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hľadáme bod

Oči sú plné 
ľútosti.
Kto nás to núti k lune, 
keď nevie ako uhostil

buriča, čo sa búri sám
tak často proti vám aj proti sebe,
čo vyhol všetkým kulisám
a dejstvá odkrajoval o vode a chlebe.

A výstup za výstupom 
šinie sa.
Monológ odistený na iskrení tupom. 
Prekliaty život, zabudnutá finesa.

Hľadáme bod. Aj bolesť ťažko zastrieť.
Môj Archimedes, čože nám to vypadlo? 
Nocľahy opustené. Zatuchnuté šiatre.
Čas opiera sa. Zaškrípalo kyvadlo,

Už seba samého tu hráš, 
opona hore.
Vrátili vstupné. Rozčesnutá samopaš.
Pod nami oklamané more.

Zlý som ja herec,
aj mama chcela, aby som bol kňaz — 
vo vojnách nepadol som prvej strele 
nech osud prišiel akokoľvek na pretras.

Plameň a trýzeň pretavili verše, 
čo dneska z toho mám —
Mesiac sa odkopáva ponad topole a jelše, 
v kuchyni starý ošúchaný otomán.



Oká a slučky,
vietor ich kníše za slová,
niekto sa do myšlienok chytá poľahučky
jak na predjarí triaška marcová.

Hľadáme v sebe sny a rodnú hlinu, 
hviezdy nás potratili nad kvetmi.
Dohrala platňa. Posúvajú inú.
Obhraná ihla. Do tmy pieseň zasvieť mi

okrajom duše,
ved dávno som sa s láskou vyrovnal —
voš po vši prežiera a kúše,
aj báseň samoty už stúpla nad normál.

Kto nás to priťahuje?
Studienky sťahujú sa do skaly.
Všade sú myšlienky a ruje.
Pramienky čisté, keby sme sa ku vám dostali!



a na zemi je toľko hviezd

Škrtol som o teba 
a zapálil sa stofarebný ohňostroj.

Chveješ sa ticho nad polnocou kvetov 
jak vták, čo naučil sa spievať rannú rosu.
Päť prstov na šmykľavom zipse tvojho drieku.
Závratné búrky,
rozpálené vyznania,
poddajné vzdory krutých dotykov,
plastický zemepis výbuchov a kopcov,
dolín a strmín.

Na tvojom tele skúmam históriu triašky, 
miestopis a pásma večných nálezísk, 
vodopád krvi, 
vzdor a súcit, 
najvzácnejšie katedrály, 
stĺporadie pohanského obradu.

Ó, nepokojné fjordy za úplnku pŕs.

Ovocie ďalekých plachetníc, 
ovocie nenačatých hriechov, 
z ktorého šupka vždy sa bude sťahovať, 
jako sa sťahujú 
rolety, blúzky a sukne.

Opona netušených drám, 
opona, kde už slovo nezostarne, 
opona, kde si bolesť odpúšťame, 
opona, čo nám lásku nevyhodí na oči.



Vždy je tu čosi nové a živé,
mučivé jako túžba,
priesvitné jako vyprahnutá púšť,
nenásytné jako kameňovaná mladosť,
v ktorej sa žije medzi dychom a snom,
medzi dvoma súmrakmi,
medzi stamodtiaľ a nikam,
medzi samotou, čo praská pod nohami
jako hviezdy zachytené o krovie.

Tak jednoducho milujeme 
a tak ťažko odpúšťame si.

Sme plní dňa 
a plní seba a plní zeme.
A na zemi je toľko hviezd, 
a na zemi je toľko lásky.
Kyticu z nich ti spravím červenú, 
aby si horela slnkom a piesňou, 
aby ťa mohli trhať, milovať 
a zhasínať,
aby si prešla celkom do tmy.

Vtedy by som ťa aspoň cítil a poznal. 
Na obrus oblohy prestieram ti úsmev, 
nech vyzváňa nám jantárová noc.

Sme celý život nekonečná cesta lásky.

Opretí o zábradlie vytratených hviezd 
ponúkame sny a jednoduché slová.
Aj seba premieňame na drobné 
a často hovoríme, že sme nešťastní.

Jaké len šťastie prežiť jeden ďalší deň!



moja krv

Krv moja dnes sa so mnou pohádala, 
krvínok ostne vystreľuje proti mne. 
Červené-biele, čo raz je ich menej.
Protivné!
V trápení ohňa bojíme sa iba zrady. 
Výbojnosť otupená.
Och, a ten život i v tých ranách 
vždy sme mali radi.
Krv svoju po veršoch si zbieram.
Dosť jej bude.
Od slova k slovu vrúcnu vieru priložím.
V plameni lásky zhoria všetky metafory lží 
jak nesplnená nádej v zatrpknutom trude. 
Krv svoju po veršoch si zbieram.
Dosť jej bude.
Ó, keby som bol večne krvou v mojom ľude!
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