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Pri príležitosti blížiaceho sa konca sveta v roku 
2012 som si na svojom webe robil poriadok s 
pesničkami a zistil som, že niektoré prestúpili do 
kategórie "pasé". Z rôznych dôvodov. Lebo ob
sahujú symboly a odkazy z doby minulej, takže 
ich má stále menej a menej ľudí šancu pochopiť. 
Lebo boli písané pre konkrétneho človeka, chví
ľu či náladu. Lebo sa dočkali nejakej novej ver
zie. Lebo ich už nehrávam a ani neplánujem 
nanovo nahrávať. Lebo... Keď som ich počúval v 
tom surovom origináli spred dvadsiatich piatich 
rokov, dýchala na mňa minulá doba. Viem, že 
novým natočením by sa to všetko stratilo. Už 
mám iný hlas, som iný človek.
Bola to dilema. Objektívne povedané – tie pies
ne a ani ich nahrávky nemajú nárok na to, aby 
boli na nejakom oficiálnom albume, ku ktorému 
by som sa priznával. Na druhej strane – je pár 
ľudí z mojej minulosti (a možno sa ukáže, že aj z 
prítomnosti alebo budúcnosti), ktorých by to po
tešilo. Stará kazeta, na ktorej ich majú, sa už 
možno obohrala alebo zahodili kazeťák.
Výsledkom môjho duševného boja je rozhodnu
tie vydať to ako audiofíliu. Ako svoje nulté CD  
zo starých nahrávok. Urobiť tak hrubú čiaru za 
tým, čo bolo a už nebude. A nejakým spôsobom 
zabezpečiť, aby každý, kto si ho kúpi, mohol mať 
pocit, že si nie sme úplne cudzí. Aby to bolo také 
malé rodinné cédo.
Kadejaké fílie (bibliofília, audiofília...) sú po
stavené na výnimočnosti. Zvyknú sa robiť tak, že 
ich autor niečím zosobní (napríklad ručnou 
prácou), zunikátni (napríklad každý výtlačok je 
s iným obrázkom), zovzácni (malý náklad – ku

sovka) a zluxusní (nahodí vysokú cenu). Mňa 
zaujíma len zosobnenie a zunikátnenie. Nemám 
zájem obmedzovať náklad (je mi jedno, či bude 
päť alebo tisíc kusov) a nechcem to zluxusňovať 
cenou. Ak, tak akurát iba tým, že k hodnote pris
peje aj kupujúci. Kvapkou svojej duše.
Piesne sú z dvoch mojich vývinových období. 
Z vysokoškolského (nahrávané na pás v IRŠ 
TLIS) a predkristového (nahrávané v obývačke 
na kazetu, jedna z nich je pretočená v demo 
kvalite v „štúdiu“ u Uhroša). Na výške som hrával 
s Jarom Mušinkom a pár piesní máme spoloč
ných (autorsky aj interpretačne). Piesne som 
zoradil približne v takom poradí, v akom vznikli. 
U niektorých sa to dalo jednoznačne, iné sú na 
svojom mieste iba približne.
Ako som sa rozhodol urobiť z toho audiofíliu? 
Tak, že každý audiofilský kus céda bude v book
lete obsahovať priestor pre mňa aj pre jeho bu
dúceho majiteľa. Vznikne tak duševné pokrvné 
bratstvo medzi mnou a ním. On možno len niečo 
o sebe napíše, ja zareagujem krátkou 
veršovankou. Alebo sa do toho pustíme 
odvážnejšie, on nahodí svoj dramatický príbeh, 
ja mu naspäť odpálim text alebo báseň. 
Vytvoríme Písmenkové objatie. Pokyny pre 
záujmcov sú na mojom webe.
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1. Spíš
spíš pokojne spíš ja smutný lístok ti píšem
sen o mne nesníš bez neho sa už zaobídem
dávno nesídlim v bezpečí tvojich dvoch krídel
sníva sa ti s tým ktorého som tak znenávidel

mal som túžbu byť s tebou stále
mal pocit že ti patrím
viem pravdu kruté finále
strácam ťa v súboji s ním

smútiš keď vravím že vrátiť sa to späť nedá
tvoj sen byť vždy s ním bol omylom teraz si bledá
lúčime sa s tým že odteraz si navždy moja
ja ti uverím no rany sa už nezahoja

mal som túžbu byť s tebou stále
mal pocit že tvojím som
viem pravdu som vo finále
porazeným víťazom

Na intráku som sa naučil na jednej piesni z Jarovho spevníka 
pár základných akordov a požičal si ho na víkend domov, že si 
ich budem na nej skúšať. Ale asi to bola náročná cesta, lebo 
som stihol zabudnúť melódiu. Tak som doma dočasne 
vymyslel vlastnú. Keď som sa vrátil do Blavy, Jaro mi 
pripomenul originálnu. A aby tá moja nezostala nevyužitá (veď 
predsa musí byť geniálna), dopísal som si k nej vlastný text. 
Tak vznikla moja prvá pieseň. Písal som ju ako baladu, zo 
školy som si pamätal, že balada by sa mala končiť niečím 
tragickým. A tak sa v prvej verzii končila: "...ja ti uverím, až 
keď nás dvoch spolu vylovia". Na žiadosť ženskej časti 
publika som to neskôr odbaladil a ukončil: "...ja ti uverím, no 
rany sa už nezahoja."

2. Slzy
slzy nájdu cestu dolu tvárou
vryjú značku smútku pamäti
požičajú svoju slanosť šťastiu
keď chlapec „Si krásna“ povie ti

rozpúšťajú hrdosť v očiach mužov
sú najlepšou zbraňou nežných žien
smiech im nie je vecou celkom cudzou
svedčia ženám všetkých krás i mien

sú to kvapky rannej rosy
letný dáždik v parku snov
život ti ich stále nosí
so smútkom aj s radosťou

rozpíjajú napísané Ahoj
bielia soľou tvoj svadobný kroj
rozpíjajú napísané Zbohom
ktoré vraví že už nie som tvoj.

sú to kvapky...

Slzy ma uchvacovali ako univerzálny komunikačný, 
donucovací, smútočný, radostný či očistný 
prostriedok. Túto pieseň som im zložil ako "tribute". 
Škoda, že je už pomaly pasé, lebo časť "rozpíjajú 
napísané ahoj" je v ére emailov a elektronickej 
komunikácie ťažko predstaviteľná. Do písmeniek na 
monitore sa nič nevpíja, verte mi, mám to odskúšané.



3. Slepec
kráča s bielou paličkou
občas vráža do ľudí
s nádejou tak maličkou
že raz zrak sa prebudí

v svete čiernych pohľadov
dievča k sebe privinie
stále plný dohadov
či je krásna a či nie

vystrie k nej svoje ruky
prstami hladí jej tvár
vystrie k nej svoje ruky
prstami hľadí na jej tvár

čakajúc slová o kráse
dievča mu dáva lásku
on pozná krásu len v hlase
tvár vníma ako masku

závidí všetkým mužom
ktorí ju chvália pohľadmi
závidí jedinému
ktorý ju zvábil pohľadmi

kráča s bielou paličkou...
...že raz lásku prebudí

Čo tým chcel autor povedať? Autor tým chcel povedať svoj názor, že ten, kto 
nevidí krásu objektu, ten si daný objekt nezaslúži.  Nezáleží na tom, či je slepý 
naozaj alebo symbolicky.  Autor si tu tiež minul právo na jediný povolený 
pokus o zrýmovanie slova láska (v tomto prípade láska/maska), ktorý v živote 
každý autor má.
Túto pieseň som vždy spieval sám, no pri nahrávaní sme museli urobiť 
výnimku. Toto praveké nahrávanie na pás zo šesťdesiatych rokov malo 
nevýhodu v tom, že sa nestrihalo, nemixovalo, každá chyba zostávala. A ja som 
sa pri súčasnom spievaní a hraní  vždy niekde pomýlil. Pri hraní naživo to 
nevadí, ale na kazete vadí. Tak sme to vyriešili tým, že ja som sa sústredil na 
gitaru a Jaro miesto mňa spieval.

4. Ty si ale poleno
čakám čerstvo oholený pitralónom vonia tvár
na rozkazy svojej ženy vrtkej ako sekretár
začíname jednoducho v rámci ženskej taktiky
(schytám) propagačných päť zaucho a už hľadám gombíky

ty si ale poleno už to malo byť dole no
jak to mohlo také tela dotiahnuť až na manžela
ty si ale poleno už to malo byť dole no
konečne to ide ba nie daj niečo na čítanie

netrvalo mi to dlho asi tak dve kapitoly
kým som hore všetko strhol kým som našiel horydoly
ďalších vecí k tvrdej skúške či obstojím ako chlap
napríklad hneď na fertuške zo dva zipsy značky FAB

odložil som milí moji posledného Mohykána
odteraz mi zrazu stojí v ceste už len jedna brána
čakať že aj sama spadne na to veru nemám nervy
tak to skúšam nenápadne otvárakom na konzervy

Slovíčkarenie v piesňach má tú nevýhodu, že 
symboly môžu prestať byť symbolmi. Že 
pojmy môžu zastarať či vymrieť a pieseň sa 
stáva štrbavou, v najhoršom prípade bezzubou 
(ak to zasiahne záverečnú alebo hlavnú pointu, 
ako v prípade inej piesne "A nič"). V tejto 
piesni sa vyskytujú dve slová, ktoré už 
málokto pozná, ale v dobe jej vzniku boli 
jednoznačnými symbolmi – Pitralón a FAB. 
Keď ju občas zaspievam teraz, Pitralón 
nahrádzam áftršejvom, ale s FAB je problém – 
nachádza sa v rýme, nie je ľahké ho vymeniť a 
nikto ho už nechápe ako kedysi – ako symbol 
zámku tej vyššej kvality, ktorý sa nedá 
jednoducho otvoriť. Takisto "daj niečo na 
čítanie" už pomaly zaváňa archaizmom, dnes 
by sa hodilo skôr niečo ako "hoď sem tablet". 
Ešte šťastie, že manželia stále existujú a 
otváraky na konzervy sa stále používajú.



5. Sľúb mi
súsošie dvoch zaľúbených na pozadí bielej steny
nerušme ich radšej nie
okolo sa každý mýli že tých dvoch nič nerozpíli
a predsa je to lúčenie

sľúb mi že nebudeš plakať
keď ti teraz odídem
veď aj ja viem čo znamená čakať
viem ako chutí prázdny deň
vtedy človek žije iba z toho
posledného pohľadu
sľúb mi že nebudeš plakať
ja tebe tiež

ďakujú si dlaňou v dlani za splnenú náruč prianí
za ten ich malý veľký svet
medzi sebou čosi taja asi to že budú traja
aj keď to ešte vôbec nevidieť

sľúb mi že nebudeš plakať ...

Túto pieseň som naozaj napísal o jednom skutočnom súsoší 
dvoch zaľúbených, ktoré som videl v nejakej galérii (že by v 
SNG?). Obraz má dva rozmery, socha tri. Ja som pridal ešte 
štvrtý  čas (príbeh). Možno len v mojej hlave. Ale nejako 
podvedome som presvedčený, že ten štvrtý rozmer tam  
vtesal už autor a ja som ho len prečítal.

6. Jej kniha lásky
jej kniha lásky je stále čistá
ešte niet muža čo by v nej hral
pre pero jediného jej stránky chystá
aby ju celú zapísal

nehodný lásky predsa milovaný
kradne jej obraz budúcnosti
sebecky žiada bielosť prvej strany
a láme pečať nevinnosti

padajú stĺpy dievčenských snov
a tichá jazva leptá jej česť
život už prestal byť iba hrou
kam cesta s hanbou bude ju viesť

večer čo večer nájde si chlapa
nechce si priznať čím mu je
že sa z nej stáva rozkoší mapa
peniazmi česť si gumuje

Dlho sa táto pieseň volala Prostitútka, lebo vlastne o 
tom je. Ale nakoniec som názov zahmlil. Opisuje jednu 
z možných ciest k tomuto remeslu v duchu romantickej 
literatúry a naivizmu, čo vo svetle dnes najbežnejších 
"ciest" vyznieva úsmevne. Inak sa nedalo, veď v 
socializme neexistovali prostitútky. Táto verzia je už 
teda pasé a je čas napísať aktualizované verzie 2,3,4... 
Tie budú v duchu kapitalistického realizmu o 
privyrábaní si k štúdiu na univerzite, o spôsobe úniku z 
osád, o zlatokopectve... ale tie peniaze sú tam stále.



7. Semester
semester končí skúšobné začína
skúšky a ženy to sa v hlavách prelína
čomu dať prednosť túžbe či umu
čo viacej chutí pusa či fľaška rumu
na na na ná na...

človek by neveril koľko sa za mesiac zmení
pcháš múdrosť do hlavy
až kým v nej miesta už neni
náš skromný charakter málokto si dnes cení
ja sa mám učiť kamarát sa mi žení
Ďuri sa učí a nám sa strašne lení
treba si užiť veď nie sme žiadni chreni
Burčiak číta tlač izba je plná Smeny
Pepe sa fláka má LHK v zasnení
na koho myslí duševne tu zas neni
Jaro len leží čumí do bielej steny
teraz sme často v obleku navlečení
navoňaní vyfintení namydlení
učesaní oholení unavení ...a dutí
docent si myslí akí sme vycivení
keď na nás pozrie začneme byť zelení
a tento príklad máte zle vyčíslený
snáď sa nám zíde obálka cudzej meny
ak to dobre skončí budeme deti šťasteny
ak to zle skončí budú personálne zmeny

skúšobné končí semester začína
pusa je sladšia chutí deci vína
na leto sa dáme troška vylebať
konečne si môžme bez následkov 
za...spievať na ná na ná na ...

Táto pieseň je príliš konkrétna. Napísali sme ju spoločne s Jarom po skončení skúšobného obdobia v eufórii, že sme postúpili o 
level vyššie. Preto sme tam menovite skoro všetci, ktorí sme vtedy spolu na intráku bývali. Ďuri, Burčiak, Jaro a ja. Áno, tak to 
bolo vtedy, ale dnes už nie je. Už nie je taký čiernobiely rozdiel medzi semestrom (keď sa nič nerobilo) a skúšobným (keď sa to 
všetko muselo dohnať). Už nič neznamená pojem "obálka cudzej meny". A už ani "dať sa vylebať – ostrihať nakrátko" nemá 
taký obsah ako vtedy, kedy boli dlhé vlasy vyjadrením postoja. Smena boli noviny (terajšie SME). A objavuje sa tam aj skratka 
LHK, ktorú sme vtedy často používali. Nápoveda  prvé dve písmená znamenali "Ležanie Hore".

8. Po kúskoch
nenadávaj ak ti niekto
prinesie len jeden kvietok
keď ty chceš celú kyticu
priložiť si nežne ku lícu

po kúskoch úsmev z krásy kvetu
chvíle šťastia spletú 
v kyticu k svadobným šatám

never chlapcom čo na teba
otvoria hneď veľké ústa
vysypú z nich more pekných slov
s práve vymyslenou adresou

po kúskoch tvár mozaiky hľadáš
keď sama do nej vkladáš
skutočné kamienky snov

napíš prstom na zrkadlo
spravodlivý rozvrh lásky
dnes troška zajtra možno viac
neprekročiť prídel na mesiac

po kúskoch stojí viac jak veľa
dosiahnutie cieľa
za ktorým ďalšieho niet

Keď dievča dovolí, aby sa išlo rýchlo na vec, zabíja 
to v chlapcovi básnika. Aby som nás zachránil, 
napísal som pre také dievčatá utlmujúci song. 
Pesničkový Rohypnol.



9. Pavučiny v hlave
pavúk tká si svoje siete kde ho nikto neruší
čo sa teda čudujete že ho ťahám za uši
vybral si za tichý kútik moju hlavu lenivú
tá ho veru nedonúti rýchle meniť za inú

mám pavučiny v hlave a viem že sú v práve
prenajať si to čo nemá dej
mám pavučiny v hlave a viem že sú v práve
pozerám sa cez ne na nádej

pavúk pavúk čo ťa živí čím si v hlave tíšiš hlad
z čoho tkáš ten záves sivý Pavúk nie si kamarát
iní ľudia ponúknu ti nenávisť nervozitu
na mne ti však najviac chutí prázdny život bez citu

mám pavučiny v hlave a viem že sú v práve...

pavúk viem Čo ťa tak ľaká je že sa zamilujem
preto mrežu svojho vlákna tkáš mi na každý
   môj sen
a tak hľadám dievča také chcem mu hravo
   naletieť
ktoré kúty krivoľaké v mojej hlave zametie

mám pavučiny v hlave a viem že sú v práve...

Mal som také obdobie, kedy som sa snažil potlačiť svoje 
negatívne emócie. No po čase sa mi zdalo, že sa mi to podarilo 
iba preto, lebo som potlačil akékoľvek emócie. A za tými 
pozitívnymi mi bolo celkom smutno. Tak som o tom napísal 
pesničku.

10. A nič
narodila sa v znamení panny poraďte čo s ňou
má pre mňa len pohľad chladný a ja s radosťou
dal by som jej svoju dušu brutto Aj s obalom
aby čo sa panny týka len znamenie zostalo

sladučké slová šepkám jej znova
a znova jak Casanova ...a nič
minul som na tú retiazku zlatú
pol platu svojho tatu ...a nič
moja hruď chudá podobu suda
od džuda nadobúda ...a nič

môžte mi veriť že moje reči každého rozkývu
od nich by aj v plote kôl vstúpil do kolektívu
no ona stále nerozhodná nechce pochopiť
že len láska pitá do dna dokáže ďalej žiť

sladučké slová ...

začala vo mne pomaly ničiť hrdosť Slováka
tak som jej čítal vybrané state z knižiek Plzáka
pochopila len čo chcela to už býva tak
venovala mi k narodeninám froté uterák

sladučké slová ..

konečne som ju nekompromisne zahnal do rohu
pridelil som jej to na schôdzi SZM
ako konkrétnu úlohu

Vtipná pieseň o strastiplnej ceste mládenca k tomu, aby dievča o vienok prišlo. Bohužiaľ v sebe 
obsahuje veľa dobovej symboliky a odkazov (a to dokonca aj v záverečnej pointe), takže je dnes už 
vlastne historická a nespievateľná. Plzák prestal byť všeobecne známym symbolom sexuológa. 
Málokto si už pamätá na prvý diel "básnikov", v ktorom bola studená sprcha a froté uterák dobrým 
prostriedkom na odbúranie sexuálneho napätia. A to, že existovalo nejaké SZM, kde členovia plnili 
konkrétne úlohy, ktoré si sami dávali a zapísali do knihy členov (a ak nedali, prideli im ich predseda 
– a to bol aj prípad záverečnej pointy). Objavuje sa tu nelogizmus "netto aj s obalom", ale správnemu 
vyjadreniu "tarra – aj s obalom" nikto nerozumel, tak som sa prispôsobil publiku.



11. Ty moja akurát
keď ti poviem Ty moja malá
vyplazíš mi jazyk zblízka
na znak svojho stanoviska
ja nie som malá...  

tak to skúsim Ty moja veľká
netrafil som do čierneho
odpovedáš drobnou pehou
ja nie som veľká...

ty moja akurát
v očiach sa ti hrajú skielka
ja ťa mám práve takú rád
že si v niečom malá v niečom 
veľká...

tak sa maj a rýchlo napíš
keď sa slzy tiecť neboja
vtedy viem že si len moja
a krásne malá...

takí vraj sú všetci chlapi
vždy keď držíš pevne v dlani
kľúče mojich unikaní
si krásne veľká...

Je písaná pre konkrétne dievča, u ktorého 
som si po čase začal uvedomovať jeden 
paradox – že tak ako je ona v niektorých 
veciach malá a ja sa len blahosklonne nad 
ňou z výšky usmievam, tak je v iných 
veciach veľká a ja skrývam pod jej 
ochrannými krídlami. Táto mantinelovosť 
bola v priemere vlastne akurátnosťou a tak to 
asi má byť.  A v takejto akurátnosti by sme si 
mali byť rovní. Po dvadsiatich piatich rokoch 
dostal tento text ešte jednen život, keď mi ho 
na Letavách znovu zhudobnili.

12. O darovaní
v malom možno schovať veľa
stačí veľmi si to želať
no ak nechceš to si píš
ani do veľkého nič nevmestíš

niekto má málo niekto má veľa
ten plný válov ten zlaté teľa
preto nie je dôležité koľko dávaš
ale koľko z toho čo máš

neplač ak si ani za tri
nezohnal dar jak sa patrí
veď netreba vždy modré z neba
čo ak povie Ja chcem teba

taký dar sa najviac cení
ktorý vznikol pri myslení
nie prázdno v druhom stave
čokoľvek vo vlastnej šťave

No čo už. Keby bolo na mne, tak by som darčeky 
zrušil. Ale táto moja averzia možno vyplýva len z 
toho, že sa celý rituál obdarovávania 
skomercionalizoval a zdevalvoval. Že sa z neho 
vytratila sloboda a úprimnosť. Že sa stal otrokom 
systému, pravidiel a očakávaní vyrovnaného 
skóre. Tak som o tom napísal aspoň malý 
impotentný protestsong. Spomínam si, že ma text 
refrénu napadol na osamelej túre na Vtáčnik. A 
použil som tam aj odvolávku na porekadlo "Kto 
šetrí, má za tri", ktorému dodnes nerozumiem.



13. Po Venuši
je v tebe niečo odkukané po Venuši
na noc si mi hviezdou poslednou aj prvou
chcem byť ten jediný kto vie alebo tuší
čo podpisuješ vodou a čo krvou

je v tebe niečo odkukané po Venuši
no tvoje torzo je až príliš kompletné
máš naviac jeden uplakaný ventil v duši
a jazyk ktorý občas čoto popletie

je v tebe niečo odkukané po Venuši
diéta nenávisti a hlad po láske
a ešte jedna vec ktorá ti veľmi sluší
malý božský dar a ten sa volá smiech

je v tebe niečo odkukané po Venuši
prirodzená krása v štýle hore bez
začínam chápať to čo som už dávno tušil
že Venuša má vlastne všetko po tebe

je v tebe niečo odkukané po tebe ...

Zaujala ma viacznačnosť Venuše, či už ako bohyne, 
slávneho torza, pravekých sošiek, alebo "hviezdy", 
ktorá otvára či zatvára oblohu... Pokúsil som sa to 
navliecť na jednu konkrétnu ženu v konkrétnom čase. 
A vyšiel mi konkrétny záver, dokonca s dvojitým 
zmúdrením. Po čase som zistil, že aj napriek 
konkrétnosti ju pokojne môžem ženám spievať 
všeobecne a nebudem sa veľmi mýliť.

14. Šaty z dotykov
padajú z teba lupienky šiat
ľúbi neľúbi vera nevera
výsledok poznáš veď vieš ako rád
gorálky tvojho tela preberám

čo sa ti páči to dobre viem
a tak sa túlam túlam po tebe
a potichu hádam či už smiem
rozfúkať prvý uhlík v pahrebe

prší to v nás a ty máš len šaty z dotykov
a šiju popálenú horúcim dychom
do tela mráz môjho rukopisu prenikol
a hľadá východ cez tvoje ticho vzdychom

V očiach ti svieti tiché prosím
a moje vzdychy sa k tvojím pripoja
až kým ťa chvíľu neponosím
na hrebeňoch vľn toho príboja

zostal len vánok s ktorým sa hrám
som stále tvojší a ty môjšia si
a na také chvíle keď budem sám
mi zostanú v dlaniach tvoje obrysy

Zasa jedna pasé pieseň, lebo je príliš osobná. Písaná pre 
konkrétnu ženu a konkrétnu noc ako odpoveď na 
konkrétnu báseň, ktorú som od nej dostal. Odpoveď 
"ateistu" na báseň od veriacej a hlavne na jej verš 
"ruženec tvojho tela preberám", ktorý som použil aj ja ako 
spoločný mostík. Aj keď som agnostik, náboženská 
symbolika sa mi páči a v tomto prípade mi pripadala 
najvýstižnejšia. Doslova presná. Pre verejnosť som to u 
seba scenzúroval na gorálky, lebo nikomu, kto ma pozná, 
sa slovo ruženec nehodilo do mojich úst. Škoda.



16. Lásky sa rodia
lásky sa rodia žijú a mrú
tak ako ľudia čo hrajú tú hru
sú také chvíle keď nechcem byť zlým
asi som v tom a neviem čo s tým

lásky sa rodia žijú a vädnú
aj keď sú ich stovky ty vždy máš len jednu
nad detskou kolískou každý sa teší
a nikoho netrápi jak ťažké je prežiť

lásky sa rodia žijú a hynú
máš na tom zásluhy podiel aj vinu
vlastne nie nehynú len sú a potom nie sú
a za také niečo sa nestavia pred súd

lásky sa rodia žijú a nie sú
väčšinou samé sa zo sveta znesú
asi som v tom a neviem čo s tým
asi som v tom Ale aspoň viem s kým

Ľuďom, ktorí veľa rozmýšľajú je jasné, že všetko, čo 
sa narodí, raz aj zomrie. No s takýmto prístupom sa 
nedá ísť na lásku. Lebo by sme sa k nej nikdy 
neodhodlali. Pieseň som po čase nahral v demo kvalite. 
Uhrošovi a skupine Jasoň som vyrobil webstránku a v 
rámci bártra mi ponúkol natočenie jednej pesničky. 
Vybral som si túto.  

15. Len to nie
mužov je na svete spústa
no takých ako ja je neveľa
bozkami si podpíš moje ústa
aby ich mať iná nesmela

len nevypáľ mi značku do tela
len to nie len to nie len to nie

nemusíš sa chytať každej slamky
ak chceš poznať moje tajomstvá
sám odomknem v sebe staré zámky
a pozvem ťa občas za hosťa

len nechci nikdy do rúk kľúč dostať...

ja sa raz chcem túlať a raz túliť
veď vraj každý chlap je iba trúd
ak ma chceš pri sebe držať v úli
tak mi občas dovoľ ubziknúť

len nechci nikdy zmeniť moju chuť...

V období "keď sa z chlapca stáva chlap" som sa začal 
cítiť ako vratná fľaša, lebo ma pár dievčat vrátilo späť do 
obehu. Bol som síce vratný, ale asi nie celkom bežný 
typizovaný chalan a partner. Tak som sa rozhodol  
napísať na seba návod na použitie. Manuál na mňa. Ním 
sa stala táto báseň, z ktorej som (o hodne neskôr) urobil 
pieseň. Najskôr mala tri slohy a plánoval som dopísať 
ďalšiu vždy, keď o sebe zistím nové užitočné poznanie. 
Nakoniec pribudla len jedna, ďalšie ma prestalo baviť 
písať, lebo som si uvedomil, ža aj v tomto prípade platí 
Murphyho zákon "Keď všetko zlyhá, prečítaj si návod". 
No v prípade vzťahov už vtedy býva neskoro. Táto pieseň 
sa dožila aj druhej verzie – od Jura Haška pre skupinu Sto 
múch.
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