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Fragmenty časopis nadnes
z Fragmentu
Oleg Pastier ©
šéfredaktor Fragmentu

vysedávam vo svojom vŕzgajúcom kresle a čakám... Na čo
ešte čakám? Ja stará kalika, ja
starý zúbožený smoliar, ktorý
sám seba stále trápne ľutuje...

Promiskuita

(poznámky, zápisky, citáty z modrého zošita...)

Ivan Kolenič ©

Čím, kým a ako predstaviť
druhé tohtoročné číslo Fragmentu? – uvažoval som aj zvažoval. Váhy mojej váhavosti sa priklonili k nazretiu do
Zápisníka básnika Petra Repku: „Fragment je kamienok
celého, odrobinka z dobrého
chleba, ktorého bolo zázračne dosť i keď nebolo. Redakcia Fragmentu, slovenského literárno–kultúrneho časopisu
nie je v meste, ale v obci. Zasadá pri káve v záhrade, občas
má i zahraničného korešpondenta, vždy netrpezlivo očakáva návrat fragmentu i svetovej
literatúry z tlačiarne. Čitatelia tiež.“
Čo sme netrpezlivo očakávali teraz, v tejto chvíli: Jaskyne
Ivana Laučíka, Hviezdoslavovho Hamleta, básnenie Verhaerenovo a Cendrarsovo v prekladoch Borisa Mihalkoviča,
Storočie Juraja Mojžiša, zlomky rodinného striebra a karáty
neobjaveného zlata v textoch
Petra Prokopca, Jána Púčeka
a trebárs aj Tvár anjela, ako ju
uvidel a opísal Filip David.
Zalistujme si ešte raz v Zápisníku Petra Repku: „Individuálny pisár, ak píše pravdivo
a pekne, kdekoľvek na svete je
svetový. Chválim si Fragment,
legálny samizdat. Zostávame
vo fragmentoch, dobre tak.“
Zopár vybraných slov na
rozbeh do čítania časopisu
Fragment by mohlo aj stačiť
– kto chce viac, tomu chvála
a poklona.

Všetci spia, keď im volám...
„Prepáč, Ivan, ja už spím...“
Zúfalstvo... Aké dary kúpiť?


O niekoľko dní...
Šialená zima, mrzne, hlboko
pod nulou.
Nič sa mi nechce. Už sa mi
nechce vôbec nič. Hlúpy
január, sneh, prázdnota...
Nikam nechodím, zle spávam, mám absťák, pretože
nemám na cigarety. Nefajčím
už štvrtý deň, uf...
Zajakavé šialenstvo. Úzkosť.
Mraky sivé ako pokožka mŕtveho. No...


Zlé svedomie? No áno, áno,
to sa stáva, že aj „borcovi“
zahučí v duši svedomie...


Bozkávanie s oblakmi. Sklamané božie mlyny. V pekle
je úžasná sloboda. Okradnutí
bratia lámu rekordy v žiaľoch.
Ústupky. Zlodejstvo, nárek,
kameň, nič...



Ivan Kolenič FOTO: OLEG PASTIER (2)
Komu by som chýbal,
keby... V poslednom čase som
veľmi ospalý, často spím dlho
aj nasilu, aby som sa nemusel
prebudiť do ďalšieho dňa
hlúpej reality. Včera sa mi
stalo niečo, niečo... Ja neviem,
niečo zlé, bolestné, nepríjemné... Akoby mi celý svet dával
najavo, že už nie som potrebný... Je mi mizerne... A stále
sa to opakuje, stále melanchólia, bezúčelnosť a chuť
so všetkým skoncovať... Takýto koniec som nečakal... V samote, v opustenosti, v bolesti,
v úzkosti... Prečo stále robím
zo seba gašpara? Prečo už nemám chuť v ničom pokračovať? Všetkými odmietnutý.
Ľahnúť si, zostať ležať, spať,
spať, dlho spať, už sa nikdy
nezobudiť...
január (dátum neviem)


Už ma všetci opustili? Nezostalo nič? Som vyslovene negatívny... Celé hodiny v samote

Hokej a iné
Stano Kočiš ©

Prezident

„Guľičky ši vžal?“ „Vžal.“
„Ja mam dzešec.“ „Ja ošom.
Požičiš mi jednu? Idzem zrobic
jamku.“ Guľôčky sa kotúľajú
po zemi a smerujú k jamke.
Pomaly valcujú jemné zrniečka
prachu a peľ z repky olejnej,
od ktorej zožltli všetky ulice
v meste. Ticho zatláčajú
do zeme mikroskopické čiastočky odumretej kože starého

literárna terasa denníka Pravda 35

Sobota 18. júna 2016
Príloha denníka Pravda

Stano Kočiš FOTO: ARCHÍV J.K.
otca, ktorý tu pred chvíľou
niesol nákup z Jednoty. Prach
sa na ne lepí ako mokrý sneh
na snehové gule. Snehuliak
stojí nakrivo a má ovisnutú
mrkvu. Hrniec je tiež už starý
a deravý. S novým kastrólom

Mám ísť von? Von medzi
ľudí? Nikto o mňa nestojí,
každý sa mi radšej vyhne...


Hocijaký blázon má nárok
na blaženosť, len ja, blázon
najbláznivejší, len ja nie.
Ospalá sentimentálna hodina,
ježišmária, keby sa už skončili
tieto neznesiteľné dni, týždne,
roky, keby už bol konečne koniec. Starý nevľúdny pes breše.
Nikto nezavolá. Nikomu nemôže chýbať vyplašený
pohľad...
Dosť!!!


Jar. Prívetivá jar. Slnko, belasá obloha, pekné ženy, túžba
vlastniť ich, pomilovať, nežne
šepkať skomolené nezmysly...


V čakárni na zázrak je všetko
nenormálne...
V čakárni na zázrak sa topí
sneh...


Nikto nám nepomáha, keď
treba.
Nikoho nedojíma samota
tuláka...



na Silvestra a strašili na cintoríne? Hahahahahahaha...


Ospalý, malátny, unavený, zlý.
PRÍZRAKY...
ŠIALENÉ... ŠIALENÉ...
OKO NA CVERNE...
TÉMA: „Hlad...“


Proti všetkému. Slnko. Slnko. Slnko. Deň. Každý deň má
svojho advokáta. Skús pochopiť belobu sviežeho oka...
Pokľakni. Pokloň sa, smieš...
Dnes smieš veľa, veľmi
veľa... Napi sa čistej vody,
ochutnaj čerstvý chlieb... Modlitby sú ešte nové, ako zo škatuľky... Poukladané v rovnošate ako kocky cukru. Pokánie...
Treba ďalej žiť?

Pochmúrna obloha, životná
banalita,
skôr poskok, nie kráľ,
spasiteľská bytosť s očami
dokorán,
zaspávanie, polospánok,
únava,
šialená únava, výpadok
prúdu,
tma a zimomriavky
v končekoch prstov.


Spôsoby závratného uvoľnenia. Nič svetoborné, len donebavolajúce zúfalstvo. Skúpa
jar. Slnko zamorené dažďom
a beznádejou, ktoré popieram.
Dramatické rozuzlenie. Skolabovanie.
Jedovatá myšlienka. Májové
zauchá, májové čerešne. Zase
pokánie. Zase otázka: „Treba
žiť?“


Čo všetko by bolo krásne,
plytvanie nežnými slovami,
jazyk utopený
v slinách, jazyk nehanebný,
čo zase chce omieľať?


A už ma obkľúčili roje svätých slov, pomotaný jazyk, liturgia obrov poézie, šlam–šlam
–šlamastika, dogmy, inotaje,
obojručné bombardovanie,
skloňovanie slova PENA.
Ó, hm... Každý blázon si
odhryzne a uteká preč, preč,
filozofujúca slintačka...
Vytriezviem...
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Každý blázon poškuľuje
po večnosti.
Pomútené zbrane vestálok.
Spal som celý deň, celú noc
a celý deň –

polovica mája – a moje dni, to
už ani nie sú dni, sú to mátohy
hrozitánske, ťahavé mloky...
Stále sa pofľakovať po svete
s myšlienkami čiernymi,
s myšlienkou jedinou, poslednou, definitívnou... Napíšem
knihu... Bude sa volať
NOŽNICE –



Básne

Je čas veľkých jarných
búrok...
Čas jarnej melanchólie
nastáva, prichádza práve...
Teraz...





Prečo som dnes v noci nedodýchal? Prečo kradnem planéte kyslík? Vonku je horúčava,

Nemám nič okrem túžby
po oslobodení...
– Ústrky a blamáže, kamufláže,

to aj tak nie je ono. Zepter sa
hodí tak akurát hokejistom
na hlavu. Veľký, modrý reklamný nápis na bielom podklade. Zepter. „Kukaj na totych
Rusoch, šerpenky maju na hlave,“ poznamenal ktosi v krčme.
Rusi prehrali tri dva. „A čo, aj
tak chleba lacnejší nebude,“
povedal svokor a potom prečo
máme svokrovcov tak radi. Ale
hokej väčšinou spája. Keď sme
boli majstri, skín objímal v krčme pankáča. V tej chvíli pomätenia mi aj ten skín bol sympatický. Veď mal byť aj prečo,
takého zloducha to mohlo stáť

viac úsilia, ako doktora zachrániť životy detí v Afrike. Časom môžu byť aj tí najväčší
rivali najväčší kamaráti. Našli
si to svoje, spoločné. To čo ich
kedysi spájalo a spája dodnes.
Tá rivalita a niekedy aj nepriateľstvo. Teraz si sadnú spolu
na lavičku. Hneď vedľa prezidenta. Domáci dajú góóóle
a bránky a idú domov oslavovať. Prezident im zablahoželá
a povie, že ak by čokoľvek
kedykoľvek potrebovali, nech
sa ozvú. Ostatní sa tiež ozvú,
ale kým nebudú majstri, tak
čo chcú. Nakoniec spadla

do jamky a urobila na päť
sekúnd radosť malému chlapcovi, kým nezačali odznova.
Sestry guľôčky sú znovu natlačené v obrovskom plátennom
vreci. Cez šnúrkou stiahnutý
otvor na ne dopadá lúč poludňajšieho svetla.

Vo vlaku z Bratislavy

V kupé sa o seba opieral
milenecký pár. Ani nie tak
milenecky, ako sprisahanecky,
kde by možno ona aj chcela,
ale on nie a nakoniec to dopadne tak, že on bude chcieť
a ona nie.

hanebné pupky. Lotroviny.
Gambaté radodajky (dalo by
sa to poskladať, vytriediť
a urobiť niekoľko lyrických
textov, predať ich za pár
drobných na pivo...)


Bývali u mňa: Bubon, Mačky,
Psy, Vrabce, Pleseň... Chýbajú
mi kamaráti, ktorí mi boli
ako bratia... Chýba mi Rudo
Sloboda – spomínaš, si mŕtvy
bráško, ako sme sa ožrali

Vajnory

Kde si naposledy pred dvanástimi rokmi nemohol nájsť
správny perón. S veľkými hodinkami na ruke, až ti otec povedal, či sa nebojíš, že do teba
Perún udrie. S vízami čerstvými ako rožky z Jednoty si
utekal na intrák. Pobaliť sa
do lesa. Odpratať sa do krajiny
inej, veľkorysej. Odkiaľ Dzurinda vyzeral ako reformátor
a nie ako korupčník.

Koniec

Nedopovedať, skončiť tam,
kde to nikto nečaká. Dá sa to

Svetlomodrá obloha, nebo
ako palcové titulky v novinách, v čiernej kronike...
Slnečno, ale chladno. Ticho.
Deti sa vonku beztrestne
naháňajú so psami, počujem
ich a závidím. Deťom závidím
veľa, mnoho...


Pokojné ráno – konečne
ticho. TICHO!!! Už tretí deň
som sa nevyspal. Vysadil
som tabletky na spanie,
ani neviem prečo.... Päť dní
som nefajčil. Mám poriadny
absťák. Bolí ma hlava. Pália
ma oči, cítim čudnú osamelosť... Božemôj...
len vtedy, keď ja sám ešte neviem, kedy skončím. Len tak
zastanem a ďalej už píšu iba
zotrvačné myšlienky čitateľa.
Neplánovať koniec. Bez vzorca. Porušiť vzorce. Písať novú
matematiku. Neopakovať Fouriera a Einsteina. Slovo dáva
väčšiu slobodu. Ukončiť, nedopovedať, nedokazovať. Príbeh nestojí na dokazovaní. Príbeh stojí, ide, stojí, ide&60;:

Hokej

Prekvapiť sám seba. Tešiť sa
na to, čo z toho vznikne. Ako
to napíšem. Robiť to isté, čo

Ján Buzássy

Ján Buzássy ©

Kauzy

Tie hodnoverné historky, kde vražda
je len zaschýnajúcou plesninou,
a veľkopodvod zatrpknutá fraška,
si nájdu aktuálnych hrdinov.
V tomto žijeme, kauzy u nás bijú
ako hodiny, čo visia na stene,
s obavou pozeráme na rafiju,
ukáže – dobro a zlo sú zrastené?

Z vojny, po vojne

Ľudia sa bozkávali na peróne,
na inom peróne ich čakal vlak,
jak v demilitarizovanej zóne
všetko je rovnako, a naopak.
Vlaky meškajú, dávno stoja v poli,
to napraví vojnová pálenka,
je z repy, niekto sa ňou holí,
je ostrá, zahmlená, no pritenká.

Jarné šalenie

Stratená sýkorka preletí vôkol domu,
sedí mi na okne a ďobe do rámu,
mačiatka zápasia, iste sa dochrámu
na starom koberci, ktorý im šuští k tomu.
Trávy sa zbláznili, šplhajú hore k plotu,
temné a šťavnaté, z nich svieti púpava,
s mladými lístkami vietor sa pohráva,
aj drozd sa zamyslel, nevie im trafiť nôtu.

Pavučiny

Nie, pavučiny horia, nemysli,
ako je s domom, žime v tlaku slov,
v ktorých sú poklady aj nezmysly,
ale sa týči nad tým všetkým krov.
Pavúky pracujú a spolu s nami hynú,
ešte tu žije z leta lanský komár,
bzučí za večera ako únik plynu,
horia pavučiny, predsa sme tu doma.
som robil pri hokeji, keď
sme sa dostali k mantinelu
a ja som bol s pukom otočený
chrbtom k protihráčovi.
Nevedel, čo spravím, lebo
som to sám nevedel. Klamal
som telom. Ale neklamal
som len protihráča, klamal
som aj sám seba. Rozhodoval
som sa v zlomku sekundy.
Nemal som plán. Do poslednej chvíle som nevedel,
čo spravím. Nápad prišiel
v zlomku sekundy. A ak mi to
nevyšlo, tak to nebolo kvôli
zlému nápadu, ale kvôli
chabým zručnostia.

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

