
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

O NÁS 

 

JANA KRČMÁROVÁ/ hudobníčka (klavír, spev). 
Poetka. Umelkyňa s citom pre poéziu a 
kompozíciu. JANA A JA je jej autorským 
projektom. Hudbe sa venuje sólovo (klavír a 
spev) a v komorných zoskupeniach (Ľuboš 
Šrámek, Lucia Pintérová, Peter Kunzo). Jej 
prednosťou je prirodzený prednes vlastných 
autorských skladieb v slovenčine. Vystupuje aj 
v rámci multižánrových a literárnych podujatí. 

 

PETER KUNZO/ hudobník (klavír, klávesové 
nástroje). Absolvent špecializácie jazzová a 
populárna hudba Cirkevného konzervatória 
v Bratislave. Spolupracuje so špičkovými 
slovenskými  hudobníkmi, ako je Ľuboš Šrámek, 
Nikolaj Nikitin, Milo Suchomel, Zuzana 
Smatanová a iní. 

 

LUCIA PINTÉROVÁ/ hudobníčka (priečna 
flauta). Študovala magisterský študijný program 
v nórskom Stavangeri, odbor hra na priečnej 
flaute. Spolupracovala s českými symfonickými  
orchestrami v Prahe a Hradci Králové. 
Spolupracovala s Ľubošom Šrámekom, Eliou 
Kačiovou, Martinom Petríkom. Okrem 
interpretácie arteficiálnej hudby sa venuje aj 
improvizovanej hudbe, najmä v spojení 
s etnickým jazzom a slovenskou ľudovou 
hudbou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WEB/ www.janaaja.sk 

FACEBOOK/ www.facebook.com/janaaja.sk 
E-MAIL/ info@janaaja.sk 

 

JANA A JA 
Vravia o nás, že sme ako rozprávka. 

 
 

 

 

 

astronaut 
 

ruky za chrbát 
abstinuj 

ničoho sa nechytaj 
 

hlboký výdych 
ešte chvíľu 

nedýchaj 
 

koľko času je dosť 
zistíš v pravej chvíli 

duša prázdna 
samovoľne nafučí 

 
žijeme jediný kolotoč 

ktorý sa netočí 
ale ženie 

vláčiš sa vesmírom 
s démonmi v pätách 

a nevnímaš preťaženie 
 

ruky nohy myšlienky 
zabalené vo fólii 

tak aby sa nestretli 
len aby sa nestretli 

 
žijeme jediný kolotoč 

ktorý sa netočí 
ale ženie a nevieš 

si ešte pred vrcholom 
balistickej krivky 

alebo letíš dole 
ku hviezdam 

rozbitým sklám 
jedného dňa keď k nim prídeš 

dúfaj v pocty ktoré dostáva 
 

každý slávny astronaut 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ako to bolo 
 

rozbehlo sa tvoje 
rozbehlo sa moje 
ako deti s loptou 

na futbalovom ihrisku 
skáču cez prekážky 

skáču v Svätom Jure 
žeravé cestou po oblohe 

neotlč si kolienko 
nech ti nezmodrie 

hrozno ťa tu ešte čosi potrebuje 
 

tak sa slnko zľaklo 
tak sa pohlo 

rozbehlo sa vo dvoje 
vyplašene pobehuje vinárom 

hore dole 
po viniciach 

po dvore 
 

rozbehlo sa moje 
rozbehlo sa tvoje 

ako na motorke jedno po druhom 
proti múru 

proti prúdu 
vyžmýkané v preši 

no nezblázni sa kryté tieňom 
v pivnici sa stáča a pracuje 

 
tak sa stalo 
tak to bolo 

stieklo dole briežkom 
a dnes máme 

ako správu vo fľaši 
každý svoje nadbytočné 

neochvejné koliesko 
 

ďaleko 

napínaš siločiary 
aby sa moje nohy tiahli na Sibír 

nedá sa ďalej 
keď sa potknú 

pošleš na pomoc vzdušný vír 
nech ma nesie keď nevládzem 

 
ďaleko  

stvoril si pre mňa brezové bábätko 
ďaleko  

sa musíš dostať 
aby sibírsky mach odmäkol 

 
napínam šťastné konce 

radostné kotrmelce 
keď skončí film ide sa ďalej 

šťastní čo prežili 
blažení z tej frašky 

sú len na začiatku magistrály 
 

ožila 
za plátnom šťastena vrtošivá 

skončila 
previsnutým brezám ľudská zima 

čierne barany 
 

keby som chcela tak poviem  
že na oblohe viseli také mraky  

čo vyzerali ako čierne barany  
že do seba narážali rohami  

a iskrilo to tak  
až z nich strach 

že vybočia zo svojej dráhy  
že nám skočia do záhrady  

rozbehnú sa oproti  
bez ohľadu na slušnosť a na ploty 

 
a keď si vybavili všetko čo chceli  

spokojne sa vrátili tam odkiaľ boli  
jeden vpravo druhý vľavo  

jeden so zlomeným srdcom  
druhý so vztýčenou hlavou 

 
ale dnes nie je žiadne keby  

bola obyčajná búrka  
spadla voda  

praskal elektrický prúd  
stierače nestíhali  

a keď to prešlo  
zostal len čistý vzduch 

 
a keď si vybavili všetko čo chceli  

spokojne sa vrátili tam odkiaľ boli  
jeden vpravo druhý vľavo  

jeden so zlomeným srdcom  
druhý so vztýčenou hlavou 

 

plavák 

nie som si istá 
či nočný plavák stúpa alebo klesá 

či ho stiahli borovice do lesa 
alebo povolali na púť nebesá 

nie som si istá ktorým smerom pozerá 
či sa mu dotočila hlava 

alebo vždy škúli kdesi povedľa 
 

 nie som si istá 
a žiada sa aby sa rozhodlo 

nie som si istá  
a žiada sa aby sa rozhodlo 

bude z neho mazanica vo vetvách 
alebo sa bude túlať nocou 

zemeplaz 
 

javí sa  obojživelný ako mlok 
 

 nie som si istá 
či nočný plavák stúpa alebo klesá 

či ho stiahli borovice do lesa 
alebo povolali na púť nebesá 

nie som si istá 
či nočný plavák je mesiac alebo hviezda 

či ho stiahli chlapci za chvost do plesa 
alebo svieti v očiach nevestám 

 

 

zviera 
 

bol noci rovný deň 
blatom niekto polial cestu 

a nevidel že sa na nej niekto motal 
vytrhnutá sa na chodníku metá 

je zaživa z krvi zviera 
tam sa vylieva 

je v kaluži stokrát prekročená 
 

ktorá zo síl to zviera vedie 
ako spln a nov moria do oceánov  

cúva niekam do tmy s nemou tvárou 
práve dnes sa strieda svetlá s tmavou  

 
dnes aj príšery spia 

len ja zostávam nasilu bdelá  
kde je to biele svetlo 
čo robí zo mňa zviera 
hrdlo mi zviera zviera  

 
zviera ponorené do ľadu 

do ľadu sekajú dieru na návnadu  
cúva niekam do tmy s novou tvárou 

práve dnes sa strieda svetlá s tmavou  
 

za hranicou revíra zavýja  
zabíja zviera 
buď pri mne 

keď strácam svoje zviera  
zo žíl mu láva vyviera  

 
niekto vie byť šťastný 
že je celý  a niekto nie 

a potrebuje prežiť aj pár rán cez chrbát  
niekto vie byť šťastný 
že je celý a niekto nie  

a potrebuje prežiť aj pád 
 

sekvoja 
 

mohol by to byť 
obojstranne výhodný obchod 

ty ma vidíš 
ja ťa počujem 

nikdy nespojíme 
obraz so zvukom 

stále je to  veľká vec 
skoro zázrak 

a zázrakov sa nebojím 
zázrakov sa nebojím 

 
v skleníku 

pestujem sekvoju 
rastie mi stromček v duši 

počujem ťa rásť 
ten zvuk 

ani ticho neprehluší 
nedostanem sa ti 

pod kôru 
farbu tvojho dreva 

môžem len tušiť 
 


