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D i v o ž i e n k a
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Venujem všetkým ženám,
ktorých krása a jestvovanie mi umožnili 
nachádzať v sebe diamanty
rodiace sa z lásky



Milí čitatelia, milé čitateľky,

          V tejto zbierke básní vám zviditeľňujem krátky úsek svojho 
vnútorného života. Odzrkadľuje nielen moje intímne prežívanie, 
ale aj vonkajšiu realitu, do ktorej som bol v tej dobe vsadený. 
Relatívna mladosť mi ešte dopriavala užívať svojich pocitov 
bez prílišného obmedzovania sa, hojne a s vierou v ich pravdivosť 
a oprávnenosť. Pocity a city robia život farebným a ja som žil 
naozaj pestro. Veril som v lásku, hľadal som ju, dúfal som v jej 
zázračné účinky. 
          Keďže nie vždy osud dopriava láske vzniknúť, hoci túžba 
po nej môže byť nesmierna, môže sa človek ocitnúť v ohromnom 
napätí, niekedy aj život ohrozujúcom. Aby som rozpory a bolesti 
v sebe dokázal prekonať, zdisciplinovať, uvoľniť a dať im zmysel, 
písal som básne. Písaniu vďačím za veľa – písaním som rástol, 
nachádzal únikové cesty z bezvýchodiskových situácií, nachádzal 
spôsob sebauplatnenia a rozvíjal pisateľské remeslo.
          Písal som len do šuplíka, moje prezentačné aktivity 
boli minimálne. Napriek tomu som si svoju poéziu cenil, 
pretože bola mojou nedielnou súčasťou. 
Keby som bol o ňu prišiel, stratil by som polovicu seba.
          Som šťastný, že prišiel v mojom živote čas, keď emócie
zoslabli a nastúpil praktickejší spôsob existovania. 
Možno je to vekom, možno túžbou poznať pravdu a z jej 
poznania prameniacou zrelosťou, alebo tých bolestí 
z lásky bolo toľko, až sa človek od určitých životných tém 
jednoducho odvráti. V každom prípade vo mne narastal pokoj 
a extrémnych zlomov ubúdalo. Básne vychladli.
          Vydať knižku, to chce nielen literárny talent, či aspoň 
literárne remeslo, ale aj realistický prístup – graficky básne 
upraviť, doplniť zbierku o ilustrácie, nájsť zdroj financovania, 
vydavateľa, tlačiara, recenzistu, zabezpečiť gramatickú úpravu, 
odbyt... – nie veľmi poetické aktivity. Som rád, že som v sebe 
našiel silu a schopnosti aj k týmto krokom. Praktické hľadisko 
je rovnako dôležité ako poetické, ak chce človek dosiahnuť 
celistvosť.
 

P r e D h o v o r  a u t o r a



          
          Prajem vám pri čítaní mojich básní, aby vám inakosť 
sveta, ktorú som v nich zachytil, priniesla obohatenie, 
súzvuk alebo vymedzenie sa, pochopenie a odhalenie 
vlastného citlivého sveta.

Ondrej Bašták Ďurán

november 2014, Gemerská Poloma





1A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými
mal by som i lásky i všetkého nadostač.
2A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal
všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som
hory prenášal, mal by som i lásky i všetkého nadostač.
3A čo by som rozdal všetok svoj majetok, aj telo si dal spáliť,
mal by som i lásky i všetkého nadostač.

1. list Komerčanom, hlava 13, verš 1 – 3.

M o t t o  :



Ó, absurdita
        družka moja
a láska
        priateľky moje najbližšie
či ste si len blízko
        tak nerozlučne spojené.

Ach
ako vás len mám rád
ako jednu, tak aj druhú
a o nič menej
a o nič viac
jednu, či druhú z vás.

Ó, absurdita, ó, láska
priateľky moje najbližšie.

Ó D a  n a  n e r o z l u č n é  P r i at e ľ k y



s t r e t n u t i e

plávali ruže na vode
pútnik si na brehu máčal 
nohy
privoňal k ruži
položil ju späť na vlny
a voda tiekla ďalej
spolu s tými ružami
tak ako pútnik s tými nohami
kráčal ďalej svojimi cestami
a ruže na vode vode voňali



oblohou idú mraky
zo Západu na Východ
z krajiny tvojho domova
do krajiny môjho domova
a nesú správy
tisíckrát zmenené
tisíckrát stočené
roztrhané a znova spojené
čítam si to
čo pred pár dňami si ty videla
tisíckrát zmenené
vypršané a prchavé
roztrhané a znova nájdené

o b l o h o u  i D ú  M r a k y



už nám zostáva len
zostať na seba nežní
pominul čas zaľúbený
a prišiel k nám čas bežný
koľko slov sľúbených
a koľko nesplnených
už len tie bozky
s očami privretými
srdcia nech oddýchnu si

už nám zostáva len…

u ž  n á M  n i č  i n é  n e o s táva



Usporiadal som si všetky veci tohto dňa
             všetky povinnosti som si splnil.
Teraz už môžem za tebou.
Vezmem ti kvety cestou? Áno, vezmem.
Vítaš ma smiechom. Ach, to je dobre.
Chvíľu si takto poseďme…

Ach, ja blázon, ja som zabudol
ale vari mám len tak pozerať?

Už zase sa to točí v tomto kruhu
už zase sa to točí v ňom
budem ti písať básne
budem sa plaviť dňom
budem ti čítať z ruky
budem sa spíjať snom

chcem byť len pri tebe
a nechcem, keď som.

Nezmyselne čumieť na papier
nezmyselne čumieť doň
nezmyselne čakať
na nezmyselný tón
tak nezmyselne pri tebe.

Nezmyselne.
Pretože
    nech aj si predmetom mojej túžby
    nie si jej naplnením.
Som.
A nie si.
A som.
Som, som, som, som, som, som…
Zabudol som, že tu nie si.
Ach, zase báseň, zase len báseň
zostávam tu sám
a tvoja láska je tak vzdialená.

z a M i l o va n ý



Som na vrchole sveta.
Žiadna opora v láske
    žiadna opora v rodine
                        v priateľstve
                        vo viere
tu niet boha.
Žiadna opora v sebe
to už nie som ani ja
len tupý pocit priestoru a času
    predo mnou
do ktorého budem musieť padnúť.
Absurdita?
Nie, tu nič nebolí, niet tu pocitov
len ticho.
Smrť v každej ďalšej chvíli
žiadna osobnosť
pád do priestoru a času
krok padá vpred
za mnou nič nezostáva
a predo mnou len vyplňujem svet
    ešte nestvorený.
Som na vrchole sveta
    a nekričím za tebou láska
    a aj tebe múdrosť unikám
neviem, ktorý nasledujúci krok bude smrťou
a neviem, čo tu ešte smrťou nazývať
tvorím svet
ale moja vôľa tak slabne
že svet tvorí mňa
a jediné, čo ešte som
je ten prchavý výkrik
    unikajúci tomuto svetu
že svet sa tvorí
a ja zhasínam. 

No potom sa to otočilo;
prekvapivo, z ničoho nič
neuveriteľne.

n a  v r c h o l e  s v e ta



predstava smrti je utešiteľnou
predstava ničotnosti je mi prirodzenou
kvitnem
naozaj kvitnem celým svojím srdcom
    v celej nezmyselnosti tohto úkonu
ja ťa naozaj milujem, celý
neviem, či teba celú
    v celej nezmyselnosti milovania
staviam si zákony konania
    aby som ti dal zmyselnosť napredovania
stanovujem si ciele, ktoré chcem dosiahnuť
    aby boli pohltené
    tou nesmierne životaschopnou prchavosťou života
všetko sa rúca
a ja kvitnem
    bez peňazí
    bez priateľov
         domova
    a životnej cesty
kvitnem v tejto chvíli, na tomto slnku
som ničotný
nesmierne ničotný
mŕtvy
plný života

k v i t n e M

Budem ticho kráčať
po mierne stúpajúcom svahu.
Pomaly a dôkladne
dozreje pocit za pocitom.





koľko krát som už zomrel
v tomto živote
koľko krát som už ochutnal z toho bahna
na dne tohto prekrásneho jazera
koľko krát som sa dotkol teba
                          o
              o          k           o
               k n      n       nk
                    l     l    l       ko
                           ss s     l n
      o   k   n        lssl       n          k
                       ss l s   o
                  l      nk     l
               kn        o      nk
            o                          o
vkujte ma do reťazí
zomriem každým dotykom
stvorte nový svet
    preletím do neho s ľahkosťou
     ako
      v
       každom
        inom
okamihu smrti
    oslavujem ťa smrť
    pučanie ruže
    dieťa okamihu
motýle padali
            padali
             padali
s ľahkosťou
    do sietí slnečného dňa

s l n ko



ty nesmieš byť smutná
                    kvietok môj
ber len, ber všetko, čo sa ti zažiada
nie som tu pre teba
                    ja len dávam
                    plným priehrštím na všetky strany
som tu aj pre teba
milujem ťa

ty musíš rásť
                    rozvíjať sa
                    žiariť
vezmi si všetko
                    čo potrebuješ
ja dávam
                    ako slnko žiari

P r e   t e b a

vá ž n a  b á s e Ň

hHm, hM
vÁžne
nedá eXistovať sa vážNe



Bol súmrak
padala tma.
Mladší brat sedel pri kvete
a nemotorne otváral jeho lupienky
na noc zavreté.
Priskočil k nemu starší brat
a ohriakol ho.
„Plesk,“ udrel ho po nešikovných rukách
a hnevlivo na neho vybuchol :
„Čo to robíš
je krehký
veď ho polámeš.“
„Chcem vidieť krásu,“ odpovedal mladší brat
a hanblivo stiahol ruky do lona.
Starší brat sa s pochopením pousmial
a prisadol si k mladšiemu bratovi.
„Musíme počkať do rána,“ vraví
„trpezlivosť braček.“

Za svitania, na lúke
sa kvet otvára
a víta tak nový deň.
Vedľa neho, v tráve
dvaja bratia
v tvrdom spánku.

k r á s a



dotýkaš sa mojej bytosti
    tam, kde sa nedarí vniknúť
            inej bytosti
dotýkaš sa môjho jadra
    na miestach
            kde sa chcem dať iným
            tebe a všetkým zároveň
voda tečie
steká po mojom tele
a to
zostáva nedotknuté

len ty ma čeríš
    len ty ma otváraš
    čomu som tak rád ako
            konečne na ceste k tebe
láska
a v tebe zároveň
chcel by som povedať
    chcel by som
            padám
                padám
                    padám
príď vo mne
pre seba ťa chcem
            a predsa
            celý sa otváram
            a nič nemám pre seba
lupene
záhrada
ja nemám chcenie
a táram

l á s k a



Na obzore vzišli zore
a tak isto
ako prchavá červeň
mizla do beznádejného sveta modrej
lebo ďalší deň sa črtal beznádejne
odchádzala aj jeho duša
a za ňou nepozorovateľne aj telo
v radostnom ošiali
    bezbrehého žitia…

Ale neprekĺzla kľúčovou dierkou
lebo ju upchal vedomím svojej ostražitosti
takej nesmiernej
ako vlások na ktorom spočíval jeho život.
Teda sa spýtal : „Kam ideš?“
A topole šumeli cez okraj otvoreného okna
a ona povedala : „Na jahody,“
aby hneď v tej chvíli ucítil vôňu jahôd
zmiešanú s nevierou, lebo jej neveril
zmätený neverou, lebo si neveril.

A ona už šla, prekĺzla cez zárezy
kľúčovej dierky
tak ako kľúč, čo ich otvára
totiž dvere
čo mu všetko berie
lebo v tej chvíli sa v ňom otvorilo more
to strašné
plné nenávisti
a bol to zákonitý proces
nemala nikam chodiť
preto jej povedal :

„Nechoď nikam. Veď ja ťa milujem.“

Čo bolo pekné síce
nebyť odpovede : „Tak miluj
                           miluj ma…“

l á s k a  j e h o  ž i v o ta



Zámok cvakol a dvere sa nadýchli svetla
po ktorom unikala tak beznádejne,
nezachytiteľne
so slabučkým hlasom
ako vietor.

    „Ale ty musíš byť pri mne
                             pri mne
                             pri mne!“

„Tak miluj, miluj, miluj…“
Ozývalo sa ako ozvena
tak ďaleko, že už nebolo dosahu
a odchádzala láska jeho života
strácala sa pred očami
už polomŕtva
lebo nemohol zniesť, že nebude pri ňom
a tak jeho ruka ju oslobodila úplne
zatiaľ čo on zostal vo svojom väzení.

A obaja si mysleli, že toto je láska
teda aspoň on určite
lebo ona lietala a bola voľná.

Topole šumeli
neviem, ako nazvať tie slzy
všetko uniklo tak
ako tá červeň ranej zory
do beznádejného sveta modrej
alebo jednoducho len do beznádejného sveta
lebo teraz bol už skutočne beznádejným
tak ako celý ten deň
neviem, ako nazvať tie slzy
tie slzy
sa rozplývali v kaluži krvi
pod telom
ktoré už nemohol objať.



si kameň, ktorý padá
na dno jazera
si obloha
si dym
si nahá
si lúčny kvet, ak chceš
si malým slnkom
a snehovou vločkou
si ostrím noža
si žena muža
si čo len chceš
ako dym mrazivá
a nehybná
ako krása
ako pevnosť
ako krv a krik
si mužom ženy
si potokom a vírom
si vínom
si tanečnica
a hodváb
ste mŕtvi
odťatí
ste spolu zakliati
ste hrobom
a jahodami
sladkými
na tom hrobe
jeden druhému
a každý sebe
ako blen horký
ťažký ako sneh
mokrý
tvrdý a pokrivený plech
ja, len ja a nikto iný
ste temnými očami
ste kvetmi
púpavami

n a  D n o  j a z e r a



keby si len vedela
ale ty padáš
padáš
ako ten kameň
na dno jazera



Nepýtaj sa ma, prečo odchádzam
    moja láska
neviem, kam idem
a neviem, čo zanechávam
sú noci bledé, sú tmavé
sú ľahké a hlboké
    ako v poli brázda
nepýtaj sa ma, prečo odchádzam
    moja láska.

n e P ý ta j  s a

Obloha
a slnko v listoch orecha
sa utápajú v kráse.

v  l i s t o c h  o r e c h a

jabloň zakvitla
                      ružolíca deva
niekto si poplače
                      a niekto si rád spieva
jabloň zakvitla
                      kvetom belavým
láskou ťa deva
                      láskou zaplavím

rok čo rok jabloň zarodí
radosťou obsypaná
iná sa rokom prebrodí
dušička rozorvaná

j a b l o Ň



ak nie starosťou tak odriekaním
za milencom božským, iba za ním

plnosť kvetu plody rodí
životom sa niekto brodí

deva tá, čo na úbočí
upiera na jabloň oči

zaviala k nej jari triaška
struna zazvučala
vzdychla deva, vzdychla sťažka
hlavu odvracala

pramienok života sa stáča
ten, kto sa načiahne
toho zmáča

pokoj hľadá deva krehká
tichu sa klania v zbožnom žiali
keď úrodu zrelá jabloň čaká
chystá si deva svadobné hávy
družička čudná
smrti podobná

keď zakvitla jabloň do roka
smrť viedla si na smrť otroka.



napísať to tak, ako to skutočne bolo
        tak, ako to bolo
žíhaný čiernym plameňom
        a tak očistený od všetkého nečistého
to je cesta
        mojej slobody

v temnote tohto plameňa
        ešte stále v jeho bolestnom pálení
bol som len klbkom strachu
        ktorého niť sa vinie kamsi
        do hmlistej minulosti
a predo mnou sa otvára cesta
        jediný bod svetla
        smer života v jedinom hnutí
        jediný krok späť
                a plameň temnoty vyhasne
                tak ako vyhasína život
                a premení sa v kúdole nepriepustných dní

teda cesta sa otvára
a odvaha
        tá, čo jediná zostáva v prospech životu
odmotáva z kĺbka strachu
        niť sa odvíja
        nohavice sa párajú od členkov
                                    k rozporku
        až zostávam nahý
        ale k tomu sa ešte vrátim

ako šumienka
        keď šumí
        tak strach zmiešaný s odvahou
        sa mení v smiech
        vlastne ho plodí
        lebo nič nemizne
                zostávajú všetci pokope
                strach, odvaha aj smiech
                a ich pán

c e s ta



niť pára sa z nohavíc
a pán zostáva nahý
ale k tomu sa ešte vrátim

teda takto to bolo
ako v jednej báji
        že človek nesmel sa obzrieť za seba
        aby nestratil sa
        „nepýtaj sa, neobzeraj späť“
a teda upnutý na odvahu
som kráčal
ale neviem prečo
či zo strachu pred strachom
vyliezol som raz na Eiffelovku
kým strach a smiech ako neodbitné psy
zostali dole
až sa zotmelo
a spomínaná veža rozpadla sa ako z cukru
a tak už na zemi
mohol som si pobaliť vak
a vyraziť tak skoro ráno
        ako sa skoro ráno vyráža
lebo tí dvaja psy ešte spali
teda kým slobodne dýcham
        túto ranú hmlu
        a prebúdzanie slnka
        ešte v nejasných farbách
teda kým takto slobodne dýcham
na ceste

niekedy naozaj neviem prečo
keby niekedy, ale vždy neviem prečo
musel som tam ísť
ale odkladám túto otázku
každý večer bokom
spomenúc si na causa finalis
        teda pričinu výsledného stavu vecí
        teda pohľad z budúcnosti
                ktorú ešte nepoznám



        do minulosti
                ktorá je teraz

a naozaj som spokojný teraz keď už som pri konci
a veľa som toho prešiel
        spokojný so stavom vecí
        ktoré zhoreli v mojom čiernom plameni
        očistnom
        keď teraz tak dobre vidím
aj keď ešte stále neviem prečo úplne
        iba z väčšej časti
        to preto, lebo causa finalis
                pôsobí až v úplnom konci
a tam teda ešte nie sme
toľko k otázke prečo

chcel som sa vrátiť k tomu, že ostal nahý
lebo nohavice strachu sa odpárali
                po ceste
a okrem toho
tí dvaja spod Eiffelovej veže
sa čoskoro prebudili
a dobehli pána, aby ho sprevádzali ďalej
                na ceste
tak kráčam
do konečného stavu vecí
zdá sa nekonečne
s čiernym plameňom, čo spaľuje mi dušu
to vždy, keď je chorá
s odvahou, čo je iskrou tohto plameňa
a ešte všetku tú šumienku
                čo si šumí a brbloce
nosím so sebou
a tak

a tak sa vraciam domov
ale to už je iná báseň



byť nad sebou
lietať v tele čajky
z vysoka hľadieť
na svoju klietku
ktorá je formou
        ach, akou krásnou
        v pevnosti čŕt
        vo vyhranení
        ak je v dokonalom podaní
pre postavu
v divadelnom predstavení sveta

byť nad sebou
        vo voľnosti letu čajky
        byť v ohnisku nadzemského zraku
        vidieť klietku seba
        tak dokonale čistú

byť v sebe
prijať sa
        v perleťovom toku foriem
        ako ten pán sa prijal s láskou

byť nad sebou
        a do úplnosti v sebe
byť slobodným
        v klietke nevyhnutnosti

ako ten pán
kráčam si
nevedno kam

a ko  t e n  Pá n



Kým stojím na nohách
ešte žijem.
A keď som spútaný
lôžkom
to Bohu sa zachcelo
ku mne hovoriť
lebo Bohovia sú už takí
že chcú mať človeka
k čomu ho oni stvorili.

Ale kým stojím na nohách
ešte žijem
bez lôžka
a Bohom zabudnutý
životom túlavým.

ž i v o t o M  t ú l av ý M

Ja, otvor zvučných mien
kolenbanie klenby nad chrámom.

Pokorný v klietke seba
ktorá je formou
        krásnou
        v pevnosti čŕt, vo vyhranení...

Ja, hľadisko, tlieskajúce, smejúce sa
zavesený priestor nad potleskom
a zákulisie? koľko tajomstva!

Pohľad na nazerajúceho a nazeraného
láskavý a mierny v klietke
skúšajúci
ale božský a vznášajúci sa
pozorovateľ.

P o z o r o vat e ľ



Zúčastňujúci sa, tvorca
a ja neúčastný, nahliadajúci
nehybný.

Ja, smiešny, bojazlivý, v hanbe 
v strachu
rozkonárené okoloidúce vetvičky
ma namočili končekami
do hustnúceho bytia

a tak čerím tú hladinu
a na ich kôry lepia sa kvapky
        vzťahového nitia
        reálneho žitia
a predsa nad klenbou
nad vzťahom klenby
vtisnutý do mozaiky neforemna

ach, môj domov
        ani tam, ani tu
        aj tam, aj tu
prijímať tento stred
túto medzičiaru
        medzihru
                oboje
splynutie?
kedy? kde?
postavičky žitia.



D o b r o  a  z l o

1

Chcem uniknúť dobru
chcem stratiť stopu zla
chcem vypiť do dna lásku
žiť mimo dobrozla.

Nechcem byť psom dobrým
a nechcem skučať zlom
prašivosť ja nechcem
v srdci zbabelom.

Od zla pohnúť sa k dobru chcem
presvetliť svet, čo máme
a všetko zlé, čo milujem
nech dobru hnáty zláme.

Stále mečom volím
ostrím
        dobro
a splete jeho sietí
        zlo
a bahno jeho močiara.

Kadiaľ mám ísť
a kde nájsť inej cesty
ak nie týmto krovím
kríkom zla a dobra?

A prečo práve dobra plody
a prečo bôby zla?
Kam plávu mojej plte vody
kam letí semä rákosia?

V temnote mi slnko žiari
chcem rukou po ňom siahať
chlpaté jelše v močiari
chcú ma do sietí zlapať. 



Kde lúč svetla plodí
bledé bobule blenu
kde temnota v hustom kapradí
o durmanu osteň zavadí

v lese, kde bledule sa belejú
vietor mi lásku trúbi v duši
v ušiach mi zneje zvonkohra
tu zjaví sa prízrak dobro-zla.

2

Okľukou k dobru
okľukou vyhýbať sa zlu
aká faloš a aká zbabelosť!

Presviedčať sám seba
že pravdu modla vraví
keď sledujú ju davy
a duše slepé mravy.

Rozhoď tie kocky v pohári!



Prišiel čas vymeniť vznešené city
staré zostarli, zošuvereli
        a vyschli.
Na ich popole
spevnenom množstvom trápení
                a omylov
postavíme nové
živé životom, pružné
        dužinaté a
                silné.

To je predpokladom lásky
        mocnej
                a nie chorej z prosíkania
priamosť spevní naše štíty
        pohľad jasný a rovný
                žiadne okľuky a vyhýbania
        mrazivý a prenikavý, stály
        plný lásky však.
Srdce nech privyká si na výšky
        pohľad je bránou k jeho záhradám
        a nie klopí zrak zo strachu
                pred súdom zla či dobra
        plné lásky
                nepozná tie súdy
        plné lásky
                priepastne sa otvára.

Nové vznešené city
sú predpokladom dosiaľ nepoznaných síl
tých, čo zarežú čiaru života
        do mohutnosti a pevnosti
        v záhradách citov a múdrostí.

Prichádza nová láska
jej kmeň mohutnie
        pod ťahmi štetca
        umelca vysokých kvalít
        s prísnosťou srdca

v z n e š e n é  c i t y



                bdejúcou nad pravdivosťou obrazu
        nie snílka
        nie rozhadzovača túžob.

Ale aristokrata citov, poznajúcich ich
                kvality, farby
                tóny, odtiene
                silu a mohutnosti
                účinky a pôvod
                a cestu, ktorá vedie…
Básnik, čo sa triafa
        životu, skutočnosti a túžbam
        a to nie len v básni.

Otvára sa cesta
ktovie, kam nás vedie…



Ó, božské ticho, božský chlad
samota
jasnozrivosť pohľadu, dokonalosť…

Ó, bože, vráť ma späť
do tepla ľudských bytostí
chcem plakať ako dieťa
trpezlivo čakať na moju lásku.

Ó, božské ticho, božský chlad
samota
jasnozrivosť pohľadu, dokonalosť…

D o ko n a l o s ť

Čím viac sa snažím byť dokonalý
tým som hlúpejší
        neohrabaný
        komplikovaný…

Teraz bolí ma hlava
ľahnem si na posteľ a čakám
kým príde moja milá
posťažujem sa jej
ona mi pofúka hlávku
a postará sa o mňa do rána…

Ráno, veselý a zdravý
usmejem sa na úsvit radostne
ach, moja milá
dokonalí to majú ťažké
dokonalí nevedia,
čo vie každé malé dieťa…

D o ko n a lý M  ľ u ď o M



Poznám údolia, kde nevychádza slnko z brloha
kde temnom brodí sa život zblúdilý
a na temeno padá
        manna zabudnutia.

Poznám údolia, kde šťastia svetla lúč
                každý na radosť sa mení
kde odlesk oblohy je domovom srdcu
        čo prelieva sa vo vlnkách slnečného potoka.

Poznám mesačné kraje a studené polia
        poznám nehybnosti žitia
        a neradosti tiene
tam smrtka oháňa sa, nezatne však
len radosť srdcu berie.

Poznám kraje nežné a jemnosť rúk
        odtiene farieb, kvety a motýle
        zeleň trávy v slnku a vôňu jej
úspech a slávu…

                motýli prach
                krídla
                a motýli prach

M o t ý l i  P r a c h



v e ž a

- Na akom základe postavíme túto vežu? –
spýtal sa hlas po prvý krát.
- Mám taký pocit, že tieto lupene sa mi páčia.

Keď stál sotva základ veže
jemný vetrík lupene rozfúkal.

- Na akom základe postavíme túto vežu? –
spýtal sa znova hlas.
- Myslím, že táto oceľ bude dosť pevná.

Keď veža stála takmer po vrchol
víchor ju zrovnal so zemou.

A hlas sa ozval znova :
- Na akom základe postavíme túto vežu?
- Viem, že toto bude dobrý základ.

Keď veža stála vztýčená
prišlo zemetrasenie
a zrovnalo celý ostrov
na ktorom veža stála
s hladinou mora.

Pridŕžal sa plávajúcej klady dreva.
- Na akom základe postavíme túto vežu? –
prebral ho z driemot hlas.
- Neviem, - odpovedal vyčerpaný.

Na bambusovej loďke blížila sa smrť.
- Na akom základe postavíme túto vežu?
- Neviem, - znova zavzlykal.

Keď prišla smrť už na dosah
pýta sa ho znova hlas :
- Na akom základe postavíme túto vežu?
Smrť dotkla sa ho na ústach.



- Akú vežu? – spýtal sa.
- Do vchodu tejto veže vchádza život
stúpa po schodoch
a na vrchole dotkne sa mňa, - odpovie mu smrť.

- Na akom základe je postavená moja veža?
Smrť sekla kosou.
V srdci temnelo sa tajomstvo.



t i e  o č i

Tie oči, také krásne
        ako dve slnká
        do oblohy sú ponorené
                takej modrej
                takej hlbokej

Tie oči, čo prepletané sú
        strapcami vlasov
        čo vejú vo vetre
                tak slobodne
                tak oddane

Tie oči zaiskrili ako odraz hviezd
        v horskom jazere
                takom hlbokom
                takom vášnivom

Tie oči objali ma svojou hĺbkou
                svojou láskou
        tak ma ponorili do objatia
        tak ma prijali

Tie oči, ako dve slnká májové
        tak ako tie slnká
        tak tie oči plakali...



v i D í M  s tá D o  ko n í

Vidím stádo koní
                pokojne sa pásť
vidím stádo koní
                s vetrom uháňať.

Zohol sa, že ju odtrhne
v trse zelenej trávy.
„Netrhaj ma.“
Zohla sa, že ju odtrhne.
Spod bielej hlávky
        zrodilo sa dieťa
        a spievalo
        pieseň jari:
„Kam vetrík, kam ma zanesieš
kam vanie vôňa konských hrív
                s vetrom spletená?
Kde narastú steblá mojich tráv?“
Zohla sa, že ju odtrhne.
„Netrhaj ma.“
V trse zelenej trávy
spod bielej hlávky
        zrodilo sa dieťa.
A údolím prehnalo sa stádo koní.

Vidím stádo koní
                pokojne sa pásť
vidím stádo koní
                s vetrom uháňať



n a  v r c h u  s e D í  s ta r e c

Na vrchu sedí starec
                s bielou bradou.
Ale to nikto nevidí
nik nemá taký zrak.
Po úpätí vrchu štverá sa mladík
po úpätí štverá sa jeho kôň.
Prekročil potok, čo v údolí žblnká
                černice vôňou skyprili mu nozdry
                lúku zaplavilo stádo koní.
Prekročil potok, čo v údolí žblnká:
„Vtáci sa boja, vtáci sa boja.“
Po úpätí štverá sa jeho kôň
po skalistom svahu.
Po úpätí vrchu štverá sa mladík
do zrkadiel studničiek sa vnára.
Rozčerí dlaňou hladinu
tvár sa mu prihovára:
„Kde? Kade? A prečo?
A kto sa v koho vnára?“
Spod bielej hlávky
zrodilo sa dieťa
po úpätí štverá sa jeho kôň
        na vrchu sedí starec
                s bielou bradou.
Ale to nikto nevidí
nik nemá taký zrak.



Potreba milovať
v láske pre celý svet
studničiek hladiny na úpätí vrchu
pár očí krásnych
padá v nich lístie jesenné
                na pozadí modrej oblohy
                pár očí jasných
hladiny zrkadiel.

P o t r e b a  M i l o vať



Niet srdca
niet duše
niet tela
niet básne ani tvorby
padli všetky modly.
Toto je sútra môjho srdca.

Niet lásky
niet smiechu
niet pozitívneho myslenia
niet polarity dobra a zla
niet plaču
niet negatívneho myslenia
ale hlavne pozitívneho
pretože toho je viac
niet strachu
a niet milovania.
Toto je sútra môjho srdca.

A milujem ako nikdy predtým
niet milovania
a prepadám sa strachom
tak ako aj predtým
niet strachu
niet srdca
niet duše
niet tela.
Trochu sa bojím
toho všepohlcujúceho prúdu.
Niet prúdu
niet…
Toto je sútra môjho srdca.

Toto je sútra môjho srdca
diamant skvost
a popol

n i e t …



zašlá sláva básnika
zašlá sláva človeka
zašla sláva

za roh ulice
diamant skvost
popol a prach
toto je sútra môjho srdca
v prostote človeka.

Zničte stenu
zbúrajte stenu
…rozvaliny
nič viac spieva srdce
nič viac dýcha
        čerstvý vzduch.

Toto už nie je sútra môjho srdca
toto už nie je diamant a skvost
nájdi sám seba
nestrácaš sa vo mne
som, nie som
si, nie si
toto je sútra môjho srdca.

Niet srdca
niet duše
niet tela
niet básne ani tvorby
padli všetky modly.
Toto je sútra môjho srdca.



1

Otec
pamätáš, ako sme zbierali
hríby na zamrznutej strmine
v ostrých holých bralách
sem tam v lese?

Nechali sme čas bežať
po svete cestou
a ocitli sa tu.
Hnedé zrelé hríby
sálali teplom.

Starý otec
pamätáte, ako sme sa smiali
nad nerozumom - ne
vedomosťou?
Otec mal tú smiešnu aféru.

Ako len môže tak dospelý človek
krútili sme súhlasne hlavami.
Cítim vašu tvrdú dlaň
ako z nej teplo sála.
Akú len chuť mám
vtisnúť sa do jej náručia.

Syn
pamätáš na ten sen
s hnedými hríbami?
Čas zastal na chvíľu, šiel v inom svete
v mrazivom snehu sálalo teplo
dole pod kopcom
čakalo nás otvorené auto
na ceste
do normálneho žitia.

o t c o v  s e n



2

Ako tie kone, ako silné kone
tiahnu tie veky
v jednej oja línii.



Vŕba rakyta, hojdavá družka vetra
ty vieš
ty mi odpovedz
kam patrím a načo som tu
v tomto svete.

Sladký list v záhyboch lúky pri kroví
ty vieš
ty mi odpovedz
čo robiť mám a prečo som tu
v tomto svete.

Čerešňa, rozkvitnutá kráľovná
ty vieš
ty mi odpovedz
kam mám ísť a ako žiť tu
v tomto svete.

Len láska
básnik
len láska
pre teba len láska
zanôti vŕba rakyta.

Neopije ťa žiadne víno
len láska
básnik
prázdnotu zaplní
spieva si v trse sladký list.

Nenájdeš zmysel
radostnej chvíle
len láska
môj básnik
srdce rozčerí
keď vstúpi do dverí
šepká čerešňový kvet.

b á s n i k  a  n y M f a



Čo robiť a načo som tu
v tomto svete
kam patrím a pre koho tu som?

Ako lístie vo víre
rozvial tie slová víchor
básnika v duši strhol víl chór
to nymfa brnkla na lýre

rozpustila si prúdy-vlasy na slnku
zamútili sa vody jej zelenavých očí
vlčí mak zdobil jej bledosť na tielku
steblá rosy v nahých údoch nosí
v náručí spí a v tanci blčí.

Praskla halúzka
spod rozochvených kolien
zachvel sa les
stratila sa nymfy
        rozopnutá blúzka

otázky vytriskli tichom do ozveny
z dediny zaskučal
        chorý pes

básnik sa-z-bláznil besom lesom
nymfa sa skryla za úkosom.



Námesačný ctiteľ luny
mala dlhé vlasy vlny
opojený iskrou hviezd
po malých prsiach
        steká med

námesačný ctiteľ luny
zem točila sa v piesku duny
opojený iskrou hviezd
jej nahé telo
        v prstoch briez

námesačný ctiteľ luny
kraj zalial zvukom čierne zvony
opojený iskrou hviezd
v náručí spala
        trávnych viest

námesačný ctiteľ luny
vánok vanie vôni vany
opojený iskrou hviezd
z malých pŕs sladí
        s láskou smiech.

n á M e s a č n ý  c t i t e ľ  l u n y



Zanechal som veci v škole
ale dal som si jedno pivo
za roh
potácam sa z ulice
cez dvere do uličky
som v meste a kráčam do mesta
kam? za matkou?
alebo za kvetinárkou v podchode?
och, nechcem byť opitý!
skryť sa tak pod schod
ale svetlo na ulici ma priťahuje
a svet sa mi otvára.

z a  s v e t l o M

Trojuhoľníkové žihľavové listy
sa menia na plynárenské ventily;
nahromadenie foriem vytvára podstatu.

t r o j u h o ľ n í ko v é …

Uviazli sme
naša loďka sa zasekla v rákosí
všade vôkol tma
ani mesiac nesvieti
len hlávky rákosia ševelia
neodvážim sa pohnúť veslom
sme tu v loďke spolu
uväznení do temnôt nebytia.

l o ď k a



Zdenovi Urbanovi

1

V mene všeobecnosti
a univerzálnosti
        ukrižovali diabla
        a upálili anjela
        postavili krucifix
                na ktorom horeli plamienky
                štice svätcov
                a brady kozorohov…

V mene všeobecnosti
a univerzálnosti
v mene axiomatickej skutočnosti
pravého súcna
a pravdy právd
        zabili
        a bili palicami
        kričiac heslami ulicami
        a popravili lásku
        každému strhli masku
aby im zostala nakoniec tá najväčšia
ich vlastného bytia…

V mene jednej jedinej pravdy tohto sveta
pnejúcej sa nad všetkým
        ako dúha
lúka plná kvetov
lúka plná svetov
jemnohmotná dúha farieb
nedosiahnuteľná a predsa
existujúca
v mene tejto modly
ukradli nám jedinečnosť
pripravili o priateľstvo
postavili múry
vysoké ako svet každého z nás

v  M e n e  v š e o b e c n o s t i



zatratili nesmrteľnosť
a stratili nesmiernosť ľudskej duše…

V mene jedinečnosti a lásky
v mene priateľstva, dôvery a nekonečnosti
v mene sily príbuznosti a príťažlivosti
        objal som tento svet
        rukami osemokých hadov
        súcitne svietiacich svetlo
        v tieňových hrách hradieb…
        - tancoval tanec umelca.

2

Nie belavá zelenkavá farba lišajov
na konároch vŕb
nie harfa vetra zlapaného
sieťami ich vetiev
nie pôvaby mihotavých svetiel slov
nie múdrosti a dôležitosti
                vzájomnej výmeny duší
nie ostrov ani vták albatros
či maják žblnkajúci svetlo na znak osudu
                a spriaznenosti
ale láska
tá nás spája.

3

Kráčame osamotení vesmírom
každý vo svojej ilúzii.
Kam?



Láska
ach, láska moja
len za tebou
len k tebe
som priťahovaný.

Ako na zasľúbený ostrov
niekde uprostred pevniny.
Každá nitka ťahá iným smerom
nenechám sa oklamať ich rôznosťou. 
Smerujem len k tebe.

Pochybnosti prídu a mátajú
ja však pevne stojím.
Nech si len píšu básne
časom sa všetky strácajú
všetko sa presvetlí a zjasnie.

Stúpam vždy a vždy len k tebe.

Som stará bárka s lanovím
hlboko vnútri pevniny
machom zrastený a kapradím
na cestičkách mravcov vsadený.
Vetrík si vôkol poletuje, sem
a tam
no nepohne ma z miesta
stále pevne stojím.

A keď sa i celý rozpadnem
i brvná môjho korábu
budem tu kotviť stále na súši
v nehybných miestach prístavu.

Vtáci sme a tiahneme
tak ako vtáci domov tiahnu
tiahneme i my domov.
K láske.

v y z n a n i e



(A tak sa začal Zarathustrov zánik.)



Óda na nerozlučné priateľky
stretnutie
Oblohou idú mraky
Už nám nič iné neostáva
Zamilovaný
Na vrchole sveta
Kvitnem
Slnko
Pre teba
vážna báseŇ
Krása
Láska
Láska jeho života
Na dno jazera
Nepýtaj sa
V listoch orecha
Jabloň
Cesta
Ako ten pán
Životom túlavým
Pozorovateľ
Dobro a zlo
Vznešené city
Dokonalosť
Dokonalým ľuďom
Motýli prach
Veža
Tie oči
Vidím stádo koní
Na vrchu sedí starec
Potreba milovať
Niet…
Otcov sen
Básnik a nymfa
Námesačný ctiteľ luny
Za svetlom
Trojuhoľníkové…
Loďka
V mene všeobecnosti
Vyznanie

o b s a h



narodil sa na Gemeri 6.3.1976
vyštudoval biomedicínsku fyziku na FMFI UK v Bratislave, 2005
pracoval v sociálnej oblasti, 2002 – 2011
od októbra 2013 podniká v športe zdravotne postihnutých
špecializuje sa najmä na šport boccia
básne písal od strednej školy
pokračoval v ich písaní na vysokej škole
chvíľu po jej skončení
až prameň vyschol
a viac už básne nepíše
touto publikáciou spláca dlh minulosti

Ondrej Bašták Ďurán

ondrejbastak@gmail.com
www.bashto.sk
www.parahry.sk
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