






Biela veľryba (Moby Dick)

Niekedy sa spomienka vynorí
ako veľryba spod nekonečnej hladiny
mora – života.
Až užasneme nad tým,
aká je mocná, kým sa chvíľu sunie
po zčerených vlnách.
No po chvíli zmizne v nezmerných 
hlbinách,
pľasnúc niekedy mocným chvostom
chrstne do úst horkej, trpkej vody.
A kým slaná chuť pretrváva v ústach,
uvažuješ, či to nie krv
z rozbitého nosa,
ako keď po bitke s chlapcami
si zastal, ohúrený ranou,
ktorú ti zavalil život.
A hory ako chrbty veľrýb
výsmešne miznú na obzore.

Londýn, leto 1983



Land´s End

Atlantik šumí, na Konci zeme je noc,
na nebi ligot hviezd, svetlo majáku
v diaľke na Lizarde,
záblesky ako tep srdca,
ibaže varujú odvážnych plavcov,
pod hladinou sú bralá, držte sa 
bezpečných hlbín,
lebo ste na Konci zeme,
tak blízko domov,
namierte kormidlo podľa hviezd
a zábleskov svetla na Lizarde.

V Cornwalle, 1969



Tisovský cmiter

Tisovský cmiter
za cestou poniže
záhrada.
V cmiteri sú kríže,
v záhrade jablone.
Ach naši starkí,
Kríže zostanú,
jablone zahynú,
ale kto vysadí nové
a kto ich opatrí
na chválu Boha
a radosť ľudí,
kto zachová dobré štepy?

Či kríže za cestou
Prinesú úrodu
a budú značiť večný beh
od jari do jari?
By dobré nezhynulo.





Orech

Teória relativity platí
len vo veľkej rýchlosti
blízkej rýchlosti svetla.
Tu na zemi
platí čas, ktorý sa vlečie
smiešne pomaly.
Zasadíš orech,
nebudeš jesť
chrumkavé jadro,
len tvoje deti.
A bude úroda sladká
po vás, vrstovníci moji,
s hlavami v piesku
a nohami vo hviezdach?
Či rastú stromy
korunou nadol? 

Londýn, január 1979



O nadčloveku

Veda nás učí, že živé tvorstvo
speje k dokonalosti
po schodoch vývoja.
Nuž človek k nad-človeku.
Už sa ho ani neboja
sami tvoriť,
ale reku,
ako nižší spraví vyššieho?
Vede chýbajú odpovede.
Len kto bude zbierať črepy?

Londýn 1979



Maďarsko 76

Dolná zem, rovina, sucho páli.

Hraničiari, cez plece samopaly,
po kvapkách filtrujú hostí zo Západu
cez opevnenia z ostnatého drôtu.
Len keď dieťa z auta namieri
plastovú pušku,
rozľahnú sa človečie výstrely
a vojak tvrdej tváre
s úsmevom odvráti mušku.

Dolná zem, rovina, sucho páli.

Tíšina v džavote svrčkov
mizne v diali ako prach
za autami, čo letia
s odkazmi radosti blízkym
v žiali.

Dolná zem, rovina, sucho páli.



Oneskorený list synovi do 
Afriky

Milý Janko,
píšeš, že miestni už zjedli
krokodílov i pangolina,
korytnačky riečne, hady,
opice i vtáctvo a zver
pralesa.
A guľáš z dikobraza chutí ako guma.
Iba chameleóna nejedia.
Nuž chceš preto študovať 
chameleóny
a objavil si pravú Afriku.
Lenže mne stále robí starosti,
aby si bol múdry;
a uštipnutie jedovatých hadov.

1992



Na linke do atmosféry

Odliepame sa od zeme.
Človeku bolo  dané lietať,
hoci len v ťažkopádnom púzdre 
z kovu.
Pod zem však klesáme v púzdre 
z dreva.
Sekera tne strom
a nám už rastú iba problémy,
kým nenastane posledný zostup.
Najviac sa bojím
recirkulácie vlastných tekutín.

Nad Rakúskom, 25.4.1992



Stromoved

Keď vojdeš do lesa, vrátiš sa do 
svojej minulosti,
ktorú si opustil.
Už bez nej začínaš zomierať.
Vráť sa!
               
Lipt. Mikuláš, leto 2006 



Canto Espaňol

Trpká oliva vydala
životodarnú žatvu
hojivého oleja
a ratolesti pokoja
na zemi ležia osekané
´by znova bola
úroda hojná
na zvráskavenej hrči
stáročného kmeňa
v žiare krvavej
hviezdy



Káva v lunaparku

Navaríme si kávičky,
povie mama,
sadneme a porozprávame sa.
A kým tie alkaloidy
vykonajú svoje
a zburcujú srdiečko
v silnej aróme,
neuróny paľbou oznamujú
správy i to
nezachytiteľné,
čo cítime.
Namelieme si starostí
z bolestí v hrudi,
hoc sú aj voňavé,
no predsa treba za ne
neskôr platiť.
Ako sa zbavíš zlozvyku,
ktorý je taký dôležitý
v pletive žitia.
Ako to vravia Angličania:
čo získaš na hojdačkách,
stratíš na kolotoči.



Procesy (inscenované)

Vladko môj, vraveli teta od Čipkov,
zle ty skončíš
s komunisty sa vláčiť
čo sa poriadnym človekom nestaneš,
taký maturant!
Po štyridsiatich rokoch a
po tisíckach mŕtvych
teta od Čipkov vraveli
vnukom, ktorým sa o šibeni snilo,
syn môj uč sa a Boha sa boj,
aby si neskončil ako ujo Vlado.
Tak učí čas a človek
zlý je žiak.

Londýn 1979



Pred nocou

Pred západom slnka
starci myslia na smrť
a na večnosť
a starenky s láskou usilovne
dokončujú posledné stehy
na výšivke života
ako ružovie obzor
za siluetou mesta
s tisícom svetiel,
ktoré jasnejú ako obloha bledne
a cez to tmavomodré
nekonečno
odlietajú bez tiaže
do času
kým ich neprivolá
hlas tých čo idú
za nimi
a zanôtia si potichučky
tú svoju z rodnej dediny.

Londýn, jeseň 1982



Pod Kalváriou

Tam pod ružomberskou Kalváriou
odpočívate, naši starkí
s pohľadom na nás
pred cestou do vyššieho bytia
na poslednej stanici
v úzkosti, či vaša viera
vydá úrodu pravdy.
A vaše potomstvo sa plahočí
v bahne,
no bez tej paličky,
ktorá vám slúžila
tak verne
až pod Kalváriu.

Londýn 1979



Les Écrines
(Alanovi Fen Taylorovi)

Hora diamantov, večného ľadu,
týčiš sa v chlade vznešenom,
keď pútnik zastane na Col du Lothare
po úteku z letného balzamu
korenistých stredomorských hájov,
cez vinice Rhôny, pod Horou vetrov,
tam len cikáda ruší nehybnú
horúčavu leta.

Hľa, horolezec do výšav sa pobral
nad sebou zvíťaziť, a tiež nad tebou,
len živly a on sú mu naprotiveň.
Šmyk, sila opúšťa,
a padá, padá...
Je ticho večné v dolinách hlasov.
No búrka ide,
hmla dolu sadá.
Nevidím už vrchol
na Hore diamantov, večného ľadu.

Zahral si posledný akord na čembale 
života.



V koncertnej sále je prázdno.
Obecenstvo holduje telesným vášňam
a príde už len na pohreb:
k príležitostným básňam
dodá len rozpačité ticho.
Nešikovný úder mučeného ducha
roztrhol strunu.

Londýn, 1976





ARCHEOLÓGIA LÁSKY



Rohačka

Bledomodré kvety ľanu
po celom poli ako tvoje oči.
Slnko pieklo mierne,
medzi lúčnymi kvetmi sme sedeli, 
láska poletovala vôkol, bála sa 
zosadnúť.
A malé dieťa
zbieralo kvety
a išlo za motýľmi,
ktoré nikdy nadlho
nezosadli, a bálo sa
rôznych hmyzov.
Pokojne ležali
prastaré črepy v hline
i popol mŕtvych v zničených
pohrebiskách,
no pocit straty už bol
niekde v materinej dúške
a keď dieťa zaplakalo
a bozk primrzol na perách,
precitli a zakliali všetko
v čase.
A na jeseň v sychravom



mrholení
žiarili červené šípky
zdravím, ako búrlivá krv,
čo postriekala kríky.
A na okraji poľa
ležali žulové drviče
a kol nich rozlámané črepy.
Ani archeológ sa už nedozvie
čo bolo a ako láska odlieta.

september  2007



Velínok
Jánske križovatky
(Po žatve)

Už len strniská svedčia o úrode.
Nevedno aká bola.
Zo stebiel slamy skúšaš zložiť obraz,
no mení sa pri každom pohybe.
Telo prenikol prvý zimný chlad.
Budú ešte teplé dni
v ďalekej jari? Keď láska si hovela
v obilí.
Prvý sneh, prvý srieň
zakrýva masovú popravu
(sťatím).
Vystieraš  ku mne ruku.
Je prázdna.
Nemáš už nič.
Už len beloba
a dlhé čakanie v prázdne.
Ale skromné zrnká živia
a budúci čas v nich.

               L.M. nov. 2007



Havránok

Rozotnem ťa
lásku vypustím
do obetnej jamy hodím
tisíce rokov
bez teba budem žiť
po jaskyniach v horách blúdiť
mŕtvy von i dnu
v prekliatí
až raz stretnem
čistú dušu
objíme ma
vezme za ruku
k tej jame
a moje slzy ľútosti a poznania
ťa zcelia
a budeme zas spolu
iní a navždy.

           LM 2.12.07 



Lásky nestačilo, láska 
nestačí

Detské hlasy v parku už utíchli.
Je zima, už  sa neozvú.
Deti odrástli.
Iba tráva stále rastie.
Tak míňa sa život.
No studený kamenný kríž
stojí tak, ako pred vekmi.
Odišla mama; už len raz
zazrieme jej tvár.
Zostane ešte pocit bolesti,
navždy prázdne miesto
a túžba po hebkej ruke
hladiacej vlasy. A rodinné snímky.
Mráz zabil niektoré vzácne stromy,
no pri koreňoch vyrážajú
nové výhonky,

12-19.12.1991





A Sense of Loss

I walk the places we used to know 
collecting splinters of that wond´rous 
jar
full of wine which made us often 
merry,
and sometimes took us very, very far
to strange little corners where souls 
share all,
and all´s important, no matter how 
small.
There we spent moments which will 
be no more.
Now only sharp splinters will make 
feelings sore.

                            20th August 1983



Živá spomienka

Tanky prehrmeli dolu ulicou:
zostalo dieťa
leží na asfalte,
na ktorý vymoká krv:
súdruhovia z okien sekretariátu
slávia Pyrrhovo víťazstvo.

Londýn, september 1968



Evolúcia

How unfortunate!
Moderný človek,
vedec, dialektik
s istotou habká v temnotách.
Za základ svojich praktík,
a hrdo sa k nemu hlási,
si vybral vieru – v seba.
Tak mu treba,
keď nie je slepý
a pritom nevidí.

Londýn, 1975



Odchody

Tej mesačnej noci
v roku šesťdesiatom druhom,
keď sme nasadli
na plese v Tatrách
na loďku
a vydali sa na večnú plavbu
do podsvetia cez morské oko
na rozbúrené moria,
nevedeli sme, že z nej niet návratu.
V požičovni člnkov
zostala naša mladosť
na móle objímajúc
staré chlapčenské lásky.

A už nepomohli spomienky,
keď víchor sa do plachiet zaťal
každý sa musel zvŕtať
a skrvaviť si dlane.
A iba keď sámum zaľahlo,
bol znova čas si zaspomínať
a živiť dotlčenú dušu
a preberať to dobré,
čo žiarilo aj vo hmlách oceánu.



A že či víchry viali?
Stačila jedna búrka
a triesky člnku sa rozprskli
a nás to hnalo, sem a tam
a potom ešte ďalej,
na ostrovy v mori ľudí,
kde stroskotancom sa ťažko žije
pozorujúc na obzore vĺn
vojská s najnovšou výzbrojou.

Stojíme ako bezmocní chirurgovia
nad rozďavenou krvavou ranou
na pupku Európy.
Okraje drásajú samopaly,
samostrely, poplašné zariadenia
a míle ostnatého drôtu
a strážne veže,
na akých pred naším detstvom
horári číhali na postriežke
na divú zver:
dnes chalaniská číhajú
na ľudí,
strieľajú tých, čo už nevydržia
sťa pritajené bažanty



vo voľnej sezóne, zrazu vzlietajú,
lebo im kopovy dychčia na chvost.

Toto je bieda našich čias
a veľká hanba
zakríknutých ľudí,
čo už neveria, že ktosi podá ruku.
Tu prázdno duní:
„voľ nebyť, ako byť otrokom“.

Po prekročení hranice,
po pretrhnutí pupočnej šnúry
si sám vo svete.
Otázka je len: akou mierou.

Londýn, 2.6.1986



Až more

Až more tiché
stľapká piesok brehu:
nad teplým Jadranom
more jasných hviezd.
A chvíle liché,
žiada sa ti nehu
v hĺbke noci už nad ránom,
keď samotu len
ťažko niesť.
Už si ju vlečieš,
ako rybár siete,
v nádeji,
že na konci
lesklá šupina sa blysne.
Jej neutečieš nech ti srdce tisne.
Darmo, to len
augustová hviezda
na vlnke, a
zhasla.

Do mliečnej dráhy nazerám,
za morom ste, no blízko,
kamaráti moji.



No ďaleko, keď cez hranice treba,
tak ako vo vesmíre k hviezdam –
blízko v predstave,
no kde hranice neba,
keď hmote letieť chce sa?
To na svetelné roky
meriaš život, k večnosti
blízko, no tak ďaleko!
Len na zemi si letec,
ktorý zaváži:
tam hore žiješ
len tak v betiaži.
Po vode kráčať nevieš?
Tak choď cez hranice.
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