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Bežíme
ďalej!
Oleg Pastier, Ján Púček ©
redaktori časopisu Fragment
Proti času – a jeho démonom
– vedú kľukaté a tienisté
chodníčky, často aj zarúbané.
Len sa netreba báť – a smelo
vykročiť, hecovali nás „naslovovzatí“ časovaní démoni.
Vykročili sme naozaj smelo
a rázne, i keď s mierne naježeným strachom kdesi
v okolí srdcového svalu: výsledkom je táto srdečná
kniha: oznámkované a opečiatkované, odoslané a doručené listovanie Osamelých
bežcov.
Výber z korešpondencie
Osamelých bežcov vychádza
v Knižnej edícii časopisu
Fragment pod titulom Poker
s kockami ľadu a rozširuje
osamelobežecké duo (Pohybliví v pohyblivom, 2007 a Pohybliví nehoria, 2009) na trilógiu.
Táto kniha, zachytávajúca
viac ako štyridsať rokov neustálych ciest na poštu a späť
(1963 – 2004), vstupuje
do éteru práve včas – v roku
2014, takmer nepovšimnuté,
bežia totiž okolo nás viaceré
osamelobežecké okrúhliny.
Všetci traja Osamelí bežci
– Ivan Laučík, Peter Repka
aj Ivan Štrpka ako ročník
štyridsiaty štvrtý, slávia sedemdesiate výročie svojho
príchodu na tento svet; jeden
z nich, Ivan Laučík, už nie je
desať rokov medzi nami. Aby
toho nebolo málo, v roku
so štrnástkou na konci ubehlo
päťdesiat rokov od oficiálneho vstupu Osamelých
bežcov na literárnu scénu,
ktorou spoločne pohrdli
na stránkach Mladej tvorby,
okrem iného, aj v manifeste
Návrat anjelov.
Živo – niekedy až krkolomne – bolo viac ako štyridsať
rokov na listových trasách
Laučík – Repka – Štrpka; všeličo prehrmelo, pokrkvalo sa
– a znovu narovnalo, vystrelo.
Všetko podstatné je v listoch:
radosti i strasti, odkryté
i neodkryté tajomstvá.
Kniha Poker s kockami
ľadu má otvorený začiatok
i koniec – ako to už v takejto
hazardnej hre s démonmi
času býva dobrým zvykom.
Bežíme ďalej!
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

časopis nadnes

zbalený chlapom od VB tento
anjel strateného neba.
Alebo meno na výslní medzi
pŕhľavou a vo vzduchu vtáctva,
Torquatta Julia Beluská (z bieleho mramoru, neopatrovaný
hrob), ale meno, bože môj,
tento putujúci ostrov k prevlhnutému letu, predstavujem si
ju v milovaní mimo stratených
pohrebíšť, fakľa v poškvrnenom snehu, ako idete okolo
a hovoríte v očiach, ale nie,
27. mája, poznali sme ju len
podľa vlasov a zeleného svetra
dosť obhryzenú líškami. Ty
vieš, muselo to byť, tak úžasné
meno na NIČ.
Pripravujem ťa na dvadsať
rokov plachtenia nad rozbitým
letišťom, tento muž znásilnenej a zabitej ženy VA (Víťaznou Armádou), v nekonečných zmenách počasia, dvadsať rokov prežívať smrť bytosti, po vláskovú oceľ TRADE
MARK žiletiek, klesajúcich
na dno akvária, vlastne koniec,
kašlal na mašinérie, ale stratený na pláňach zeme pre
celú budúcnosť. Pre všetko,
čo spolu zvádzame, PRE ZNIČENIE VŠETKÝCH NEPRIRODZENÝCH POZÍCIÍ, ZÁROVEŇ
pre toho chlapca, TJ Beluskú,
JEHO SAMÉHO (v tom vidím
nemožnosť ukončenia básne
a REČI ako prznenie). Znamená to ešte uprostred noci
pustiť sa do básne ako pred
náhlym zbalením, zánikom,
vylodením vojsk, až po bod,
odkiaľ sa už nemožno vrátiť.

Poker
s kockami ľadu
Rok 1964

fragment kapitoly

Laučík  Štrpka
Martin, 10. 3. 1964

...Poézia ako proces. Nemyslím, že by existovala absolútna
Poézia, tak ako neexistuje
Láska – protikladom im je
nie nenávisť a ne–poézia, ale
smrť...
Môj milý Ivan – ....... je
sobota ráno s výhľadom
na opustené koľaje, tesne pred
odchodom. V nekonečne
nepohodlných polohách Ti
píšem, poležiačky, ako keby
som sa s niekým miloval.
Mám sa: Zle. Zle. Ako keby
som sa nemohol pohnúť. Tak
si zakladám na nenápadnosti
– ale iba vytrvalo pracujúce
lampy poézie držia ma ako
korková vesta nad hladinou.
No a láska. V malinovom
svetri, strašná intelektuálka,
bez nádeje, že by sme si niekedy niečo darovali, okrem
nepokojného seba, nikdy si
nič nenahradíme.
A hlad. Tie najkrajšie kvety
hladu zapálené nad ústami.
Nič sa tu nenaučím, je tu
nuda, ktorá nemá nič spoločného s množstvom práce. Aj
zbytočnej, čo je koncentrák.
Ešte filozofia, moderná logika,
kybernetika. Za peniaze
z MT chcem ísť 12. IV. do NDR
so speváckym zborom, spievame gregoriánske chorály.
Čo sa týka skupiny: OD VÝSTREDNOSTÍ K SÚSTREDENOSTI.
Kondrót, kto je vlastne
Kondrót?
Týždenné vymieňanie listov!
Prosím Ťa, odpíš mi, ak
môžeš, nejaké básničky
Enzensbergera, v tomto posratom Martine...
MT/2
Dylan Thomas – konečne!
P. Buzássy mi bude vždy pripomínať Maxa Jacoba, s tou
nesmiernou, ale nezmieriteľnou jemnosťou. Veľmi dobrý
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preklad. Mal by si ho pozdraviť. Ivan, prosím Ťa, pozdrav
ho.
Feldek /syntéza/ V týchto
veciach mu nemôžeme ani poďakovať, ale bude to iste milý
človek, z mála tých, čo nevidia
iba seba. Patrí medzi našich
veľkých kamarátov, ale iste by
som sa s ním povadil, čo by
bol dôkaz našej spriatelenosti.
Kovom.

Štrpka  Laučík

Pata, 3. júla 1964

Tak sme teda v tichu prekročili všetci dvadsiatku, áno, aj ja
mám taký pocit – teraz, teraz
by to malo prísť.
Najbližšie udalosti – 1. – 14.
VIII. 64 CESTA K BALTU
(Posielam posrané tlačivo.
Počkaj, kým dostaneš list
z Poľska – pozvanie. S tým +
tlačivo  choď na Okresnú
správu Verejnej bezpečnosti
v L. Mikuláši a vybav si pas –
cest. prílohu. (u posraných
úradníkov). Odchádzame
1. augusta. Podrobnosti neskôr. VYBAVIŤ BEZPODMIENEČNE NUTNÉ. (Spoločne
sme to NEMOHLI!)
Prachy sme Ti nemohli poslať, v tých zmätkoch sme nevedeli Tvoju adresu v Bojniciach. Ale – nič sa nedialo.
Inka neprišla. Hovoril som
s Ostermanom – na jeseň sme
pozvaní na betón do Violy.
Oni to chcú. Treba sa na to
pripraviť. Musíme myslieť
na (naše knižky)!
Ja sa teraz pokúsim zohnať
voľáke prachy na cestu.
Neviem – možno som Ti to
nepovedal. Aj ja som myslel
na Teba pri čítaní (už dávno)
Deana Moriartyho – ako prídeš. Áno – Ty si Dean. ( Ja tiež.)
(Možno) Sme takí. (Poznám to
šialené cestovanie, tie vlaky).
Čo robíš doma? (napíš mi
do Paty)
Po Tvojom odchode, keď
sme odišli zo stanice, povedala

Pohľadnica z roku 1963, ktorú poslali Laučíkovi Štrpka s Repkom.
Hana Ponická – „Cítim sa medzi vami ako medzi surrealistami, kedysi...!“ a o svojej
sedemnásťročnej dcére, ktorá
sa asi zaľúbila do výtvarníka,
ktorý sa chce pridať k nám.
Peter pred pár dňami stretol
v Bla (na Suchom mýte) Vojta
Kondróta, ako vedie húfy svojich šurianskych žiakov a dlho
spolu chodili a kecali a Vojto
je náš a keď hovoril Osterman
pred oficiálnymi osobnosťami
o nás a o nich, že sme spolu,
povedali mu: „Ale, májstre,

Osamelí bežci

s kým sa to stýkate?“ A jedna
dáma takmer zamdlela. Tak.

Laučík  Štrpka
Martin, 12. 7. 1964

Tak málo tých, čo nepapuľujú
pri nezmyselnej robote, v tom
je i milovanie i posledné stránky lodných denníkov. Na pravý obed som videl päťročného
chlapca utekať z nemocnice,
bol možno z Oravy, ale s takou
nádejou, že tie kilometre sa mi
zdali ABSURDNÉ. Samozrejme,

Básnická skupina, ktorú tvoria Ivan Laučík, Peter Repka a Ivan
Štrpka. Do literatúry vstúpili v polovici 60. rokov spoločnými
provokatívnymi manifestmi a básňami na stránkach Mladej
tvorby. Odvtedy bežia spolu, každý sám za seba. V knižnej
edícii časopisu Fragment pod taktovkou Olega Pastiera vyšli
dva dokumentárne knižné opusy Pohybliví v pohyblivom
(2007) a Pohybliví nehoria (2009), ktoré mapujú ich literárne
aj neliterárne účinkovanie (takmer) do bodky.

Štrpka  Laučík
Pata, 20. 7. 1964

Veci, veci, stav vecí, ktoré
súvisia s cestou, je takýto:
(A LIST UŽ BOL NA CESTÁCH DLHÝ A DIVÝ A PLNÝ
SEBANIVOČIACICH VLAJÚCICH A TIEŽ ZLOMENÝCH
SYMBOLOV TEJ SEVERANSKY
ROZLIEHAJÚCEJ SA REČI,
EŠTE NENAPÍSANÝ, EŠTE NEPOSLANÝ, JASNE, TVRDO
PREŽÍVANÝ V SNE, ÁNO A TO
JE VLASTNE MO JA V TIEŇOCH KÔLNÍ DLHO UKRÝVANÁ HLAVA, EŠTE NEŽIARILA, EŠTE, ZOŤATÁ A EŠTE
JEDNA VHODNÁ PRE TÚTO
CHVÍĽU, KTORÚ TI TEDA POSIELAM V ÚCTE VLADÁRSKEJ
A TROCHA S VÝRAZOM ROZMRZENOSTI NAD NEVÍTANOU
BEZOČIVOSŤOU NÁDCHY
V SKLEPENIACH LETA, ABY
SKVELE POMLČALA O LISTE
A PRESNE VYLOŽILA STAV
VECÍ; ACH)

kedy skončia, v ktorých som
prechádzal lesmi, len sám
s mesiacom a mal som tak
silnú predstavivosť, že som
sa bál. Niekedy bolo so mnou
dievča, ktoré sa pýtalo, ako
treba žiť, s ktorým sme sedeli
vysoko, pri tom mesiaci,
na skale a hľadeli sme do údolia, kde ešte o druhej svietila
malá horáreň. Život. Čomu
veriť, pýtali sme sa jeden
druhého.
Laučík - Repka - Štrpka:
Poker s kockami ľadu
(Listy Osamelých bežcov),
F.R. & G., 2014
Mojim policajným kreténom
nestačí pozvanie od M. Mycielskej (poľskej šľachtičnej).
Žiadajú – pečiatku (od úradov
v Mielci), ktorá – pozvanie
hodnoverne overí! Ak sa Ti
to stalo tiež, trpezlivo vyčkaj,
o pár dní dostaneš opečiatkované (požiadal som pani M. M.
o to. Je veľmi šľachetná). To
ovšem veľmi ohrozuje (krátkosť termínu na vybavenie
cest. povolenia) dátum štartu,
t. j. 1. VIII. Treba sa však snažiť
za každú cenu vybaviť to
do tohto termínu. V krajnom
prípade štart môže byť odložený o pár dní.
Ja navrhujem: Rýchlikom
(vraziť do toho prachy) N. – N.
– Žilina – Nový Bohumín – Kraków, do Krakowa, aby sme
mali odpich, k Baltu je predsa
dosť ďaleko. Z Krakowa
po tulácky.
Hranice prekročiť (rýchlikom) v Novom Bohumíne.
Stetli by sme sa v Žiline, v dodatočne oznámenom čase. Peniaze (úradne povolených vraj
160 zlotých) si vymeň u nás
v banke, prípadne sa o tom
poinformuj tam, kde si vybavuješ cest. povolenie. Bude
dobre (ak je to ešte možné)
zobrať ešte pár našich korún
do Poľska – vymeníme tam,
výhodne. Prípadne – nenápadná vec, ktorá sa tam dá predať.
Presný strategický plán
a ďalšie, v najbližších dňoch.
Heslo – BALT.

Repka  Laučík

Bratislava 1. 10. 1964
Milý Ivan, tak Ti zas po čase
píšem pár riadkov. Viem,
že na seba myslíme častejšie,
ba veľmi často. Ivan mi hovoril
o Poľsku, trochu som závidel.
Už zas jeseň. Prežíval som
noci, v ktorých som nevedel,

Správa pozorovateľa
Perseíd
(spísaná jazykom budúceho kartografa 18. storočia)

Prišiel list z Prahy pre Osamelých. Inka písala, že potrebuje náš súhlas pre uverejnenie manifestu /prvého
– NÁVRAT ANJELOV/ pre stuttgartský časopis Konkret. Je to
vraj politický časopis. Napíš
k tomu niečo. To desne ponáhľa. Najlepšie obratom.
Sedeli sme, padala rosa a ja
som si pri tom začal uvedomovať, že už trochu cítim svoj životný názor. Aspoň sa bojím
ľahostajnosti, ľ a h o s t a j n o s t i.
Ivan včera pribehol, že dostal ponuku pre celú skupinu,
každý máme robiť na zbierke,
že sa o tom zmienil ktosi
zo Slovenského spisovateľa.
Neviem, či sa mi to zdá veselé,
alebo fantastické. Každopádne
by sme mali robiť. Len práca
dáva právo na omyly.
Napíš niečo o sebe. Veľa.
Všetko. Ja sám píšem málo,
lebo tento list ponáhľa a potom, myslím si, že teraz
na jeseň (Štrpka si od nej veľa
sľubuje) si budeme písať
častejšie.
Lyže sme zlomili, oči stratili
Rum
Panny to čítajú odzadu
Mú
Tá, ktorej amputovali nohu
až po pohlavie
Lavína ani val
/ lavínaanival /
To je taký krátky úryvok. Celé
by sa to malo volať LAVÍNY.
Srdečne Ťa zdravím. Myslím
na Teba. Ži šťastne!

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

Ivan Laučík FOTO: PETER REPKA
V noci z 13. na 14. augusta sme
urobili ďalšie pokroky. Bdeli
sme pri Veľkom betónovom
stĺpe na Baranci (2 148 m n. m.),
bez máp, mali sme len binokulár s veľkou svetelnosťou.
O 21.00 hod. sme sa ocitli
v dvojitom svetle Slnka a Mesiaca a navyše zažiarili mestá
od východu na západ v postupujúcom „nautickom“ súmraku.
Ružomberok a Svit sa javili
ako kolíšuce sa pahreby, čitateľné len ako celky. Orava
a Poľsko žiarili oveľa bledšie,
neónovo. Predkladám dva hieroglyfy (ako sme ich videli
o 22.00 hod.) v tichu, ktoré
nastalo.
Mesiac ožiaril kondenzačné
pásy – uvideli sme súčasne pohybujúce sa záblesky majákov
na nočných spojoch (Západ–
Východ). A to už aj záblesky
Perseíd, všetky horizontálne
(severo–južné ťahy). Svetlo
Mesiaca zosilnelo, narazilo
na bariéry priečnych hrebeňov,
takže v údoliach tma zhustla,
nastal pocit sucha. Uvideli sme
hviezdy 2–3 stupne nad severným obzorom, ktoré nevidíme
z Liptovského Mikuláša. Pokúšali sme sa zahliadnuť na severe aj odlesky ľadových polí,
čosi tam aj zasvitlo. Neskôr
sme už len ležali pod oblohou,
oči v ľahkom spánku otvorené,
aby registrovali „prelety“ prachových častíc atmosférou.
A tiež sme registrovali pohyb
„kozmického šrotu“. Takto sa
v nás pomaly ustálilo vedomie
zdanlivosti, jedinou istotou

sa nám stala geodetická stéla,
ten 3,8 metra vysoký betónový
stĺp s naštrbenou východnou
hranou po zásahu bleskom.
Nedoliehali tam žiadne zvuky,
asi to nedovoľovali akustické
pomery tej noci.
O 3.00 hod. zdvihol ma
na nohy pocit niečej prítomnosti, pravda, Mesiac mi pálil
do očí, vykročil som na západ
po dvadsaťmetrovej trávnatej
rovinke, ale akosi mi došlo,
že idem do prázdna.
Vrátil som sa k vrcholovému
stĺpu a zahľadel sa do záveru
Žiarskej doliny. Mesiac kulminoval, takže svetlo dosiahlo
dná kotlov pod Baníkovom
a pod Kopami. Prileteli dva
vtáky (3.00 hod.), podľa letu
sovy, obkrúžili vrchol a nalietavali na stĺp. Lenže tam som
stál ja a fajčil. Zdvihol som
ruky, aby na ne sadli. Boli
z toho celé naplašené, len mi
ovievali ruky krídlami, zavisnuté vo vzduchu. Zase sa pustili lietať okolo vrcholu, hádam
iba pár centimetrov nad skalami. Rozpon krídel nemali
väčší než 60 cm. Zmizli v Studenej dolinke.
Prúžok úsvitu sa objavil kdesi
nad Ukrajinou o 4.00 hod.,
opäť zažiarili Perseidy, ale teraz už zvislo. Červeno–zeleno–
modrý prúžok sa šíril nad Poľsko. Svitanie trvalo nekonečne
dlho, bola to len pahreba
cez hrubú vrstvu vzduchu.
Až o 6.00 hod. slnečné lúče
dotkli sa vrcholu Baranca. Pozadie Mesiaca vybledlo, takže
bolo na ňom vidno oveľa viac
detailov než v noci, hoci v tú
noc ho aj ubudlo. Chlapci už
povstávali a prihrievali čaj.
Vtom sme zistili, že do priestoru Liptova sa premieta pyramída nášho Baranca a tieň
dopadá na prízemné hmly
do vzdialenosti 20 km, možno
30 km – vrchol dosiahol
po vežu Partizánskej Ľupče.
V strede trojuholníka sa ocitol
Havránok! Ešte sme pozreli
na prežiarené blany Kriváňa,
Kôprového, Hlinských veží,
potom v ďalekohľade vrcholovú stanicu lanovky na Kasprovom vrchu, zohriali sme sa
na slnku a o 6.30 sme začali
zostupovať. Bola nedeľa.
Ivan Laučík
Liptovský Mikuláš, 15. 8. 1995

