Venované tebe
Počítam dni,
Počítam dni.
Odkedy si odišiel.
Počítam hodiny.
Hodiny.
Čo si sa mi už neozval.
Ale až pridlho si ostal v mojej hlave,
v mojich myšlienkach.
Potom všetkom.
Potom všetkom, čo sme prežili.
Po tých pocitoch, čo sme zažili.

Odkedy si odišiel naposledy.
Odkedy si ma objal naposledy.
Ubehol už dlhý čas.
Dlhý čas bez teba.
Dlhý čas bez nás.
Dlhý čas bez rozhovorov.
Dlhý čas bez úsmevov.
Dlhý čas bez objatí.
Dlhý čas bez nočných jázd v aute.

Poslednýkrát.
Poslednýkrát.
Poslednýkrát, čo sme sa videli.

Čakala som, že sa môjho srdca
ani len nedotkneš.
Čakala som, že takto to ani nebude.
Čakala som, že to nebude také silné.
Čakala som, že potom ako sme sa prvýkrát videli to všetko skončí.
Neskončilo.
Pokračovalo.
Pokračovalo to.
Ani jeden z nás netušil ako sa to celé vyvinie.
Teraz to už obidvaja vieme.
A dúfam, že vieme, že sa to vyvinulo úplne na hovno.
Vyvinulo sa to tak, ako ani jeden z nás netušil.

Uvažujem.
O tebe.
O nás.
Uvažujem, ako to skončiť malo.
Alebo skončiť nemalo ?

Ako to malo byť?
Je toto správne?
Spravili sme pre tento vzťah niečo ?
Obidvaja?
Viem, že si niečo cítil.
Tuším to.

Niečo mi hovorilo, že to bolo práve v ten večer.
Krásny a dôležitý večer v živote študenta.
Ty vieš čo myslím.
Tušíš vôbec ako by to vtedy skončilo?
Ty vieš čo myslím.
Tušíš vôbec, že si sa znova o nič nepokúsil?
Ty vieš čo myslím.
Tušíš vôbec aké je to teraz?
Tušíš aké by to teraz mohlo byť?
Si jeden, z tých ľudí, ktorí mali byť v mojom živote len určitý čas ?
Si jeden, z tých ľudí, ktorí mi zase ostanú len ako spomienky?
Kto vôbec si?

Keď sa pozrieš na hviezdy, spomínaš si?
Pozri sa na ne.
Pamätáš?

Pri tom aute.
V tú noc.
V tú noc, keď ma tvoje slová donútili sa pozrieť na hviezdy, inak.
Pozrieť sa na to súvetie hviezd.
Pamätáš?
Spomínaš si ešte?
Spomínaš si na svoje slová?
Spomínaš si na svoj pocit?
Spomínam si a dlho ešte asi budem.
Spomínať na teba ešte dlho budem.
Spomínať na to aká šťastná som pri tebe bola.
Spomínať na to ako si v mojej hlave bol pridlho na to ako sa poznáme.

Možno sa nám niekedy ceste ešte spoja, možno nie.
Ale práve v tejto chvíli mi znova chýbaš.
Alebo mi chýba len pocit, ktorý som pri tebe mala?

