Áno
Ach, áno. Milujem ťa, Mary
Že sa to nedá vysloviť
Keby som to niekedy povedal
Nasadili by nám okovy
Zavreli by nás pre nič za nič
A zahodili kľúče
Tento svet nás nemá rád, Mary
Chcú nám dať šije do obruče
Ostala nám iba minúta, Mary
A potom siahnu po vypínači
Možno tak 50 sekúnd
A vieš, že to nebude stačiť
Len 30 sekúnd, zlatko
Naše šance na lásku sa tratia
Keď nás tu pristihnú smiať sa
Oboch nás riadne zmlátia
Ach, áno. Milujem ťa, Mary
Že sa to nedá vysloviť
Keby som to niekedy povedal
Nasadili by nám okovy
Zavreli by nás pre nič za nič
A zahodili kľúče
Tento svet nás nemá rád, Mary
Chcú nám dať šije do obruče
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Jahňacie kotlety
minulej noci som premýšľal
o jahňacích kotletách od Moišeho
všetci si tak dobre navzájom chutíme
väčšina tiel sa dá bez ťažkostí zjesť
dokonca aj obojživelníky a hmyz
dokonca aj jedovatý lutefisk z Nórska
pred podaním zahrabaný v bahne milión rokov
pripraviť sa dá aj
jedovatý štvorzubec z Japonska
a pri stole hneď
všetkým stiahne hrdlá
keby šialený boh nechcel aby sme sa navzájom jedli
načo by dával mäsu takú sladkú chuť
počul som ako v rádiu hovorí
šťastný králik na králičej farme
zvieracej duši
netráp sa toľko
je tu pekne
sú na nás milí
nie sme jediní
hovoril králik
aby ju utíšil
každého nakoniec zjedia
hovoril králik
zvieracej duši
2006
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9:22 večer
ako
vznikajú
perly
to sa ustrice
nepýtajú
bolestivé
pokojné
dráždenie
nepýtajú sa
ani zrnka
piesku
pokojné
dráždenie
ktoré pozná
iba ustrica
perly sa nikto nepýta
iba ju vykašleš
keď je hotová
08/02/03
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Bez času na zmenu
Niet času zmeniť
Spätný pohľad
Je príliš neskoro
Moja nežná knižka
Príliš neskoro
Aby sme zahanbili mužov
Za to, čo robia
S nahými plameňmi
Príliš neskoro
Padnúť na svoj meč
Meč predsa nemám
Je rok 2005
Ako si dovoľujem starať sa
Čo mám na tanieri
Och, nežná knižka
Prichádzaš príliš neskoro
Stratila si zmysel
Poézie
Všetko je to o nich
Nie o mne

treba chodiť bez starosti
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Nevedel som
Vedel som, že som slabý
Pri tebe nemám priestor
Nemal som odvahu pokľaknúť
Kde nie je moje miesto.
Keď som sa chcel dotknúť
Tvojej krásy mojou rukou
Naskočili mi pľuzgiere a krv
Bez toho, aby som čo len mukol
Samota jasne odhalila
Že tvoje rozbité kolená bolia
A práve to nenarodené srdce pritiahlo
Z reťazí, ktoré nepovolia
Padla si na moju dušu
Nevládneš predsa nad oceľou
A teraz zranenú ju myseľ odmieta
Kým ju nespravíš celou
Teraz už môžem milovať tvoju krásu
Hoci len na diaľku ako hosť
Kým mi môj neutrálny svet nedovolí
Prekonať tvoju prítulnosť
Niekedy som taký osamelý
Že neviem čo treba
Vymenil by som svoju skrýšu nudy
Za malú dávku teba
Nevedel som
Nevedel som
Nevedel som
Ako veľmi ma potrebuješ
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Dosť už, viacej nevládzem
Ó, jablko sveta
nemali sme svadbu na povrchu
to jadru sme vyslovili priazeň
dosť už, viacej nevládzem
niekde musí byť nádej
pre chudobných
a pre boháčov zas hrádze
dosť už, viacej nevládzem
a tie klamstvá ktoré
hovoria o B-hu
akoby im patrila zem
dosť už, viacej nevládzem

už to tak ďalej nejde
možno je čas odísť
12/2/03
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Tma
Chytil som tmu
Pri pití z tvojej šálky
Chytil som tmu
Pri pití z tvojej šálky
Je tá tma toho hodná?
Odpovieš: Vypi to do dna!
Nemám budúcnosť
A moje dni sú zrátané
Prítomnosť nie je príjemná
Len veľa práce na pláne
Myslel som: minulosť mi postačí
No tú ma tma tiež na rane
Mal som vedieť, čo sa stane
Išlo ti to rovno z očí
Bola si mladá a bolo leto
Tak som po tom po hlave skočil
Vyhrať ťa bola hračka
Kým to tma ako cena neotočí
Nefajčím cigarety
Nepijem alkohol
No veľa lásky som si neužil
Pri tebe som sa na nič nezmohol
Hej, zlatko, nie je mi za tým ľúto
Najradšej by som sa ani nepohol
Kedysi som miloval dúhu
Miloval výhľad za ploty
Miloval som skoré rána
Tváril sa, že zavádzame novoty
Ale chytil som tmu, zlatko
A som na tom horšie ako ty

Chytil som tmu
Pri pití z tvojej šálky
Chytil som tmu
Pri pití z tvojej šálky
Je tá tma toho hodná?
Odpovieš: Vypi to do dna!
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Predsa
Je to škoda, je to hanba
Takto ma znovu znosiť
Viem, že mi odpustiť nemôžeš
A predsa odpusť mi, prosím
Skončilo sa to škaredo
Z tvojich slov mi oči rosí
Vraj si ma nikdy nemilovala
A predsa miluj ma, prosím

Snívalo sa mi, láska, o tebe
No teba nenávisť opája
Som nahý a som ohavný
Na vine sme však predsa
Obaja
Zmiluj sa, láska, nado mnou

Snívalo sa mi o tebe, zlatko
Šaty spustené na ramene
Viem, že ma veľmi nenávidíš
A predsa mohla by si menej?
Využil som všetky svoje šance
Nikdy viac ma už nepozveš dnu
A predsa nič nepokazím otázkou
Môžem dostať ešte poslednú?		
Som nahý a som ohavný
Spotené čelo lipne na špine
Obaja sme však predsa
Na vine
Zmiluj sa, láska, nado mnou
Priznal som všetko v tvojom mene
Hoci ma veľmi nenávidíš
Nemohla by si predsa menej?
Je to škoda, je to hanba
Prosba o odpustenie je trúfalá
Skončilo sa to nepekne
Nikdy si ma nemilovala

buďme dnes ráno
trochu milosrdní
pretože sa to pominulo
čo sa to vlastne pominulo?
ako to dosiahnuť
ktoréhosi júla 2007
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Blázon, že som ťa miloval
Musel som byť blázon, keď som ťa miloval
Keď som sa nechal vo veži strestať
Musel som zísť až do priepasti
A teraz nevládzem prestať
Musel som byť blázon, keď som ťa miloval
I keď si nikdy nebola tá pravá
Chytal som ťa s bolesťou ako suvenírom
Jej blúzka a vrkoč sa rozpletáva
Niekedy zvyknem vyjsť na diaľnicu
Zrkadlá majú pravdu v mnohom
Šialenstvo ma však poľahky schová
A hlbšie ako naše zbohom
Musel som byť blázon, keď som ťa miloval
Dovoliť, nech to všetko spadne
Byť ľuďmi, ktorých som nenávidel
Musieť byť nulou na dne.
Unavený, že som si zvolil túžbu
Zachránila ma požehnaná únava
Brány záväzku sú bez zámky
A predsa každý radšej ostáva
Niekedy zvyknem vyjsť na diaľnicu
Zrkadlá majú pravdu v mnohom
Šialenstvo ma však poľahky schová
A hlbšie ako naše zbohom
Musel som byť blázon, keď som ťa miloval
I keď si nikdy nebola tá pravá
Chytal som ťa s bolesťou ako suvenírom
Jej blúzka a vrkoč sa rozpletáva

zrkadlo
v mojej izbe
podľa fotografie
skvelej
maliarky nálad
Biancy Nixdorf
Kemps Corner Hotel
2003
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