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Literatúra časopis nadnes
silnejšia
Fragment
než politika
Oleg Pastier ©
šéfredaktor Fragmentu

...zaragoza, oco,
štrasburg...
V ústraní, kdesi za ozvenou tichých hlasov,
píše sa skromne a dobre. Bez chvatu, bez
ilúzií o napísanom, bez bariér a iluzórnych
bardov. Stano Kočiš – ročník 1977 – je
absolventom strojníckej fakulty a dopísal
texty pre knižnú edíciu časopisu Fragment
– knihu Otvoriť si mapu.

Aj štvorka, číslo hranaté
a omínajúce pozadie ako
školská stolička, má určite
svoju magickú skrytosť;
rovnako tak aj malomyseľnosť neomylnosti – ak ju
vnímame iba jedným okom,
aj to privretým.
Štvrté číslo tohtoročného
Fragmentu je tu, ponúka,
ale nevnucuje: úkroky do minulosti Tomáša Petřivého,
príliš krátky výlet Stana
Kočiša do Zaragozy, zopár
básnivých záznamov z denníka Kráľa Všetkých Majálesov, vecnou skutočnosťou
takmer nedotknuté písačky
Rudolfa Juroleka, dokonané
odchody bez návratov svetobežníka bez pasu, pukanského debnára Samka Šikeťa,
románové blúdenie Dragana
Velikiča: „Veľká literatúra
je silnejšia než každodenná
politika, lebo je trvalá a zostáva...“
Svitanie v ne–videní vidiaceho Mexičana Octavia Paza,
storočie mapované Jurajom
Mojžišom v zostatkovej
dikcii sochára Alberta Giacomettiho – a ešte čosi navyše
od Juraja Špitzera, čo je
viac ako bodka, výkričník
či vyľakaný otáznik: „Mám
rád ľudí, ktorí sa mýlia, ale
niečo chcú, nie takých,
čo sa nemýlia, ale nič nechcú.
Oceňujem vlastnosti hmyzu,
jeho vytrvalosť. Ľudí s vlastnosťami hmyzu sa stránim.“
Možno predsa len nájdete
kúsok magickej štvorkovej
skrytosti v tomto čísle Fragmentu. Nech vám k tomu
dopomáha veštecká guľa
na klavíri a snežná koleda
vianočná.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Stano Kočiš ©
...„nepôjdeš do zaragozy a potom do štrasburgu?“, veľmi sa
mi nechcelo, ale pomyslel som
si, že po burscheide to môže
byť príjemná zmena, keď už
nič iné, aspoň mi to pomôže
myslieť na iné veci ako na otca,
aj keď som chcel naňho myslieť stále...
...vybavujem letenky, hotel
a auto, letíme z viedne do barcelony a potom autom do zaragozy, do aragonu, do horúcich
útrob rozhnevaného býka,
čierneho, majestátneho, takého, ako ho vidno popri cestách
na vyprahnutých kopcoch...
...slnko svietilo celou cestou,
ale vonku bolo znesiteľne,
dvadsať stupňov, tie mali byť
poslané do horúcej býčej riti
hneď na druhý deň...
...po pravej strane pyreneje,
po ľavej buš, napravo sneh,
naľavo skaly a piesok, vpravo
andorra a vľavo španielska
veľa...

...bazilika má štyri vysoké
veže, je väčšia ako zaragoza,
ako celý región aragon, s nápisom „refugees welcome“ bola
väčšia ako všetky kostoly
na slovensku dokopy...
...hneď vedľa moderný stánok, voda stekajúca po streche ako fontána, z druhej
strany toalety...
...večer v engineering tapas
bare, malé špáradlo dve eurá,
veľké tri, každý tapas iný,

Dva plus dva
Tomáš Petřivý ©

O „demokracii“

Pretože na základe svojich pozorovaní si myslím, že nádej je
priamo úmerná fackám, ktoré sme nedostali, nepripúšťam
si názor, že je to inak. Naopak,
z tvrdohlavosti podčiarkujem svoje tvrdenie konkrétnymi príkladmi, v ktorých prevažujú demagogické hypotézy
a prekrútené štatistiky. Často
a s obľubou napríklad dokazujem, že keby bol Odyseus dostal čo len jedno zaucho navy-
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každý ako výlet do inej časti
španielska, k moru, do vyprahnutých častí andalúzie,
hovädzie ostré ako rohy
býkov v pamplone, zvyšky
jamónu zarezané medzi
trojkou a štvorkou vpravo
dole... ...spomienky na otca
poletujú ako mucha v izbe
605 vľavo od výťahu, chvíľu
ju držím v hrsti a potom
znovu odletí, keď nedávam
pozor...

...štyri obrovské býčie
hlavy zavesené v každom rohu
malého tapas baru v centre
mesta, zase cestujem po španielsku, z náhornej plošiny
la mancha ma splachuje späť
do baru príval neperlivej
minerálky solan...
...prehnal to, idú do nemocnice ešte pred obedom, včera
boli v krčme do rána, lekárska
prehliadka, infúzia, dohováranie od lekára a nakoniec

stačilo by, aby naša demokracia bola len trošku ohrozená
a každý z vás by prepadol najprv hnevu a neskôr malomyseľnosti. Alebo sa mýlim?

uvedomoval len počas zúrivých šarvátok, ktoré dokázal
rozprúdiť iba svojou prítomnosťou.

Účtovanie

še od boha Poseidona, nikdy
by sa nevrátil na Itaku. Medzi
stovkou zhromaždených argumentov nechýba však ani operovanie s faktami prítomnosti:

Nemyslím si, že vyšťavení
géniovia nejestvujú. Sám som
stretol nejedného, ktorý vravieval: „Mám horúčkovitý pohľad vyšťaveného génia.“ Rád
som ho potom nasledoval a vo
chvíľach vzácnej intimity som
ho nabádal, aby nosil zrkadlové slnečné okuliare, v ktorých odraze som videl, že naozaj stojím pred ním. Ale našu
spolupatričnosť som si plne


„Neverím veľmi na nejakú
osudovosť alebo magickú silu
čísel, ale predsa len: Tomáš
Petřivý by 29. decembra 2005
oslávil päťdesiatku – určite bujaro a niekoľkodňovo – a v máji
2006 uplynie dvadsať rokov
od jeho skonu...“ – napísal som
kedysi do edičnej poznámky
knižného vydania Tomášovej
pozostalosti. Tých desať ďalších

engineering tapas bar do neskorého večera, znovu pri
pive...
...procesie visia vo vzduchu,
obchody so suvenírmi sú plné,
špicaté kukly, malé otvory
na oči, bubny...
...režem, strihám, brúsim,
lepím takto dookola, tvarujem, zlepšujem, vyrovnávam...
...autonómni roboti ťahajú
regály s nákladom namiesto
ľudí a privážajú ich k linke,
ľudia stoja ako roboti pri linke
a montujú sedačky, roboti ako
ľudia, ľudia ako roboti...
...príliš krátky výlet, príliš
málo času stráveného zmysluplne, príliš veľa času v robote...
...ibis hotel hneď pri fabrike,
ešteže fabrika je v meste.
štrasburg, mesto na rieke rýn,
všade samé fachwerk, starý
kostol, stará radnica, stará
krčma, zajtra už nebudem
vedieť, kde som to vlastne bol,
nebudem vedieť priradiť
miesta k mestu, zabudnem
na všetko, neostane nič,
len vyblednutá magnetka
na chladničke, a tá sa vyhodí,
keď chladnička prestane fungovať, skončí v šrote zabudnutá ako môj business trip
do štrasburgu, do zaragozy,
do kolína, do lučenca,
do mníchova, iba fajky
v živote, kde som to všade
bol a vlastne ako keby ani
nebol, na chvíľu spomienky
oživí papier, plátno alebo
fotky, ktoré si niekto pozrie
a nie iba uloží na disk,
až pokým sa prach po rokoch
nevysype z usb portu...
Ukážka z knihy Stana Kočiša
Otvoriť si mapu,
ktorá práve vychádza
v knižnej edícii časopisu Fragment
rokov uletelo strmhlavo; číslo
päťdesiat vymazala šesťdesiatka, dvadsiatku tridsiatka – akoby sme stále hrali tú istú hru so
sklenenými perlami strateného
času. „Mám ešte otvorený účet
s týmto svetom, nespracované
impulzy, tlak nerealizovaných
nápadov a v lenivosti a pochybách neuskutočnených plánov –
ktoré ma tu – bez preháňania
– vo dne v noci strašia a ony
a len ony robia toto väzenie
naozaj väzením,“ napísal mi
v liste z nápravno–výchovného
ústavu reálneho socializmu
večne nespravodlivo stíhaný.
Oleg Pastier

Môj nebeský kôň
Boris Mihalkovič ©

Popoludní

Stíšená popoludňajšia chvíľa
– ako keď ťa pri náhlom usnutí
má kto starostlivo prikryť dekou –
je miestom, kde si môžeš
lízať rany utŕžené z lásky,
kde sa nastoľuje dočasný mier,
kde ti samotu nezožiera srd,
ale zmierlivá pokora
odomkýna službu,
áno, teraz to tak môže byť.

Kontinuum
„Moje existenciálne napätie sa uvoľňuje
do dvoch farieb: modrej a ružovej.
Dve nevinné farby, radostne naivné a istým
spôsobom vznešené.“ V najnovších textoch
Rudolfa Juroleka sa toto konštatovanie
naplno potvrdzuje.
na druhom konci sveta.
Veľká jednota sa rozbila na kúsočky, na nespočetné telá.



Sýkorky

Na šípkovom kre
sýkorka belasá a sýkorka uhliarka
slávia sviatky zimy.
Jemné a filmovo rýchle pohyby
vtáčích nôh, krídel a zobákov
z neprisvojiteľného sveta,
v ktorom nezrieknuteľne a nenapraviteľne
žijeme.
Nespýtali sa ma: „Aj ty si náš?“,
ale keď som sa pristavil
pri ľadových vlasoch tŕstia,
aby som sa im lepšie prizrel,
vyprázdnili scénu
pre jedného diváka.

Sólo pre violončelo

Sám ako prst v byte na poschodí,
tkanivá predmetov, nedosnívaných snov
prevteľujú sa do bytia,
záznamy pamäti svedčia
o nejakom plači, citovom súboji,
o štipke lásky, ktorá chýbala?
Zamat a horká čokoláda tónov
z dobre naladených strún violončela
rozvibrovávajú popoludňajší jas.
Chodník v nás pokryli sme hustou smolou
a vrúcnosť medzi nami, oduševnelá,
farbami cudnosti si prepásala pás.

Boris Mihalkovič (1961)

Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu
na FFUK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor
vo vydavateľstve Tatran a ako interný
ašpirant a odborný pracovník v Literárnovednom ústave, neskôr v Ústave slovenskej
literatúry SAV v Bratislave. V súčasnosti
žije v Modre.
Boris Mihalkovič patrí k hŕstke tých,
ktorí odmietli považovať vynucovanie si
úspechu za tvorivý princíp a vymenili ho za každodennú
umeleckú prácu, napísal o Mihalkovičovej tvorbe Ján Litvák
pre portál Literárneho informačného centra.
Knižne debutoval zbierkou „básní v próze“ Kocky ľadu
(1988), za ktorú získal Prémiu vydavateľstva Smena. V tejto línii
pokračoval i útlou zbierkou básnicko–prozaických textov Milovať
(1999). V básnickej zbierke Slnko nad Modrou (2011) dospieva
k novému básnickému výrazu. V zbierke Môj nebeský kôň (2016)
prehlbuje a rozširuje doterajší tematický záber.
Časopisecky publikoval preklady z francúzštiny G. Apollinaira,
G. Pereca, R. Depestra, M. Prousta a viacerých frankofónnych
kanadských autorov. Knižne vydal preklad La Rochefoucauldových
Maxím (1999).

Rudolf Jurolek ©



Kedysi som myslel ako jarabina.
Myseľ sa mi kontaminovala
sebavedomím rozumu.
Zdá sa, že hľadám niečo,
čo nejestvuje.
Keby šlo len o estetiku, bolo
by možné vystačiť si s krásou
stromov.
Niekedy je riešenie len v zoradení nesúrodých myšlienok.
Lyrizujem si život: teda strpčujem si ho.



O kráse sveta svedčia slová
ako Limpopo alebo Honolulu.
Ranné zvony, vôňa čerstvo
prepoleného citrónu: nič si
nevymýšľať, nič nearanžovať:
vecná skutočnosť.



Rozuzlenie: listy stromov
padajú na zem.
Prebiehajú v nich rozkladné
procesy, navonok esteticky
pôsobivé.
Kráčam ďalej takmer nedotknutý, s pocitom neschopnosti kamkoľvek dôjsť.
Účastník kontinuálneho procesu vzájomnej látkovej výmeny.
Ale najhoršie je, že nikoho nedokážem zachrániť.



Mesto ponorené vo zvukoch:
niektoré dávajú zmysel,
iné sú len hluk.
V uliciach sa to melie:
čo z toho bude: prach?
Mladučká matka s mobilom
pri uchu sa háda s niekým

V malom uzavretom dvore,
do ktorého sa dá nazrieť cez
pootvorenú bránu, sedí za stolom starý muž a v nesmierne
pomalom plynutí času odpíja
z kávy.



Keď kráčam len tak naprázdno
a bezcieľne ulicou, vyzerá
to ako celkom prirodzená
činnosť.
Ľudia na námestí: prechádzajú,
okukávajú, pozorujú.
Od pouličného stánku vanie
vôňa vyzretých syrov.
Prísť na niečo, čo by znamenalo spásu, nie je možné, ale je
možné niečo vnímať.
Je možné mať rozmarnú
náladu.
Je možné prechádzať Uličkou
útechy popri dome č. 28.



Hmyz ma identifikoval: som
biologická hmota.
Produkujem telesné výlučky,
a zároveň vyslovujem slovo
krása alebo večnosť.
Evolúcia je schopnosť pamätať
si, čo pomáha.
V bunkách mi zostala spomienka na niečo teplé a slastné
(na život s tebou?): náhle sa
vyplaví do krvi a nedovolí
zomrieť.



Jestvuje niečo ako pokoj.
Na lúke v tieni stromu, keď
od seba nič nežiadam.
Pozorujem oblaky, prelety
belorítok.
Napokon zaspím, hlboko, nič
sa ma netýka.
Z bibliografie: Posunok,
Dobrovoľná samota,
Putovanie Jakuba z Rána,
Hierografia

Literárna terasa je pravidelná rubrika prílohy
Víkend, ktorá prináša ukážky z noviniek
slovenských literárnych časopisov.

