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Zdenka Mahajová

OTÁZNIKY



So zaviazanými očami ochutnávam život. 
Hovorí sa, že chute sú vtedy výraznejšie.
Začínam chápať,
že ich môžem spoznať
len vtedy,
keď otvorím oči.
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Otázka

Otázku vážnu kladiem sama sebe.
A odpovedám otázkou.
Čo robím tu a v tejto dobe?
Či naháňam sa za láskou?

Bolí ma, čo sa deje pri mne.
Ako mám všetko milovať?
Nemôžem pomôcť tebe – a ani ty mne.
Na koho to všetko zvaľovať?

Prečo? Pýtam sa, hľadím hore,
na mňa však ukazuje prst.
Počítam svoje vlastné skóre,
zo svojich vlastných pijem pŕs.
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Dar

Na svet si prišiel z Božej vôle,
na cestu požehnal ťa Pán.
Sám si chcel splatiť dlh a bôle,
sledovať svoj a Boží plán.

Len ty ho poznáš, zatvor oči
a svojím srdcom daj sa viesť.
Láska a radosť, čo ti doň vkročí
je tvojím právom, bojom sa nedaj zviesť.

Na svet si prišiel z Božej vôle
prežiť to, čo ti chýbalo.
Zakúsiť slávu, či padnúť dole,
zahrať si tie relatívne role,
odhaliť svetlo, čo sa skrývalo.
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Zrkadlo

Zrkadlo nastav svojej tvári –
uvidíš strach, vinu, nádej.
Neposuň iným, čo ťa kvári,
vyrieš si sám svoj životný dej.

Len to, čo cítiš, to je pravda,
rozum do citov nepatrí.
Ak cítiš vinu, budeš platiť,
kým zo srdca sa vytratí.

Zrkadlo nastav svojej tvári
a smelo do očí si hľaď.
Všetko, čo v nich je, to je stály
neúprosný a krutý kat. 
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Oľutuj, popros, zmy si vinu,
čo do očí ti vhnala strach.
A keď v nich nájdeš viery silu,
na cestu srdca sa zas vráť.

Neodsúdi ťa za tvoje činy
zákonov svetských vydanie,
neodsúdi ťa nikto iný,
len tvoje vlastné svedomie.

Zrkadlo nastavil si správne,
videl si svoju pravú tvár.
Obrazy v ňom, tie nie sú klamné,
len ty máš možnosť zmeniť tvar.
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Tak stane sa ti život rajom
a budeš šťastný na Zemi
a poďakuješ každé ráno,
čo zažil si,
a blažený
Stvoriteľovi povieš – áno.
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Potopa

Ako v sne kráčam svojím praskajúcim mrazom,
hľadajúc konár na zachytenie.
Jemnosť mojej duše je nazývaná kazom,
vysmiata tými, čo láske vravia – nie.

To slovo ako grafitová clona
nakreslí na mňa čierne obrázky.
No láska nemôže byť zneuctená,
veď nevie dávať otázky.

Pochopiť rozumom je však ťažko,
o ničom inom netušia.
Len snom je môj mrazivý praskot,
pravdou potopa jej náručia.
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Hviezda

Víťazný výkrik dosiahol nebo,
na ktorom hviezda žiarila.
Prišiel jej čas zas na Zem sadnúť 
a matka dieťa povila.

Vietor onemel, stíchol čas,
na zázrak celý vesmír hľadí.
Rovní sú všetci. Zrodení z neba.
Či je to on či ja, a zas a znova...
iba sa vrátiš, kde si doma,
zrodenia zázrak, smrti jas.
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