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Citáty
Každý z nás môže byť tým Anjelom na Zemi. Nezáleží či
je to muž, žena, dieťa..... akú má postavu, výšku, váhu,
farbu... nezáleží na vonkajšku, ale na tom, čo máme
v sebe, to, čo je stále s nami. Naša duša a naše srdce. Stačí, ak každý deň urobíte jeden malý nezištný dobrý skutok, v akejkoľvek podobe a váš svet dostane takú energiu,
že budete žiariť všade tam, kde vaše kroky vkročia... Každý z nás môže byť tým Anjelom na Zemi, stačí len chcieť.
Láska má toľko podôb, ako hviezd je na nebi. Každý jeden z týchto spôsobov je krásny, ak je myslený z čistého srdca. Nemusí byť ten najžiarivejší a najdokonalejší
prejav, ale ak milujúce srdce prezradí to, čo vo vnútri nosí,
je ako kométa na nebi, ktorá do srdca vrazí a zaleje ho
láskou nekonečných dní.
Odpusť človeku, ktorý Ti nechce dať toľko lásky, koľko
si zaslúžiš, nechaj ísť človeka, ktorý chce odísť k inému
srdcu. Svoje srdce máš len jedno a lásky v ňom bezodné
množstvo. Tak daruj ju tomu, kto si ju skutočne zaslúži.
Kto vidí, aká si v skutočnosti a bude si Ťa vážiť, ctiť a milovať, pre Tvoju dušu a srdiečko. Polovičný život je aj poloprázdny. A život bez lásky je len existenciou.
Ľudská myseľ je ako zázračná studňa. Treba len z nej načrieť a zhlboka sa napiť.
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Život je ako dúha. Každý deň dokáže žiariť inou farbou.
Ak mi niekto príde, alebo odíde zo života, pýtam sa sám
seba, čo mi to dalo... a čo mi to malo v skutočnosti dať...
Ak túžiš po láske ženy, staň sa mužom, akého vždy chcela
mať po svojom boku.
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Slovo na úvod
Drahí čitatelia, milovníci umenia a života. Umenie ako
také, je aj symbolikou života človeka, odrazom doby, v ktorej žije. Každé jedno umenie je pohladením nielen po vizuálnej stránke, ale hlavne po tej, ktorá je nám ľuďom bližšia,
po tej duševnej. Sám som veľkým milovníkom hudby, opery, výtvarného umenia, fotografovania, kinematografie. Pri
hudbe nezáleží na tom, či je to klasická hudba, ľudová, alebo rocková. Dôležité je to, aby umenie človeka posunulo,
potešilo, ale hlavne pohladilo vnútro. Každé jedno umenie
má rovnaký základ. Je robené srdcom, pretože vychádza
zvnútra autora. Autor do svojho diela vkladá svoju dušu,
vieru, spomienky a to všetko sa odvíja z jedného jediného
bodu. Z lásky. Umenie, presne aj ako život, je krásne svojou
pestrosťou, veľkosťou a nekonečnými možnosťami. Láska
je umenie, umenie je láska. Z nej všetko vychádza a plynie.
Súčasťou môjho vybavenia na cestách sú vždy aj fotoaparát a moje zlaté tužkové pero so zápisníkom. Niekedy
si sadnem na vrch a pozorujem prírodu, inokedy sa nechám unášať teplými lúčmi slnka, počúvam spev vtákov,
pozorujem ich život, stávam sa súčasťou prírody. Všetky básne, hlavne tie milostné o láske, majú reálny základ
a každá jedna z nich je odrazom môjho života.
Po troch predchádzajúci zbierkach Dotyk nehy, Pohladenie duše a Citáty a úvahy, prichádza v poradí už 4. zbierka básní s názvom Tajomný básnik: Vôňa túžby. Som veľmi
šťastný, že sa podarilo zrealizovať vydanie tejto zbierky.
Rád by som sa týmto poďakoval úžasným ľuďom s impozantným výtvarným talentom a pohľadom na svet umenia Dianke Hološkovej, Katke Bečkovej, Jesúsovi de Miguel
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Alcantárovi a Kristínke Nagyovej za to, že som mal možnosť dať ich krásne diela do tejto zbierky básní. Chcel by som
sa poďakovať Borisovi za krásnu grafickú úpravu knihy, Richardovi Lunterovi, majiteľovi vydavateľstva KICOM, Elenn
Waltersteinovej za jazykovú úpravu, Jankovi Jarošovi, Oľge
Ovsepian-Kuskovej, Majke Hodulíkovej, Majke Vachovej,
Radkovi Šrámkovi, Vierke Zoreníkovej, Janke Rizmanovej,
Soničke Kulíkovej, Maťovi a Barborke Limbeckovým, Sabínke Bašťovanskej, Janke Špánikovej, Martuške Stieberovej,
Maťovi Benčičovi, Maťovi Šrankovi, Katke, Aničke, Miške,
Lucke, Zuzanke, Ivanke, Patrícii, Evke a všetkým z mojej
facebookovej stránky „Nicholas Tajomný básnik“ a „Nicholas – Pravé hodnoty života – Láska je skutočným a jediným
zmyslom života“ za ich priazeň, podporu a vieru, ktorú mi
každý deň dávajú. Som veľmi šťastný za každého človeka,
ktorý mi dal kus seba do života a som rád, že ja sa môžem
podeliť s druhými o časť zo mňa. Patrí vám veľké ďakujem. Dotknúť sa nežne duše čitateľa znamená, darovať si
vzájomne lásku a nehu. A ja verím, že sa mi to týmto dielkom aj podarí. Milujem romantiku, nežné prekvapenie, rád
človeka obdarujem, keď to vôbec nečaká, pohladím a objímem. Milujem ten pocit naplno milovať a oddať sa láske.
Svet dvoch milujúcich ľudí sa asi nedá ničím opísať, pretože
hĺbka pocitov je taká silná a poddajná, že to ani neviem opísať. Sú to chvíle, kedy slová strácajú význam a vtedy treba začať cítiť. Je to ten najjemnejší dotyk srdca, keď srdcia oboch
milujúcich ľudí hrajú a spievajú rovnakú melódiu. Milovať,
znamená žiť naplno a ja tak rád žijem naplno.



S láskou váš Eddie W. Nicholas
V Bratislave, 23. apríla 2015
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Túto zbierku básní by som rád
venoval svojmu bratovi Jurajovi
a jeho manželke Terézii.
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Možno
Možno, že dnes,
stretneš lásku pravú,
možno už dnes,
stratíš pre ňu hlavu,
myseľ teplom objímeš,
ak otvoríš svoje srdce,
zažiješ krásu skôr,
ako slnko zapadne,
či dnešný deň odíde.
Možno, už dnes,
už čaká ťa za rohom,
hľadá svoje miesto,
presne ako aj ty ho hľadáš,
tak otvor svoje srdce,
do dlaní si ho daj,
nech ho láskou neha zaleje,
nech nepozná viac dní samoty.
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Dotyky
Dotyky rúk,
končekmi prstov,
po tvári prechádzam,
túžobný pohľad našich očí,
do najtajnejších miest zachádzam,
do krajiny milostných rozkoší ťa prenesiem,
vášeň, bozky v extáze,
dotyky nahých tiel,
šíp tisícich rozkoší
do lona ti vkladám.
Kvapky potu,
stekajúc po tvári,
v tichosti dopadnú,
túžobné pohľady
na hory najkrásnejšie,
domáhajúc sa dotykov,
zvíjam sa vo vášnivom objatí
spojení dvoch milencov.
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Posielam ti bozk
Posielam ti bozk
ako prejav
mojej hlbokej úcty
voči žene mojich snov,
posielam ti bozky,
veď tie najkrajšie veci
sa aj tak povedia
nežne i bez slov.
Napätie,
ľahký závan v duši,
vzrušenie z očakávania,
srdce už búši,
svoju melódiu lásky hrá,
čo sa má stať,
stať sa musí,
vášnivým bozkom
perami zbavujem ťa šiat
ja koncert lásky
v tebe odohrám.
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Posielam ti bozk
ako prejav mojej lásky,
si anjel môj, si moje slnko,
si moje teplo, si moje všetko,
posielam ti bozk,
a ďakujem ti Anjelik
s ovocím na perách,
vieš, čo, k tebe cítim,
čo pre mňa znamenáš.
Posielam ti božtek
na tvoje božsky krásne miesto,
na pery.
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Život je krásny
Život je krásny,
je dôležité uvedomiť si jeho krehkosť,
život je jedinečný,
tak rozdávaj lásku všade vôkol seba.
Štebot vtákov,
v diaľke spieva potok,
svoju zurčiacu melódiu vydáva,
voda o kameň sa trie,
naplno dýcham, naplno vnímam,
je to krásny život, ja viem,
cítim ako lístoček
na hladinu dopadáva,
dotykom ju rozčerí.
Život je taký krásny,
pohlaď ho rukou,
dotkni sa ho pohľadom,
teplo rozdávaj,
bosými nohami
lúkou sa prechádzaj,
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matku zem cíť,
časť seba jej odovzdaj.
Rukami strom objímam,
v jeho konároch
vánok s vetrom
už svoju symfóniu hrajú,
zem pohladím,
k oblohe tvár otočím,
naplno vnímam, naplno dýcham,
cítim ako dážď
mi na tvár padá,
stekajúc jeho kvapky,
život si vychutnávam,
mám to rád,
tak veľmi rád.
Život je krásny,
nežný dotyk ruky,
letmý bozk,
život je taký krásny,
keď v srdci oheň vzplanie,
keď ti anjel lásku opätuje.
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Život je taký krásny,
keď si drobnosti vychutnávaš
a z týchto malých kamienkov,
diamant poskladáš,
život sa ti láskou odmení.
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Ja mám ťa rád
Keď vidím tvoju tvár,
vášeň v tele prebúdzam,
na všetko krásne spomínam,
uvedomím si,
ako mám ťa veľmi rád.
Keď sa stretneme pohľadom,
s myšlienkou sa pohrávam,
mráz mi telom prechádza,
chcem ti len jedno povedať,
čo všetko pre mňa znamenáš,
ako mám ťa veľmi rád.
Ja mám ťa rád,
chcem sa tebou pokochať,
ja mám ťa rád,
do očí túžobne sa ti dívam,
ja mám ťa rád,
chcem sa s tebou milovať,
ja mám ťa rád,
stále po tebe veľmi túžim.
20

Ja mám ťa rád,
chcem ťa poláskať,
ja mám ťa rád,
vo víre tanga bozkávať,
ja mám ťa rád,
chcem sa s tebou milovať,
trilky vtákov spievajú spolu so mnou,
ja mám ťa rád,
tak veľmi rád.
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Niekedy ti pomôžu ľudia
Niekedy ti pomôžu ľudia,
od ktorých to vôbec nečakáš,
a od takých, čo by to mali urobiť,
len hlúpe reči počúvaš.
Až vyhrotené okamihy života ukážu,
aký kto je v skutočnosti,
aké má pravé zmýšľanie,
či lásku v sebe nosí,
či je v ňom aspoň kus ľudskosti.
Skutočné hodnoty,
ten, čo v sebe nosí
a srdce na pravom mieste má,
nepýta sa, či si hladný a či si bosý,
sám bez slova, vďaku nečakajúc,
ponúkne to, čo má.
Bojujme za to,
nech ľudskosť sa z duší nevytráca,
nech skutky nezištné,
nech láska sa v temnote nestráca,
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nech teplo ľudskosti
do sŕdc čo najhlbšie prenikne,
trošku toho svojho šťastia
aj druhým venujme.
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Buď taká, akou chceš byť
Si žena a to značí,
že si anjel,
že veríš v život, aj keď je v duši tma,
že veríš v lásku aj tam,
kde púšť
už krídla anjelské zaviala.
Buď všetkým tým, čím chceš byť,
buď i slnkom, ak chceš srdcia presvietiť,
buď i vánkom, ak chceš niekoho pohladiť,
buď i láskou, i rannou rosou,
buď všetkým tým,
čím túžiš byť.
Si žena a to značí,
že kalich nádeje denne dolievaš,
krehkosťou sebe rovnou,
s nádejou do boja sa púšťaš,
pre lásku
nepoznáš únavu,
pre vieru
nepoznáš bolesť,
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nepoznáš pád
po láske zlomenej,
ako Fénix
zakaždým z popola vstaneš.
Buď kvetinou, čo svojou vôňou
myseľ prebudí,
buď Venušou, čo zvádza dušu túžbou
magickou,
buď ženou záhadnou, i dúhou farebnou,
buď úsmevom, čo svojím čarom
svet krajším urobí,
buď i nocou so svojou mocou,
mysle upokojí,
buď všetkým tým,
čím túžiš byť,
hlavne, buď šťastná,
neboj sa žiť.
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Kristína Nagyová – Čarovná
(kresba ceruzkou)
26

Život
Život
je ako spev vtákov,
všade ho cítiť a rád ho vnímaš,
nežný dotyk lúčov slnka
je ako letmý bozk,
čo všetko prezradí.
Život,
to je prechádzať sa
bosými nohami v potoku,
byť nahý,
znamená byť aj čistý dušou,
vtedy ho lepšie precítiš,
niekedy nás ovlaží,
radi ho dýchame,
nežne ho vnímame,
lásky i všetkých vôní prírody,
tak ho nezraď,
ani on ťa nezradí.
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Život,
to je láska i bolesť,
úsmev i plač,
víťazstvo i pád,
je to všetko to,
čo nám do cesty vstúpi,
čo nám osud prihodí.
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Nocturno
Zahral by som ti na piane,
uspal by som ťa pri mojej hudbe,
ľahol k tebe,
pohľadom kochal na tvojej kráse,
nežne na líčko pobozkal,
pritúlil, krídla rozprestrel,
celú noc ťa chránil,
v spánku objímal.
Posledné tóny melódie
už dosadli,
izbou sa tiahne vôňa dohárajúcej sviečky,
lúče mesačné pohladili ti tvár,
odhalili tvoju nežnú krásu,
tak pokojne tam ležíš,
ešte aj v spánku sa usmievaš,
mám pocit, že snívam,
mám ťa tak rád,
tak veľmi rád.
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