
Za hranicou reality 
 

Za hranicou reality, kde začína nový kraj 
tam miznúca pruhovaná mačka pije čaj 
spolu s bielym králikom, ktorý nestíha. 

Za vrchstolom sedí Klobúčnik 
a hovorí k Alici, čo nie je Alica. 

 
Za hranicou reality, tam noc je deň a deň je noc 

tam žije drak a čarodejník a kúzla majú moc. 
Tam lode padajú cez okraj, keď nájdu koniec sveta 
a stará Jeseň berie moc od bezstarostného Leta. 

 
Za hranicou reality, tam je iná krajina 
tam po sto rokoch sa jar znova začína. 
Za hranicou reality sú celé nové svety 

môžeš sa tešiť na medziplanetárne lety. 
 

Len zatvor oči a urob krok vpred- 
daj voľnosť svojim myšlienkam- 

a môžeš sa dostať kam len chceš. 
Hranice určuješ ty sám. 

 
 

Zabudnuté spomienky 
 

Lístie ovädlo. 
Kvety zomreli. 

Omietka popraskala- 
a my sme zabudli. 

 
Leto je dávno preč. 
Naša jeseň sa kráti. 

Minulosť zapadá prachom - 
mladosť sa nevráti. 

 
Zima sa blíži. 

A mne je chladno. 
Spomeň si so mnou na časy- 

keď sa nám žilo ľahko. 
 

Keď jar bola v rozkvete 
a náš pohľad bol jasný 

keď bola radosť chodiť po svete 



keď bol každý moment taký vzácny... 
 

Otvorme truhličku stratených spomienok 
sfúknime z nej prach. 

Ponorme sa do našich mladých poviedok 
nech teplo leta ucítime ešte raz. 

 
Lístie je opäť zelené 

a kvety sú svieže. 
V poslednej chvíli si spolu spomenieme... 

Že prišla zima si nevšimneme. 
 

 
 

Život 
 

Život je klam, ktorý sa tvári dôveryhodne. 
Život je dýka; patrí ti a predsa ťa bodne. 

Život je boj o prestíž; 
všetkým známa tajná skrýš. 

 
Za život všetci všetci Smrťou platíme. 
Život je kniha, ktorej koniec poznáme. 

Život je šálka naplnená ortuťou.... 
A i tak z nej všetci pijeme. 
Raz nás všetkých otrávi. 

 
Život je zradcova lesť 

a vrahova päsť. 
Život je umelý kvet, ktorý vonia 

Život je väzenie bez mreží, 
a zvony bez srdca, ktoré zvonia. 

Majetok, na ktorom nikomu nezáleží. 
 

Život je kat v sudcovom obleku 
vtáča, čo uletelo na strechu. 

Život je vzduch, ktorý chceme uchopiť do rúk 
no vždy vykĺzne. A my sa snažíme uniknúť. 

 
Život je hra a zdanlivo je bez konca 

hráme ju všetci a nepoznáme pravidlá. 
Vyhrať je nemožné, uniknúť sa nedá. 
Nie je žiadna výhra; iba skaza, bieda. 

 



 
 

Potomkovia Kaina 
 

Sme potomkovia Kaina 
Hriech dedíme z otca na syna. 

Sme potomkovia Kaina 
Sme zver čo ničí, zabíja. 

 
 

Máme krv na rukách. 
A vraždu v očiach. 
Pripravení zabíjať 

a hrešiť po nociach. 
 

Máme Kainovo znamenie. 
Odsúdení žiť na pokraji spoločnosti. 

Už nepomôže žiadne znamenie. 
Už dávno sme vrcholom zvrátenosti. 

 
Sme potomkovia Kaina. 

Sme tí, čo sa navzájom hania. 
Sme potomkovia toho, ktorí zabil Ábela. 

Sme hnev rozžeravený dobiela. 
 

Sme Kainovo plemä. 
Mrieme od závisti. 

V každom z nás to drieme. 
Štipka pýchy a ľsti. 

 
 

 
Stretnutie 

 
Mám sa stretnúť so Smrťou. 

Neviem však, kedy. 
Vyjadrovala sa neurčito. 

 
 
 

Nie nažive 
 

Nie, ja som nikdy nebola nažive. 
Som ozvenou posledného výrkiku v Ninive. 



Som len metafora bytia. 
Odraz smrti. Zrkadlo hynutia. 

 
Som suchým lístím, ktoré odveje jeseň... 
Pomyslenie na koniec. Nepokoj a tieseň. 

Som osudom všetkých vecí... 
Nikto sa nevyhne Smrti. 

 
Som tou poslednou, ktorú človek spozná. 

Tieň stojaci v tieni, na pohľad hrozná. 
Posledný západ slnka, posledný vánok vetra. 

Je načase, aby aj s tebou som sa stretla! 
 
 
 

Nemám rým 
 

Nemám rým. 
A nemám dôvod.... 

Prekliaty spleen. 
Napadol moje srdce... 

Tak ľahko sa ho nezbavím. 
 

Nemám rým. 
A nemám melódiu. 

Tóny mi uleteli sťa lastovičky 
v jeseni.... 

Moje myšlienky sú listy. 
Padajú zo stromov. 

Umierajú. 
 

Nemám rým 
a nemám dôvod 

pokračovať v tejto básni! 
O čom písať...? 

O života slasti...? 
Nechcem, nevidím. 

 
Tak píšem o mesiaci, ktorý zomrel 

v agónií miznúcej Múzy. 
O noci, ktorá sa stratila 

keď prišlo ráno... 
O lístí, ktoré v samote horelo... 

no nik si ho nevšímal. 



 
Nemám rým. 

A nemám chuť.... 
Nech niekto iný 

dokončí moju púť. 
 


