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*** 
 
Až nebe zemi políbí a obejme ji  
a mraky učešou se horám o hřeben.  
Až statné stromy v bezvětří se rozechvějí,  
vzpomeň si, že žil jsem, a žil pro tebe. 
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bylo 

  



5 
 

krajky  
 
Na rukou drobné kousky věnce,  
květoví vadne a usychá.  
Večerní píseň dozní tence,  
ukrytá v bílé podkolence,  
kterou si nesměla ponechat.  
 
Z paměti tečou okamžiky  
...jen ne ty, o které nestojí.  
Ozvěna tříští slůvko "díky",  
namísto teček otazníky  
vyryté do tapet v pokoji.  
 
Některé dny je lepší přečkat 
hluboko ve snové krajině.  
Venku prý čeká dívky léčka.  
Kde není ženich - není vlečka,  
jenom cár krajek dlí na klíně. 
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poslední noc v novém bytě 
 
Svítání je skalpelem  
třesoucí se ruce internisty  
Pár rudých vrásek na těle  
šelest listí  
 
potrhané občanky i šaty  
a kocour nemňouká  
Křídlo naposled se lapí  
v nitkách pavouka  
 
A teploměr nám zatím hlásí že  
pokoj vychládá  
V pečivu pilník na mříže  
a blbá nálada  
 
Jen dostat z hlavy tóny Nohavici  
z písně která okorá  
Obraz končí jako skici  
bez barev i autora 
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bubínek 
 
Epitaf napsal na zeď sprejem  
naproti obecní hospodě.  
Stálo tam: "Bože, kam to spějem?"  
Rukopis plný beznaděje  
houpal se, jako loď na vodě.  
 
Přehnal se mrak a srnci z pole  
štěkali Měsíční sonátu.  
Posílen lahví s alkoholem,  
ládoval slova do pistole,  
aby je našel snáz po hmatu.  
 
Nakonec zvolil malou ráži,  
bubínek v uchu se roztočil,  
tisknout se ale neodvážil.  
Dodnes svůj výtvor na zdi stráží  
s červenou páskou přes oči. 
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konec léta 
 
Stéblo vyroste a pokosí se,  
padnou tiše klasy bez hlasu.  
Ovoce dozraje - pak skončí v míse  
a úsměvy se smísí v divnou grimasu.  
 
Zbydou lány zlatých klasů prosty  
- nejsou žně, kde nikdo nezasívá.  
V sadech třešně, pach a samorosty.  
V míse sotva jedna tvrdá skýva.  
 
Vlaštovka už ráno nevylétla.  
Víc je tmy a méně světla,  
končí srpen…  
 
a ženci nadšeně i přísně,  
kosí slova tiché písně  
srpem. 
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regalos 
 
Ať žije smrt, sláva zmaru!  
skanduje pod okny dav  
Málo si vážíme velkých darů  
svlékli jsme člověčí háv  
Z kůry stromu shlíží smrtihlav  
modrou krev našich svárů  
chytá si tajně do pohárů  
a barví si křídla jako páv  
Konec mívá mnoho tvarů  
Cizí prapor vlaje na stožáru  
a hlavní titulek všech zpráv  
zní:  
Ať žije smrt, sláva zmaru. 
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amnézie 
 
Na zdi je mramor, na něm jména,  
žádné nám ale nic neříká.  
Bělma se barví do červena.  
Když paměť lidí začne sténat,  
marně jí hledáme v kronikách.  
 
A hrubé ruce mladé květy  
trhají namísto plevele.  
Nepřišla moudrost ani s léty…  
Sotva jsme vyšli z první mety,  
máme strach napsaný na čele.  
 
Do cíle zbývá dlouhá štreka  
- hlupák by čekal tam oázu.  
Plýtváme mírem pro člověka,  
který je šťastný, že se leká  
třeba i vlastního odrazu. 
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bosé nohy 
 
Nohy docela bosé  
a bedra lehce odhalená  
 
Největší chlad bývá těsně před svítáním  
a na lukách se tráva  
ještě nezelená  
 
Rampouchy jsou sladké  
slzy střech  
pro ptáky  
co s teplem odletěli  
A děti je lížou  
jako nanuky  
 
Pane  
nezlobme se na ně  
Všichni jsme přeci měli  
nohy  
docela bosé  
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Dafne 
 
Stojíš tu hrdě, celá v bílém,  
slunce ti zateklo do vlasů.  
Ústa jen mlčí provinile,  
ze rtů jdou vyčíst těžké chvíle.  
Tolik jsi trpěla pro krásu…  
 
Skoro mi mizíš před očima,  
vítr ti polámal větývky.  
Kocour, ten dávno přestal línat,  
stejně jak tehdy - mandolína,  
jenom už neslouží hlasivky.  
 
Panenka v ostrém slunci tmavne,  
jako když dozrává oliva.  
Správně ti dali jméno Dafne.  
Ani dnes nevíš, co je správné,  
proč se tím ale dál zabývat.  
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královna Šumavy 
 
Hvězdy se skryly v měkkých závějích,  
zase se stmívá, zas je chladněji.  
Čerstvý sníh praská pod nohama,  
tu bílým polem kráčí černé dáma  
a střelec – si vezme právě ji.  
Se slovy jsou někdy duše spjaty,  
když jich jeden řekne víc, než měl.  
Tam, kde blata přetnou zdi a dráty,  
tam, kde stromy zdobí leb a hnáty,  
karmínové slzy stébla skrápějí.   
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za zrcadlem 
 
Jen plesnivá zeď čeká na Alenku  
za zrcadlem.  
Příběhy mizí písmenko po písmenku,  
růže jsou dávno zvadlé  
 
a jejich trním  
už se žádný hlupák neprodírá.  
Možná jsme jen moc opatrní,  
možná nám chybí víra,  
 
že jediný polibek  
by uměl lidi vzbudit.  
Bystrozraký dostal zánět spojivek  
a za hradbou jsou všichni chudí.  
 
Před spaním se Tebe tážu, zdali  
láska zvítězí, či zda nám lhali. 
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za noci bílé 
 
kde je ti konec Rabi Löwe  
kam jsi jen schoval golema  
za noci bílé, Křišťálové  
třesou se hliněná kolena  
 
ve větru zahřmí cizí slova  
popel se snese na víčka  
na paži hvězda Davidova  
na místě šému  
kulička 
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letokruhy 
 
Díváš se? Kvetou konvalinky  
poprvé za celé století.  
Obtáhnem tužkou černé linky,  
aby tu po nás zbyly zmínky  
alespoň v úvodu závěti.  
 
Oku, co věkem neosleplo,  
bývá prý před spaním do breku.  
V kolenou zlomíš každé stéblo  
a ve srubu je prý stejně teplo,  
ať jsi v něm nahý, či v obleku.  
 
Pod kůrou rostou letokruhy  
- příroda píše si deníček.  
Vždycky jsme byli dobrodruhy.  
Příběh se končí a ten druhý  
čeká, až my dva ho napíšem. 
  



17 
 

čtyři noční podoby 
 
V poupěti skryl se  
pramen ryzí naděje  
Strom však usychá 
 
---  
 
Na konci bouřky 
bývalo rozuzlení 
mnohem jasnější  
 
---  
 
S posledním listem  
padá k zemi lidská tvář  
Nic se nezmění  
 
---  
 
Krása vetknutá  
do každé bílé vločky  
tiše pomíjí 
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diamantová svatba při babím létu  
 
Dvě shnilá jablka v koruně stromu,  
vítr je nesetřese.  
Léto se ukrylo za záclonu,  
brzy prý - veselme se.  
 
Dvě shnilá jablka, jediné visí,  
druhé se choulí v trávě.  
Prvé naň v pavoučí bílé přízi  
pohlíží nedočkavě.  
 
Dvě shnilá jablka - Venuše s Marsem  
vrací dluh černé zemi.  
Jadérka ulpěla v rukou starce,  
čeká je rozloučení.  
 
 
Dvě shnilá jablka dělí si červi,  
nezbude nic, ach běda!  
Kdybys je půlila nožem ve dví,  
hvězdičku sotva shledáš. 
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pár dní co se vymyká  
 
Nemusí prvně přijít jaro,  
stačí pár dnů, co se vymyká.  
Venku byl mráz a děti za roh  
chodily tajně 'na cigáro'  
za tiché účasti školníka.  
 
Listopad jako každý jiný:  
pavoučci ukrytí do vaty,  
pohledy lidí do vitríny,  
a na konci fronty jedny džíny  
za zbytek poslední výplaty.  
 
Naděje nikdy neodkvetou,  
dokud je pár lidí zalévá.  
Ze zdi se drolil železobeton,  
prach z něj však nikdy nezametou,  
ani když čeká se obleva. 
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seprané vzpomínky  
 

Některé vzpomínky časem se opraly  
tak jsme je dočista přestali nosit 
Celičký svět je jen osudí tomboly  
- my v něm dva setřené losy  
 
Co není na fotkách vůbec se nestalo  
pár jich mám v krabici na spodku skříně  
Po slůvku "děkuji" říká se "za málo"  
a pravda je v jinačím víně  
 
Některé vzpomínky plné jsou bolesti  
přesto se vrací jak rozbitá deska  
Po kapsách nosíme čtyřlístky pro štěstí  
a broušená srdíčka ze skla  
 
Některé vzpomínky odplují v ranní mlze  
Jenom čas ukáže zda nás to bude mrzet 
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rychlé šípy  
 

Přestali jsme v noci pátrat  
po záhadě hlavolamu  
Dobrodružství počítáme  
jednoduše - na pár gramů  
 
Myšlenky i ostré lokty  
o beton se otupily  
Ani už nás nedojímá  
když nám něco trhá žíly  
 
Jsme jen zástup malomocných  
z kterých život opadává  
Prášek co dřív tlumil bolest  
touhle dobou - žádná sláva  
 
Malý důkaz existence  
zamotaný do ruličky  
připomíná že už nejsme  
stejní ani z polovičky  
 
Přestali jsme v noci pátrat  
po záhadě hlavolamu  
Není proč si lámat hlavu  
není proč žít v sebeklamu  
 
Celou řádku nových záhad  
denně máme na talíři  
Těžko budem někdy jiní  
nejlepší je se s tím smířit 
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černý střelec  
 
Ráno se teprv oknem kradlo  
s citem a jemností zloděje,  
na zemi stydly sny a prádlo 
plnilo černé zavazadlo  
ležící u prahu pokoje.  
 
Na cestě z bytu troje dveře,  
jak mohutné valy se zhroutily.  
V pavlačích řeči o nevěře  
a jediný střelec v dráze věže  
vyměnil kabátek za bílý.  
 
Dlaně si otřel do červánků,  
obloha byla rzí pokrytá,  
poslední dílky do skládanky...  
Střelec už vede o dvě branky  
- jestlipak někdo je počítá? 
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obrysy 
 
Schováme slunce za závěsy  
z hedvábí - sama ‘s je utkala  
Stárnoucí svit mě tolik děsí...  
Neplýtvej síly na účesy  
není proč házet se do gala  
 
V matraci máme vyležené  
obrysy ve tvaru našich těl  
Do obou z nich se proudem žene  
ledový pot a u pramene  
kohoutek dočista zrezivěl  
 
Z deky se sype jemné peří  
ráno ho zametem pod lino  
Na odchodu se těžko věří  
že jsme své klíče ode dveří  
prodali opět tak lacino 
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možná 
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bouřka 
  
Za mraky v dáli zablýsklo se.  
Zkoušíme počítat vteřiny,  
nežli si obě nohy bosé  
umyjem v první ranní rose  
ulpělé na lístcích květiny.  
 
Je to pár kroků nazpět domů,  
těžko však pomýšlet na návrat.  
Krajina mlčí po čas hromu,  
stromy se klaní - Bůh ví komu,  
tolik by chtělo se ještě spát!  
 
Včera jsme vyšli k lepším časům  
- proč jsme jen byli tak naivní?  
Splašená střelka na kompasu  
určí nám každé ráno trasu.  
Nad hlavou bouřka - a my v ní. 
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brokát  
 
Všechnu tu hořkost neschováš  
v nachové košilce  
Polkni ji se stejnou lehkostí  
jako sklenka rumu polkne opilce  
a zkus se nezakuckat  
 
Ani drahé šminky nevysuší  
slzu v koutku oka  
co tě odjakživa zdobí jako brokát  
z levných nití  
 
Křehké touhy navždy zamkni  
v horním šuplíku  
ať tě v noci neruší  
a hledej střípky ticha ve křiku  
- pro klid na duši 
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zase nějak teskno je mi  

 
A zase nějak divně teskno je mi  
město dříme v šedém oparu  
a někdo rozryl svými šlépějemi  
sníh cestou z herny nazpět do baru  
 
Vysoko v mracích zejí zavěšená  
ta stejná slova - jako před lety  
Stejné přívlastky a stejná jména  
co kdosi vybral v noci ze smetí  
 
Tak zvolna učíme se nenávidět  
Kdo mlčí ani dnes nic nezkazí  
A v ústrety té marnosti a bídě  
slunce opatrně vychází  
 
V oknech pijí jeho světlo chryzantémy  
A zase nějak divně teskno je mi… 
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až přijde čas  
 
Až přijde čas kdy koně přežijí jen v básních  
a místo hudby praskot zazní rozhlasem  
Pak vyjdi v noci před dům lampu zhasni  
a nakresli si prstem v nebi Pegase  
 
A popros ho ať ve svém sedle odnese tě  
daleko až kam mu síly vystačí  
A vyslov díky za vše krásné v našem světě 
i za své první lásky v starých pavlačích  
 
A poděkuj že měl jsi šanci spatřit koně  
z jedné řeky že jsi s nimi pil  
že jsi v Louvru skládal pocty Moně  
a jinou líbal u Hôtel de Ville  
 
Až přijde čas kdy v básních skryješ svoji duši  
dej Bože ať je slyšet a my nejsme hluší 
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peří  
 
Dneska jsem viděl dva anděly  
Hádat se nad pravidly  
Ten první druhého zastřelil  
A pak mu utekl s křídly 
  
- 
- 
- 
- 
 
Asi jsem podobně  
Jako ty zapomněl  
Na něco věřit  
 
Proto teď po bytě  
Nacházím ukryté  
Peří 
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demo-krat  
 
Kostelní věži chybí křížek  
- včera ho nechali roztavit  
Z kovu prý budou nové mříže  
aby si lidé byli blíže  
než kdyby museli volně žít  
 
Kde není vzduch tam nejde křičet  
a tak se učíme nedýchat  
Přišla zlá doba pro lupiče  
Jediný člověk drží klíče  
které mu pasují do všech vrat  
 
Utichl povyk na pavlači  
Kontrolky blikají červeně  
Z náměstí mizí posluchači  
řečníku totiž plně stačí  
když se sám poslouchá v ozvěně 
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přeháňka 
 

Déšť se spustil z oblohy  
a šeď mraků zakryla hvězdy  
- skoro bych nevěřil, že tam ještě jsou.  
Divadlo světel zmizelo za špinavou oponou,  
bez děkovačky.  
 
To jarní přeháňky dusí zemi,  
aby jednou mohla znovu dýchat  
a plní díry na silnicích  
i ty na duši.  
 
A ty se jako deštík přeženeš,  
svlékneš pole z šatů  
a obnažíš mohutné kořeny,  
zatímco já  
budu stát s hlavou k nebi  
a čekat na první hvězdu.   
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dvojí kabát  
 
Na špici trnu  
tančíš svou piruetu.  
Stavíš tělo čelem,  
hned zase zády k světu,  
 
chodidlo vlhne  
pramínkem teplé krve.  
(Krásný aile de pigeon  
skočený napoprvé!)  
 
Magická souhra umu 
i arogance.  
Hrot se dere k nártu  
- zabíjíš sebe tancem!  
 
Ráno tě najdou spící v orchestřišti.  
Divadlo ze skla - jenom ho neroztříštit… 
  



33 
 

léto v křeči  
 
A zas se léto zmítá ve smrtelné křeči  
pole hnědnou tráva zasténá  
Pod lipami rostou hroby - jeden něčí  
jiné ještě bez jména  
 
A nějak se to ví jen neříká  
že není zrna v sýpkách  
Cedulky "nerušit" visí na klikách  
a s deštěm padá na kraj chřipka  
 
Lovci třikrát vystřelí  
a dvakrát minou  
mizející ptáky  
 
Budu čekat jaro  
pod peřinou  
a ty? Ty snad taky 
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proč mě nic nehřeje?  
 
Nad hlavou labuť, vůz a lyra  
topí se v blednoucí obloze.  
Počítat hvězdy nezabírá,  
jakmile vánek stráví síra,  
člověk se cítí tak uboze...  
 
Z domů už téměř opadala  
omítka nasáklá od spreje.  
Nevím zda deka, nebo šála,  
jedna z nich ale večer hřála,  
proč mě teď na těle nehřeje?  
 
Proč se mi ruka tolik chvěje,  
a kdo mi pod víčka sypal sůl?  
Usíná lampa s petrolejem,  
další den plný beznaděje  
zas se nám bůhvíproč nevyhnul. 
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za milou  
 
Čtyři v noci, prázdné nádraží  
včerejší noviny  
a teplý otisk pusy na tváři  
kterou jsem nedostal  
 
Jsem jako pomatený dezertér  
co střílí slepými…  
Zbraň schovám, uniformu neperte!  
Ulpěl v ní její pel  
 
Do novin mi kdosi vložil  
stránku ze seznamky  
 
Fotka bledne v sivém svitu  
mizí vzdušné zámky  
 
- 
- 
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podzim  
 
Podzim už píše další řádku  
písně tak barevně líbezné  
Obleč se milá do kabátku  
a naděje ukryj v hebkém šátku  
ať ti je chladný déšť nevezme  
 
Ráno jsem viděl letět ptáky  
neslyšně nad věží kostela  
A tam kde dřív kvetly vlčí máky  
hrály si děti na vojáky  
se starou lafetou od děla  
 
Podzim už píše další řádku  
kdoví co pro nás si přichystal  
Možná jen židli pod oprátku  
Stejně jsme každý od začátku  
v divadle žití jen statista 
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čtyři cesty ke štěstí  
 
Kdo se málo ptá - moc se dozví  
ale kdy? To už se neříká  
nové sprosté slovo:  
Etika  
 
***  
 
Káva hořkne s každou kostkou cukru  
proto už pár týdnů nesladím  
Hrnek s jiným jménem  
Nevadí…  
 
***  
 
Žárovku zas nikdo nevyměnil  
Do bot se zvládneme uvázat  
Na zárubni dveří  
námraza  
 
***  
 
Típneme si lásku o předloktí  
ať na ni zůstane památka  
a smetí vyneseme  
za vrátka 
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lásko  
 
To dříve zvítězí tu pravda nad lží  
a mrtvý zahrne si vlastní rov 
z čistého nebe blýskne se a zamží  
a básně budou prosty vět i slov  
 
a hlupák bude vzadu stát a mlčet  
a zlato vynesou ven z katedrál  
a srna odchová si vlastní vlče  
a kůň si svého jezdce osedlá  
 
a střelka bude vábit přídě k jihu  
a jménem boha přestanem se bít  
a hluchoněmý slepec vydá knihu  
a velbloud projde jehlou jako nit  
 
to všechno se, má lásko, stihne stát  
než budu moct znovu milovat 
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tři stupně šedi  
 
Ve tmě se zdají černobílé  
snad i ty nejdražší obrazy.  
Černá krev tepe králům v žíle  
a zahradník sází potměšile  
šedavé květiny do vázy.  
 
Malířovi se v jeden slily  
oleje na jeho paletě.  
S přesností jako podnapilý  
inkoustem kreslí projektily  
namísto dvojtečky ve větě.  
 
Dneska jsem složil všechny stěny  
na kostce pana Rubika.  
(Chudák se cítí ukřivděný.)  
Předpověď hlásí velké změny,  
to se nás ale už netýká. 
  



40 
 

na provázku  
 
Postavíme zámky z deky  
Budem si hrát na manžely  
třeba při tom zapomenem  
jak jsme spolu osiřeli  
 
Do kůže nám zarůstají  
vysušené kroužky slámy  
Bloudíte-li v noci lesem  
nebojte se - jsme tu s vámi  
 
Z televize hrají filmy  
o válce i o naději  
Horký čaj a horká deka  
ještě stále trochu hřejí  
 
Zlaté rybky v akváriu  
cvičně plavou břichem vzhůru  
V zrcadle pak každé ráno  
potkám jinou kreaturu  
 
Postavíme zámky z deky  
Budem si hrát na manžely  
třeba při tom zapomenem  
jak jsme spolu osiřeli  
 
Dali jsme ven na talířek  
okorávat jednu lásku  
Jsme jen loutky tak nás nechte  
zavěsit se na provázku 
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příliš slov 
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život je přežitek  
 
Život je přežitek  
zase je v kurzu smrt  
Všechno jde do kytek  
V záhonku ropný vrt  
 
a kolem armády  
ve frontě na maso  
Stoupnem si do řady  
dneska je za kasou 
 
divný pán s kopyty  
Zbyla jen bílá kost  
účet je rozpitý  
stejně tak budoucnost  
 
Pijeme s vyhlídkou  
zítřejších kocovin  
Pod starou omítkou  
titulky do novin  
 
co nejdou seškrábat  
bez drobných výčitek  
- 
život je přežitek 
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zavoněla smůla  
 
Na břehu dřímou modrá šídla  
krajina noří se do šera  
Měsíc už vyplul u stavidla  
a tys ještě ani nevystydla  
z našeho prvního večera  
 
Na tvářích tančí světla kankán  
zavoní polínka z borovic  
Pod špičkou pera roste kaňka  
kromě pár účtů prázdná schránka  
- čekal jsem od sebe trochu víc  
 
A pod rukou další struna praská  
za chvíli nebude na co hrát  
Druhá noc končí bez fiaska  
Je čas si přiznat že je láska  
pro lidi jako my pouhý zkrat 
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cizí řeč  
 
Na počátku bylo slovo  
pak věty, jako barvy v paletě  
tys malovala na růžovo  
vše krásné, co jsi chtěla na světě 
  
jenže barvy smyly deště  
jež jsi na ně léta pršela  
chvíli mluvila jsi ještě  
pak oněmělas' docela 
  
dříve nežli budem v šedi  
co ti nyní v srdci sedí  
oba lapeni  
 
naučím tě nové řeči  
která umí slovy léčit  
trápení 
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sychravá rána  
 
Vítr se v noci prohnal krajem  
zůstaly zlámané větývky  
Ospalky z očí smyju čajem  
ona tu stále schoulená je  
ukrytá za hradbou přikrývky  
 
Copak se asi dívkám zdává  
nežli je rozcuchá ranní svit  
Obloha je dnes divně tmavá  
jako je tmavá i ta káva  
kterou jí budu smět probudit  
 
Na špičce lžičky špetka třtiny  
v hrnkách se rozpustí svědomí  
Pohledy očí zpod ofiny  
těkají trapně na hodiny  
zdali se točí či jsme to my 
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ve světle nový ch faktů  
 
Ve světle nových faktů  
nejsi tolik oslnivá  
 
Čemu se zas divíš  
tak to často bývá  
jako můry že se  
shůry  
proti svíci ženem  
 
Přitom největší tma zeje  
kousek pod plamenem  
 
kde se v stínu krčí  
a své zuby cení  
naše druhá já  
na cestě  
k osvícení 
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velikonoční  
 
Zlomené větve  
stromu nedorostou  
Raději vyraší  
nové  
 
Pleteme si  
oplácení s pomstou  
Kdo nezpívá  
klove  
 
 
A mladé proutky  
- střípky jedné lásky  
padnou cizí rukou  
na pomlázky 
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partie  
 
Pokoj se přes noc trochu srazil  
Cedulky říkaly: neždímat!  
Lámou se dny a s nimi vazy  
stejně jak předtím už nastokrát  
 
Lámou se dny a tříští kosti  
o cizí portréty na stěnách  
Pro pouhý záblesk upřímnosti  
klidně si vrtáme kolena  
 
Do děr si cpeme skelnou vatu  
...bolest je ostatně taky cit!  
Figurky léta stojí v patu  
ještě však hrajem - tak nerušit!  
 
Každičký poryv by otočil ráhnem  
Všichni však tají dech: Kdo první táhne? 
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nevyslovená  
 
Tam někde v temeni myšlenka skryla se,  
kousavá, tak jako vojenská deka.  
Před vámi, kdo jste ji vylili skrze rty,  
s hlubokou úctou teď smekám.  
 
Mé vlastní zásady mísí se v představách,  
nad ránem bublají v podobě louhu.  
Kyselé nesmyjí, hořké vždy zůstává,  
rozpustí ale vší touhu.  
 
V kočičích hlavách se skončila partie,  
další tah byl by jen zbytečný přešlap.  
Hráči se shodli, že láska je chemie,  
a ta mi nikdy moc nešla. 
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kachny a jiná zvířata  
 
Kruté jsou zbraně v jemných rukách ženy!  
Tam kde stál dříve rytíř ve zbroji,  
stojí teď chlapec na kost obnažený.  
- To krajky všechny pláty rozkrojí. 
 
A dívka si dál z šálku usrkává,  
jakoby na ní visel celý svět.  
Krev v žilách stydne jak ta káva,  
ve které něžně smáčí horní ret.  
 
Oči se krmí její elegancí  
pařížských dívek - jen se nepotit!  
Ruce by chtěly vyzvat její k tanci,  
nohy však odmítají vyjít naproti.  
 
Dopije kávu, stáhne sukni pod kolena,  
v hlavě však zůstane navždy vysvlečená. 
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generační  
 
Život se nedá krájet na kostičky  
aby se lépe polykal  
Černá díra pro dítě je  
jeskyně s drakem  
 
Kradem si vlastní slova do přesmyčky  
dítě nám dávno nevyká  
Záruční list od naděje  
v šupleti - jen v jakém?  
 
Zveme se zase rozličnými jmény  
aniž jim kdo z nás rozumí  
Trapné škleby do zrcadla  
ke štěstí stačí  
 
Na sloupu mokne plakát nadepsaný:  
POZOR! Hledá se lidumil!  
Ještě den a potom padla  
v jeskyni dračí 
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oříšek  
 
Na kusy zlámaná paleta  
- tolik slov co jsme si řekli  
Trvalo zimu a dvě léta  
než barvy úplně stekly  
 
Zůstaly sychravé podzimy 
deště a blátivé řeky  
Havran co ze stromu hrozil mi  
zalknul se vlastními skřeky  
 
Veverka čiperná  
ukryla oříšek  
v zamrzlé půdě  
 
S večerem krajina  
barví se do černa  
- snad je to úděl 
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po hádkách  
 
Pojí nás k sobě stejná žízeň  
- toužíme po dalším poznání  
Na nebi hvězd jak písmen v knize 
často v nich čteme o vší tíze  
namísto pohádky před spaním  
 
Každou noc nová kapitola  
nežli se řasy zas dotknou řas  
Co jsem ti řekl neodvolám:  
Stojíme spolu v ose kola  
a všechno se otáčí kolem nás  
 
Některé knížky jako by se  
zasekly ve spodní přihrádce  
Máme jich spoustu v rukopisech  
otázka ale nabízí se:  
zdali jim věřit - po hádce 
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pukliny v chodníku  
 
Kapky vody něžně leští  
barevné oblázky.  
Zase stojíš nahá v dešti,  
jen už bez masky.  
 
Barvy stekly z obličeje  
do puklin v chodníku.  
Jako tehdy hřmí a lije.  
Kola ve smyku.  
 
 
Je po bouři,  
zem se lehce chvěje,  
vodu polyká.  
 
Retko dokouříš  
a zbytky beznaděje  
střídá panika. 
  



55 
 

vrchlického sady  
 
Stromy nahé na lýko  
a monstrance lamp  
potí se dechem  
lidí  
kterým dávno ujel vlak  
 
Na takových místech  
je čas relativní  
 
Tak přistup blíž  
a kup si příběh za penízek  
Co je na tom  
že jsi ho tolikrát slyšel  
 
Ani teď si nevzpomínáš  
jak  
a jestli vůbec končí  
 
Tak je to přeci  
u všech dobrých příběhů 
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sychravá rána  
 

Vítr se v noci prohnal krajem  
zůstaly zlámané větývky  
Ospalky z očí smyju čajem  
ona tu stále schoulená je  
ukrytá za hradbou přikrývky  
 
Copak se asi dívkám zdává  
nežli je rozcuchá ranní svit  
Obloha je dnes divně tmavá  
jako je tmavá i ta káva  
kterou jí budu smět probudit  
 
Na špičce lžičky špetka třtiny  
v hrnkách se rozpustí svědomí  
Pohledy očí zpod ofiny  
těkají trapně na hodiny  
zdali se točí či jsme to my 
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plné skříně  
 
Máme plné skříně věcí  
co nám nikdy nepatřily  
a slova opouští nás  
rychleji než projektily  
 
S každou ranou vyšlou ze rtů  
zdá se nám v zásobníku  
mizí slova odpuštění  
stejně jako slůvka díků  
 
Máme plné skříně věcí  
které se tam léta kupí  
Možná je tam někdo ztratil  
možná jsou to něčí lupy  
 
Další den se po dni jako  
splašený kůň kolem žene  
a ty věci v naší skříni  
jsou nám dávno ukradené 
  



58 
 

možná bylo příliš slov  
 
Možná bylo příliš slov  
a málo jsme je prosili  
Za okny se dvakrát rozednělo  
uvnitř  
ani jedenkrát  
 
stromy po bouři se staví do pozoru  
- setřepou kapičky  
 
jehličí však bodá  
i když opadá  
 
možná bylo příliš slov  
 
 
a málo jsme prosili  


