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Ľubomír Feldek

Veľký tresk prekliatej Trnavskej skupiny 
pred šesťdesiatimi rokmi

Keď roku 1884 vydal Paul Verlaine knihu Les poètes maudits a vyspovedal 
sa v nej z lásky k priateľom symbolistom, ktorí položili základy modernej fran-
cúzskej poézie, nezabudol vysvetliť, prečo ich nazýva prekliatymi: „... či nie je 
pravda, nunc et semper et in saecula, že úprimný básnik vidí, cíti a vie, že je 
prekliaty každým režimom...?“

Lepšie sa to povedať nedá.
Ten verlainovský prívlastok som si vypožičal aj do názvu svojej knihy Pre-

kliata Trnavská skupina (Columbus, Bratislava 2007) – a požičiavam si ho aj 
teraz, veď je stále aktuálny aj v dejinách slovenskej literatúry.

Či si ho nezaslúži aj Trnavská skupina, ktorá – inšpirovaná nápadom redak-
tora Mladej tvorby Miroslava Válka – sa zrodila v bratislavskej kaviarni Šte-
fánka 1. decembra 1957 a mala aj chcela sa predstaviť v aprílovom čísle Mladej 
tvorby 1958? Veď to číslo vo svojej pôvodnej podobe nikdy neuzrelo svetlo sve-
ta! Prekliatosť bola zakódovaná už v jeho dátume – keďže v tej chvíli už nepla-
tilo povolenie z obdobia chruščovovského odmäku, že umelci programovo si 
blízki sa môžu združovať v tvorivých skupinách. Vtedajšie krátkodobé tolero-
vanie umeleckých skupín sa totiž skončilo po brutálnom potlačení maďarské-
ho povstania v novembri 1956. Život v sovietskom bloku sa ihneď potom za-
čal vracať do starých koľají a namiesto prívlastku „umelecká“ stalinisti znova 
začali spájať slovo skupina s prívlastkom „protištátna“. (Pripomeňme si, čo to 
znamenalo. S pomocou slovného spojenia „protištátna skupina“ sa im len pár 
rokov predtým podarilo stovky ľudí obesiť a tisíce pozatýkať – a na zdôvodne-
nie represálií neraz poslúžilo aj neskôr.)

Boli sme však vtedy, v roku 1957, primladí na to, aby sme si uvedomili to 
hrozivé cúvanie moci. Iste sme ešte – s výnimkou športovej strany – ani po-
riadne nečítali noviny. Ján Ondruš mal vtedy síce už 25 rokov, ale Jozef Mi-
halkovič iba 22 rokov, Ján Stacho a ja sme boli iba 21-roční a Rudolf Sloboda – 
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„piate koleso“ skupiny z rubriky Nové hlasy – mal iba 19 rokov. Zaplať pánboh 
za tú mladú bezstarostnosť! Zažili sme vďaka tomu čosi, čo by sme si už mož-
no netrúfli zažiť, keby sme boli o pár rokov starší. Ale aj starší to zažili s na-
mi. Zažil to vďaka nám časopis Mladá tvorba, zažili to jej čitatelia, zažila to 
vtedajšia literárna, ba iste nielen literárna obec. Dnes, vďaka výskumu literár-
neho historika Pavla Matejoviča, sa dokonca dozvedáme, že to zažil aj soviet-
sky konzulát a že generálny konzul ZSSR M. J. Kaprun o nás dostával a až do 
Moskvy potom posielal hlásenia ako o potenciálnom nebezpečenstve pre vte-
dajšiu moc a jej dogmatickú ideológiu.

Trnavská skupina sa totiž pokúsila vystúpiť s programom odideologizo-
vanej poézie – viac než ideológii dôverovala zmyslovej konkrétnosti. (Odtiaľ 
prezývka konkretisti, ktorú jej v záujme jej väčšej nenápadnosti dala literár-
na kritika.) Cenzúra však pochopila, že je to útok na hlavný pilier socialistic-
kého realizmu – povinnosť slúžiť ideológii vládnucej strany. Včas to hlásila na 
ÚV KSS – a ten skupinové číslo zastavil, vyšlo z neho iba torzo.

Celá tá udalosť trvala iba krátko – ale veď aj veľký tresk trval krátko a jeho 
následky trvajú dodnes. Trnavská skupina bola čosi ako karambol, krátka divá 
jazda, ktorá sa skončila síce haváriou, ale jej následky nepostihli iba skupinu – 
ani socialistický realizmus, do ktorého narazila, nevyviazol z toho so zdravou 
kožou. Dá sa povedať, že v apríli 1958 si naposledy namýšľal, že má v hrsti slo-
venskú literatúru, odvtedy skutočnú moc nad ňou navždy stratil. Tak sa zrodi-
lo nielen prekliatie, ale aj historický význam Trnavskej skupiny.

Vždy keď príde reč na následky tej havárie, zdôrazňujem, že pozornosť a úc-
ta patrí predovšetkým obeseným a zošrotovaným ľuďom – a až potom nezave-
seným obrazom či zošrotovaným knihám. Pre poriadok však predsa len spo-
meniem, že ani osobným následkom sme sa nevyhli. Rudo Sloboda nedostal 
v druhom ročníku FF UK internát – s odôvodnením, že pochádza z blízkej De-
vínskej Novej Vsi, odkiaľ to má na univerzitu len na skok. On – verný svojej ka-
tegorickej povahe – to vyriešil odchodom do Ostravy. Nikdy to svoje rozhod-
nutie neoľutoval – veď mu vďačil za román Narcis. Ani ja, hoci som obišiel naj-
horšie, som sa nikdy nesťažoval, že ma vyhodili z Mladých liet (kde som re-
daktorčil už počas štúdia na Vysokej škole pedagogickej), že ma poslali na dva 
roky do výroby a že mi dali nielen dvojročný dištanc, pokiaľ ide o publikova-
nie, ale mi pri tej príležitosti zošrotovali aj knižku Hra pre tvoje modré oči. Veď 
vďaka tomu, že som sa ocitol vo fabrike Tesla Orava, som si našiel na Orave že-
nu a moju zošrotovanú knižku čakala čítanková sláva. Ani rozmetané aprílo-
vé číslo Mladej tvorby sa celkom nestratilo. Všeličo z neho zachránila redak-
cia Mladej tvorby – napríklad Slobodova poviedka Do toho domu sa vchádza-
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lo širokou bránou vyšla v letnom dvojčísle. (Šéfredaktorom Mladej tvorby bol 
v tom čase jej zakladateľ Milan Ferko a jej redaktormi boli Jozef Kot a Miro-
slav Válek, ktorý neskôr Milana Ferka – keď sa ten stal šéfredaktorom Sloven-
ských pohľadov – vystriedal na čele Mladej tvorby.)

n

Začal som spomienku na vznik „prekliatej“ Trnavskej skupiny citátom 
z Verlainovej knihy Les poètes maudits – a vrátim sa k nej ešte raz. Nielen 
prívlastok, je toho viac, čo spája Trnavskú skupinu s tou zdanlivo dávnou, no 
v skutočnosti navždy modernou francúzskou básnickou generáciou. Práve 
u nej totiž nachádzame prvý raz v dejinách modernej poézie tak zreteľne po-
menovaný koncept zmyslovej konkrétnosti, toho rimbaudovského „vidiaceho 
nemyslenia“.

Hoci bol Rimbaud ešte šarvanec, nedospel k tomu iba intuitívne. Básnické 
krédo svojej doby (no najmä a predovšetkým svoje krédo) vedel aj jasne sfor-
mulovať. Prečítajme si ho v liste, ktorý napísal svojmu učiteľovi Izambardovi: 
„Žijem teraz čo najzlumpľovanejšie. Prečo? Chcem byť básnikom a pracujem, 
aby som sa stal vidiacim: Vy to nepochopíte a takmer by som vám to ani ne-
vedel vysvetliť. Ide o to, dostať sa k neznámemu rozrušením všetkých zmyslov. 
Je to veľké utrpenie, ale treba byť silný, treba byť rodený básnik, a ja som spo-
znal, že som básnik. To nie je moja vina. Nesprávne sa hovorí: Myslím. Malo by 
sa hovoriť: Myslí ma to. – Prepáčte mi tú slovnú hru. JA je niekto iný. Tým hor-
šie pre drevo, keď si uvedomí, že je husľami, a do čerta s nevedomcami, ktorí 
sa škriepia o to, čomu nerozumejú. Pre mňa nie ste učiteľom. Posielam vám to-
to tu: je to satira, ako hovoríte? Je to poézia? Vždy je to fantázia. – Ale, prosím 
vás, nepodčiarkujte ani ceruzkou, a vôbec už nie myšlienkou...“

(Aby nebolo pochýb, o čo mu ide, Rimbaud to v liste ešte viac ráz zopaku-
je. A hľa, ako Izambardovi prikazuje, aby nepodčiarkoval nielen ceruzkou, ale 
ani myšlienkou.)

Už len v týchto niekoľkých citovaných riadkoch je geniálne zhustený bás-
nický program, z ktorého potom žila moderná poézia vyše sto rokov a žije  
z neho dodnes.

Rimbaudovi je zrejmé, čo nebýva zrejmé školometom: že o čo viac tzv. 
správnych myšlienok a ušľachtilých postojov je v básni, o to menej je v nej poé-
zie. Preto tak dôrazne nadradzuje nad zneužiteľný rozum a morálku neomylné 
zmysly a slobodnú fantáziu – čo vždy poburuje nejakou ideológiou sa oháňa-
júcu totalitu a „protištátne“ to bolo ešte aj takmer o sto rokov, keď to podobný-
mi slovami pri svojom scenzurovanom nástupe v apríli roku 1958 tvrdila Tr-
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navská skupina. Aj preto si nielen Rimbaud zasluhuje prezývku „prekliaty bás-
nik“ – ani Trnavská skupina sa nikdy neprestane o ňu uchádzať.

Nech teda aj spomienka na jej vznik vyvrcholí v rimbaudovskom duchu.
Pokiaľ ide o preklady Rimbauda, prvý ho do slovenčiny preložil v roku 1948 

Štefan Žáry. Jeho preklad je až doteraz jediným pokusom o kompletného Rim-
bauda. Hoci vznikol pred sedemdesiatimi rokmi, je dodnes čitateľný a má aj 
svoj príbeh: Štefan Žáry mi rozprával, že ho musel urobiť v rekordnom čase, ak 
chcel, aby kniha (po tzv. Víťaznom februári 1948 a v podmienkach nastupujú-
cej stalinistickej cenzúry) ešte stihla vyjsť. 

Žáry patril k skupine nadrealistov – Rimbaud bol vtedy najmä ich básnik. 
No už ďalšie preklady prezrádzajú, že sa k Rimbaudovi hlásila predovšetkým 
Trnavská skupina:

Opitá loď. Preložil Ján Stacho. Smena 1964.
Opitá loď a iné básne. Preložili Vladimír Dudáš, Ľubomír Feldek, Pavol 

Gašparovič Hlbina, Jozef Mihalkovič, Ivan Mojík, Vladimír Reisel, Ján Stacho, 
Štefan Žáry. Slovenský spisovateľ 1981.

Moje malé milenky. Preložil Ľubomír Feldek, Slovenský spisovateľ 1999.
Le bateau ivre. Preložili S. Beckett, P. Celan, V. Nezval, K. Čapek, F. Hru-

bín, P. G. Hlbina spolu s Ľ. Ondrejovom, Š. Žáry, J. Stacho, V. Reisel a Ľ. Fel-
dek. S doslovom Ľubomíra Feldeka Opitá loď – Rimbaudov autoportrét a s po-
užitím skíc a grafík Albína Brunovského. Virvar 2015.

Za zapamätanie stojí, že aj prekladateľ Pobytu v pekle a Iluminácií Vladimír 
Dudáš bol rovesníkom Trnavskej skupiny a jej súbežcom bol aj grafik a ma-
liar Albín Brunovský – nečudo, že aj preňho sa stal Rimbaud (hovoríme najmä  
o básni Opitá loď) veľkou inšpiráciou.

Hoci najviac prekladateľského aj editorského úsilia spomedzi básnikov Tr-
navskej skupiny som mu venoval práve ja, o kompletného Rimbauda som sa eš-
te nepokúsil. Iste to zapríčinila aj šírka mojich záujmov. No zároveň tu zohral 
úlohu aj pôvab, ktorý má v porovnaní s kompletnými vydaniami Rimbauda vy-
danie nekompletné. Prekladanie Rimbauda som vždy chápal ako krásnu hru, 
ktorú som zakaždým prerušil, keď hrozilo, že sa zmení na drinu. Dúfal som, že 
takto sa môj nekompletný Rimbaud stane pôvabnou hrou aj pre čitateľa.

Nuž – a taký je aj môj najnovší výber z Rimbauda V šestnástich rokoch muž, 
ktorý vychádza tohto roku. Stále je to iba výber, hoci podstatne širší, než boli 
Moje malé milenky. Ak mi však Boh dá ešte pár rokov života, zmôžem sa ešte 
aj ja na kompletného Rimbauda.

Keďže chcem najnovším výberom z Rimbauda pripomenúť jedno z najkraj-
ších východísk poetiky Trnavskej skupiny, bude sa hodiť, ak aj túto úvahu, ve-
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novanú jej 60-ročnému jubileu, ukončím niekoľkými ukážkami z prekladu (na 
ktorom so mnou spolupracovala Anna Lara).

Pocit

Za modrých večerov ma leto zvábi von,
šteklený obilím zacítim spopod piat
tú štíhlu sviežosť tráv a prístupný len snom
si holú hlavu dám od vetra vykúpať.

Prestanem hovoriť aj myslieť – nalejem
si dušu nekonečnou láskou blaženou
a pôjdem s Cigánmi, vždy ďalej, ďalej len
Prírodou, šťastný s ňou tak ako so ženou.

	 (marec 1870)

Ofélia

I

Na temnej hladine, kde hviezdne nebo spáva,
sťa veľká ľalia si pláva pomaly –
Ofélia! A s ňou jej dlhý závoj pláva.
Z ďalekých lesov sa ozýva halali.

Už je to tisíc liet, čo Oféliu smutnú,
tú bielu vidinu, unáša čierny prúd.
Jej pieseň šialenú, sladkú a absolútnu
tisíc liet môžeme z večernej brízy čuť.

Jej veľké závoje, čo hojdá mäkká rieka,
krčí len vietor, keď prsia jej bozkáva.
Na pleci trasľavá vŕba jej zanarieka.
Na veľkom čele jej trstina zaspáva.
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Vôkol nej do seba sa lekná vo sne klonia.
V jelšinách prebudí sa zopár vtáčích hniezd
a trepot krídeliek ožije a hneď skoná.
– Len zhora tajomne padá spev zlatých hviezd.

II

Ó, Ofélia, si ako sneh – taká skvostná!
Si mŕtva, dieťatko, a unáša ťa prúd.
– Hľa, vetry z nórskych hôr spúšťajú sa ti do sna,
o trpkej slobode ti idú tíško duť.

Hľa, už len vánok ti bohatú hrivu žmýka,
do duše blúznivo sa vkráda cudzí šum,
hľa, pieseň Prírody už k tvojmu srdcu vzlyká
z náreku stromov a noci, z jej temných dúm.

S chrapotom šialené more to detské lono –
ach, bolo priveľmi ľudské! – ti trhá už.
Prichádza ráno a len pri kolenách ono
ti sedí bez slova sťa ušľachtilý muž.

Obloha! Sloboda! Láska! Čo je to za sen?
V ohni sa topí sneh – aj ty sa topíš tak.
Veľké sny v hrdle ti už umlčali báseň –
len hrozné Neznámo desí tvoj modrý zrak.

III

– A Básnik vraví, že pri hviezdach, trblietavá,
si kvety zbierala, čo nocou voňali,
že spiaca v závojoch tá Ofélia pláva
sťa biela ľalia na vodách pomaly.

	 (13. mája 1870)
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Tartuffov trest

Vždy v čiernom, v sutane – a v rukaviciach dlane –
bol hrdý na srdce, čo v hrudi bilo mu.
No zrazu zožltol v hrozivo sladkom ráne,
nad slinou z bezzubých úst zistil pohromu.

To prišiel – Oremus! – deň odchodu a Diabol
za ucho pokrytca vzal do pekelných vrát
a dourážal ho hnusne, kým svojou labou
zo slizkej kože mu postŕhal cudný šat.

Hľa, trest!... Kým telo sa vyšmyklo zo šiat, drobil
ruženec hriechov, čo v živote nahonobil,
predstieral pokánie ten svätý Tartuffe bledý

a so zachrčaním sa vyspovedal vtedy.
Každý si vydýchne, keď príde o šaty...
– Od hlavy po päty, fuj!, Tartuffe nahatý!

Prvý večierok

Už mala takmer dole háby
a veľký, indiskrétny sad
do okien hádzal lístie, sťaby
aj on bol rád, aj on bol rád.

Chúlila telo polonahé
na mojej veľkej lavici.
Triasli sa nôžky na podlahe
sťa v zimnici, sťa v zimnici.

Obdivoval som na nej božskú
hru slnka – lúč, čo vykrúži
raz bradavku, raz ústa k bozku
sťa malá muška na ruži.
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Matúš Niemiec: Sv. Ambróz, gvas na papieri, 2017
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Vybozkával som i jej členky.
Smiala sa nežne surovo
a jej smiech, krištáľovo tenký,
sa rozcvendžal vždy nanovo.

Prosili, aby som už prestal,
jej nôžky pod košieľkou: „Dosť!“
Akoby ten jej smiech ma trestal
za moju opovážlivosť.

Bozkával som jej oči dravo –
viečkami jemne zachvela
a vzdorovito mykla hlavou:
„Nie je už toho priveľa?...

Pane, len slovíčko mi dovoľ...“
Vrhol som sa jej do lona
s bozkom, čo zas ju k smiechu pohol,
a znova bola povoľná...

Už mala takmer dole háby
a veľký, indiskrétny sad
do okien hádzal lístie, sťaby
aj on bol rád, aj on bol rád.

Vyjavení

Z pekárne vetrák do tmy svieti.
V snehu päť zadočkov – päť detí.
 Ach, smutný drep!

Pec vidí tých päť čiernych chúďat –
pekár sa chystá cesto dnu dať
 a upiecť chlieb.
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Hľa, ako mocná ruka sádže
to biele cesto! Ako hádže
 ten boží dar!

Priam počuť, ako chlieb sa pečie.
Pekár si mrmle, pot mu tečie
 cez mastnú tvár.

Vdychujú nemo teplú vôňu.
Okienko podobá sa lonu
 ich materí.

A každá žemlička má ryhu.
Aj pekár na ne v okamihu
 chrup vycerí.

Keď popod začadený trám sa
ozve spev kôrok – ku kôrkam sa
 hneď pridá chrúst.

Z horúcej pece život vanie.
A aj tie deti otrhané
 si začnú húsť.

Cítia sa, biedne Jezuliatka,
pozvané na hostinu – skrátka
 už iba vojsť!

A každé si to šťastie strežie
a tisne na studené mreže
  ružový nos,

a každé, chúďatko, sa modlí,
chce do neba v tom nepohodlí
 vojsť aspoň raz –
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a z gatiek deravých im trčí
päť košieľok, kým nezastrčí
 ich krutý mráz.

 (20. septembra 1870)

Román

I

V šestnástich rokoch muž sa vážnym byť len učí.
– Je krásny večer, nuž – fuj! pivo, limonády,
parádne lustre a kaviarne, kde to hučí!
– Ide sa pod lipy zelenej promenády.

V júnovom súmraku z líp vonia také čosi,
od čoho sladne vzduch, až viečkam hrozí pád,
z blízkeho mesta sem zmes tónov vietor nosí
a vonia mladý chmeľ aj starý vinohrad...

II

Hľa, zdrapy oblohy, jej azúrové stopy,
čo v ráme halúzok sa menia na obraz,
jedna z nich prebodla zlú hviezdu, tá sa topí,
belie a stráca – tak ju striasa sladký mráz...

Noc! Jún! A sedemnásť! – Človek je ako spitý.
Šampanské nadšenia má v hlave zakrátko...
Hovorí z cesty a na perách zrazu cíti,
že šklbe sa mu tam bozk ako zvieratko...
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III

Bláznivý Robinson srdce si román hľadá.
– A v bledých odleskoch lámp kráča zároveň
slečna, čo rozžiarila by svoj pôvab rada –
len otcov golier naň vrhá svoj strašný tieň.

Rýchlo sa pokochá tou vašou naivitou –
a zas jej črievičky rozvíria v chôdzi prach.
Obzrie sa, hlavičkou pohodí zanovito...
– Hneď kavatína vám zomiera na perách.

IV

Ste zaľúbení. A zadaní do augusta.
Ste v tom – a na posmech sú vaše sonety.
Niet priateľov. Len gýč je podľa vášho gusta.
– A potom raz vám list príde z Jej planéty.

– V ten večer... – Zase ste v kaviarňach, kde to hučí,
a zase chutí vám pivo a limonády...
– V šestnástich rokoch muž sa vážnym byť len učí,
zmámený lipami zelenej promenády.

	 (29. septembra 1970)

Zlo

Kým guľomety len krvavé chrchle pália
cez nekonečnú a belasú šíravu,
kým oheň pýta si – a za potlesku kráľa –
tú šarlátovú či zelenú potravu,
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kým hrozné šialenstvo tie státisíce mužov
pohádže na kopy, z ktorých sa zadymí...
– Ó, porúbaní! Či, Príroda, tvojou túžbou
bolo ich urobiť v tej tráve svätými?

Boh spí a omyl, že z taftu či inej látky,
z oltára, kadidla, zlatého kalicha
začuje hosana znejúce do ticha.

Až to ho prebudí, keď v čiernych čepcoch matky
sa k nemu so svojím nárekom vyberú,
aby mu priniesli v uzlíčkoch oferu.

Šibalka

V tej hnedej jedálni, kde voňal lak a dym
a čerstvé ovocie, čo vždy je v mojom menu,
dal som sa do misy s akýmsi belgickým
jedlom, na obrovskej stoličke rozvalený.

Jedol som – šťastný – a počúval pondusky.
Vtom z dverí kuchyne sa vyvalila páľa,
keď vyšla po čosi slúžka a do blúzky
bolo jej vidieť a účes vial halabala,

prešla si po líci malíčkom, až sa chvel
ten zamat broskyne, tá ružovosť, tá beľ,
a s detským úsmevom hodila na mňa pohľad;

potisla misu, nech netrúsim na dosku,
a len tak – pravdaže však v túžbe po bozku –
šepla: „Mám akési studené líčko, pohlaď...“
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Utýrané srdce

Vypľúvam smutné srdce z lode,
skôr než ho tabak zahubí.
S polievkou, podobnou tej vode,
vypľúvam smutné srdce z lode,
kým posmeškami, čo sú v móde,
ma trápia chlapi z paluby.
Vypľúvam smutné srdce z lode,
skôr než ho tabak zahubí.

Ich námornícke oplzlosti
a nadávky ho skazili.
Vždy za tmy núkajú mu skvosty,
tie námornícke oplzlosti,
tie kosoštvorce aj tie chvosty –
jediné jeho azyly.
Ich námornícke oplzlosti
a nadávky ho skazili.

Keď vyschne im už v hubách močka,
čo s mojím srdcom vypľutým?
V bruchu mi ešte čosi ločká,
kým vysychá im v hubách močka.
Na opilecký spev si počká
to srdce, čo chce prestať s tým!
Keď vyschne im už v hubách močka,
čo s mojím srdcom vypľutým?

Parížsky vojnový spev

Ide jar. Už ju zrkadlí
zeleň tých statkov, čo si páni
Thiers a Picard nakradli.
Parádne sú už zazobaní.
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Ó, máj! Anjeli bez gatí!
Asnières, Sèvres, Bagneux, Meudon
už rozsievajú granáty.
Takým nás budú hostiť medom.

Šabľa a čákov na hlave –
nie hrdzavá zbroj, v lodi diera.
Boulonský lesík skrvavie,
keď zatnú veslá do jazera.

To bude sviatok, cez ploty
keď vtrhnú nám až do pitvora.
Sypú nám z neba klenoty.
Ó, nezvyčajná ranná zora!

Namaľujú nás ako akt,
keď funebrák im dodá telá.
Básnicky im to páli, fakt,
len potrebujú na to delá.

S Bismarckom v mieri splynuli
a Favre teraz v slzách pláva.
Kde berie slzy? K cibuli
a ku koreniu privoniava.

Raz banda milionárov,
čo v drepe zaháňajú nudu,
začuje praskot konárov,
keď pod zadkom im horieť budú!

Čupenie

Keď fráter Milotus si ráno spomenie
na hnusné útroby a oko pootvorí,
napospas vydá sa svetlu a migréne.
No v hrôze, že mu zrak v tom kotle slnka zhorí,
hneď nabok odgúľa brušisko vznešené.
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S kolenom zohnutým pri rozkysnutom bruchu
spod sivej posteľnej prikrývky lezie von.
Kus močky prehltol a rád by dospal v suchu.
Má nočnú košeľu nad pupkom napokon
a siaha po šerbli, po jeho bielom uchu.

Už čupí, trasie sa a prsty nôh mu mráz
kriví a je mu fuk, že slnko ako z pece
vychádzajúci chlieb sklá pozlacuje zas.
Len jantárový nos mu ňuchá ponad plece –
a ako polyp chce vcucnúť ten teplý jas.

Potom je celý deň zhrbený pri kozube,
fajka mu zhasína, spodný pysk ovísa,
kde-tu mu plamienok ohlodá gate hrubé
a v črevách, ktoré už umúdriť stihli sa,
mu čosi ako vták podchvíľou ešte ďube.

Vôkol spí chatrný nábytok – špina len
sa budí v žabacích kreslách, až tam, v ich kutľoch,
ich operadlá sa chúlia pod ťarchou zmien.
Kredencom – kostolným spevákom v čiernych kútoch –
zdesené papule otvára chlipný sen.

Hnus v jeho kutici sa teplom ešte množí.
Namiesto myšlienok má v mozgu handričky.
Počuje chlpy rásť na svojej vlhkej koži.
Pri silnej štikútke z čaptavej stoličky
ten vážny šašo sa občas aj na zem zloží.

Večer, keď kontúry zadku a podbrušia
mu luna obkreslí, on ešte potom hrúži
v ružovom snehu svoj tieň, čo sa pokúša
podobať čupiacej a popínavej ruži.
Nos šmátra po nebi – zachráň sa, Venuša!
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Parížske orgie
alebo
Paríž sa znova zaľudňuje

Paríž! Hej, zbabelci, z vlaku von! Na perón!
Už slnko vytiahlo tie mláky krvi zdola.
Z barbarskej horúčky aj bulvár je už von.
Zas je tu posvätná západná Metropola!

Domov! Už nehorí! Už vyzúril sa hriech!
Brehy a bulváre sú znova zaľudnené.
Zas večer ľahučko sa dvíha sponad striech,
hviezdami granátov sa azúr nečervenie.

Ukryte v debneniach tie mŕtve paláce!
Zas je tu včerajšok, ten balzam vašich očí.
Ryšavé stádo žien zadkami vrtiace –
s nimi si, blázni, zas každý z vás do tmy skočí.

K zlatu sa rozleťte – vám patrí do papŕč!
Suky sa honcujú, hnis vylizujú z fáčov.
V uliciach radostne sa na ľúbostný kŕč
zas chystá noc. A zas žiaľ spitých povaľačov!

Pite! Aj nadránom, keď divo dohára
krása, čo celú noc sa vôkol prelievala,
vy ešte bez slova do svojho pohára
slintajte, s vidinou akýchsi bielych diaľav.

Na zdravie kráľovnej! Na kaskádu – jej riť!
Nech hlúpa štikútka z vás život nevypotí.
Čo už, keď v horúcej noci vrie ľudský hyd –
lokaji, skupáni, starci a idioti.
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Matúš Niemiec: Autoportrét, olej na lepenke, 2017
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Ó, srdcia špinavé, ó, strašné papule,
ešte viac šírte smrad, nech omdlie aj ten prievan!
Pre duše strnulé – džbán vína na stole...
Víťazi, od hanby nech brucho očernie vám!

Aj nozdrám dožičte ten samoľúby hnus!
A hrdlám – povrazy, máčané do otravy!
Po detských zátylkoch vás potľapkávajúc
„Zbabelci, treba si užiť!“ vám básnik vraví.

Vy, čo sa zas a zas deriete do brúch žien,
každý ich nový kŕč a vzlyk vás vopred desí
a hanbíte sa v ich pelechoch zároveň,
keď pod ťarchou ich pŕs váš dych sa stráca kdesi.

Bruchovravec či klaun, syfilitik či kráľ,
tej kurve Parížu do tela ani duše
nikto z vás nevstrekne svoj jedovatý kal!
Vy, škriepiaci sa hnoj! Striasť vás? Nič jednoduchšie.

A keď z nej s grganím a vzdychmi zleziete –
takáto mŕtva slasť! a ešte platiť za ňu! –
v boji – päsť zdvihnutá a prsia vypäté –
zazriete v diaľke tú červenú kurtizánu.

To roztancoval ti nohy tvoj mocný vzdor,
Paríž! Kto zráta však bodnutia v tvojej tvári?
Ležíš a v zreničkách, čo žiarili ti skôr,
si chrániš už len tieň tej krásnej, plavej jari.

Ó, mesto boľavé, ó, mesto, plné rán!
Prsia a hlavu máš už kdesi v budúcnosti!
Mesto, čo otváraš nám miliardy brán,
a svetlo vynášaš aj z temnej minulosti!
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Ty, telo, stvorené na prežívanie múk,
zas piješ alkohol hrôzy a tvoje žily
sú modré od červov a do ľadových rúk
tú tvoju horúcu lásku zas pohrúžili.

Ale to nie je zlé. Tie červy belasé
nemôžu udusiť tvoj dych, tvoj Pokrok zradiť!
Veď každá z tvojich sĺz zlato z hviezd otrasie!
Niet stríg, čo uhasia svit z očí karyatíd!

Hoci je údesné vidieť ťa v tôni mrieť –
veď ani jedno z miest sa nezmenilo vari
v zelenej Prírode na smradľavejší vred –
básnik ti hovorí: „Tá tvoja Krása žiari!“

Búrka ti žehnala. Dvíha ťa pohyb síl
až tam, kde najvyššia poézia sa klenie.
A darmo túži smrť, aby tvoj spev sa skryl
do hluchej poľnice, ó, Mesto vyvolené!

Básnik si osvojí krik galejníckych gámb,
nenávisť prekliatych a vzlyky darebákov,
na ženy vezme bič lásky a jeho jamb
odrazu poskočí: „Nuž, banditi, tak ako?“

Vážení! Všetko je späť. Znova vzlieta vzdych
orgií z bordelov, čo sú zas tam, kde boli.
Zas blúzni plyn a plam po múroch červených
sa šplhá zlovestne až na ten azúr holý!

 (máj 1871)
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Pamäť

I

Voda sťa číra soľ tých sĺz, čo deti ronia,
vpád bielych ženských tiel – aj slnko sa im vzdáva,
z hodvábu ľalií ušitá vlajkosláva
pod hradbou, za ktorou tú pannu skryla tôňa.

Šantenie anjelov? Nie! Iba zlatá spŕška
nad každým steblom aj nad každým chĺpkom zvodným.
Nebo je baldachýn a ona leží pod ním.
A tie dve záclony? Tieň mosta a tieň vŕška.

II

Ech, dlažba po daždi! Kam stúpa to tá para?
Aj voda bronzu tiel sa túži pozaliečať.
Z vrbín sú odrazu zelené sukne dievčat,
na ktorých spieva vtač a spev tie sukne pára.

Hľa, dukát záružlia! Hľa, tvoje viečko, Žena!
Čo bude s vernosťou? Veď na poludnie žiari
tá guľa nebeská krajšie, keď v tvojej tvári
nachádza zrkadlo. Dá sa to bez žiarlenia?

III

Pevne svoj červený slnečník drží dáma,
sleduje, ako sa vznášať vie babie leto.
Jej päta mliaždi kvet. Ten najpyšnejší z kvetov!
Jej deti nad knižkou však hľadia do neznáma.
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Knižka je viazaná v marockej koži. Krúžia
tisíce anjelov. To kdesi v nedohľadne
mizne tej dáme muž. A čierna dáma chladne
sa poponáhľa preč hneď po odchode muža.

IV

Ó, tráva, objímaš to, čoho ľúto ti je!
Ó, apríl zlatých lún! Na svätých lôžkach pohrať
sa s ním a opustiť svit pláží chce tieň ohrád.
Ó, korisť augusta, čo do rána vždy zhnije!

Tú pannu pri múre len plač už potom zmorí.
Vrúcny dych topoľov sa stane vánkom zrazu.
A už len stojatá hladina bez obrazu.
Na bárke rybár, čo trpí, keď siete norí.

V

Zachytiť z hlbín tmy hru svetla nemám právo.
Ó, nehybný môj čln! Nevládze krátka ruka
dočiahnuť žltý kvet, hoci aj sám sa núka,
ani ten belasý nad vodou popolavou.

Ó, púder vŕb, čo vták po troškách krídlom zráta!
A ruže v trstinách, tých úžerníčkach ruží!
Reťaz, čo do oka bezbrehých vôd sa hrúži,
kam stiahnuť chce môj čln? Kam, do akého blata?

Rimbaudove básne preložil Ľubomír Feldek (spolupracovala Anna Lara)


