Gabriela Alexová
Gabriela Alexová (1975). Venuje sa
poézii, próze i dráme, píše pre rozhlas.
Debutovala novelou Trojka (Slovart,
2009). Jej hra Lúzri sa stala absolútnym víťazom súťaţe Nová dráma
2011. Ţije v Poprade.
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Hovor s ňou
Konečne nasneţilo. Komíny šľukovali do ostrého vzduchu. Popri rieke
kráčal pekný párik mladých ľudí. On trochu pako, ona trochu fúria. Bystrík
a Lujza. Bystrík si pred hodinou kúpil nové DVD od Pedra Almodóvara.
Dlho váhal, pretoţe je šporovlivý, len Lujza vraví, ţe skúpy. Nakoniec sa
rozhodol správne. Naštval ho len predavač. Kýchol priamo na jeho nákup.
Musel si Almodóvara trikrát obtrieť navlhčeným obrúskom.
Teraz uţ ale Bystrík smelo študuje informácie na obale, jemne sa usmieva.
Usmial by sa viac, keby do neho Lujza nehučala:
- Chcem s tebou dieťa. Cítim, ţe aj ty to chceš, len o tom nevieš. Tak ti to
vravím.
Bystríka potešilo, ţe medzi americkou a slovenskou premiérou bol taký
krátky časový posun. Vedel oceniť kvalitné snímky. Rád si ich doma zhromaţďoval, ale nepozeral. Nebolo kedy. Keď bol menší, vedel si tak šetriť
sladkosti. Všetky sestry mu závideli. Aţ kým sladkosti neskončili po záruke
v koši. DVD boli drahšie, ale odolnejšie.
- Vieš, aká je tehotná ţena krásna? Budem mať veľké, naliate prsia, poriadne bradavky. V maternici dieťatko. Lenţe ty si skúpy! Nie si schopný
pre mňa obetovať ani jednu spermiu!
Bystrík spozornel, keď bola reč o bradavkách. Na dieťatko sa ešte necítil.
S jemným úsmevom sa znova vrátil k pútavému obalu. Nevšimol si, ţe Lujza
výstraţne zafučala.
Vyšklbla mu z ruky DVD a prudkým pohybom ho nasmerovala do rieky.
Ešte preletelo len cez zábradlie, uţ Lujza naisto vedela, ţe toto prehnala.
Almodóvar pristál na ľade. Vrhli sa naň kačky. Na to, ţe boli mestské, ďobali
ako divé. Lujza zbehla po schodoch k rieke. Polámaným konárom zaháňala
vtáky a prisúvala si dvd. Bola to ťaţká robota. A kačky agresívne potvory.
- Len sa pobi s hydinou, - kričal na ňu z mosta Bystrík.
Ale Lujza by nebola Lujza, keby nevyhrala. Ešte rozpálená po boji, vybehla
na most.
- Prepáč. Naozaj chcem dieťa, - povedala Lujza a podala mu nákup.
- Tie kačky mohli mať vtáčiu chrípku,- odvetil Bystrík a myslel to váţne.
Almodóvar zostal v Lujzinej ruke. Aţ teraz si prečítala názov filmu. Hovor
s ňou.
- Jasné, - nadýchla sa a šmarila DVD do tečúcej časti rieky. Obaja prebehli
na druhú stranu mosta. Almodóvar vyplával na povrch ako farebná ryba,
kačky v húfe za ním.
Komíny šlukovali odušu a z mosta hľadel do rieky pekný párik mladých
ľudí. Bystrík a Lujza. On trochu pako, ona trochu fúria. Na striedačku vypúšťali z úst obláčiky dymu.
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Vretenica
Zaparkovala som tesne pri lese. Vystúpila som z auta s malou rybárskou
stoličkou v dlaniach. Pod nohami mi praskali suché konáre. Bolo dusno
a všade naokolo sa rozlievalo mäkké svetlo. Akoby som svet sledovala cez
medový filter.
Niekto sa utieka k Bohu, iný k psychiatrovi, ja chodím do lesa. Do svojho
lesa. Zdedila som ho po mame. Slovania kedysi verili v liečivé účinky stromov. Rozvešali šaty chorého po konároch, a keď nasiakli vôňou lesa, obliekli
ich chorému. Mala som podobné plány.
Objala som storočný dub. O chvíľu naň zavesím všetku svoju ťarchu. Svoje
odkvitajúce telo. Ţenské telo mi vţdy pripomínalo dom. Môj dom je tichý,
s opadanou omietkou. Bez detského kriku, smiechu, bez muţského hlasu.
Po bosých chodidlách mi liezli mravce. Som virgo intacta. Znie to ako meno pre hmyz. Alebo moje psoriatické telo. Roky sa zvliekam z koţe. Mama
mi vravievala, ţe neúrodné lono nemá nárok. Ani na bolesť.
Vyliezla som na rybársku stoličku a prehodila cez hrubý konár pletený šál.
Chvíľu sa mi zdalo, ţe by som sa mohla obesiť nahá. Potrestať dom
a definitívne sa z neho odsťahovať. Počkám len, kým za kopcom zhasne
slnko ako špička mojej cigarety.
Sadla som si do lístia a oprela sa o široký kmeň stromu. Naozaj bolo dusno.
Cez korunu stromov mi do dlaní padali slnečné prasiatka. Opatrne som ich
hojdala a napäto načúvala.
Dva metre odo mňa stála ţena s vyhrnutými bodkovanými šatami
a objímala jeden z mojich dubov. Za ňou stál chlap a objímal ţenskú. Hladil
ju po vlasoch, po šiji, po chrbte a druhou rukou jej šikovne spôsoboval rozkoš. Ţena sa zvíjala. Na chrbte sa jej ligotal a kľukatil zips. Vretenica, zasyčala som. Chcela som jej pristúpiť hlavu. Vydesiť ju na smrť.
Nad hlavou mi tiekla listnatá rieka. Ţena hlboko zaškriekala a z listnatej
rieky vyletel drozd. Zapchala som si uši. Ozývali sa plesknutia po nahej koţi.
Hrýzli ich komáre. Aj mňa. Samička komára má nárok. Cicia krv pre svoje
vajíčka.
Začal padať drobný dáţď. Duby šumeli. Hladila som sa po vlasoch, po šiji.
A keď ţena spustila ľúbostný nárek, ticho som sa rozrevala.
Les krásne voňal. Po daţdi. Ţena leţala v lístí s nohami naširoko zlomenými v kolenách. Muţ si hovel v ţene. Presne ako v dome.
O polhodinu som naštartovala auto. Podvečerné slnko sa okato predvádzalo
tesne nad kopcom. Po asfaltke kráčali bodkované šaty a drţali chlapa za
ruku. Zastala som tesne pri krajnici. V spätnom zrkadle sa obaja rýchlo zväčšovali.
5

Júlia Hrbatá
Júlia Hrbatá. Študentka Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského
v Liptovskom Mikuláši.
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Emily Brontë: Nádej / Hope
Nádej bola, ale len plachým kamarátom;
Sadla si ku mne do izby nebadane,
Pozorujúc, ako sa môj osud pribliţuje,
Presne tak ako muţi, sebeckí – tvrdohlaví.
Even as selfish-hearted men.
Bola tak krutá vo svojom strachu;
Leţ jeden bezútešný deň bol výnimkou.
Hľadela som von, by som ju tam zazrela,
Ona však odvrátila svoju tvár!
Sťa ochranca falošný, falošný pohľad upiera,
zakaţdým v nepokoji, keď vyhlasuje mier;
Ona? Ona by spievala počas môjho plaču;
Počúvať keď chcem, prestane.
If I listened, she would cease.
Zradná bola, neústupná;
Keď sa moje posledné radosti rozsypali po zemi,
Ba i Ľútosť smútila, vidiac
Tie pozostatky smutné, roztrúsené navôkol.
Nádej, ten niečí šepot, kieţ bys´ bol mi daný.
Nádej, balzam na kaţdú moju horúčku, na kaţdú bolesť.
Vystrela svoje krídla a vzlietla k oblakom,
Odišla a nikdy, nikdy viac sa nevrátila späť!
Went and never returned again.

preložila Júlia Hrbatá
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Jana Majerníčková
Jana Majerníčková (1996). Poetka,
blogerka. Ţije v Liptovskom Mikuláši,
študuje na Gymnáziu M. M. Hodţu.
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bublinky šampanského
pomaly a hladko
otvoril si mi šampanské
no bublinky po jednom večeri
vyprchali
a ostala len tupá bolesť
v rozbitom pohári
teraz sa mi to však páči viac
bez zbytočnej peny a črepov
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kráľovna zo Sáby
ľahla si
šetrne
v strede kontinentu
a vytvorila pahorkatú hranicu
mne šalamúnove stopy
ukazujú
cestu SBS-kára s obuškom
v trávnatých húštinách
sa sneh odlupoval zo zeme
a v roklinách
som stratil kvíliace papagáje
dve okrúhle bašty
ohraničujú
trsy mliečneho mora
na dne
čerstvo
spľasnutého Okawanga
sa kaţdoročne
vyliahnú
deti,aby sa naučili
plávať
skôr ako chodiť
všetko mi vonia ako vo vyvetranom kostole
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husľové nebo
I.
padá biele pierko
k zemi
obloha skončila ako ošklbaná
hus
neskôr vipitvaná a upečená k dni vďakyvzdanie
všetky pierka pochytám
a zviaţem bielou šnúrkou
povesené nad kozubom budú pripomínať
nebo
II.
najprv pritiahli sláky
pomaly prikrúcali
skrutky
za zvukov piána
ťahanie prešlo do brnkania
trsali okolo strún
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iris na jar
vykvitol si mi
ako lúka plná kosatcov
golierik zašpinený
od okraju
čučoriedkovým sirupom
obsypaný
slnečnicovými semiačkami
hovoria o tebe
ako
o šťastí dúfajúcich,či prísľube ţivota
utrhnem len kvietok
a
s očakávaním
budem znova hľadať tvoju
svätiňu,
strácať ju a odrobinkami
lupeňov sa vracať späť
amen
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na ihrisko
zriedená pieskom
som stretla Boha
zasadol si v strede cesty
a hodil
ma do mraveniska
mravce si šepotali o titanskom grobianstve
a v záplavách
na mňa hádzali
olovený hrach
ach Boţe,
kedy kocky prestanú padať z múrov?

13

koncertné konštatovanie
I.
kmitá
v paličke Steibelta
na Petrofe
zaspávať v Belinej ţuvačke
s G-durom
záclona
je krajka a čipka
II.
kaţdý štvrtok podvečer
je aktérom
malej rodinnej samovraţdy
z diaľky
podpisom po ňom páchne
cigarou
piatkové ranné vydanie
Times-u
zveční štyri mrciny na obraze
tento malý akt
ho na konci týţdňa
privedie vţdy večer k resetu
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Radka Berešíková
Radka Berešíková (1981 - 2012).
Poetka. Vydala básnické zbierky Štyri
živly (2004), Nočné raňajky (2004),
Rezonancie (2007), Rovnováha (2009)
a Kamienky (2012).
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***
Bijeme sa
Zima s jarou
Ja so smrťou
Voniaš cigaretami
A
Páchneš človečinou
Cieľ istý
Ţivot láska
Len nie my
Iba my
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***
Domysli si moje ruky
- objímu ťa
domysli si moje dlane
- pohladia ťa
domysli si moje prsty
- zotrú tvoje slzy
mám to čo ty
v tvojom
srdci
planéty
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***
Hentí krídlatí sú za mlákou
Ja sa v nej pravidelne močím
Zo srdca s rozumom
Oči si chránim
Pred tvojím p/odrazom
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Ivan Repček
Ivan Repček (1962). Básnik, prozaik, karikaturista. Autor veršov k fotografiám Martina Droppu v publikácii Stopy v krajine
(2010), básnickej knihy Barvy (2011, v češtine) a spomienok na
stredoškolské roky Prvá maturitná alebo Pocta jednému kantorovi (2011). Ţije v Liptovskom Mikuláši.
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Jarné cestovanie
s kvapkami
z ranného daţďa
čo umierajú pod gumičkami stieračov
s palcom
celou jeho nahotou otlačenou
ako pečať na skle autobusu
s éterom
preplneným zvukmi
čo prichádzajú na krátkych vlnách
s ľuďmi
v mäkkých sedadlách
ktorým sa na čas prekríţili osudy
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***
možno
útek pred krokmi
ktoré prevádzajú na druhú stranu ulice
alebo
len plynutie
tichého času vnútri
snáď
hľadanie priestoru
pre skoré a pokojné návraty
inak
to ani nemôţe byť
keď karty sú presne rozdané
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***
cez
krajinu podobnú našej
rovnako zranená iba jazyk je iný
len
stromoradím billboardov
čo ako zhubná plieseň zaberajú meter po metri
pred
oknami ľudského mraveniska
kľukatý pohyb plechových vajíčok
tam
vnútri inak plynie čas
neskôr sme vyvrhnutí do inej formy bytia
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***
rieka
ktorá lenivo tečie
akoby aj jej uţ bolo všetko jedno
stromy
ešte hrdo vztýčené po kopcoch
kým v dolinách uţ pre ne brúsia píly
mestá
ktoré odhrýzajú
svoje veľké sústa a nemilosrdne sa rozťahujú
návrat
do nejasnej prítomnosti
slnka ktoré neisto vytláča oblaky
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***
iba žltá farba repkových polí kričí že ešte niečo má zmysel
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