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Andrijan Turan
Terra incognita a kaleidoskop krás
„Žijeme v civilizácii, ktorá je celá zameraná na vonkajšok, na to, čo je mimo. Človek vysiela svoje sondy až na hranicu slnečnej sústavy, no vo väčšine prípadov nevie vôbec nič o tom,
čo je v jeho srdci.“
RANIERO CANTALAMESSA, TEOLÓG

I

Už ani nie som vôbec prekvapený
keď sa ráno z internetu dozviem že
Putin si s Trumpom včera večer
premeriavali penisy
svojich ďalekonosných rakiet
zopár stoviek somálskych detí
sa dostalo do otroctva detských armád
v Ázii zmietlo cunami tisíce turistov
ktorí na pláži svätili slávnosti slnovratu
a prívetivý pápež
umýval utečencom vo Vatikáne nohy
zatiaľ čo ich afganskí báječní bratranci
vo Viedni
sa trošku dostali do drogovej náladičky
a zo zábavy znásilnili a zabili
šestnásťročnú študentku
ktorá im v ich ubytovniach
zopár týždňov tak nadšene a nezištne pomáhala
Nijako ma neprekvapí
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že Eurovíziu vyhrá vlasatý a bradatý
mutant s prsníkmi
aby sa transgenderoví generáli a lesbické levice
mohli vzájomne vyobjímať v zákulisí
zapálení pre svoju sexuálnu slobodu
zakliatu znamením
kentaura klonovaného s kozou
Túžobne čakali čas
keď konečne vyvesia dúhové vlajky
vo svojich úradoch ústavoch a mimovládkach
kde vymysleli čierne paradajky kockaté melóny
zázračné koktaily z amazonských byliniek
a vynovené verzie národných rozprávok
v ktorých hlúpy Jano
až s helmou virtuálnej reality
na svojej strapatej sprostej hlave
pochopí že nemiluje bohatú
plastikami prerobenú ježibabu Jekaterinu
ani prefíkanú podnikateľku
Ruženu Shipkovú čo má medzinárodný monopol
na 100 % ekologický šípkový džem
ale jeho srdce smelo zahorelo
k chudobnému záhradníkovi
a tajnému ekoteroristovi
Zoharovi zo Zakynthosu
ktorý v noci blúdi s malou motorovou pílou
po hvozdoch hájoch a lesoch
a likviduje nepôvodné druhy drevín
II

Možno v kolónke Zahraničie zistím
že holandskí hipsteri a ich telnaté
anarchistické analfúrie
gýčovito prezdobené pírsingmi a tetovaniami
ako americký Times Square na Silvestra svetlami
zrovnali so zemou za spevu Internacionály
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buldozérmi a bagrami
zopár zaprášených kresťanských kostolov
aby našli nové parcely na
moslimské modlitebne
rawfoodové verejné výkrmne
a psychologické poradne
pre papagáje psov mačky a fretky
ktoré v ich pomýlenej pamäti
a trasorítkovskej tolerancii
zaujímajú čoraz čestnejšie miesta
v ideálnej spravodlivosti sveta
ako globálnej Gondwany
Som pokojný a veľmi vyrovnaný
keď si v novinách prečítam
že slovenskí trinásť rokov neodsúdení
masoví vrahovia zlodeji a megapodvodníci
sa včera verejne vysmiali do kamery
rozhorčenej redaktorky Zorky
a potom odleteli biznis triedou tryskáčom
smer Belize – Maledivy – Mexiko
aby si v tienistom pokoji
rozľahlých rezidencií
v pokoji prímorských letovísk užívali
s húfikom karibských kurvičiek
kokaínové karnevaly slonie safari
a limitované lamborghini
z miliónov nakradnutých z našich
celoživotných úspor
No nič to odvráťme smiešny stres
pokoj pohár vínka a plaváreň
aj vy viete
že spravodlivosť včera významne víťazila:
Policajný prezident sa
v televíznom prime time pochválil
ako jeho maskované komando
zhabalo vysmiatym vysokoškolákom
päť gramov marihuany
a títo darebácki díleri
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ktorí nerešpektovali nič a nikoho
pôjdu pekne sedieť do basy na šesť rokov!
Nikoho naozaj netrápi
že iní nikdy netrestaní násilníci
niekde na Východe
čo zlynčovali znásilnili zmrzačili
a okradli dievčatá deti či starenky
sa smejú doma s monitorovacím
náramkom na nohe
pretože prešibaný právniček priniesol
opulentnú obáločku do sudcových dverí
Nikto nemôže napísať
že iní „neznámi“ notorickí páchatelia
patrili k chránenej skupinke osamelých osadníkov
u ktorých sa zločin tichučko toleruje
alebo delí dvoma
aby sme v špeciálnych štatistikách
európskeho zločinu
nevykazovali nijaké závažné rasové rozdiely
ktoré by Bruselu pripadali podozrivé
III

Už sa aj bojím otvoriť
niektoré novinové stránky
pretože sa tam môže verejne vyškierať
voľajaká ceckatá a pyskatá
pani Pandrava
ktorá svoje slabomyseľné stupidity
vydáva za roduverné rady
parádne preverené životom
akými by sa podobne postihnuté prostitútky
ktorým mobil prirástol už k ruke
tak ako umelé riasy k viečkam
mali riadiť ako novozjavenou Bibliou
Už len čakám kedy si nájomní vrahovia
v našom milom meste
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spravia s. r. o. servis ktorý bude
online a nonstop vysielať do terénu
úspešné úderky zabijakov
čo vyriešia váš akýkoľvek problém
(Platba kartou Visa až po prevzatí obrázka obete!)
Pretože žijeme zázračnú dobu
keď sa každý a všetko dá kúpiť
veď kraľuje kreténsky zákon
digitálneho dopytu a pomerateľnej ponuky
a klávesnica počítača pohladeného prstami
vygeneruje vždy
voľajaký nápad návod a riešenie
ktoré môže kráčať aj cez mŕtvoly
hlavne že nebudú tie vaše!
IV

Nijako nezávidím svojej vnučke
ktorá sa za pár rokov dozvie že
slávny Steven Spielberg natáča na objednávku
anonymnej agentúry
druhý diel detského trháka
o milom mimozemšťanovi
ale scenár mu nanovo nalinkuje NATO:
E. T. bude zbitý a nepôjde nikam
pretože armádni šamani a šakaly
mu zhabali lietajúci bicykel
a jeho oči budú odborne odobraté
a starostlivo skúmané v podzemných laboratóriách
či by nemohli byť prototypom pre
nové nočné videnie špeciálnych jednotiek
ktoré zasa zajtra rozpútajú v krajine X
nejakú razantnú revolúciu
čo uvrhne zopár rozsiahlych regiónov
kde sa náhodou našli nejaké nerastné suroviny
do anarchie chaosu a chudoby
ktoré sú ideálnym pôsobiskom poradcov Pentagonu
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ktorí veľmi precízne vymerajú a určia
územie na humanitárne bombardovanie
ako aj
presné priestory pre inváziu mierotvorcov v maskáčoch
ktorých nahradia úspešní úradníci
v unifikovaných oblekoch od Huga Bossa a Armaniho
ktorí vytvoria vlády verejného zmierenia
čo budú musieť pomocou pozorne vybratých
firiem nanovo vybudovať vybombardovanú krajinu
V

Nechcem už pozerať dokumenty na Discovery
no veď koho by bavilo sledovať ako
ľadové medvede zomierajú od hladu
delfíny a kosatky sa prežierajú plastovými vrecúškami
a šakalie svorky sa spolu s deťmi
bijú na filipínskych smetiskách
o zvyšky z McDonaldu
Je hlúpe vidieť v super HD rozlíšení
vyschnuté veľryby vyplavené na plytčinách
pelikány a albatrosy ako sa dusia pokryté
čiernym rúškom ropy
alebo žraloky ktorým ktosi odrezal plutvy
a oni ešte vždy živé
klesajú v červenej špirále
ku dnu
Nikto netuší že orangutany a šimpanzy na Jáve
plánujú prevrat a únos prezidenta
aby mohli vyhlásiť nezávislý Banánistan
lebo ich posledných 555 stromov
ktoré ešte z diaľky pripomínajú prales
zajtra vypíli veľká nadnárodná firma
na výrobu luxusného nábytku
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VI

Už dávno snívam o tom že by som chcel
ísť do dedinskej záhrady
kde som strávil skvelé detstvo
no ona je napoly preťatá
asfaltovou cestou
ovocné stromy a kríky vyschli a vyhnili
od kyslých dažďov
a na opustenom družstevnom poli
za jednokoľajkou
zarastenom burinou a bodľačím
blúdi len zmutovaný zajac s jedným uchom
zatiaľ čo posledný párik prepelíc
zniesol mŕtve vajíčka uprostred žiarivého kruhu
vlčieho maku
Obrovské hniezdo na elektrickom stĺpe
pri križovatke
je už sedem rokov prázdne
pretože bociany sa aj s mláďatami otrávili
zo žiab z blízkeho močariska kde ktosi
vypustil sírnaté smradľavé svinstvo
Som asi priveľmi pohodlný
ale aj zbabelý
aby som stál s modlitbou na perách
pri hrobe babky strýka a tety
a vracal sa v sezónnych spomienkach
o polstoročie späť
Keď nikomu nemohlo napadnúť
že aj dedinské deti sa raz zabudnú hrať
naháňačku na Indiánov skrývačku vybíjanú volejbal
a pozemný hokej
či čokoľvek čarokrásne spoločné
kde sa stretne nebojácna banda
v ktorej raz rozkvitnú
prvé detské lásky
Dnešné digitálne deti
s okuliarnatými očami omráčenými obrazovkami
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smartfónov tabletov a notebookov
hľadajú heslá debilného deda Vševeda
menom Google
ktorý ich zaručene zasvätí
parádne presne a príšerne priskoro
do všetkých posvätných tajomstiev zákonov a rituálov
čo v ich veku nikdy nemali poznať
a tak sa títo tichí zhrbení ostarkovia
a pomfritové princezničky
nevedia neskôr naozaj tešiť už z ničoho
pretože potom spoznajú
že ich život nie je a asi ani
nikdy nebude
tak fajnovo farebný stereofónny a príjemne parfumovaný
bezproblémovo značkový a nádejne nalinkovaný
ako im to prezentujú portály celebritných ciciakov
ktorí míňajú v Miami mamičkine kreditky
VII

Dnes nezapnem počítač televízor mobil rádio
a radšej ani sporák
Vojdem do práve prebudeného lesa
a dám sa unášať šumením lístia
ktoré bude jarne jemné
ako keď večerný morský príboj
počúvate z balkónika hotelovej izby
Budem úplne ľahostajný
k aktuálnym amnestiám povstaniam bojkotom demonštráciám
protestom a atestom zákazom odporúčaniam a návodom
ako žiť čestne sociálne ekologicky empaticky
spravodlivo obnoviteľne...
Nepôjdem s nikým a nikam
pretože už viem že svoj malý
schovaný svet
si musím čoraz starostlivejšie chrániť
a pozorne pestovať
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lebo Veľký bezbožný brat
miluje mrakodrapy uniformy a čipové preukazy
všetkých tých ktorí sa zoradili zaradili zaregistrovali zalogovali
a sú zapnutí online vo svojom syntetickom živote
o ktorý sa delia tak rýchlo a radi
so všetkými ktorí im poslali
aspoň jeden jediný
palec hore
Pozorní priatelia ktorí možno ani
nikdy naozaj neexistovali

Lýdia Štolcová: Zimná krajina II, kombinovaná technika, 2006
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