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Úvodník
Milí naši čitatelia,
pred očami máte zhmotnenú alebo virtuálnu podobu
šiesteho čísla trojmesačníka Slnečník. Tešíme sa
skromne, že ho môžeme z viacerých hľadísk označiť
za výnimočný. Tentoraz, napríklad, vychádza v skrátenej
časovej perióde. No nie je to výnimočné? Niežeby sme
nemali aj dostatok inej práce, keďže ho tvoríme z čistej
vášne k umeniu a bez finančného zisku, potrebovali
sme sa však prispôsobiť podpornému grantu, vďaka
ktorému mohlo aj šieste číslo Slnečníka reálne vyjsť.
Za túto podporu ďakujeme spoločnosti Reydel a taktiež
Nitrianskej komunitnej nadácii, nech vám Slnko svieti
na cestách. Avšak, čo nás a rovnako aj vás môže v tomto
limitujúcom období tešiť ešte väčšmi, je aktuálny obsah
Slnečníka, ktorý po kvalitatívnej ani kvantitatívnej
stránke nijak neutrpel, práve naopak. Zato sme vďační
aj novým prispievateľom, ktorí ho svojou tvorbou
obohacujú, a vyzývame zároveň aj ďalších – posielajte
na slnecnik.redakcia@gmail.com, budeme sa tešiť
a tešíme sa už teraz! Bodkou za úvodom vítam nové
spolupracovníčky v redakčnom tíme Slnečníka: Máriu
Pažmovú a Danielu Lysú. Dúfam, že sa im bude fluidum
nášho Slnečníka páčiť. A vám tiež, príjemné čítanie!
Juraj Majtán, šéfredaktor
text { 3 }

Gabriela
Grznárová
poézia

(MOMENTKA SO SALOME)
Ráno pije horkú čiernu kávu,
zvyšky spánku do nás zatĺka.
Vonku vedú jeseň na popravu.
Padla prvá hlava jablka.
Opieraš sa o mňa ako o kmeň
stromu, čo má vetvy prinízke.
Presne ako vlani, len si spomeň
na to dievča s hlavou na miske.

(TÁTO DEDINA, TENTO VEČER)
Dedina ako v balade
pritiahla súmrak v sivom koči.
Deň kľačí s hlavou na kláte
a lampám zakrývajú oči.
A u nás nuda od včera –
lepíš sa z črepov čínskej vázy
a dúfaš, že ti uveria.
Dom čaká sólo pre dva hlasy.
Vystrihujem sa z papiera
do tvaru, čo nič nepokazí.

(JEDEN DECEMBROVÝ PODVEČER)
Dnes, v o tri čísla väčšom nebi,
vyčkáva súmrak na dary.
Tam možno niekto zabalí
aj tvoje večné keby, keby…
A možno práve do balíčka
z belasých pár a mliečnych ciest.
Čo všetko sa dá z neba zniesť,
tak neváhaj a chvíľu vyčkaj.
Záhradou blúdi slepá zima.
Keby si chcel, tak nechytí ma.
Danajské dary bez záruky.
Súmrak ich ťahá po meste.
Hore dávajú po hviezde,
len ty máš večne prázdne ruky.
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(Z OKNA HOTELA METROPOL)
Oproti slepá lampa vzlyká.
Po strechách steká šansón o nás dvoch,
ulicou kráča gotika a boh,
dnes celkom sám a bez dáždnika.
Kým zájde za roh tohto mesta,
poberie všetkých, čo sa zmestia.

(NESKORO)
Polnoc sa blíži, bije dvanásť,
čas si zas nechal bradu narásť,
kone už hrabú a princ mešká.
Tma sfúkla sviece, hudba nehrá,
láska je hra a (občas) prehra,
tak šup, šaty späť do orieška.

(ZVEDAVÁ)
Vyčkávam za rohom
nemého anjela.
Krídlami naznačí,
čo mi dnes nadelia
vianoce na blate.
Dážď beží po strechách
v maminom kabáte,
rozpaky a tvoj strach,
čo mi dať pod stromček.
Zázraky dovolia –
z balíčka rozviažem
srdce zo šúpolia.

(ČAS JE RELATÍVNY POJEM)
Všetko, čo nám dni nadelia,
ukryjem do dvoch plných dlaní.
Na stromček vešiaš anjela.
Za jedno krídlo ako vlani.
A dni sa krútia dokola.
Do zimy, jari, mdlého leta.
Čas skryjem ako Pandora
do skrinky všetku špinu sveta.
Nekonečnosť sa láska v nás
na jednom krehkom krídle zmieta.
Len taký bezvýznamný čas.
Len jedna malá holá veta
uprostred ukričaných fráz.
Zatvorím dlaň a znova je tam.
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Matej
Matúš
reportáž
(LITERÁRNE SLNENIE)
(INDIÁNSKE LETO)
Možno raz nájdem, čo si stratil –
to, čo už dávno mlčky zvoním.
Vraciam sa s letom z krátkych tratí,
kočujem v hrivách divých koní.
Kým prehovorím rečou kmeňa,
čo v tvojom srdci oheň zažne,
dávaš mi indiánske mená:
Som Tá, čo seba berie vážne.

(ZO SNA)
1
Vždy každý večer čítam snár
a hľadám sen, čo sa mi nestal,
kým tvoju tvár si berie jar
na smutné fialkové miesta.
Nakoniec si ťa obľúbi
deň, vyzbrojený po zuby
a noc, tak podozrivo mladá,
v mojom sne tvoje stopy hľadá.
2
Ráno sa zbláznil zlatý dážď
a všetci majú žlté dlane.
V tom sne sme boli každý zvlášť.
Našťastie nevieš, čo sa stane.
Nakoniec si ma obľúbi
deň, vyvrátený naruby.
Do starých záhrad z neba padá
vždy kúsok mňa a kúsok hada.

”

Gabriela Grznárová (1969)
Narodila som sa v Topoľčanoch, kde v súčasnosti žijem
a pracujem v správcovskej spoločnosti. Od detstva mám rada
literatúru a umenie. Poéziu som začala tvoriť v 90-tych rokoch.
Moje básne boli ocenené v mnohých literárnych súťažiach
(Literárny Zvolen, Krídla Ivana Laučíka, Literárne Topoľčany,
Básne Asseco Solutions...), boli uverejnené v periodikách Pravda,
Nové slovo, Slovenské pohľady, Dimenzie, Kultúra atď. Zazneli na
literárnych festivaloch v Hodoníne, Banskej Bystrici, Ružomberku,
Skalici, Senici, v literárnych kaviarňach, v rádiu Lumen a Regina.
V súčasnosti pripravujem vlastnú básnickú prvotinu.

Náš človek nasadá do auta. Bude to tesné, ale verí si.
Literárne slnenie, to znie hrdo. Tam nechce chýbať, hlavne
preto, že bol pri vzniku myšlienky, konceptu a ďalších
vecí, čo nevyzerajú, že sa dajú dotiahnuť do konca za dva
dni a s nulovým rozpočtom. Ale život je plný prekvapení,
prečo neinvestovať trochu dôvery. Tonu alebo dve. Cesta
po večernej diaľnici na trase Bratislava – Nitra je vcelku
romantická, ak si odmyslíme slabú šeroslepotu. Cesta ubieha,
ručička na tachometri sa trhá, ukazuje nesmierne cifry –
100 km/h, v momentoch priam 105 km/h. Livin la vida loca!
Tesne pred šiestou hodinou dostáva náš človek telefonát:
„Kde si?“ Bez klamstva v duši, náš človek sa priznáva, že
je na ceste za poznaním a každá prekážka ho vlastne len
posúva dopredu. A zároveň, že bude v Trafačke o necelých
10 minút. „Tak to na teba teda počkáme,“ vraví človekov
spoluredaktor Rudi. Darmo, spolupracovníkov si treba
vedieť vybrať náhodným výberom. A je to tu, náš človek
zľahka zošľapáva brzdu, točí volantom doprava a zastavuje
na kamienkoch, čo sa tvária ako parkovisko. Otvorí dvere
svojej priateľke, lebo je gentleman od kosti a nielen preto, že
v mladosti prečítal sériu článkov o samurajoch. (Bushido je
cesta, svätý grál je cieľ.) Na prvý pohlaď to vyzerá dobre, ako
vždy. Trafačka je super miesto – majú tam bar. A na stene
obrazy. A tak. Vlastne, je toho trošku viac, ako inak. Ale treba
si nechať eso v rukáve a niečo aj na obrazotvornosť tých
lenivých tvorov, čo sa nazývajú čitatelia. Ale v dobrom! Náš
človek sa zvíta so zbytkom redakcie a dokonca aj s nejakými
fanúšikmi toho, čo rád nazýva literatúra a kultúra. Silné
slová, iste. Ale je to zároveň výzva. Veď definujme si, čo je
kultúra. Alebo radšej nie. Radšej opíšme skutkovú podstatu
činu, ktorý sa zatiaľ nestal. Sú tu ľudia, ktorí prišli s určitým
zámerom a sú pripravení odpáliť show. To sa nášmu človeku
páči a tlieska. Proste, účasť hojná, len ľudí prišlo pomenej.
Ako prvý nastupuje šéfredaktor Juraj. Niekoľkými vľúdnymi,
vhodne zvolenými a zrozumiteľne sformulovanými vetami
predstavuje Slnečník. Vyslúži si zato primeraný potlesk
a zároveň dáva šancu hudobnému hosťovi Miloslavovi
Kollárovi, aby predstavil svoj dúhový repertoár. Zahrá
nám a zároveň sa zahráva s nami. A my mu tlieskame, aké
zvláštne! Protest songy plné lyriky, satiry a tých daľších vecí,
čo majú v sebe priveľa rôznych i, alebo y. Som rád, že nám
hrá, a on je rád tiež. Je skvelé vidieť človeka, čo si rád zahrá
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Hudobník Peter Hupka
a nie je v tom sám. Vivat Beňovský! Ehm. Teraz prichádza
na rad Milo číslo 2, bývalý šéfredaktor a duchovný spoluotec
Slnečníka verzie 1, a. k. a. Miloslav Špoták. Bez neho by sme
tu asi neboli. Alebo boli, len úplne iní. Privíta nás vľúdne:
„Vitajte na kurze skladania poézie,“ a potom sa rozdajú básne,
nastrihané na elegantné pásiky. Všekty tu už predtým boli,
v predchádzajúcich Slnečníkoch, ale kedže ich s najväčšou
pravdepodobnosťou aj tak nikto nečíta, sú ako nové. A nám
prináleží neľahká úloha, zložiť ich tak, ako ich autor stvoril.
Po prvom zbežnom pohľade na to, čo sa nám dostalo do rúk,
náš človek neverí, že by akýkoľvek autor bol schopný zložiť
tieto riadky tak, ako ich sám stvoril. Ale to je súčasť výzvy
a zároveň zábavy. Let the fun begin!
Každý stôl (a nie je ich málo, najmenej… päť) dostáva dva
kusy neumelo zostrihaných básní a lepidlo. Čo sa stane
teraz? Napätie sa stupňuje. Ale Milo bol exaktný. Zložte
báseň! Účastníci idú nekompromisne na vec, lepidlo
a invencia, dve základné ingrediencie sú zastúpené
v nadmieru hojnom počte, môžeme tiež povedať, že všetci
prepadli ošiaľu a snažia sa zvíťaziť za každú cenu!
Bez kritérií, ktoré by víťazstvo podmieňovali, je to vcelku
skvelá zábava na dlhé zimné večery. Náš človek to môže
len odporúčať všetkým čitateľom. Minúty letia, riadky
s tajomnými veršami menia majiteľov, poradie a zmysel,
stávajú sa súčasťou niečoho nového, väčšieho, veľkého snáď
ako, povedzme, slon. Lebo myšlienka je väčšia ako slon. Slon
je v zásade tiež len myšlienka, ktorá sa týka zvieraťa, zhruba
vo veľkosti slona. Bez mena Slon a koletívnej predstavy,
vzťahujúcej sa k tomu tématu, by bolo podstatne ťažšie
zastať jasný postoj k slonovi (pritom slon ako taký chce
len v kľude žiť na savane či v pralese, žrať zeleninu a mávať
ušami). Ale to už asi trošku odbieham (zhruba rýchlosťou
slona). Späť k téme! Aká vlastne bola? Aha, skladanie básní
z papiera. Na počudovanie to vypálilo omnoho zábavnejšie,
ako by si náš, prípadne nejaký iný človek, mohol myslieť.
A to je stále len prvá časť zábavy, ktorú nám táto nevšedná
aktivita poskytla. Prílev invencie núti každého súťažiť naplno
aj so sebou. Riadky kódu, pardon, rýmov, veršov alebo proste
nakopených slov menia majiteľov. Vzniká niečo nové = skladá
sa poézia. Proste, je to víťazné ťaženie napoleónskej armády
slova počas plného leta, žiadna studená snehová búrka
neoprávnenej kritiky nezastavila to, čo sa v prítomnom
okamihu javí ako skvelá, bohabojná a vcelku obstojne
zmanažovaná zábava.
A to ešte prichádza vyvrcholenie, grande finale, v podobe
čítania týchto prenádherných výplodov časového limitu
a nejasnej predstavy o prapodstate básnického remesla!
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Náš človek ako prudko subjektívneho víťaza berie Peťa H.,
ktorý bezostyšne dopísal chýbajúce verše a zhudobnil, čo sa
dalo. Niežeby ostatní učastníci zaostávali za latentnou
absurdnosťou okamihu, len proste je len jeden víťaz, či už
ide o súťaž v jedení, alebo vedení. Akokoľvek, najväčšie
pozitívum je fakt, že vďaka bohatej, zhruba stopercentej
učasti zúčastnených nieto porazených v pravom zmysle.
Každý sa zúčastnil, každý bol odmenený potleskom,
15 sekúnd slávy zaslepilo nejedno inak skromné superego.
A tak si môžeme spoločne, v dobrom rozmare vychutnať
niekoľko daľších rádobysongov, tentokrát od Peťa.
Ako skúsený cestovateľ, fotograf a skvelý motač slova nám
predkladá viac, ako sme čakali. Každá jeho ďalšia sloha
vyvoláva viac a viac čohosi… pozitívneho, vrcholiaceho
potleskom a niečím, čo sa dá označiť ako nepodmienene
dobrá nálada. To je motivácia k aktivite, ktorú by náš človek
doprial každému jedincovi, zúfalo zápasiacemu s neprajným
osudom (prípadne zápasiacemu s prajným osudom,
pretože ľudia sú divní). A opäť nasleduje mladý ogitarený
gentleman Mr. Kollár, ktorého songy sú skvelým doplnením
náhle vzniknutej poézie okamihu, nepostrádajúce hĺbku
a satirický rozmer. Haleluja! Koľká chvála na všetky strany,
náš človek sa cíti ako posol dobrých správ. A to ešte stále
nie je všetko! Vyhodnocujúce slovo šéfredaktora nás prináša
bližšie k uvedomeniu si, že sme úžasní, čarovní a celkovo
úplne najskvelejší. Potom sa do tej inkriminovanej reči
započúvame a zistíme, že nič také nevravel, ale to už náš
skvelý pocit zo seba, života a vesmíru tak všeobecne nemôže
zmazať. Ešte snáď stojí za spomenutie jeho naliehavá túžba
privítať v radoch autorov každého, kto cíti potrebu vyjadriť
osobné, vnútorné pocity formou, ktorá má zmysel, ulahodí
oku, prípadne svojou hodnotou presiahne nejasne stanovené,
prudko subjektívne kritériá, ku ktorým je redakcia kvôli
nedostatku príspevkov momentálne odkázaná. Žite, píšte,
buďte svoji!

Potulný muzikant Miloslav Kollár alias Miňo

A pošlite nám o tom písomný záznam, priatelia. Teraz sa náš
človek musí vzdialiť a prinavrátiť sa do medias res o hodinu
neskôr, len aby zistil, že udalosť výrazne nabrala dynamiku
(a to ide trošku na úkor detailov). V skratke, teraz sa už
spievajú aj čerstvo zrodené novotvary, stačí, aby ktokoľvek
z duchom prítomných napísal slovo (väčšinou pomerne
bizarné, zišla sa tu pekná sebranka) a z nich vzniká song
okamihu, pieseň, čo podčiarkuje miesto a čas svojho vzniku
a ktorá zároveň tento pamätný okamih neprežije. Náš človek
slzí radosťou a verí, že nie poslednýkrát zostal presiahnutý
zážitkami, ktoré mu núkajú mnohí skvelí ľudia okolo neho,
so spoločnou, ťažko definovateľnou psychotickou črtou.
*Akcia Literárne slnenie sa uskutočnila 13. 10. 2016
v nitrianskej Trafačke. Udalosť v podobnom duchu nebola
prvá ani posledná.
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Lucia
Lenická
poviedka
(EXECUTORUM)
Jana
vošla sebavedome dnu. Ani v situáciách, akou bola
táto, nedávala najavo neistotu či slabosť. Zamrežovala
ich za paragrafy, chcela či musela, keď nastúpila na
prestížne Kolégium spravodlivosti Diké vo Vodopádoch.
Odnedávna aj za provokatívne X, vďaka ďalšiemu levelu
svojej kariéry. Valkýra, tak ju zvykli prezývať niektorí
podriadení, ako sa neskôr dozvedela a nebola si celkom
istá, prečo.
Zápach vonných tyčiniek zavetrila už pred vchodovými
dverami. Otvorila jej zrelá žena v dlhej sukni
a s množstvom doplnkov na prstoch, zápästiach, krku,
ušiach a ktovie kde inde, a pozvala ju ďalej. Jana si vyzula
topánky ešte pred bytom. Bosá ich v chodbe položila
a postupovala za štrngotom šperkov do miestnosti
a potom ešte do ďalšej. Ani nevedela, kedy presne jej do uší
udrela hudba. Nejaká kmeňová meditačná ezoterika, niečo,
čo by mohol v orákule očakávať asi každý.
„Doma si takéto nepúšťam, ale páči sa mi to,“ rozhovorila
sa železná Jana. Indira sa otočila z druhého konca
miestnosti, kde svietili čajové sviečky, zadívala sa na ňu
a pousmiala sa. „Posaď sa, prosím,“ prizvala ju gestom.
Jana sa necítila celkom komfortne, bola trochu neistá,
zaváhala, no rýchlo sa to snažila zakryť vyzliekaním
kabáta. Upriamila sa zároveň na ponúkanú stoličku,
nevedomky vtiahla brucho a vykročila k nej.
Aj vedma si sadla. V prstoch už objímala karty,
premiešala ich a vyložila v kôpke na stôl. „Nech sa páči,“
ponúkla. „Vezmi si ich, zamiešaj, neprezeraj a roztiahni
pred sebou uprostred stola do plynulého pásu.“
Jana priam lačne schmatla karty (aj samú ju prekvapil
náhly popud) a začala ich miešať. Miešala dlho,
naťahovala čas, kým si lepšie nezvykla na situáciu
a zatiaľ si premeriavala osobu, sediacu pred sebou.
*
úryvok z konverzácie na My Favourite Social Site –
MFS dot com
JANKA says: kde si? od vcera sa ti snazim dovolat!
13.51
Mishel says: co sa stalo?
13.52
JANKA says: musis prist! to sa neda takto!
13.52
Mishel says: si v poriadku?
13.53
JANKA says: nie som! vcera som bola u tej vedmy...
13.54
Mishel says: a??? ake to bolo?
13.54
JANKA says: tak prides?
13.54
JANKA says: strašidelné
13.55
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Mishel says:
13.56
JANKA says:
13.56
Mishel says:
13.59
JANKA says:
15.00

pridem... dnes vecer? popoludni?
cim skor, prosim, ja som doma, prid sem,
prosim
dobre. pridem, hned ako sa uvolnim.
dobre

*
„Naozaj zaujímavé tetovania,“ skúmala Jana Indirine
ramená, keď domiešala, no karty stále držala v rukách.
„Si narodená vo februári či marci?“ Ryby plávali každá
opačným smerom. „Nie,“ zasmiala sa Indira bez
vysvetlenia, čo sa Jany trochu dotklo. Snažila sa, ale
zatiaľ nič na tejto situácii ju nepresvedčilo, aby sa
v nej cítila dobre. Napriek tomu rozhodnutie skončiť
to bolo ešte stále v nedohľadne. Roztiahla pred sebou
pásik kariet a zaťato pozrela pred seba. „Takže takto to
prebieha? Zakaždým?“ z Janinho hrdla vnikla do éteru
čiastočka opovrhnutia. Indira širokým úsmevom tento
náznak odignorovala. „Závisí na tom, kto sa pýta. Teraz
posuň prstom ľavej ruky tri karty smerom ku mne
a vyslov svoju otázku.“ Jana zasa zaváhala. Tri karty, tri
karty... „A podľa čoho ich mám vytiahnuť?“ opáčila sa
v zmätku, keďže si svojou otázkou a vlastne ani tým,
prečo sem prišla, nebola až taká istá.
*
Pred nejakým časom jej do kancelárie priniesli poštovú
zásielku – balíček, pokrkvaný ako z opačného konca
Zeme, presnejšie z Etiópie. Nespomenula si však
na nikoho, koho by v Etiópii poznala, nieto takého, čo
by jej odtiaľ mal posielať balíčky. Ale na zaškvrnenom
papieri bez diakritiky stálo jasne napísané jej meno:
JANA ZELEZNA
FERRUM EXECUTOR OFFICES
STOKLASNA 111
VODOPADY
XXX
Keď sa z neho vynorila háčkovaná voodoo bábka
s ihlicami pichnutými do ramien, dostala strach
a celkom vážne a veľmi náhle zapochybovala... O sebe,
o tomto momente, o svojej minulosti, nehovoriac
o budúcnosti. Dostala závrat. Toto obdobie bolo
jednoducho sériou nepríjemných udalostí a v tomto
momente by najradšej do seba hrkla nejedného panáka.
*
„Ja som si však nie celkom istá otázkou,“ povedala
niekoľko dní po prijatí čiernej bábky (s ktorou sa
vedme nechcela priznávať) vo vodopádskom orákule.
„Len nejakým spôsobom cítim, že mám byť teraz tu,
na tomto mieste.“ Indira vycerila zuby v úsmeve, vlastne
sa celý čas na Janu iba usmievala. Jej tvár pripomínala
psovitú šelmu, oči jej iskrili. „Vysuň tri karty smerom
ku mne. Ktorékoľvek – raz, dva, tri. Potom sa môžeme
rozprávať.“
Jana sa teda vzpriamila, zhlboka nadýchla a so zavretými
očami pomaličky vysunula tri karty.
*
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Micha sa dívala na dolámanú kamarátku. Sedela v hlbokom
kresle, celkom na dne, schúlená v čiernom klbku, pôsobiac
vyžmýchane. Ustarostene podišla k nej a sadla si na zem.
„Jani, tak čo sa tam stalo? Čo ti je?“
Jana prstom ukázala na diktafón na stole. Celá sa
rozochvela, no jej bájna vôľa vyrovnať sa so všetkým
vynikala aj v tejto chvíli. Bojovala. „Celé som si to
nahrala. V taške som mala zapnutý diktafón. Môžeš si to
vypočuť, ak chceš,“ prehovorila pevným hlasom. „Sama to
nesformulujem, ani nechcem a... Od včera som dosiahla
niekoľko vrcholov hrôzy, takže ďalšíkrát je to už jedno...
Prosím, chcem, aby si si to vypočula.“
Micha, nepripravená na nadchádzajúce, špúlila oči ako ryba,
sčasti preto, že nevedela, čo povedať, sčasti pre zdesenie,
prekvapenie či trpkú zvedavosť, všetko lákavé vlákna bytia,
postavila sa zo zeme, podišla k stolu a zapla diktafón.
POWER ON
PLAY
(úryvok)
šumenie-šumenie-šumenie-šumenie-šumenie-šumeniešumenie-šumenie-šumenie-ššššššššš...
... vidím tvoje brnenie, v živote sa správaš, akoby si bola
zo železa... ostrá a prísna, s ničím sa nebabreš....
ššššš...
... za takýmto brnením sa ale často skrývajú živé elementy,
ktoré nositeľ buď dusí alebo zmrazuje... a tie buď hnijú
alebo kostnatejú...
ššššššššššššš....
... figuruješ vo svete v nejakej role spravodlivosti? Držíš
kladivo, v pravej ruke.
Nádych. Výdych. Nádych.
Nie. Kladivá nepoužívam. A medzi ľuďmi predsa treba
niekedy nastoľovať poriadky, či nie? Takých ľudí predsa
treba... Je na tom snáď niečo zlé?
Nepovedal nik, či dobré, či zlé... Existujú predsa aj
inak pomenovateľné sily, než len dobro a zlo. Strach
a premnohé výčitky svedomia, napríklad... Ale tu... hmm...
tu sa ich nikto nezbaví. Alebo čakáš opak?
Čo ty vlastne ľuďom ponúkaš?
Takže žiješ bez očakávaní. To je dobre. Ale bojíš sa.
A strach ťa ku mne doviedol, pravda?
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššš...
Poznáš jeho meno? Vieš tento strach pomenovať?
Nepovieš mi práve toto práve ty?!
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššš
Ach. Keby som mala žiť život každého, kto sa ma na niečo
opýta... – posmech – to by predsa nechcel robiť nikto.
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššš...
Nuž, žena, žila si nezlomne... ale každá hmota je
roztrieštiteľná. Ďakujem ti, že si sem dnes prišla. A...
prajem ti dobrú noc...
šumenie-chrčanie-tresk
pád-tresk-šumenie-šumenie-šumenie-úder-tresk-pádšumenie-šumenie-šumenie-šššššššššš
*
Micha vyľakane nadskočila a zhlboka sa nadýchla: „Čo?“
Jana preglgla. „Vrhla sa na mňa, zhodila ma zo stoličky
na zem,“ vravela, zatiaľ čo diktafón vydával najrôznejšie
zvuky, chrčanie, šušťanie, kvílivé stony, neprestával
drnčať, „a p...risala sa mi na ústa...“
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„Čo sa ti??“
„Prisala sa na moje ústa a začala zo mňa vysávať...“
„Ako?“
„Tak! Veď počuješ?“
Z nahrávky sa ozývalo dunenie, nasledované hlasmi ako
z pekla v cudzom jazyku. Viedli rozhovor. Občas bolo
počuť pípnutie slabého ženského hlásku, ktorý inak
celkom zanikal.
(HlASY-HLASY-hLasy-HLAsy-hlaSy-hLasy-hlasY-hLAsyHLASy-hLASY-hLASy-hlAsy-HlASY-hlASy-)
„Ach, Jani... ČO sa to tam deje???“
„Povedala mi, že v tomto tele robí ľuďom zrkadlo už
stojedenásť rokov...“
(dunenie, hlasy)
„Stojedenásť!“
(dunenie, hlasy)
„Rozprávali sa nado mnou rozmazané figúry a fŕkal
z nich oheň... alebo... sa mi to len zdalo?“
Micha vydesene načúvala.
„Hovorila som ti, že som dostala voodoo bábiku?“
„Ako?! Preboha... Nie, nehovorila!“
„Áno. A nie len takú hocijakú. Priamo z afrického Háreru.
To je v Etiópii, keby si o tom meste ešte nikdy nepočula.“
„Z Háreru?“ zaskuvíňala vystrašená Micha. „O tom meste
som už ale počula, kamoška moja! Pokiaľ viem,“ pozrela
sa na hromžiaci diktafón, „práve odtiaľ pochádza Indira
Jakkal...“
*
Micha o nejaký čas stretla Janu vonku v meste. Myslela
na ňu odvtedy snáď každú minútu a preklínala samu
seba, že ju poslala do orákula. Sériu týždňov ju vídala
utrápenú a nešťastnú, a tak dúfala, že keď takéto sedenie
kedysi pomohlo jej, môže pomôcť i kamarátke.
Od toho incidentu však ubehlo už niekoľko týždňov a ich
vzťah sa zmenil. Jana sa odstrihla od všetkých priateľov,
do tla spálila mosty za dovtedajším životom a Micha ju
odvtedy nevidela. Odmietala komunikovať. Keď ju chcela
navštíviť, neotvárala a neskôr ju upovedomili o tom, že
„pani Železná sa odsťahovala.“ V tom istom období sa
odsťahovala aj vodopádska vedma Indira.
Poslednýkrát zazrela Janu v meste. Aura, ktorá
sa okolo nej rozpínala, spôsobovala, že sa stala
neprehliadnuteľnou. Nikdy predtým ju takto nevidela,
pôsobila od základov celkom inak. Nezáležalo však na
tom, bola to ona, spoznala ju na sto percent, preto sa
bez väčšieho váhania takmer okamžite rozbehla k nej.
„Jana!“
Žena pevne stojaca v dlhej sukni uprostred davu vyzerala
ako v stave meditácie. Ani brvou nepohla, keď zaznelo
meno. Nedbajúc Micha podišla a dotkla sa jej pleca. Bola
si istá, že je to jej priateľka.
„Jana...“ Oči sa otvorili a pohľady stretli.
Na Michu sa pomaly vyceril úsmev psovitej šelmy.
„Och...“ zháčila sa náhle ako slimák, do ktorého šťuchli.
„Prepáčte...“ Janine oči nebezpečne iskrili. „Nechcela som
vás vyrušiť...“ Poškrabala sa na hlave. Vtedy si všimla,
že ramená jej zdobia dve nové tetovania. Plávali každá
opačným smerom a úspešne lovili pohľady ľudí. Sila
okolo nej bola elektrizujúca, Michu celkom odzbrojila.
Radosť z toho, že ju vidí, zamrzla. Premkol ju pocit
podobný ako vtedy v byte a akési vnuknutie jej šeplo, že
priateľku vidí naposledy. Vedela dobre, koho zrak sa na
ňu spoza Janiných očí upiera.
***
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Peter
Dvorák
cestopis

nepremokavého „survival setu“, Baži je vybavený, ale aj tak
obdivuje miniatúrne superfunkčné future vecičky, nachádza
mapu Sareku. Po hodine blúdenia medzi regálmi je čas
na odchod, a tak sadáme do auta doraziť približne 700 km do
Kvikkjokku. Na mieste určenia sme približne okolo siedmej
večer, poslednú hodinku sme viac stáli ako šoférovali a najmä
fotili „dramatické oblaky“ a množstvo jazier v okolí Sareku.

(TRIP TO SAREK NATIONAL PARK)
Rozhodnutie navštíviť Sarek na severe Švédska vlastne
vôbec nebolo v pláne. Spoločne s Bažim sme sa dohodli
na tripe do Nórska, cieľom mali byť hlavne národné parky
a fjordy. Stačila však jedna zmienka kamaráta: „Keď chceš
zažiť skutočnú divočinu, choďte do Sareku.“ Po vyhľadaní
zopár informácií na nete a zhliadnutí niekoľkých fotiek bolo
rozhodnuté.
Jazero

Blázni. Vľavo Peti (autor článku), vpravo Baži

DEŇ 1. Letenky sú kúpené, odlet naplánovaný na
4. augusta, Baži letí z Budapešti na menšie letisko Skavsta
pri Štokholme, môj odlet je z Bruselu do Štokholmu, kde
po prílete vybavujem auto. Booknuté auto nakoniec nie
je k dispozícií, dostávame namiesto toho menší Renault
Captur, zmena trošku rozladila, ale nič strašné sa nestalo.
Vyrážam do centra Štokholmu po Bažiho, kde sa po poobede
okolo štvrtej stretávame, dopĺňame zásoby a vyrážame
do Laponska na severe Švédska, smer Jokkmokk. Cestou
vypekáme muziku a kocháme sa scenériou severských lesov
a jazier. Po prejdení zhruba 500 kilometrov nachádzame
prvý flek na spanie. Nie je úplne top, ale poslúžil dobre. Stan
staviame okolo jednej v noci, bez čeloviek – aj o takom čase
je stále pomerne dobrá viditeľnosť.

Cesta

DEŇ 2. Druhý deň ráno (skôr na obed) vstávame, raňajkoobedujeme, vyrážame na sever. Pri výjazde na diaľnicu
objavujeme obrovský outlet trekových handier, topánok
a najlepších, najľahších a najnepremokavejších vychytávok
na prežitie v divočine. Prvé eurá sa kotúľaju do pokladne,
dokupujem nejaké oblečenie, ktoré chýbajú do môjho
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Už posledných približne 100 kilometrov z Jokkmokku
do Kvikkjokku je skutočne nádherných, súvislá pokrývka
smrekov a briez, prerušovaná len krištáľovými jazerami,
vyráža dych. V Kvikkjokku stretávame skupinku opitých
Holanďanov, pýtame sa ich na informácie ohľadne treku,
kde sa dozvedáme, že naša mapa nie je úplne kompletná
a chýba nám trasa dlhá približne deň chôdze (mierka je
na chôdzodni). Pri zmienke, že by sme vyrazili hneď, na nás
pozerajú ako na bláznov, tak to vzdáme a ideme nájsť kemp
pri jazere. Varíme večeru, popíjame, fotíme a odháňame
kvantá komárov, ktoré nedajú pokoj ani na minútu.
DEŇ 3. Ráno vstávame, organizujeme, balíme veci
a potraviny na približne 8 – 9 dní, ideme po radu
do informačného centra. Predtým stretávame dvoch Nemcov,
ktorí sa akurát vrátili po 9 dňoch potuliek v parku, opálení
a ošľahaní vetrom, pričom nám prízvukujú, že toto je
fakt divočina, nevyspytateľné počasie nás môže zastihnúť
kedykoľvek a dobrá výbava je nutná. Nato pozrú na moje
a Bažiho topánky a skonštatujú, že tie jeho nie sú vhodné
(hahaha). V informačnom centre zisťujeme, že dievča park
veľmi nepozná a je to len brigádnička na leto. Na ďalšie
„rady“ už nečakáme a vydávame sa na cestu. Prvá časť treku
vedie po Kungsleden, čo je turistický chodník vedúci až po
Národný park Abisko, je pomerne dobre značený, vedie cez
lesy, kopce, cez zamokrené lúky a rieky sú dokonca porobené
drevené lávky. Prvé, čo nás udivuje, je nekonečné množstvo
čučoriedok a húb (kozákov) všade, kam sa pozrieme. Jedlé
huby doslova trčia do turistických chodníkov, v podstate
nebolo možné nájsť miesto, kde by nerástli. Približne okolo
siedmej/ôsmej a po prejdení 24 kilometrov narazíme na
kempspot, v ktorom neostávame, dopĺňame v riečke vodu
a hľadáme si asi o 1 – 2 kilometre náš vlastný plácek (v Sareku
možno kempovať hocikde). Po chvíľke nachádzame parádny
spot (maximálna romantika), v blízkosti borovicového
lesíka v strede lúky. Postavíme stan, zakladáme na zahriatie
oheň, pri ktorom pripravujeme večeru. Baži varí bulgur
s tuniakovým šalátom, ja si pripravujem bulgur s hubami.
Nič sme neponechali náhode, prinesené chilli dáva jedlu
v divočine tú správnu príchuť.
DEŇ 4. Ráno vstávame, pripravujeme vločky s orieškami
a čučoriedkami, lepšie raňajky si ťažko predstaviť.
Pokračujeme smerom na Aktse, čo je malá osada na brehu
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Táborenie

jazera, odkiaľ sa vyráža dovnútra Sareku. Prvé dva dni
šliapania vedú totiž po východnom okraji Sareku, väčšina
hikov dovnútra parku začína práve v Aktse. Druhý deň
hiku ale odkrýva krásne scenérie a dáva tušiť, čo nás bude
čakať vo vnútri parku. Túlame sa po kopcoch, lesoch,
fotíme „dramatické oblaky“ a močiare, prekračujeme
ohrady pre sobov a večer konečne narazíme na brehu
jazera na prístrešok. Padne vcelku vhod, nemusíme stavať
stan, zhodíme bágle a len tak sedíme. V tom sa objavuje
v prístrešku Andrew, Rus narodený v Litve a pracujúci
v Londýne. Na otázku, či nám nebude vadiť jeho spoločnosť,
odpovedáme záporne, Andrew zhodí batoh a vytiahne si
ponožku zo zadku... Pozeráme na seba, na Adrewa, ale
Andrew nenechá nič na náhodu a hneď vysvetľuje dôvod
svojho konania. Vraj pri trekovaní sa mu „zaparuje zadok“
a on našiel recept. Podobné problémy sme doposiaľ
neobjavili, krútime hlavou a vieme, že s chlapíkom bude
aspoň sranda. Andrew nám začne ihneď ukazovať jeho
ultraúsporné trekové vybavenie, batoh, spacák, bunda všetko
je z nám doposiaľ neznámeho materiálu vážiaceho zopár
gramov. Andrew pokračuje v módnej prehliadke a hodnotení
všetkých známych trekových značiek. Pred spaním ešte
vztýči na móle bielu zástavu, aby dal znamenie, že po nás
treba prísť ráno loďkou. Nebyť jeho, asi by sme tam doteraz
čakali. Po jeho dlhých monológoch sa ukladáme všetci
na spánok. Z prístrešku počuť už len hlasné chrápanie.
DEŇ 5. Nasledujúci deň sa budíme do chladného, daždivého
rána, Andrew si obliekol svoj špeciálny ultraľahký návlek
vyzerajúci ako lyžiarsky overal z 80-tych rokov, vraj
absolútne vodeodolný a, samozrejme, vážiaci iba pár
gramov. Dostávame sa na druhý breh do osady Aktse, kde
čakáme, kým neprejde dážď. Mení sa na slabé mrholenie,
a tak vyrážame do kopca, smer Skierfe, čo je vrch týčiaci
sa nad deltou rieky Rapa, z ktorého by mal byť brutálny
výhľad na deltu. Dostávame sa nad pásmo lesa, na plošinu,
kde zablateným chodníkom pokračujeme ďalej. Prestáva
pršať a začína sa dvíhať aj hustá hmla. Vidíme, že to, čo sa
nám črtá v diaľke, bude niečo výnimočné, uzávierky foťákov
cvakajú ako šialené, po chvíľke sa upokojíme a vychutnávame
si neskutočnú prírodu v srdci Laponska. Skierfe je od nás
ešte pár hodín šľapania, o hodinu nás však medzi kopcami
zastihne hmla, silný vietor a dážď. Sarek nám ukazuje aj
svoju menej romantickú tvár. Rýchlo staviame stan, fúkame
karimatky a chystáme spacáky. Ťažko povedať, koľko hodín
sme boli v stane, lebo sme si veľmi „prezieravo“ nezobrali ani
hodinky ani telefón. Kvôli šeru a hmle nevieme určiť, koľko
je hodín, čo určiť vieme, je presakujúca voda a silný vietor
lomcujúci so stanom.
DEŇ 6. Na ďalší deň okolo obeda sa dážď mierne oslabil,
čo bol ten správny povel na zbalenie mokrého stanu
a pokračovanie v treku na Skierfe. Pod Skierfe stretávame
skupinku troch Nemcov, ktorí zhadzujú svoje batohy pod
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kopcom a hore šľapú „naľahko“. Dobrý nápad, povieme
si a po dohode s našimi novými hodinovými kamarátmi
odkladáme pod plachtu aj naše batohy. Hore sa nám kráča
ako do neba a po dvadsiatich minútach sme na vrchole
Skierfe. Ako na zavolanie sa akurát rozplynula hmla a my
sme uvideli pohľad, na ktorý do konca života nezabudneme.
Prvé výkriky, ktoré sa nám drali z hrdiel, sú zrejme
nepublikovateľné. Spleť čiernych ramien a jazierok na
sýtozelenom podklade bola unikátnou kombináciou, ktorú
si na nás severská divočina pripravila. Opäť sa dostávajú
k slovu foťáky, skúšame panorámy, bracketing, všetky
možné uhly a popritom vychutnávanie miesto, ktoré je jedno
z najkrajších, aké sme v živote videli. Napriek tomu, že tu
by sme vedeli presedieť hodiny, neochotne opúšťame vrchol
Skierfe, berieme batohy, lúčime sa s Nemcami a vraciame
sa do Aktse. Dohadujeme si približne 40 eur za plavbu do
vnútra delty, kde sa má začať tá divokejšia časť nášho treku.
Do odchodu člnu o 19.30 chýba niečo vyše hodiny, preto
využijeme čas, popíjame predražené plechovky piva a sušíme
stan. Nakoniec utekáme na čln s miernym oneskorením,
kvôli pár cvakom osady Aktse. 3-minútové meškanie
chlapíka rozladilo, pričom nám dáva jasne najavo svoju
nevôľu. Nastupujeme do člnu, počas približne 20-minútovej
plavby do delty Rapa nám do očí svieti severské slnko, fúka
ľadový vietor a my premrznutí sledujeme kopce, týčiace
sa nad bažinami. Chlapík náhle zastavuje čln a ukazuje
nám, nech vypadneme z člnu. „Držte sa pri rieke!“ je jeho
jedinou radou, a ja vyhadzujem rýchlo Bažimu batohy von
z člna, pričom ma sekne pod lopatkou. Super začiatok! Pri
nasadzovaní batohu mi asistuje Baži. Čln sa rýchlo vzdialil
a my sme ostali na brehu jedného z ramien rieky Rapa, pred
nami hustý, takmer nepriechodný porast kríkov. Slnko kleslo
pomerne nízko nad horizont, mali by sme si teda pohnúť,
predierame sa krovím, občas nachádzame chodníček od losa,
využívame teda túto ponuku a predierame sa dopredu.
Narazíme na prvú prekážku v podobe riečky širokej niečo
cez dva metre. Trekovou paličkou nahmatávame dno, ale
bez úspechu. OK, tuto bude nutné skákať. Presne takúto
rozcvičku na chrbát som si v kútiku duše želal, dávame dole
batohy, ktoré prehodíme na druhý breh, preskakujeme aj my
a pokračujeme v predieraní sa. Zahliadneme obrovského losa
pasúceho sa v jazierku, po spozorovaní sa neochotne presúva
do húštiny. My pokračujeme v hustej džungli, pribúda
však nový element v podobe stúpajúcej vody. Musíme sa
dostať na breh do lesa, náš „ostrov“ s ním ale očividne nie
je spojený. Skúšame rôzne smery, v topánkach to nepôjde.
Aj s nohavicami idú dole a my sa predierame húštinou
namočení po stehná v bahnitej vode. Dostávame sa konečne
na breh a cítime sa ako Robinsoni. Musíme pokračovať
ďalej v lese nad deltou, stúpame nahor a hľadáme miesto
na noc. Nachádzame konečne rovnú čistinku v starom
brezovom lese, postavíme stan, varíme večeru. V noci je

Výhľad z brala na deltu
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pomerne chladno, obliekame na seba, čo máme v batohu
a na zahriatie s pomocou brezovej kôry (funguje!) zakladáme
ohník. Idem si odskočiť – proti mne beží niečo veľké a tmavé,
spozorniem a rozoznávam samicu losa s mláďaťom, ktoré
keď ma zbadajú, upaľujú dole kopcom do hustejšieho lesa.
Nad stanom pozorujeme dve sovy, ktoré sa pošťuchujú
na konári. Po dobrej večeri upadneme do kómy. Tento deň
bol celkom náročný.

porastom, dážď nám stále bubnuje do kapúc. Pred nami
je veľký balvan, treba sa naň vyšplhať, odlamuje sa mi
záchranný konár a narážam sánkou pekne o mokrú skalu.
Pred očami lietajú iskry, hlavou mi prebieha – sakra, mám
zuby? Rýchla kontrola ukazuje, že zuby naštastie ostali
na svojom mieste a okrem bolesti v sánke sa nič vážne
nestalo. Dúfam, že je to posledný vytiahnutý Čierny Peter.
Nálada je na bode mrazu, rozhodujeme sa postaviť pri rieke
stan a počkať na lepšie počasie. Overujeme si hikerskú
pravdu, že vodotesné topánky, okrem gumákov, neexistujú.
V stane vyzliekame premočené veci a na zahriatie varíme
pochúťku v podobe obľúbenej vifonky. Keď sa darí, tak sa darí
a ja vylievam do stanu vifonku. Paráda, zvyšok toaleťáku teda
použijem na provizórne utieranie mastnej vody v stane. Dnes
už nejdem radšej nič robiť, zazipsujeme sa do spacáku a za
hukotu rieky a bubnovania dažďa spíme do ďalšieho rána.

Kúpanie v bystrine

DEŇ 7. Budíme sa do nádherného rána, vonku je príjemne
teplo, obloha bez jediného mráčika, šomreme, že kvôli
fotkám by nejaký dramatický mrak nezaškodil. Pred nami
sa nachádza pravdepodobne najkrajšia časť hiku, namierime
si to cez riedke brezové lesy, doslova prepchaté obrovskými
čučoriedkami. Pod nami sa hadia ramená hornej časti
delty Rapa. Sledujeme, koľko sme prešli od vylodenia,
napriek niekoľkým hodinám chôdze vidíme približné
miesto, kde nás vyhodil naštvaný Švéd. Nachádzame prvé
medvedie... produkty tráviaceho traktu a dúfame, že
nejakého stretneme. Chvíľkami skáčeme po balvanoch,
sledujeme jazerá pred nami, hľadáme najľahšiu cestu vpred,
preskakujeme množstvo potôčikov ukrytých v hustej tráve.
Popritom nachádzame doslova na každom kroku medvedie
kôpky a ležoviská losov. Obedom sa nezdržujeme, počas
putovania si sypeme doslova celé hrste čučoriedok do úst,
občas aj ovsené kekse. Pod nami vidíme plytkú zátočinu,
kde sa fotíme, brodíme (klasická moosovačka) a nakoniec sa
vykúpeme v ľadovej vode. Po hodinke opaľovania sa vraciame
na cestu a pokračujeme naprieč severskými lesmi a lúkami.
Časom sa terén začína zhoršovať a my sa dostávame
na zamokrené lúky s kríkmi približne po pás a bahnom
a vodou po členky. Naše tempo sa rapídne spomaľuje, prvú
hodinu/dve sa snažíme poskakovať po trsoch trávy rastúcej
na zamokrených lúkach, neskôr to vzdávame a kráčame
rovno močiar-nemočiar. V diaľke vidíme spojnicu dvoch
riečok, čo znamená, že sa od tohto bodu budeme stáčať
na západ. Aby sme sa vyhli ďalším bažinám stúpame prudko
do kopca a dostávame sa na plošinu, z ktorej je nádherný
výhľad na okolité kopce, ľadovce a rieky, v diaľke stále vidíme
deltu Rapa. Nachádzame kostru soba, ktorého obhliadka
naznačila násilnú smrť, odhadujeme to na vlkov. Nafotíme
miesto činu a pozeráme, ako sa vydáme ďalej. Aj napriek
tomu, že sme pomerne vysoko nad riekou, aj vo vyšších
polohách sa nachádzajú mokriny porastené obľúbenými
kríkmi. Baži prichádza s fantastickým nápadom zísť dole
k horskej rieke... Nápad sa mi nie celkom pozdáva, ale
ok, skúsme to teda pri rieke. Zostupujeme veľmi strmou
húštinou dolu k rieke, obloha sa začína zaťahovať. Vieme,
že presne tu nebude dážď požehnaním, skôr naopak. Záčína
liať ako z krhly, my skáčeme po mokrých balvanoch pri
rieke, do ktorej pád by znamenal... veľmi veľké problémy.
Tyrkysová voda sa pod nami krúti, víri, naráža do obrovských
balavanov. Niektoré balvany musíme obchádzať hustým
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Soby

DEŇ 8. Budíme sa do dažďa, obloha je sivá a nič nenaznačuje,
že by sa počasie malo zlepšiť. Zhruba okolo desiatej
(nemáme hodinky) dážď mierne ustal, nebaví nás už ďalej
čakať, balíme mokré veci a mokrý stan, spravíme zopár
fotiek z romantického miesta a pokračujeme. Presviedčam
Bažiho, že skákanie po balvanoch pri rieke nie je ono, lepšie
je ísť opäť hore na kopec, z ktorého bude aspoň lepší výhľad.
Hneď ako vyjdeme na plošinu, dážď pomaly ustupuje, hmla
sa začína rozplývať a my máme možnosť vidieť horský
masív s ľadovcom rovno oproti nám. Všetky okolité kopce
sú poprášené snehom, očividne vo vyšších polohách v noci
snežilo. Obom sa nám plní malý sen a zjavujú sa prvé sobie
ministáda. Najskôr sledujeme samca s mohutným parožím,
postupne vidíme najmä matky s mláďatami, poskakujúce
a naháňajúce sa. Niektoré skupinky sú zvedavé a idú bližšie
k nám, dokonca nás nasledujú. Prehadzujem objektívy
ako šialený a neviem, čo fotiť skôr, či okolitú krajinu, alebo
skupinky sobov. Obaja nachádzame parožie zo sobov,
priväzujeme si ich k batohu ako trofej zo Sareku. Na oblohu
sa derie slnko, fúka ľadový vietor, obliekame na seba všetko,
čo je suché, na spodku batohu nachádzam čiapku a teším
sa, že som ju neniesol zbytočne. Kráčame po plošine, pod
nami sa nachádza divoka horská rieka, vietor postupne
vysúša trávu, čučoriedie a drobné kríky a okrem brodenia
horskej rieky postupujeme pomerne rýchlo. Dostávame
sa na dohľad k jednému z mála mostov, ktorý sa v parku
nachádza a vieme, že od tohto miesta musíme ísť na juh
okolo horského masívu. Tmavomodrá obloha a oblaky,
okolité horské masívy pokryté snehom, jazerá, sýtozelené
lúky a všade pobehujúce soby vytvárajú neskutočné divadlo,
nikdy v živote sme nič podobného nevideli, rozhliadame
sa a vychutnávame si atmosféru miesta. Cítime absolútnu
voľnosť, obklopení prírodou v jej najčistejšej podobe,
so žiadnymi stopami po ľudskej činnosti, pocit to bol
nezabudnuteľný. Okolo štvrtej (odhadom) robíme prestávku,
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Sarek national park

sušíme stan, varíme si čaj, dopĺňame cukor ovsenými
sušienkami. Po zhruba dvoch hodinách cesty vidíme v diaľke
dedinku Samov. Vieme, že cez ňu musíme prejsť a niekde
pri nej sa musíme napojiť na jeden z mála vyšliapaných
chodníčkov v parku. Po niekoľkých kilometroch bez stopy
po chodníku sa stáčame popri prudkej riečke a snažíme sa
nájsť si miesto na brodenie. To nakoniec nachádzame spolu
s vyšliapaným chodníkom do dediny. Ten nás zavedie k brodu,
neochotne vyzúvame teda topánky, vyzliekame sa do treniek
a brodíme sa ľadovým potokom. Po chvíľke sa ocitneme v
dedine, teda skôr osade so zopár domami, ktoré sú však
prázdne a po ľudoch ani stopy. Fotíme posledné západovky
a pokračujeme ďalej. Nachádzame sa v oblasti bažín a veľkých
jazier (nazývame si to jazerland), naštastie sú tu vybudované
lávky. Niektoré z nich sú už odhnité a my skôr preskakujeme
po existujúcih zvyškoch temné, hlboké stojaté vody
jazerlandu. Narazíme na miesto, kde sa opätovne treba brodiť,
tentokrát už pomerne dlhý úsek širokej rieky, ktorá vteká
do jedného z jazier. Slnko už zapadlo, do vody sa nám vôbec,
ale vôbec nechce, nemáme na výber, opäť striptíz na brehu
a studená voda. Postupne sa vzďaľujeme od osady a hľadáme
miesto na spanie. Jazerland nie a nie skončiť a pred nami
sú stále nové a nové bažiny so skupinkami sobov. Je polovica
augusta, noci sú už tmavšie, miesto na stan nachádzame
za tmy po zhruba ďalších dvoch hodinách rýchlej chôdze.
Obloha je bez jediného mráčika, vonku je strašná zima,
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obliekame na seba všetko, čo sa dá. Od hladu pomaly
nevidíme, dusíme hríb, čo som cestou našiel, pridávame
tuniaka, bulgur a chilli, šmakuje aj Bažimu, ktorý nemá
rád hríby. Rýchlo do seba nahádžeme toto michelinovské
jedlo a zalezieme do stanu. Toto je prvá noc, kedy sa budíme
na veľkú zimu, Baži sa balí do nejakej termofólie, ja fóliu
nemám, zakuklím sa a zo spacáku mi netrčí ani vlas.
DEŇ 9. Nasledujúce ráno je krásne slnečno, dávame si
rýchle raňajky, balíme veci a ideme dokončiť poslednú
etapu nášho tripu. Netušíme, koľko presne bude trvať cesta
do Kvikkjokku, nakoľko nám chýba na mape táto časť Sareku.
Onedlho stretávame pánka, ktorého sa pýtame, ako ďaleko
je do Kvikkjoku a koľko je hodín, premeria si nás a povie, že
asi 10 km. Onedlho narazíme na spojnicu, kde sa napájame
na chodník, ktorým sme začínali náš hike a o dve hodiny
dorazíme na parkovisko v Kvikkjokku. Vedľa infocentra
si všimneme váhu a vážime batohy. Baži 17 kg, ja 20 kg,
vcelku slušné, škoda, že sme si ich nezvážili na začiatku. Na
parkovisku vykladáme všetky veci, sušíme ponožky, pripíjame
na úspešný výlet a okolo piatej opúšťame našu divočinu, smer
Lofoty. Obaja sa zhodneme, že toto bol iba začiatok a do
Sareku sa v budúcnosti ešte musíme vypraviť.
Autori fotografií: Peter Dvorák & Balázs Szarka
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Ľudmila
Zimmermannová
poézia
(APRÍLOVÉ)
xxx
teplota klesla
a vietor zahral sa
s nami
teraz / stále
mrzneme aj pod perinami
v tieni chýb
počula som, že
bývajú chladné
xxx
aj keď sa zamračilo
vidíme sa znova
no medzi nami
je len jeden veľký ľadovec
a dve ťažké doby
potopíme sa
ako Titanic
prosím odhrňme spolu
oblaky
xxx
za každým únikom do reality
príde dážď
v synkopách bude
hladko
dopadať na tvár
a zmyje aj (posledné)
náznaky slnka
nebude dúha
xxx
aj slnko raz vyjde,
musí

”

Ľudmila Zimmermannová (1998) žije a tvorí
v Topoľčanoch. Poéziu píše tri roky, prózu príležitostne štyri.
Tri roky sa zúčastňuje na literárnych súťažiach. Ocenená
bola napríklad v súťažiach: Jurinova Jeseň, O cenu Jozefa
Braneckého, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Škultétyho
rečňovanky, Literárny Kežmarok, Sen o Karpatoch,
Les v mojom srdci, Poetická Ľubovňa, Jašíkove Kysuce,
Medziriadky.

(NA DRUHEJ STRANE)
xxx
pod reflektormi
stratili sme sa
pod ohňostrojmi
to bolo tesne vedľa
tak teraz čakám
až kým vyjde slnko
potom sa snáď
nájdeme
lepšia viditeľnosť
a tak
xxx
až keď svetlá zhasnú
tóny hoboja stíchnu
(pre nás)
a moje promile triezvosti
klesne
potom naberiem odvahu
zatiaľ
si len položím hlavu na tvoje plece
zatiaľ mi to stačí
zatiaľ
xxx
zapáľme si naše
vlastné slnko
a budeme pri ňom
tancovať
až do rána
lesný orchester
bude hrať svoje sonáty
zhoďte našu
Babylonskú vežu
xxx
slnko už nezapadne
naspäť
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Daniela
Lysá
recenzia

Hvoreckého
marketingové
a masmediálne
inferno
(MICHAL HVORECKÝ – LOVCI & ZBERAČI)
Začítajte sa do piatich poviedok o vplyve reklamy,
marketingových stratégií a masmédií, zobrazených
očami slovenského spisovateľa a prekladateľa
Michala Hvoreckého. Ten nielenže umelecky
predostiera problém globalizácie médií a humorne
vykresľuje súčasný svet, v ktorom sme všetci
ovplyvnení reklamou, ale hlavne poúča a vedie
čitateľa k premýšľaniu nad tým, v akom svete žije.
Kniha Lovci & zberači, ktorá vyšla prvýkrát v roku
2001 a neskôr v upravenej verzii v roku 2006,
približuje čitateľovi súčasnú dobu, kedy na každom
rohu číha reklama, PR firmy sa snažia vymyslieť
čo najlepšie marketingové stratégie a kedy nás
masmédiá chytajú do svojich chápadiel ako
chobotnice. Hvorecký filozoficky, so zameraním
na detail a obšírne opisy, popisuje cez adekvátne
vzorové príklady pojmy ako komercia, modelingový
priemysel, manipulácia, globalizácia či reklamný
ošiaľ. Názov knihy je inšpirovaný výrokom
amerického ekonóma, ktorý sa spomína aj v jednej
z poviedok: ,,Podľa správania ľudí v obchodných
palácoch je zrejmé, že v jadre sme zostali lovci
a zberači.“
Poviedky spája motív popkultúry v príbehu. Autor
zlučujúci faktografiu s fikciou vytvoril senzačný
opis toho, čo sa okolo nás deje, nie prostredníctvom
poučovania, ale kritického pohľadu cez humor,
satiru a niekedy až sarkazmus.
Nové médium je poviedka o dvoch mladých ľuďoch
ťažko závislých na pozeraní obľúbeného sitcomu,
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ktorý spočiatku vydržali pozerať tri dni, neskôr
deň a potom už ani chvíľu. Zasklený pohľad
týchto vidholicov na zrnitú obrazovku, podobný
hypnagogickým stavom, riešia nielen abstinenčnou
terapiou za pomoci lekárov.
Berlin je príbehom o modelkách, teda
,,o organizovaných vizuálnych dátach so skrytým
libidóznym obsahom,“ ako to naznačuje samotný
Hvorecký. Hlavnú protagonistku nevykresľuje
ako ,,hlúpu“ a ,,naivnú“ slečinku, pracujúcu
v modelingovom priemysle, ale ako rozumnú ženu
búrajúcu všetky nesprávne mýty o modelkách,
ktorá svojou vynaliezavosťou prešla všetkým
cez rozum.
Na reklamné persuázie, podprahové reklamy,
stratégie i manipulačné techniky je namierená
kritika v poviedke Prvé víťazstvo supermarketov.
Autor sa snaží čitateľovi otvoriť oči popisujúc
,,zákulisie“ hypermarketov založených na využití
marketingových prostriedkov, ktorých cieľom je
len a len samotný zisk.
Priaznivcov hororov určite zaujme príbeh
s názvom Najhorší zločin vo Wilsonove reflektujúci
vraždu vo veľkomeste a jej neočakávané odhalenie
so zameraním na detailný opis, využitie súvislostí
a pozorné všímanie si ukrytých znakov.
Príbeh Brand party reflektuje odvrátenú tvár
„street party“ a hlavne globalizáciu ako toho,
,,čo sa nám všetkým deje, čo sa nás všetkých týka
bez ohľadu na to, či si to prajeme, alebo nie.“
V súvislosti s touto poviedkou možno hovoriť
o samotnej propagácii knihy Lovci & zberači.
Autor totiž využil jej názov, vymyslel pútavý
slogan: ,,Brand party sa koná… v knihe Michala
Hvoreckého“ a záujem o knihu nedal na seba
dlho čakať.
Myšlienkovo prínosným je aj doslov nesúci názov
Popkultúra v príbehu na konci knihy, ktorého
autorom je Pavol Minár. Zdôrazňuje hlavné motívy
knihy a predostiera hlavné problémy vychádzajúce
zo smerovania našej ovládanej spoločnosti.
Využíva pri tom grafy zobrazujúce výsledky
kvantitatívneho výskumu, ktoré len potvrdzujú
neomylnosť tvrdení o tom, že reklama a masmédiá
sú silnými manipulátormi.
Z hľadiska štylizácie je Hvoreckého prejav čitateľsky
príťažlivý z dôvodu ,,tajomnosti“ príbehov
končiacich väčšinou nečakane. Vedú k zamysleniu,
ale taktiež otvorene reflektujú autorove pohoršenie
nad súčasným stavom spoločnosti. Využívanie
krátkych viet a mnohých odborných termínov
z marketingovej, reklamnej a masmediálnej oblasti
svedčí nielen o jeho bohatom rozhľade a kritickom
všímaní si okolia, ale najmä o smerovaní našej
civilizácie a vplyve technických vymožeností,
ktoré nás ovplyvňujú v našom konaní, hoci si to
vôbec neuvedomujeme a hlavne mnohokrát ani
nechceme uvedomovať.
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S.O.S.známka
Zdravím všetky múzy a literárne otrokyne. Trochu sa
predstavím… Narodil som sa v meste pod Zoborom
vo Svoradovej jaskyni. Niekto tam hore si ma vybral za mesiáša
všetkých spisovateľov a za bytosť, ktorá spôsobí novú kultúrnu,
sociálnu, vedeckú a spoločensko-politickú revolúciu. Napísal
som tisícstranový román s názvom Klietka, ktorý opisuje
minútu po minúte deň jedného darebného škrečka. Som
predstaviteľ „anarchizmu“, ale keďže ako bývalému barmanovi
sa mi všetko v živote mieša, od drinkov až po slovné pojmy, je
dosť možné, že celá kniha je písaná v štýle „archaizmu“. Raz
som svoje dielo priniesol ukázať do našej krčmy. Dal som si
durman plus zo dva litre pančovaného vína. Hlava mi začala
dunieť ako keby som klepal na dubové drevo. V tom vkročil
do miestnosti Chuck Norris. Vraj prichádza z Afganistanu,
kde nadobro skoncoval s Al-Khaidou a heroínom a teraz sa
potrebuje trochu občerstviť pred misiou, kde má jednou ranou
premeniť Arabský polostrov na arabský chlieb. Ako tak sedel za
stolom a pil jahňacie žalúdky, všimol si, že v ruke držím svoju
knihu. Prišiel ku mne a opýtal sa ma, či si ju môže prečítať.
Za päť minút som ho naučil po slovensky a ihneď sa pustil do
toho. Pri prvých riadkoch ho rozbolela silno hlava. Nevzdal sa
však a čítal ďalej. Asi na piatej strane začal zaspávať. Ale ani
to ho nezlomilo. Predvolal si priamo pred seba boha spánku
Hypnosa a prikázal mu, že on spať teraz nebude. A tak sa aj
stalo. Na desiatej strane však padol náhle do kómy. V tom
stave volal Hypnosovi, aby ho z tej kómy dostal, ale ani tieto
nadpozemské známosti mu nepomohli. Po pár minutách dostal
infarkt a umrel. Lekár, ktorý vykonával pitvu, nám oznámil,
že príčinou zlyhania srdca bol sen, v ktorom sa mu zjavoval
obsah mojej knihy. Takto som zneškodnil muža, ktorý mal
na svedomí zánik dinosaurov. Zvesti o mojom hrdinskom čine
sa rýchlo šírili do sveta, až sa dostali k jednému vydavateľovi.
On vytušil potenciál mojej knihy a podpísal so mnou zmluvu.
Keďže bol marketingovo zbehlejší, zmenil pôvodný názov
Klietka na Za trest, pričom sa vykašľal na kníhkupectvá, ale
hneď ju na ukážku rozposlal do všetkým polepšovní, väzníc,
policajných staníc, spovedníc, daňových úradov či nápravných
ústavov. Tam ju s nadšením prijali ako nekonvenčný mučiaci
nástroj. Z každej strany už len prichádzali chýry, že väzni si
radšej vyberali za trest samotku či funkciu všipolušky (triedič
zavšivavených od všivavých telesných partií spoluväzňov),
akoby mali čítať túto knihu. Vyšetrovatelia, daňovníci a kňazi
dosiahli vďaka tomuto nátlakovému prostriedku rekordný
počet priznaní. Ľudia trpiaci chronickou nespavosťou začali
Nitrazepam, Rohypnol, Stylnox či medvedí loj hádzať húfne
do hajzlov a pacientom pred operáciou na navodenie umelého
spánku stačilo prečítať pár riadkov z tejto knihy. Ožrani
a feťáci si už nekupovali kvantá chľastu a toulénu, lebo stav
pred kómou dosiahli už len listovaním si v mojom románe.
Sadomasochistické seansy už nepotrebovali žiadne gilotíny,
škripce, putá, reťaze, biče či hity Sandu Ciorba, ale svoju obeť
mučili tak, že pred očami jej otvorili knihu a zahučali na ňu
rozkazovacím spôsobom: „Čítaj!!!“ Masochista sa potom začal
zvíjať v nevyslovyteľných bolestiach. Vo výrobniach tlmičov
na brzdy sa minimalizoval výrobny proces, lebo utlmujúci
účinok malo aj prilepenie časti textu na konštrukciu k brzdám.
Takto sa mi sypali prachy zo všetkých smerov... A už som si
mydlil paprče a osedlal katapulty, že si budem váľať šunky
niekde na Alfa Centauri. Lenže ako hlboko som pod sebou
konár spílil. Totiž kapitalistické svine nikdy nespia. Začalo im
prekážať, že im unikajú tržby. Farmaceutická mafia, výrobný
priemysel (od automobilového až po kokaínový), liehovarníctvo,
vinárstvo, sexshopy a iní vrahovia revolúcie mi tvrdo dýchali
na chrbát. Rozpútali voči mne štvavú kampaň. A chceli ma zničiť
a ožobračiť. Dlho som odolával, ale súdne procesy, výbušniny
pod písacím strojom, balíky s odťatými hlavami škrečkov,
či požiare na mojich durmanových poliach, ma donútili
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rezignovať. Nakoniec som v pude sebazáchovy stiahol svoju
knihu z trhu. Zlomený, vyčerpaný a opotrebovaný, s vybieleným
bankovým kontom, som som si šteloval svoju labutiu pieseň.
Lenže podľa hesla: „keď ovca nedojí, tak aspoň pĺzne,“ ma objavil
svetový spolok spisovateľov a môj martýrsky štýl pomenoval
durmanizmus. V tomto novom literárnom smere bolo typické
to, že na literárnych súťažiach nesúťažili len autori, ale aj
čitatelia. Vyhral vždy ten autor, ktorého dielo nedokázal nikto
prečítať dokonca a víťazom čitateľskej súťaže sa stal ten, kto
dokázal prečítať najviac stránok z víťaznej práce, bez toho, aby
ho skolila migréna, srdcový kolaps či spavá nemoc.
Keď som už začínal byť v literárnej obci rešpektovaný, prišiel
mi zo Slovenského jazykovedného ústavu list. V ňom bolo
napísané, že sa dozvedeli o mojom legendárnom likvidačnom
zákroku, a tak po ňom pomenovali mužský vzor. Konkrétne
chlapa a hrdinu po mne, dub po mojej duniacej hlave a stroj po
Chuckovi Norrisovi, pričom z Nitry sa vďaka jeho hrobu stalo
pútnické miesto.
Preto by som sa rád zoznámil s nejakým ženským vzorom…
Buď so ženou, ulicou (nepohrdnem ani ženou z ulice, takzvanou
ťapkou), dlaňou (naj s menom Anča) alebo s nejakou sexi kosťou.
ZNAČKA: ZA TREST
Hľadám odvoz a baliaci servis pre moju frajerku Pandoru.
Síce sa už vyše roka nezmestí do kože, ale verím, že do takej
skrinky by ju skúsený balič vedel napratať. Je ešte väčšia škodná
a nezmar ako moja mačka Koka. Tej som sa chcel nadobro
zbaviť, odniesol som ju za Dunaj a do týždňa sa mi vrátila.
Preto vyvolený by mal byť pilot, najlepšie lietadla, balóna alebo
vesmírnej lode. Ideál by bolo, keby bol okolím vnímaný ako
sociopád (človek, ktorého spoločnosť vraždí tým, že ho nonstop
dotuje pri chľastaní a fete). Tiež veľkým plusom by bolo, keby
mal v životopise zaznamenanú nejakú smrteľnú nehodu.
Prípadne by bol vycvičený ako kamikadze alebo samovražedný
útočník Islamského kalifátu a zároveň by poznal cestu smerom
k Bermudskému trojuholníku. Ak by si bol pilot vesmírnej lode,
ona je výborný materiál na osídlenie neobývateľných území,
keďže dokáže prežiť podmienky, kde aj mikróby hynú. Kľudne
by si ju mohol predať spoločnosti NASA na vedecké účely. Pozor
však, keď sa jej nejaký otvor otvorí (napr. huba), tak to je ako
keby zo skrine kostlivci padali. Za každú pomoc ďakujem.
ZNAČKA: PANDORA SPRAVÍ Z TEBA MAGORA

Keď lietadlo pikuje…
Ahoj, volám sa Ľudovít. Občas sa na svätého Víta mením
na prevíta. Minule som ulúpil lupy, lupienky a lubrikačné gély.
Za tento lup ma poslali do lumpárne, kde ma familiárne volajú
ľudoop (poddruh šimpanza warrior). Mám tri ľudové. Neznášam
ľud, ale ľudí milujem. Ľúbim lúskať lusky, keď som v úzkych.
Pri obrovskom omyle mením v sebe promile. „Keď si pripíjaš
na Ľuda, bude raz z teba obluda,“ vraví o mne lúza Lukáš
s kamošom Ľubošom. Moje miery sa udávajú v luxoch, preto
môj look pôsobí na okolie ako zásah lúčom. Hľadám nejakú
luntru, najlepšie Lunu, Ľudmilu či Ludvigu, ktorá ma ešte viac
zlumpačí. A týmto pozdravujem mamu Lu do bordelu na Luandu.
ZNAČKA: ĽÚBIVÝ LUPIČ
-rudmaj(s) -
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Mária
Pažmová

(NA PLÁŽI)
Fascinujú ma borovice
ako sa do ich ihiel
norí západ
a prelietajú dravce

poézia

Medzi zošuchnutým
spiacim svedomím

(HORKOSŤ)

si chodím k brehom
píjať tvoju vlahu
za nočných hodín
norím do bahna nohy
a liečim mozog
bez srdca.

Z podložia
nekonečných nôh
sipela sladká vôňa
rovno do tvojich úst.
Opatrne.
Pomaličky
prekladal si nohu
za hlavu.
Artisticky
dotýkal si sa
vnímal jej polohu
a dym.
Sladkosť jej dychu,
vyložené nohy na stole,
prelomenú kosť
zlomenú na špiku
husiu kožu na stehne
ruku od dymu
nechty od krvi
kvapky stekajúce po bruchu
na ruku

”

Mária Pažmová, narodená v marci 1994 v Nitre.
Momentálne študuje na magisterskom stupni slovenský
jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.
V jej písaní sa odzrkadľujú najmä medziľudské vzťahy
v opozíciách muž vs. žena. Často sú to emocionálne výrazné
verše s tendenciou k slovnému minimalizmu. V básňach sa
odráža jej citlivá, no zároveň jednoznačne ostrá osobnosť.
Nepoužíva viazané verše a zvučnosť svojich básní sa snaží
vytvárať najmä rytmikou. V roku 2015 získala 2. prémiu
v Cene Rudolfa Fábryho v Budmericiach. V rámci študentskej
umeleckej činnosti sa v roku 2016 umiestnila na 2. mieste
v kategórii Umelecký text a v auguste 2016 sa spolu s ďalšími
takmer 50 autormi zúčastnila literárneho sústredenia
Medziriadky v Bojniciach. Básne publikuje v časopise Dotyky,
kde pôsobí ako externá redaktorka. Píše recenzie pre knižný
portál plutonium.sk a aktívne sa zapája do podujatí v rámci
Katedry slovenskej literatúry UKF. Niektoré staršie básne
môžete nájsť na www.pazmova.blog.sme.sk

kúsok suchej kože
milimetrový pohyb dnu.
V tom momente zastal svet.

(OSOBNÝ (V)RAJ)
Zachytávala
svoje drobné
osobné záchvevy
a na jej povrchu
sa tvorili bledé škvrnky
pretínali
čierno.
Prevládala machuľa
a jej drobným záchvevom
nepomohli ani krúživé pohyby
jeho prstov po…
{ 28 } Mária Pažmová

(ZAJTRAJŠIE RÁNO)
Chillujeme holí v sebe
ako lego,
berieme si zo sveta
ľahkovážnosť,
múdrosť,
smiech.
Samé bezbrehé veci.
Dávame si navzájom
aj čosi ako voľnosť.
A ako vtáctvo nebohých lások
bežíme jeden druhému
v ústrety.
Zajtrajšie ráno
ma s tebou už musí vyliečiť.
Mária Pažmová { 29 }

(MÁM POCIT)
Mám pocit,
že ešte mnoho vecí,
musím odčiniť.
Kým odídem,
a po sláku tých ladných
zvonení,
zostane úplné,
ba priam až ohlušujúce
ticho.
A môj hlas,
zostane znieť
ako ozvena,
visiaca v tvojej skrini.
Až ma raz začneš hľadať
a ja tu už nebudem,
vlastne iba na druhom brehu,
prechádzať po lavičke
s bosými nohami
a bielou hrivou.
Ako niečo mýtické,
ako to,
čo si vždy chcel hladiť,
kým to nezačalo kričať,
že už nevládze ďalej niesť tento
prekliaty život,
plný obyčajných fráz.
Že potrebuje držať zas
pevne v rukách svoju bázeň
z ktorej sa šmýkaš pravidelne dolu,
lebo nevládzeš tiež,
držať jej opraty na
bežnom móde,
keď je šťastná.
Ani ty už nemôžeš
s ňou ďalej znášať tieto besné bolesti,
keď plač sa strieda s ránom
a ráno neprichádza.
Tak je to len plač, plač, plač
a krik
a šialenstvo.
A keď potom tie rany na
popálených rukách bolia,
je Ti to rovnako ľúto,
lebo si ju nezastavil…
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(NEZNÁŠAM)
Neznášam,
keď do tohto sveta nepatrím.
Keď som ticho
a ty ako mím
mi prechádzaš po šiji,
kostre zadných dní
a len pošteklíš,
fúkneš
uhneš
A ja ti znova nepatrím…
Keď trochu šialene
behám po klávesnici prstami a
a potom all delete
sa vo mne vynára obraz night Dillí,
a bežať ma už nebaví.
Nevšímaj si,
Neznášam
tvoj západ
a moje východy
keď skáčem
z jedného brehu na druhý
a v treťom padám.
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Zuzana
Martišková
poviedka
(O ŠKVRNÁCH A HLAVONOŽCOCH)
Niesla si obrázok. So škvrnami. Škvrnami, v ktorých
naslovovzatí odborníci na dušu nachádzali celé spektrum
skrytých emócií, nepriznaných náznakov a naznačených
príznakov a kadečo výsostne podstatné na dokreslenie jej
miniatúrnej osobnosti.
Ten psychológ či psychiater mu bol aj tak nesympatický.
Boli to len škvrny. Obyčajné škvrny. Neobyčajné, až keď
sa ich v noci bude dotýkať a hľadať v nich hlavonožca
s hlavonožtekom… Štyri kolmé vrásky a vychádzkovú palicu.
Presne tých, ktorých mu nedávno hrdo ukazovala Majka,
keď sa len tak, ako jej klamal, zastavil u nej v garzónke, keď
ich Petra nebola doma a aby reč nestála, spýtal sa na malú.
Raz za rok. Za dva. Za tri. Viac určite nie, lebo tri ešte len
mala. Nedávno. Ani na narodeniny ho nepozývali.
Ani vtedy nemal chuť na prednášky o hlavonožcoch
ako o úspechov v napredovaní v socializácii a vývoji
a bla-bla-bla. Jeden hlavonožec mamička, druhý tatíčko
a, ľaľa, aj babka a maličká a… nikto viac. Na ďalšieho
hlavonožca nevydalo. Nezaujímalo ho to. A aj ono mrňavé
pokračovanie jeho rodu ho zaujímalo len zo slušnosti.
Bol rád, že mu uvarila kávu a nevyhodila ho hneď
do opusteného domu, kde kedysi spolu začínali…
Prijal pojem tabula rasa. A prijal aj tie škvrny. Bola prijatá
do jeho života už dávno predtým, než sa osud rozhodol
prefackať jeho egoizmus a ukázať mu chrbát. Svoj, ich, aj
jej. Prijal zas úlohu „otca“ aspoň sám v sebe, hoci… tam
stála malá a nepriznaná. Obgeneračná.
Aké bolo všetko doteraz jednoduché…
Vyšla dva schody a sadla si. Mal dosť veľký problém
vydolovať kľúčiky zo dna schránky, kam ich zámerne pchal,
keď ho čakal záťah… Nevedel, či sa má rozhodnúť pre
násilie na schránke, či rovno na dverách. Obe zle. Všetko
zle. Obrnil sa trpezlivosťou, hoci sa jeho podvedomie
začudovalo, o čom to hovorí a čo to vlastne od chudáka
mozgu žiada. Vyhovel si sám. Zazdalo sa mu, že sa usmiala,
keď konečne medzi prstami stískal kľúče od domu
s tančekom šikovných. Zazdalo sa mu… Bol by dal
čokoľvek, aby to bola pravda. Fatamorgána zrejme funguje
aj na báze pocitov. Keď veľmi, veľmi chceme. Chcel ju aj
pohladiť po hlávke. Cukla. Našťastie sa nerozpakovala vojsť
do domu, hoci bol pre ňu cudzí rovnako ako jeho majiteľ.
Vraj. Šla, nezastavovala sa. Prešla chodbičkou predsiene
a vykročila na schodisko. Schod po schode sa ťažkopádne
posúvala vyššie, nespustiac obrázok, držala ho oboma
rukami. Zahla doľava, lebo inde sa nedalo, a zmizla mu
z očí. Našiel ju sedieť na prahu svojej spálne. Otvoril dvere.
Zviechala sa. Vošla. Kráčala rovno k posteli a položila na
ňu svoj obrázok s niekoľkými tmavými škvrnami. Chvíľu
zaváhala, kým ho prikryla vrchnou plachtou. Ešte chvíľu
postála, potom sa zvrtla a bez toho, aby mu venovala
pohľad, vyšla z izby a vrátila sa pred vchodové dvere.
Sklamalo ju, že zamkol. Párkrát potrmácala kľučkou,
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kým sa rozplakala. Iba tak ticho, bezmocne, aby nikoho
svojím plačom nerušila. Nesnažil sa dešifrovať jej činy, ale
mrzel ho ten plač. Zišiel k nej a začal rozprávať nezmysly,
nepodstatné veci a frázy, čo zaváňali klišéovitosťou. Sklonil
sa k nej, ale obranne cúvla do rohu a pritlačila sa o veraje.
Rozprával trpezlivo ďalej o izbičke, o hračkách, o knižkách,
o televízore aj kakau… Skúsil spomenúť aj Majku. Bolo
jedno o čom, odozva žiadna. Akoby používal cudzí jazyk.
Inú komunikačnú sústavu. Šifru.
Prestal rozprávať. Vediac, že je zamknuté (dokonca aj
metaforicky, druhoplánovo), vošiel do kuchyne a začal
variť kakao. Možno malo viac rokov, než si trúfal
odhadnúť, iste ho kupovala ešte Majka, ale dátum spotreby
neriešil. Aj tak sú to len klamstvá obchodníkov. Násilím
porozpúčal tvrdé hrudky a dôkladne precedil. S dvoma po
okraj plnými šálkami vykukol a usmial sa smerom k nej,
pohľadom ju volajúc oproti do obývačky. Sledovala ho, ale
nepohla sa.
Šálky buchli o konferenčný stolík, šťukol ovládač. Naladil
akési rozprávky. Stále nič.
– Vychladne ti kakao. Na studenom sa urobí kožka, a to je
potom hnus. –
Nič. Ani sa nepohla.
– Bude plávať po povrchu a vyzerať ako tie tvoje škvrny. –
povedal už tichšie, iba sám pre seba a napil sa plným
dúškom zo svojej šálky. Odporne sladké. Keď ju odtiahol
od úst, uvidel, že už stojí pred ním a mračí sa. Dve kolmé
vrásky na čele. Hlboké kolmé vrásky. Jeho… Dedičné.
Opatrne položil nápoj na stôl. Nahla sa ponad šálku
a pozorovala. Zostala sklamaná – žiadna kožka. Skúsila aj
prstom ďobnúť – nič.
Podsunul jej tú druhú. Stála a hľadela. Po chvíli sa naozaj
začala na hnedkastej hladine zbierať škvrnka zrazeného
mlieka. Nabrala ju na ukazováčik a zdvihla z kakaa.
Usmiala sa na ňu, potom aj na neho. A odbehla…
Prižmúril oči a oprel sa. Ničomu nerozumel. O chvíľu
sa vrátila, vzala svoju šálku, odpila si, sadla si vedľa
neho, oprela sa a zahľadela sa na program. Považoval to
za úspech... Čo úspech... Víťazstvo. Len ešte netušil, či
detské, či detinské a či ozaj. Tých dvadsať centimetrov
medzi nimi bolo stále príliš, skoro nekonečne ďaleko…
– Smiem vedieť, čo si spravila s tou kožkou z kakaa, drahá?
– spýtal sa po chvíli. Neodtrhla zrak od obrazovky, ale
kladne prikývla a neodpovedala.
– Výborne sme si podebatovali… – zhrnul sklamane tichšie.
Opäť prikývla.
Lakťom otvoril dvere na svojej izbe a takmer po špičkách
sa vkradol dnu. Bremeno na rukách spokojne spalo
zmorené televíznou únavou. Aj keď drámu, horor a
thriller prežilo už chvíľu pred ňou… na ulici, v nemocnici,
u psychológa.
Zazrúc okraje kresbičky pod plachtou, uložil malú na okraj
postele, k spodnému čelu. Vlastne, bolo to tak lepšie. Bolo
to obľúbené miesto Petry, jej matky. Koľkokrát sa s Majkou
hnevali, koľkokrát báli, že ju v noci kopnú…
Vytiahol obrázok a v matnom svetle prichádzajúcom iba
z pouličnej lampy zvonka sledoval, ako sa počet škvŕn
rozšíril o ďalšiu, ešte vlhkú, v 3D efekte rozbabranú kožku
z kakaa.
Zapol „jaskynné“ svetielka Peu, ako s francúzskym
prízvukom volával dcéru a usadený v kresle si ešte dlho
prezeral abstraktný výtvor svojej vnučky. Stále ničomu
nerozumel.
Škvrny. Toľko škvŕn a vôbec, vôbec nijaké hlavonožce…
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Rudolf
Majtán
reportáž
(LITERÁRNE TOPOĽČANY 2016)

Cena LK TakSi: Barbara Vojtašáková (Rabčice),
Monológ s odpoveďou
Lucia Huňadyová (Veľké Zálužie), Mlčí
III. vek. kategória (od 26 r.)
1. miesto:
neudelené
2. miesto:
Pavol Fekete (Košice), Trilógia o pohlaví
3. miesto:
Silvia Budayová (Nitra), Klamár
Ján Kováčik (Rudno nad Hronom),
Diagnóza svet
Cena LK TakSi: Anna Lažová (Svidník), /Ne/človek

Dňa 23. 9. 2016 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie
súťaže Literárne Topoľčany pod záštitou Mesta Topoľčany,
Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a Literárneho
klubu TakSi. Akcia prebehla v koncertnej sále pod radnicou.
Porota (literárny klub TakSi): (zľava) Zuzana Martišková
(próza), Peter Šípoš (poézia), Gabriela Grznárová (poézia),
Lucia Holienčinová (próza).

LT 2016 – PRÓZA
I. vek. kategória (11 — 15 r.)
1. miesto:
Július Vlčan (Bratislava), Anti-rádioaktívny byt
2. miesto:
Anna Semková (Bratislava), Slepá
3. miesto:
Ingrid Matejíková (Turzovka),
O zubatej princeznej
Zuzana Rimáková (Prešov), Čudesné Vianoce
Cena LK TakSi: Marianna Ibrahimi (Topoľčany),
Babinec a začarovaný les
Gabriel Higgins (Bratislava), Les – môj domov
Natália Ponyiczká (Turzovka), Keď zajace lietajú

Ceremoniál vyhlásenia začal krátkym oboznámením
o histórii a podmienkach podujatia. K slovu sa dostal
aj primátor Topoľčian Ing. Peter Baláž, ktorý prezradil
svoj vzťah k písaniu a literatúre. Postupne sa pozornosť
presunula na odovzdávanie cien umiestnených v kategóriách
próza a poézia. Celá akcia mala výrazný poetický nádych.
V prvom rade sa o to zaslúžil detský divadelný súbor Hluché
ticho z Chynorian, ktorý si vybral básne viacerých súťažiacich
a jednu prózu od Romany Kališovej, a tieto diela spracoval
formou malého divadielka poézie. Druhým silným prvkom,
ktorý dotváral atmosféru, bola kapela Realita s gitaristom
Miroslavom Dominom, ktorý je autorom textov a hudby.
Pesničky z ich repertoáru boli ako šité pre túto príležitosť.
Prevládala v nich hĺbka, jemnosť, obraznosť... Na záver sa
konalo posedenie s občerstvením, kde si porota a účastníci
vymieňali svoje dojmy. Akcia sa vydarila, dôkazom bola plná
sála ľudí, vychutnávajúcich si skvelý program.

II. vek. kategória (16 — 25 r.)
1. miesto:
Andrea Miždová (Važec), Retrospektívny príbeh
2. miesto:
Mária Blahová (Sereď), Drahá Helen
Dominika Puchalová (Poprad), Pilegrim
3. miesto:
Radomíra Plišková (Spišská Belá), Prológ
(alebo próza bez názvu...)
Cena LK TakSi: Romana Kališová (Pastuchov), Tie najlepšie dni
III. vek. kategória (od 26 r.)
1. miesto:
Jozef Páleník (Svinná), Vianočná akcia
2. miesto:
Katarína Bieleková (Stankovce),
Najkrajšia poviedka
3. miesto:
Emília Molčániová (Predajná), Majster stolár
Cena LK TakSi: Richard Senček (Banská Bystrica),
Ôľky-bôľky-nevôľky
Cena primátora (za poéziu):
Emília Filipová (Svätý Peter), Hra so životom
Cena MsKS (za poéziu aj prózu):
Michal Fulin (Topoľčany), Hodinové punčochy, Vlak do detstva

LT 2016 – POÉZIA
I. vek. kategória (11 — 15 r.)
1. miesto:
Lenka Rusňáková (Topoľčany), Vôňa nátlaku,
Odhodlaná stratiť ťa
2. miesto:
neudelené
3. miesto:
Kristína Drotárová (Ladomírová), Utečenci
II. vek. kategória (16 — 25 r.)
1. miesto:
neudelené
2. miesto:
Adam Kollár (Stará Ľubovňa),
Keď si si ju nakreslil
Andrej Bublák (Námestovo), Poháre, Úsečky
3. miesto:
Ľudmila Zimmermannová (Topoľčany),
Unisono
Milan Hajaš (Trnava pri Laborci), Skript
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Miroslav
Búran
poézia

(MORE)
Učím sa
skrývať medzi riadkami
meniť dotyky na slová
vzdychať bez úst
už dávno som
utopený (v sebe)
márne pokusy
o (vy)plávanie
zlyhali
unáša ma nemý prúd
a tvoj (pohyblivý) breh
viac neprijíma
stroskotancov
očný lesk mizne
strácam (nahé) obrazy
tvojej krajiny
a priehľadná hladina
nepreteká

(JESEŇ)
Iritujú ma divé hlavy slnečníc
obkračujem ich (bez výčitiek)
je mi jedno
že na mňa lačne mrkajú
a prosia o spasenie
keď zomiera leto
som chladný

(LÚČE)
Hladia ma hebké lúče
v ušiach znie (tvoje) žblnkanie
zväzuješ nás šnúrkou
(vo vlasoch)
aj keď vety slabnú
naučila si ma
nezmĺknuť

(MOTÝĽ)
Odetá v nahom rúchu
lieta z miesta na miesto
neschopná pristáť
ako motýľ
ktorému
zvlhli krídla
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Miroslav Búran (1978). Vyštudoval som SPŠE v Starej
Turej a pracujem v oblasti strojárenstva. Poézii sa vážnejšie
venujem od roku 2008. Začínal som publikovaním
na literárnych weboch. Potom prišli prvé úspechy
v literárnych súťažiach na Slovensku aj v Čechách. V roku
2010 mi vyšla nultá zbierka básní Podoby a o pol roka
neskôr prvá zbierka básní Štyri ruky života. V r. 2011
si ma vydavateľstvo Ikar vybralo do spoločnej zbierky
9 autorov pod názvom Sólo pre 9 hlasov. Druhá zbierka
Potreba milovať vyšla o tri roky neskôr vo vydavateľstve
Dali. Po dlhom hľadaní, v roku 2015 konečne nachádzam
vydavateľa pre moju prozaickú prvotinu. Vychádza
vo vydavateľstve Kicom pod názvom Návrat do prítomnosti.
O rok neskôr mi v tom istom vydavateľstve vychádza
druhá novela Poblúdenie. V roku 2015 vyšla kniha mojej
najobľúbenejšej slovenskej poetky Mily Haugovej Písať ako
dýchať, v ktorej je prezentovaný aj môj pohľad na písanie.
V 2015 som sa stal víťazom medzinárodnej literárnej súťaže
v Poľsku, pod názvom Rozlogi 2015. V novembri 2016 mi
vyjde v domovskom vydavateľstve Kicom tretia zbierka
básní V hluchom svete. Mám pripravenú aj detskú básnickú
zbierku Nezbedné rastlinky, ktorá zatiaľ čaká na vydanie.

(VYHASNUTÉ)
Vyhasnuté tváre ožili
(v kruhu)
vytrhnuté z vlastných sĺnk
hrejú
blčia
pália
rozväzujú mlčanie
aby sa opäť ráno
prebudili
nemé

(NEMÍ)
Svet zaspal
spolu so slovami
čakám kedy zasvieti(š)
zatiaľ čo
hlboko v ústach
drieme (c)hlad

(MAKOVÁ)
Predstavujem si
ako vyjdeš
z obrazu a zasvietiš
neuvidíš ma
tvoje nemé oči
ožiaria noc
v ktorej bývam
kým budeš (bosá) usínať
v našej slepote
napijem sa
z tvojich makovíc
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Daniela
Lysá
nostalgicky
(IZBA Č. 361)
Na začiatku je bodka. A pred ňou je jedna tichá, prázdna
izba číslo 361. Dvere, na ktorých bolo ešte pred nedávnom
na zdrape škrabopisom napísané: ,,Tu bývajú Obete
interpretačnej radosti“, sa zatvárajú. A je po všetkých ďalších
splnených snoch, plánoch, túžbach, sú razom preč. Ach, tá
krehkosť okamihu! Krvavé sonety.
Keď ubytovateľka konečne prišla, vedeli sme, že je čas. Náš
posledný rozhovor na tristošesťdesiat jednotke. Posilnená
túžbou nevyroniť ani jednu slzu upokojujem dievčatá
a balíme si posledné veci. Beháme po izbe ako splašené.
Posledné, čo som strčila do kufra, boli nezjedené sáčky
wifonky. Typický intrákový život. Do bokov kufra si
odkladám kozmetiku. Bože, kúpeľňa! Ešte aj tá mi bude
chýbať! Z poličky, kde som mávala jedlo, vyberám škatuľku
s poslednými čajovými sáčkami, cukor a soľ v osobitných
nádobách, keksy, sladkosti a cestoviny. Pri odkladaní
panvice do kufra myslím na svoje prvé palacinky robené
v kuchynke, pri hrnci sa mi vynorí pred očami tona párkov,
ktorá sa v nich varila, pri tanieri si spomeniem na všetky
jedlá, od polievok až po rozvarené cestoviny s makom, ktoré
som namiesto cukru posolila. Odkladám pokrievku, varechu,
príbor, lyžičky. Po vybratí posledného jogurtu a kečupu
odfukuje chladnička prázdnotou. Odpájam predlžovačku
zo zásuvky, odkladám kanvicu a nabíjačku od notebooku.
Botník, po správnosti topánkovník, už tiež zíva prázdnotou.
Balím si oblečenie. Na spodok kufra dávam notebook a vedľa
neho knihy. Stesky.
Prázdny kufor vo mne evokuje smútok – niečo sa končí,
v izbe zrazu panuje ticho. Rozhovory s babami však nikdy
nemali konca. Ani počas nocí, keď už dávno bola hlboká
tma a ráno sme mali skoro vstávať do školy. Najviac ma
mrzí, že tie časy sa už nikdy nevrátia. Každá z nás má už
na leto vlastné plány, preto sme sa rozhodli, že sa stretneme
a poslednú noc si poriadne užijeme! Dozvuky.
Boli to najlepšie tri roky môjho života. Každá z nás bola
iná, no spájalo nás štúdium jednoodborovej slovenčiny.
Často sme boli vo vlastných myšlienkových dielňach. Keď
sa nás ľudia pýtali, odkiaľ sa poznáme, s úsmevom sme
odvetili, že z literárnych kruhov. Nakoľko sme všetky tri
milovali lúskanie interpretačných orieškov, nazvali sme
sa obeťami interpretačnej radosti. Ten názov sa nám tak
zapáčil, že sme si ho nalepili na dvere, aby každý vedel,
že sme slovenčinárske kvetinky. A samozrejme, literárne
duše, ktoré využívali samé múdre slová, ako kauzalita,
koncíznosť, dialektizmus, intencia, antológia, synekdocha,
tautológia a iné, aby im nikto v intenciách bežného
rozhovoru nerozumel. Ale len my sme vedeli, že je skvelé,
ak je chalan atempolárny a všetky veci na svete sa dajú
navzájom usúvzťažniť. Bola som šťastná, že nie som jediná,
ktorú štúdium bavilo a najradšej by písala celý život analýzy,
interpretácie a štúdie pre SAV. A raz sme chceli vydať aj
almanach. Prechádzky letom.
Celých päť rokov sme bojovali s rozsahom, ktorý predsa nad
nami vyhrával. Jednoducho, všetko bolo pre nás dôležité
a nedokázali sme si to nechať len pre seba. Aj keď sme
chceli byť stručné, naše myšlienky nás nenechali vydýchnuť
a písali sme od nevidím do nevidím. A práve cez tento
hendikep písania sme prišli na to, že sme duše. Ale nie
hocijaké, ale spriaznené. Stali sa z nás kamarátky, ktoré bez
každodenných usúvzťažnení a determinácií v intenciách
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rôzneho prostredia nemohli bez seba existovať. Sem-tam
sme si postavili vzdušný zámok, v ktorom sme boli chránené
pred okolím, keď nám už všetci brnkali na nervy. Hľadali sme
mládencov s postavou Arnolda Schwarzeneggera a srdcom
Sládkoviča. Boli sme si vždy oporou, chránili sme sa pred
,,vyschnutím“ (čítanie Suchej ratolesti od Vajanského nás
rozkokošilo natoľko, že sme používali pojem ,,suchá ratolesť“
jedna na druhú, pokiaľ mala v súkromnej oblasti nejaký
srdcabôľ, rodinabôľ alebo školabôľ). Knihy boli pre nás
svetom úniku a odreagovania, hlavne Hviezdoslav. Čítali sme
však všetko, čo nám prišlo pod ruky – knihy, časopisy, noviny,
encyklopédie, zborníky, almanachy, bulletiny, letáky…
A podľa podobnosti s nejakou z postáv sme si vymysleli
prezývky. Mne už hneď v prváku prischla prezývka Rybárička,
pretože som koketná a rada obklopená ľuďmi. Mirku sme
nazvali Adelkou Ostrolúckou, pretože milovala štúrovcov
a slovenský kraj, a Aďka bola jednoducho Annou zo zeleného
domu, pretože sa ryšavými vlasmi a pehami, bozkami slnka,
na ňu neskutočne podobala. Prechádzky (s) J/jarom (alebo
aj s inými šuhajmi).
Naša izba bola najnavštevovanejším miestom uja údržbára,
ktorý, chudák, vždy prišiel niečo opraviť. Raz nám
nesplachoval záchod, raz som odtrhla operadlo na posteli,
raz nám nešla lampa, raz elektrina… Nakoľko som bola
z báb najodvážnejšia, vždy som šla na vrátnicu hlásiť
problémy ja, a tak mi od vrátnika prischla prezývka Kazisvet.
Ale čo sa pokazilo, to sa aj opravilo. Žalmy a hymny.
Najhorším zistením pre nás tri bol koniec mája, keď nám
povedali, že nám magisterské štúdium jednoodborovej
slovenčiny neotvoria, a tak našim krásnym intrákovým
rokom odzvonilo. Úrad práce nás však určite veľmi rád
privíta s otvorenou náručou. Po troch rokoch stresov, potu
a trápenia nad knihami skončíme v rade na pečiatku. Taký
bežný koniec vysokoškolského života. Nezostáva nám nič
iné, len si hľadať aspoň dočasnú prácu. Taký McDonald je
medzi čerstvými absolventmi vysokých škôl neskutočne in!
Vzhledanie.
Krásne chvíle s mojou drahou Adelkou Ostrolúckou a Annou
na intráku sa končia a ja si v hlave retrospektívne premietam
moje prvé stretnutie s nimi. Keď som ich prvýkrát uvidela,
vedela som, že to budú moje spriaznené duše. Strkajúc
kľúče do dierky som však mala neskutočný strach, kto sa
za dverami objaví. Stalo sa to presne v septembri pred tromi
rokmi. Aká symbolika! 3 roky, 6 semestrov, 1 miestnosť.
Izba číslo 361.
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Zoltán
Kőrös
hudobný antikvariát

(PAUL BUTTERFIELD BLUES BAND
alebo to najlepšie z bluesového revivalu)

Časť I.
Chicago bolo mestom, v ktorom sa v priebehu menej
než dvoch desaťročí odštartovali dve bluesové revolúcie.
Tá prvá súvisí s veľkým exodom černochov z chudobného
Juhu USA za vidinou lepšieho života na Severe.
Prisťahovalecká vlna, ktorá bola najintenzívnejšia v prvej
polovici 20. storočia, zasiahla najviac práve Chicago.
Najväčším kultúrnym klenotom, ktorý čierni imigranti
priniesli so sebou, bol blues. Potenciál tohoto hudobného
žánru, ktorý bol spočiatku výhradne záležitosťou
černochov – či už išlo o hru, alebo obecenstvo – sa
postupom času čoraz viac uvedomoval aj mimo čiernej
komunity. Nie je náhodou, že aj druhej bluesovej
revolúcii dalo domov veterné mesto, ako Chicago zvyknú
nazývať. V tomto prípade to už bola interná záležitosť
metropoly a osobami, ktoré prispeli k jej vypuknutiu
najväčšou mierou, boli miestni bieli mladíci, základ
neskoršej kapely Paul Butterfield Blues Band.
Paul Butterfield bol synom známeho miestneho advokáta
a umelecky založenej matky, a tak sa zdalo, že má
dobré vyhliadky na životný úspech. Vnímavý chlapec
sa s hudbou stretol veľmi skoro a rodičia mu vybavili
lekcie na flaute od popredného člena chicagského
symfonického orchestra. Rodina židovského pôvodu
bývala v Hyde Parku, ostrove strednej vrstvy uprostred
černošského geta Southside, a tak Paul čoskoro
zachytil vibrácie bluesu. Presedlal na gitaru a ústnu
harmoniku. V tejto záľube si našiel aj kamaráta, istého
Nicka Gravenitesa, ktorý mal neskôr zohrať významnú
úlohu v hustej hudobnej atmosfére šesťdesiatych rokov.
Ich láska k čiernej hudbe dodala dostatok odvahy
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na návštevy bluesových klubov, akých bolo v černošskej
časti mesta nespočet. S touto skúsenosťou začalo ich
hlboké štúdium žánru a postupom času pretavili nové
znalosti do vlastných verzií bluesových štandárd.
Keď Paula poslali rodičia na Illinoiskú univerzitu, netušili,
že ich syn tam dlho nepobudne: viac ako štúdium ho
zaujímala muzika. V bluesových kluboch vzbudzoval
veľkú pozornosť – najprv ako beloch, ktorý počúva
hudbu černochov, a potom ako beloch, ktorý ju aj hrá.
Dlhé hodiny cvičenia boli prejavom jeho skutočného
zanietenia. Od svojich nástrojov sa dal iba málokedy
odtrhnúť. Spomedzi viacerých bluesmanov, na ktorých
Butterfield pozeral s obdivom, vyčnieval najviac Marion
Walter Jacobs, známy pod menom Little Walter. Bol
to priekopník hry na ústnej harmonike. Walter tento
nástroj elektrifikoval, a tak ho premenil na rovnocenného
partnera gitary, najtypickejšieho inštrumentu bluesu.
Vzhľadom na to, že obaja – Butterfield aj Walter – boli
ľaváci, ich držanie harmoniky bolo netypicky obrátené,
čo mladý učeň od svojho majstra odpozoroval.
Niekedy v čase, keď sa Butterfield čoraz viac
udomácňoval v bluesových brlohoch, sa v Chicagu objavil
Elvin Bishop, jeden nadmieru inteligentný študent
z oklahomskej Tulsy. Za svoje študijné výsledky získal
štipendium Merit, ktoré sa udelovalo iba tým skutočne
najlepším študentom. Bishop sa rozhodol pre fyziku
na Chicagskej univerzite, ale je pravdepodobné, že
spomedzi svojich kolegov, ktorí prestížne štipendium
získali, vytvoril rekord v krátkosti vysokoškolského
štúdia. Nestihol sa tam ani ohriať, keď ho gravitačné
pole bluesu jednoducho pritiahlo k sebe. Keď na jednej
verande uvidel vtedy nevídané a vypočul si neslýchané –
mladého bieleho chalana, precítene spievajúceho blues –
Butterfielda, oslovil ho. Netrvalo dlho a stali sa parťákmi,

ktorí chodili hrávať do bluesových klubov. Časom sa im
podarilo vydobyť si rešpekt bluesových velikánov, akými
boli Otis Rush, Magic Sam, Howlin Wolf, Little Walter.
S kráľom chicagského bluesu, Muddym Watersom
sa dokonca stali doživotnými kamarátmi. Často boli
jedinými belochmi v klube, ale vďaka očividnému
hudobnému talentu a ochranným krídlam starších
bluesmanov ich nikto neobťažoval.
Bolo to v roku 1963, keď Butterfield s Bishopom získali
stále angažmá v klube Big John´s vo štvrti North Side
a rozhodli sa regrutovať dobrovoľníkov na kapelu. Nie
je jasné, aké reakcie vyvolali u energického a občas
hrozivého Howlina Wolfa, keď jeho hudobníkom
ponúkli spoluprácu. Bubeník Sam Lay a basgitarista
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na neho hľadeli aj bluesoví krstní otcovia, čo vzhľadom
na Chicago – svetové hlavné mesto bluesu – bola veľmi
vysoká priečka. Prvýkrát širšiu verejnosť upútal, keď na
prelomovom albume Boba Dylana Highway 61 Revisited
zahral svoju unikátnu zmes bluesu, rocku a folku. Ako
prvý z butterfieldovského klanu stretol Bloomfielda
Elvin Bishop. Keď si Bishop v jednej záložni brnkal na
gitare, prišiel k nemu jeden rýchlo hovoriaci chlapík,
ktorý mu z ničoho nič vytrhol z rúk gitaru a spustil
blues, aký ešte od belocha nepočul. Bloomfield nemohol
uniknúť ani Butterfieldovej pozornosti, keď v klube
Big John´s pravidelne ohuroval obecenstvo. Butterfield
až do prvých nahrávok pre Elektru neuvažoval o tom, že
by geniálneho gitaristu angažoval. Nakoniec mu však
dal ponuku, ktorá sa neodmieta. Bloomfield sa tak stal
prvým gitaristom kapely.

Jerom Arnold pracovali pre Wolfa celých šesť rokov,
ale Butterfield im prisľúbil lepší zárobok, a tak jeho
ponuku prijali. Lay pôsobil so svojou svalnatou postavou,
pestrofarebným oblečením a veľmi hlbokým hlasom
ako nezničiteľný bubeník, ktorý hrá svoj neúprosný
rytmus. V skutočnosti však mal krehké zdravie, ktoré mu
pravdepodobne spôsobila guľka, ktorú schytal na ulici
počas nejakej prestrelky. Jerome Arnold bol z hudobne
nadanej rodiny, bol mladším bratom bluesového speváka
a harmonikára Billyho Boya Arnolda. Bol opakom
extravagantného Laya, obliekal sa konzervatívnejšie,
bol tichý a mal skromné vystupovanie. Jeho basgitara
držala po mnohoročných skúsenostiach veľmi solídny,
presný rytmus. Vznik rasovo integrovanej bluesovej
kapely bol v dobe, keď bola na hlbokom Juhu rasová
segregácia úplnou samozrejmosťou, skutočne revolučnou
záležitosťou. Navyše, vedúci členovia, ktorí udávali jej
smerovanie, boli belosi zo strednej vrstvy. Prelomila sa
však aj iná bariéra. Obecenstvo klubu Big John´s, kde
nová kapela získala angažmán, tvorilo hlavne biele
obecenstvo, dovtedy takmer nedotknuté bluesom.
So svojím rafinovaným mestským bluesom vzbudili
Butterfield Blues Band všeobecnú pozornosť, okrem
iných aj hudobného producenta Paula Rothschielda.
Skrze neho sa Butterfieldova partička stala klientom
vydavateľstva Elektra a v decembri 1964 vznikli prvé
nahrávky kapely. Mali sa stať materiálom, z ktorého
by pozostával debutový album kapely, ale nakoniec sa
rozhodlo, že to tak nebude. Rothschield chcel viac. Keď
o tri desaťročia tieto nahrávky uzreli svetlo sveta pod
názvom The Original Lost Elektra Sessions, fanúšikovia
bluesového revivalu sa mohli radovať zo skvelých
ukážok raného surového zvuku kapely. Rothschield
vedel, že originalita kapely je výnimočná, ale cítil, že
pridanie ďalšieho gitaristu by určite nebolo na škodu.
A najvhodnejšou voľbou sa ukázal Mike Bloomfield.
Michael „Mike“ Bernard Bloomfield, podobne ako
Paul Butterfield, bol potomkom židovskej rodiny, ktorej
domovom bola štvrť North Side. Jeho otec bol vlastníkom
prosperujúceho podniku a v roku 1964, keď Mike
dosiahol 21 rokov, dostal veľmi štedrý benefičný úver,
vďaka ktorému sa mohol cítiť zabezpečený na celý život.
Napriek očakávaniam otca sa však rodinnému biznisu
nezačal venovať. Energiu a talent sústredil na „hudbu
chudobných a utláčaných černochov“. Aj on, presne ako
jeho budúci parťáci, intenzitu života najviac prežíval
v bluesových kluboch Chicaga. Bol prípadom absolútnej
lásky k hudbe. Časom sa vypracoval na jedného
z najšikovenejších miestnych gitaristov a s rešpektom
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Hlavnou udalosťou amerického hudobného života v roku
1965 sa ukázal byť Newportský folkový festival. Okrem
klasikov folkovej hudby sa tu našiel priestor aj pre
blues a popoludnie onoho letného dňa bolo vyhradené
jeho živým legendám, akými boli Mississippi John Hurt
alebo Son House. Po týchto klasikoch dostala šancu aj
mladá krv v podobe Butterfield bandu. Nick Gravenites
si spomína, ako nie príliš lichotivo kapelu uviedol
folklorista, etnomuzikológ a hudobník Al Lomax. Najprv
vyhlásil, že niektorí si myslia, že belosi blues hrať
nevedia a iní zase, že vedia, a preto odporučil obecenstvu,
aby to posúdili sami. Reakcia obecenstva bola najprv
vlažná, ale keď kapela spustila prvé zvuky rafinovaného,
pozitívnou energiou nabitého bluesu z betónovej
džungle, dav spozornel. Keď skončili, nadšená reakcia
publika bola jasnou odpoveďou na Lomaxove úvodné
slová. Prvé vystúpenie Butterfield bandu pred širším
obecenstvom dopadlo mimoriadne úspešne. Nebola to
prelomová udalosť iba z hľadiska kapely: bola zároveň
aj jedným zo základných kameňov bluesového revivalu,
ktorý mal výrazným spôsobom poznačiť hudobnú tvár
šesťdesiatych rokov. Ešte v ten večer sa udiali ďalšie
veľké momenty hudobnej histórie, ktoré toto všetko
zatienili. Koncert Boba Dylana sa pre zúčastnených stal
kontroverziou roka a jedným z veľkých udalostí dejín
populárnej hudby. Folkovú hudbu a jej texty, úzko
prepojené so životnými postojmi, ako sú nekomerčnosť,
intelektuálstvo a podpora boja za občianske práva,
ktorá rozdeľovala vtedajšiu americkú spoločnosť, brali
folkeri – tak speváci, ako aj ich obecenstvo – veľmi vážne.
Svoj akustickými nástrojmi hraný folk dávali do ostrého
kontrastu s komerčným a elektrizovaným rockom,
slúžiacim ako ľahká zábava pre masy. Keď Dylan prizval
Bloomfielda, Arnolda a Laya ako sprievodnú kapelu
a svoj koncert odohral s elektrickou gitarou, vyvolalo to
rôzne reakcie. Na prepojenie folku s rockovou energiou
sa niektorí pozerali so súhlasným údivom, ale mnohí
ortodoxní folkeri to vnímali ako pošliapanie svojej viery.
Členovia Butterfield Blues Bandu sa tak počas jediného
dňa stali hlavnými aktérmi kľúčových udalostí tak pre
bluesový revival, ako aj pre zrodenie folk-rocku.
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Newportský festival spravil kapele dobrú reklamu a už
za krátky čas sa stali senzáciou, ktorá v priebehu hodín
dokázala vypredať kluby. Dozrel čas na nahrávku
debutového albumu. Prvé nahrávanie z roku 1964
sa udialo bez Bloomfielda a teraz už bola kapela
pripravená. Generálnou skúškou malo byť nahrávanie
jedného vystúpenia v New Yorku. Výsledok bol
uvolnený, ale nebol to štúdiový materiál, vhodný pre
album. Ale New York sa nakoniec ukázal byť šťastnou
voľbou: kapela tu stretla svojho budúceho klávesáka
Marka Naftalina.
Naftalin bol ďalším prominentom kapely z vyššej
spoločnosti. Bol synom akademika a politika, ktorý
sa na niekoľko volebných období stal aj starostom
Minneapolisu. Malý Mark už od desiatich rokov
sníval o kariére bluesového pianistu. S Butterfieldom
a Bishopom jamoval už za študentských čias v Chicagu,
kde bol považovaný za nedielnu súčasť bluesovej scény.
Po maturite sa rozhodol pre štúdium na konzervatóriu
a odišiel do New Yorku. Pán Boh na nebesiach má
bluesovú muziku asi veľmi rád, keď umožnil jeho
náhodné stretnutie s Bishopom v predvečer nahrávania
butterfieldovského debutu. Bishop ho pozval pozrieť sa
do štúdia a Naftalin v tej chvíli ani netušil, že za krátky
čas bude spolutvorcom veľkých historických okamihov
bluesu. Keď v štúdiu vysvitlo, že majú so sebou klávesáka,
rozhodlo sa o jeho nasadení. Po úspešnom nahratí
skladby Thank You Mr. Poobah, obohatenej o dynamické
naftalinovské klávesy, bolo jasné, že kapela našla svojho
človeka, a tak sa zúčastnil nahrávania väčšiny skladieb
albumu. Eponymný debut bol prehliadkou asertívneho
mestského bluesu, od svižného Born in Chicago od
starého parťáka Gravenitesa, cez rýchlu verziu bluesovej
štandardy Got my mojo workin, na ktorej si zaspieval
Sam Lay so svojím skvelo hlbokým čiernym hlasom,
až po punkovo energický Shake your money maker. Táto
oslava radosti z hudby nepotrebovala ani čas na dozretie,
album Paul Butterfield Blues Band sa hneď od začiatku
stal senzáciou a vo veľkom prispel k naštartovaniu novej
bluesovej explózie. I keď Rolling Stones si od starých
amerických bluesmanov vypožičiavali skladby a ich
coververzie s úspechom reimportovali späť do Ameriky,
Paul Butterfield Blues Band išli ďalej: ukázali, že aj bieli
hudobníci dokážu hrať originálny blues a posúvať jeho
vývoj dopredu. Blues prestal byť výhradnou záležitosťou
starých časov a čiernych muzikantov.
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Počul som, ako sa jej drali výkriky z hrdla. Nemohol som
kvôli tomu spať. Už niekoľko nocí ma prenasledovali jej
modré oči, z ktorých šľahali blesky. Budil som sa celý
spotený, so srdcom zabudnutým kdesi vo vysušenej rieke.
Prvú noc mi pošepla, že ak ju neprezradím, dostanem
odmenu. Bol som taký šokovaný, že som jej bez zaváhania
odvetil ,,áno“. Vycerené biele zuby jej žiarili spokojnosťou.
Keď som sa jej spýtal, o akej odmene to rozprávala,
odpoveďou mi bolo rinčanie skla. Nestihol som sa ani
otočiť a už som bol v izbe opäť sám. Vlastne, aby som
bol úprimný, pridali sa ku mne zimomriavky. (Od tej
pamätnej noci sa stali mojimi vernými priateľkami.)
Na otázku, prečo som v noci rozbil sklo, som rodičom
povedal, že to nie ja, ale moja Schauma. Ich pohľad
naznačoval jediné – synu, je najvyšší čas pobaliť si kufre
a ísť na liečenie. Ale ja som im odmietol vyhovieť. Už raz
som sa do ústavu dostal. Mal som vtedy pätnásť rokov
a zošity plné náhrobných kameňov. Namiesto počítania
matematiky a písania slohov som si radšej vyfarboval
v zošite pomníky a vymýšľal im nezvyčajné mená –Dionýz
Zhnitý, Gerta Vysušená, Katarína Bezrebrová… Neboli to
len mená napísané na bielom papieri. Každý večer, tesne
pred spaním, som sa im zveroval so svojimi pocitmi. Bol
som šťastný, pretože mi nekládli žiadne hlúpe otázky,
nenárokovali si moju pozornosť... tešili sa z každej
sekundy, ktorú som im venoval. Boli to vďačné kamene.
No a potom ma rodičia poslali do ústavu. Otec mi roztrhal
zošit na márne kúsky. V afekte som ho pohrýzol do ruky
a od zúfalstva sa hodil na zem. Zničil to jediné, čo pre mňa
malo význam…
V ústave mi odmietli dať pero a farbičky, a tak som si začal
pomníky vyfarbovať v hlave. Deň čo deň, noc čo noc…
Chýbala mi síce vôňa ceruzky, ale čarovať s ňou v mysli
bolo stokrát zábavnejšie.
Raz, keď som sedel vonku na lavičke a vyfarboval si v hlave
pomník Karola Plesnivého, niekto ku mne podišiel. Bolo
to po prvýkrát, čo dala nejaká osoba z tohto ústavu
najavo moju prítomnosť. Celý vystrašený som sa pozrel
na toho človeka. Svetlohnedé vlasy po plecia jej rámovali
bledú tvár s modrými očami. Keď som sa jej do nich
pozrel, spomenul som si na rozbúrené more z jedného
filmu. Pozerali sme si do očí (neviem, kto z nás dvoch bol
zmätenejší), no potom začala tlieskať rukami a rozplakala
sa. To ma tak vydesilo, že som sa rýchlo postavil a utiekol
do izby. Tie oči ma odvtedy prenasledovali každú noc.
Po polroku ma z ústavu pustili. Pamätám si, že keď som
opustil brány tohto nevľúdneho miesta, vietor chutil
inak. Aj rieka dokonca tiekla akosi rýchlejšie… Len modré
oči vydeseného dievčaťa boli stále rovnaké. ,,Ak ma
neprezradíš, dostaneš odmenu,“ povedala mi jednu noc.
Na tú ďalšiu ma uložila do snehu. Horúcou rukou mi
prešla po chladnom líci, mihalnice mi potrela inovaťou
a zakryla ma snehovými vločkami. Nemal som sa ako
nadýchnuť, dochádzal mi kyslík, no ona mi povedala, že
raz jej za toto gesto budem veľmi vďačný. Musel som
zaplatiť vlastným srdcom za oživenie všetkých snehových
vločiek, ktoré som v tú noc roztopil.
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úrovni vědomé. Výsledkem si můžeme představit jako stát se
buňkou jednoho organizmu, kdy všichni komunikují se všemi,
ale každý je svým způsobem samostatný. Nikdo se ale nemůže
rozběhnout svévolně jinam, protože když se v organizmu
jednotlivá buňka vydá po svých, organismus může zemřít. Jde
tedy o uvědomění si sounáležitosti, závislosti na ostatních s
tím, že všichni tvoříme kolektivní vědomí.
To vyzerá na veľmi veľmi dlhú dobu. Nepostihne nás
dovtedy skôr nejaká potopa?
I to je možné. Podle esoterních tradic to má být ohnivá
potopa.

(2. časť)

Takže čo ľuďom, ktorí u vás hľadajú odpovede na svetské
otázky, odporúčate? Spomínanú psychoterapiu?
Psychoterapie je jistá možnost, ale málokdo na ni
půjde. Je to přece jenom drahé a časově náročné. Jít na
psychoterapii může pro někoho znít i hanlivě – jako kdyby
byl cvok. Lepší je odstup, introspekce, je-li jich kdo schopen.
Ale zpátky k tomu, co doporučuji já: Uklidnění, přijetí
toho, co je, pokoru před následky svých činů i schopnost se
poučit… a hlavně nesedět, dělat něco, najít si cíl.
O čom je v skratke učenie Thelémy Aleistera Crowleyho?
Opiera sa o egyptskú mytológiu – je to náboženstvo?
Není to náboženství, nenabízí víru nebo spasení. Nabízí
jistotu. Theléma je dogma, nutící k vnitřnímu poznání. Tak
jako v jiných naukách, i tady musí mít student přehled
o hierarchii, o účinkujících silách. Vystupují tu sice prvky,
kterým se dá říkat bohové, ale jsou chápány víc filozoficky.
Ve skutečnosti se jedná o hybné síly a o pochopení, čím
jsou a jaký děj zastupují. Theléma pojednává o vůli, že
člověk si má na světě uvědomit svoje místo a tohoto místa
se držet. Podstatná část učení navádí, kterak si tuto vůli
uvědomit, kterak se k sobě dostat. Crowley má řadu cvičení
či spíše technik. Ty rozpracovali a dál na ně navázali další,
např. Grant nebo Spare, ať jmenuji ty známější.
Ako by teda v týchto súvislostiach mal vyzerať vrchol
ľudskej existencie?
Mělo by dojít k vědomému propojení lidí. Teď jsou lidé
propojeni na nevědomé úrovni, jsou skrz kolektivní nevědomí.
Úplně nejjednodušší příklad nevědomého ovlivnění je
móda. Někdo si řekne – ne, já jsi nebudu kupovat věci
podle módy – ale stejně nakonec bude nosit úzké gatě.
Jedinec tomu podlehne, ani neví jak, ale je to pochopitelné
– přizpůsobujeme se druhým. Na nevědomé úrovni jsme
propojeni a postupem vývoje by mělo dojít k propojení na
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Stretávate sa alebo stretávali ste sa v minulosti často
s nepochopením, odmietaním, výsmechom, pretože sa
seriózne zaoberáte mágiou? Neodrádzali vás prípadne
takéto reakcie na začiatku?
To je pěkná otázka! Ale proč by to mělo být jen v minulosti?
S podivnými reakcemi se setkávám dodnes. Například od lidí,
kteří se magií zaobírají na úrovni „rituál na splnění přání“ a
představují si vyvolání démona, hned zítra a nejlíp i s tou
zvířecí obětí. Jsou překvapení, že to pro ně neudělám, rovnou
nepřijedu a neplním jejich potřeby. Nebo vědci: jednou se mne
zeptal jakýsi člověk, co odpovíte na námitku, že pracujete
nevědecky, s vědou v rozporu? Napsala jsem: vědci se taky
nezabývají tím, že věda je zcela v rozporu s magií. Nejčastější
formou nesouhlasu bylo, je a asi i dál bude vyprsknutí: stejně
to děláš jen pro peníze. A v různých verzích – od názoru, že
mám dar z nebes a musím jej využívat pro druhé a zdarma,
až po zdůrazňování mých povahových negativ: jsem chtivá
a hamižná vůči důvěřivým chudákům. Kupodivu je tato
reakce častější než jakékoli jiné odmítnutí.
Aký bol váš život predtým, než doň vstúpil tarot
a ezoterika?
Divoký. Především jsem byla obzvlášť telecí tele. Mí rodiče
byli konzervativní až puritánští a než jsem od nich začala
utíkat, měla jsem mizerné sociální cítění. Potom jsem zase
chtěla zkusit vše na vlastní kůži.
Vykladať ste začínali s mariášovými kartami. Ako si na to
spomínate?
Byly to shody různých okolností a trošku i hra. Je to někdy
třicet let dozadu a spíš to vzniklo z legrace, protože jednak
jsem měla kamarády, kteří všichni dělali s něčím tajnosti
a pořád se hráli s nějakýma magnetama, že budou čarovat
a nechtěli mi říct o co jde. Potom jsem se dostala k jednomu
časopisu, mám dojem, že to bylo čtení o Sovětském svazu, to
je na tom celkem paradoxní, a tam bylo jako silvestrovská
zábava – výklad karet. A podle toho jsem se to naučila.
Jednak jsem měla něco na kamarády, čemu oni nerozumí
a já jim to nevysvětlím, a jednak mně to začalo celkem
vycházet. Nejprve to byly výklady jednoduché a pak jsem
začala chodit po sousedech a známých a jim se to hodně
líbilo, protože kartářka, to bylo tehdy něco jako člověk z jiné
planety… No a ono to celkem šlo a když to šlo, tak…
(fotky: archív Z. A. na www.magick.cz)

Velmi dobře je to vidět
v každodenním životě. Lidé
mají problém se zařazením
do společnosti, např.
ve smyslu najít si partnera.
Je moc lidí, kteří jsou sami
a kteří nejsou schopní si
k sobě najít druhého. Když
jsem ve věštírně začínala
u svého stolečku, a je
to něco přes 20 let, tyto
problémy nebyly. Tehdy
to byla sem-tam opuštěná,
hanlivě řečeno, stará panna
Foto: Víťa Ivičičová
nebo nepřizpůsobivý mladík,
ale teď je to skoro každá
druhá ženská a každej druhej chlapík, co nemají nikoho.
A nejde jim to a nejsou schopní si partnera najít nebo se
mu přizpůsobit a ani vlastně neví, jestli chtějí. Ve vztazích
vládne zmatek.

Rané 80. roky, fotka na OP

Zuzana, počúvajúc The Velvet
Underground, čítajúc anglickočeský slovník
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Čo ste im vykladali?
To, nač se ptali – jak jim dopadnou jejich záležitosti, jestli
budou šťastní, někoho si najdou… Otázky zůstávají stejné.
Tušili ste, kam to potiahnete?
Netušila, byl to momentální popud a chuť dělat něco jiného
a jinak.
Ako ste objavili tarot?
Tarot u nás byl tehdy úplně neznámý. A vlastně ho sem
začali donášet, nebo nás s ním seznamovat – on to byl
obchodní artikl, co si budeme povídat, ale přišlo to po
revoluci, mám pocit, že první výstavu pořádalo německé
nakladatelství Urania tady v Brně, domlouval to kamarád
a bylo to v takových polorozbouřených prostorech
a tenkrát to bylo něco… A sice všechno bylo v němčině,
ale hrála tam taková ta cingi-lingi hudba – to se u nás
tehdy neznalo – bylo tam přítmí, voněly tam tyčinky, což
taky znalo jenom pár lidí… no dokonalá propagace. Jiný
kamarád měl styky přes esoterní magii, a ten se zabýval
Crowleym. Crowley má taky svoje karty a já je dodnes
používám. Tenkrát jsem se s ním domluvila, že za ním
budu chodit na učení. Ale teprve postupem času jsem si
ty významy uzpůsobovala na základě Crowleyho knih. Má
jednu, která je speciálně o tarotu, ale Crowley je vtipálek,
má to roztroušené všude možně a člověk to musí studovat
trošku komplexněji, jinak si sklouzne po povrchu.
Vykladáte karty aj sama sebe? Môže sa to vôbec?
S kamarádkou. Může, jenomže člověk je sám k sobě
nekritický a je potřeba dělat to poctivě a chvilku do karet
koukat, nechat si výklad ležet a vyzrát. Za čas k němu
přijde nápad. S kamarádkou jsme tak nějak nacvičené, že
si vyložíme karty a obě řekneme, co nás k výkladu napadá
a jak by to mohlo být. Takové umísťovaní do mantinelů
reality, kdy člověk nefantazíruje.
Máte obľúbenú kartu?
Mám pocit, že v každé době nějakou jinou. Asi se do obliby
promítá vnitřní naladění. Měla jsem ráda královnu holí,
protože je pěkně v klidu a všechno bere s rozmyslem. Teď
mám radši královnu disků, když zůstanu u figur, protože je
praktičtější a královna holí mně přijde hašteřivá. Z velkých
karet jsem měla ráda Vůz. Teď mám raději Poustevníka.
Nemám jednu oblíbenou napořád.
A neobľúbené?
Člověk nerad vidí Sedmičku disků, protože vždycky
znamená problém. Možná i Pětku disků, která
znamená ustrnutí nebo potíže… a někde vykoukne cosi
nepříjemného. Nemívala jsem ráda Trojku mečů, to je
iluzivní myšlení… karta, která vymýšlí konstrukce. Karty
lze těžko posuzovat každou zvlášť, i ty nejhorší mohou mít
v kombinacích přínosné významy.
Čo vám v živote spôsobuje najväčšiu radosť?
To jste mne zaskočila. Asi když na něco nového přijdu. Když
dokončím dílo, ať je jakékoliv, třeba dobře uvařené jídlo,
které rychle zmizí, nebo hotový obrázek nebo kouzlo pro
někoho, kdo potřebuje pomoci… nebo i výklad, o kterém
mi po čase, až se věci projeví nebo dopadnou, lidé povědí,
že pomohl.
Vymenujte tri knihy, ktoré vám asociatívne napadli ako
prvé. Aký máte k nim vzťah?
1. D. Ž. Bor – Abeceda stvoření, 2. P. D. Jamesová –
Vraždy v nakladatelství, 3. Aleister Crowley – Kniha
Thothova. Ad1. Je to knížka, která mne kdysi hodně
oslovila a posunula. Naučila mne lépe vidět skryté
souvislosti. Ad2. Miluji detektivky, zvlášť anglické a zvlášť
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P. D. Jamesovou. Není nad poctivé psychologické pátrání
po vrahovi! Ad3. Díky této knize jsem to, co jsem.
Viete, ako dlho budete žiť?
Matičko skákavá, to ne!!! K čemu by mi to bylo? Člověk se
přece musí nechat překvapit.
Mágia je exaktný systém. Ako objasníte neveriacemu
Tomášovi toto tvrdenie?
A zná nevěřící Tomáš definici toho, co je exaktní? Slovo
se používá jako popis vědeckého poznání. Značí přesné
ověření pozorované skutečnosti za použití modelu,
jednoduše řečeno. Protože ve skutečnosti nic není úplně
přesné, jen model – v případě vědy obvykle matematický –
může být přesný. Magie zkoumá, měří a zjišťuje, jak
se věci ve světě mají. Mágové si svá pozorování i praxi
ověřují, porovnávají, mají modely a teorie, jak co funguje
a za jakých podmínek. Rozdíl mezi vědou a magií je ten, že
věda pozoruje to vnější, jak sama říká: objektivní, kdežto
magie má místo přístrojů lidskou duši. Když budou dva
lidé evokovat a pozorovat téhož „ducha“, nemusí jim třetí
osoba, jíž to budou vyprávět, věřit, že viděli a zažili to
samé, protože není objektivní důkaz: žádná fotka, žádné
měření přístrojem. Až když se třetí osobě podaří evokovat
a pozorovat za stejných podmínek téhož „ducha“, bude
schopná ověřit, zda pozorovala to samé – je-li dosti kritická.
Věda věří mašinkám, magie nutí člověka, aby věřil sám sobě.
Ste vo svojom živote šťastná a spokojná?
Spíše ano. Necítím se na vrcholu blaha a svůj stav bych
nepopsala „šťastná“, protože štěstí je prchavé, je to přece
emoce! Ale spokojená jsem. Kdybych nebyla, budu usilovat
o to, aby se tento stav změnil.
ZUZANA ANTARES študuje skryté skutočnosti sveta,
magické schopnosti človeka a možnosti veštenia od
roku 1982. Založila a vedie Školu věšteckých umění
a esoteriky v Brne. Zaoberá sa poradenstvom, realizuje
sociálne experimenty a vedie skupinu žiakov, zameranú
na thelémistickú mágiu. Viac na www.magick.cz.
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O autorke ILUSTRÁCIÍ
Katastrofé. Narodená v Kladne 1990. Vyštudovala grafický dizajn
tlače a sociálnu pedagogiku. Teraz sa živí umením. Maľuje obrazy,
tetuje, píše, vyrába šperky, pôsobí ako alternatívna modelka.
Miluje starožitnosti a erotiku. Do budúcna by chcela vydať
dystopický román, na ktorom intenzívne pracuje, a navštíviť
Edinburg. Jej snom je dopísať knihy a zahrať si vo filme.

Fanpage: https://cs-cz.facebook.com/KatastrofeArtist/

DÔLEŽITÉ! (záverečník)
Ak sa ti Slnečník zapáčil a chceš ho podporiť a povzbudiť
do ďalšej činnosti, je niekoľko možností: otvoriť svoj šuplík,
prípadne dušu a poslať nám kúsok v podobe básní, poviedok,
fejtónov, kresieb, koláží, karikatúr, komiksov…
Svoje dielka nám môžeš priviať na redakčný mail: slnecnik.
redakcia@gmail.com. Ďalej sa o Slnečníku môžeš zmieniť
u svojich priateľov a známych, prípadne im ho po prečítaní
posunúť. Vo fyzickej podobe ho nájdeš v nitrianskej Trafačke,
v Trnave v chill out & tea bare U Havrana, v šalianskej Čajovni
na konci vesmíru či v Knižnici Jána Johanidesa.
Môžeš nás sledovať a odporúčať aj na webe – www.slnecnik.eu,
Časopis Slnečník (fb).
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