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Exploatacionalizmus

Exploatacionalizmus
Na

rušnej ulici, v pobedòakších hodinách.

V popredí opráskaný múr, pre dnim maliarský statív, pod¾a pred pisov, s natiahnutým plátnom a maliarom. Zadnú stranu plátna
zakrýval dlhý arch papiera, popísaný odborným písmomaliarským
písmom. Do oèi sa nástojèivo vtieral èervený nádpis:

"VŠETKÝM, VŠETKÝM ! "
a pod týmto sugestívnym nádpisom dlhý text, zakrytý davom
zvedavcov.
Maliar pozorne h¾adí na opráskaný múr, nasleponamieša
štetcom barvu na velikej palete, sústredí poh¾ad na múr, pomaly
ustupuje, asi tak pä - šes krokov, tu odrazu sa rozbehne a
natiahnutým štetcom zaútoèí na plátno...
...Dav ¾udí pozorne sleduje jeho štetec, a tucty poh¾adov, pribitých
na špièku štetca, spolu s èudným maliarom absolvujú vášnivé
maliarové skoky,
sem - tam...
- sem- tam...

"EXPLOATACIONALIZMUS "
krièí plagát a pouèuje fascinovaných divákov, že život prestane
by nezaujímavý a nudný, ak èlovek zaène pestova EXPLOATA NALIZMUS, ak zaène exploatova dojmy a pocity tak, ako to
práve èiní tento mladý maliar, ktorý dívajúc sa na opráskanú

stenu, ma¾uje - psa.
Dopravný strážnik zasahuje a uvo¾òuje premávku. Chudý,

v prvom rade
záujem mužov

vysoký mladík, ešte s barvou na prstoch vedie chví¾u zápalistú

Záujem žien,

konverzáciu s ramenom poriadku, potom však balí statív i obraz a

starych i mladých

odchádza z horizontu, doprevádzaný tuctami poh¾adov,

rozbíjal ve¾kú šedivú plochu pestrými škvrnami nevšednosti -

- a poh¾ady štíhlych dievèat rozpa¾ujú v òom vedomie vlastnej

- a zaklapnutím dverí zaklapol za ním posledný lúè všetkých týchto

zaujimavosti, v dôsledku èoho s dôležitou ¾ahkosou odpovedá

zvláštností...

záujemcom na otázky,

... bol doma...

je zaujímavý, èosi, èo tu ešte nebolo...
...a tento pocit nevšednosti putuje s nim po uliciach, v ktorých sa
pohybujú prúdy ¾udí
a cíti, že sa vymyká z tohoto prúdu,
z nezaujímavosti,
z všednosti,
a na ve¾kej šedivej ploche vidí pestrý, barevný bod, ktorý sa pod jeho
rukami zväèšuje,
- vždy viac a viac - až zapåòa celý jeho život
...

Nedbalým pohybom odhodil statív, plátno i barvy a schválne
preahoval túto chví¾u. Táto vedomá nedbanlivos mu bola
prijemná, cítil sa v nej, no nakoniec všetko bolo zložené, a on sám
bezradne zostal stá uprostred izby, pestré body na ve¾kej šedivej
ploche zaèali blednú, a on cítil, že to nesmie dopusti,
...hodiny ukazovali pol štvrtej, teda strašne málo, k Vladimírovi
mohol ís až o ôsmej, takisto i k ostatným, všetci sú teraz kdesi, asi
lovia zážitky, alebo chodia manželkám pre nákupy, a veèer sa zídu
a budú si rozpráva neobyèajné zážitky, a ma hlúpe reèi o tom, že
život nesmie konèi v manželskej posteli...
... takéto a podobné myšlienky prechádzali mu mys¾ou
- a pestré body zaèali opä rás, chystal sa na ve¾kú debatu, veï

Vkroèí do svojej izby, zavraté dvere zaklapnú a nechávajú za
sebou šum i hmýrenie mestskej ulice.
Prebehne poh¾adom celú miestnos, ktorá d¾a jeho priania

on mal skutoène o èom hovori, a v duchu cítil,že má viac pravdy
ako ostatní, a že vlastne on má pravdu a že nie oni ale on drží klúè
k životu - EXPLOATACIONALIZMUS -

vyluèuje i najmenšie stopy ve¾kej, šedivej plochy, a oplývajúc

....

pestrosou a slnkom, pôsobí pútavým, príažlivým dojmom.

... a hodiny stále ešte ukazovali len .pol štvrtej

Kým nezavrel za sebou dvere, stále bol ešte pod dojmom ulice,
cítil ph¾ady ¾udí, prežíval ich záujem, príjmal chvály i výsmech, no

Zapnul rádio, pokúsil sa vyladi nejaký jazz, no na pásme zachytil

len reèi, prázdne slová, alebo nudné koncerty cis mol...
...prevalil sa na gauè, zapálil cigaretu a muèivým úsilim sa snažil
zadrža stále sa zmenšujúce pestré body...
....

Melancholické
fragmenty
Motto:

Noèný dážï

Napísané v Báhoni pri Bratislave,
v roku pána 1957. JRA

A bolo poèu kvapky pada na sklo
To ženy zmenili sa v ruže a napršali do sna
A chudákovi srdce prasklo
A bolo ticho
A bolo poèu kvapky pada na sklo
A bolo poèu nad dážïom lka blázna
To jedna ruža padla mu do rúk
A potom zvädla,
Ruka bola prázdna
A bolo ticho
A bolo poèu nad dážïom lka blázna
(Neznámy autor)

PREDHOVOR
Zaèiatky autorovej tvorby je treba h¾ada v období našej
neslobody v rokoch 1950 - 60, kedy útlak komunistického
režimu u nás mal tie najsurovejšie formy prejavu. Sám
autor ich zažil s dvojnásobnou intenzitou: Jednak bol
predstavite¾om vysokej aristokracie, ktorú vládnucí režim
mal za cie¾ znièi psychicky aj fyzicky, a jednak ako štu dent - vysokoškolák
prejavoval ostentetívne neochotu
podriadi sa vládnucej ideológii, èo ve¾mi podrývalo
ideologickú morálku tých, ktorí sa s ním kontaktovali.
Výsledkom bolo, že sa i so svojou sestrou Kòažnou
Eugéniou ocitli v r. 1953 na nieko¾ko rokov v komunis tických likvidaèných väzeòkých táboroch, autor
na jáchymovsku, Kòažná Eugenia sa po rôznych väzni ciach nakoniec ocitla v Železovciach
.
V jáchymovských koncentrákoch sa v tej dobe nachá dzala skutoèná elita slovenského a èeského národa. Kon cetntráky boli preplnené profesormi, vedcami, inžiniermi,
kòazmi, umelcami, boli tam špièkoví športovci, èelní poli tici, spisovatelia, novinári i mnoho bežných predstavite¾ov
inteligencie. Ale aby to nebolo také jednoduché, primieša la medzi ních strana a vláda i zloèincov, kriminálnikov,
vrahov a podobných. Tento odpad spoloènosti. mal u ba charov - eštebákov privilegované postavenie, no skupina
politických väzòov si napriek tomu dokázala udrža svoju
jednotnos a kriminálnikov za cenu ažkých obetí izolovala.
Také bolo prostredie, plné surovostí, hrôzy, ponižova nia a bezoh¾adnosti. Je takmer neuverite¾né, že práve tu
sa rodili inšpirácie krásy a nežností, prekryté jemnou melan chóliou, ktoré by v iných podmienkach možno ani neožili.
A u mnohých tieto inšpirácie vvytvorili trvalú základòu pre
ich citový i umelecký život aj po ich návrate do normálneho
života. Tak tomu bolo aj u autora "Melancholických fragmentov" ktoré túto precítenú melanchóliu predkladajú prvý krát
širokej èitate¾skej verejnosti.

Hlboké prežívanie zdánlivo jednotvárnych dní v
izolovanej realite politického väzòa je tu podané jemnou,
impresionisticky ladenou formou vyjadrenia prchavých
dojmov a prežívaní. Dominnantným je však obsah. Táto
symbióza formy a obsahu vychádza z filozófie myslenia
autora, vyjadrenej v prapodivnom slove"exploatacionalizmus",
ktoré v praxi hovorí, že èlovek by sa mal snažinaplno
preži - exploatova - každú chví¾ku svojho života a
neèleni dojmy a prežitky na menej alebo viacej dôležité.
V každom okamihu života uvedomova si jeho bohatos,
krásu a nesmiernu håbku. Výsledkom je ve¾korysos a
š¾achetnos.
.
Autorová poézia i básnická próza je písaná dvojjazyène.
Vyplýva to z toho, že ve¾ká èas jeho najintenzívnejšieho
emocionálneho života sa odohrávala v èeských zemiach.
Preto èeský i slovenský jazyk sú mu rovnako blízke.
.

Úvodom:
Široká, nekoneèná step, medzi divoko rastúcou
trávou sa s tichým šumením preháòa teplý vietor. Z
dialky sa nesie melodická, zádumèivá, v mólových
tónoch ladená ahavá piese ...
Moji kniežací rodièia boli aristokrati aj duchom.
Spomienky na detstvo mám naplnené jemnou,
vznešenou melanchóliou, premiešanou rozprávkami, za
tichých veèerov èítanými povestiami, i pútavo
rozprávanými spomienkami mojich rodièov.
Melancholia - zádumèivos, stav k¾udnej
duševnej pohody, v ktorej prebiehal môj život od
narodenia do dnešných dní. Stav trvalého rozjímania,
premýš¾ania a snahy pochopi i preži život okolo seba v
jeho plnej, neskreslenej kráse a rozmanitosti. Duševný
stav, ktorý mne, i celej našej rodine pomáhal prekonáva
mnohé tvrdé údery života, bez toho, aby nás zrazili z našej
priamej, èasto hrbolatej, no o to uš¾achtilejšej cesty
životom. Vznešená melanchólia, ktorá mi umožnila bez
duševnej újmy a bez psychickej deformácie preži peklo
komunistických
väzníc a
jáchymovských
koncentrákov. Bola to práve ona, vznešená melanchólia,
ktorá dokázala pretavi èasto ve¾mi krutú a surovú
realitu do jemnej básnickej inšpirácie. Vznešená
melanchólia, ktorá vo veršoch i textoch
"Melancholických fragmentov" akcentuje jemnos a
zádumèivos zaha¾uje všetky nasledujúce fragmenty do
tmavomodrého závoja jemnej a nežnej melanchólie...
Juraj Radziwill-Anoškin

(1)

Sny..
(Touha)

Sny (Touha)
Vidíš
jsem sám
Dlouhe roky- tekoucinepøál jsem si toho
Být tam
kde jsem dnes
Sen toužeb odnes
odnes vše
I tebe skuteènou
milá
...
a to - jaká jsi byla to byly naše pøedstavy
...vlastnì - promiò moje pøedstavy
zrozené
když svoje touhy- veliké touhy
toužicí spøádam
Když roky bez tebe - milá strádam

a nic neni pravda

(2)

tebe
s tìlem
a duší
a láskou tvou
nenahradím pøedstavou žádnou
Zbýva jen toužit
neb zaniknout
neb celý vék se soužit
Být
èi nebýt
neb do snù pìstí udeøit

Bahenní rùže

Dìvèe,.
má nìžná
pro tebe jsem pøišel
z hlubín
z temnoty
.. No teï - teï jsi ty !
Ještì vèera
ve dne
zveèera
zmrzlé rty …
...a v noci ty v tisíci tváøích
A sen s tebou
a myšlenky - Je høích høích ?
Jak to ?
- ptáš se...
Slyš tedy píseò
led
tíseò
...Vidíš
i to se mùže
v bahnì pìstovat rùže - Bahenní rùže
…
PST !
Zakázáno !
Zveèera
i ráno
netopýrem být
na nebe se zavìsit …

...psst !
ZAKÁZÁNO !
Chceš dostat kvìt ?
Vyprodáno !
Vše je vyprodáno !
Nic nemáme!
a v duši - jak v spustlem krámì...

… vše je vyprodáno …

Utrhnout z tìch kvìtu tebe - milá - èarovný kvìt

a do tvých vlasù
vplétat kvìt
Kvìt
a kvìt...

… vše je vyprodáno …
… vše je vyprodáno …

…
Zveèera
i ráno
na obzoru
atrapa slunce - zlatá atrapa kryje se za horu.
Atrapy citù - a co jich není ! opuštìneì kryjou se do snení
a den - den je dlouhý
jak nekoneèné prody proudy touhy...
Udírají...
užírají...
...
...básnì ?

Milá
až dnes - dnes je krásnì
když na poli ulíc toulají se kvìty
- a mezi nimy ty ...
A mnì
mnì staèí jen se hnout
a utrhnout

Na poli mìsta toulají se kvìty
mezi nimi ty - milá
Staèí jen se hnout
Drsnou rukou tì utrhnout
Utíct s tebou
...a obejmout
a nìžnì tì líbat
a nechat tì spívat spìv lásky
Zapomenout na svìt
a do tvých vlasù - hebkých -

vplétat kvìt …
a milovat tvou krásu...

Rukopis napísaný v Jachymove - tábor Mariánska v r. 1956
a bol inšpirovaný poéziou Vladimíra Vávry

(3)

Vidino, stùj...!

Každý den
šel jsem k tobì unaven
Každý veèer jsem odcházel opojen
Tys byla má
má krásko
nežná
a nešastná
Èarovná víla
...moje bludièko
...moje milá
...
Dnes
kdy mnoho sluncí vyšlo
zazáøilo
a zapadlo
Kdy moøe citù vzkypìlo - a ochladlo,
kdy ze všeho jen popel zbyl
unaven a bez síl
dnes na tebe spomínám
...
…
Jsem sám
sám
ztracený ve vìtru
v jeho šumìní
s ním se objímam
-

- s vetrem v milostnem opojení
Slyšíš ?
..jeho šum - tvùj hlas
Jeho proud - tvùj vlas
Jeho dech tvùj vzdech
vzdech milostných chvíl
...nežný,
tichý
..jak rty tvoje opustil
....jak ja jsem tì opustil...
A dnes - dnes nic nemám
jen pár vzpomínek
A vzpomínám
ve dne
v noci vzpomínám
A hlavnì noc - tmavé nebe - ja sám - bez tebe Noc je dlouha
No delší
mnohem delší je touha
touha za tebou...
TOUHA
nosím jí s sebou
jak okovy vláèim

...

už dlouho
a ješte tolik - pokud staèím...
Milá
ja nechci být sám!
... ze zhaslého ohnì popel zbírám
a spøádam sen...
...milá
jak nìžnì hladíš...
...tys má
ja tvùj...
...

Poèkej !
Proè odcháziš !
Vidino !
STUJ !
...
...musím být klidný
vždyø nic se nestalo
vše, co zbýva
pro touhu je moc - pro skuteènost málo...

Väzenský tábor Mariánska - Jáchymov 1956

(
(4)

Proè ...

Proè !
Proè jen nevyjdou ven mé touhy
mé pøámí
Proè nemám stání
ve dne i v noci
...milá,
snád u tebe nájdu pomoci ?!
Ne
nejsem zbabìlý
má neskušenost to není má cnost
Jenom skuteènost
Snád tì stratím
svým smutkem klíženým
ze strachu
byt hrachem
od zdi odraženým
Praha - Pankrác 1954

(5)

OPILEC

Jsem vesel vidíš,
piju pøi stole
piju v bdení
alkohol snìní
Pohár
a pohár
Jsem hloupy
opilý
opilý komár

Praha - Pankrác 1954

(6)

Muzikant

Nehrá muziku
Hudbou muzikuje potulný muzikant
Hudbou muzikuje
a fabrikuje bezstarostné NIÈ
Ty neopájaš láskou
Opájaním láskaš...

...
Ten muzikant
- ten netuší
že ak by to znal
tak hudbou èaruje.
že tón má úèel a patrí srdcu
Keby to poznal
by sa vzdal lacného baru,
tanèiacé ho páru...
keby si poznala
svoje rty
oèi
òadrá
pre lásku by si ich dala...
Ty to nepoznáš
preto iba nièím opájaním láskaš
túžiace srdcia
a.. prázdne náruèia...
tak zbytoène
bolestne
seba
mòa
i svoje òadrá týraš
Bratislava . Justièný palác 1953

(7)

KRÉDO z tmy

Osamocen v ulicích mìsta míjel jsem lidí
Já !
A všichni mne vidí !
Já !
A já !
Stále výš
krok
a krok
krok za krokem
rok za rokem …
.... mé lásky
mé zábavy
krásky
vítìzství
porážky ….
....
opojne žil jsem
pro sebe jen
...
... a dnes ?
Tak smutnì šumí les
a tam na strání
bez ustání
tanèí lidé svùj tanec.
Já
na plecích ranec
ranec mých bolestí
svého neštestí štvanec
dívam se
z hloubky
hluboce se dívam

na lidí
i zpátky
Vidím
má výška - propast nejpropadlejší
Mùj pobyt zdejší - jáma v propasti
jáma pro hlupáky
a já v ní - hlupák...

a mne, lidé
s vami
je tak krásnì
...
Ty jìetì váhaš ?
Ja neváham
Srdce mi tluèe
a ja volám
LIDÉ
JSEM VÁŠ

Teï zvedám svùj zrak
Pryè s mým neštestím !
... shazují ranec
Teï chcí být s vámi,
lidé
s vámi chcí tanèit váš tanec ...
- teï i mùj tanec
Vše, co bylo, ukázalo svou nitotnou tváø
a zmìnilo se v prach
a pouze mne - samotného - tenhle krach srazil...
Lidé se smìjí - jak se smáli
tam milenci
- hle zmizeli v dálí
A tam na strání
lidé tanèí bez ustání
i les šumí tak jasnì
....

V lágri Mariánska - Jáchymov 1956

(8)

Robinsoni

Robinsoni
Ulica ve¾komesta. Kráèajúci mladý muž.
Pozorný,striedavo sa meniaci poh¾ad:
Opovržlivý – keï videl muža,vyzerajúceho na
tichého,usadlého úradníka,
Stiahnutie úst, kútikom rtov sa vyderie tlmené – pf...- pri
blahobytne vyzerajúcom tuènom mužovi
Také isté – pf... - odfarbená, hystericky vyzerajúca
dámièka
Kriticky hodnotiaci poh¾ad – skupina mladých, veselých
mužov
A s potešením prekåzne poh¾ad na okoloidúcu devätnás
roènú èiernovlasä módu

– odvážny úèes ¾ahostajný, nevšímavý poh¾ad odvážny výstrih, široký a hlboký takmer až do konca
myšlienok odvážna krivka òadier, hmm ...odvážne farby odvážne úzke nohavice, zakonèené príažlivými nôžkami
...
a odrazu ho zaèína zaha¾ova trpký pocit samoty...
... smädu po èinnosti...
... silná túžba nieèo dokáza...
a prebudené chcenie nieèo chcie
a snaha zabi to chcenie
a silnejúci pocit neuspokojenia
a trpkos, už len trpkos
a ¾útos nad sebou samým...
Takto sa nám predstavuje mladý muž ktorého meno môže
by hocijaké a pritom vždy bude správne, tak isto je to s jeho

výzorom a ostatným.

... a predsa sa stalo, že v uliciach uvedeného mesta, v
chudobne i bohato zariadených bytoch, v úradoch a

Dej sa odohráva v Bratislave,no hoci aj v inom meste,

podnikoch, v poslucháròach a školách, v tienistých parkoch,

dôležité je, aby sa k tomuto mestu viazali tvoje myšlienky,

na lavièkách za¾úbených, èi v èervenom svetle osvetlených

èitate¾u, a aby názov mesta bol spätý s tvojim životom.

boxoch noèných lokálov sa pohybujú Robinsoni mužského i
ženského pohlavia, osamelí Robinsoni, dvojice

Keï náš muž ešte kedysi dávno, v detstve preèítal napínavé
príbehy Robinsonové, ktorý zostal sám na pustom ostrove,
iba so svojimi myšlienkami, so svojim nešastím, so svojim
životom, ve¾mi ¾utoval nešastného Robinsona.
ROBINSON CRUSOE. Vzor èloveka, ktorý sa vie pevne
prebíja cez svoje nešastie.
Èlovek, ktorý staèí sám sebe, èlovek, ktorý dokazuje, že je
možné ži aj bez ¾udi, a jeho príbehy sú tak pútavé, že
mnohí èitatelia túžili by na jeho mieste.

Robinsonov, skupiny Robinsonov...
Prebíjajú sa osamele životom...
... a túžia po ¾uïoch …
... a h¾adajú sa...
Napísané v Bratislave A.D. 1959. JRA

extempore 1
Deti sa hrali na Robinsonov.
Dospelí sa opájali romantizmom
Vznikali nové pojmy, ako „robinsonáda...“
Romantizmus – návrat k prírode
a odrazu sa ve¾mi kontrastne prejavil šedivý život
uprostred ¾udí a oproti nemu pútavé príbehy osamoteného
Robinsona....
Nebolo nikde hesiel:

ROBINSON – NÁŠ VZOR
a predsa sa stalo, že v roku pána 1959 v uliciach
uvedeného mesta medzi ¾uïmi kráèa novodobý Robinson
a prežíva hlbokú samotu, a pevne sa prebíja cez svoje
nešastie a túži po ¾uïoch …

JAMAICA
ostrov ïaleko v tichomorí
Jamaica
spieva hlas v rádiu
Jamaica
krièí jedna z ganglií, ukrytá hlboko v modzgu
Jamaica
krièia rty, h¾adajúce druhé,
a v oèiach svetlá ïalekého sveta,
barvy, hlasy, pohyby, slová a spevy,
obdivuhodný svet, plný vzrušenia, vysnený...

... a rty našli rty, a nie Jamaica, lež obyèajné rty, a zuby, a
trochu slastí, ktorá rýchlo konèí, a hlas, ktorý tiež nie je
Jamaica, len èo rty opustia rty, i tá postava má vady, ach,

Jamaica, Jamaica
... a zavrie oèi, a jeden skok chcenia,

extempore 2

KATARZIA

a niè nie je pravda, pravda je len Jamaica, a to ostatné je len

Náš Robinson nemiloval síce alkohol, no raz takto sa opil

klam, klam a podvod,
aj tá boles po nechcenom návrate zo sveta vidín,
i to, že svet je elipsoid so sploštením na póloch o štyridsa
šes kilometrov
i to, že teplý Golfský prúd obteká Angliu a Škandináviu,
kde v dôsledku toho sa vytvára teplé podnebie,
niè z toho nie je pravda,
pravda je JAMAICA
kde netreba ani elipsoid, ani Golfský prúd, ani žiadny
fyzikálny zákon, bez toho všetkého ale aj s tým všetkým
Jamaica zostáva Jamaica
a teplo
a krásu
a všetko ostatné skladuje obrovské skladište predstáv,
prianí, túžieb a vidín.
Radosti,
trpkosti,
sklamania
a všetko prekliaté
všetko sa mení na Jamaicu
sladkú Jamaicu
kde bez oparu alkoholu možno sa opi pravdivou
skutoènou neskutoènosou,
bez oh¾adu na finanèné prostriedky, kádrové posudky a
osobné schopnosti...

Jamaicou.
A potom prišla aj tá boles po nechcenom návrate zo
sveta vidín.
Sedel v rohu miestnosti a h¾adel na hromádku pred sebou
Èrepy. Farby. Slová. Prach spomienok a predstáv. Všetko
premiešané pieskom všedných dní...
...v druhom kúte, ktorý bol nesmierne vzdialený, visela
hrdzavá, pomerne nová lampa. Tras¾avý luè, dopadajúci až
sem, vytváral èudné vzory, kývajúc sa
... do prava...
... do ¾ava …
... a obèas prebehol cez tvár sediacého. Vtedy sa jeho oèi
rozžiarili, nevedno èím, svetlom èi slzou, kým lúè sa
pomaly kýval
... sem …
... tam …
... a keï dopadol na podivnú hromádku pred sediacim,
táto zažiarila prudkými farbami a vystrelili z nej oslepujúce
blesky v snahe vytrhnú sa a rozletie...
a lúè prebehol a kýval sa zasa

...

... hore …
... dolu …

...

v jeho záblesku zasvietilo ve¾ké, mosadzné pero,
pohybujúce sa tepom srdca. Pri záblesku lúèa sa ponorilo
do hromádky, zachytilo na hrote prach zbytoèných zážitkov
a piesok zbytoèných dní a stratilo sa v tme.. Len škripot
hrotu, píšuceho kapitolu života, trhal ticho
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Zavyl vietor, pretiahol sa škárami tmy a udrel do
hromádky pred èlovekom, sediacim v rohu miestnosti. Z
lesklých èrepov vytvoril všedný obláèik prachu, zavíril s
nim a zmizol v tme...

... vtedy èlovek zdvihol hlavu. Jeho poh¾ad zachytil unikajúci
obláèik i mihotajúci sa papršlek. A vtedy mnoho veci, ktoré
doteraz boli zanechané, odhodené a zabudnuté, vystúpilo
na svetlo. A èlovek uchytil jeden z tras¾avých lúèov, namieril
si ho na hruï a celou silou si ho vrazil do srdca.. Zmizla izba
tmy, zmizol oblak prachu, prestalo zavýjanie vetra. Uchopil
ho ohromný, teplý vír, a èlovek v závrati opustil tie smutné
miesta neskutoènej Jamaiky,a stále sa zmenšujúc,
odchádzal do ríše budúcej prítomnosti...

... a odrazu bol opä v izbe, no jasnej a pestrej, a všetko bolo
krásne a milé, i knihovòa, i obrazy, i hárky popísaného
papiera, i rty boli opä rty,

a okolo bolo mnoho ¾udí,

usmievavých, i vážnych, veselých i smutných …
... a èlovek si uvedomil, že patrí k ním...

Napísané v Bratislave roku 1961

Hrdzavá lampa

V piesok dní rozsýpa sa mi život
z uschlej vetve znie falošný piskot
Tuctová
hrdzavá lampa lúèom ma¾uje
mòa
a môj život
Šedivý chlapec..
Chlapec ?
Snád !
Veï h¾a
- z piesku dní stavia hrad
èo pod rukou sa zosúva
a chlapec opä stavia
vždy znova
a znova ...
Nie
nesmej sa ,
aj s tebou tak býva
že sníva sa ti sen...
a tento šedivý chlapec
svojim snom padol v plen.
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V dlani - žulový balvan
V oku - šíra dia¾
Takto rástol - s úsmevom sily palác zo žulových skál
Sen - tovar bez hodnoty

Tábor Mariánska 1955

Kravíny

KRAVÍNY
Priemer zemegule je 12 000 km.
Svetelný papršlek preletí za sekundu 300 000 km.
Astronómovia vypoèítali, že zo vzdialených svetov letí
takýto papršlek do môjho oka milióny rokov
Zdá sa, že rozsiahlos hmoty a vesmíru je znaèná.
Stámilóny rokov krúžia planéty okolo svojích sånc.
Miliardy rokov obiehajú po predpísanej dráhe okolo
Galaxie
Tisícky miliard rokov trvá pulzovanie Supergalaxie, sa
dych mamutieho nadobra, spiaceho v nekoneènom èase
a priestore
… a len sedemdesiat rokov trvá život èloveka …
… a predsa staèí nepatrný zlomok sekundy na to, aby
myšlienka objala, obehla a pretoèila tento mamutí svet, a
vtesnala ho do nieko¾kých gangliových buniek, majúcich
v priemere len zlomok milimetra
pritom modzog èloveka pozostáva z milionov takýchto
ganglií, a pritom iba nieko¾ko z nich staèí poja v sebe
celý vesmír, dajme tomu sto, tisíc, desatisíc...
… a ostatné buòky , tie sa snažia celý vek svojej
existencie poja omnoho širšie problémy, ako je problém
priestoru a èasu
ostatné , umiestnené v priestore a èase, tvoria, rozvíjajú a
nièia život …

Skupina takýchto ganglií, majúca na starosti
existenèné záležitosti svojho nosite¾a, presvedèila celý
modzgový súbor ganglií o nutnosti opusti prijemné
prostredie domáceho kruhu, izby zariadenej knihovòou,
pracovným stolom, obrazmi zaèatými i dokonèenými,
haldou rozpísaných papierov, na ktorých zhlukmi slov
boli pre budúcnos zachytené výsledky modzgového
stroja, riešiacého úlohu ¾udského života, kapitola rozum,
kapitola cit,

¼udia vynašli tomu, aby ich život bol pestrý, mnoho vecí:
kino
divadlo
knihy
rádio
kaviarne
zábavy
kabarety
èiernú kávu s prijemným posedením
zvláštne usporiadanie svojich bytov
gauèe a lokálne osvetlenia
hry bariev a zvukov
hry kariet, šachu a iné
milostné hry
umenie a techniku ako zvláštny druh rozptýlenia
a reè v použití pre tento úèel v rôznych formách, ako je

mihotavé svetielka spomienok oznaèovali tu lúèmi

monológ, dialog, debata, osoèovanie, ospevovanie,

životných epizód ubehnutú cestu dvadsiatich ôsmych

ohováranie, ¾úbostné zvádzanie, nadávanie, chválenie
a mnoho ïalších vecí

rokov
...
a na papieroch, obrazoch, v každom kuse hmoty boli vo

Z existenèných dôvodov vynašli ¾udia tiež nové formy

forme prazložitých rovníc vyjadrené dielèie výsledky vo

stavebníctva, medzi inými aj prefabrikovanú panelovú

vzorcoch lásky, nenávisti, nádejí i sklamaní, no hlavne -

montáž kravínov rôznych typov

èo snád vyzerá nepriaznivo pre èinnos tohto stroja –

...a uvedená skupina ganglií, majúca na starosti existenèné

trpkos, tmavomodrá trpkos,
trpkos nak bezmocnosou
trpkos nad osamelosou
trpkos nad trpkosou
pretože vesmír je len jeden...
...a životov je to¾ko, ko¾ko je modzgov...

záležitosti svojho nosite¾a, priviedla ho práve sem, na
montáž moderných kravínov
So skupinou svojich druhov budoval pre kravy krásne,
moderné a praktické priestory kravínov, ktoré boli tak
potrebné pre stáda kráv, ktoré boli zasa tak potrebné pre

existenciu mnohých ¾udí...
… preto ich staval rýchlo,
znižoval výrobné náklady,
prekonával so skupinou svojich druhov rekordy,
súažil s inými skupinami a víazil,
vynachádzal nové a nové technologické postupy,
bojoval o každú minutu
o material,
bojoval s poruchami,
s prekážkami,
s poèasím,
a celý sa venoval tomuto boju
Zabudol na izbu s knihovòou, obrazmi, i stránkami
popísaného papiera, i na všetko, èo ¾udia vynašli k tomu,
aby ich život bol pestrý,
… veï tam, kde rástli kravíny, to nebolo potrebné,
tam boli potrebné kravy, prefabrikáty a práca...
…
… a takto raz veèer, kráèajúc so skupinou svojich druhov
z práce, uvidel mládenca, ktorý objímajúc v páse dievèa,
kráèal oproti nemu.
– Za¾úbenci - . Usmial sa tomu, veï ko¾ko je vážnejších
problémov, ako je problém za¾úbencov...
Prešli tesne ved¾a neho. Oviala ho vôòa, akou voòajú všetky

...uvedomil si bleskovo, že toto dievèa to všetko
používa len na to, aby vyvolalo súzvuk práve v
tomtomládencovi a uvedomil si náhle, že je vlastne
sám,
a dokonalý stroj gangliových shlukov sa poplašene
zozbehol, vymkol sa kontróle a v chaotickej zmesi
prehadzoval kontakty myšlienok
… Zablikali mihotavé svetlá potlaèených spomienok
potlaèených prianí
poplašne sa rozzvuèali signály citov, a do vedomia sa
nástojèivo zaèala tlaèipredstava opustenej izby s
knihovòou, opustené obrazy, nedopísané hárky
papierov
… a ulica svojho mesta vo vare veèerného života,
i
a ¾udia, ponáh¾ajúci sa za svojími cie¾mi, tí ¾udia, ktorí
ho niekedy tak pútali, ktorých život vytváral jeho život...
… a všetko to zavírilo, existenèná sekcia gangliového
stroja sa bezradne zastavila, vyslala bezmocne nieko¾ko

dievèatá, idúce na schôdzku lásky...
… uvedomil si náhle, ko¾ko ¾udí pracuje na výrobe tých

poplašných signálov a zmåkla,
zatia¾ èo ostatné èasti v márnej snaho docieli rovnováhu

rôznych voòaviek, krémov, šampónov a mydiel, majúcich

k¾udu, zaèali potláèa všetky popudy a postupne

za úlohu len túto jedinú vec, aby dievèatá mohli by na

pokrývali vedomie jednoduchým, riešenie

¾úbostnej schôdzke práve takéto, ako je toto dievèa...

nevyžadujúcim tmavomodrým závojom trpkostí...
Jednoduchý, riešenie nevyžadujúci závoj …
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i…
Tak poznal podstatu trpkostí
a uk¾udnený stroj zaèal zdokona¾ova sám seba,
vedomie skutoènosti prevzalo opä kontrólu a
dvadsosem roèný nosite¾ tohto stroja, povolaním
èlovek, pokraèoval so svojími druhmi v ceste,
A sám pokraèoval vo svojej, teraz už trocha inej ceste .
Ceste života.

Napísané v Bratislave – Báhoni, roku pána 1961.

Hlad

Aké je to kruté!
Ty, krásna ,
dvoje òadier nosíš
oblé, nežné hroty lásky
... a ja ?..
Nieto oèí
nieto krásky
osamelý
trak osamelý
jak tvoje òadrá
I ja túžim
- ako oni
po pohladení
po zovretí
Ako oni chcem nech spadne šat
a láska,
prudká
nežná
nech utíši hlad
Môj
tvoj
tvojich òadier
Na!
Ber !
A daj !
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Neèakaj kým spadne list
list z neplodného stromu
Svetlo
Tmu
Srdcia i telá
to si chcela - ako aj ja
Obaja
Si pri mne
V tvojom klíne
zmysel,
celý život...

Napísané v Bratislave 1957

Bohéma

Tvùj volný vlas - v mých oèích tvá nahota
Kvìty v prostoøe léta kvìtouci
Tvá nahota - krása
mladost se zvouci
A já - opojen šeptám
- Krásna jste...
...neslyšnì
jen mùj dech láska tvou líc
...a nic víc
Ty sedíš
mùj strach netušíc,
mé opojení...
...snád nespatøím tì víc ?
V Bratislave 1957
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Melancholický
fragment

Proè smutíš
má nìžná
To nesmíš svým smùtkem mne týrat
Neboj se
Nebudu zde - v zhaslem ohni popel zbírat
Tvé oko a záøí
tvùj ret usmíva
Setøi smùtek z tváøí
Nelituj cizí lásku - i když je to moje
Vždyø víš
kdo sám pìje špatne spívá
…
To co je má vina.
Žel
špatnì jsem pìl
Nepodarený pokus o návrat. Bratislava v r. 1956.

(14)

Mojej smutnej
Vieroèke

niekedy šstím jásajúcim
a inokedy
smútkom plaèúcim
V tvojej mysli sú spomienky
v tvojom srdci city
a život obèas krutý pripomenie ti stratenú lásku,
drahých ¾udí,
i svet odbehnutý
a vzbudí
tmavomodrú trpkos
a otázku: ...PREÈO?...
...
A opä osamele zazvoní strieborný zvon
to zasa slza stratenej lásky
vypadla von
z lkajúceho srdca...
...
a vtedy nežné city
...a je ich spústa jemne,
ako tvoj vzdych, keï opúša ústa
zaènú meni spomienky na snenie
...
zahoja sa rany
a život
niekedy hnusne
niekedy krásne
napíše ti nové básne
pre spomienky
pre city...
vôkol teba pestré kvety
stratenou láskou postihnuté
potácajú sa

a h¾adajú sa
a nevidia sa...
a medzi nimi ty,
s rozžiarenými oèami
naplnená láskou
a tebe staèí vystrie dlane
a obja jediný kvet
a lásku láskavou
rozžiari celý svet...
tvoj svet
jeho svet,
váš svet
náš svet...
...
...
mrzí ma len, že i ja
- napriek mojej otcovskej láske
jeden krát nechtiac,
svojim odchodom
spôsobim ti smútok,
no zanecham ti tu všemocný èas,
èo zalieèi i tento môj nemilý skutok...

Mojej smutnej Vieroèke sa prihovára jej papa.
Hotel TTH NASHIRA
(Turecko – Manavgat, jún 2011)

Mojej smutnej
Vieroèke
A bolo poèu ticho
len obèas smutne zazvonil strieborný zvon
to slza stratenej lásky
vypadla von
z lkajúceho srdca...
...
... a opä bolo poèu stenajúce ticho
to bezzvuèný krik ranenej duše
h¾adal lásku
a nenachádzal ju...
a v duši hviezda za hviezdou hasne
to ty hasneš
do tmavomodrého smútku
neláskavej lásky...
...
..èo zostáva ? Básne?...
...
Oj, nie !
Zažeò smútok z tvári
pozri,
ko¾ko svetla
vôkol teba žiari
a v òom pestré kvety
stratenou láskou postihnuté
potácajú sa
a h¾adajú sa
a nevidia sa...
a medzi nimi ty...
s nežnými oèami
a ve¾kým srdcom
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Curiculum vitae

Curiculum vitae
Viac ako tri desaroèia kráèal životom,
niekedy po ceste, ktorá už bola vyšliapaná, no
èastejšie si cesty vytváral sám. S úspechom
prekonával životné pohody i nièivé búrky, ktoré ho
niekedy doráòali takmer k smrti. A bol stále pevnejší
a pevnejší
Na svojej púti stretával zrelé ovocie na
stromoch i na hrudiach dievèat. Ochutnával jedno i
druhé a zahryznuté plody odhadzoval ïaleko od
seba, obmedziac tak možnos návratu na
minimum...
... a v zápäti stenal nešastím, nenachádzajúc okolo
seba niè lepšie, ako sú plody. Oèi mal previazané
farebnou šatkou názorov, no nástojèivá túžba a
chcenie nájs, ho hnalo prudko dopredu. Za nim
zostávali hromádky naèatých plodov, na ktorých sa
živili tí, ktorí ho chceli následova, no nestaèili jeho
napredovaniu...
...
Osamotený a sám medzi ¾uïmi hnal sa
šialenou rýchlosou davom, zúfalo sa obzerajúc
h¾adal - èloveka.
Niekedy na púšti života našiel oázu a pod širokou
palmou priani našiel a za¾úbil sa hlboko do èiernookej
krásy. Vpil sa do jej hlbokých oèi a zaháòal nesmierný
smäd svojej hladnej duše. A potom pocítil svoj smäd
ešte pálèivejšie, nako¾ko podaný džbán vody mu
nenahradil to, èo h¾adal. Èloveka.
Vtedy vybehol na vysokú horu, a jeho ústa,
široko roztvorené, revali do prudkej víchrice protesty
proti skutoènosti, a prebytok jeho sily žiadal boj,
prudký boj...
...

...a odchádzal na breh mora, zvaného život, kde sa
hádzal do cesty vlnam, ktoré narážali na breh, a
pokúšal sa s nimi bojova, rúva, rozbíja ich na kusy,
alebo sa necha nimi rozbi v bezmocnej
nemohútosti...
... no vlny, nièiac zo zvyku brehy, ho objímali, nežne ho
naddvihovali, a na mäkom lôžku ho odnášali ïaleko na
breh, kde ho - sklamaného - èièíkali nežnými vlnkami,
láskali a hladili namiesto nežnej milenky...
A on pochopil, že s morom nemôže bojova,
more je na jeho strane, more je s ním, a vlny, tie hrozivé
vlny, sú vlastne ako on sám: hrozivo sa týèia a žiadajú
boj - a v zápäti po zrážke, po prudkom údere rozsýpajú
sa v nežnos a lásku. Bezcie¾nú, neuspokojúcu, nieèo
naprosto iné, než to, za èím sa rútili - preplnené silou na breh...
...
...a vtedy, celý naplnený láskou, pokorne odchádzal
medzi ¾udí, v snahe rozda svoje bohatstvo oèiam
hociakej farby. Jeho kroky sprevádzal bubnový rytmus
preplneného srdca - bum... bum... bum... , zvon na
poplach. Jeho bezprostrednos morských vln ¾akala
plaché srdcia dievèat, ktoré - snád zo zvyku, snád z
konvenènosti h¾adali skôr objatia milenca z
filmového plagátu èi z èervenej knihovne a oddávali sa
radšej rozkošiam napínavej nudy...
Preplnený láskou klopal cestou na dvere citov,
vchádzal do úzkych,zatuchlých miestnosti
dobrodružstiev, preplnených zbytoènosou a
prázdnotou a odchádzal, zanechávajúc za sebou
zbytoèné slová. Až nakoniec sa všetky tieto vyèerpali a
zostali èisté, mohutné, búrlivé vlny, ktoré - nemôžuc
nájs breh - penili a vlnili jeho životom...
i

Takto minul posledné obydlia, došiel na pustý
breh,
a s obrovským nákladom minulosti, bez
budúcnosti, zúfalý a ustatý vlastníctvom svojho
zbytoèného bohatstva
zastal na vysokom, nad morom sa ènúcim bralom.
Zavýjal tam vietor samoty, trhal z neho odev a
rozbesòoval ho svojou besnotou.
Rozhodil široko ruky a zaèal rozhadzova okolo
seba svoje preplnené srdce. Trhal ho na kusy a vrhal
do poryvov vetra, city, lásku, zbytoèné, márné poklady.
Rozsýpali sa postupne na atómy a zluèovali sa s
divokým vetrom, atom za atomom, až nezostalo niè,
niè neažilo, niè nebolelo, stratil sa víchor, i jeho
zavýjanie, a nad širokým horizontom nekoneènej
roviny, na brehu mora žvota šumeli tiché, láskave
vlnky, zo zvyku narážali na breh a rozsýpali sa v tisíc
jagotavých drahokamov...
...
Vychádzalo slnce. Na brehu mora stál èlovek,
so zrakom, upretým na horizont, bez smútku, bez
radosti, podobne ako vlny, ktoré ho zalievali, s ktorým
splýval, strácajúc hmotnos svojho tela. Splýval s
vlnami, rozpúšal sa v ních a mal jedíné prianie - sta
...
sa
... vlnou.
Okolo neho krúžili èajky, biele, širokokrídle
spomienky, ponárajúce sa obèas do vln, kde korystili
zvyšky rozhádzanej minulosti, a vyletiac s nimi strmo k
oblohe, ulietali s nimi za modravý, zahmlený horizont...
....

epilóg (2011)
.... nie, nebol to koniec, bol to zaèiatok . Videl, ako kus
jeho roztrhaného srdca neodniesla èajka spomienok,
ale morská vlna ho odniesla na breh a jemne ho

položila k nohám svetlovlasej dievèiny. A odrazu
vytušil, že to bude navždy., že už nebude nikdy sám.
Silou prebudeného chcenia sa bielokrídle èajky
spomienok vrátili a poslušne poskladali k nohám
dievèiny celé srdce a hoci ona zatia¾ niè netušila,
naplnili ho opä celým nákladom nežnosti a citov.
Nevedel, ako má dievèine poveda, že celý ten poklad
nežnosti a lásky je len pre òu, a zmohol sa na jedinú
vetu:
"Sleèna, môžete mi rozmeni korunu ? "
A táto veta navždy zmenila ich život. Bola za
òou celá obrovská sila jeho emócii a odhodlania
nestrati už nikdy tu svetlovlasú nežnos, ktorú mu
osud ponúkol...
Možno že to dievèina intuitívne vytušila.
Podala mu drobné a netušila, že mu práve podala celé
svoje srdce a celý svoj život. Už za nieko¾ko dní
zdvihla jeho láskou preplnené srdce, ktoré jej vlny
položili k nohám. A odvtedy už spolu kráèali
životom...
Napísané v Bratislave v rokoch 1966 az 2011 ako prejav trvalej a
hlbokej lásky k mojej milovanej manželke. .

