ČO AK ÁNO (DYCH JE VŠETKO)
Husi sa vinú po nedlhom brehu.
Nevedia sa odhodlať.
Vzopäť krídla v ústrety diaľavám
im bráni svieža vňať.
Musia byť neustále v strehu.
Za trstinou striehne totiž človek.
Chce ich vyslobodiť zo záhuby pochýb.
Husi netušia čo za lubom má.
Nevie to ani on sám.
Má strach.
Keď otočí kľúčom, cíti sa v bezpečí.
Už sa zamyká aj pred vlastným svedomím.
Včasráno snaží sa uniknúť.
Na uliciach len samí nechápaví zločinci.
A v ústach neurčitá trpkosť.
Na počiatku stálo zhromaždenie,
kde súdili dcéry hanebné.
Vzdorovať nemalo zmysel.
Prinútili nešťastnice prisahať,
že budú žiť životom bez pretvárky.
Vedeli kto ich poslal do púšte,
no nemali mu to za zlé.
Vodu živú pre ne nosil.
Sršali vďakou za vyhnanie
a ľutovali, že stavali sa na zadné.
Spoliehaš sa na svoju neúčasť.
Veľmi sa ale neteš.
Boli tam všetci z rodokmeňa Prvej.
Nie si žiadna výnimka.
Každý musí vystúpiť na najvyšší vrch
a odtrhnúť si strapec hrozna.
Aj ty ho spoznáš, keď dôjdeš na kraj sveta.
Aleje líp tiahnu sa pobrežím.
Uplynie ešte mnoho rokov,
kým spoznáš pravdu.
Veľakrát sa možno spáliš.
Nič nepadá len tak z neba.
Bez prekážky ani na krok.
To všetko k tomu patrí.

Ako chutí med okúsili mnohí.
Spýtaj sa niekoho skúseného.
Oplatí sa čítať medzi riadkami.
Zavše sa do nich strčí dáka voš.
Nezatváraj oči pred plačúcimi matkami.
Neodplaví to kašeľ vetra jesenného.
Čo takto dvíhať vyššie nohy.
Najväčší trest je nečinnosť.
Za nechtami plno špiny.
Prosba v hluku zaniká.
Zástupy zástupov natŕčajú dlane.
Ktosi im veští z ruky.
Ukrývajú v nich kúsky svojho leta.
Smiech nie je hriech.
Tak sa trochu uškrň.
Kúp si čosi na seba.
Lebo ty si on a ona je ty.
Darmo namietaš.
Na slová textu sa rozpomeň.
Dýchaj pekne zhlboka.
Nakoniec sa to spraví.
Hlavný je pohyb pohrudnice.
Sleduj pozorne kam ťa dovedie.
Ale veľmi to s tým vzduchom nepreháňaj.
Ranná zora dáva vyniknúť výstroju.
Vo svetle zračí sa odhodlanie.
Je na ňom napísané: začiatok pôvodu.
Prestaň mrhať šancami.
Radšej si ich stráž.
Napriek tomu, že sa zvečerieva
jasne vidieť zátoku
úžasnú a nedotknutú
presýtenú podobenstvom.
Krajine kraľujú kŕdle lupeňov.
Dámam je akosi riedko.
Husičky nadžgávajú sa burinou
a niekto stratil kľúč.
Snáď zmení sa to s rodinou.
Dych je všetko.

