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VZLÍNANIE

Nebolo dávno čo povedať vám
Ale dnes
Dnes
Áno dnes je ten deň čo pravdu poviem vám
Pravda bude vyslovená
A láska možno popravená

Jablko sváru nepadlo ďaleko
Skrz
Balady túžob
Citov
Spoznáva cestu k svojmu domovu

Naprieč balade spontánnej
Žiarlivostne uvážlivej
Nájde cestu naprieč svetom
A tá cesta nepoznaná

Je Jasnosť clivá

Tichšie tíško tichúčko
Pohľad ti zavadí o krásu

Krásu svetom nevídanú
Krásu neopísateľnú
Krásu nepredstaviteľnú
Ach Vy Jasnosť. Šeptom tichučko

Slyš tú Jasnosť prozreteľnú
Ako šuchoce ako čľapoce ako dupoce všade navôkol
Nežne pospevujúc si melódiu nezabudnuteľnú
Nádychom som ustrnul
Čas plynie beží nevidieť ho
Len počúvam
Navôkol

Je to len krása
Hovor si!
Je to len obraz
Namýšľaj si!
Nie je to skutočnosť

Nadávam si!

Dokážeš to!

Bez dychu
Bez rozumu
Bez príťaže

Mňa už nieto.

Necitlivý hlas ťahá ma preč
A melódia zvučí vyzváňa Ja skladám svoj meč milosť zahanbená
V očiach sa blyští láska nepoznaná
Čaša mojej ľúbosti je skazou napĺňaná.

Černotou poznačený
Chodím sem a tam
Láskou omámený
Hľadím do prázdna
Čakám

Ja stále čakám
Čakám na tú chvíľu zvláštnu

Čo povedie ma na vrchol blaženosti
A okúsim vzrušenie tam kde ešte niet
Teším sa
Bojím sa
Neznáma

Ach tá Jasnosť clivá.
Vzlína.
Upína sa.
Nocou blúdi sťa ostrostrelec čakajúci.

Guľka spravodlivá
Guľka presná
Bolestivo zasahuje moje vzrušenie

Padám
Kričím
Vzlínam sa i Ja
Pomsta medom osladená
Bije do očí
Na
Poplach

nežný a ČI úlet

láska nehmotná
v živote nepodstatná
od momentu nevratná
k životu potrebná

byť ľúbený je najkrajším snom
každého kto verí
Či v Boha
Či vo veľký tresk
a Či v ničotu
zahatí ti myseľ tvoju

náhoda Či
osud nemenný
Či je to láska
a Či poznanie

vyznanie pridáva na hodnote
vážiacej si
city Či

vášeň Či
žiarlivosť.

veta jasná stručná bezpredmetná
pochopením užitočná
poslúchaním všeobecná
čítaním nezrozumiteľná

láska a Či vzťah je pre mňa výnimočná udalosť
krok malý pre teba no pre mňa skok
láska na dosah ruky sa hľadá
neznámy hľadí však do mora

Spása

uzrie veta svetlo sveta
v čase keď iskry vzplanuté budú medzi nami
a v diaľke sa bude mihať teplo ohňa nášho
ako zapadá do neznáma na druhý okraj mesta slávy

veta zmení náš pohľad na budúcnosť
zo sólistu sa stane tím

Milujem ťa.
hlas mi našepkáva

No nedokážem to.
hovorím si sama...
Či?

príčinou stopky v mojej hlavy si Ty
nechcem zraniť seba ani tvoje city
v hlave kričím
skrývam sa
hľadám sa
a mlčím.

Si na blízku.
cítim ťa keď mám problém
ruky nežné ma teplom zahrnú
dych sa výrazne zrýchli
pre teba normálna vec
vo mňe sa drak citov a vášne prebúdza
svalové kontrakcie cítim tam kde by som nemala

Tá istá galaxia
Tá istá Zem
Tá istá pevnina
Tá istá mocnina
Tá istá mestská časť
Tá istá poplašná strasť
Tá moja srdcervúca reč
Moje vnútro bije o stošesť.

pre dobro hlavných hrdinov
je tento vzťah mizerný
nemôžem vstúpiť na ten most k tebe
aj keď záľuby vášne a nežnosť sú spoločne späté

veríš vo mňa
chýba ti stred
stred v kružnici potrebný
bez neho nenarysuješ
kruh
na vzťah dôverný

Dôvera voči mne klesla. Výrok pravdivý
Urobila by som ťa šťastnou? Výrok neznámy

Priepasťou medzi nami je ona. Výrok pravdivý
Môžeme byť spolu. Výrok neznámy
Si šťastný no nie so mnou. Výrok pravdivý
Miluješ ma? Výrok neznámy

Miluješ ma?
Povedz mi!

Bola to smrť(?)

pohľadom si ťa obzerám zvnútra
vidiac do tvojho srdca uzamknutého obdiv a či túžba ma zahŕňa
malá iskrička nádeje sa vo mne prebúdza zbadajúc kľúčovú dierku do sveta
nepoznaného

ostrov Starostlivosti a Láskavosti
VPRAVO
ostrov Skromnosti spolu s ostrovmi Ohľaduplnosti a Dobrosrdečnosti
VĽAVO

ostrovy Rozumu, Inteligencie a Pracovitosti upínajú sa
na liane ostrova Úprimnosti

v diaľke súboj mesačného Slnka so slnečným Svitom
udávajú rytmus v meste zvanom Život

skrz hmlu usedenú v doline utekám zachrániť aspoň to posledné čo z ostrova zostane
slepota sa na mňa upína
cítim smútok
cítim nádej
cítim všetko navôkol no to podstatné ma obchádza

zákopy sa plnia krvou klamstva
hory vybuchujú pod ťarchou bratstva
Nestíham. no oheň v tele ma poháňa
tvoja iskra mi dáva silu Apolóna.

Ostrov obohnaný ostnatým drôtom
do neba siahajúcim betónovým plotom
vydesená stratím pojem o čase

hľadám priestor
hľadám vchod
hľadám dvere

NIČ

nič len plot všade navôkol

snažiac o nemožné šplhám nahor
povrch klzký
šmýkam sa
no nevzdávam

zranená a unavená
sedím a plačem
zem podo mnou sa zmenila
vojna utíchla
železné dvere sa zjavili
a slzami sa predo mnou otvorili
skrz pocity odvážnosti, vášnosti a bojovnosti
sa vo mne prebúdza (ne)sila bojazlivosti
vstávam a vstupujem nesmelo

stojí tam

štvrtinu z neho tvorí mŕtvola
štvrtinu tela bdelá kóma
štvrtinu pohlcuje rakovina

a štvrtina dýcha.
zázračná chvíľa

pozerá na mňa
pery vysušené čosi hovoria
hlavu mu nadvihnem a položím do lona
slzy skrývajúc odvahu mu dodávam

v sekunde sa mi voda do rúk nahrnie
vzkriesiť snažiac sa ho nemyslím na koniec
upadá aj tá posledná štvrtina
nemôžeš zomrieť a nechať ma tu
toto nie je tvoja hodina!

zákopy sa plnia krvou klamstva
hory vybuchujú pod ťarchou bratstva
lásku do žíl ti nalievam
iskru Apolóna do teba posielam.

prepojenie medzi nami odmietaš
nechceš o mňa prísť ale na lásku sa nepýtaš

LÁSKA je JED v ampulkách.
šeptáš . . .

tvoje ruky držiace moje zápästie
stínajú každý cit opätovaný k tebe

šibenica na úpätí hory sa stavia
s úsmevom a plný nadšenia kat svoju krvavú lásku hladká
na dekapituláciu sa chystá

on čaká na súhlas.
ja neodpovedám.
on cez slzy povzbudzuje ma.
ja mlčím.
on to dnes ukončí.
ja svoju lásku neopustím

sila jeho vnútra ma ťahá von
nechce mi nechať uzrieť sveta bôľ
vzpínam sa jeho rukám ľadovým
dvere železné opäť zatvoril
ťahá ma odtiaľto preč

stratil pri tom reč
A
mňa utopil

Umrel
A ja
S ním

