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Na polceste

Medzi túžbou a poznaním,

medzi tónmi a slovami,

medzi plánmi a snami,

medzi nebom a zemami,

medzi tmou a svetlami,

medzi dúhou a kvapkami,

medzi motýlími krídlami a krídlami anjelov,

medzi Vami a mnou,

leží kameň, ktorý mi ktosi

hodil do duše a hladina je stále

plná kruhov.
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Môj život

Moja voľba, moja snaha,

môj názor, môj prejav,

môj strach, môj mráz,

môj anjel, môj strážca,

môj boj, môj box,

môj talent, môj svet,

môj nočný des, môj stres,

môj duch, môj oheň,

môj plán, môj sen,

môj cit, môj vzdych.

Iba Ja som, ak som silná,

môžem byť a aj som

odvážna a jedinečná.
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Moje myšlienky

Motýľ ľahko poletuje

krásnymi krídlami nás utešuje.

Jedinečný jednorožec 

cvála krajinou snov,

 splniac prianie tajné

čo premení sa na popol.

Myšlienky dušou preletia k anjelom strážnym

na krídlach sa zastavia dúfajúc v čarovnú moc,

netrápiť sa už celú noc.

Pierko ľahko poletuje z krídiel anjelov,

mne plakať sa chce 

nad nocou prebdenou.
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More

V tichosti diaľav vlny mora

lákajú ma tam a ja neodolám.

Neodolám volaniu, čo Sirény spievajú.

V závitoch ulít schovám sa,

šum mora vlieva sa do mojich žíl

a tlkot srdca do mušlí.

Modrosť jeho majestátnych vôd

prináša šťastie pre oboch.

Duša raduje sa z peny vĺn

ratolesť prináša.

Blankytnosť jeho stráca sa.
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Stráca sa v mojich myšlienkach

nie, zabudnúť nedá sa.

Ešte raz chcem cítiť blahodárnu soľ

čo v mori je na vôkol.

7



Vanessa

Nekonečné slzy padajú a cinkajú

na biele lupienky nežnej margarétky.

Tam v nebi vejú jej hodvábne vlasy,

vlasy krehkej Vanessy.

S polnočným tichom zobúdza sa

jej nádherná nevinná duša vznáša sa.

Vo vesmírnom objatí

prechádza sa Tvoja milovaná dcéra,

tam jej už nič nechýba.

No Tebe srdce zlomené nedovolí žiť.

Ako ďalej žiť, bez jej smiechu, objatí,

čo hrialo Ťa pri srdci ?

Mladá, krásna odišla

a Tebe smútkom zviera svet,
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neuvidíte už spolu sneh ani vločky,

čo roztopili sa na líci

oči zasnené už neprekričí.

Chúďa moje, chcem Ťa späť,

aspoň vo sne so mnou leť.

Pierko anjela padá na svet, na mňa,

už nikdy neutíši bolesť

ona navždy pretrvá

moja milovaná Vanessa.
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Avalon

Nad hladinou Avalonu

vznáša sa loď.

Pán času na nej pláva

a ako kormidelník drží kurz.

Neviditeľné laná mu pomáhajú

a v diaľke vidí tmu.

Hladina chveje sa od vesiel

a prináša mu bezpečie.

V hlbinách nekonečných vôd

blúdi žiara a derie sa von.

Žiara krásnej nádeje,

že sa už konečne udeje zázrak

utkaný z našich snov.

Prekroč už tú bránu a tíško s nami preplavuj !
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Nech odnesie nás na kraj sveta

a už neľutuj.

Prijmi osud svoj, nech neťaží Ťa na duši

spanilú pieseň spievaj si.

Odíde smútok a strach

už nie si všetkému napospas.
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Brána cez okno

Za oknom číha a skrýva sa, 

neviditeľný a lstivý.

Akoby závidel, že sme živí.

Vyvoláva strach

a núti ma blúdiť

v rôznych dimenziách.

Nočný pohľad z okna

premení na denný do dvora.

Uväznený v tom svete,

ráta dni nezapreté.

Blúdi okolo okna

z vonkajších strán,

pričom chce byť dnu

so mnou v obavách.
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Neviditeľná brána

pravdepodobne zakliata,

bráni vstupu čo srdce zahlcuje

a nevysvetliteľne uniká.

Cez to záhadné okno jeho sluha

čašu jedu ponúka

 a ešte jeden pokus skúša.

Čoskoro však ranné lúče rozpustia

snahu čo otráviť ma chcela.
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Zlato Zeme

V útrobách skál tam pod zemou,

prúdi zlatá sila, čo Boh ukrýval.

Ten krásny žiarivý kov

čo oči oslepol.

Poslovia vyňali ho a šírili v diaľ

no prekliatie jeho s nimi odnášal.

V zajatí zlata stvrdne srdce chamtivé

a v zlatej búrke už nebije.

V žilách len zlato koluje

a chlad podnecuje.

Oslnilo a obkľúčilo všetko živé

a zmenilo na necitlivé.

Očarení jeho silou nevidia už lásku,

ľudskosť, milosť.
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Hovejú si v jeho objatí netušiac,

že ich zatratí.

Čo v zemi je, má ostať tam,

lež nikto neverí týmto poverám.

Premieňa sa stále, či v šperk, či v meč,

no aj v posmrtnú masku Faraóna,

ani slzy a strasti ho neskolia.

Tá sila ho sprevádza

a s prekliatím ich duša 

zo sveta odchádza.                                                                                                 
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Spln

Nemám pokoj ani hodinu

ak sa okolo mňa zväčšujú

a dole padajú ťažké kamene splnu.

Mesačné lúče striebra

presvitajú cez sklenené zrnká

granátového jablka.

Možno tam v nedohľadne

strieborného jagotu

šplhať sa chcem ako po rebríku.

K lune zahalenej

v neprehľadnom závoji,

kde svietia len moje

magické zelené oči.

Mystérium noci ma žiada
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o prijatie a ja nezvládam,

už rútiace sa závrate.

Ruky Arachné ma v pavučine zachytia,

pričom bleskovo preletia

cez mesačný kameň zabudnutia.

Prekročím únavu života

a mne sa zatrblieta

na lepšie časy, myslím si asi.
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Hviezdy

Hviezdy na nebi blikajú a nás nežne 

volajú do vesmírneho sveta.

Žiara polárna nás víta a každému

dych vyráža.

Tam na hviezde ligotavej v súmraku smútku

oblohy nebeskej stmieva sa.

Prechádzajú sa tam 

odlesky žiary na zlatom povraze

a nás nadchnú aj jej briliantové reťaze.

Hviezdny prach nám berie vzduch

a neprizná sa k únosu.

Našich túžob dotýka sa a vyplní ich

čo človeku nezdá sa.

Svieť hviezda nádherná,
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svieť na Mesiac bledý!

Nech vyplnia sa Tvoje čary.

V obraze hviezdnej oblohy,

nájdi to, čo Ťa v živote obrodí. 
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Púštna Ruža

Piesky času a soli samé od seba

vytvorili čarokrásny kvet.

V zakliatí ženskej duše

ctihodnejšieho niet.

V zajatí ukladaných lupeňov

ten nádherný kvet je bez tŕňov.

Je ako žena poskladaná z piesku

a soľou života, tá bohyňa len prekvitá.

Núti Ťa ľúbiť bezvýhradne

ako duny piesku nevídané.

Nekonečnosť diaľav dún

 je jej láskavosť, čo skrýva sa v kvete

a čírosť kryštálového srdca nepopriete.

Aj Teba tá ruža očarila
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a jej duša Ti prezradila,

 lásku, čo do žíl sa Ti vlieva.

Nekonečnosť krásy Ti zotrie zrak

a Ty stále čakáš na zázrak.
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Múza

Túžbou súžená a prosbou vymodlená  

prísť chcem k Tebe tajuplná. 

Stretnúť sa v povodí snov

a splývať sama so sebou.

V objatí náručia, chcem dýchať

 už bez mučenia.

Viesť ťahy pera či štetca, možno aj dláta,

nádherná očakávaná múza prichádza.

Predĺžiť chcem ten náš čas

a premeniť ho na Tvoj hlas. 

Ako čipka utkaná z mojich želaní

maľovanie riasy prezradí magické záhady.

V Tvojich ťahoch ožívam a tiež Ti prinášam

slasť a túženie, že napokon aj runa ožije.
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V hodených znakoch čítam osud,

spojenie diadémom krásy navždy.

Skôr než Ti doručím rekomando prianí,

vyčaruj Wallhalu nad nami.

V nej sa stretneme na poludnie,

kým spev slávikov nepominie.
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Nádej

Nech vždy plápolá nádej človeka

tá útla labuť jazera,

kde tisícky ľudí vzhliada.

Krehkosť bytia súži ju

a mávnutím pierka možno odťajú.

Stále je tu a nedá sa nedúfať

k vyšším výšinám

kde oblaky s ňou tancujú

a odraz z jazera zvestujú.

Krehká nádej buď s nami,

neopúšťaj nás storočiami.

Vždy tu buď, hoc len malá

a veľkosťou ducha jediná.

Stále hľadí na jazero dejín
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labutím krkom pretína

naša nehasnúca nádej 

silná a všemohúca.
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 Cyperská záhrada

Už na svitaní lúče slnka dotkli sa

bieleho kvietka jazmínu,

čo oblaky sem tam zatieňujú.

Výsostné palmy týčia sa nad záhradou

a sú našou vysnívanou oázou.

Omamná kvetinová vôňa opantá

a naše zmysly unáša.

Aj všade prítomné oleandre

lákajú víly okrídlené.

Ich šuchot a cink sa nesie

všade tam, kam chce.

Zlaté zrnká peľu padajú na ne

a ľahký vánok osviežuje.

Olivy a mandle
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kvietkami sa obehujú

kto krajšie má a voňavejšie.

Vôňa záhrady unáša ma

na obláčikoch ľahkosti

a prináša svoje nevídané slasti.

V tej záhrade zostať chcem čo najdlhšie

a aj majestátnym pávom 

hniezdiť  je tu najlepšie.

Tá magická záhrada teší ma

a ja neprestávam dúfať,

že jedného dňa požehná aj mňa.                                                                         
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Perute holubov

Cez prelet kŕdľa holubov

vnímam šuchot peria,

čo do krvi sa prelieva.

Na sklonku západu slnka,

sivý holub nado mnou lieta.

Prináša úlomky črepín minulého leta,

aké bolo nestále a výnimočné,

ako mnou predpovedaná veštba.

Ten zvuk letiacich krídel 

dvíha ma nad zem

a ja začleniť medzi nich sa viem.

Prúdenie vánku ponad minulosť hriechov

tancuje a to hazardom znie.

Nerozumiem sebe ani Tebe.
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V hlbokom utrpení životom holubím

nesie krivdu a zradu so súžením.

Odhaliť koniec a zahnať smútok chcem,

no podarí sa to, len ak onemiem.
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Dotyk medúzy

Či vieš, čo skrýva sa

v bolestnom dotyku

čo nevidno a schová sa do úkrytu ?

Tajomná postava z podsvetia

blíži sa nocou k posteli,

kde kľudne snívam svoje sny.

Odrazu cítim prebudenie

ako sa na mňa pozerá uprene.

Nočný des ma ovláda, vnímam aj

 ťažkú slabosť, ktorou ma spútava.

Nemôžem pohnúť ani riasou

strnulosť cítim celou osobou.

V tvári sa zrkadlí strach

a ja čakám na návrat.
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Kričím aspoň z celých síl,

no tieň neuhne a je ponurý.

Vidím chladnú, bledú tvár stareny,

čo netuším, prečo vznáša sa nad nami.

Vydesená tíško šepkám slová modlitby

a dúfam v zázrak, ktorý to ukončí.

S ťažkým výdychom skúšam znova spať

a tú desivú osobu už nechcem

nikdy vo sne stretávať.    
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Deja vu

Riekni mi prečo.

Čoho je rečou ten večný jav.

Opakuje sa stotisíckrát.

S výhrou i bez výhry,

pomalšie ako hladkajúca dlaň,

išla som stále po ceste

ako ranená laň. 

Či spím, či azda bdiem,

prečo sa mi to opakuje?

Stále neviem.

To isté ešte raz,

čas vlhké oči osuší

a oni zvlhnú zas.

Či smiech, či plač,
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znova prežívam

a strhnem sa, že deje sa to

mimo mňa.

Tá sekunda je dlhá

a ja nechápem, že cítim

čo sa chystá.

To duša prebodnutá stoná

nezachytili sa v nej

krásne,  milé slová.
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Ozveny

Na nepokojný svet

sa bolestne dívam

až srdce zabolí

a s ľútosťou sa rozpolí.

Čo vyslovíš,  vráti sa späť.

Čo vykonáš, to máš !

Aké požičaj, také vráť !

Nedá sa mi prizerať,

ako šliape sa po chráme

a už aj po holom živote.

Kde je už dnes to dávne včera?

Hlboko vo mne sa kdesi poneviera.

 Trasú sa skaly mojimi slovami,

už dosť! Už stačí byť lakomý !
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A keď ma ozveny odnesú v šíru diaľ,

pár mojich slov si zapamätaj.

35



Na krídlach Pegasa

Na krídlach bieleho Pegasa

letíme životom hrdo a clivo

pomaly, či rýchlo

a tiež aj náruživo.

Unikli sme aj strašným očiam šeliem

a našli sme teplo, pokoj a zeleň.

To všetko sme chceli

nositelia chvály, 

tiež nestavať pýchu,

namiesto katedrály.

Ten let sa zdá byť dlhý

a my sa kŕčovite držíme

bielej hustej hrivy.

No skôr než sa spamätáme,
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už iba málo toho pred sebou máme.

Vytúžený a dosiahnutý zmysel života,

niekedy v zdanlivom chaose trepotá

a my častejšie dýchame zhlboka.

Verme, že doletíme na kraj cesty

a obzrieme sa späť s vedomím,

že pamätáme.

Prach sme a v prach sa obrátime !                                                              
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On, ukrižovaný

Milujúci, láskavý

a čírou čistotou v srdci

je on jediný a budúci.

Čí si a pre koho stvorený?

Bytosť najčistejšieho srdca

za nás všetkých

 anjelom zvestovaná

a zmarená zároveň

ukrutnosťou človeka. 

Zveční jeho zrak

zradu, lásku a život

len rajom kráčať 

a biely rubáš za sebou ťahať.

Byť tak blízko nebu,
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tak ako k nemu samému

cítiť tlkot srdca

aj tŕňovú korunu,

čo preniká až k zmyslu života.

Úcta a milosť každého z nás

je ním naplnená

ako kalich svätého grálu

nikým nenájdená.

Zavesený trpieť na kríži

a vidieť fatamorgánu smrti,

kópiou osudu prekliaty

a predsa o tri dni vyslobodený.

Hromy a blesky sú jeho kroky

a blahodarný dážď zas jeho slzy.

Svätá voda vyteká z jeho prijatia 

 a ostane pre nás ľudí živá
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až do skonania sveta.
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Ľudská duša je tá časť Tvojho ja, ktorá sa
zo zranení lieči nekonečne dlho.
A niekedy sa vyliečiť ani nedá. 

Olívia Ademar
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Duša nie je v tele,

ale telo v duši.

Olívia Ademar
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V objatí náručia, chcem dýchať 

už bez mučenia. 

Olívia Ademar
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