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Triolet o jednom pisateľovi a jeho pani 
 

Nebi ma, idea! 

Ideál netratím. 

 

Aby si vedela, 

nebi ma, idea! 

Netúžim do deja 

vstupovať zo straty. 

 

Nebi ma, idea! 

Ideál netratím. 
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Objím ma nežne 
 

Objím ma nežne. 

Láska sa nežne, 

láska sa dáva. 

Nie je to bežné, 

objímať nežne. 

Nedávaš, berieš. 

 

Tak si ma vezmeš?  
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Rybí trh 
 

Rybky si šepkajú 

tajomné príbehy 

o svete nad vodou, 

kde sen je bezbrehý. 

 

Na trhu skupujú 

predstavy o súši, 

o behu po brehu, 

čo srdce rozbúši. 

 

Červíček háčkuje 

kúzelné sietivo 

a nad ním rybári 

tvária sa poctivo. 

 

Šťastlivá veľryba  

smeruje za inou, 

v ústrety podvodu 

nad vodnou hladinou. 
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Keď báseň nemá pery 
 

Keď báseň nemá pery, nezaznie. 

Aj medzi nami slová obsažné 

už dávno nikto radšej nevysloví. 

 

A kde niet viet, tam duch sa vytratí, 

kam? Medzi riadky, poza obraty 

tých stránok, ktoré vykrútia sa z rovín. 

 

Keď báseň nemá pero, nezaznie, 

snáď prázdne listy aspoň nejasne 

sa zmienia láske o nás, staronových. 
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Nevolám sa „Z tanca“ 
 

Už neveríme majestátnym drakom, 

čo spaľovali detské oči zvnútra.  

Vraj vychladnuté túžby ledajako 

sú votkávané do životných útrap.  

Sme prázdne schránky, dotrhané futrá 

a doživotní slepci ku okrasám.  

Náš pohľad iba zriedka zblúdi k vnútram,  

kde láska k vzdušným zámkom živiť dá sa. 

Až zahynieme, azda vzplanú zasa.  
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Sandále do dažďa 
 

V sandáloch do dažďa 

vkráčame po špičkách. 

Predstavy podráždia 

daždivé slovíčka. 

 

Myšlienky rozčerí 

vodný mlyn dôsledkov.  

Na hlave kučery 

menia sa na svedkov. 

 

Zábrany nesmelo 

zladia sa s kvapkami. 

Ťukaním na čelo 

vravia mi: „Nedá mi.“ 

 

A tragéd postelí  

zo srdca plačúci: 

„Kde sa len podeli 

okoloidúci...“ 

 

Rozpráva potichu 

akoby o inom,  

že hrešiť bez hriechu 

prislúcha hrdinom.  

 

Nevadí, zo zeme, 

zmáčaní v náručí,  

za búrky snujeme 

záplavy pavučín, 
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ktorými do párov 

spútame predstavy 

o činoch bojarov, 

ako sa nebáli.  

 

A teraz k sandálom. 

To sa vraj nenosí. 

Neprší, za pásom 

už rastú výnosy.  

 

Láskavo odpusťte,  

myšlienky, zábrany, 

za stavy blatisté. 

Padli nám do rany. 

 

Po vášni pre lásku 

mlčia len tragédi. 

Klaďme si otázku: 

„Kto túžbu podedí?“ 
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V hmlách 
 

Tancujeme námesačný valčík 

po strechách rozpadnutých budov 

bezsenného mesta, ktoré jančí 

zo strachu, že spadneme.  

 

Ponorení v bezmesačnej noci, 

zahalení presvetlenou hmlou 

ospalých hviezd, nemých slov, 

ktorými nás častujú hlbiny. 

 

Strácame sa v matnom znení huslí, 

hrajúcich na pozadí našej vášne 

do kroku, krok po kroku k pokroku, 

blížime sa k vrcholu. 

 

Polnoc odbíja nám škridle spopod nôh 

a v okamihu naplnenia stečieme  

z výšin do bezodných pažerákov 

netušených prízemností. 

 

Prebudení zo závojov spriadaných osudom 

si v ostrom svetle uvedomujeme, 

že nič nebolo ozajstnejšie 

ako náš tanec v nočnom opare. 
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Mamke 
 

Len čo mamka vstáva ráno, 

už sa páči štyrom pánom. 

 

Štyri ročné obdobia 

o jej priazeň zápolia. 

 

No tak teda každé z nich 

šup, šup, rýchlo tají dych. 

 

Jar ju láka na dni hravé, 

kým jej nôžky kvitnú v tráve. 

 

S letom šantia: „och, ich, ach!“ 

Pri jazere, na lúkach. 

 

Listy farbia jaseňom 

vo dvojici s jeseňou. 

 

Nevestičke snehom zima 

s nehou vanie: „Vezmi si ma.“ 

 

„Nevezmem si ťa ja zato: 

Kde je mama, tam je tato.“  
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Neoblomná 
 

Do rána 

doráňaná si si polámala 

všetky rozvášnené kosti, 

ako rýmy v krkolomnej poézii. 

Aj tak zostávaš neoblomná. 

Sťaby ďalšia nepodarená báseň, 

ktorá si o sebe myslí to, 

čo jej namyslený autor. 

A pritom by stačilo  

menej vymýšľať a viac precítiť 

to zrastanie lomov svetla 

v zlomkoch tieňohier 

našich pier, ktoré 

píšu onakvejšie verše 

než zlomené negramotné 

srdcia, čo pištia nad  

každou prasklinou 

a s vypätím posledných síl 

puknú. 
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Minútová apatia 
 

Už nevieme zapaľovať ohne. 

Do bezodných virtuálnych puklín sáčeme každodennosť. 

Píšeme slová platné minútu a zaujímavé ešte kratšie. 

Nadávame si a na všetko: „Na, dávame! Berme!“ 

Nezaberáme. 

Otvárame hroby, vraj, aby sme nezabudli. 

Nezabúdame minútu, zabúdame zakopávať. 

A predsa každú chvíľu zakopneme. 

Už nevieme hasiť. 

EU-ropou zalievame alternatívy, nech vzplanú! 

Čo sa z toho chceme naučiť? 

Poučujeme každú jednu minútu a nič sa nenaučíme. 

Číhame v prítmí brlohov, čalúnených kresiel. 

Zabudli sme loviť. 

Každú inú možnosť sme naťukli, nech rýchlo praskne. 

Oheň už nepraská. 

Trváme na tom, že tieto slová trvajú – minútu. 
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Na nich! 
 

Ktože za to môže? 

Ich vina, nie naša. 

Opakujme, ktože 

zodpovednosť znáša? 

 

Môžu za to oni, 

prepli výhybky. 

Bludné slzy roní 

chorý bez chrípky. 

 

Kto to nesie noše 

vinovatých zdaní? 

Ľúbili sa, nože 

– režú milovaných. 

 

Na vine sú ony, 

knižné výčitky. 

Apetít má sloní 

láska pre plytkých. 

 

Chytá za slovíčka, 

hoci nemá ruku, 

volá nevoľníčka 

do zrkadla: „Kukuk!“ 

 

Napokon si o nich 

vinu do lipky 

vreže, sama tróni 

v poli bez sýpky. 
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Väzbe láme väzy, 

trhá strany drámy. 

„Vášeň, kde si?“ Kdesi 

pokrikuje: „Na nich!“ 
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Bezmocné otázky 
 

Dievčatko, prečo si do žíl 

vrážaš tŕne ruží? 

Naozaj chceš, aby ožil 

ten, čo nevystuží 

priehrady vo farbe 

železnej rudy? 

 

Ženuška, prečo si smutná, 

z rastúceho bruška? 

Naozaj chceš, aby mútna 

voda plodu v uškách 

kalila rozprávky 

o svetluškách? 

 

Mamička, prečo si necháš 

do lona kopať 

od toho, z ktorého viecha 

stvorila odpad? 

Naozaj chceš krvou 

zmäkčovať dopad? 

 

Babička, prečo si na bôľ 

do nôh vrážaš kliny? 

Naozaj veríš, že diabol 

menej zla ti činí? 

Prečo sa ti smeje? 

Bez príčiny? 
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Dievčatko, prečo si zo žíl 

plietla spánku rúcho? 

Naozaj snívaš sen boží? 

Pod zem smútok zdúchol? 

Prinášam ruže, už 

vystužím! Si ticho. 
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Dobrá báseň 
 

rozprestiera slová, 

nekrkve ich. 

 

Dobrá báseň 

nestráca dych. 

 

Prečo čítaš 

jednu z tých zlých? 
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Zababušená 
 

Aj mne je zima 

keď ťa vidím 

naobliekanú. 

 

Tak sa, prosím, 

vyzleč. 
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Bohorovní 
 

Kým som sa 

s tebou dohadoval, 

Hádes dohádoval 

a nám neostalo iné, 

než si vo svojej 

bohorovnosti 

hľadať iné podsvetie. 

 

Veď bez posielania 

na onen svet 

a do horúcich pekiel, 

by sme sa nemohli  

v žiare svetiel 

našich svätožiar 

podopieraných rohmi 

tváriť bohovsky 

a v tom sme dobrí. 

 

Je to tak, 

 

bez zloby už zrazu 

nie sme...Bohmi. 
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O zázračnej pani 
 

Kvietky kričia – vezmi skicár! 

Ide pani Zázračnica! 

Maľuj, maliar, malý beťár, 

prebuď v sebe opäť dieťa! 

 

Pokým ona vábi z hájov 

rozprávkovú ríšu tajov, 

črtaj stužky riečnej dámy 

vodovými farbičkami. 

 

Portrét princezničky polí 

prisľubuje hory-doly. 

Mizne, nože odlož štetec. 

Ľaľa, ide mama, otec! 
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Vlásnenie 
 

Hrebene vĺn 

sa trieštia 

a utajujú hlbiny. 

 

Predstavy sa rozbíjajú 

o účesy. 

 

Skočíme si do vlasov? 

Vnoríme sa 

do sopečných dien? 

 

Naozaj potrebujeme 

skafander pre naše 

vlásnenie? 

 

Vlastne nie. 
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Neslýchané blues 
 

Nikto ma nepočúva, 

to dávno viem. 

Nikto ma nepočúva, 

a preto chcem 

spievať si popod fúz 

to moje neslýchané blues. 

 

Deti chcú neposlúchať, 

sú po mne, viem. 

Deti chcú neposlúchať: 

„Tak poďte sem! 

Kam stratil sa váš vkus? 

Či v mojom neslýchanom blues?“ 

 

Žena je za sporákom 

mlčí, to dávno viem. 

Žena je za sporákom, 

vedieme nemý snem. 

Pred tichom niet kam ujsť, 

ako pred neslýchaným blues. 

 

Nikto ma nepočúva, 

to dávno viem. 

Nikto ma nepočúva, 

som prostý tém. 

Vravím si: „No tak brús 

to tupé neslýchané blues“ 

„Z uší vám režem kus, 

kus nedoslýchavého blues.“ 
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Majster kat 
 

Verš je spupný, 

autor, dupni! 

 

Rým si padá 

z rímsy, zrada! 

 

Slová smelo kráť  

ako majster kat. 

 

Nie je bez nich 

tvarov bežných. 

 

Prečo zrazu 

do povrazu  

 

strofy z celých síl 

pútaš, čo si, pil?  
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Hudobná výchova zlyhala 
 

Som prasknutá gitarová struna, 

ktorej viac nebudeš hrať na nervy. 
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Inkvizítor 
 

Z temného stredoveku 

sa prebudíš do dnešného rána 

a vidíš, že Boží trest sa vydaril. 

Mor dostal nové mená, 

chripí vo válovoch. 

Kostlivci vstávajú z hrobov 

v televíznych pomníkoch 

gaučových mŕtvol 

a počet fanatikov 

utešene rastie. 

Slepá sloboda 

nečujne onemela. 

Za sex sa stále ešte platí. 

Španielske čižmy  

vyrába každý lodičkár, 

kliešte dostať v každom 

dome zbytočností 

a mučených neubudlo. 

Vatikán stojí, 

Diabol je za svätca. 

Potláčaš radosť. 

Prebúdzaš strach. 

Hurá! 

Právo kritizovať ťa 

sa na teba opäť 

nevzťahuje. 
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Odpočet 
 

Život sa nemíňa. 

ale plynie – 

kumulovaním. 

Je ho každým dňom 

o deň viac. 
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Zimomravá 
 

Posteľ hreje bez reptania, 

za oblokom tmy sa stránia 

ranné zore v bielom šate, 

vo vetre sa nespoznáte. 

 

V bielom šate zrazu kto to 

na ulici prostý opôr  

mokrý, bledý ako stena 

barometrom stal sa pre nás? 

 

Guľovačka počas chôdze, 

lepšie bude skryť sa pod zem. 

A klziská skryté za roh 

číhajú na korčuliarov. 

 

Popadáte, popadali 

všetky vločky ako malí 

chlapci, muži, dievky, ženy, 

všetci krásne rozbesnení. 

 

Fujavica spieva ľadom, 

cencúľom sa líška rado  

družstvo jašov, nech sa páči, 

nablízku sú snehuliaci! 

 

Čo to praská? Vaše líca 

zafarbila metelica. 

Ešte niečo? Už ste súci. 

Vaše zuby drkocú si. 
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Už ste v teple, už ste v suchu 

V spomienkach kričíte: „Juchú!“ 

Vydrží to? Hádam áno, 

poobede ako ráno. 
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Neprenasledovali ma 
 

Neprenasledovali ma, som vari preto zlý? 

Nespievam o mrežiach, čo výhľad zastreli. 

Nedávam príklady príkladných chartistov. 

Jedno však určite viem celkom naisto: 

 

Potajme sledujem tieňohru rozvalín 

spomienok na niečo, o čom sa nebaví. 

 

Neprenasledovali ma, nie som dosť rockový? 

Plačem, keď milencom navlečú okovy. 

Po očku nazerám kamerám do tváre. 

Jozef Mak v obraze, pod obraz, pri bare. 

 

V zástupe ležiacich slobodných figurín 

Myslím len na teba, jak kohút na kurín. 

 

Čo na tom, že na mňa každý deň zazerá 

cudzinec v zrkadle jak kráska na zviera. 

Potajme zabúdam, ako sa veselí. 

Prázdno je na sále, pacienti zomreli. 

 

Neprenasledovali ma, hľadám vás, sliediči 

Zapínam počítač, po vás sa opičím.... 

 

Neprenasledovali ma, preto sa nazdávam, 

že z tvojho obrazu sám sebe zamávam... 
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Jarmo 
 

Uväznil som sa v túžbe. 

Mrazivé noci sa topia, 

je mi jarmo. 

 

Túžim pozorovať rast. 

Čo ak sa nič nestane, 

mám strach. 

 

Kvitnite, dýcham vás. 

Vaše vášne vžité vážne 

v úsmeve. 

 

Molové tóny sú namol. 

S rýmom už prichádza 

väzniteľ Amor. 

 

Nech sa naše puto ojarí! 

Vykričané výkričníky, 

udržte večnosť! 
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Bez inšpirácie 
 

Dnes ma múza nekope, 

a predsa si pripadám dobitý. 
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Blues zemiakových hľúz 
 

Celú zimu v tvrdej zemi spíme, 

v tvrdej zemi a v treskúcej zime. 

S hlinou v ústach spievame si blues 

nedozretých zemiakových hľúz. 

 

S obavami budúcnosť sa znáša, 

čo z nás bude, hranolky, či kaša? 

Už nás berú von z tej chladnej zeme, 

však sa v hrnci rýchlo zahrejeme. 

 

Podrežú nám gágor, zodrú kožu. 

To sú škrobi, na čo sa len zmôžu. 

Každý kúsok z nás si spieva blues 

dohryzených zemiakových hľúz. 

 

Strávili nás, trávime sa v Raji, 

zemiakovom, kde sa neutají, 

fakt, že zvládli sme to vďaka blues, 

sťa memento zemiakových hľúz. 
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Plavba 
 

Plavíme sa dňom i nocou, sami s vami 

a tá plavba lásky snom sa podobá. 

Konajú sa clivé bály s obavami, 

že tanec je vlastne morská choroba. 

 

Usmievavé tváre už si brúsia nože, 

ich čepele pod rebrami pichajú. 

Chichot falošnice, v zuboch mať nás môže. 

Čia je tá krv? Chrbtom vkročme do kajút. 

 

Ďalšia rana, vstúpiť bola jasná chyba, 

kým beštie krúžia, diabol v tieni bdie. 

Čeliť čelom, iným čelám neuhýbať, 

no tu zrazu koniec, žiadne pohodlie. 

 

Mŕtve telo rybár na háčiku núka 

tým vlnám, čo ceria plutvy žraločie. 

Každý sám za seba drží osud v rukách, 

som pochúťka - zakázané ovocie. 
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Premýšľanie o básňach 
 

Koľko rovín sa skrýva 

v pahorkatinách básne? 

 

Koľko zarovnaných kriviek 

citov po citoch? 

 

Koľko osvietených slov 

v okamihu, kedy svetlo zhasne? 

 

Koľko očí, 

toľko kritikov. 
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Falošné amen 
 

Nežne ma klame, láske vraj stačí 

zdanlivý plameň. Naozaj, a či 

pravda sa láme? Nech sa ti páči: 

veršíky priame, kam zmizol mráčik? 

 

Básnime o nás pri jasnom svetle, 

v hrudi i v lonách pochybnosť netlie. 

Slňme sa v teple, slasti nám tônia,  

 nikto sa neprie, rytmicky stonaj! 

  

Láske vraj stačí - Posledný zameť! 

Vo vodotlači stratil sa plameň. 

Dokonal v plači. Srdce sa samé 

prebodnúť ráči. Počuješ? Amen. 
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Cesty 
 

Po rozbitých cestách prvej triedy 

sme na ohnutých chrbtoch  

vláčili aktovky plné vedomostí, 

ktoré nám nepatrili. 

 

V lavici pre dvoch sme sedeli 

čoraz dlhšie, ako pribúdali  

hodiny a ročníky nášho spolužitia. 

 

Až nám odzvonilo 

a išli sme každý svojou cestou. 

 

Aj tie rozbijeme. 
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Chýbaš mi 
 

Chýbaš mi, keď v priekope 

ležia moje túžby opitých 

predstáv o tebe. 
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Nemé túžby 
 

Nabáda ma Vaša tvár, 

obraz v čiernom ráme. 

Každá kvapka zmáča tvar 

oplakanej dáme. 

 

V nahej duši tíško vanie 

prebudené spomínanie. 

Príliš bdelé epopeje 

mĺkvo veje na záveje. 

 

Za mrak zašla ranná krása, 

o nej je ten kar. 

Máva na mňa dráma, Vaša 

raná fotka, dar. 

 

Bez slov, bez sĺz, bezveterne, 

bezobsažne, zato verne, 

snívam večer, v noci, pani, 

o zázraku, zmŕtvychvstaní. 
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Teplochladná 
 

Leto mi jednu usušilo, 

vraj ma púšťa k vode. 
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Prvá a posledná 
 

Haiku sa triešti na kotrbách 

metafórov zaslúžilých básnikov, 

ktorí sa naučili počítať 

a zabudli čítať. 

 

Prvá myšlienka býva najlepšia, 

aj keď je zlá. 

 

Posledná je, až nie je. 
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Mroženie 
 

Zatvárame oči. 

Obzor sa mroží, 

uškatce zutekali 

pred medveďmi 

danými k ľadu. 

Majú príušnice. 

Putujeme  

od severu k juhu. 

Schúlené tulene 

vedia o žralokoch 

krúžiacich vo vode 

– studenej. 

Prežívame 

ako tučniaky, 

bez ohľadu  

na počasie 

je nám teplo. 

Póly sa preťahujú 

kto z koho 

a priťahujú 

– mroženie 

ženie sa 

s víchrom opreteky 

Že nie? 

Tak otvorme oči! 

  



43 

 

Prechádzka rozprávkou 
 

Som zmyslov zbavený krt 

a princezná nechce prijať 

obhryzené korienky kvetov, 

ktoré tam hore údajne kvitnú. 

 

Hoci slepý, strácam 

bázeň pred svetlom 

tvojich očí. 

Ako asi voňajú? 

 

Odháňam lačných červov, 

pomôžem ti vyhrabať sa 

na povrch, o ktorom 

som nikdy nič nepočul. 

 

Vnímam, že nechceš odísť. 

Tak vitaj. 
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Dueto na pobreží 
 

On: 

Neskryješ sa, pani moja, 

za slnko či za mesiac. 

Neutečieš vlnám túžob, 

v príboji je stále viac 

tých, čo hýbu, pani moja, 

srdcom tvojím, nemaj strach. 

Na hladine zrkadlí sa 

osud skrytý vo hviezdach. 

 

Ona: 

Neskrývam sa, neutekám, 

neprepadám obavám. 

Nevidíte, milý pane, 

naháňate sa tu sám. 

Za preludom, vlnobitím 

citov, ktoré neskrývam. 

Aby ste sa netopili, 

už vám ruku podávam. 

 

Spolu: 

Ona beží po pobreží, 

on sa hádže do hlbín. 

 

On: 

„Pani moja, ku vám bežím, 

naše túžby naplním.“ 
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Ona: 

„Zázrak bude, milý pane, 

keď Vás more vyplaví, 

pochopíte, morská víla 

stúpne Vám až do hlavy.“ 

 

On: 

Aj na konci, pani moja, 

nášho sveta nájdem Ťa. 

Neodolá Trenčín, Trója 

ani brány podsvetia. 

 

Ona: 

Je to vážne, milý pane, 

Vaše slová plamenné 

pohlcujú vcelku zdarne 

každé moje znamenie, 

ktoré ku Vám ako maják 

v búrke vášní vysielam, 

až mám pocit, milý pane, 

že aj táto reč je klam. 

 

Spolu: 

Ona beží po pobreží, 

on sa hádže do hlbín. 
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On: 

Nesklamem Ťa, pani moja, 

ku Tebe sa pripojím 

v mäkkom piesku, čo nás vsiakne 

silou víru, do seba 

viac nám veru, pani moja, 

viac nám veru netreba. 

 

Ona: 

Až to bude, dajte vedieť, 

keď horúčka pominie, 

lichotí mi Vaša priazeň, 

už v tom nie som nevinne. 

 

Spolu: 

Na pobreží rozochvení 

vedľa seba stojíme, 

naša láska na útesoch 

ozvenou sa rozvinie. 

Počujete, už nám hrajú 

pieseň, ktorú spoločne 

prežijeme bok po boku 

tak sa teda namočme... 
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Medzi babizňami 
 

Čo sa ti to v očku jagá? 

Vari letí Baba Jaga? 

 

Medovníčky pečie striga, 

do pece sa nevmestila. 

 

Na prípecku mňauká cica, 

ona je čarodejnica! 

 

Pozor, nikdy nie sme samy 

na sabate s bosorkami. 

 

Utekajme, nebuď slabá! 

Nôž si brúsi Ježibaba. 

 

Zavri očká, moja milá, 

rozprávka sa ukončila. 
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Domovníčka sa už nevráti 
 

Som snehom, ktorý 

si posypala soľou 

svojich očí 

a zamietla na krajnicu 

nezáujmu lemovanú 

čiernou masou 

podobných snehuliakov. 
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Cena 
 

Akcia! 

Zľava! 

Hodnota života sa mení. 

Z večera do rána 

tovar precenený 

ako ty, 

tiež preceňuješ 

– svoje sily. 

Končí sa 

doba trvanlivosti, 

zárukám odzvonili 

a prebaliť do čistého 

nepomôže. 

Cena zámerov a skutkov 

nezávisí 

od kvality kože. 

Hoci útrpne 

maskuješ akné, 

to, čo je pod ním, 

neveľmi taktne, 

stáva sa zvodným. 

Bože! 

Rúhať sa je také ľahké, 

keď si cenu 

určujeme sami. 

Preceňuješ 

však aj druhých 

skrivenými meradlami. 

Z jedincov sa razom 

stanú davy 

unifikovaných cenoviek. 
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Kupujú sa navzájom, 

kradnú sa a občas 

je z nich tovar 

s poškodením. 

Všetko mizne z poličiek, 

okrem teba. 

S rozvidnením 

myseľ rieši tému. 

Toľkokrát ťa ocenili, 

až si stratil cenu. 

Nuž, takto to dopadá... 

Akcia! 

Zľava! 
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Dobrú noc 
 

Lúčiš sa. 

S myšlienkou na teba 

je každá noc dobrá, 

ale bez teba 

nikdy nebude 

výnimočná. 
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