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V holandském Haagu je vystaven originál známé Rembrandtovy Hodiny anatomie doktora 

Tulpa. Soustředění a tak trochu uštvaní vědci nakloněni nad pitvaným tělem, na jehož před-

loktí přesvědčený doktor právě demonstruje hybnou funkci šlach. Něco tu není v pořádku, lépe 

řečeno v klidu, jako ve všech Rembrandtových obrazech, nějaký nepokoj narůstá přímo úměr-

ně snaze, kterou úporně vyvíjejí postavy na plátně.

Na originálu malby je dobře vidět to, co sebelepší reprodukce nejsou schopny zcela zachytit. 

Totiž zejména ty části plátna, které nejsou ve středu sporého nasvícení a které se unikavě zasou-

vají do šera a tmy okrajů. V pravém dolním rohu je pak dobře postřehnutelný úžasný detail.

Před strnulým pitvaným tělem tam je opřena velká kniha anatomie. Co list, to těžký plát po-

znání. Kniha je otevřena směrem k postavám, její obsah sálá do výjevu. Těsně před ní v šeru 

trčí vedle sebe temná chodidla mrtvého těla, nápadně připomínající druhou rozevřenou knihu, 

nastavenou proti té první. Výsměšně se tam zdvihají proti sobě, jako by jedna v druhé četla, 

jako by jedna druhou usvědčovala z marnosti. Tělo knihy a kniha těla se tu setkávají ve straš-

né blízkosti. Uštvaní vědci to nepostřehli, dál cosi ověřují, rychle, aby to stihli, než přijde čas, 

v němž i oni budou číst chodidly.
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Ludvík Kundera

33

JAK TENKRÁT je vše horečné a bez hranic,
jak tenkrát volám: Odepni ostruhy
jak tenkrát šeptám: Mluv potápějící se knote
Kůň půlnoci se zpěnil
Přeludná myšlenka bobtná jak hrozen
Vracívám se na chvíli k varhanům v řece
k srpnovým blýskavicím
k příběhům jež proudí pod každým veršem
jsou jako hledání v antikvariátech
vytahuji dychtivě několik brožur
nakonec se uvolněné stohy hroutí
několik stránek však zbylo mezi prsty
odfoukávám z nich prach
Mluvte vykrojené rty měst
Den co den se ohlížím
Chytaje ozvěnu do sítě na motýly
Den co den volám šeptám mlčím:
Mluv malý klíčníku
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Marián Milčák

PÁN TEXTU

pokojne vstúp
dvere sú otvorené

nemusíš klopať
nemusíš sa báť
že je prineskoro

nemusíš nič 
vysvetľovať

tu vládnem ja
smrť nemá prístup
k textu

po vzbure 
trópov po prevrate
figúr
dejiny stratili
moc

podobne chaos
čas a náhodu premôže
aj nepatrná hliadka veršov
na ktorejkoľvek hranici 
môjho sveta
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NA KONCI

na konci všetkého bude stáť zrkadlo
najskôr sa v ňom nebudeš chcieť spoznať
ale definitívnemu obrazu sa vraj nemožno vyhnúť 
a pravú podobu démonické oči hrb skupánsky nos
chlipne ovisnutú spodnú peru hrubé črty tváre 
ohyzdné a neopísateľne odporné tvary duše 
zjemní len odvaha priznať sa k sebe
hanba a úprimná túžba niečo ešte zmeniť 
ale najmä pokora a láska ktorá sa k tebe bude 
jemne predierať aj cez najobludnejšiu formu

v zrkadle za sebou uvidíš nakoniec jedným okom
jazerá deti a rozkvitnuté lúky svojich blízkych 
ktorí odišli dávnych priateľov a známych 
ako sa smejú spievajú alebo hrajú džez
a tým druhým tiché opustené púšte
kde pre vesmírne vzdialenosti niet živej bytosti 
len pýcha tam oživuje pamäť zrkadla vo večnej 
zbabelosti
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MILARÄPA

v horách som postavil 
chatrč 
aby každý východ slnka bol
ako neistá hodina
smrti

vrúcnosť 
zmenila chatrč 
na bezsmrtnú pevnosť
bolesť tých
ktorí prichádzajú 
na nahé objatie

celú tú hrôzu zo zániku
na tajomnú istotu 
že tí ktorí sa chystajú 
odísť stúpajú 
ďalej
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PÍSANIE
Erikovi

v mene toho čo nevidíme 
a jestvuje
sa musíme vrátiť k tomu čo vidíme
a nejestvuje 
nečakať s rukami skríženými alebo
na stehnách
demento mori bratku aj to je báseň
lebo pleva hniloba a zápach
majú zmysel a možno tak ako iní
pristaneš i na to že nik nevie 
čo znamená 
scribere 
a poesis

a to čo sa nad nami vznáša nie sú anjeli
ale mole a pokiaľ ide o mňa 
neodmietam všetko veď oči ma pália
práchnivá ruka ešte máva oproti
svetlu a hárok buničiny je
v týchto končinách len zmluvou
z lacnej ľudskej kože 

takto vyzerá moja práca:
všetky knihy píše boh
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OPUS HER(M)ETICUM

už svojím mlčaním som bol podozrivý
ako ruka ktorá vedie dláto do kameňa
alebo ako hlina ktorú hnetú prsty
večer také bezbranné

už svojím mlčaním som bol podozrivý
ale toto mlčanie bolo jedinou možnosťou
ako sa vyhnúť danému rozsahu jazyka
nedorozumeniu v reči

a ďalej bolo súhlasným žmurknutím
tomu komu som sám chcel byť nástrojom
neodvolateľným pokusom o prevrat v duši
kde by sa raz mohla zdvihnúť
báseň
tá mystická stavba

chrám plný smiechu a potlesku
mŕtvych
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NEKROPOLIS

som minca v mori
(súcitný) rytier v brnení
odraz mesiaca pod útesom
nemotorný strážca
krab

požieram všetko
čo sa rozložilo

tadiaľto šli vytiahnutí
chlapci
šľachetní muži v najlepších rokoch
a najlepších dobách
neskôr len objemní páchnuci
starci v nečase ohyzdní slepí
rybári s plachtami na franforce
sieťami bez úlovku

tadiaľto sa plavili bez pamäti
s lampášmi v blanitých rukách
od brehu k brehu v chatrných bárkach

tadiaľto sa plavili a budú sa plaviť
bez ustatia
k ďalekému a vysokému stolu
tvojmu pane ktorý si svoje jediné
oko zveril klepetu noci

ale ja som len minca v mori
strážca poriadku
odraz mesiaca pod útesom

krab
ktorý pozorne prehmatal tmu
a teraz cúva pred
prítomnosťou
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SACRUM

niekto kráča v stopách lovca
a niekto kríva ako sivý vlk

niekto bledne pri zdesenom pachu 
srsti
a niekto prosí o odpustenie
ale zabíja

niekto stúpa k norám jazvecov
a plachých líšok a niekto padá
zrieka sa koristi

sklonený nad človekom mlčí
o všetkom
čo v ňom nie je
čisté
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******

je to skôr šepot
podobný tichu
ani nehovorím ani nemlčím
niečo sa vo mne rozhostilo
nejaký vzácny pocit ako po rozbití
tej zvláštnej hliny
ktorá tu krehká zostala po otcovi

takže duchom som celkom inde
v objatí žiarlivých bratov
na hostinách pri pustom stole
v ľadových prielomoch vyľudneného mesta
v dlhých zažltnutých zoznamoch
samovrahov
v tebou nepoznanej krajine lesov riek
a mytologických ohňov
a vôbec sa mi nezdá že duch v ústraní 
mocnie
lebo jediné čo dokážem zmeniť je
srsť
a pri jaskynných omšiach pijem
z mušle
aj tak vždy namiesto svetla
tmu
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Daniela Kapitáňová: 1920–1996 
Vlastnoručne dolupodpísaný ja, Kaput Ľudovít, narodený 14.11.1920 v Kis Komlós, 

teraz Maďarsko, bytom Slovenská republika, okres Nové Zámky, Hajnovo, pri čistom 
vedomí a svedomí, za ktoré trpel v bolestiach Ježiš Kristus, som dnes ráno zatĺkol 
silnú skobu v letnej kuchyni a žeby nedošlo k neporozumeniu a vinovatosti druhých, 
chcem povedať následné: 

Môj otec bol tesár a ja som sa u neho učil, bol som šikovný a mocný mládenec. Ešte 
za tovariša ma otec zobral do Békešskej Čaby k Steindlovi vyfotografovať, lebo vtedy 
bol taký zvyk, že keď dostal mládenec nový čierny klobúk, ktorý mal vpredu pierko 
z orla, ale to nebolo z orla, ale z kohúta farbené, tak sa išlo na odfotografovanie. Vedľa 
v dome tak, že my sme mali okná do ich zadnej záhrady, bývala jedna rodina, vola-
la sa Mazan, mali dcéru, volala sa Judit, volali sme ju Juca. Z toho odfotografovania 
sme sa od stanice, lebo bola asi 6 kilometrov od Komlóšu, vracali s otcom peši, a ako 
sa z hradskej odbočovalo, tam sme uvideli Jucu, že ide pred nami, mala modré šaty 
so žltými kvetmi. Juca mala na líci bradavicu, vedľa nosa, takú, akoby jej tam mucha 
sadla. Išli sme až domov, išla medzi nami: otec, Juca a ja, tak sme išli do Komlóšu. 

A Juca, Juca ma chytila za ruku. Juca mala bradavicu, ale v dedine nebolo takej, čo 
by sa jej telom vyrovnala, lebo bola tenká ako mladučký stromček, čo sa prstami jednej 
ruky obchytí. Ako som bol napísal, chytila ma za ruku. To sa stalo v takej malej zákru-
te, za tou zákrutou, taký malý ohyb cesty to bol, bola kaplnka so Sv. Benediktom, keď 
sme ju prešli, pustila mi ruku a potom sa to už neopakovalo. 

Večer mi moja staršia sestra Helena povedala, že za Jucou chodí z Čaby jeden Ma-
ďar, že jej to povedala stará Mazanka, menoval sa Szvorád Ottó, ktorý robil na že-
leznici v kováčskej dielni. Ja som ho poznal ešte ako chlapca, tiež bol mladý. Mne to 
nepadlo dobre, lenže som toho menovaného u nich nikdy nevidel, nevedel som, že 
čo je. Menovaného som však u nich uvidel, keď ma raz otec poslal k nim niečo späť 
vrátiť, sedeli v kuchyni, Juca tĺkla orechy, dávala mu ich rovno do úst a on jej pri tom 
vždy chytil prst do úst a cmúľal, bolo im veselo. Nezbadali ma a ja som sa na to díval, 
potom som odišiel. 

Odišiel som na tú cestu, čo sme boli vtedy a tam pri tej soche Sv. Benedikta som na-
hlas plakal, do tej sochy som kopal a nahlas som preklínal. Potom som sa vrátil domov. 
Večer mi moja sestra Helena povedala, že vie o ohláškach v budúcu nedeľu, vysmievala 
sa mi, lenže keď mi oči uvidela, nechala to a v noci za mnou došla, že pozná také čary, 
čo nie sú dobré, či ich chcem vyskúšať. Len som počúval, lebo som nevedel, načo mi 
to bude. Že keď ich pán farár ohlási, aby som si niečo želal a ľavou rukou kríž urobil 
a potom, keď budú mať sobáš, že dostanem znamenie, či to bude vyslyšané. Nechcel 
som si nič želať, možno aparát, ako mal Steindl. 

Cítil som nepokoj a v tú nedeľu bola zima, keď ich farár ohlásil, niečo vo mne si 
pomyslelo: Nech je Mazan Judit len moja a učupil som sa do lavice a ľavou rukou som 
sa prežehnal. Potom som sa vystrel a bolo mi akoby ma nadnášalo, nik si to nevšimol, 
a tak sa stalo, že som sa na Sv. omši ani nemodlil a prestať som nevedel to nadnášanie. 
Svadba im bola novembra 30-eho, kostol bol plný a Juca mala taký štíhly driek, že 
mi až do očí vstúpili slzy a nos ma pálil, vtedy, keď ich pán farár prežehnával skrze 
prstene, vtedy, keď mal povedať In nómine Pátris, et Filii, et Spiritus Sancti, vtedy ani 
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ústa neotvoril a celý kostol sa naplnil hlasom, mohutným hromovým strašným hlasom, 
spievajúcim ako na pohrabe: Dies irae, dies illa, solvet saectum in favilla, čo značí: Prí-
de ten deň, príde chvíľa, svet rozpráši božia sila, vtedy som počul a preľakol som sa tak, 
že mi telo ochablo a rozum sa zastavil, díval som sa po ostatných, každý sa spravodlivo 
modlil a ja som v tej chvíli vedel, že som bol vyslyšaný, čo sa týka mojej žiadosti a že 
som dostal Znamenie. 

Potom som bol na svadobnej hostine. Len som sa na Jucu díval, aj na Otta, a neve-
delo sa mi byť dobre, lebo polovica srdca sa tešila ako pes z reťaze pustený a druhá 
sa triasla ako pes na reťaz pripútaný, oboje pre to Znamenie. Po polnoci som už bol 
opitý a môj otec ma zaniesol domov. 

Decembra 8-eho sa bol Szvorád Ottó cestou na ľade zo stanice v Komlóši pošmykol, 
na temeno spadol, ešte vstal, tri kroky urobil, potom znovu spadol a umrel. To sa od-
tiaľ vie, lebo bol s ním istý Kociha, ktorý to takto potvrdil, ako ho chcel ratovať, musel 
bežať po pomoc. Ja som bol práve vo dvore, para mi šla od úst, keď sa ľudia zbehli 
a iní niesli toho mŕtveho, videl som Judit, ako vybehla z domu, ako sa potkla, ale ne-
spadla, dopotkýnala sa k tým, čo jej muža niesli, hodila sa na neho, a zomretý Ottó 
na ňu padol a privalil ju, ona ležala a on na nej, rukami si ho pridržiavala a ani sa nik 
pohnúť nevedel, akoby sme všetci boli skamenelí. Potom tú mŕtvolu od nej oddvihli, 
ale Juca zostala na zemi. Oddvihli aj ju a vtedy asi zišla z čistého rozumu. Ja som stál 
za bránkou a na toto všetko som sa díval. 

December 12-eho bol pohrab. Po pohrabe bol kar a Juca sedela za stolom, dívala sa 
po každom z nás, jemne sa milo usmievala, tak som k nej podišiel, že nech si dačo zaje, 
zobrala z misky koláč a celý si ho napchala do úst, mľaskala a akoby chlípala. Potom 
si dala do úst ďalší a ja som zacítil orechovú plnku, vybehol som von, dlho ma napína-
lo, ale zvracať som nevedel. 

Na jar som zašiel za pánom farárom, že by som opravil tú kaplnku Sv. Benedikta, 
aj natrel. To som aj urobil. Potom som išiel za pánom farárom, že by som zadarmo ro-
bil kostolníka, ešte som bol mladý a mocný a všetko som vládal. To však nepomáhalo, 
hocikoľko roboty som si pribral, hocikoľko modlitieb som si naustanovil, ten strašný 
hriech, čo vo mne vyrástol a ktorý som sa ani na Sv. spovedi spomenúť neodvážil, za-
púšťal do mňa korene a hrbil ma. Modlil som sa a úpenlivo som prosil, nech mi je dané 
Znamenie, ak mi bude odpustené, ale žiadne neprišlo. 

Potom som dňom po dni videl, ako sa Juca mení, lebo jedla a stále jedla, až bola 
taká ako stará Mazanka, jesť neprestávala. Ináč sa s ľuďmi aj rozprávala, Helena, moja 
sestra, vravela, že Juca občas povie, že musí rýchlo dojesť, lebo sa jej muž z roboty 
vráti. Ja som sa od ľudí stránil a len som sa úfal. Jednej noci som sa nad ránom zobudil, 
vyšiel som na dvor a videl som svetlo u Mazanov v kuchyni, pozrel som sa cez okno 
a videl som Jucu, ako šklbe kohúta, mala ho v lone, bola len v nočnej košeli. Zostal 
som za tým oknom a len som sa díval, ako došklbala a vypitvala, dala na pekáč a sedela 
pred šporákom, počkala, kým sa dopečie a potom pomaly jedla s otvorenými ústami, 
každú kosť obhrýzla a vycmúľala, objedené kosti kládla do ohňa tak jemne, že ani is-
kry nevylietali. Len som sa díval. Zjedla ho celého. 

Vlastnoručne som sa prihlásil k odvodu, to bolo 1943-ťom.Úfal som, že cez vytresta-
né telo mi duša vyzdravie, ale neodviedli ma, lebo som mal slabý sluch. Vtedy som sa 
modlil celé hodiny každý deň. 
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V 1948-mom, to už boli komunisti, vážili svine na započítanie majetku, tak na tú 
mäsiarsku váhu zo špásu postavili aj Jucu. Ešte aj tí zapisovači sa smiali. Mala 188 kg. 
Ja som tam bol a všetko som videl. Pomohol som jej z váhy dole a večer som svojej 
matke a svojmu otcovi povedal, že sa s Jucou ožením. Otec sa na mňa ani nepozrel, len 
si odpľul a matka plakala a išla za pánom farárom, obaja mi dohovárali, ja som však 
dúfal v to Znamenie. Pytačky nebolo treba, Juca bola z rozumu zošlá, matky sa spolu 
dohodli, úbožky, obidve plakali. 

Svadbu sme mali mať septembra 30-eho, to sa mi už aj ľudia vyhýbali. Bolo treba 
ešte pred svadbou otazníky vyplniť na matrike v Čabe, tam mala byť aj civilná, lebo 
bez civilnej bola kostolná svadba neplatná. Mali sme ísť vlakom sami dvaja do Čaby, 
z Komlóša sme išli peši na stanicu, po tej ceste, a ja som ju na tom samom mieste chytil 
za ruku. 

Lenže Juca nevedela vystúpiť na vlakové schodíky, nevládala dva metráky nadvih-
núť, aj sme jej pomáhali, ale len zdarma sa zapierala, zapierala, ale chcenia v tých 
rukách nebolo, vyzerala, akoby sviňu na zadné postavili a nebo sa jak z posledného 
súdu Sv. Jána zatiahlo, takže biele holuby vyzerali ako črepy z taniera, čo sa na svadbe 
pre šťastie rozhadzujú, aj zdvižný vozík chceli pristaviť, aby jej pomohli, ale ja som už 
nemohol. 

Vrátili sme sa v daždi, ja som mal vtedy 80 a ona 188 kg. Dážď jej vtedy šaty premočil 
a celé to prežraté telo a tie nakysnuté kolená a to všetko ženské ostatné bolo vidno, 
akoby ste oprasenú mokrým prikryli, ale aj tak som ju za ruku chytil a pred Sv. Bene-
diktom sme pokľakli, celú svadbu som odslúžil, možno sa jej vyjasnilo, lebo správne 
odpovedala a to áno trikrát zopakovala, potom som jej tie mokré ústa pobozkal a na 
Sv. Benedikta som sa díval, aj na tú bradavicu som ju pobozkal, počul som len jej du-
sivý dych a dážď, iné som nepočul. Inak bolo ticho. 

Domov sme došli zablatení, nik sa ma nič nepýtal, aj vlastní sa ma stránili, ostala 
žiť u svojich rodičov, občas som jej kura alebo koláč doniesol, matere plakali a otec 
si odpľúval, potom ten dotyčný Kociha, čo bol onoho dňa s Ottóm, povedal, že on 
ide s presídlencami na Slovensko, lebo sú tam prázdne domy, len odobrať, tak som 
išiel za Jucou. Juca jedla práve škvarky, bez chleba ich jedla, každú ovoňala a požula 
s otvorenými ústami. Dlho som sa na ňu díval. 

Potom som zobral 40 kusov orechov, nič iné, len tie orechy a zavrel som sa v kôlni, 
lebo som si chcel vypôstiť a vymodliť to Znamenie. 40 dní som sa modlil a žalostil, ale 
stále som len videl to obrovské ženské telo a tie kosti z toho kohúta, čo vycuciavala, 
a či z tých orechov, že boli stuchnuté, či z toho vlhka, len ma napínalo do vracania, ne-
pomohlo ani keď som dva prsty vkladal, veľa som schudol. Ani von oknom som sa ne-
díval, len tú zem som bral do rúk, tvár som si ňou mazal. Potom som chcel urobiť tou 
hlinou na zemi kríž, už som tú čiaru urobil, na ktorej Pánu nášmu telo viselo a chcel 
som urobiť tú druhú, kde mu ruky trpeli, ale niečo vo mne zdvihlo ľavú ruku a okolo 
tej prvej čiary som urobil ten znak, čo sa o ženách kreslí a je nehanebný. Potom som 
uvidel, čo som urobil, po tej zemi som skákal a nahlas som kričal a plakal a preklínal 
sa, lebo som vedel, že som nečistý. 

To bol už štyridsiaty prvý deň, tak som vyšiel z tej kôlne, zbalil som sa, tú Steindlovu 
fotografiu som dal Juce, už som sa na ňu ani veľmi nedíval, tak bez odobrania som 
si presídlenie vybavil. V 1950-om som presídlil a u tých Kocihovcov som zostal ako 
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podnájomník, vzali ma na železnicu robiť. Najprv som bol ako pomocný, potom ako 
hlavný posunovač. V 1982-om som šiel na penziu, kde som dodnes. 

Neoženil som sa, rodičia mi zomreli v jeden deň, matka ráno a otec večer, to bolo 
v 1956-om, na pohrab som došiel do Maďarska, vyhľadal som Jucu. Svojej sestre Hele-
ne som dal všetky svoje úspory, bolo to 28 000 Kčs, aby Juce prilepšovala, povedala, 
že bude. Juca ostarela, nespoznala ma, ďalej už nepriberala, stále mala tých 180 kíl, 
naposledy som ju videl v modrom pracovnom plášti, ako vyjedávala slnečnicové se-
mienka. Nikdy viac som ju nevidel. Teraz v marci mi napísala moja sestra Helena, že 
Juca umrela na srdce, dnes ráno som sa zobudil na teplé vlhko pod sebou. Dlho som 
nevedel, čo to je, potom som vstal a v letnej kuchyni som zatĺkol silnú skobu. Potom 
ma začalo napínať na zvracanie a potom som dlho dlho zvracal. Prikladám všetky 
úspory, aby sa rozdelili pre J. Kocihu a moju sestru Helenu, rod. Kaputovú. Nič viac. 
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Jana Beranová

KARLŮV MOST

Dnem i nocí hučí jez
v lastuře mĕsta.

A tam se chlastá. Ústa
se dychtivĕ drží sklenice,
ruce stírají pěnu se stolu.
Jeden ukazováček ryje zákop.

Zdi špicují uši
a v tvrdých dobách i
podstavce pod sochami.
Lidé míjejí a jez hučí.

Kolik zamčených slov
vře na dnĕ?

ŽHAVÉ OTÁZKY

Pálili knihy
jak čarodějnice.

Planoucíma rukama.

K hrobům nikdo nemohl.
Sloupy kouře stoupaly k nebesům
a jako straky kradly světlo.

Slova
nám teď jak uhlíky 
svítí v očích.
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ECCE HOMO
Vladimíru Boudníkovi

Starý smrk značí hranici.
Nad ním je skála obnažená. 
Ve vrstveném kameni tvář

Krista, jako kdyby pot byl 
setřen plátnem rovnou s horniny.

Muž jde dál. Za ním stopy.
Podívej se. S oprátkou na krku
vyřezává si srdce z kůry.

Čas letí. Je v každém z nás 
vyhnanec? Oblaka se prchajícím 

stínům lepí na paty.  
Smrk je němý. Výstup slepý.
A ta tvář je posmrtná maska.

HLAS
Mamince

Spadla jsi z nebe 
a jezera tvých rukou 
vytekla.
Mrazivá zima mi prolezla kosti
pod ledem 
utonul můj hlas.

Tvůj hlas mě 
přehlušuje

ohlušuje mě  
tvůj hlas




