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Teraz –
keď už vieš
že nevykrádam
cudzie živé telá
môžeš zlomiť tento deň
s rukami plnými jedinej palice
letíš po schodoch
z konca na začiatok
letíš vodorovne
po
schodoch
(človek vzpriamený)
Zajtra budeš kapitolou z dejín
súkromnej vojny proti svetlu
proti šatám proti sebe
vo mne proti dažďu pod strechou :
Kľačal som na prahu priehľadnej budovy
a prosil
aby ma nechali zmoknúť
no ulice boli pod strechou
aj lesy boli pod strechou
hladil som dlaňou
bežiaci hrdzavý plot
psí smiech sa omylom považuje za štekot –
myslím na to
keď znova kráčam po tom istom poli
ako vždy
a viem
že tento strom
a táto hrdza
sú len spomienkou na vodu

***
TO
v čom kráčaš
je horúce konské mäso
nie stopy zveri –
tvoje meno
: keď stuhne
zmení sa na cestu
cesta na smer
tykanie cementu je jediná možnosť
bosými nohami ochutnať slovo
(povedať si svoje v učebnici dejepisu)
Stromy sú len korene
trčiace nad parkoviskom
a
posledný
neudržateľný
list
nakoniec za radom
premenuje zvyšné dni
po kolená v TOM
v trvalej jeseni
keď opadáva aj omietka
z môjho domu
a mlčanie
o pôde
v ktorej kotvíme
a mlčanie
o smäde...

Tvar vzduchu. Tvar ohňa

pozdrav Hillarymu...

Nebudeme viac viesť reči o maskách, tieňoch, ani o zrkadlách. V každom
z týchto slov sa skrýva čosi falošné, kus klamstva, akési mimikry, ktoré sa nás
snažia za každú cenu zviesť z cesty. Chcem len konečne pokojne prejsť za
mesto a stratiť sa vo vysokej tráve, zmiznúť aspoň na chvíľu z dohľadu
neúprosným chodníkom. Cez tenké podošvy plátenných topánok cítim už
každý kamienok vrastený do asfaltu ako horúcu ihlu, na koži mám takmer
nepatrné ranky. Je skoro nevyhnutné zostať naboso, rozmýšľať o hline ako
o koberci. Len urobiť prvý krok a hneď za ním ďalší.
Betón je môj brat. Môj oltár. Klaniam sa pred ním vždy, keď si uväzujem
šnúrky. A z tohto uhla rozoznávam od seba dlažobné kocky doslova tak,
akoby každá z nich mala svoju vlastnú tvár, zatiaľ čo ľudia pre mňa zostávajú
nehybnými kusmi betónu namiešanými z tej istej zmesi cementu, vody
a vápna, naliatej do rovnakých, ničím sa nelíšiacich tvárnic, formičiek. Také
kocky majú svoj tvar naveky, zmenia ho jedine, ak sa rozbijú. Keď sa
v priebehu niekoľkých dní okolo vás nazbiera také kvantum netvarovateľnej
hmoty, je len otázkou času, kedy sa pokúsite o útek, kedy zatúžite z vlastnej
hlinenej podlahy vymodelovať džbán. A napriek tomu – stále máte po čom
chodiť.
Keď niet nepriateľa, niet ani pred čím utekať. Ja však svojho mám. Vychoval
som si ho všetkým jedlom a pitím, ktoré som mu dožičil prehltnúť mojimi
vlastnými ústami. A teraz som konečne tu – prekračujem koľajnice už vopred
vytýčené za hranicu a sadám si do vlhkej trávy. Nikdy nespoznáš človeka
lepšie, ako keď sa o zbavíš. Nikdy sa nezamiluješ viac, ako keď nemáš koho
milovať.
Prechádzajúci vlak ma definitívne odreže od mesta. Žiadna šnúrka, žiadne
spojivko ležiace krížom cez trať nemohlo vydržať tlak železných kolies. Je
večer. Vlak je vysvietený ako výklad supermarketu. Mihajú sa v ňom
rozostrené siluety ľudí – na okamih si s každým z nich hľadíme do očí.
Je to snáď túžba nikdy neopustiť domov, čo nás ženie do vlakov a núti nás
stále dookola odchádzať, vždy čo najďalej. A potom dúfame, že návrat bude
sladký...
Moje usadenie v prázdnom kupé by mohlo znamenať prvý náznak príbehu.
Nočný spoj je cestovanie v nepretržitom tuneli, krajina zakrytá tmou mení
okno na zrkadlo. Neznemená to však, že si celú cestu musím hľadieť do očí.
Sklo môže celkom jednoducho zmiznúť, pohladenie je na dosah, e pericloso
sporgersi stráca význam, najmä keď letíš. Cestou míňame mestá, no žiadne
z nich nie je natoľko domovom, aby rušňovodič pribrzdil a vysadil ma na
ktorejsi zo staníc. Rozsvietia sa a zmiznú. Je v tom celkom určite niečo
z princípu padajúcej hviezdy.
Naraz: v protismere, so zapískaním, bez svetla, no s rachotom preletí dlhý
nákladný vlak. Je to len kúsok za Čadcou, no ja ešte po Žilinu cítim vo
vzduchu vôňu čerstvo usmrtených stromov, cítim miazgu nalepenú v povetrí,
akoby v ňom doslova visela. Odrazu si uvedomím, v akomsi filozofickom
záchvate uvijem tézu, že vlak a vlak nikdy nemusí byť to isté, že rýchlosť
a rýchlosť sa od seba môžu celkom líšiť. Záleží len na tom, z ktorej strany

skla sa dívame.
Keď sa skončí hladenie vetrom, čítam si v skromnom prítmí včerajšie noviny.
Už dlhšiu dobu sa strácajú horolezci pokúšajúci sa vystúpiť na najťažšiu vežu
Machnatého. A čím viac vzrastá počet nezvestných, tým viac je aj záujemcov
o pokorenie skaly. Zákazy nepomáhajú. Vybavení železom a poučkami
o troch nevyhnutných oporných bodoch vyrážajú v ústrety vápencovému
masívu. Len za posledný mesiac boli piati. Nenašli sa spadnutí na úpätí,
nenašli sa ani v hlbokej praskline na severnej stene, akoby ich telesné
schránky jednoducho sublimovali. Tvrdím, že ich pohltila sama skala, tvrdím,
že skameneli, no na pomoc sa im nevydám. Po týždni pátrania sa každá
záchranná akcia skončí, po ďalšom týždni sa na všetko jednoducho zabudne.
Vystrašený záchranár zbieha až dole k asfaltovej ceste a šialeným mávaním
zastavuje autobus.
„Už ma skoro mala. Cítil som, ako tuhnem, ako mi kryštalizuje krv, ako sa
mením, splývam. Už nikdy, nikdy nechcem vidieť tú skurvenú skalu!“
Snáď by ma mal tento príbeh zasiahnuť, mal by ma dojať. Nejde o málo.
V hre sú predsa životy mladých športovcov. Lenže ja sedím vo vlaku a nič na
celom svete ma nezaujíma viac ako metamorfózy nočnej krajiny.
Naraz prestanem cítiť rýchlosť a opustím vlak. Zo schodíku dostúpim na
perón stanice. Spoznávam ju na prvý pohľad. Vidím tu ešte svoje stopy.
Oživujem spomienky. Vraciam sa. Presne tu, na tomto mieste som svoju
cestu začínal.
„Čo vás tam ženie, chlapci?“
„Ale dedo... Trocha toho a trocha toho.“
„Roky tam už nikto nevyliezol.“
„My to zvládneme!“
„Vy to zvládnete?“
„My to zvládneme! My to zvládneme!“
„Hovorí sa, že tam kdesi hore býva Boh.“
„Ale dedo... Boh v nás predsa neverí.“
Chlapci sa srdečne rozlúčia s dedom. A on potom celý ďalší týždeň radšej
nečíta noviny.
Dievča, ktoré stretnem na stanici mi vysvetlí, že vlak, čo ma práve priviezol tu
takto hrdzavie už aspoň päť rokov. Neverím jej. Nepochybujem o svojej ceste.
„Krúť si hlavou. Ale pamätaj si: nebola žiadna cesta, nehladil ťa vietor, necítil
si drevo. Bol len spánok. Tento vlak celý čas stál, pretože sám s ním nikdy
nedokážeš pohnúť.“
Objíme ma. Cítim ako sa v mojom náručí napĺňa vzduchom.
„Nie je krásne, že ťa nikdy nebudem milovať?“ pýta sa ma.
Vtedy už naozaj plačem. Obzrel som sa v zovretí dievčenských rúk ešte raz
smerom k opustenému vozňu s rozbitými sklami a musel som uznať, že môj
nepriateľ je teraz zrejme najsýtejší.
Dievča mi pod rukami zmizlo, vyfučalo ako plážová loptička. Zo zotrvačnosti
som sa objal.
Je celkom ľahké predstaviť si svet inak, ako sa javí očiam. Všetko, čo vidia je
len odrazené svetlo – stačí, keď im ho uprieme, keď mu do cesty postavíme
tenkú hradbu viečok. Do tmy potom môžeme začať maľovať čokoľvek.

Nasledujú však prebudenia a tie bývajú niekedy až príliš svetlé.
Dobrovoľníci ohradili skalu vlnitým plechovým plotom a postavili k nemu stráž.
Ešte v ten deň však mladíček v modrej improvizovanej uniforme včera
založenej domobrany zmizol a zanechal po sebe mladú vdovu, ktorá
preklínala jeho zvedavosť.
Odborníci pripisujú nárast objemu skaly tektonickým pohybom. Ani na okamih
im nenapadne, že všetci tí mladí ľudia k svojej skale navždy prirástli.
A ja, po zážitku s nehybným vlakom priznávam – prirástol som k svojmu
mestu. Som jeho nádor. Visím mu na krku a pijem jeho krv. Zo snov o tráve,
o hline a o lišajníku, ktorý obrastá moje nohy sa budím na hluk ranného
autobusu s hlavou uloženou na betónovom obrubníku. Keby som si aspoň
vedel predstaviť, čo sa ukrýva pod dlažobnými kockami. Bojím sa však
odkrývať, bojím sa zistiť, že pod nimi je len ďalšia vrstva toho istého
chodníka.
Kráčam a už hodnú chvíľu nepočítam kroky – viem, že vedú k domovu.
Uvedomujem si, čo všetko môže človek zažiť, čo všetko môže ochutnať
a pritom sa nepohnúť z miesta, no rovnako – tým istým dychom priznávam,
že z toho všetkého vymysleného nakoniec nezostane nič.
Vo večerných správach nás vzrušený redaktor informoval o pokuse odstreliť
vápencový masív Machnatého za pomoci armády. Dva kilogramy Danubitu
explodovali vo vopred navŕtanej diere a roztrhli skalu na nespočetne veľa
drobných kúskov. Tie však po krátkom prelete povetrím pristáli presne
v pôvodnom rozložení, v pôvodnom tvare, zapadli do seba ako kúsky
stavebnice.
Vojaci sú sklamaní, no skala vie, že už nič nebude tak ako predtým.
Vypnem televízor a ľahnem si do chladnej postele. Ešte predtým, ako na mňa
prikrývka definitívne dopadne a do detailu obkreslí moju siluetu, stihnem tvrdo
a nekompromisne zaspať.
Ráno, dosýta oddýchnutý, hľadím ponad strechy susedných domov a upíjam
lipový čaj. V hmle sa rysujú rozmazané obrysy hôr, no všetko je to až príliš
nejasné, príliš nekonkrétne. Nič už pre mňa neexistuje. V nič viac neverím.
Strácanie horolezcov je nám všetkým na smiech...

Barbora Valková

Judita Feňvešová:
Mojou ambíciou je, aby ma ľudia milovali
Je výtvarníčka, publicistka, poetka a herečka. Pochádza z Budapešti. Desať
rokov bola knihovníčkou a dvadsaťpäť rokov pracovala ako osvetová
pracovníčka pre výtvarníctvo, fotografiu a film v Liptovskom osvetovom
stredisku v Liptovskom Mikuláši. Jej manžel je akademický maliar Karol
Feňveš. Žije a tvorí v Liptovskom Hrádku. V Liptovskom Mikuláši prebieha jej
tretia výstava. Judita Feňvešová.
Vnímate Liptov ako niečo obmedzujúce?
Myslím, že osud dal každého tam, kde patrí. Ocko, ktorý bol z Budapešti, mal
slovenské korene. Pracoval vo filme, mal na starosti reklamu. Jeho koníčkom
bolo komponovať hudbu a písať texty pre husle a klavír. Škoda, že som ho
nepoznala. Tragicky zahynul, nechtiac sa otrávil plynom. Moja mamička sa
narodila v Békešskej Čabe. Ako devätnásťročná vdova sa s rodičmi presídlila
na Slovensko do Komárna. Neskôr sa druhýkrát vydala do Liptovského
Mikuláša. Od piatich rokov som teda Liptáčka. Tu som chodila do školy a po
gymnáziu som absolvovala nadstavbové štúdium knihovníctva v Bratislave.
To, že som nemohla žiť vo veľkomeste mi bolo ľúto v čase puberty a
čiastočne aj po knihovníckej škole. Teraz to už neľutujem. V osvetovej práci
som sa našla. Vytvárať priestor pre druhé talenty dáva človeku krídla aj
odvahu. Mojou ambíciou je, aby ma ľudia milovali.
Váš manžel je akademický maliar. Radíte sa s ním alebo diskutujete
s ním o vašich obrazoch?
Keď niečo namaľujem, čakám, kým sa vyjadrí. Ticho si maľujem. Ak ho to
nezaujme, tak nevraví nič. Na moju prípadnú bezradnosť odpovie: „Nechaj to

na zajtra.“ Málokedy tak urobím. Veci niekoľkokrát premaľovávam, úplne
zruším pôvodné, silou vôle sa snažím dokončiť „veľdielo“. Keď sa mu obraz
páči, povie mi, že som lepšia maliarka než on, ale i keď sa vytešujem,
neberiem to vážne. On má za sebou školu. Jeho zmysel pre kompozíciu,
farebnosť, tvary, vnútorná sila obrazu ma očarúva. Ja pracujem čisto
intuitívne.
A čo iní výtvarníci? Ako si spomínate na výtvarníka Ivana Kormana?
Ivan bol kontraverzný typ. Guru pre celú umeleckú mládež v Liptovskom
Mikuláši, odo mňa o štyri roky mladší. Keď som sa stretla s jeho veršami,
brkaním na gitare, hrou na klavíri, prvými tušovými kresbami, veľmi sa mi
páčili. Výborné boli aj jeho maľby – nadhľady nad krajinou. Neskôršie sa jeho
kolorit zmenil. Oranžovú, žltú, modrú farbu vystriedala hneď. Tieto obrazy na
mňa pôsobili smutno, akoby sa jeho choroba a blízky odchod premietali do
tvorby. Spočiatku sa mu jeho abstraktné obrazy nedarilo predať. Bol z toho
zúfalý, možno by sa bol s nimi lepšie uplatnil vo veľkomeste. Keď oboslal
výstavu, paspartovali sme mu jeho veci. Praktické veci ho rozčuľovali. Kvôli
zapožičanému maliarskemu stojanu, ktorý bolo treba na pár dní na osvetu
vrátiť, ma išiel zabiť. Napísal na mňa ohováračský list, ale ten mal vynikajúci
štýl, písať vedel, veď vyštudoval žurnalistiku, tak som mu odpustila. Mal
negatívne zážitky so šesťdesiatymôsmym rokom, keď na protest s príchodom
ruských vojsk držal hladovku. Myslím si však, že v neskorších rokoch nie svet
bojoval s ním, ale on so svetom.
Neskoršie som sa spriatelila s Albínom Brunovským. Vnútila som sa mu, a on
ma nevyhodil, asi vycítil, že od neho nič nechcem, že je to len môj čistý obdiv.
Pili sme vodku, fajčili cigarety a rozprávali sa. Nedovolila som si dlho ho
obťažovať, lebo práca bola pre neho prvoradá.
Pomáhali ste robiť školenia a súťaže aj pre neprofesionálnych filmárov.
Skúsili ste si filmovanie aj na vlastnej koži?
Filmári boli vysoko vzdelaní technici, vedeli dobre narábať s kamerou, ich
filmová reč však v mojich očiach zaostávala. Mňa zaujímajú klubové filmy,
literatúra. U nich tieto veci absentovali. Boli príliš zahľadení do seba. Málo si
všímali súčasné divadlo, jeho výrazové prostriedky. Túžila som ich posunúť
vyššie, aby pozerali na svet cez kvapku vody, aby prenikli hlbšie do
problematiky, ktorú stvárňujú. Veľmi si cením ich komplexné mapovanie
nielen kultúrneho života v našom regióne, ich dokumenty, reportáže. Tušila
som v nich väčšie možnosti, chcela som „vyrobiť“ veľkých umelcov. Keďže
som osobne žiadny film nenatočila, moje názory negovali. Neviem, odkiaľ sa
to vo mne berie, že si nárokujem, že sa v umení vyznám lepšie ako oni. Ozaj
som smiešna, každý môže robiť len tak, ako vie. Som presne taká ako oni.
I keď rozumiem kritickým slovám porotcov na výstavách a uznávam ich, akosi
nemám síl vylepšiť svoje maľovanie. Jediný rozdiel medzi nami je v tom, že ja
porotu akceptujem a nezvádzam s ňou boje. Som ocenená na regionálnych,
krajských výstavách, ale na celoslovenskej výstave som rada, že vôbec
vystavujem. Tí vystavujúci tam sú lepší!

Okrem toho, že ste výtvarníčka, ste aj herečka a píšete aj básne. V roku
2008 ste vydali zbierku Ešte sa nestmieva, píšete v nej: „Nepredám
svoju slobodu za nič na svete. Prijmem prehry, slzy, škrípanie zubov,
tiež smrť, ak nemôžem byť sama sebou.“
Obmedzoval vás
socializmus?
V osvetovom stredisku som sa vedela presadiť, lebo som chcela vytvoriť
priestor pre iných tak, ako som to povedala na úvod. Keď mi niečo nechceli
schváliť, tak som sa vybrala na ÚV KSS alebo na Ministerstvo kultúry SR,
hoci som nebola komunistka. Riaditelia osvety komunistami boli, ale keďže
oni sami mali dobré postavenie, nestarali sa do toho, čo robím. Občas boli
ohlasy, že prečo sa nemaľuje k výročiam, čo za experimenty robím s filmármi,
ale obhájiť to mi nerobilo problém. Režim ma nerobil neslobodnou. Myslím, že
socializmus obmedzoval skôr nadpriemerných ľudí, ľudí s väčšími
schopnosťami, vyššími ideálmi.
Mali neprofesionálni výtvarníci možnosti vystavovať samostatne?
Museli byť minimálne traja. Ak by mal vystavovať jeden, museli by ho predtým
preveriť.
Zahrali ste si napríklad Ginsbergovu matku Naomi v inscenácii divadla
Bodea Allen & Naomi. Bola to náročná postava. Ako sa vám hrala?
Začalo to tak, že Viliam Dočolomanský, vtedy sedemnásťročný gymnazista a
režisér, prišiel do osvety za metodičkou Evkou Štofčíkovou. Hľadiac na
mňa povedal, že potrebuje do svojej hry škaredú a tučnú Naomi, čo fajčí. Vo
Vilovi bola genialita zjavná už v detstve, jeho všestrannú umeleckú osobnosť
som obdivovala a obdivujem. Chcela som hrať, ale bála som sa, že to
nedokážem. Začala som chodiť na skúšky, veľmi ma to bavilo. Vilo ma
fascinoval. K hercom pristupoval individuálne a vydoloval v nich aj to, o čom
sami ani nesnívali. Presvedčila som sa, že divadlo je v mojej povahe, neskôr
som to potom aj uplatnila. Rada sa predvádzam a som stredobodom
pozornosti.
V súvislosti
s inscenáciou
ste
si
korešpondovali
ste
s
Allenom Ginsbergom. Stretli ste sa s ním aj osobne?
Nie. Ale keďže sme robili divadlo inšpirované jeho básnickou zbierkou Vytie
a on vtedy ešte žil, rozhodla som sa mu napísať. List preložili do angličtiny
a poslala som mu ho. Prišla som domov asi o tri týždne, manžel mi podstrčil
obálku a vraví: „Ginsberg ti písal.“ (Smiech.) Krásny vlastnoručne napísaný
list. Nadchlo ho, že tu niekto niečo o ňom robí. Keď som to povedala
v divadle, eufória. Veľa vecí mi prišlo ako z neba. Stretnutia a spolupráca
s významnými ľuďmi, samozrejme aj s ľuďmi jednoduchými, ktorí oplývali
talentom a ľudskosťou. Vždy som sa z toho tešila, ale nikdy som nevedela
postaviť na tom ani milimeter svojej istoty. Aj to je odvrátená črta mojej
povahy.
K predstaveniu bol nádherný plagát.
Po tom, ako mi Ginsberg napísal, mladý Kern urobil fotografiu. Pretože

Ginsbergova mama bola ruská židovka, Vilo nás vyhnal v zime medzi brezy
na Háj Nicovô a tam sme pózovali v nočných košeliach. Vytvoril krásny
čiernobiely plagát, formát A0. Ja som ho vzápätí poslala Ginsbergovi. Myslím,
že keď Ginsberg dostal plagát, pomyslel si, že nie sme amatéri, ale profíci.
Druhý list mi prišiel od agentúry. Chceli sto dolárov za každé predstavenie.
Odpísala som, že sme naozaj amatéri a na predstavenie si musíme dokonca
donášať vlastné veci. Napísala som, že Ginsberga radi zoberieme na
Chopok, môže u nás aj nocovať, že sa o neho postaráme, ale sto dolárov mu
poslať nemôžeme.
Zorganizovali ste stretnutie filmárov s americkým astronautom
Jamesom Irwinom.
Malo byť školenie vo Vavrišove. Bol pozvaný lektor, prihlásení filmári.
Pripravila som exteriér vo dvore majiteľa vodného gátra na spracovanie
dreva. Gátrista ráno v prvý deň školenia akciu odvolal, ochorela mu žena.
Prišla som o námet, nebolo mi do smiechu. Vo Vavrišove bol akurát James
Irwin, americký astronaut. Vavrišovo je najstaršou baptistickou obcou
v bývalom Československu. Oni pozvali Jamesa Irwina, ktorý je tiež baptista,
na návštevu už pred rokom. Prišiel. V Prahe ho prijal Václav Havel, prednášal
aj v Bratislave a napokon v Liptovskom Hrádku. Do Vavrišova prišiel aj so
svojou manželkou. Strávili tu dva dni. Prvé čo mi napadlo bolo, že sa
skontaktujem s baptistami. Boli ústretoví a sám astronaut súhlasil účinkovať
v našom filme. Začal sa rýchlo písať scenár, režisér a lektor Samo Ivaška nás
doviedol do varu: „To je mesačný človek, zanecháva stopy.“ Tak vznikol film
Tiché pristátie, sprievodná hudba skupiny Pink Floyd. Začína obrazom tichej
dediny Vavrišovo, ráno. Ľudia vstávajú, stará mama umýva vnučku vodou
z lavóra, nalieva mlieko, periny dáva vetrať von na gánok. Hra lúčov slnka. Do
toho v čisto bielom baptistickom kostolíku americký astronaut rozpráva
o svojom pristátí na mesiaci. Film bol ocenený striebornou palmou na
filmovom festivale vo Francúzsku.

Čo by ste odkázali mladým umelcom ako svoje posolstvo?
(Smiech.) Pripadá mi, že na Slovensku je každý druhý človek umelcom. Žeby
sa to odrážalo aj v politickom a hospodárskom živote našej krajiny? Sotva.
Všetka mládež z môjho okolia sa vrhla na umenie alebo na humánne vedy.
Neviem, ako sa chcú uživiť. Na druhej strane, myslím si, že umenie
potrebujeme. Nedá sa bez neho žiť, obklopuje nás. Ja z kultúrnych aktivít
najradšej navštevujem čítačky v knižnici G. F. Belopotockého. Nazývam to, že
„okolo ide Paríž“. Chodím na výstavy neprofesionálnych výtvarníkov,
filmárske súťaže, besedy so zaujímavými osobnosťami, ojedinele na koncerty
vážnej hudby Konvergencie. Žijeme síce na vidieku, ale vidieť a počúvať
Štefana Hríba či Fedora Gála, Arnošta Lustiga, to sú zážitky, ktoré ma
posúvajú a pomáhajú mi v orientácii. Želám mladým umelcom, aby boli okrem
profesionálnosti pravdiví a aby im spoločnosť vytvárala adekvátny priestor.

Stano Kaľavský
Pár rokov
Jozef kráčal po rozmrvenej zámkovej dlažbe. Jeho dnešná chôdza
pripomínala jeho každodennú chôdzu. Ale keby sa na ňu zadíval niekto, kto
ho dobre pozná a má ho dokonca rád, zistil by odlišnosti. Kroky po chodníku
boli aj krokmi inde. Deň bol aj jedným z obyčajných dní, aj jedinečný.
Išiel na vernisáž. Možno keby tam nešiel Jozef, tak by sa mi o tom neoplatilo
uvažovať. A možno keby nešiel na vernisáž, tak tiež nie. Ale zastihol som ho
vo chvíli, keď rozkvitol do nečakaného mrazu, keď sa malo rozhodnúť o jeho
ovocí.
Jozef strávil posledných pár rokov tak, že si plnil svoje povinnosti. Akoby z
trucu, niečomu naprotiveň.Vyvolávalo to v ňom pochybnosti. Kde sa nedostal
skoro nudnou prácou, ktorá si ho vybrala, nie on ju, tam na seba poľoval
vlastným nihilizmom. Nebol samotár. Bol iba sám.
A zrazu, pozvanie na vernisáž. Marcel, na ktorého síce nezabudol, aj keď
možno sa aj snažil, mu poslal pozvánku. Keď ju čítal spolu s krátkym
priloženým listom, v ktorom mu Marcel vysvetľoval, že jeho priateľ, nejaký
Miloš, vystavuje v malej galérii, a aj jeho pozýva na vernisáž, celkom sa
potešil.
Marcelovo písmo, trošku sa zaokrúhlilo, mu pripomenulo univerzitné štúdium.
Ani si nepamätal, kedy naposledy dostal rukou písaný list. Uvedomil si, že
mobil a internet by ho mohli obrať o to, aby sa pozrel na kamarátov dávny
rukopis, aj keď po pár rokoch trochu zmenený. Jozef si s úsmevom pomyslel,
že Marcel nezohnal jeho číslo alebo mailovú adresu, a tak mu pripomenul
inžiniersky prehľadné ťaháky, ktorými všetkých ohuroval.
Koľko dní trvalo to štúdium? A koľko nocí? Priateľstvo ako prirorodzený stav.
Uzol, ktorý sa protichodnými silami ešte viac doťahuje. Univerzitný život, čo
vyzeral ako život. Marcel. Stvoriteľ vtedy nešetril nápadmi a Jozef bol tiež pri
tom. Sloboda? Alebo hranie sa na ňu? Veď už v tej hre bolo toľko slobody. A
hlavne, nič si neuvedomovali. Plynutie. Bez zvedavosti na súradnice.
Ako každý žúr, aj ich spoločné štúdium sa skončilo. Prešlo pár rokov, a až
nedávno Jozef pochopil, čím pripomínalo skutočnosť. Aj v jeho kráse boli
drobné trhliny.
Za zvukov gitary a trochu rozladeného spevu, ktorý sa snažil o to, čo mu
chýbalo, čiže o profesionalitu, sa začalo roztápať pár posledných Jozefových
letokruhov. Text pesničky nebol ani príliš dobrý, ani príliš zlý na to, aby rušil
príjemnú levitáciu. Rytmus hudobného čísla bol natoľko presvedčivý, že Jozef
sa stal súčasťou programu. Najprv si nenápadne poklepkával dlaňami po
stehnách, postupne sa rozvlnilo roztápajúce sa telo, a napokon sa Jozef, ani
nevedel ako, ocitol na improvizovanom pódiu. Aj keď bol skoro v tranze,
všimol si, že Marcel sa za neho hanbí. Jozefa to zamrzelo.

Bol to presný pocit. Pár rokov boli s Marcelom spolu skoro každý deň. Často
si porozumeli takmer bez slov. Udržovali medzi sebou minimálnu vzdialenosť
potrebnú iba na to, aby neprekročili zónu vlasnej intimity. Po pár rokoch sa na
Marcelovi veľa nezmenilo. A veľa zmenilo. Bol to presný pocit.
Korektný šum davu upozornil Jozefa na trápnosť situácie, ktorú vyvolal. Celé
toto vybaretkované, vykorálkované, vyfajkované, vypostarejmamekabátované
auditórium sa mu zdalo ordinárnejšie ako zástup ľudí pred fabrickou bránou.
Padlo mu zaťažko byť nekonvenčným elementom uprostred umeleckej
bohémy malomesta. Neurobil to z exhibicionizmu, ktorý je často dôsledkom
introvertného života. Neurobil to preto, aby upútal týchto ľudí, ktorí boli
presvedčení o akurátnosti svojho úsudku, a preto boli smiešni úplne bez
rozpakov. Teraz si neuvedomoval, napriek tomu, že v poslednom čase žil až
v prílišnom uvedomovaní si, ako v ňom ožíva niečo spred pár rokov.
Na chvíľu sa mi ukázal zrkadlový obraz Jozefovho času, v ktorom sa
pretláčajú dva rovnako neukončené celky a podľa rozdielu ich energií
neustále menia polohu Jozefovej prítomnosti. Jeho minulosť a budúcnosť sa
na chvíľu, kým chytia druhý dych, dohodli na remíze.
Najväčšiu pozornosť návštevníkov vernisáže vzbudila malá drôtená skulptúra.
Podľa návodu autora, ktorý podal po hudobnom predjedle, zobrazovala dve
milujúce sa telá, vyjadrujúce zároveň rozkoš aj bolesť, ale hlavne
neexistujúcu hranicu medzi nimi. Ľudia si ju preto veľmi fundovane prezerali.
Jozef v nich videl škoda že nezvečnené súsošia.
Hneď po oficiálnej časti zriadenec galérie otvoril veľké zalamovacie dvere.
Návštevníci sa nenútene presunuli k obloženým chlebíčkom a k sudovému
vínu, aby rozoberali svoje dojmy. Jozef sa ocitol pred drôtenou skulptúrou,
začal si ju prezerať rukami. Mäkké drôtiky slabými elektrickými impulzmi
šteklili Jozefove prsty a on sa s nimi pohrával, modeloval ich, …
Čo je to za známy zvuk? Aha, už viem. Dvere na intráku vraj naschvál
nenamastili.Vždy, keď sme chceli prepašovať dnu niekoho bez študentského
preukazu, sa vrátnik Čľupko zobudil na vrzgot dverí. Mechanizmus s
bzučiakom sa nám podarilo prekonať, ale vrzgot nie. Pri pomalom, opatrnom
otváraní bol hlbší, rozťahaný, pri rýchlom trhnutí vyšší, škrekľavý. A dnes
večer? Už tam sedí iba Čľupkovo zelené sako. Aha, kýva mi ošúchaným
rukávom.
„Dobrý večer, Čľupko.“
„Dobrý večer, pán Jozef. Pár rokov som vás nevidel. Zmužneli ste.“
„Už mám aj nejaké starosti. Študenti vás počúvajú?“
„Kdeže! Stále musím striehnuť. Tie dvere furt vŕzgajú, nemá ich kto namastiť.“
„Pustíte ma dnu?“
„Poďte dnu, pán Jozef.“
„Ale ja nemám študentský preukaz.“
„To nevadí, ja vás poznám. Viem, že nám nespravíte nič zlé. Choďte na
béčko, tam si už Mirčo nájdete.Určite vám nejaké študentky požičajú nocľah.“
Vo vestibule, pri dverách do jedálne sa na mňa usmiala veľká difenbachia.
Riadne sa vytiahla.

„Nie ste hladný, pán Jozef?“
„Nie, za chvíľu si dám pár chlebíčkov a víno. A kde je kolega fikus?“
„To neviete? Minulý rok sa stal prodekanom. Má iné starosti, nie tu postávať.“
Jozef došiel k výťahu na béčko. Zase je pokazený. Pobral sa pešo. Ako
vystupoval na prvé poschodie, zacítil dym z kvalitného tabaku. Jozef sa ho
chytil za chvost a vytiahol sa až na siedme poschodie.Ľahko sa pretiahol
popod dvere sedemstošestnástky.
„ Á, pán Jozef! Už vás dávno čakáme!“ zachichotali sa dve rovnaké študentky
s fajkami v zuboch. Asi dvojičky. Akoby ich už niekde videl...
„Jožo, spamätaj sa!“
Marcel rýchlo položil pohár s vínom na zem a vytrhol Jozefovi z rúk
zdeformovanú skulptúru.
„Aha, už ide Miloš, prihluší ťa.“
„Prosím vás! Čo vám už šibe?!“ ako na fujare zafistuloval zdrvený autor.
Jozef cez tabakovú hmlu skúmal afektnú grimasu. Až teraz mu došlo, že ranil
neznámeho človeka.
„Všetko vám vysvetlím!“ zvolal, akoby tu bolo ešte niečo na vysvetľovanie.
Povedal to asi preto, lebo sa autorovej tváre zľakol ako zrkadla. Videl v nej
zdesenie, ktoré mu vysvetľovalo jeho vlastné konanie.
„Nebojte sa. Nie som maniak, ktorému došiel biely prášok. Nevrhnem sa na
vás. Len ma vypočujte.“
V nahnevanom autorovi sa ešte našla štipka zvedavosti. Počúval, a spočiatku
ničomu nerozumel. Ľudia sa postupne schádzali okolo Jozefa, autora a
Marcela. Pochopili, že pódiová scéna bola len predohrou k hlavnému
škandálu. Korálky z prírodných materiálov sa dvíhali na pobúrených prsiach,
dve fajky klepli o keramickú dlažbu.
Autor postupne prenikal do Jozefových slov. Jozef to vycítil, kŕč vystriedalo
uvoľnenie, vety nadobúdali zmysel.
„Pred pár rokmi som s naším spoločným priateľom Marcelom zažil jednu
zvláštnu vec. Asi dva mesiace pred skončením štúdia, cítili sme, že už
nebudeme dlho spolu, sme sa vybrali ešte s jedným človekom do lesa na
piknik. Už ani neviem, o čom sme sa rozprávali v trojici. Vypýtal som si od
Marcela cigaretu. Nefajčil som pravidelne, ale po víne som na ňu dostal chuť.
Marcel nič nepovedal, tak som si ju zobral. Zapálil som si, pár krát potiahol, a
zrazu sa Marcel ku mne priblížil a udrel ma päsťou do tváre. V šoku som
vstal, chvíľu behal po lese, a potom som zúrivo utekal na internát. Pri stretnutí
s Marcelom sme sa chladne tvárili, akoby sa nič nestalo. Po čase sa mi
ospravedlnil. Až po pár rokoch mi svedok nášho netradičného kontaktu, ten
tretí, čo tam bol s nami povedal, prečo som dostal direkt. Marcel totiž
neznášal, keď som mu bral cigarety. Keď chceš fajčiť, tak si kúp. Vtedy som
pochopil, kedy skončilo moje štúdium. Naše priateľstvo v novej forme
pretrváva dodnes. Prepáčte, ja viem, že to nijako nesúvisí s vaším dielom, ale
pre mňa asi trošku áno, keď som si pri ňom spomenul na staré dobré časy.
Som ochotný vám to finančne kompenzovať.“
Keď Jozef počul vlastné slová, prišlo mu to idiotské. Ako všetko čo doteraz
povedal a urobil.

„Prepáčte. Ja viem. Je to blbé, ale...
Autor sa zahľadel na skulptúru a zbadal, že nadobudla nový zaujímavý tvar a
hranica, aj keď neexistuje, predsa sa o čosi posunula.

Naďa Kubányová
V. 10 I.
Frustrácia sa vyplavuje
zo žíl vytrvalo zatekajúc
Pomedzi škáry okeníc.
Som dážď ticho vsakujúci
Do zeme, vyplavujem
Húfy dážďoviek.
Ryjú sa v zárezoch
Po mojej koži.
Všade je vlhko.
Krajina vlhka.
Pretrvávajúcej vlahy
Živých oáz, H2O
Mením sa na kyslík
Dýchaš ma
Je ma málo
Je ma nedostatok
Vybočujem z rámca?
Z môjho poloprofilu
Čítaš len jahňa
Kráčajúce na bitúnok.
Zem vlahej krvi
Z jahniatka.
Lačná zem, vpíja.
Vôbec sa nehanbím
Behám nahá
Dážďovka,
Ktorej odseknutý chvost
Neustále dorastie.
Živá celá
I v každom článku zvlášť.

191109
Stredom hrudného koša
Sa tiahne jeden zabudnutý prút.
Kôš, ktorý je deravý,
Všetko z neho vytečie.
A ty len leješ a leješ – Sizyfos.

Pomýlené listy Milene
Ach, Franz,
Zalial si si nohy
Betónom a teraz stojíš
V Praze 1
Ako socha
Copak ses pomátl?
Tvoja úzkosť Ťa zhltla
Ako šabľozubý lev.
Ležíš při vemenu své
Fantazie jak lačné štěně.
Akoby som mohla
Neochorieť na akútnu
Bronchitídu čítajúc ťa!
Tvá osudovost tě mine
Ako vreteničie zuby,
N

Radka Berešíková
***
Jesenné mrazíky
V prízemných
Vzťahoch
Slnko zrkadlo
Letných flirtov
Bodka
Za letom
Motýľa

Jeseň
Tichučko
Na zem
Dopadla
Dôstojná
Dáma
V rokoch
***
Opité mraky
Viac rumu
V čaji
Čerešňové
Korálky
Otrhnuté
V máji

Jabĺčkový župan
1.
V jabĺčkovom
Župane
Vábi
Eva
Vo mne
Teba

2.
V župane
Z jablka
Šúpem
Z teba
Človeka
3.
Eva hadí svoju
Túžbu
Adam sa ľahko
Namotá
A Boh náhle
Zistil
Ako chutí
Samota
***
Azda som vybledla
To sa stáva obrázkom
Odloženým
Pohľadniciam
Zabudnutým
Vŕbam vyprahnutých
Duší
Azda sa skryjem
Zmizíku v tvojom srdci

Věnováno tobě
Chýba mi to nastavené
Zrkadlo
Tá ľahkosť v ťažobe
Bytia
Stratil sa kríž
Rástli
Krídla
A svetlo
Na pokraji
Hrán
Na okraji krehkých
strát
Kde jsi ty cos mi

říkal
„Mám tě rád“

Ustáť, to je hlavné
Niet čo robiť
V tomto
Bahne
V neľudskej
Slepote
A prázdne
Niekto točí
Si svoj biznis
S pilinami
V
hlave
Ja len skladám
Básne
Niečo
ide
Po
Písmenku
Niečo zasa
Samé
Ustáť!
To je hlavné
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