slnko a jeho kvety

aký z toho máte pocit
preruší ma terapeutka
no hovorím
cítim sa dosť na hovno
možno sme to všetci pochopili nesprávne
myslíme si že to je niečo čo treba hľadať niekde tam vonku
niečo čo by malo do nás vraziť
keď vychádzame z výťahu
alebo by si to malo k nám prisadnúť v kaviarni
niečo čo sa zjaví na konci uličky v kníhkupectve
niečo čo vyzerá v správnom pomere sexi a intelektuálne
myslím však že láska sa začína tu
všetko ostatné je len túžba a naše projekcie
a „potrebujem“ a ešte potom fantázie
ale to nikdy nebude fungovať
kým sa neobrátiš dovnútra a nenaučíš sa
ako mať rada samu seba ak chceš milovať druhých
láska nevyzerá ako človek
láska to sú naše činy
láska to je keď dávame všetko čo máme
hoci len väčší kúsok koláča
láska je keď pochopíš
že máš silu tomu druhému ublížiť
no urobíš všetko pre to
aby si to nespravila
láska to je prejavovať všetku pozornosť akú si zaslúžime
a keď sa zjaví niekto
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kto sľúbi že k tebe bude rovnaký
no jeho činy ti skôr ubližujú
namiesto toho aby ťa povznášali
láska je potom schopnosť správne sa rozhodnúť
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keď sa rozhodnem zdieľať s niekým život
bolo by hlúpe nespýtať sa samej seba
či je toto niekto
s kým sa budem vedieť stále smiať
aj po dvadsiatich rokoch
alebo ma len pobláznil jeho šarm
viem si nás predstaviť o desať rokov ako
úplne nových ľudí
alebo dospejeme k tomu že si dáme pauzu
nechcem sa dať zmiasť vzhľadom či peniazmi
chcem vedieť či je schopný vo mne
prebudiť to najhoršie alebo to najlepšie
či sú hodnoty hlboko v nás rovnaké
skočíme o tridsať rokov do postele rovnako
ako keď sme mali dvadsať
viem si nás predstaviť v starobe
víťaziť nad svetom
akoby nám v žilách
prúdila stále mladá krv
- checklist
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čo to máš s tými slnečnicami pýta sa
ukazujem na žlté pole
slnečnice uctievajú slnko hovorím mu
iba vtedy keď sa zjaví vystrú sa
keď slnko zmizne
sklonia hlavy a smútia
to čo robí slnko týmto kvetom
robíš ty mne
- slnko a jeho kvety
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