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Ornitologická kvintesencia sťahovavých vtákov 
 
CESTOVATEĽSKÝ 
23:45 Dátum Odkiaľ/Prestup/Kam  Pridať do mojich spojení. Celkový čas 7 hod 55 min, 
vzdialenosť 264 km 
�   číy, živ zviraá a vľmi rzmrn bažiny a nprpravujú. Príručná bažina a

prpravujbzplan,zaaždúďalšiubažinuaplaídvzn.Nazaávachurčnýchnaclna

pavvybavnijvýupanáupzaázaný.Spjnčaajúnacujúcichzadržanýchclnýmia

pavýmirgánmi,cvnavmprípadnvracia.Cvnýlízvjhpčíačanájdš

nawww.-ic.

�vlavzilnvzn.ridy

�vlavzipriamyvzň

�prpravabicylvvylúčná

�vvlaujradnýlôžvývzň

�vvlaujradnýlžadlvývzň

  Hodonínu som venovala zvratky v sáčku a obľúbený zápisník. 
  Za škatuľku cigariet a hlúpy dážď. Vlastne to už bola "krabička".  
 
DOMA-DÁVNO 
  Na balkóne nám sedávali hrdličky. Dva sivé holuby, nazerali do okien. Niekto raz vravel, že 
pozorujú ľudí a potom plnia priania. Odkazy Bohu. Záznam správania. 
  Počula som známeho vravieť, že nahej žene muži vždy splnia to, čo jej na očiach vidia. Pokus. Tak 
som raz na balkóne rozopla blúzu. Uleteli. Fajčiac som začala plakať nad malým poprsím, čo 
neosloví ani holubov. Alebo Boha predsa len nezaujíma. 
 
predchádzajúce    nasledujúce  
Zmeniť zadanie   Nové zadanie    Hľadať cestu naspäť    Trvalý odkaz  
PRAHA (nudný hotel na periférii)  
  Po kúpeli zastal medzi dverami.  
Uterák nezakrývajúci podstatné časti. Jemu to nevadí. 
„Máš šťastie, že sa čítajúcemu nezobrazuje výzor píšuceho.  Niekto by iste volal ornitológa.“ 
Dievčatko, sôvä v blúzke bez gombíkov ani nemihlo brvou. 
 
Vvlaujradnývzňprípju30V 
FOTOGRAFIE I (zábery) 
K hádžuc M do fontány 
K vliezajúc  
M špliechajúc  
K nadávajúc 
presvitajúce bradavky M 
čúrajúci bezdomovci  
útek z vane 
 
Všetky výsledky   Vytlačiť   PDF   Poslať e-mailom   Pridať do Mojich spojení   Nastavenie  



 PETŘÍN 
  Prestrčila som ruky pomedzi zábradlie. Mávala. Na pozdrav, útek, úlet.  Asi hmyz.  O pol roka 
neskôr by možno snežilo. Z listov. 
„Uletela by som.“ 
„Kam?“ 
„Domov.“ 
„Nezmysel.  Znova, kam?“ 
  Stiahla som krídla k telu. 
 

�

�ršauračnýalbbirvzň

�vzňalbupvvznivyhradnprcujúcichdťmid0rv

HEZKÁ KAVÁRNA 
  Zamyslene hádzal pohľady po portrétoch. Dámy na stenách. 
(Pekné ženy 
Zvláštne ženy 
Určite urečnené ženy 
Podvádzané ženy 
Ulietané ženy 
Ženy bez matiek 
Ženy bez outfitov). 
 Zamyslene hádžem pohľady po ňom. 
 Precitnutie. 
 „Čo ten uĽĽĽkaný chlapec?“ 
Odpitie z kávy. 
 „Píše mi listy.“  
 „No, a?“ 
 „Má priveľa pekných kamarátok.“ 
Vrátenie obsahu z úst do šálky. 
 
FOTOGRAFIE II. 
M s cudzím psom 
M s nesmelým úsmevom 
K a M pred starým domom 
  Fotil okoloidúci. 
 
NESKORO V ULICIACH 
Samblužný pôb vybavvania cujúcich, cujúci bz cvnh lía naupujú d vlau ln

dvramiprianviširjvdúch. 
„Ľúbiš ho?“ 
„Neviem cítiť lásku.“ 
Slaná dopadla, pohľad späť. 
„Veľmi.“  
 
 
FLÁKANIE 



Bezmedzné, zdĺhavé... 
 
FOTOGRAFIE III. 
K a M na jednom z pražských mostov, neurčitosť, pozadie tma 
M zakrývajúc si tvár 
 
KRIČANIE CEZ BALKÓN, nočná Praha 
„Asi som zbalil čašníka.“ 
„Jäger?“ 
„Jäger.“ 
Víťazoslávny úsmev. 
„Slováci snad neznají telefony...“ Hlas nižšieho poschodia. 
 
Drahý... 

Praha je krásna  

Posielam len pohľadnicu, aby si vedel. 

List pošlem, až keď prídem domov...  

idv , ,6.XI.  

 

 

 

 


