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Z tohoto nenadálého setkání s Lucií jsem měl úplně
stejný pocit, jako když vás na ulici zastaví neznámá
dívka a zničehonic se s vámi dá do řeči. Nezná vás,
vy neznáte ji a z prvních gest, tónu hlasu,
nepatrných pohybů a grimas se vám začne
mimoděk skládat do malého světelného kužele,
ve kterém si ji následně pamatujete. Někdy to
setkání přejdete a po pár krocích myslíte na úplně
jiné věci. Někdy ovšem ten okamžik setkání přetrvá
a neustále ho převalujete v hlavě, mizí a poté se zase
znenadání vrací. Jste zaujatí.
Stejně tak to mám s Lucií, které nyní vydávám její
básnickou sbírku. Po prvním - byť jen virtuálním nepatrném setkání, mě její první básně přiměly
ponořit se hlouběji do té nesmírné rozmanitosti
světel, stínů, tmy, nálad, výkřiků a nevyslovených
zvuků. Postupně jsem pronikal do jejího světa
a objevil věci, které mě zaujaly, baví mě a líbí se mi.
Ctěnému čtenáři předkládám alespoň část z její
tvorby a přeji mu stejně příjemné setkání s touto
autorkou jaké bylo dopřáno mě.
Viktor Machek
nakladatel
nedaleko Zájezdí, květen 2013
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II.
divoký rozkrok
ako maják svieti do noci

xxx

xxx

I.

pred domom božím
stretla som ženu s krížom na krku

cigánka s černochom hladia si

a s ružencom v rukách

vlasy vo vedľajšom byte

pýtala som sa či by mi mohla pomôcť

padá sneh

a ona že hej hej jasné
nevedela o čo ide
ale jasné pichla by mi
heroín do žíl?
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dala som ti
papierové lietadlo

IV.
xxx

xxx

III.

nikde nablízku reštaurácia
ktorá by mala steny

uštrikovaný sveter

zafajčené červenou

miniatúrny vláčik

všade len čierne sivé modré

všetko vlastnoručne

zelené nehrejivé farby

a ty mne?

prázdne brucho

zopár slín

je zbytočné pozývať

plus zuby na líce

deformovaná svojou prácou &

ktoré nie sú pravé

zásadami prehltla by hlad
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bola som tam
nebo olovnaté

VI.
xxx

xxx

V.

v reklamách veľa nahých & polonahých žien
a v reklamách málo nahých & polonahých mužov

a občas z neho biele fľaky

konzumný svet ma neberie

ktoré prefarbovali krajinu

lenže občas treba nejaký ten šampón na vlasy

štrngala mi & núkala

plus žiletky – zbaviť sa chlpov

úsmevy na tácni

vyhladiť brucho a okolo bradaviek tiež

so zaťatou pästičkou

v reklamách veľa štíhlych vysokých

bola to moja malá

& dlhovlasých žien

revolúcia v kočíku

a v reklamách málo tučných nízkych
& holohlavých mužov
stereotypný svet ma neberie
lenže čo iné mi ostáva
prispôsobiť sa spoločnosti
alebo zastreliť každú televíznu bedňu?
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keď sa prechádzam
po kalužiach svojho mesta
vynára sa mi:
tu bola nemocnica a teraz tam
vlievajú do vygumovaných

VIII.
xxx

xxx

VII.

krížom mi rysuješ
vrásky na čelo
také isté rysujú
lietadlá na nebo

študentských mozgov vedomosti

som šťastná si šťastná

ale nemocničný pach stále cítiť

za oknom prší smiech

tu bol mlyn a teraz tam
chodia prázdne konštrukcie
preťahovať svoj vzácny čas
manifestovať za nižšie ceny
v presklenej budove sa dusia
ale po múke ani stopy
všetko sa mení všetko sa zmenilo
& všetko sa zmení
len ja sa prechádzam
po kalužiach svojho mesta
rovnako:
teraz predtým aj potom SAMA
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les sa chveje dychom
z úst dymiace vlaky

X.
xxx

xxx

IX.

verejným záchodom sa vyhýbam
niežeby kvapavka syfilis

ja tebe ústami

či kamera priamo do zadku

ľadové kruhy na brucho

skôr sa bojím dvier

zatiaľ čo ty mne

s divným zamykaním

dlaňou holubicu pohládzaš

že sa prosto zaseknú

kone bežia na sever
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zuzana miluje maroša
a maroš miluje zuzanu

XII.
xxx

xxx

XI.

na klokočinu do lidla
kúpiť syrové makové

zuzana by maroša milovala

aj obyčajné rožky

za akýchkoľvek okolností

pár zastávok autobusom

avšak miloval by

povoziť sa v milosrdných klamstvách

aj maroš zuzanu

na klokočinu & do lidla

ak by vedel že

hľadať tvoje stopy

zuzana je po operácii
a narodila sa ako chlap?
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mala som 23 keď slnko
začalo dvíhať nohy

XIV.
xxx

xxx

XIII.

z jeleňov parohy
ako drôty z

aby nestúpalo na kamene

elektrických vedení

a jednu nohu dvihlo

sekajú hmlu na kusy

tak vysoko že

rev srniek z lesa

zakrylo tvoje stopy

do lesa a späť

tvoj úsmev všitý do jaziev
mala som 23
zopár rokov pribudlo
zopár ešte pribudne
ostaneš spomienkou
dečka v žltom mori
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deti pouličných lámp
tetujú jazvy na telo

XVI.
xxx

xxx

XV.

strechu prefarbili na čierno
a o tri dni v tom dome

pár minút pred polnocou

zomrel človek

naposledy vnorím

čo by sa stalo

prsty do tvojho pohlavia

ak by použili inú farbu

ráno vymením

ak by to bolo v krajine

fotku z peňaženky

kde čierna nie je

a teba tiež

farbou smútku ani smrti

za inú

čo by sa stalo ak…?
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toto je báseň o lolite
ktorá pri sexe kričí

XVIII.
xxx

xxx

XVII.

máš ju spotenú
prachom napísané do vína

strašne kričí

a to víno v pohári

a nahráva si to

z ktorého sa odrážajú

cez program audacity

svetlá & svetielka

toto je lolita

tebe sa nechce

a jej báseň o tom

mne takisto nie

ako pri sexe kričí
a potom vyrovnáva
hlasitosť zvuku cez audacity
toto je báseň
a toto je lolita
prostredníctvom
zvukových vĺn
sa jej môžete dotýkať
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aranžujem kyticu do priesvitnej vázy
všetko po čom túžim –

XX.
xxx

xxx

XIX.

nechtom mala vyryté na líci
že dnes sa jej priateľovi nepostavil

je fixný pracovný čas

a tak prišla za mnou

mať robotu

lebo nám dvom kruhy na plachte

ktorá nevyvolá bolesť hlavy

nemôže nič skaziť

& slušný plat

po celom tele som jej

chlieb mlieko rožky vodu a soľ

rozmazala vlasy

to mi stačí

a odišla spať do perín

vieš nebudem musieť riešiť smrad

v ktorých zomrel človek

zhorených pneumatík na aute

je to lepšie ako si

vyplazený jazyk čo patrí ohňu

nechať pršať na jazyk

pretože to by neboli zápalky
ktoré spustia pohromu
ale benzín a drsný chlap
natiahnutý v čiernom
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ukameňovaná
porcelánovými korunkami

XXII.
xxx

xxx

XXI.

na plné hrdlo: zlatík
pred všetkými: zlatík

zbiera klince zo schodov

aby každý vedel

vek má tak akurát

že spolu tvoria konštrukcie

aj keď pomaly sa blíži k menopauze

kruhov na lone

štýl vysoký plat
a luxus na bradavke
deň čo deň ju sledujem cez priezor
hrnčiar v mojom byte nechápe
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nebola som od nej
ani meter keď sa

XXIV.
xxx

xxx

XXIII.

pani katka dojíma k slzám
na ústa prikladá šálky

pichľavá vlna pretiahla

smiem tázať

cez oči a vzduch

aby bolo rozčesnutie dokonalé

pomaly odišiel

pani katka dojíma a pán vilo tiež

z tuberáckych pľúc

pýta sa tak aj onak
aby ampérmeter skákal
zľava doprava a späť
pani katka a pán vilo dojímajú
lež koho
to je už druhá vec
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tvoj milenec mi strká
do úst bankovky

XXVI.
xxx

xxx

XXV.

sedím s ním v člne
chytáme ryby bez udíc

ty sa na to dívaš

z mojich očí popol

z čela tečie krv

z jeho úst vata
vôbec to
nie je príjemné
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jedz rukolu
mäsu sa vyhýbaj

XXVIII.
xxx

xxx

XXVII.

má manželku
traktoristovi chodí

mohlo by byť konské

pripaľovať konopné listy

aj keď si také nekupoval

má manželku

jedz papriku kel šalátové listy

je to iba pred susedmi

ostatné druhy zeleniny

s traktoristom čistí

samozrejme môžeš i ovocie

samovar & linoleum

jedz striedmo & zdravo

má manželku

mliečnym výrobkom

na deti sa nezmohol

sa taktiež vyhýbaj

medzi ním a ňou

a keď už

niet žiadnej iskry

dbaj na to aby neboli poľské
napokon si tieto pokyny
nezabudni vylepiť na stenu
svojho bio záchodu
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hľadá sa server
server sa našiel

XXX.
xxx

xxx

XXIX.

nalievam si z tvojho lona
akoby to bol čajník

žiadne nové správy

hebké prsia – dve

kindžalom mi odtínaš

pekne vycifrované šálky

zo srdcovej chlopne

do kompletnej súpravy

stále rovnako

tanier – mesiac
ktorý nám tlačí
špinavé čižmy do okien
po vankúšoch med & hašiš
sardonicky roztiera
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moje bývalé spolužiačky
majú deti a manželov
na materskej bez peňazí
s kočiarmi po uliciach
moje bývalé spolužiačky

XXXII.
xxx

xxx

XXXI.

staré dámy nemajú čo robiť
sedia v miestnosti bez okien
vykladajú pasians
v ústach cukrová vata

majú deti ktoré

na hlavách fén

sem-tam zaplačú

obočie vytrhané

sem-tam urobia niečo iné
a manželov
vysedávajúcich v krčmách

do tvaru korytnačky
staré dámy nemajú čo robiť

bez práce s podporou od štátu

v domove dôchodcov

do výherných automatov

pletú svetre pre

moje bývalé spolužiačky

dávno odrastené deti

majú manželov
ktorí sa buď upijú
alebo si nájdu mladšie
moje bývalé spolužiačky

pre tie ktoré svoje mamy
v tunikách spomienok
nenosia

nedokončená škola &
nezamestnanosť aj po materskej
nuž čo ak to takto pôjde ďalej
namiesto kočiara budete
tlačiť vozík a v ňom mŕtvolu
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schizofrenicky sa ti prihováram
dobrý dobrý

XXXIV.
xxx

xxx

XXXIII.

cukrovar cukrí do cukorničky s cukrom
kadidelnica kadí do kade s kadidlom

cudzím hlasom

solivar solí do soľničky so soľou

jazyk sa rozopína

sa dívam sa dívaš

nesprávnou stranou &

azda sa mi to len prisnilo?

bubny klavír gitary saxofón
udierajú na sluchovod
schizofrenicky sa ti prihováram
lebo pravé JA nestačí
aby si ma chytila za ruku
a povedala:
pozri tam je môj kostol

18

deriváciou vyšúchaj
prasačie chlpy z pokrovca
metatext čistoty ako takej
implikuj do vzduchu
vystúp z postponovaného radu
tonizujúcim mydlom
opláchni ruky

XXXVI.
xxx

xxx

XXXV.

nikto sa ma nepýtal
či chcem na tento svet
tak nech mi nik nebráni
keď budem chcieť
z neho odísť
napísal samovrah
vlastnou krvou na dlážku
predtým než zomrel

relevanciám ktoré iba tušíš

ty s jeho slovami plne súhlasíš

pripni na košeľu odvahu

pretože obdivuješ

desémantizuj komfortne & pomaly

samovrahov aj tých

desémantizuj nastokrát

ktorí to nedotiahli do konca
ich podrezané žily
vyvrátené črevá
strach & smrť v očiach
čo sa odparuje pomaly
aspoň mali odvahu
skúsiť to
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tabak dýchajúci
stupnicou mol
kráča k plafónu

XXXVIII.
xxx

xxx

XXXVII.

pri šume internátnej sprchy
si na rozhraní bradavky
tykáme iba občas

steny sú tu tenké
ako taftová stuha
z podradnej galantérie
každú noc ťa počujem
rátať prázdne miesta &
cysty v prsníkoch
zrenice uštrikované
z oparu sa chvejú
továrenské komíny
dymia pod viečkom
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na každom kroku
ho stretnete

xxx

xxx

XXXIX.
& škatule od rýb
naplnené alternatívou

účes – tvar cibule

na každom kroku

hlas – klaksón

ho stretnete

akoby mimochodom

nos – lokomotíva

sémanticky uteší

ruky – koľajnice

bude vás chlácholiť

nastupujte: kvapká čas!

urobí všetko pre to

je to intelektuál?

aby vám vyhovel

železničný výpravca

a netají sa tým že

signalizuje OKIADZAČ

áno – súhlasí
áno – vie
áno – nič nemožné
je to intelektuál
ktorý má názory
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xxx

XL.
počas sabatu
horí drevo pomalšie
a slnko berie rekvizity
aby na kože panelákov
posiate jazvami
aplikovalo retuš
počas sabatu
modlitby & odpočinok
plus vôňa
teplo ani mrak
čo zlé sa môže
v taký krásny deň
stať?
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