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               Poprosil by som
                                      jednu lásku
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Viktória

Oči ako hviezdne... more tyrkysové.
Pery sladké, jemné, jahodové.
Žena, pred ktorou krásy hasnú ako v daždi plamene.
Jej menom je zimná búrka. To meno mnohých tvárí
nemenné. Ja netušil som, že srdce jej od môjho
je také vzdialené...

Čo všetko učiní mužovi so srdcom obra príťažlivosť?
Nič.

A láska?
Tá vezme i to posledné.
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Deň plný kvetov

Keď na jar premenia sa údolia na raj, máloktorá
žena odpovie svojmu kľačiacemu snúbencovi nie.
V túto chvíľu by som rád písal v našej záhrade
pod korunami stromov obsypanými kvetmi.
Na písacom stroji o kráse, o láske, o jari.
Básne bez konca, tak ako Andrej Sládkovič
svoju Marínu. Koniec koncov, bolo by to
vážne krásne. Dnes je na to však ešte
priskoro. Vonku zapadá slnko za vysoké
biele hory a na lúkach nebadane miesto
kvetov kvitne sneh.

Rád by som preto na chvíľu zaspal a sníval
o jari. Rád by som zaspal a sníval o dni
plnom čerešňových kvetov nad nami.
Rád by som zaspal a sníval o tebe.
Zaspal a v sne na jarmoku miesto
krepovej ruže vystrelil ti jar.
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Na malej oblohe lásky

Keď máš málo... spomeň si na život najmenšieho z letcov.
Nad orlím hniezdom lietajú milenci srdcu podobní. V myšlienkach
horúcich ako čerstvý med. Tam dostal sa kolibrík a zrovnal silu
s kráľom oblohy, aby zistil, ako chutí najsladší kvet.

Pyšní chovatelia nosia na rukách dlhé roky orly, pretože sú
nebeskými kráľmi. A sokoliari – tí zasa najrýchlejšie tvory zeme.
Väčšina čmeľovcov sa však nedožije ani jedného roku života
a takmer nikto o tom nevie.

Ak by chcel kolibrík nájsť svoju pravú lásku. Nájsť kúzlo
najsladšieho kvetu a čeliť veľkosti sveta. Musel by preň
obetovať svoj život.

Keď máš málo, spomeň si na život najmenšieho z letcov.
Pusť do svojho sveta znovu jar. Keď ti láska potkýna
nohy. Keď padáš večne do čiernej smoly.
Začni žiť ako v posledný čas.
Spomeň si, že každý deň je dar.
A poslúchni kolibríkov hlas.
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Sen básnika (Dve tváre túžby)

Dve biele ruže ako vlajky vztýčili sa nad záhradou pýchy.
A tá sa pre ne mení na niečo odvážne a krásne.

Keď vstáva, po štyroch chodí zrána.
Na obed už dokáže chodiť i behať na dvoch.
A večer, keď slnko zapadá za stromy letokruhov,
na troch. Ešte v mojom dni nenastal ani obed
a ja som sa už stovky krát pýtal preč.
Smrť je pôvab pre básnikov,
ale nie sen!

To v srdciach básnikov tkvie kráľovná.
Jeden z nich odpovedal, kto je jeho pani.
Tá krása žien, bez ktorej žiť neviem.
No ak to pravý básnik povie, tak zle vraví.

V srdciach básnikov tkvie dávny sen.
Tá túžba má dve tváre. A ja poviem,
čo nie tak dávno viem.
Že sen pravého básnika...
ja pravdou, láskou menujem.
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Venované nevinným

Vety tejto básne skladajúce sa z ťažkých trpkých
slov nech poslúžia dobru, nech ho v našom
čase rozšíria a nech pôsobia ako balzam
na ubolenej duši našej matky zeme.
Nevinní rímski a africkí otroci, židia a Rómovia
v koncentračných táboroch, trpiaci kresťania
i ľudia neprávom odsúdení na smrť či na
dlhý život v žalári. To všetko zažil ten
stále mladý čas, ktorému stekajú slzy po tvári.
Plače a plače, nemôže zabudnúť. To nie
ja, ale on píše tieto slová.

Na kosť vychudnuté nevinné ženy i deti v kórejskom
tábore smrti prosia osud o skorý koniec.
Vojny v Sýrii, kde nevinní, chudobní, hladní a
smädní túžia po mieri. Preto všetkým ľuďom hriechu
pravda hovorí: A čo minulosť, jej vojny
a koncentračné tábory, hovorí, že poučiť sa treba
z chýb. No nikto z nich ju nepočúva. To nie
ja! Ale ona píše tieto slová.

Prostredníctvom tejto básne ja sa priznám, že v mladom
veku bol som hlupák. Neveril som v pravdu a v to, že
sme si všetci rovní. No potom pochopil som, že dobrí
ľudia nie sú rôzni, a vtedy, v tom čase by som ani
nepomyslel, že niekedy budem taký dobrý, že budem
písať také slová, ako sú tieto.
Slová venované nevinným.



6

Maľby jesene

Hojdá sa lístie v povetrí. Farebná krajina s letom
sa lúči. Dnes vládne pani umenia. Dáma, čo v šatách
stromov farbami krásy necháva svoje znamenia.
Citrónová žltá, kadmiová červená, siena pálená.
Lastovičky na rozlúčku krídlami mávajú,
červené lupene ruží na zem padajú a mladý
záhradník plače nad pôvabom poslednej.
Poslednej kvitnúcej ruže. Vietor, slzy dažďa,
maľby jesene, listy stromov krásne, pestré, farebné,
to je jeseň. Dni, keď svetu vládne umenie.
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Napísané v Štedrý deň

Pred váhami spravodlivosti, mečom pravdy
i tvárou žiarivej krásy, ktorá svieti ako
letné slnko, v duchu klaniam sa pred tvoj
trón. A s úctivou pokorou žiadam ťa o pár
slov.

Nech zavládne mier tam, kde sú vojny.

Nech duše nečisté nájdu dobro, skrytý
poklad svojho srdca.

Nech sú smädní a hladní nasýtení.

Nech priateľstvo zvíťazí nad nenávisťou.

Nech tí, čo sú zaslepení rasizmom, začnú
vidieť pravdu a stanú sa súrodencami
svojich bratov.

Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom
dobrej vôle.

(písané 24.12.2018 počas Štedrého dňa)
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Med

Raz mi moja matička povedala, bez včiel by nebol život.
Ani medové mestá v medovom kraji.
Medový kraj, medové cesty v medovom háji.

Všetko je krásne, keď na teba úľ robí.
Nie však správne, ak si čestný a teba to bolí.
Niekedy v minulosti som si myslel, že lekári,
umelci a kňazi sú viac než robotníci a pekári.

Môžeš byť hoci aj kráľ či prezident.
No viac je ten, kto tvorí sladký med.
Pretože bez včiel by nebol svet.



9

Krása rajského jablka

Lena, nadpôvabná tvár, dokonalé telo. Nie jeden chlap
si povie... páni, to je žena!

Jedna zoznamka, mnoho správ morálne pekných
i neslušne hriešnych. Jedna zoznamka a v nej dvaja ľudia.
Kde jeden druhému písal, že krajšiu tvár i postavu.
Ale ako by som to skrátil? Videli ste niekedy Dávida
od Michelangela? Tak tá socha môže ísť do *****.

Jedna zoznamka a správy s hlbokým nádychom toľkej
a naviac takej silnej erotiky sa čítajú veľmi... veľmi...
veľmi *****. Hlavne ak ste muž, ktorý krásu považuje
na osemdesiat percent za zlo. A pretože to boli veľmi...
veľmi... veľmi... neslušné správy a on mal už dopredu
pripravené, čo ako slušný spisovateľ napíše.
Udivoval svojimi predstavami neznámu krásu,
tak ako jej krása i hriešne slová jeho.

Dímelo, dímelo, dímelo Iglesias a dímelo,
hrmelo v jeho tablete, mobile, elcédé televízore a všade,
kde sa len dalo. Lenže Lenka bola oproti modelke
z toho videoklipu originálnejšou postavou a mala
o niečo krajšiu tvár i niečo diabolské v modrých
neuveriteľných očiach podobných krištáľovo
čistému jazeru na nekonečnej slanej púšti.
Napiť sa pohľadom mohli takmer všetci...
iba on nie.
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Poprosil by som jednu lásku

Sníval sa mi sen, že som v raji. Bola si v ňom aj ty
oblečená v červenom. Milovali sme sa... mali sa radi.
No bol tam aj had a tiež majiteľ rajskej záhrady
ako barman.

Človek si nemôže byť vždy vedomý toho, čo robí.
Ale mal by to aspoň skúsiť. Nech pôjdeš cestou
hnevu, pýchy, plameňom. Nezraz anjela
(lásky otca). Odolaj chuti sladkého jablka
a vždy počúvni hlas svojho srdca.

Sníval sa mi sen, že som v raji. Bola si v ňom aj ty
oblečená v červenom. Nie však ako jablko
zo stromu poznania, ale moje srdce.
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Michaela, oči z Arrakisu

Na počiatku je dieťa, potom krása ženy. Pri konci sa už toľkým nepáči.
Práve strácam zrak i sluch pri jednej z Enriqueho piesní
a myslím na...

Kiež by si to bola ty. Nie tá pani – pardon – slečna z Arrakisu.
Ale poviem to otvorene! Ak si len možno tá pravá, potom
ti párkrát poviem áno. Ale ak si... tak len nekonečno.

Na počiatku je dieťa, potom krása ženy. Pri konci sa už toľkým nepáči.
No dve veci neváhavo ostávajú stále. Srdce anjela i oči z Arrakisu.
Od počiatku až do konca.
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Polnočná

Dnes nepôjdem spať, večer si ľahnem do trávy
medzi cvrčkov a motýle. Pozriem si jas hviezd
a budem hľadať kompasom bijúcim v hrudi
to, čo som videl len v najsladších predstavách.

Kiež mi odhalí teba a tvoje poklady.
Byť ako John Nesh a uhádnuť, čo je na
každom kúsku oblohy. To by som veru
nechcel, chorobou trpieť až do kosti.

Stačilo by mi však len jedno zdanie,
hviezdy tvojej podoby.



13

Tisíckrát milovaná

Ďalšia báseň pre teba začína sa dlhou vetou a končí krátkymi.
Jar som kvôli tebe, mesto? Či meno ženy? Strávil s básňami.
Ty si ona. Ona je to mesto. Mesto, v ktorom park je srdce,
tá záhrada ruží (pardon, cností). Romantické gesto,
pri ktorom láska začína i končí.

Keď to krásne mesto milencov zatúla sa v meste snov.
Tisíckrát sa ti zapáči. No viac už nemôžeš byť s ňou.
Pretože Praha môže byť pekná.
No ak srdce má domov inde.
Spomienky popoženú ťa za ním.
Za domovom pravým ako koňa bič!
Pretože Praha môže byť pekná.
Praha tisíckrát milovaná
a viac nič!


