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I
FATRANSKÉ MYSTÉRIUM
Celý svet sa ma dotýka
1
Chuť snehu chumelí
temný deň sa mení na biely
Otváram znova čierny tuš
na kresbu šľahol ostrý
podvečerný lúč
Rád by ju vybielil?
2
Ako v detstve dbanka
vnútená do rúk
netrpezlivého chlapca
je hmla na úsvite
je myšlienka
je čakanie
A sen?

3
Zase ta noc. Svobodný člověk
zná své odsouzení...
Hej básnik Holan
tak je i dnes
Koľko neslobodných sa usiluje
vykonať na ňom rozsudok
za svoje viny
4
Pokiaľ len dovidím
je moja diaľka
ba aj tá diaľka za diaľkou
je odo mňa
až tam sa zatúlava
niekedy rozmarná myseľ
Celý svet sa ma dotýka
pokiaľ žijem
Kým ty držíš krok
spolu s mojím

Hrudka masla
na okraji noci

6

7

5
Nie viac
len sa začudovať
položiť dve-tri slová
na pery
A čo najviac dotykov!
Len ešte neodísť
veď ani večnosť si nie je istá
svojou nesmiernosťou
6
Až keď ste nenašli nič
čo by dalo zmyslu vašej ceste
spomenuli ste si na neho
Až v náručí svojej úzkosti
zodvihli ste oči k nemu:
azda On by mohol
7
Čo nie je na papieri
to nie je
odpovie riadiaci
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Tupci sa kryjú papierom
dávno už neveria ani vlastným slovám
keď duša nezaváži
na váhach dobra
A tak sa míňa papier
na čoraz prázdnejšie dni
a hlúposť viacej stojí
Áno pán Holan
jen sebeklamy přežívají
8

9
Ako ste sa nám tu rozkročili
prideľovači správnych úsudkov
a manažéri morálky či mobbingu
vy ktorí už nechcete o sebe pochybovať!
Povedal vám niekto čo ste nepostrehli:
že svetlo
v ktorom sa radi vystavujete
so sebaobdivnou naliehavosťou
kreslí vám za chrbtami obludy?
Zahanbujúce obrazy necností
na interaktívnej priemetni?

Hlúpučká
čo vládneš tejto škole
ako komisárka po Víťaznom februári

Platónove tiene poznania!

Všetko šialené už bolo
v rukách konateľa sudcu

Nikto vás nepresvedčí
že žiť podľa mŕtvych osnov
za clonou prefarbenej fasády
je pre život zhubné?

aj nebytie pred počatím
i tá tma v mysli po povýšení
Ničota?
Nevedomie čo trvá narodením
Hlúpučká
ale aké je tvoje myslenie
keď už nedôveruješ svojmu srdcu?
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Strhnite ich skostnatené pravidlá
falošné pretvárky obsahové vypchávky
otvorte chlieviky väzniace pohodlné mozgy
aspoň sa rozšíri priestor na správne dýchanie
svetlo zviditeľní stúpajúce schody
i hlúposť formálnej poslušnosti

11

Nech sa živé vylúpne z chladu tabuliek
a pretrhne papierové bludy
dogmy strašiace učiteľov žiakov matky
putami postupov a vynútenej poddajnosti
čo vedú do pseudomorálky
Pravdivá energia Mladosť
si predsa nájde cesty ku múdrosti
a vyriekne nevyhnutnú pravdu:
Pre čisté mysle je žiť
ozajstná hra na radosť
bez ceny sú vaše masky masiek na tvári!
10
Svet do ktorého si ma stvoril
prerobil som si trochu podľa seba
veď ak si nám dal vlastnú vôľu
nemohla by ma viesť len náhoda
Čo na tom že som blúdil
padal a zas vysadal na osla
nezvolal si zíď hneď dolu!
Veď slabosť tiež vie pobádať
Stalo sa
mohlo by aj viac byť
nuž či je málo postúpiť
každému o jediný svet dopredu?
Čo život žiadal vykonal si
hľaď na tú diaľku za sebou
12

Čo vyrástlo pred mojimi očami
/Pedagogickej škole/
Toľko tráv vyrástlo pred mojimi očami
odvtedy
čo som začal presahovať ich výšku
Toľko stromov vybehlo mi nad hlavu
odvtedy
čo som sa skláňal nad nimi
Toľko dievčat vstúpilo do školy
odvtedy
čo som tiež začal do nej chodiť
Videl som
ako sa predbiehajú v raste
menia sa v kráse na ženy mamy ach aj na starké
Teraz sa dívam na ich deti
ako vstupujú
do tej istej školy
ale ja už stojím v inom čase
a spoznávam v ich tvárach matky
keď boli mladé
Čítam z nich pomyslenie
že až porodia svoje deti
dcéry zas vstúpia práve sem ako ony
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Toľko tvárí mám aj vnučiek
prešlo mojimi očami
viac videla len aleja gaštanov do školy zo školy
Toľko vody pretieklo Turčianskymi Teplicami
Čo prišlo odišlo
nehľadaj v tráve zrniečka slávy

U Fullov
Sedávali sme zavše družne
v hentej ružomberskej krčme
Kdekto tam držal pohárik
či trúsil popol cigarety
a v ľahkom povznesení
keď kruh bol užší
rojili sa kŕdle rušných myšlienok
o umení o spontánnosti
v rozopnutej mladej duši

Tu na plátne je však môj
cítiť vône mesta siluety hôr
nad Všechsvätským kostolíkom
pod ním ružomberské ruže
s mojím dotykom
Pozrite sa lepšie na ňu
krajinu kde žil som detstvo
z nej som vzišiel
ale ktosi mi ju žartom
vymenil za krutodnešnú
Teraz hľadím na svoj svet
nemenný len vo Fullovej sieni
majster ho číril maľovaním
Naproti galérii je známy dom
kde sme mladí
rojčili a snili radi

Dekády rokov dávno zbehli
do vôd Váhu odvtedy
Dnes sa dívam na svoj svet
čo odplával i ponoril sa
a mňa zmenil na cudzinca
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Cezo mňa
Práve ľahko ležím
priamo na kríži
na kríži zeme
čo nikto nevztýči

Ležím si na kríži
ukazujem času smer
veď žiť smelo rozpažený
môžem teraz na záver
Cezo mňa si zrod a zánik
na chvíľočku cestu skrížil

Podo mnou slová
zemskej vravy
teplé vety
hoci sú pekelné
zase ktosi vraví
a očami vtláčam do oblohy
tam kde je klenba
na vtáčí spev a ku modlitbe
mieridlami mysle krížik
priesečník čias
všetkých strán a smerov
v ľudskom radostení
i v človečom poblúdení
Čo pritom vravím ver
bude len to značiť:
Doposiaľ každý iba nadol ľahol
hoci chcel byť nadbytočne vyšší
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Sen z mladosti
Dotlievajúce lúče si ľahli na obzor
Ustal a utíchal môj deň:
pritúľ sa zas ku tme
už pradie mäkkú čerň
už kladie obozretné laby
číha na môj sen
Vari nepríde ten o konci
ako rozpadá sa v ňom
naša planetárna Zem
o krvavom rozrezanom srdci
čo sa horiac rúti priestorom

Ráno
1
Na vysokej lúke
na obzore
rozbaľuje môj starý otec
kosec
plátenný obrúsok
s hrudkou syra
V úhľadných riadkoch leží
pokosená noc
Brieždi sa

Stál som užasnutý
trochu nad ňou
v bolestivom kŕči
vo mne mrzlo
z tej desivej kataklizmy
Kam padala žeravá rozpoltená Zem?
Bol som v nej i trochu nad ňou
samovrahyňa dusila ma v mukách
Celý deň som po tej noci hútal
aký zmysel mi ponúka
zjavenie toľkej skazy

Potom si zapáli fajku
a zorie zore
2
Starci sa budievajú
uprostred noci
Úzkosť ich stavia
na nohy
Vstávajú priskoro
z čejsi povinnosti

Zhasínajúce lúče práve zašli za obzor
Ustal a utíchol môj deň
18

19

Hmatkajú úsvit
vo výške očí
Prosia o ráno
prisvoja si deň
3
V mladosti sa darí túžbam
aj vo dne si snívaš sen
Z postele skladám nohy
nelietam spím bez snov len
často zapletený do vrtkých koreňov

Ozýva sa ten mýtus v detstve?
Prečo lieta chlapec v snoch
nesie ho len ľahká myseľ
k zabudnutým priestorom?
A čím by bol mladý spánok bez letu!
Starému sa vstáva ťažko
raz to skúsim z rozbehu
Kým Dalího barly rastú
neviem utiecť z koreňov

Priveľa na málo
V tých časoch vravelo sa
že rýchlo rastie ten
čo sa mu sníva let
teraz chcem prísť aspoň na to
prečo vyzývavý Španiel Dalí
primaľúval tým podivným veciam barly
Hej spával som v plavnom lete
medzi vtáctvom nad zemou
Daidalos ty z prvých spomenul si
že ľudský rod lietal na úsvite
prv než na modrú Zem zosadol
Pre poruchu a či omylom?

20

Jasne vidíš tie kroky tam i späť
A čo života ušlo ústím otázok
o jeho zmysle
keď si mu ich pochybovačne
kládol do zurčiaceho toku
Tak málo rýdzich zrniek
je na dne odpovedí:
Zmyslom nie je nič viac
než si ho žiť
Až teraz sa chytáš za hlavu:
Priveľa radostí
na málo času
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Maliarska túžba
Ako tichý záchvev začni
padať mysľou z vyšších sfér
preleť dúhou ľahká kvapka
sadni na zem
do nej vsiakni
a naplň moje kapiláry
vznes sa nad les
do oka mi potom padni
vyteč ako jasná slza
kvapni na dlaň
ja uložím ťa na papier
Znovu rozlož spektrum svetla
čo si cestou pre mňa stretla
pridám ti svoj ľahký tieň
aj chvenie štetca z vtáčích pier
Tak už teč
a rozlej sa mi
vodná báseň
Akvarel

22
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Marec

Májová

Vnútri hranola sa predsa
pohne život
Nie je to hluk prehrávača

Povedala si:
veď je už tma!
Akáže tma?

ani vynášajúce kroky
nie puknutie zimnej šupky
ale predstava čo vybehne oknami
Zelená myšlienka v pravouhlom kvádri
už vychýlila uhly
srdečne bije kladivo
imaginácie hoci je pľuhavo sivo

Žiara obzoru
svit polmesiaca
a tvoje svetlo vo mne
Kráčalo sa mi k tebe tak ľahko

Marec sa oneskoril
ale nie ľudská nedočkavosť
tá vyráža zvnútra izby
najprvšie jarné kvety
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Iní po tebe
Stane sa však že vidíš
ako ti niekto hrozí
Takého pohlaď aspoň v mysli
Alebo sa plazí ukradomky
ty radšej leť
Tamten dielo iných ničí
ty tvor nové
Ak ťa ktosi nenávidí
o to plnšie ži
Tvorca súcna vyvážil
všetky sily v harmónii
A keď zanecháš po sebe
voľný čistý priestor
iní po tebe to môžu skúsiť
v blahej nádeji

A ja nezbedné dieťa
som sa smial tomu nežartu
keď sa ľudský život kloní
do prachu
Tak odžíva sa i mĺkne
Akosi podvedome zdvíham hlavu
akoby ma ktosi mlčky pobádal:
Vpusť ešte do otvorených očí
hviezdne priestory
tam nájdeš užasnutých
básnikov
prorokov
vedcov
nenapraviteľných nadšencov
čo nikdy neminú svoju energiu
Akúkoľvek vetu
čo poprieš mysľou
stretávaš roztvorenú
v tom nekonečnom svete

Ako oni
Starkí v našej dedine
kedysi dávno vravievali:
Už sa len k zemi zohýbam
jej idem v ústrety
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Vedeli oni majúc vieru
keď speli do večných sfér
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Fatranské mystérium
Vtedy ešte básnici rozumeli svetu
a pastieri i ľudia z hôr
nemuseli o múdrosti hovoriť
Veď ju žili
Stalo sa mi pri vedomí
ale až dnes si na tú príhodu
jasne spomínam
Vyšiel som si na Vlkolínske lúky
až hen hore na medzu si sadám
na jedno vydýchnutie
keď nečakane v krátkej chvíli
bolo mladé telo zemou
ale moja myseľ videla jasne
ako sa duša spája s duchom sveta
len čo vystúpila v to letné poludnie
nado mňa
do výšky hory nad dolinu
Vtedy v neslýchanom splynutí
zjavila sa mi pravda súcna
tak čisto proste pochopiteľne a ľahko
ako je prirodzené dýchať
ako sú prosté lúče dažďa
ako je lákavá príťažlivosť dúhy
ako je samozrejmá láska matky
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A tam ma prestúpila
dovtedy nepoznaná radosť
že objal som a bol som objímaný
Pamätám sa
ako som užasnutý
vnímal svoju priezračnosť
a najmä že nazerám do každej bunky
akoby som mal večnosť času
že vchádzam do molekuly sveta
a stávam sa jej chápajúcim vedomím
Ja
súčasť tej nesmiernosti
Ja
ľahučký ako trblietavý blankyt
v ktorom sa vznášam a vidím
ako sa naň mením
áno i opájam sa ním
nevýslovným mystickým stavom splývania
nad zemou nad pokojne čakajúcim telom:
Ešte počkaj
hovorím mu bez slov
ešte si vychutnám radosti
stav ľahkosti a netiaže
veď objímam sa práve
s nádherou sveta
som svojou i jeho radosťou
29

rozkošou i slastným bytím
čo sa ako nečakaný dar
zaskvelo v harmónii

Tlejúca spomienka je navždy vo mne
no ostala jej časť i tam
pri Kláštore na Liptove

A tak som všade
a som všetkým
v transcendentnej záhrade

Vtedy ešte básnici rozumeli svetu
a pastieri i ľudia z hôr
nemuseli o múdrosti hovoriť
Veď ju žili

Vrátil som sa zo slnečnej oblohy
z magických sfér čo bdejú nad životom
Ešte chvíľu doznievalo
vytrženie v mojom srdci
po stretnutí s univerzom
Hrejivé lúče mi prechádzali telom
zuneli ako struny pokoja
čo stlal sa a rástol v duši
Červenkavá zem
stále živí zeleň tejto strmej lúky
a skrýva dodnes naše poznanie
Mal som vtedy trikrát menej
a bol som študent
ktorý skúmal všetko
čo sa postaví do cesty
Veď som aj spoznal kus jej strastí
a kúsočky blažeností
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II
TU LÍHAVALI VENUŠE
1
Tam v mojej krajine
na obliny vŕškov nečujne prší
a voňavé hmly
túlajú sa zákutiami lúk

2
Ach krásna jazdkyňa!
tak zvodne si rozložila svoje telo
nad vodami Turca
i na rovinke Liptova
Ako mačkovitá šelma
tu mäkké bruško
tam ohybná šija

v steblách vánok zuní
Hľa hladné oči !
Hľa napäté nozdry žrebca!

pazúrik pri Váhu
do brehu zatínaš
3

A ja?
len stojím omámený
som vlna tónov
vylúdená z letných strún

Ja vzlietol som
bez pút bez podmienok
zo svojej vôle

Som lejak
čo sa vyradostil
a práve vsiaka
tebe do vlasov

Otvorte oči!

Oblosťou oblohy práve letí
obláčik spolu so mnou:

Za šumu svetla nad Ploskou
sa stočím

rodná krajina je rozvitá
žena s plnými bokmi

Hľa!
zákruty Turca
zahmlené zrkadlá
krídlom utieram
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práve zachádzam za obločný rám
vypnite mobil stíšte obrazovku!
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4

5

Nie morény
ani moria skál
nie lavíny
ani nie sklzy ľadu
vyhladili tvoje telo

Na ľavom brehu Váhu
oproti Mníchu sa zlož
a pri západe slnka pozri
na zlatnúcu vápencovú stranu
dvíhaj oči na Choč

Ver že ten výrok
je len slaboduchá satira
nie výrok vedcov
iba úskok
nezbedného satyra

V zákrute Váhu sa potom zbožne
zahlaď na osvietenú paniu
ako si zvodne leží

Ktosi chce zakryť
schovať svoju nymfu
pravú myšlienku:
Tu líhavali venuše
ich podobu si zachovali
vŕšky i dolinky Fatry
Hľaď na tie boky
priehyby jamky chrbty pazuchy
kýčery sedlá a zadky!
A prsia malinové hôľne!
Líhaš si a počúvaš ich vzdychy
Viem také tichá
čo sú vábne stále
36

Pri vodách Revúcej
zbadáš ju ešte odpoly nahú
6
Slzavé sú zavše vrchy
po bujarom smiechu Dionýza
zvážaš z kopcov jeho plač
Alebo len tak
že rada smútiš
vyzlečená v mokrom tichu
na mňa vyčkávaš?
7
Aj keď si na zem líhaš
a vdychuješ jej vôňu

37

aj keď sa hráš len s predstavami
a s očami na oblohe
spevňuješ si jej obraz
neodbytne myslíš na ňu
Aj potom keď láskaš svoju milú
tiež sa ti mení na krajinu
na výstupky splavy úžľabiny jamky
tvárni sa tak ako ona
prítulne a mäkko
až sa ti poddá
i ohne v rukách
Praprvotné ohne
zblčia v krvi
keď si líhaš na zem
a vdychuješ ich vône
8
Ostrými údermi sekier i ohňom
neláskavo
vyzliekali sme ťa
a vábili sem
z vlhkých lesných tieňov
Ty po stáročia si zakvitala
ako nevestička lúka
ako rodiaca orná zem

38

9
Vážski sochári
starší ako Kelti
bez modelov a bez skíc
dávali ti túto a nie inú
podobu:
od Choča k Havránku
rozkladáš pôvabné tvary
a ústa nachystané
len prisať sa k Váhu
Čo by si hľadaním zhynul
nenájdeš inde podobnú bohyňu
10
Zodvihla si prudko
svoje bedrá
ako moja pani
keď už o mňa nedbá
potôčky sa razom rozihrali
po belavých skalách hučia
A ja ako
vodopád
keď mi dáš znamenia
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11
Zastav sa mlč a žasni:
Útvary vypuklé a oblé
stískajú úžľabiny hrany
a svetlo nebies hrá mi
obrazy dávnych bájí
Zastav sa mlč a žasni!
12
Líhaš si ako človek
keď si zmorená
Usínaš ako stará mať
hneď z večera
Už zavčas rána
si vysmiate dievča
pre oči chlapcov
čo chcú ťa mať
Napoludnie
keď vystieraš svoj driek
si žena
a aká opojná!
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13
Teším sa
na ranné úsvity
na ľahučké závoje bielizne
ktoré nadvíha šibal vánok
a na prsty zlato-sivých lúčov
čo sa rozbiehajú po lúkach
po priesekoch po zboží
na údery júlového svetla
na deň ktorý ťa ešte len roztvorí
zas na inakšiu báseň
a potom na nedočkavý súmrak
s krídlami Erosa
na šepoty večera a na teplú noc
na trblietavé ráno sviežej rosy
Na všetky dary mojej krajiny
14
Nesmúť že odchádzam
veď cesta sa za obzorom obráti
a privedie ťa k iným záhradám
Nesmúť že odchádzam
zostáva tu ležať naša krajina
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15
Ťarchavá je
každý rok znova
plní sa
a prináša zbožie
Zďaleka vidíš
hole sa
na plné ňadrá napli
kým je luna v nove
16
Len sa lepšie pozri
nech ťa nezmýli to lieštie:
17
Tu líhavali venuše
ich podobu nesú
dolinky i vŕšky Fatry
Hľaď na tie boky ešte
na priehyby
jamky
chrbty a pazuchy
kýčery a zadky!
Tam na druhej strane
ich vidíš v zrkadle Jazierec
len v drieku sú užšie
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Tá krivka čo sa vinie z nej
až po mäkký oblúk zas
ma stúpať na horské chrbty vábi
Neraz som sa na hmlách dolín
plavil ja
Aeneas
Tam ma zviedla smútiaca Dídó
len čo na Afroditin príkaz
vystrelil šípy Kupido
zo sedla Krížnej
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18
Láka ma
júnová lúka:

Sinavá ako vyľakaná rybka
pobieha medzi vrchmi obloha

Nebudem na teba čakať
kým si ma rozmyslíš

Jarčeky úst
pršteky slov
a ďalej hmla
sladké zabúdania

rozkvitám
voniam
núkam
Radosť na všetky
nastražené zmysly

Jeseň
Včera ťa ešte nebolo:
Došla som nočným rýchlikom
peniažky nesiem

19
Pleskla chvostom v úzkom koryte
ako napäté steblo keď sa zablysne
a zuní a zuní
i keď jej už dávno niet
Skryla sa šťuka – turistka:
ber si krásavica ber
vzduchu
slnka
vody
vôní
ber si ležato i zvisle
len mojim očiam neuleť!
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Všetkým sa naraz dívaš
drzo do očí:
Tu som hľa farebná
a ešte aká hybká!
21
Za všetko čo si nevykonal
chtiac-nechtiac zaplatíš tiež
V tom súčte vzdornej cnosti
Prométhea a trestu
na ceste k ľudskej šľachetnosti
máš len malú cenu
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Ak stúpal si
a nadýchol sa výšok
a pritom stratil spod nôh
stopy ciest
nešiel si späť
radšej po kolenách a dopredu
raz o piaď inokedy rýchlo
zaplatíš najviac:
Všetko
Životom i smrťou
čo majú i tak v jej očiach
tú istú cenu:
Ona ťa dala i vzala svetu
Nuž miloval si
do dôsledku
a žil si s ňou
a žil si pre ňu
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III
DARY PRI NOHÁCH
Januárová nedeľa
1
Bieloba vkĺzla prítmím a
mäkko pokrýva krátky deň
bieli nám včerajší život:
Ako sa mám hnúť
ako vykĺznuť
z tieňa čo ma tríma?
Niet znamení
všetko skryla
ťaživo spitá hmla
Ešteže prichádza
snežne nežné ráno
čo načalo tvoje telo

2
Mňa sa nestrasieš tak
ako sa striasla
pred chvíľou
borovica
ťarchy
snehu
Nestačí len vyzrieť oknom
aby si precítila úder
chladu
mokrosť
smútku
Nemôže mi stačiť
tvoje trvanie
poza môj dych
mimo mojich očí
a na okraji
iných myšlienok
A bez dotyku
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Tvár s krajinou
Chodíš svojou vlastnou tvárou
prehľadávaš si ju očami
skúmaš čo z nej zišlo
čo čas ešte nezmenil
Vo vráskach maria sa ti
vodopády smiechu
i tajnosti čo skrývaš v nich
Reku:
mávala si krajšie úsmevy
Tak i svojou krajinou si kráčaš
tichá je pod rýchlou oblohou
Či vzišlo z nej čo si zasial?
Ako milenec pohládzaš si milú:
zažiť tak mladé chvíle nanovo
A veď si stále v jej šťastnom náručí!
Len si akási iná a
mýli ma tvoj tvar!
Áno?
Veď chýba len to
čo nás zmenilo
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Prosba

12.2.2012

Kiež by si nám Pane
vzal reč a roztvoril oči
do priepastného ticha
Jazyk by si ľahol a zívnuc nechal
podnebie na pokoji:

To je dnes ale nezvyčajný deň
vyčarený pre duetá
tucty dvojky páry dvojčatá!

Ó aká osamelosť!
Ó aká zúfalosť!
Ó aká spravodlivá
nastala by chvíľa pre nehodných!
ktorí prikazujú lebo nevedia zmysluplne žiť
ktorí poúčajú lebo chápať iných je im zaťažko
ktorí zaberajú čas a priestor lebo sú prázdni
a ľahko im je vynášať tresty nad súcimi
ku ktorým sa inak nedokážu priblížiť
Tých tu nechaj sto dní v nečujnom precitaní
a v strachu že ich nepočuť
Vidím to mučivé ticho v očiach vystrašených
uzurpátorov postov peňazí a moci
a márny pohyb bez hlesnutia sinavých pier
Tak by sa uľavilo ľudskej duši
keby si nehodným vzal pyšnú reč!
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A to sme ešte netušili
že večer bude skvelé sólo
patriť novým radostiam
Eliške a Lukášovi
on bol prvý veď sestričke
šiel obzrieť cestu napred
na svet ešte nepoznaný
Tak starký už máš ich päť
volá mi syn z Bratislavy
A mne sa v mysli vynoril môj dobrý
starý otec a časové pole pokolení:
V tisíc osemsto osemdesiatom
sa bol narodil v Ludrovej
Tak prirátajme život dnes narodených
a dotkneme sa budúcnosti
za rokom dvetisíc sto vzdialenej?
Daj im Bože zdravia šťastia
a odvahy do tej diaľky!
Žite v láske
a nezblúdite
milé deti nedeľné
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Kronos?

Dotyk jari

Veľa vravy avšak hlasy ľudstva
sa menia na medzihviezdny prach
záhady života dnes odmykajú
noví zasvätení
v elektronických laboratóriách

Raz ráno zachytíš vdychy nakyprenej zeme
začuješ vtáča za ranným oknom pískať
to ono nedočkavo pára oblohu

Zatvrdli ľudské srdcia
odvtedy čo nohy nechodia
bosé po obnaženej zemi
Jej reč sme zabudli
kedy si onemel posledný
pravý veštec šaman mág?
Čo vraví fauna ﬂóra pred úmrtím
kam bude človek utekať?

Vidíš
čistá voda s chuťou snehu sa hlučne valí
dolu dolinkami
Kráčaš
kamienok sa k nohám gúľa
a ponúka sa dovysoka vyhodiť
A tie myšlienky nadovšetko
trúfalo urobiť a uskutočniť
nápady ba aj pochabosti

Ak preklady prírodnej reči
vedou nie sú presné
a klony sa budú späť
na storukých Titanov rozvíjať
kto zhodí obludy do Tartaru
kto upokojí morské vlny
a rozkáže zas Vulkánu:

Stretáš
častejší úsmev na dobré ráno
a deň je vtedy na objatie

Zastav žeraviaci mrak!

Zas sa ma dotýka tento svet
celý môj je i váš
bez vlastníctva a bez námahy
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Chváliš
deň dažďom vykúpaný jarý
kto ho chce vidieť toho je

55

Jarná
Ty dlho čakaná odrazu si prišla
ako keď sa naplní dažďom kaluž
zvečera do rána
a dnes už znieš cvrkáš mľaskáš
vrieš miazgami cinkáš klíčkami
i šelestíš okvetiami na bzukot čmeliaka
a striekaš nám farby do očí
žblnkoceš lesnou vodou na záhumní
do mostíka vrážaš – ty nemehlo uhni!
lebo aj tebe vyraším z mostín prúty!
Nepokojná vyvádzaš a budíš ľudí
Vtáky z oblohy snujú bláznivé rýmy na í
chystaj im medaily poézie na zobáky
alebo malé mušky – pehy
ktoré sadajú dievčatám
nevhodne na nošteky
práve keď by sa rady bozkali

Dlho čakaná odrazu si prišla
tryskáš zo štiav vstupuješ do vôní
a vynášaš i mňa na vrcholce jari
až na vreštiace puky terminálov
nad opojné túžby všetkého čo žije
na lístky žerušnice na žlté zjavenia
záružlí na snehové tŕnie
na závoje čo vlajú od záhrad až k hore
Raz mieriš k praskajúcej zemi
a vidíš nebo zo žabej perspektívy
hneď tu vynáša ťa nahor do orlej
Až tam sa mihne očko
dobrotivej túžby žiť životy ľudí
na krídlach vlastnej poézie
Sadni na podpník na tie roky zavinuté
pod kožu mi vlož dva štepy
a balzamom rany natri!
Dajže nech sa dielo ujme!

Ach toľko života sa odrazu na mňa valí!
Vyberám nedočkavé vrúble
a stúpam do lúčnej stráne k volajúcim plánkam
tŕnitým kmienkom opačujem miazgy
Ja veršoštepec budúcich záhrad
zakladám ti zbierku rastúcich básní
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17. júl
Povedzte mi
kde inde ak nie na sútoku
tokov Revúcej a Váhu
v kriku a v ich vravnej riave
poniže Rovne
prichádzať majú na svet deti
Rytmus vĺn a vrchov vchádza
do pôrodne
na celý život máš ho v kóde
Po sútoku rokov
mám potomka v meste ruže

Každý ti dal
aj ten čo ťa klamal obral či len zavádzal i zradil
Veď navonok nestalo sa ani vtedy nič
ibaže ti niekoľko dní človek oškaredil
kým si mlčal a díval sa na omrznutý vinič
svojich predstáv túžob znamení
že rozvetvíš človečie cnosti
pre tých ktorí by radi plnšie žili
ak by im zmätky citov spochybnených myslí
neskrivili snahy na paškvil
I tak je náš život plnší aj tým
že nenapĺňa naše túžby ale dáva
pestroreké predstavy a pobáda nás
ich uskutočniť v budúcnosti /svojich detí/

Požehnal si nám vnučku Izabelku
Vedomosti netlačia a neťahajú myseľ nadol
otlaky sú z lenivosti a nie zo vzlietnutí ani z pádov

Aj tak
Napokon si vďačný za všetko odžité
ba napĺňa ťa nový úžas
ktorý vlieva silu do žíl
keď začneš skladať čo si videl spoznal
čo život vyčaril
aj z kadejakého krámu odvrhu či nepodarku:
Vždy ísť ďalej malo zmysel
veď koľko by si nemal zdarov poučení výziev
keby si rezignoval pri prvom šoku
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Až teraz vidíš jasne na tie krásy sveta
keď neuháňaš za vidinou za predstavou
zmyslu múdrosti majetnosti ani spásy
Veď je tak že slnce
dáva svetlo a s ním aj tieň
slza z oka prezradila lásku a ty si
rád preskakoval blato balamuty tmárstva
čo len prospelo ti
Našiel si tých
ktorí sú blízki a idú s tebou
tam kde je ihrisko vyčistené od závisti
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neprajnosti aj priveľkej bláznivosti
Tí prikývli ti
Dielo života sa vtedy vydarilo
keď sme dospeli k harmónii s tým
čo nás dusilo škrelo tajilo sa ubíjalo
aj obracalo na posmech
Meniť si chcel hoci nepoznal si
v tej zámene svoju cenu
teraz sa len pousmeješ
mladí sú už takí
až keď sa utíši ich bujnosť
spomínajú čo všetko mali
a čo by vtedy mohli keby
Už netreba ísť za šťastím nad ľudské sily
posediačky naň vidíš a nadchýnaš sa:
Čo prejavov života radostí
a lások ma práve obklopilo!
Vždy tu bolo to úžasné dielo sveta
čo nevidel si čo nevedel si čo nesmel si prijať
lebo si cez deň sníval
a díval si sa kdesi nadeň
nevidomý vlastnou vinou
aj zámerom tej čudnej doby
pod nohami Chiméry
Svet čo dosiaľ žil som
prináša mi dnes k nohám dary
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A tam kde je načrtnutá čiara osudu
čo delí živých od svojej budúcnosti
od všetkého čo už bolo
tušíš pokoj a večné uzmierenie
tam netreba niesť si zbierku cností

Tvoje zostalo
Ostalo ti ešte čosi z vlastných prikázaní
ani tie však nie je ľahké naplniť
Nebedákaj že ti je tu ťažko
mohol si veľmi ľahko nebyť
mal si dosť šťastia už pri počatí
i zdraví ti mohli závidieť
Kým iný tára ty mlč
aj dobré slová sa v hlušine môžu utopiť
Vidíš rúbať les
ty saď si ďalej stromy
Veď čo prežíva:
semenáčik rok po roku presahuje peň
Aj studničke vyčír zanesené dno
hoci sa práve nechceš napiť
ktosi iný si môže zahnať smäd
Pozri sa jej na tvár
keď čistá hľadí do oblohy!
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Ono
Chcú ti vnútiť nenávisť
vziať pokoj duše ?
Ži svoj život ešte prudšie
a nie aby si mu ušiel!
Keď si priateľ zúfa že vinou
iného prišiel o cieľ o šťastie
ty vzlietni a poteš ho novou perspektívou
Svoj dar si uži
ubúda z neho od počiatku
nehľadaj čo je zameškané
lepšie je čas s časom blízkych združiť
prijať za vlastné ich rozpoznanie

Zdvihni hlavu
a vpusť do očí
vesmírne priestory
tak ako pred tebou dvíhali sa
oči užasnutých v dávnoveku
oči zaľúbených zatratencov
oči pútnikov
oči odsúdených
oči igricov i umelcov
Aj keď vyslovíš len pragmatickú vetu
rozplynie sa v mystériu
a ono sa v tebe roztvorí

V teóriách sa ti stráca cesta ku slobode?
Sloboda je bitie srdca
úder za úderom bolo treba žiť
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Radosť

Kresby na snehu

Snežná krajina
a chladivý jas
zas diamantmi iskrí
Kde je ešte hrudník zeme
a kde už len svetlo jeho chvenie?

A veď staval si svoj dom
neraz len na pocitoch
na tušení
na vánku
na vlnkách riečnych zákrut
na šťavách bylín
na vôni hory
na chuti jahôd na stráni
na mäkkosti machu v tieni smrekov
na lejaku
na letnom kŕdli lúčnych dní
na jesennom slade sliviek
na gúľajúcich sa orieškoch
na preletoch vtákov
na snoch plnom snežných radovánok
a keď prišli roky lások
na túžbach i na vášni

Tá chvíľa si ťa prišla vziať
odopnúť zo zemskej tiaže
vyniesť do žiariacich sfér
nad ľudské maličkosti
Tam postaví ťa na slnečné lúče
a môžeš letieť svetom bez reťaze!
Tá vzácna chvíľa tlakovej výše
duše
mi pripína krídla
belavé krídelká jasajúcej mysli
a na ruky jarabaté väčšie
I na nohách ich mám tiež!
Slnečným poľom píšem dve línie
to marivo zlaté modré a ﬁalové
Nad poslednou úžľabinou
sa ľahučko zdvihnem
už opustím aj rozbehnuté lyže
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A či sa dalo žiť na kráse?
Keď dni prinášali zádery a jazvy
nepokoj z tmy a neistoty
či poslovia obnažených zmyslov
nesú správne správy?
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Pochybnosti išli vedno
s presvedčením a niekedy si
za odmenu získal stratu
a podivnú známosť bláznov
keď posmešný rozum klopal na dno
A tak všetko čo zostalo
je pamäť dotykov a vánku
viet i melódií zdrapy slov
očarenia zvedavosti
obrázkov farieb pocitov voľnosti
a myšlienok na šťastné lety
keď sa dotkla hlavy múdrosť
Či dalo sa žiť na kráse?
Áno!
Na jej vznešenosti
Farebné panoptikum na šírke
šesťdesiatich rokov
obraz života a predstáv
zlialo na jediné plátno
V krajine sa stratia stopy po človeku
ako kresby na snehu
Veď na novú jar má byť čisto
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Lyrika s príbehom
Ikonopisec je pozvaný vo svojej slobode uskutočniť, cez farby a línie, tajomstvo Zjavenia, čiže vniesť božskú prítomnosť do ľudskej
reality.
(Myšlienky z kníh o písaní ikon)
Napísať obraz. Rozpovedať ho. Alebo zarecitovať. Dať prečítať
iným. Nie v duchu slávnych ikonopiscov, čo dodnes (Dobrý deň
vám, majster Andrej Rubľov!) od stredoveku požívajú úctu, ba
stávajú sa svätými.
Nuž, naozaj nie tak. Ale slovami. Prebrodiť sa ich horou, prekročiť
tri pohoria a iba z toho, čo stojí za zber, poskladať veniec hodný
čela Venuše, kyticu hodnú jej náručia, uviť pierko do gombíkovej
dierky nedeľného kabáta autorovi, čo zo sna budí krásu. Nie sám.
Veď je to odveký údel básnikov. Osud i dar. A s darom radno zaobchodiť úctivo, múdro, nežne. Najmä ak sám je nehou pohľadu, čo
v krivkách vrchov vidí dávne lôžka bájnych bohýň ešte aj s odtlačkami ich hodvábnych bokov.
Treba mať dušu básnika, aby na to naviedla človekove oči.
Akoby si ruka s okom zavše vymieňali úlohy i miesta, tak sa darí
básnikovi vypovedať o veciach človeka a stvárňovať ich v najživších
snoch, až na nerozoznanie od skutočného videnia. No aj ono má
s realitou spoločné azda len to, že je prítomné v tomto čase, že je
prítomné na týchto miestach a že má úlohu i dar povedať nielen
za autora, ale cez neho aj za budúceho čitateľa, že sme tu boli, že
tu ešte sme a že svet navôkol má – chvalabohu – ešte stále tú skvelú
podobu, ktorú nám vtlačil čas do zmyslovej pamäti. Lebo aj vône
a tvary, farby i svetlá, chlad i vlahu, všetko tu máme. A bez zložitého hľadania nachádzame aj v lyrickej výpovedi Miroslava Bartoša.
Ponúka sa priam heraldické trojvršie, skoro symetrické a iba pre
úplnejšiu pravdu zo symetrie nebadane vybočujúce. Plné dynamických a strhujúcich lyrických dejov, spojitosti, až vzájomnej
preniknutosti s prírodou, keď sa prvá časť otvára skladbou
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s príznačným názvom (i obsahom) Celý svet sa ma dotýka. Ponúka
minimozaiku troch rozsiahlejších, kontemplatívne ladených básnických vizualizácií, „preložených“ niekoľkými kratšími reﬂexiami.
Z nich až nákazlivo opojne razí človečenstvom, dokonca trochu
aj žáryovskými alúziami na vzývanie dobra v človeku (báseň Iní
po tebe).
Svet zviditeľnených tvarov a farieb sa naplno rozvíja titulnou skladbou Tu líhavali venuše. Ide o vyznanie. O priznanie možno osudového splynutia s domovom, ktorý je ukotvený v dvoch lokalitách
– v rodisku, ale rovnako v pôsobisku. Liptov a Turiec. A medzi nimi
pohorie, akoby vyformované uchvacujúcimi tvarmi tiel všetkých
pohanských bohýň. Tu mali svoje lôžka venuše. Dávne, ba vari skoro večné (fatranské) mystérium, spočiatku (v prvej časti) ohlásené
a vystupujúce až z nadzmyslovej skúsenosti, sa v tejto básni rozvinulo do snových erotických náznakov a z nich do obrazov. (Tých,
ktoré Bartoš inokedy a inak ukladá do svojich akvarelov.)
Do tretice či do trojice pristupujú Dary pri nohách. Opäť je tu vyznanie, tento raz však životu. A s ním nevyhnutne spojené uvedomenie si času, ktorý neprichádza, neodchádza, no plynie. Preniká
nás a – opúšťa. Naznačuje to najmä báseň Kronos?, ale vlastne sa
to vinie celou knižkou, veď už v prvej časti sa dočítame: Cezo mňa
si zrod a zánik / na chvíľočku cestu skrížil , (Cezo mňa); na inom
mieste (pastieri) nemuseli o múdrosti hovoriť / Veď ju žili (Fatranské mystérium).
Nie celkom na záver apelatívne znie báseň Prosba (Kiež by si nám
Pane / vzal reč a roztvoril oči /.../ Ó aká spravodlivá / nastala by
chvíľa pre nehodných!) A končí sa pokorou: Stopy po človeku sa
stratia / ako kresby na snehu /.../ Veď na novú jar má byť čisto...
Akoby si ruka s okom zavše vymieňali úlohy i miesta v naliehavej
potrebe umelca dostáť svojmu údelu.
Napokon predsa len vstať od stola, kde sa podávalo slovo. Utrieť
ruky do zástery, vziať paletu a namaľovať – báseň. Alebo ju vrúbať
do dreva, čo už dávno, oddane a len zdanlivo bez duše, čakalo
na dláto.
Peter Mišák
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