
zvrchu si do básne poznamenávam:
na neznámom vojakovi
svet nestojí.

V poslednej chvíli
77

Na veži radnice v Starom meste
dnes stojím
medzi turistami
a s Čechom,
ktorý mlčí.
Praha vo výške
je nedosiahnuteľná
ako báseň.
Rozmýšľam o nepredpojatých slovách,
ktorými by som vyjadril
onemenie.
Iba v poslednej chvíli
som si spomenul
na tú odvekú,
trošku patetickú túžbu človeka –
zalietať si.
Na vzduchu postavím
metaforu ako zábradlie
nad možnosťou
pádu.

Z okna vlaku
78

Keby nebolo vlakov,
železnými krokmi by sme nerátali
doby.
Bez rýchlych vlakov
by sa farby vrátili
mŕtve do prírody,
dym by nevystúpil z pary,
desil by mestá
a sedadlá by zostali
trónmi.
Bola by potom jedna krajina
plná žobrákov
a jej hranice
by sme nepoznali.

Na margo nového sentimentalizmu
79

Spomienky voňajú ružovou
bielizňou –
áno, potrebujeme myší
sentiment.
Byť romantickí
ako odkvap –
neustále duto prepierať,
byť neistí pod oblohou
bez mráčika.
Kto je sám,
začne žiť podľa románov –
bez predohry.
Napíše:
bozky cukrové ruže,
pohľady kľučky od dverí bytov,
kde nik nebýva...
a k tomu ešte dačo o upíroch.
Do básne
poznamenám si,
že to s tou svojou
budem radšej myslieť vážne.

Jeseň ako láska
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Do srdca mi fúka vietor.
Sláva, vidím
všetky naše staré listy.
Krása, blúdim
ktorousi tvojou ulicou.
Vždy v takomto čase som
už niekto iný.
Viem len, že nové leto
bude mať iné nebesia.
Viem, že v zime nám láska
načerveno farbí líca...

Nad starou básňou Oblak rozprával
81

Hľaď, báseň:
a ty si zazrel stehy
letmých letných búrok,
neustále nachádzanie krvi,
keď ticho prší.
Báseň –
a máš po nej jazvy na dlaniach.
Tu svetlo sa láme
po daždi v tráve
a oblak rád rozpráva.
Báseň,
tá vždy aspoň kvapká
a ty znova porozumieš.
(Báseň:)
Oblak rozprával,
že nad horami mrholí...

Námornícka výluka: čítanie
82

Zahlbujeme sa do čítania.
Ako rybári na súši hľadíme
na obzor.
V plachtách bez vetra
stráca sa zmysel.
Čítame ďalej.
V nebezpečenstve zasnenia
zaväzujeme chvíľu,
a zdanlivo pokojní dívame sa
na bielu loď na brehu.
Konečne zapadá slnko.
Keďže sme dočítali,
je to v suchu.
Ibaže pochopiť znamená potopiť
sa do mora
a nechať po sebe kráčať
ako voda.

Zdrevenenie
83

Jedného dňa umriem,
zapíšem sa do kroniky.
Nebude dosť slov
na denník
a dosť jasu.
V tom tichu budem sa smiať
dreveným smiechom.
Ó, drevo,
mysli za mňa
a nežiadaj nič.
V matnom lesku odídem
teplý, pevne zakorenený
a rozuzlený.
Umriem s letokruhmi
v očiach.

Básnik a smrť
84

V legendách smrť
chudobná ako drotár chodí
po prednebí.
Na kose má stopy blankytu,
teplučkým dychom uspáva
ľadové hviezdy.
Dnes je smrti fajn.
Hoci býva vo veľkom meste,
netrpí múdrosťou
a bohorovnosťou.
Si svätec –
modlíš sa k svojim krížom,
zo strachu pred opatrnosťou Božou
prirátavaš si stopy
a žehnáš jasným chvíľkam.
Aj tak budeš písať,
len kým ťa čert nevezme.
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Ľudovít VISOKAY
(1948)

Prameň
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Črepiny sviečok utekajú tmou hasnúceho
klamstva, priestorom osvetľujúcej
pravdy. Prosíme prosiacich v prosení
samom zostať na hranici rozdielu dobra
a zla.

Krutosť
Nenosí žiadne módne výstrelky. Vnútro
ťažko preobliecť.
Dokonca prísne a presne bráni hlboké
vpichy nepokoja.

Vidiny
Sme hlboko vpísaní ostrosťou pera,
pocitom vpichu, slabinou rozvážnosti.
Sme
vysypaný oheň rukami tlejúcich zvyškov.
Sme ostatkami zabudnutého v pahrebách
vychladnutej
nádeje . Cudzími rukami nehodno nabrať
ani hrsť horúcich uhlíkov.

Korene
87

Stoja v úzadí pred zázrakom klíčivosti,
rozpuku tyčiniek počas bláznivého
bláznenia
opojené stavom vône i polohlasom kvetu.
Stačí tak málo, aby sme
unikli stopkám zastavujúcich čas
prinavrátenej nádeje. Otvorme všetky
cesty
bez akéhokoľvek kódu zrkadliacej krajiny,
rozlietaného peria smerom k rázcestiu
návratov. Len nestihnúť akúkoľvek
márnosť ani šedivú, práve začiatkom dňa.

Ruky
88

Koľko vytrpeli čiary ženských dlani.
Bezvládne klesnú nespočítateľnou únavou
do lona preboleného rodením. Miešali blen
v preplnenom kalichu
horkosti. Nedokážu vyrozprávať tajnosti
vyhasínajúcich farieb.

Povytrhávané
... Nemusíš ísť, vzbĺkol nám sobášny list,
horia citové vzplanutia, kanutia, labutia
pieseň lásky doznieva prachom
a strachom z lásky
... Zrkadlením obrazu odrazu mizne nádej
prečesávania myšlienok, spomienok
ozajstnej pravdy
pohľadom dvoch dohodnutých cítení vo
vysvedčení túžby
... Niektorí hľadajú iní vedia, kde ležia
stopy záujmu o náročnosti , ťažké mraky
pod strechami
rodiska už dávno vypršali bez rešpektu
akéhokoľvek termínu
... V prítmí slabé siluety postavy s gitarou,
preniká chrapľavý hlas nerozoznať kto
hrá
v predlhých vlasoch strún brat sestry či
sestra brata ľubozvučnú melódiu
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... Po dúhových mostoch kráča nádej
vyblednutých duši nespočítaného počtu
dotykov
dávneho davového ošiaľu. S nošami
hriechov, končíme svet zavretými očami.
Radšej nič nevidieť. Zostať spomienkami
prežitej časomiery obyčajného smrteľníka
... Koľkí nechceme neskúmať obyčajnú
prostotu rovného človeka. V napnutých
strunách, precítenia clivoty cifrovaných
trilkov života v ktorom osud drží čas
... V hĺbke pohľadu sa netopia iba
zaľúbenci vystupňovanej zmyselnosti.
V plnosti kalichov núkajú
miazgu, ktorú raz nadobro vypije čas
precítený skutočnými spomienkami
... Kľačím pri tvojich nohách, kráčam
tvojimi stopami, spĺňam bezhlavé príkazy,
odchádzam
mihnutím tvojho oka, prechádzam
húštinami tvojich problémov a teraz tu
stojím ako model
pretrpený v tŕní nepokoja. Skús ich
povyberať hĺbkami zabudnutia
...Nekoneční bežci pretrhli pásku
víťazov dierou hučiacej samoty, skutočnou
zásluhou
potu nezostať v každodennosti zamyslení
po samý okraj. Zveľadenie
nemožno zvoliť
snahou priniesť zvyšné nádeje peľu.
Sladkosť vždy bude výsledkom slaného
potu
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...Nepýtaj sa keď naozaj nevieš
... Opakovanie nedefinovateľných vzťahov
prirovnávať kráčaniu sprievodom stromov,
lístia, listov
písaných prosiacimi rukami. Nad nami
nocovanie seje hviezdny prach strach
z množenia
v každom cípe bolesť vyletenej duše
ukrytá. Tam dole v žiare žialenia
presýtenom
sírou, ohňom nákova sústavne
zvoní náhle podkuť všetko i všetkých
znamením diabla
...Koľkí z nás parazitujú práve na
povytrhávanej ľudskosti

Objatia vankúšov
Sny majú čas na meranie slastných
hĺbok, šírok, dĺžok v tónine vzdychov
slinou kučerám vlažíme korene, pyšne
voniame prepotené tela, lebo zrelá túžba to
chce. Nevieme
sami kto je v nás, kto je s nami. Precítená
čistota rozkoše poletuje nad priestorom
postele.
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Zrnenie
Chlieb každodennosti svojskou ochrannou
rukou pozoruje diania oživením
spustnutých
časti matky zeme. V plodnosti vztýčených
klasov zrnenia zrelosti. Zlaté klasy padajú
vďačnosťou lúčov. Iba zem je nemenná
oddychom, vyčkáva znova nasýtiť...
Brieždením rána, prečkaním búrok
premáčaná do poslednej hrudky.

Domyslené
O troch bodkách chcem napísať list
keď chceš prísť neváhaj nasadni
všedné dni sa zmenia ako naše
vysvedčenia po mnohých reparátoch
našich previnení v čerení priedomia
budúcich prahov.
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Zvodnatenie
Nevymykneš sa zázraku, nemôžeš byť
čistá, nevinná sústavnými rozkošami
v sprchovacom kúte.
Tvoje podmáčané korienky lona
dokresľujú ladné piliere mobility.
Prichádzaš od nikoho
nikam po cestách neistoty, koľkí tu už
boli. Raz darmo, každý má deň dôsledne
zapísaný v nepoučnom slovníku duše.

Čítanie času
Neraz dobré slovo oplatí. Každému
priteká voda, život medzi prstami
Inokedy výmole vytrestá do vôle. Občas
tvrdo bodne, natriasa krkolomne prúdom
veľa
postráca. Čas liečivá mokrota, pre ktorú
preskakujeme kaluže. Štipku lásky
prinesie
omrvinka pokory. Dokorán dušu nikto
neotvorí, vrásky nevyrovná žiadna chvála.
Pokojný koník
šľachteným cieľom precvála.
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Živel
Vchádzaš nepokojným prílivom, plnosťou
vody snahou všetko znivelizovať,
uzavrieť.
Kruhy dlho premočených.
Ubezpečiť, že vzťah prameňa a vody
nemožno prerušiť.
Nevedno kedy ustane čvachtanie hnevu.
Zatiaľ brehy tolerancie vzdorujú
vlnám sústavne zrýchľujúcim snahu kto
z koho. Tak sa rodí rešpekt vody.

Nekonečná
Dažďom stekajúcich sĺz dokážeš posúdiť
odsúdenia hodnotou príkreho poznania
pravdy i klamstva.
Zložito vstupuješ do svojho tieňa.
Spletitosťou zábran, umlčaných výkrikov,
dôrazom bohatého
vnútra. Precítením jaziev každodennosti.
Do sýtosti ostatných nemôžeš sústavne
rozdávať lásku
podobou nekonečnej ľudskosti
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Len si spomenúť...
Na krásu ohnivu bujarosťou,
popretkávanú čiernymi vlasmi
smerujúcimi do prameňa miazgy.
Odrezaná kráľovná rúži túži k návratu
stonky.
Sústavným tokom pochopiť ľútosť na
oboch brehoch nekonečnej ľudskej pamäti.
Doznie posledné zvonenie posledného
súdu. Zvolenie stíchne hlasmi ozvien od
posledného bezcenného brala, týčiaceho
sa v posledných červených zorách západu,
bez nápadu
umlčať chraptenie nášho nepotrebného
hlasu.
Trest nevynechá nikoho bez rozdielu aký
čin spáchal. Predelu viny a trestu hĺbkou
zamyslenia.
Iba navonok priznávame božské
jestvovanie, ktorému slabne zrak, sluch
i točenie mlynov.
Prevažne vážne zvíťazí mamon peňazí,
hladní vždy nájdu svoje nasýtenia.
Zlodej nepozná zásady zásadného ,
cudzie nechcem svoje nedám.
Zámkom chamtivosti veru nehľadajme
mieru zmierlivosti. Strom odpustenia,
dopustenia
prekvitá skúškou človečenstvá a pudov.
V príhodnej chvíli korene rastú, kvíli
neudržateľnosť trápenia.
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Možnosti
V klesaní vo výšinách vyvolených
nedovoliť času únik Slnka pred voskom.
V prebásnených príbehov prísť k
samotnej udržateľnosti seba.
V hraniciach chcenia sa skutočnosti
posúvajú jedným dychom na počkanie
ostaných postavajúcich
v dave dávnovekov.
V prítmí viditeľnosť nekontroluje pohľady
zvedavcov mnohé tak často už videné.
V chápaní nemožno improvizovať
v snahe oklamať samého nezískať svojskú
podstatu.
V ponore omylov sústavnejšie hľadať
možnosti nachádzania.

Psie sny
V prítmí tieňa drieme šteňa v zamyslení
psej budúcnosti
reťaze zviazanosti k búde kto vie ako bude
vyzerať psí svet
v nekontrolovanom havkaní toľkých
vycerených zubov
Boli by sme iní keby naše viny vedeli
psiská vyvaliť na jazyk
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V kúpeľni
Zahanbujúca deformácia vody čaká na
mydlenie. Bubliny návratov skutočného
tela.
Čas, príroda i okolnosť tak chcela. Celá
v premenách mladistvej celistvosti. Od
zlosti
všetko zvlhčime sprchou nádeje. Za ktorou
sa smeje našminkovaný mím za ním opona
priestrannej osušky.

Horúčava
Zviera hrdlo ako kliešte
Ďaleko je ešte ochutnávka
slasti a sila slastného
mľaskania jazyka pôžitku
po dúšku oroseného pohára
piva
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Dovolenka
Na koľajniciach diaľok zahvízda vábenie,
snaženie byť najďalej od najbližších.
Zregenerovať každodennosť únavou
videnia nepoznaného sveta.
Rozlieta sa dovolenka dovoleného
objemom bankoviek.

Dvere
Kedysi býval pod prahom kľúč
každý mohol odomknúť
A predsa nikto si nezabuchol
svedomie

Figový list
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Zvykne skrývať figu borovú presnejšie
prst prestrčený medzi ukazovák
a prostredník.
Najutajenejší tajomník pohľadov v
letiacej iskre zblíženia tela keď okolnosť
tak chcela
ukázať kontúry popretkávaných žiliek v
chumáčoch rozkoše. Prvým Adamom sa
netrápme
nikto nedefinoval lásku ani jej podobu
v zliatine abstrakcii počas dvoch tisícročí
priamym pohľadom do oči. Neraz stačí
úprimný kúsok pohľadu.

Reč
Koľkokrát povieme, čo slina
na jazyk donesie, aby reč
nestála a práve vtedy sa
nezastaví...

Myslenie
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Na ranných dumách maškrtí deň tie
večerné zhltne noc
ťažko stráviteľné havrany poletujúce od
nikoho nikam
Kade kráčaš nerastie tráva iba vyvierajú
chodníky nesprávneho smeru
mieru plnosti neodhadneš lebo v studniach
začína a konči voda
živá ľadová špinavá
nerešpektujúca záplavu myslenia
ponorného času
poväčšine zmizli hladiny zrkadlá pravého
charakterného chlapského strniska
zostalo prázdne mlátenie domlátených
práve na okrajoch žírnych lánov
padá klas zvučný hlas nasýtený spokojnou
a pokojnou myšlienkou práce
Mladucha ešte nevie čo ďalej keď si vyleje
vlasy na voňajúci vankúš iba
rozvláčni ostatnú chlipnú chlpatosť dobre
utajených kaderí bujarosti
po širočiznej posteli rozhádže zvyšky
odvahy ktoré zaťaží kameňom skúšky
cenou hriechu sily počatia očami prezradí
všetku
sústredenosť túžby tela ženy plniť
najprirodzenejšie poslanie

Vtedy stačí túžbe spojiť miazgu počatia
pečate skutočnej budúcnosti
100

neskrotnou žánrovou harmóniou zladiť
dôslednosť
prenikajúcu každou kvapôčkou prejavu
rozliateho na parkete jej bielych snov

Oheň
Májový dážď prenikavo rozpálil strechy
škridla poriadne sčervenala
obzorom vyletela dúha
most do neba bez kolaudácie
priniesol toľko nádeje
tým čo milujú neznesiteľnú zimu

V záhrade
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Pyšná višňa práve vyšla z lupeňov
spievajúceho slávika
farebné trilky
také chvíľky rozbláznia kvety
otvárajú svety tyčiniek piestikov
blíženia farby a plodu
vo vírivom tanci drevo

Nezvyklo
Skáčeme do hlasu, od času
záleží či neustelieme našej
pamäti
Myslieť skutočne bolí

Jasnosti
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Hudba ladí víno chladí ženy ženú
divokými vášňami
rytmom splynutí nálad rozkvitnutých
záhrad mája
plnosťou sýtosti riadne vypeniť zimenie
neskrotného tela túžba chcela pritlačiť
dôraz
Jednoduchosť jasnosti leží na jazyku zo
zvyku opakujeme poznané
niekoľkokrát dokorán otvorených úst
zvedavosti brán úžasu vŕzgajúcich pánt
Sústredenosť dverí vždy uverí príchod
posla dobrých správ o ľudskosti
toľkokrát omieľanej na jazykoch
previnených dotykoch ostria hrán pravdy
klamstva panstva previnení a odpustení

Zima
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Namierila zabielila zmrazila
nabrúsila hrany mrazu
zrazu zarezala rieku
kvapku vlahy nevydá
hrúbkou ľadu schladli
naše vzťahy ako ťahy
vypočítavosti sebectva herectva
do príchodu oživenia
Budeme sa spíjať snežením nežnosti
úniku chladu pred slnkom

Bez názvu
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Akumulujeme vodu dlaňami do prúteného
koša
poznatkom márnivosti mierenia zmierenia
vlahy s rozumom.
Prílivom príde veľa podôb portrétov tých,
čo zobrala voda
s neskrotnou silou do ríše premočených.
Vyšpliechaná kaluž sa uspokojí cítením
snovania slasti
spojitosti vody, neba a zeme.
Kameň netuší, že bude iba omietkou
príbytku mínera v lome času
každý sa stane drvidlom medzi prstami
práce a činov, lebo začaté
končí a mŕtve žije večne.
V zátiší ovocie bledne závisťou vône
tvojho tela, držíš sa statočne ladne
vyfarbenými
nechtami pevne držiac oporné
barly chladného kovu.
Neverme na sedem rokov nešťastia
v črepinách zrkadla
to sa iba rozsypala podobnosť
záleží iba od nás, aby náš obraz neklesol
pod obraz.
Biely mlynár melie dňom i nocou, kto
rozhodne
o čase mletia? Čakajúcich.

Bez názvu 2
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Hudba vzniká z ničoho dojemne
lahodí, hladí dušu po okraj
hľadania
Sláčik violy napätie povolí
po zladení šípových ruží
Nie je dôležité kto po kom
túži v tom najtesnejšom objatí
Úžas prírody spojiť bieleho s čiernou
pekného so škaredou
múdru s hlupákom
Dokonca anjelskú teóriu s diabolskou
praxou
A pritom nedokázať psa s mačkou, psa
so zajacom i vlkom
Mnohí sme zošakaleli, zlumpáčení
anjeli púšťajú perie derie nás chamtivosť
V temnom smútku do kornútku by trochu
obrátenia stačilo

Z RODNEJ POSTATE
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Z FABRIKY NA ČOKOLÁDU
Vychádzali devy, staršie i celkom plaché
srnky.
Beťársky vrátnik tušil, v ktorých
najtajnejších
skrýšach ženskosti prenášali čokoládové
slasti

Z VAGÓNKY
Dierou v plote prechádzali
zamontérkovaní chlapi
aby čo najskôr v dreveňáku obrátili do
seba žiletky
Potom rýchlo nazad, aby neutrpela
bezpečnosť pri práci

Z POTRAVINÁRSKÉHO
KOMBINÁTU
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Nezostalo nič, doba sa mení, ani kameň na
kameni.
Iba v meste sa objavujú prešediveli
starčekovia
Kto by o nich povedal, koľko v sebe nosia
smútku.

Z TABAKOVEJ
Vytratili sa tie najčarovnejšie "silvestre",
kde prídelové cigarety rozdávali v
nespočetnom množstve.

VÍNO
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Nemožno zobúdzať v čase pokojného
rezania
nech sa vyspí do sfarbenia
Vysvedčenia naše prídu časom
Jazyk toho dosť povalí ako oko
pohľadom po šírom chotári
Víno v pote tváre sa rodí
Každá jeho kvapka v sladkú soľ
sa premení

POPOL
V horení do tla postačí
príchod posla, čo mnohé
preverí
Na výslní sa motá veľa
ctiteľov, čo šacujú nahotu
Nechýba ti už toho veľa
Aj keď príliš skoro líhaš
do piesku príliv je príliš
ďaleko
Každá voda mnohé nahlodá

ZRENIE ČASU
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Záhrada radodajky ponúka biele
ľalie dvoje čo povedia si svoje
o cudzom
Nie jedna bolesť klíči do stopky
Lupene majú čas sa poihrať
len tak do sýtosti
Pod sukňou v divo rastúcom
čiernom lákadle sa presvedčiť
či je sever skutočne obrastený
spletitosťou chlipnosti

O VODE
Dážď noci rozťahuje plášť
bubnuje okenným rámom
a ránom budí dojem hľadania
v podzemí kvapke kvapnejú
kvapkaním času kameňa

MY
Sa nepolepšíme aj na Dušičky
uháňame domov, ako keby boli
mŕtvi na nohách
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