
SEN O LÁSKE... Snívam, snívaš, snívame... 
Každý z nás sníva svoj veľký sen o láske. Nie-
ktorým sa splní rýchlo, iní snívajú ďalej a ve-
ria, že príde chvíľa, keď sa aj im objaví v živo-
te skutočná LÁSKA – krásna, nežná, úžasná... 
Eddie W. Nicholas svoje sny o láske vkladá do 
ľúbostných básní, ktoré sú plné túžby a vášne, 
dráždia i šteklia, vyvolávajú spomienky, rozo-
hrejú, roznežnia... Eddie svoje básne žije. Ak 
sa pozriete na neho a začnete sa s ním rozprávať, uvidíte a vypočujete si človeka 
naplneného láskou. Z jeho úst počuť len pekné slová, medzi ktorými má prven-
stvo láska... ale nie iba taká obyčajná, ale nekonečne veľká, hlboká a vrúcna... 
je to láska najláskavejšia, všemocná a bezpodmienečná. Eddie miluje celý svet 
a dáva to najavo vo všetkých svojich básňach. Píše úprimne a tak, ako to cíti. 
Má nielen veľa obdivovateliek, ale aj obdivovateľov. Jeho básne dokážu osloviť 
ženy aj mužov a to bez rozdielu veku. Fanklub Tajomného básnika netrpezlivo 
čaká na každú novú báseň, ktorú Eddie zverejní na Facebooku. Páčiky (like) 
pribúdajú rýchlo a aj komentárov, v ktorých je obdiv a pochvala, je pod každým 
príspevkom neúrekom. Eddie dokáže vo svojich básňach ospevovať krásu ženy, 
kvetiny, prírody i domoviny.  Niektoré básne podfarbí hudbou, najmä hra na 
klavíri je ďalšou jeho „srdcovkou“. Kto je Eddie W. Nicholas? Kto sa skrýva pod 
menom Tajomný básnik? Je to básnik, hudobník, maliar, či fotograf? Tomu-
to všetkému sa totiž venuje a to s veľkým nadšením, plný radosti, spokojnosti 
a samozrejme, lásky. Je to „pohoďák“ so zmyslom pre humor. Mám pocit, že 
skrýva v sebe veľké tajomstvo, ale na jeho tvári je úsmev, jeho duša spieva. Ku 
každému je milý, teší sa zo záujmu o svoju tvorbu, rozdáva radosť a vie sa vcítiť 
do pocitov tých, s ktorými sa stretáva. Zbierka básní SEN O LÁSKE je ukážkou 
Eddieho vnímania lásky v tých najrôznejších podobách... 
V máji t. r. som s Eddiem nahrávala reláciu Život na ceste za snom... strávili 
sme spolu dve príjemné popoludnia plné smiechu, fotografovania a rozprávania 
o tom, kto je Eddie W. Nicholas. Milým prekvapením bola sms, ktorú som dostala 
o niekoľko dní... bola v nej báseň s názvom Motýľ za svojím snom letiaci venova-
ná mne osobne. Ďakujem za báseň a za to, že si svojím vnútorným zrakom uvidel 
motýlie krídla, ktoré ma nesú za svojimi snami... a aj za snami iných... a možno 
som splnila aspoň jeden z Tvojich snov, záhadný Tajomný básnik... 
Na záver ešte odkaz pre EWN od EW – nech tá 
najúprimnejšia láska vždy sprevádza Tvoje kroky 
nielen v básňach, ale aj v skutočnom živote... 
Na Tvoje ďalšie sny čaká moje OKIENKO SNOV 
na adrese www.elenn-okienko.sk 

Mgr. Elenn Waltersteinová 
 Zlaté Moravce, 25.09.2015                                                                                                                  
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Zaujímavé adresy
Eddie W. Nicholas – Facebook oficiálny 

profil – kliknite TU
Eddie W. Nicholas – Facebook verejná 

skupina – kliknite TU
Vydavateľstvo KICOM – Facebook – 

kliknite TU
Vydavateľstvo KICOM – Web – kliknite TU
Elenn Waltersteinová – Web – kliknite TU
Rozhovor s Eddie W. Nicholasom v relácii 
Život na ceste za snom č.6 – kliknite TU

Revina – Vynikajúce vína svetových značiek 
za prijateľnú cenu – kliknite TU

ArtDooor – Vstavané skrine a nábytok na 
mieru – kliknite TU

Chata Čučoriedka s wellnessom kliknite TU
Eddie W. Nicholas – Facebook – stránka – 

kliknite TU
Eddie  W. Nicholas – Facebook – 

Nicholasove básne a citáty – kliknite TU

https://www.facebook.com/nicholas.laskavy.7
https://www.facebook.com/groups/1394063427508302/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/kicom.kicom%3Ffref%3Dts
http://www.knihanaj.sk/
http://www.elenn-okienko.sk/
http://www.elenn-okienko.sk/zivot-na-ceste-za-snom-06-10-06-2015-basne-uvahy-hudba-klavir/
http://www.revina.sk/
http://www.artdoor.sk/
http://www.cucoriedka.info
https://www.facebook.com/Eddie-W-Nicholas-390733860953845/timeline/
https://www.facebook.com/Nicholasove-b%25C3%25A1sne-a-cit%25C3%25A1ty-788705141162233/timeline/
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Oľga Ovsepian - Kuskova                                            
umelkyňa, umelecká výtvarníčka

“Verše Eddie W. Nicholasa prenikajú sťa šípy 
Amorove, roznášajúc nektár lásky do sŕdc 
všetkých milovníkov jeho umenia. Dokonca aj 
srdce plavovlasého Boha lásky a hudby Apolóna, 
ktoré vzbĺklo láskou k nymfe Dafné, trafil šíp 
Amorov. Tak aj srdcia čitateľov lyriky Eddieho 
W. Nicholasa triafajú slová veršov plné lásky, 
nežnosti a jemnej erotiky, vnášajúc do duše 
pokoj, nehu, mier a lásku.”
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Gurgen Ovsepian                                         
operný spevák, profesor, pedagóg

“Po celé stáročia umelci, básnici a muzikanti 
ospevovali ženu, jej krásu a lásku k nej.         
Vo veršoch Eddieho W. Nicholasa počuť 
nežnosť a hudbu. Hudba jeho duše hrá aj vo 
vašich dušiach, zohrievajúc a povznášajúc 
srdcia, na ktoré pôsobí ako blahodarný nektár. 
Nech Nicholasova poézia nezhasínajúcou 
hviezdou osvetlí srdcia a ako večná melódia 
lásky, rokmi nesúca svoje posolstvo, vnáša ho 
do všetkých milujúcich sŕdc.”
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Citáty

Ruža je symbolom nehy, rosa je symbolom krehkos-
ti, dúha je symbolom farebnosti, snežienka je sym-
bolom jari, biela je symbolom čistoty a len žena má 
toto všetko v sebe.

Zamilovaný muž je ako maliarova paleta. Je plný 
krásnych farieb. Každá z týchto farieb vmaľuje do 
duše a  srdca ženy jedinečný obraz, obraz lásky 
a nehy a každým svojím duševným a či aj fyzic-
kým dotykom ten muž, zamilovaný muž, svojej lás-
ke vytvára nekonečné množstvo hrejivých pocitov 
a krásnych farieb už aj tak v krásnej ženskej duši.

Ten, kto sa bojí stáť za pravdou, ten bude na zem 
zrazený lžou.

Človek v rýchlosti života zabúda na to krásne, čo 
robí život životom, čo ho napĺňa a robí šťastným. 
Nie všetko, čo udáva trend, je v skutočnosti aj dob-
ré. Ak chceš byť v živote šťastný, staň sa priateľom 
svojho času a nie jeho otrokom.

Život nie je sila zvyku, ale okamžiky prúdiace v na-
šej blízkosti, ktoré voľne lietajúcou dušou zachytá-
vame. Každý z týchto okamžikov má inú farbu, inú 
vôňu, inú myšlienku, ale hlavne, každý z nich nosí 
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v sebe jedinečný odkaz, ktorý má človeku dopomôcť 
a priviesť ho na cestu k jeho skutočnému šťastiu.

Hľadanie pravdy je rovnako dôležité ako hľadanie 
lásky.

Umenie, ako aj láska, má spájať ľudí bez ohľadu na 
to, kde žijú. Umenie je formou lásky, ktorá sa nám 
dostáva hlboko do srdca a v človeku dokáže vyvo-
lať krásne emócie.

Ak je láska v duši, tak aj kvety v snehu rozkvitnú.

Básne sú ako víno. Ak ich vytiahneš v pravý čas, 
dokážu dušu človeka riadne omámiť.

Vraví sa, že hudba je dar z nebies. Je to jediná reč, 
ktorou sa človek dohovorí všade na svete. Hudba je 
život v živote. Je dotykom hlbokej a úprimnej lás-
ky, ktorá sa v nás skrýva a ktorou môžeme našich 
blízkych obdarovať. Je všade vôkol nás. Stačí sa len 
zastaviť a vnímať život okolo seba.
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Slovo na úvod

Drahí priatelia, drahí čitatelia, milovníci živo-
ta, umenia, lásky a poézie...

Dostáva sa vám do rúk v poradí už piata zbier-
ka z  edície Tajomný básnik. Po štyroch pred-
chádzajúcich úspešných zbierkach Dotyk nehy, 
Pohladenie duše, Citáty a úvahy a Vôňa túžby, 
prichádza zbierka básní s názvom Tajomný bás-
nik: Sen o láske.
Náš život je opradený nielen tajomstvami, ale 
aj snami. Každý z  nás sníva o  niečom, čo ho 
naplní a čo ho urobí šťastným, ako sa vraví, až 
do špiku kostí.
Sen o  láske je jedným z  nich, jedným z  tých 
najsilnejších, tých, čo nás každý deň nútia vstá-
vať a čeliť prekážkam osudu, urobí nás silnejší-
mi a hlavne pripravenejšími. Ten, kto sníva, ten 
nikdy neprestane vnútorne žiť, jeho myseľ bude 
vždy silná a mladá a  aj vždy taká krásna ako 
lúka plná rozkvitnutých kvetov a  farebnejšia 
ako motýlie krídla. Snívanie o láske je krokom 
k  poznaniu vlastného šťastia, pretože ten, kto 
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sníva a ide za svojím snom, ten to svoje povest-
né šťastie nájde. Len sa netreba báť žiť a netreba 
sa báť lásky, milovania a milovanosti, netreba 
sa báť otvoriť srdce, čiže netreba sa báť ľúbiť 
a najmä, netreba sa báť žiť. Je také krásne pre-
javovať si lásku, prejavovať si nehu, kdekoľvek 
a kedykoľvek. Ľúbiť znamená žiť a ja tak rád ži-
jem naplno, lebo len vtedy má život skutočne 
zmysel, keď sa všetko robí naplno, s nezištnou 
láskou, pričom v najneočakávanejších chvíľach 
a situáciách sa tento pocit ešte znásobí. Prejaviť 
lásku znamená skutočne žiť.
Duševná láska je rovnako dôležitá ako aj tá 
fyzická. Jedna bez druhej nemôže existovať, 
pretože spoločne napĺňajú dušu človeka až po 
okraj kalicha milovania a  milovanosti. Nikdy 
nebude šťastný ten, kto nemiloval dušu člove-
ka, jeho skutočné „JA“, podstatu jeho jednodu-
chosti. Milovať dušu človeka znamená poznať 
ho, jeho slabiny, krehkosť, pravú tvár. Milovať 
dušu človeka znamená vedieť, čo má rád, čo 
miluje, čo ho bolí. Ľúbiť dušu znamená vedieť, 
kedy čo povie, ako zareaguje a aj pri otázke už 
dopredu vedieť, čo presne odpovie. Duša je sil-
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nejšie afrodiziakum ako všetky parfémy sveta. 
Je v nej zvodnosť, erotičnosť, krása, ktorá doká-
že objať, teplo, ktoré dokáže potešiť. Ľúbiť dušu 
človeka znamená milovať nielen toho druhého, 
ale nájsť aj svoje vnútorné šťastie. Dotyk duší 
je rovnako dôležitý pre šťastný život ako dotyk 
tiel.
Život bez lásky nie je životom, rovnako ako ži-
vot bez snov, bez nádeje a  bez slobody. Život 
sa skladá z  malých dielikov a  každý deň nie-
koľko pomyselných dávame dokopy a z nich si 
vytvárame svoju vlastnú mozaiku života, svoj 
vlastný svet. Čím viac farieb sa použije, tým 
bude život krajší. Farbou života je úsmev, viera 
duševná i viera vo vlastný život, vnútorná sila, 
pohladenie priateľov, pozitívnosť myslenia. Je 
toľko krásnych vecí, ktoré život velebia a robia 
ho lepším, treba ich len použiť. Jedno malé slo-
víčko „ďakujem“ dokáže inému zmeniť k lep-
šiemu nielen deň, ale aj život. Je pravdou, že 
najkrajšie a najlepšie veci sa nedajú kúpiť a ani 
nič nestoja. Prejavujte si lásku, prejavujte svo-
je city, prejavujte, ak vás niečo trápi, nazývajte 
všetko pravým menom a hľadajte pravdu. Len 
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toto dokáže život oslobodiť a pozdvihnúť. 
Mám niekoľko snov. Jeden z nich je, aby skon-
čili všetky vojny sveta, všetky spory sa urovna-
li, keby sa ľudia len smiali a milovali, tento svet 
by bol oveľa krajším a  lepším. Keby sa ľudia 
prestali báť a verejne, nie anonymne, povedali 
svoj názor a začali rozprávať o tom, čo sa deje, 
čo ich trápi a o všetkom, čo sa ich bytostne do-
týka. Je rovnako veľmi dôležité pozerať sa na 
život nielen cez srdce, ale aj pragmaticky. Len 
v  hľadaní pravdy sa dajú nájsť odpovede na 
všetky nezodpovedané otázky. 
Pre mňa jeden z  mojich splnených snov je 
nielen vydanie tejto zbierky básní, ale aj ce-
lej edície Tajomného básnika. Všetky diela sú 
odrazom života, snov, túžob, majú velebiť lás-
ku, otvoriť srdiečka, pohladiť dušu, dotýkať sa 
najhlbších miest človeka a poukázať na pravé 
hodnoty života. Chcem sa za to všetkým z celé-
ho môjho srdca poďakovať. Rád by som sa ako 
prvým poďakoval úžasným ľuďom nielen s im-
pozantným výtvarným talentom, ale aj jedi-
nečným pohľadom na svet umenia - Oľge Ov-
sepian-Kuskovej, Dianke Hološkovej, Jesúsovi 



17

de Miguel Alcántarovi a Kristínke Nagyovej za 
to, že som mal možnosť použiť ich krásne maľ-
by a kresby na dotvorenie mojej zbierky básní. 
Chcem sa poďakovať Richardovi Lunterovi, 
majiteľovi vydavateľstva KICOM, za jeho ľud-
ský prístup k  vytvoreniu tohto dielka, milej, 
dobrej a vždy usmievavej dáme Elenn Walters-
teinovej za jazykovú úpravu mojej zbierky a za 
jej priateľstvo. S  Elenkou sme robili rozhovor 
v jej relácii Život na ceste za snom. Ak máte zá-
ujem, stále je možnosť vypočuť si ho v archíve 
jej webovej stránky Okienko snov.
Veľmi rád by som poďakoval ľuďom, ktorí mi 
do môjho života tak veľa dávajú, za ich dar lás-
ky, dar priateľstva, ľuďom s  krásnym srdcom, 
ktorí mi vstúpili do života, za čo som im veľmi 
vďačný - Richardovi Lunterovi, Elenn Walter-
steinovej, Jankovi Jarošovi, Jesúsovi de Miguel 
Alcántarovi, Kristínke Nagyovej, Dianke Ho-
loškovej, Miške Brandísovej, Anitke Ráczovej, 
Majke Hodulíkovej, Márii Vachovej, Vierke 
Zoreníkovej, Janke Rizmanovej, Soničke Kulí-
kovej, Sabínke Bašťovanskej, Janke Špánikovej, 
Martuške Stieberovej, Libuške Složilovej, Evke 



18

Gašparovičovej, Ivanke Kašickej, Márii Suchej, 
Ilonke Kovářovej, Ivetke Kartáčovej, Martuške 
Kvačkovej, Milke Paulovičovej, Hilde Kriz-
sákovej, Oľge Ovsepian-Kuskovej, Viliamovi 
Ovsepianovi, Guergenovi Ovsepianovi, Maťovi 
a Barborke Limbeckovým, Radkovi Šrámkovi, 
Martinovi Šrankovi, Janke Rajecovej, Kristínke 
Ondraškovej, Lucke Oravcovej, Veronike La-
bajovej, Janke Víznerovej a  jej dvom krásnym 
dcérkam Katke a Terezke, Martuške Vražbovej, 
Majke Pacalajovej, Jožkovi Hlinkovi, Marián-
kovi a Zuzke Čížovým a ich krásnej rodinke do 
Štiavnice, Jurajovi a Terke Čížovým z Bratisla-
vy, Pavlovi Neumannovi, Katke a  Táni, Vlad-
kovi Šalkovskému na Repište a  samozrejme, 
mojim mačičkám Boriskovi a Cic. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrým 
a milým ľuďom z mojej facebookovej skupiny 
„Eddie W. Nicholas - Láska je skutočným a  je-
diným zmyslom života“ za ich priazeň, podpo-
ru a vieru, ktorú každý deň od nich dostávam. 
Vám všetkým patrí moje veľké ďakujem. Veľmi 
si vážim každého z vás a som šťastný za každé-
ho čitateľa, ktorý si nájde cestu k nežnej poézii. 



19

Vážim si každý príspevok, či komentár, ktorý 
dostávam. Verím, že svoju priazeň mi zacho-
váte aj v budúcnosti a aj pre nasledujúce diela.
Umenie pre mňa veľmi veľa znamená. Dávať lás-
ku v umení je mojím poslaním, mojím naplne-
ním života. Láska je umenie a umenie je láska. 
Umenie milovať má každý z nás v sebe. Jedno 
s druhým súvisí a tak ako umenie nedokáže žiť 
bez lásky, tak láska nedokáže žiť bez umenia. Je 
to dokonalá symbióza života.
Pre mňa je priateľstvo jedným z najväčších da-
rov života a  veľmi si vážim každého človeka, 
ktorý sa so mnou o tento vzácny dar podelí. Ži-
vot sme dostali darom a každý človek je povin-
ný prežiť život naplno. Čím viac snov máme, 
tým bohatší je náš vnútorný život a o to krajší aj 
ten, ktorý práve teraz máme možnosť žiť. 
Každým splneným snom sa stávame aj lepšími 
ľuďmi. 

S láskou, váš Eddie W. Nicholas

V Bratislave, 24. septembra 2015
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Túto zbierku básní rád venujem všetkým 
ľuďom na svete, ktorí veria v pravú, čistú 

a nezištnú lásku, pre ktorých je láska 
skutočným zmyslom života.
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Cítim

Cítim vôňu tvojho tela,
to znamenie v srdci,
láska už svoje semienko zasiala,
neha už klíči,
otvor mi srdce,
poklad ti tam vložím,
o akom si vždy snívala.

Cítim nežnosť tvojej duše,
je taká vláčna, taká krehká,
jej chuť mám ešte stále na perách,
dotkol som sa hviezd,
ja to viem, 
že nebo mi dalo v tebe svojho anjela.

Anjelské črty,
závoj vlasov cez ladnú šiju padajúci,
až k vábnym bokom siahajúci,
túžobným pohľadom všetko ti prezradím,
v ňom si všetky odpovede nájdeš,
pod nehou dotykov celá sa mi chveješ,
vrelým bozkom zastavil som čas,
do lôžka vášne si ťa nežne položím.
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Maľujeme obraz lásky v nás

Ráno voniaš ako lúka kvetmi posiata,
večer si ako ruža rosou postriebrená,
si ako motýľ
s dušou pestrejšou než paleta maliarova,
semiačko lásky v srdci už rastie,
s pocitmi sa hrávam,
do lôžka lásky nežne si líham,
v milostnom objatí
nahý zaspávam.

Len jedno ti do očí poviem,
moja láska,
v záplave hier ľúbostných:
Také krásne je ľúbiť,
také krásne je milovať,
také krásne je láske 
dni aj noci spoločne sa oddávať.

Milovať sa na pláži,
kde piesok sa stáva lôžkom milostným
a mesiac nočnou prikrývkou,
len dve nahé telá v blaženosti extázi,
oddávajúc sa hrám ľúbostným,
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objímajúc sa, 
bozky sú už bez hraníc,
vychutnávajúc si vlny lásky
vyvierajúce v duši,
utiekajúc sa do snov milostných,
ten obraz anjelov milujúcich.

Len jedno ti do očí poviem,
moja drahá,
v záplave chvíľ túžobných:
Také krásne je ľúbiť,
také krásne je milovať,
také krásne je láskou
dni aj noci spoločne napĺňať.
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Dianka Hološková 
– Biela (kresba ceruzkou)
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Kvietok

Si pre mňa kvietkom,
ktorý túžim láskou zahrievať,
v náručí chrániť,
teplom nehy zalievať,
si anjelom,
ktorému túžim krídla srdcom otvoriť,
snívať vo farbách dúhových,
nebo spolu pokoriť,
ukázať ti všetky krásy života,
dotknúť sa i hviezd,
ak mi povieš svoje sladké „Áno“,
nespoznáš už viac čo je strach, 
čo je samota,
budem ťa hoc i telom chrániť,
ak budeš padať,
i do rúk ťa chytím,
kedykoľvek sa budeš môcť o mňa oprieť,
aj život za teba položím,
budem stáť tak pevne, 
že ani najsilnejší víchor ma nezlomí,
už navždy budem ti priateľom
i milencom romantickým.
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Básnik láska

Básnik vstúpil 
túžiac dušu ženy milovať, 
pripravený rozkošou 
jej nádherné telo pohládzať,
túžbou srdce otvárať.

Mraky smútku 
nežným slovkom rozfúkal,
pri pohári vína,
dúfajúc v šťastie, pookrial,
z kalicha lásky
plným dúškom
nežným bozkom,
smäd po túžbe uhasil.

Slová lásky z pier tíško vylúdil,
pohľadom ju objal,
teplý závan v krehkej ženskej duši
nežným  dotykom prebudil,
svojím štetcom lásku do sŕdc
oceánom plným farieb vmaľoval.
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Básnik vstúpil 
túžiac lono ženy milovať, 
pripravený jej krehkú dušu
láskou rozohriať,
túžbou nespútaného Erosa 
hlad po nehe ukojiť.

Srdcia vrúcnym slovom otvoril,
do najtajnejších hlbín
dokonale krásnej ženskej duše
dotykom nežným 
i slovkom hriešnym nahliadol,
vášnivým bozkom
smäd po láske uhasil.

Slová lásky z pier nežne vyriekol,
teplý závan telom krehkým preletel,
dotykom necudným
lono ženy roztúžil,
bozkami jej krásne telo rozpálil,
v ľúbostných výšinách
oheň túžobný zapálil.
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Výnimočná 

Tvoja krása nemá obdobu, 
si sladšia ako všetko ovocie sveta, 
máš dušu dieťaťa, 
tou najčistejšou láskou miluješ, 
keď ľúbiš, celá sa jej oddáš, 
si proste tá jediná,
snivá i milujúca, 
jednoducho - výnimočná. 
 
Svojím pohľadom 
nejedno srdce muža otvoríš, 
nežným dotykom 
nejedno srdce láskou rozhoríš, 
si proste tá jediná, 
dokonalá, 
jednoducho - výnimočná. 

Si Anjel, čo žiari, 
čo na Zem zletel srdcia poláskať, 
toľko nehy a dobra ide 
z tvojej čistej nevinnej tváre, 
v Nebi a či na Zemi všetci Anjeli 
svetskú krásu v tebe spojili.
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Si proste tá jediná, 
impozantne krásna, 
dušou, tvárou i telom, 
proste tá jediná,
moja výnimočná.
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Láska

Láska, to je nekonečné množstvo emócií,
pocitov i myšlienok,
láska je bozk, objatie i bájny spev Venuše,
láska je dotyk anjela, 
lásky naozaj nikdy nie je priveľa.

Láska je i lúčny kvet
nachádzajúci sa v detskom úsmeve,
láska je dúha
utkaná z kvetov margariet,
láska je šum v korunách stromov,
láska je krokom
k vstupu do nebies.

Láska je i pohľad do očí,
tá večná túžba po nekonečnej nehe,
v objatí i milostnom zovretí
horúcich rozkoší,
keď bunky explodujú
v srdci ľúbenom,
túžiac po dotykoch,
veriac, že to nikdy neskončí.
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Láska je, keď motýlí spev
doprevádza melódiu nášho srdca,
nech jeho nežná symfónia
do tela nám vleje nekonečné množstvá
tepla i nádeje,
nech tento dar života,
rozpáli v nás nežné plamene.

Láska,
ten prameň večnej nehy,
múza všetkých múz,
vôňa všetkých kvetov,
spájajúc dva brehy.

Láska je chuť sladkého ovocia,
oheň tmavých dní,
páľava svetlých nocí,
slnko, čo v žilách prúdi,
čarovný magnet, 
čo srdcia k sebe navždy pripúta.
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Puškinova jar

Sny i viera v slovách žijúce,
slnko nad obzorom už Boha jari vyzýva,
v hrudi silné srdce bijúce,
na modrej oblohe nehou život prebúdza.

Loďka na Volge tíško sa kolíše,
lístoček z brezy 
nebadane okolo preplával,
ten svojím vlastným životom si žije,
kto by už sile bájnej rieky Pravdy odolal.

Počuť štebot vtákov jasavý,
ohlasujúc všade 
rozprestierajúcu sa vôňu jari,
od Petrohradu až po Kaukaz ľadový,
príroda nám na zlatom podnose
prináša svoje skvostné dary.

V rukách nádej i pocit bezmocnosti, 
básnik dokáže dať život 
myšlienkam hodným zlata, 
aj cez bolesť vlastnú
vieru k nebu vynesie ti.
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Náš brat, 
náš milovaný Puškin, 
svojím čarovným slovom
hodnoty ľudskosti pláta.

Po nežnom slova dotyku
jar v srdci ožíva,
magickými prstami
držiac pero zázračné,
veľký básnik láske k životu 
národy Slovanské vyzýva,
nech večný duch múdrosti 
v človeku nezhasne,
nech opäť zavládnu 
dni šťastia radostné.
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Kristínka Nagyová 
– V objatí svahu (kresba ceruzkou)
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Dotyky  II

Túžobné dotyky očí
tiahnu sa krásnym nahým telom ženy,
do každej štrbinky svoj sen vloží,
bozkami spojíme dva brehy,
horúce dotyky prstov
pokropia ako letný dážď telo krehké,
tie sladké bozky necudné,
prebúdzajú motýlikov z ich spánku.

Si pre mňa vínom,
v nežných snoch opíjam sa tvojou krásou,
si taká božská,
buď mi Afroditou,
ja budem tvojou spásou,
veď aj víno je božským nápojom,
rád sa budem v tebe opíjať,
cez deň snívať,
v noci vášnivo milovať.
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Vysnívaný bál

Dnešná noc bude naša,
moja drahá láska,
prevediem ťa svetom menom Krása,
okúsiš jedinečnú vášeň tanca,
budeme sa smiať i vznášať,
zašepkám ti len „Vous pouvez mon cheri“,
v nekonečne dlhom bozku
čas sa pre nás zastaví.

Ach, moja drahá, 
si môj kvietok,
ale veď to už dávno vieš,
si ako sen, ktorý sa mi splnil,
v jednej chvíli pevne na nohách stojím,
v druhej už na oblohe lietam,
učarovala si mi svojou mágiou,
tou dokonalou mágiou nehy ženskosti,
teraz som len tvoj, 
len v tvojej blízkosti mám pocit, 
že skutočne žijem,
moju náruč i srdce 
dokorán ti otváram.



37

Komnatou sa tiahne nežná hudba,
to srdce hrá svoj nežný part,
steny plné obrazov a zrkadiel,
ty si moja kráľovná a ja tvoj kráľ,
šaty biele sťa duša čistá
tiahnu sa podlahou z mramoru,
plné stoly, 
úsmev s úsmevom preplieta sa
a ja ťa beriem za ruku
na tvoj vysnívaný bál.

Dámy očarujú svojou krásou, 
páni už hlasno hodujú,
naše oči sa v túžobnej chvíli pretínajú,
bozkom zažneme oheň srdca,
než orchester odbije polnočné hodiny,
zabudni na neprajné pohľady,
budeš to práve ty,
čo celú sálu si podmaní,
kráľovná moja nocí,
nocí bezsenných.
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Vyznanie  II

V záplave bezsennej noci
svoj dávny sen som Lune vyslovil,
lásku osudnú, bohyňu nežností a cností,
do náručia nech mi privedie, poprosil,
ako dar nebeský,
Vás, drahá Kráľovná, mi zoslal.

Už pri prvom pohľade
Amorov šíp sa mi do srdca hlboko zabodol,
teraz mi stačí už len zavrieť oči, 
Vaša nežná tvár sa mi zjaví, 
tak hlboko ma zasiahol,
bozkami Vaše telo na lásku pripravím,
na srdci nehou pier jemne sa zastavím.

Váš pohľad je ako víno,
čo mi hlavu pomúti,
keď sa do mňa zahľadíte,
nie je miesto, kde by som ho necítil,
túžbu vo mne prebudíte,
láska mi je chlebom,
bozky sú mi vínom,
tak napojte ma, moja drahá,
bezodnou svojou láskou i svojím telom.
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Vaša tvár mi dušu rozospieva,
vo Vašej blízkosti
stávam sa chlapcom bezbranným,
stratil som síce pojem o čase,
zmysel však našiel som,
navždy sme láskou spútaní,
tak rád by som Vás teraz objal
všetkými nežnými  bozkami.
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