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odkedy býwam v centre, beriem dve table§ magnézia a B-komplexu super forte denne

bývam v centre

a centrá sú špecifické.

jediné. čo si o nich trúfam vyhlásiť, je, že v nich človek nemá na nič čas

- ani na smútok

odkedy bývam v centre, naučil som sa piť kávu a alkohol kažďý deň a v akomkoťvek čase, zaniě z

toho nie som rád, ale, poručenobohu, čo človek narobí...

aje čas aje nečas

naučil som sa, že nikdy nebudem riikde načas a ak náhodou áno. tak tam íúžim nebY'

viem, že ak zostanem v posteli"

všetko mi ujde,

no nakoniec mi zas tak nevadí dívat' sa na chrbty

asúťaže

Poviedka, Mladá poviedka, Mliečne zuby, Hviezdoslavov Kubín...

a človek už sazačínapozerať aj po tých Beniakoqých Chynoranoch, Dilongovej Trstenej a pfia sa

sám seba, či by bola veťká prostitúcia, keby jedno ráno nevyliezal opítý zÚčka, ale z vlaku smerom

na súťaž v prednese duchovnej poézie, apýrta sa sám seba, koťko znátmych asi tú Súdnu sieň uvidí,

ale poznáie to , známi si také veci vždy nej ako náj du. . .

a ajfony a meky a eplvoče, to je dokopy nejakých 2300,na to musím bý jav práci 575 hodín, to by

som ale nemohol bl.t' patologický odchádzač... ešte sú tu rodičia - jeden mesiac kďždý, to je celkom

vefa času



aje čas aje nečas aje polčas

ale tiež čískejky, ktoré v centre stoja toťko , že za to mám doma-doma celý obed aj s malou kofolou,

hm, malé kofoly.

malá kofola a polovičnábageta.

celé dni len švihadlo, betón a slnko.

je náročné uschovať si v centre spomienky,

človek akoby na ne nikdy nemal dosť miesta

niečo musí vyhodiť a občas sa, v chvate, zbaví aj niečoho, čo nechcel.

a potom sa mu to všetko deje odznova,

veťká inventúra deravých spomienok

horučky

tečúce práčky

semeno aslzy

horiace panvice

boťavé zuby

čokolády&radosti

kde si?

ale na druhý deň je vždy lepšie

na druhý deň znamenáísť do školy



stretnúť sa s kamarátmi

nieěo si prečítať

niečo vidieť a počuť

niekam ísť

niečo

zAžiť

a potom sú díZky

a r,,1,hliadky a sny. ktorým sa v centre verí proste Lahšie"

to je nesporné

sú prajdy a sú rajdy a k tejto téme viac písať nebudem.

som ja a som cigáň

nepotrebujem domov, to som zistil móžem kočovať

a skartovať spomienky

aj raz za mesiac

amóžeml<ráčať akráčať

to kým móžem, je to fajn.

kým je na to čas.



lll,t]t,a.

( r,inica)

fton*u ?q t,'ek- lll, ůod. * 7u,iro*-l

iltll ctiaii si ..r idílrle sa" a už sa rrtlr ideii

pot edaii si ..rrriiu.ierr]e sa" a už sa rtenrilovali

1tlto tlic.ic birseri o oclclrádzarrí

itjc tl vl krilčení

a .icho icnlnj ch odtienkoch

( ziibťrilatti c il sltonr ínatlic. ktoré r,olt kclttc tlttr tl i c sťr atttotrltlranl i )

je tl rcpclícii

tl čllsc

() s]ricčni,ch lťrčoch. ktoré sa zalirali srrrlcl"až tlo ktlstí. tla ktlpctlclt. }rltrčrti sr:scciia. pošliaparrú

ilrtrskvtre . lluttťlrrlclvi pircit pirr učirr1, rra tr,ári

l)ccltl nrii na 1cle sec,lenrtllts1'.iazicr,-,jtl ttl nettvcritel"ntl. člrrrck trl,pri l)r\,()l1"l 1ltlirl'acle rtcporcclal^ žc

.ic ziazverir. leIr.iedna jazva.ie natlzaj r.el'ka.lá. kttri,a lrlLl r()7,clel'Lrie bruchtl tta 1rrarú a l"arťr časl'.

:

lllilžtttt.ie to tlilbrťr a ieplšia čllst'" alebcl česk/r a sltrrctrskti čast'. nrtlžno k lrc.j prišit,l. kccl'rozdelili

("csktrsloretrslso. bíra1 l l.criciaclr- a]e dcldIltls iroroř,í čcskr.llcbtl aspclti lak nč"iak přibližně: asi k

rre i prišicl pri poslednorrr vtr.|enskonl zosktlkrr s padiikonl /i,i zťl1l. ktorii už nccxistttje. ale akob1

zl1()\,Ll cltcela crislclrat". ttl tlrusí lrlt"hrtlzn1 ztrriitrlk. ile,iti rlinl.jllzvu a potorn.,, rziat'. trcclia1'. nc-

chat-. l,ziat'. oir.iat'" pritťrlit'" urazit'" ptlšliirpirt':1o zattcchá"jazvl,tlie lclt Itatele, Niektoró z tÝch. ktoré

tllli Ltlt ntrhách a precilaktiacir r-rrčite vznik]i pri zosktrktlcir alcbo por.ltllrtrc rrcbczpečrrých vel"it-nski'clr

trlatttilroclt,Ostatrló sťt c]robttr-( jiizr.,1,. ahé rrrrrži a chlapci rrliira]i_ rlikttr si Itepattlálá. ltktl 1rrcsl,tc ,

r,lrtikli. ani odkedv tatu sťt..ia márrl 1cln clr,c.iazr,r - ptl chirirrgicktrtli oCstránerii ztlaniicntlk - a lrr"i-

iictrl si iclt partrátat' naržd1.



,\}c sPlit'k te.i Časti tl vrkrtlčenl. ktora. ilktt stll,ti rtž sptlttlctrlrl..ie a.i 0 spo61illaltí. ntl zítrclr.ert o zabťr_

,.laní - na cióležité okanrihr,. tic. ktorci patria clo clenníka. r,šetkr trirroclenittr,. krštinv_

zitttrrcnirtr,..kariórr. stll. dlitIle. oči.,.

lr liiŠtne. lrickcci1 sí ncr-ienl spottlenťtt'. aki rriá kto oči alebo rtrkr,alt:trtl krk alebo nostré clit:rkr. elc

l Žtlr si pirtttiitlittr. akÓ r Írttl aleho kťivr-r pi.ic" aké íir.|čí cigarct\. aspoli zlrrr.rba" či krátke irlcbo dlhó. či

s rtittti rrzerá. akoh1 mal ccz ťrstir ticž.ieclrltr dlhťl.iazr,rr. alebo lratl;lalt. r,r,zerá s cigareloit nádherrlc.

ako PredPtll'eci'Čolrtlsi kr/rsrreho. áno. natlz-iti" sú l'trclia. krorí rcztttťt cltl rrrk1 cigarctu a_ie y t6lTi

iŠctka grťtcia sYeta. Poézia pisaná r,tt rtl]'titlttl lcrši. alc to. žc.|c rolltr. ncztlat,ttetrá. že ncmá žiirdrrc

prar iillii - takisto ako iiričenic ci,,arici.

..lJirrrrbul'klr. kúp rtri cigltrctr ."

..,Alitl',)"

-.ltl.ie.ietino- ja la|Činr r'šctko čcrt'cltri a kriitke.'t lrorcdal raz.[r_rciitc iederr r.cllrri rlrIaclÝ čltrr,ek. kerl"

tttti slrihala bradu" abr- sa už o lit,t ncpotkÝrral.

l lkžc. z ttlht-l.jasrlc vr,lrlÝr a. že ...

Ž.e nikttl nenlÓŽc trr<]it'. že sliepky nic sú st'ahtrvar,ó ltťrk1,,. prettlže nikril,cl'alck<l rrezalctia..ltltlžtttl

stt tlcdtlhrtll'ol'ne tlest'altoYavri- r'ntnoltilrrl nri pl,ipolnírra,jťt nit-koltcl. ktlhti nenttjžcttt nrcnorat,. lebrr

.icdine. c'o br si z tolro r,'zala._ie. že.jr-r prirtlrrrár,an l< slicpkc. trtltsíto lrvr'útrpné ccli žiyot niekotrrlt

tťrŽit' PorclzLtI'tlieí' lt ien sa pritclill clír at". ako sa i árrr .jehti "iirzr,k čt;raz r iičšrrli r.z,J'al'r_rIc a ako nrrt

i'irclia cio ktltllentáror Pišrr. žc su tie básne náclhcrni. alc otra rrclicii bitsrrc. 1rrctožc sa ncrynlu.jťt. tltla

ridÍ- Ž.e.|u Prirtl',nirlant k sliepkc a. samozfL,.itlte. ak,l kazclá il]ii]lla. sa aj ona rrlýli. l)r-irtll,t.tlirirnr.iu

ttltiŽ skór k lonru slrrku. prrcd ktorÝrrl sa ttcclalo ilkr_r,t'a člol,ck ltl1,Iastnc alti nechcel at k tolrrtl_akrl

srlre hrali beclntirrtcrn a nikd1 llla nenlLlscla trcchat'\},lrt,at". K ttlttru. žcpcr.sleclirá ptrlitlka. klrlrťl ullt_
_t

lila"chutí lror,šieakoprvá"kttlrťtsonrkcdr ur,irril ia.akýzr,liištrr1 koiobchntágerrealógiapolieitlk.

Slcpačích \,\\,arov a polrladcní. ktorti nikto nel,ide,l" ale kažctý redcl^



1np poitlai1 oclclrádza.jrr lrbičované sptltllietrk1. aktl t'nžko preskakLr|ťr nástrah}'r'ečnilro rrticlrá-

i]zirtlia clrl špirál1 D\A a č.oirosi. čtl rredokiižcnl p011]ťll(ivat'tak" abv nli to nePriŠlo lrrtlz,ne stnieŠlte.

i
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trochu o Bratislave a trochu o mne

Občas

je mesto kruhom.

Bránicou zdúvajúcou sa pri smiechu. Inokedy viečkom,

po ktorého okraji sa kÍžem ako s]za. Balansuiem na membráne toho, čo znamen á cJnu

a toho.

čo ie už von.

V meste je mojím najlepším priateťom Cas.

Výklady obchodov sa menia každým ročným obdobím, pripomínajú mi stolný kalendrár starej ma-

my z iného mesta - nikdy ho nemenila,takže u nej každý rokvyzeral rovnako - vžďy táistá idylická

podoba j aryletaj esenezimy.

V tomto meste je, našťastie, Čas šialencom.

Preletuje ním ako šarkan a rozviruje veci,

ktoré r,ýrhol deťom zrúk.

Amulety prejdené autom stekajúce do kanálov detstva. Chytá mazaruku a vodí ma po všetkých

baroch

- popri oknách s fetujúcimi rodinami a podchodoch s milujúcimi sa bezdomovcami.

Niekedy, keď vyjdem do mesta ešte tesne pred svitaním,

stretávam v ňom exotické divoké zvery, šelmy, hyeny attgre,

pávy s fantastickým perím. Keď započujú zvon prvej električky,

rýchlo sazase ukryjú.Byst4ými očkami potom celý déň, výrvalo, nazerqúspozabilbordov aban-

komatov.



Jc, zr 1aštne \,_yrastat \- meste. ktoré nie je domovom.

ktorého nie som obr r atei'om. len

,"ečným návštevníkom.

Občas mi jeho ulice prídu ako dlhé ruky mileng61, prepletených kdesi ďaleko odo mňa. Inokedy.

podťa vóne. mi pripomínajúr skór nedeťu a narodeninové oslavy.

Ked' sa Čas na chvíl'u vzdiali, človek si niekedy pripadá ako stredoveký rytier v hračkárskom brne-

ní.

Prechádza parkmi a námestiami a má pocit. že dozoruje tomu kráLovstvu. Je mu smiešne

a osamelo.


