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you just cannot realize
the cigarette smell in your eyes
stupid lies
but i love you
love you

nemôžeš si uvedomiť
cigaretový pach v tvojich očiach
blbé klamstvá
ale ja ťa ľúbim
ľúbim ťa

it ´s all over now babz blue. pripravujem sa na to asi to tak už bude tak
čert to vem. v meste je tma a všade si to brúzdajú tlupy opilcov veď sú koniec
koncov prázdniny a tie ich výkriky mi pripomínajú dotyčného pána. ten síce
nevykrikuje že by už mal podľa plánu byť zasunutý v najzadnejšej časti mozgu
nech si nespomeniem ten je vlastne už asi over ako je over kompletne všetko a
to nehovorím len o sebe proste absolútne over baby blue. tak z čoho potom ten
strach nervozita ako v trinástich keď som vytrvale ako zúfala manželka
hliadkovala pri telefóne a ten hajzel nezvonil a nezvonil a potom už nikdy viac.
malou pästičkou trieskalo do dreveného koníka aby umrel a aby ho to
veľmi bolelo pretože umrieť pod takými malými pästičkami trvá veľmi dlho.
automat stále vyhadzuje kartu karta je neplatná ale ten automat klame
pretože aj viem že kredit je tridsaťdva korún a to predsa nie je neplatná. zbabelo
sa z toho v hĺbke duše teším žiadne rozhovory nič len nekonečné ticho a
postupný koniec. vlastne sa nemám čoho báť. je martin doma? áno nie.
alternatíva je ahoj martin áno to som ja nespomínaš si prvá čo si bol prvý veď
vieš na to sa nezabúda nie nič vážne ja len tak volám mám sa no mám sa.
krvavé pästičky a veď čo je na tom veď krv je sladká a nebolí len búši do
spánkov stúpne do hlavy a občas sa zúrivo nástojčivo naleje aj inde.
prosím znelo tak unavene ako každé iné prosím o pol desiatej keď volám
z búdky. nie je doma prajete si. nie a vlastne ... prečo voláte. lebo ho mám rada
viete ja vás obdivujem že ste to s ním vydržali toľko čo ste vydržali ja mám po
dvoch mesiacoch nervy na cucky ja mám asi ale vážne rada toho chlapa toho
vášho zasraného manžela.
všade sa to víri rozviruje je to také ako hlučné kroky ticho našľapujúce na
mramor na kameň vlečúce sa na záchod dáviace krv červenú krvičku a vôbec to
nebolí akože krv nikdy nebolí teplá a lepkavá len sú aj iné veci na svete ktoré
bolia.
samozrejme že som to nepovedala už som aj niekoľkokrát chcela ale dnes
ten hlas odťažitý a rezervovaný ako slečna na recepcii v nie práve

frekventovanom hoteli tak som nepovedala nič čo som chcela aj keď minule
som mala pocit že ma chápe že sme na tom skoro rovnako rovnako na hovno
s tým jej zasraným manželom.
v nose úplne komplet naokolo naozaj všade sviští a nadáva vietor plným
prúdom voda z kohútikov aj tak z oboch studená ako ruky teraz v marci keď sa
zasa ochladilo tak ho už dobi dieťa dreveného koníka na smrť bez nohy sa dá
síce celkom slušne žiť ale nie je to teda žiadne terno.
nepovedala som nič čo by sa za daného stavu nehodilo ja len že mám
uňho kazetu radšej som bola ticho že on má u mňa tiež jednu a potom ešte pikslu
trávy a puzdro na cigarety aby som nezabudla ale ja predsa nezabúdam nikdy
tak načo to všetko snáď ako poistka aby sme sa mohli prípadne naposledy
stretnúť a obradne si navrátiť požičané majetky. na tej kazete mi aj tak hovno
záleží taká priehľadná kamufláž priam pod úroveň
zlomený v trupe a napoly skrytý za ostatnými kolegami to drevený koník
dotiahol dosť ďaleko číre zúfalstvo mihotavo erží pred očami a už ho aj tak
nikto nepočuje. nepočúva.
a má on vaše číslo no to by teda mal mať niekde určite ho vie naspamäť
ale to jej nebudem vešať na nos teraz určite nie možno niekedy neskôr keď sa jej
už konečne spýtam či jej môžem tykať ale vlastne dnes mi aj ona začala vykať a
tvárime sa že sa nepoznáme že o sebe nevieme čo a ako tak to bude ťažké začať
jej teraz tykať a možno mi to ani nebude chcieť dovoliť ale veď keby jej to malo
byť nepríjemné tak mne na tom až tak nezáleží. a to moje číslo má určite na sto
percent niekde snáď dodávam aby si nemyslela že je to samozrejmosť aj keď to
samozrejmosť je ale on niečo spomínal že ho kdesi zapatrošil tak či ho nechcete
nechať pri srdci asi niekde tam to býva vlastne nechápem dosť dobre všetky tie
srdcové metafory ma hnusne zabolelo ako len mohol ako mohol tak ja vám ho
nadiktujem ešte raz kvôli tej kazete prihadzujem akože mi na ničom inom nejak
veľmi nezáleží a obe vieme že to tak nie je ale nepovieme si nič.
tlčie dieťa slabými pästičkami do hlavy do stehien ako paličky tlčie a ono
to nebolí veď ani rany do hlavy a slabých stehienok nie sú také kruté ako by si
človek pomyslel.
diktujem čísla po číslicach je sedemmiestne a to ju prekvapuje také dlhé
číslo ach áno sedemmiestne naozaj dosť dlhé prečíslovavali nás takže nech sa
potom niekedy ozve a neviete ako vlastne býva doma no to neviem a naozaj to
nevie to naozaj nevie nikto a najmenej on sám takže je to celé iba otázkou
šťastia a pevných nervov koľko dokážem vydržať a zdá sa že už asi veľa nie no
tak ďakujem a dovi a ešte som chcela pozdraviť malú katku ale nebola som si
istá či ženy ktoré volajú takto k večeru kvôli kazetám majú alebo nemajú dávať
pozdravovať malé dcérky svojich milencov.
len ešte trochu sily už iba trošku sily a dielo bude dokonané červené
vlásky sladké ako cukrová vata na vinobraní lepkavé ako višňový sirup tak už
len trošičku sily.
ako len mohol som ja snáď nejaký fenomén ale ja si tie veci pamätám a

vlastne to asi preto už dva týždne nevolal tak sa hneď cítim kúštik lepšie a
predsa keby chcel tak si ma nájde to číslo si zoženie ako vtedy keď som ho ešte
nemala rada cez haldy ľudí ako vtedy keď som ho ešte ani poriadne nepoznala
keby chcel len tak trochu chcel staral sa o to ale vlastne už asi ani nie ale ako
mohol ako môže jeho prvá čo bol prvý a vtedy sa z jaskyne vyvalil hustý
červený prúd pršalo vetrom a mestom a na také veci sa predsa nezabúda.

