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HA-DI-dó
Ha-Di dó
... a dó
... a dó
... a dó

Ha-divadlo
hledajó
... a dó
... a dó
... a dó

nehledajó,
jen to hrajó

... a dó

... a dó

... a dó
prostě flignujó

Ji-hád-dó
Ahmed

má
hlad!
Áron
má

hlad!
I já

mám
hlad!
I had
má

hlad!
Copak
jí had
když
zuří
...
...
...

jihád?

2-leň-dó
Na břehu řeky Leny

schoulený,
oku kuji tuleně.

Pokukuji
co tu kují.

Tuleň z Tuly
tůze touží

postulovat
téze vize.

Ne to není
Pop, Lach

planý.
Je to jisté

tuten tuleň,
Mazlista-TuLeninista,

tuti chystá
 tuč

Letí heslo po lese:
Tuleni všech zemí

Stulte se.

An-děl-dó
 Anděl děl děl děl děl děl děl 

 odletěl těl těl těl

 duše hadí.

 Peklo prázdnoty ty ty ty ty 

 země mě mě mě 

 po ní voní.
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Pří-slovaj-dó
Prolog:  
Tai- dó je jako obležená pevnost 
kdo je venku ten chce dovnitř 
kdo je uvnitř, ten chce ven.

Kdo chce s chroustem žíti
musí tai-dó výti.

Není ale všechno tai-dó 
co se třpytí.

Kolik tai-dó znáš, 
tolikrát jsi člověkem.

Pod tai-dó bývá tma.
Tai-dó  zlaté dno má.

proto 
stará tai-dó 
nerezaví.

Na každém tai-dó
pravdy trochu najdó.
Není tai-dó bez ohně

Stokrát tai-dó umořilo osla
stokrát nic umořilo tai-dó. 

Tai-dó kvapná málo platná
Nechval tai-dó před večerem.

Neříkej tai-dó, dokud si nepřeskočil
Lež, má krátké tai-dó.

Konec dobrý,
všechno tai-dó.

Bára-hárá-dó
Divá Bára

divně hárá
hárá zrána
hárá Ráma
hárá Kršna
hárá sama

hárá s náma
celá ves.

Hára Barýk,
to je pes!

Bára se s ním
nepárá

párá hada
pára ple

mává pá, pá
pá raple.

Barík Báře
tlapku páře

haraší
ten blbý pes

Bára trpí
trpí
trpí

Bára trpí
PHS.

Mára-Bára-Mára
Mára Bára s Járou Márou
Potkali se v baru s Bárou.
V baru plném barbarů

naléhali na Báru.
Barvitě jí líčili

jak že by si užili.
Báře trojka není kách,

v noci skončí na Márách.
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Šeď
 Děje se něco divnýho. Nevim, jesi ste si toho taky všimli, ale já to pozoruju už delší čas. Ale 
teprv nedávno mi došlo, že všechny ty věci, kerý sem pozoroval už ňákou dobu, že spolu souvisej. 
Všechno sou to nenápadný ukazatele jednim směrem, jako malý loga firmy na všech možnejch 
výrobcích, vo kerejch ani nikdo neví, že je všechny dělá ta samá společnost. 
 Asi to má co dělat s cementárnama. Na kraji každýho města ňáká stojí, někde si třeba myslej, 
že je to vápenka, každej tomu řiká jinak, ale nikdo vlasně neví, co to dovopravdy je, nikdo nezná 
nikoho, kdo by tam pracoval, nikomu neni divný, že stroje jedou ve dne v noci, soboty neděle, 
vobrovský vocelový trubky se votáčej a červeně žhnou a z komínů stoupá bělavej kouř. 
 Ten kouř je ve skutečnosti jemnej prach, tak jemnej, že se nedaj rozeznat jednotlivý zrníčka. 
Rozlejzá se z těch fabrik po celym kraji a na všem se usazuje, na listech stromů, na kapotách aut, 
dokonce i na motýlích křídlech. Ze začátku je to tak tenká vrstvička, že si jí nikdo nevšimne, takovej 
průhlednej film, kerej jenom lehonce láme světlo, ale postupně ho přibejvá, roste jako šedej zákal 
světa, překřikuje vostatní barvy, kerejm vnucuje svuj voctín, až je najednou všecko šedivý. 
 Nám to tak ale nepříde, protože ten prach je tak jemnej, že se dostane i do nás, vleze nám 
do vočí a taky do hlavy, asi nosem nebo kudy, a jak těma šedivejma vočima koukáme na svět, 
funguje ta šedivá barva jako filtr a my eště dlouho vidíme věci barevný, i dyž už dávno nejsou. Až 
uplně nakonec je ta vrstva tak tlustá, že přes ní nic neprosvítá, chvíli si aspoň barvy přectavujem, ale 
časem zapomenem, jak vlasně vypadaly, a vidíme všecko šedivý. 
 Strašný na tom je, že nevim, jak se toho povlaku zbavit. U normálního prachu stačí fouknout 
nebo vzít kus hadru a ten prach utřít, ale v tomdle případě je to k ničemu. Buď věci samy 
zapomněly, jakou maj mít barvu, vono taky pořád vodrážet ňáký světlo, kdo by se s tim furt 
votravoval, z lenosti rezignujou na svojí červeň nebo modř a přizpůsoběj se, prostě už byly barevný 
moc dlouho a teď ňák povolily a vydechly si, vlasně sou tomu prachu vděčný, že jim ukázal, jak 
si vodpočinout; nebo je ten prach tak jemnej, že se dostal až dovnitř do věcí, že pronik do jejich 
struktůry a pohltil je, rozmělnil jejich původní barvu jako ňáký ředidlo a vnutil jim šeď. 
 V prvnim případě by bylo řešení probudit věci, vrátit jim chuť bejt barevný. Dokuď si 
uvědomujem, že svět šedne, máme tudle touhu aspoň my a můžem se pokusit s ní věci nakazit. V 
druhym případě bysme potřebovali ňáký krycí barvy, ňákej vopak ředidla, takový hustidlo, aby se 
ty rozprášený kousky barev daly zase dohromady a vytvořily zpátky fialovou, zelenou, voranžovou a 
tak. 
 Možná je to ale eště horší. Asi víte, jaká barva vznikne, dyž smícháte všecky možný barvy 
dohromady. No jistě, šedivá. Třeba za to žádnej prach nemůže, třeba ty továrny vopravdu sou 
cementárny a ta šedá barva, kerou má teď už kde co, může bejt výsledek tý strašlivě zbytečný 
pestrosti, kerá tu byla předtim. Prostě se ty barvy slily dohromady. 
 V takovym případě by lictvo potřebovalo ňákýho dalšího Newtona, aby vobjevil novej hranol, 
kerej by rozložil tu šeď zpátky na původní barvy, ale tak, aby se nepomíchaly a všechno zase bylo 
jako dřív. 
 Votázka pak ale je, kerej z těch dvou stavů je ten pravdivej. Třeba sou věci vopravdu šedivý, 
akorát máme ve voku ňákej orgán, kerej funguje jako ten hranol a ukazuje nám svět v barvách, ale 
pak zakrní, podobně jako brzlík, a svět se ukáže ve svý ukrutný šedavosti. Chtít v takovym případě 
vidět barvy je jako chtít nosit růžový brejle, je to přetvářka typu voňavejch stromečků, co si kuřáci 
věšej do auta proti smradu. 
 Na druhou stranu je dost těžký se smířit s přectavou, že svět neni barevnej, že šeď nepochází 
vodněkuď zvenku, ale zevnitř, z poctaty všech věcí, že se dere na povrch, jak se věci vošoupávaj 
tim, jak na ně pořád koukáme. Celej svět je potom vlasně takovej velikonoční vejdunek, 
pomalovaný vyfouknutý vajíčko, z kerýho se vohmatává barva, až zbyde jenom skořápka, ale co 
hůř, pod ní nic neni, to důležitý, kůli čemu celý vejce existuje, vevnitř chybí, je jenom práznota. 
 Příměr s vejcem ale taky dává naději. Někde jinde je možná ten vyfouklej bílek a žloudek, 
někde mimo barvy, kerejch se chytaj naše pohledy; někde vně, jinde než ve světě věcí, je ukrytej 
pravej smysl života. Dyž sem si to poprvý uvědomil, byl celej svět najednou zase barevnej, protože ho 
naplnily barvy jinýho spektra, byl plnej radosti a zázraků. 
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 Jenže to netrvalo moc dlouho. Každej zázrak se nakonec vokouká, nejdřív dou zvěsti, jak 
někdo krmí zástupy, ale za čas už nad nim lidi jenom mávnou rukou, je to takový tahání králiků z 
klobouku, to už tu bylo tolikrát, to už nikoho nezajímá. To je totiž další vlasnost tý šedi: že vleze všude, 
že před ní nejde utýc a že nakonec vyhraje i nad tim, co jí prve zdánlivě likvidovalo. Mohla by to 
bejt ňáká jiná šeď, šeď vyššího řádu, a ta původní, kerá rozleptala barvy, by byla jenom její vobraz, 
jenom taková předzvěst; ale sou si tak podobný, vobě tak šedivý, že ani nemá cenu je rozlišovat. 
 Je to jako nemoc, šílená epidemie, jako sněť, kerá zalejzá až do konečků prstů; došlo mi, 
že mám napadenou už i paměť, že mi šednou vzpomínky, jako dyž si zatrhnete v novinách 
zdůrazňovačem ňákej zajímavej článek, ale za pár let listujete zažloutlejma stránkama a nemůžete 
ho najít, protože uplně vybled. A teprve tehdy sem se začal vopravdu bát, že vyšednu, že přídu vo 
svojí vosobnost, že splynu s šedí, kerou do sebe pustim, a začal sem zoufale hledat vobranu. 
 Jesi si myslíte, že vám teďka řeknu, jak na to, tak to pardón, ale to já samodřejmě nevim. 
Navopak mi začíná připadat, že boj je marnej, že jediná možnost je přímout šeď, zamilovat se do ní, 
přectavit si jí jako původní cíl, vod kerýho sme se vlivem barevnýho šálení vodchýlili, ale ke kerýmu 
se nakonec rádi vrátíme. Smutný je, že ani takovýdle votočení čelem vzad nepřináší žádnou radost, 
protože ve světě, kerýmu vládne šeď, žádná radost neni. Je jenom takový pomalý klesání, jako má 
nepřímá úměrnost, furt blíž k nule, ale pořád né nula. 
 Ale něco v člověku se brání. Něco ho nutí to pořád znova zkoušet. Třeba teďka, jak todle 
píšu, to je taky jenom takovej pokus zase na chvíli uvidět barvy. A čim toho napíšu víc, tim to bude 
šedivější, tim míň budou povodevřený ty pomyslný dveře k ztracenýmu ráji plnýmu barev. Lidi 
skáčou s padákem nebo se účastněj orgií, ale tam všude je šeď dožene. Nakonec na to musim 
přijít, nakonec udělám ten poslední krok, provedu něco šílenýho, až se vocitnu tak daleko, že mě ta 
šeď nenajde, a já se potopim celej kolorovanej do barevnýho mihotání, do kroužící křiklavý duhy 
jako do peří vzácnejch ptáků, třeba rajek, pávů nebo papoušků, s periskopem na jednom a s 
kaleidoskopem na druhym voku, konečně zase strakatej a šťastnej.

22. ledna 2005 nad ránem; jinak
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***
 Políbil jsem dívku ve vytahaných teplácích
                  a ona si obrátila kapsy naruby
                                                a vzlétla
 zbyl mi jen motouz
       prázdnej důlek
              a děsná nechuť pouštět si více draky
  
         Vytáhnul jsem dívku v políbené čepici
                             a ona mi vyždímala slzy
                                              zpět do očí

 (30.12.2004)

duše v ní a k tomu schopenka !
 Jste schopnej !!
   -       zakřičel doktor a dal mi razítko na čelo
   ale felčare
   prohlédl jste mou duši pořádně ?
  snědl jsem polévku bez bujónu
  koukám mikroskopem na hvězdy
  skládám básně z písmenek té polévky
  bujón si vkládám do uší
  skopal bych ty hvězdy jinak
  jsem skoupý čoček
   nic neříkajícího zvětšování
  písmena jsou pod mikroskopem úplně stejné
  jako hvězdy
  a vy
  mi klidně dáte razítko
  schopen?

 (5.2.2005)
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tenkrát jsem o spropitném nic nevěděl
 u nás v ulici býval starý a tlustý holič
 ale fakt děsně tlustej
 stříhal nám všem vlasy do stejné nadmořské výšky
 kouříval u toho doutník
 a funěl
 fakt děsně funěl
 trochu jsme se ho báli
 i velcí kluci
 když jsme se tam náhodou spolu sešli
 měli jsme společného nepřítele
 a bratřili jsme se v duchu jeho krví
 jednou v mikrospánku zajel mašinkou až na záda
 a udělal mi takovou neviditelnou dálnici bez svodidel
 chvěl jsem se v jeho křesle
 zahalen prostěradlem jsem vypadal jako chlupatej dudlík
 bezmocnej
 bezbrannej
 v rukou kata mydlináře
 ani se nezeptal
 jestli jsem spokojenej
 ale já byl
 mohl jsem prchnout na světlo
 nezapomněl však ještě navonět desetiletého kluka
  
 položil jsem dvě dvoukoruny
 popadl hubenou a dlouhou účtenku
 a prchnul
 doma mě zfackovali a poslali do vany
  
 ale proč
 proč jsem si dnes na něho vzpomněl
 to vám vážně nepovím
 
 
 (18.3.2005) báseň - klekačka

 utekla mi dvě písmena
 jsem je totiž nehlídal
 nehlídám ani slova
 
 jednou mě sežerou
 nenasytné věty holé
 a stanu se 
 soukvětím
 
 
 (3.2.2005)
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kdybych jen tušil, že lesy se dělají z recyklovaných šišek,
   zouval bych se na noc..lásko
 až splatím všechny sliby a splátky
 pak umřu
 ale jsem příliš velkým dlužníkem
 
 účty za vodu
 když jsem se zrovna nemyl
 splátky za matrace
 když jsem byl zrovna vzhůru
 sklenáři žaluzie
 když jsem pral záclony
 výpravčímu za zelenou
 když jsem se koupal v absinthu
 lesu za pitomě popsanej papír
 botám za prochozenost
 pití za přesmocnost
 osmiu za valenčnost
 valčíku za polčení
 jazzu za pló
 penězům za platební neschopnost
 ludolfovi, že prohrál na pí sknutí bábofky
 ótrapelům eplímení
 …
 enem té blbé sponce ve vórdu 
 snad nic nedlužím…

 (14.2.2005)

moře plavců
 moře plavců
 ve tvém břichu
 posílám jim záchranné kouřové kroužky

 (jsem tam totiž pruhovaným plavčíkem)

 mořem plavců
 plavu si vodoznačně
 jednoznačně

 (1.2.2005)
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***
 Zvláštní, jak člověk může
 psát proti proudu času
 Tak tedy, anebo nuže
 slova záře, lesku, jasu
 napíšu minulosti
 a možná z vrozené lenosti
 počkám, jak se to vyvine...

 (31.10.2004)

Vzkaz
 Šípky už jsou červené,
 ale víno má zpoždění
 nad svatým Antonínem,
 na dohled od Pálavy.
 A je to v podstatě to jediné,
 co stojí za sdělení.
 Ty už to pochopíš.

 (7.9.2004)

Sled svlékání
 Slečna a ty – slintavý houslista
 rez rozum roztaví
 ve vlasech; vltavín oči.
 Vinout vinu po vnadách
 uskřípnout na bradavkách
 a zábradlí kolem dvorců
 a pomyšlenka v cele dlí
 Daleko do dokonalého dne.
 
 
 (8.12.2004)

Pod Kampou
 Pod Kampou, pod Kampou.
 Tam šel jsi a poslouchal, jak to zní,
 jak boty zpívají Pod Kampou
 na orosených kočičích hlavách
 a hlavy se dívají pod nohy.
 Je možnost námrazy v křižovatkách,
 kde musíš se rozhodnout.
 Na Klárov? Na Staré město?
 Co dál?
 Ale zatím Pod Kampou. Pod Kampou.

 (28.12.2004)
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***
 A tak přišlo jaro.
 Já též přišel,
 abych mohl jít
 zchuravěn zimou na dřeň.
 Do nového léta.

 (17.3.2005)

Pravila o lásce
 „Ty budeš povídat, jak se milujeme,
 a já o tom budu mlčet.“
 Řeklas mi.
 Napíšu o tom báseň.
 A nedám ti ji přečíst.
 Nesnes´ bych, kdybys o ní mlčela.

 (2.3.2005)

Ovocná
 Na stole po tobě
 zbylo pár kapek šťávy
 tiše trucují
 urputně zasychají
 a voní jako ty
 s rukama v ananasu
 se srdcem v bezvětří

 (31.1.2005)Pachucení
 Znáš ten pocit pachucení
 když na Nový rok přehráváš
 gramofon na kliku
 do-jde sí-la
 a všechno
 je včera nebo zítra?

 (1.1.2005)
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Pařížanka
 Z pod peřiny sleduji
 přímo jak na scéně
 kroky po koberci
 jenž vzpomene lepší časy

 Tvé okrajkované šasí
 zdobné
 projíždí svébytně po pokoji

 Tiše bez dutání
 za jarního roztání
 rozpažíš
 
 Vzpomenu na Paříž
 Zas utonu v tvojí
 Seině

 (5.4.2005)Deo!
 Mrazivo v kostele
 a varhany 
 kostmi ženou 
 z ledovce vzduch

 Dies Irae stejně bolí
 jak zpřerážené křídlo
 
 Ticho pak – rána z milosti
 Hněv však neutiší

 (6.4.2005)

Spící kráska
 Skoromíhání řásnění
 v oknech zotvíraných
 pro pohled svitu
 neb i měsíční ztrácí chlad
 nad blednoucím východem

 A tmářský západ prsty churavými
 poslední bílé vousy po kraji
 rozvěsil dnes
 o půl páté ráno

 (4.4.2005)
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Kamarádi
 „Všimni si, jak jsou všichni spisovatelé focený. Zásadně buď před nadupanou knihovnou, nebo 
melancholicky černobíle na nějakym železničnim mostě. Když jsou z undergroundu, tak někde s  
kruhama pod vokem v  kožený bundě u prorezlý továrny, případně u baru za půllitrama, respektive 
za stolem doma - z  profilu, s  haldou papírů a perem v ruce. Nikdy jinak. Vyjímečně se usmívaj - to 
taky nejde, že jo: jenom určitý typy. Ani nemůžou, je to přece všecko vážný. Předevšim básníci se na 
fotce usmívat v  podstatě nesměj. Vědoucí, nesou tu tíži, to svědomí světa… Pochopitelně to jednoho 
vyčerpá. A voni se pak nejspíš v  hrobě vobracej, když po jejich smrti vytahujou ,z rodinnýho archivu‘ 
takový ty domácký záběry v objetí s  nudnou brejlatou manželkou a u písečku s nanicovatejma 
dětima.“ 
 „No jo, no jo… To jo všecko, ale zapomněls na takový ty hromadný fotky, z  těch srazů, na 
kterejch se čeká, kdo eště příde, na kterejch se podle starejch nepsanejch pravidel má diskutovat 
vo kultuře a větrat světonázor, jenže nakonec sou to spíš drby a kecy o ženskejch. Nebo aspoň o 
těch, co už ožralý ležej na opačnym konci stolu…. A vidiš, ty stoly, to bude ňákej fenomén.“
 „Vážnej výraz, rozumíš, vážnej… Maximálně posmutnělej úsměv, nikdy zuby, zuby ne. Takovej 
milej obrázkovej konzervatismus literárních časopisů. Jenom musim eště dodat, že u počítače je 
pochopitelně fotit nelze, to by spíš vypadali jak závisláci před koncem gamesky nebo jako ňáký 
programátoři, to by jaksi nedělalo dobrotu, takže si všimni, že voni nám na těch fotkách dosud píšou 
ručně. S  psacim strojem to teda eště šlo, zvlášť když to byla nějaká stará underwoodka, adlerka 
nebo remingtonka, jistěže ne konzul…, ale monitor, to všichni uznáte, že to teda nejde…“
 „Taky co čekáš: je to malej ostrůvek, na kterým je potřeba jednou rukou plácat kamaráda 
spisovatele po zádech, aby tě taky znali, a druhou na něj paralelně ukazovat prstem před 
kamarádama kritikama. Teda co řikam, kritikama: recenzentama, glosátorama, referentíkama…, 
promenujícíma se brejlounkama s  literární ambicí.“
 „Se nerozčiluj, nejseš přece jinde. Ty seš jak ta Jarmila, co hulí svejch čtyřicet denně, ale má 
puštěnej v  paneláku bionér. Kopeš do nich pod vodou v  tom samym rybníčku-bahňáčku…“
 „A seš dopředu posranej, kdy ti zprasej ve dvou sloupcích čtenářskej názor. Kupuješ ty plátky, 
jakmile ti něco vyjde, a zběsile šustíš, jak se tam hledáš. Všechny je nesneseš a bojíš se jich a rád by 
ses s  nima seznámil. A nejvíc se děsíš, že vo tobě nenapíšou vůbec.“
 „Ale di ty..“
 „Ty di, prosim tě… Tudle mi řikala Jarmila, že se pohádala s  Petrem, protože jí nevodpovídá na 
esemesky, když se ho na něco ptá. Vona prej: ,Já třeba jenom chci, aby mi potvrdil, že platí sraz 
nebo že nakoupí! A von mi nenapíše ani to blbý oukej! Dyk je to jenom dvakrát zmáčknout tlačítko, 
mu povidám. A víš co mi na to řek? Víš co mi řek? Prej: Ne, to neni dvakrát, to je čtyřikrát. Tak mu 
řikam, co blbneš, dyk sou to dvě písmena, o, k, šmytec. A von na to: Tak to se holka pleteš, to máš 
m-n-o, o je až třetí v řadě, plus k.‘ To povidala Jarmila. Tak s  těma řečma vo literatuře je to stejný.“
 „Kdo se tu baví vo literatuře, prosimtě, co sem taháš literaturu? A tydle kecy taky pořád dokola 
vo kamarádíčkování: to za první republiky nebylo jiný. Ani ve světě myslim. Nebo třeba v  politice. 
Tak co tady tepeš dobu, prosim tebe…“
 „Ty tepeš dobu! Tys začal tepat dobu a fotografy! Šmarjá, kam sme to došli... máš teda dneska 
moudrou. ,První republika! Rybníček-bahňáček‘ – máš v  kebuli pěknej chaos, nekoukej se v  neděli 
na diskusní pořady, to radim. Nebo nežer mozeček…“ 
 „Já nic neřikam. Jenom řikam, že to modelový focení pisálků k tomudle patří jak knedlik k 
vepřový. A vostatně nevim, kdo se tu producíroval s  ,ostrůvkem‘ – jakej je prosim tě zásadní rozdíl 
mezi ostrůvkem a  rybníčkem-bahňáčkem?“
 „No ale moct u toho bejt, že jo! Bejt tak u toho! Vidět ty začtený voči, ty ruce, jak nedočkavě 
vobracej stránky, dokud to celý nedočtou – tvoje slova, cos sám vlastnoručně napsal! Ovšem 
nesmí to bejt taková ta vostrá rychlá chuť, co je do rána zapomenutá. Prožitek, žáno. A pak se 
necháš slyšet v  rychlym interview, že povídka musí bejt nahuštěná, aby mohla bejt krátká, nebo 
něco takovýho vo čtvrtý dimenzi… Kde se teda dopředu rozmejšlí, jestli je strategičtější nechat si v 
tom rozhovoru vykat, aby nebylo tak vokatý, že je to vlastně kamarádská propagace, nebo jestli je 
naopak chytřejší nechat to tykání bejt, protože je užitečný, aby bylo vidět, že se s  tou redaktorkou 
znáte. Abys pak vo sobě čet, že ,živé dialogy‘, ,dynamický příběh‘, ,temné poselství‘, ,hořká zpověď‘ 
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nebo při nejhoršim aspoň ,svěží dílko‘. Ona a on ostatně taky píšou.“
 „Pochopitelně že píšou. Píše každej.“
 „No, a seš u toho, co ti tu řikam celou dobu, a ty mě buzeruješ, že vařim čaj z  pytliku: povidám, 
že je to celý jeden malej rybníček a takovýho humbuku kolem. A ty děláš, jak kdybys byl jinde. Dyk 
mluvíš taky o sobě, prosim tebe! Tak se uklidni!“
 „To sem ovšem řikal já tobě, s rybníčkem, chachá! Zapomínáš.“
 „No tak to chachá! Ty seš vážně roztomilej!“
 „A ne?“
 „Co vůbec nadáváš? Hemzáme tu vo tom, abysme se z  toho vyvlíkli, aspoň pro tu chvíli. Pro 
zdání nadhledu. Pokejvat nad sebou trochu hlavou…“
 „Hele.. Tak sme si spolu zaplavali a můžem toho nechat, ne?“
 „Takovýho humbuku, ovšem je k tomu potřeba dodat, že humbuku pouze a jedině zas v  tom 
rybníčku, protože už v rákosí to pochopitelně nezajímá ani ondatru. Samozřejmě jsme vynechali 
měnění ženskejch, zálibu v  rozdírání srdíček, nejlíp aspoň trošku švihnutejch literaturou nebo 
divadlem, moct se taky v  něčem plácat, aby to eště někde aspoň zasvrbělo… Snahu vo aspoň 
maličkou decentní recesičku, úchylečku, podivnůstku, malý extempóre, něco, něco hlavně! Aby to 
bylo vidět! Aby tě nedej bože taky neprokoukli! Aby tě proboha měli důvod drbat, až tam nebudeš, 
aby si někdo důležitej zafixoval tvý jméno… A pak je z  toho jedna z  těch slavnejch historek, co vo 
tobě vyprávěj všichni, ale nikdo jí ve skutečnosti nezažil.“
 „Hele, podivej se..“
 „A zrovna mě to začlo bavit, kdyžs už to nakousnul. Taky to chce ňáký teplý redaktorský 
místečko, jako máš ty, bejt něco před čtyřicítkou – nic víc, nic míň, život a tvorbu před sebou… Sice 
v  tom literárnim  rukávě nalovit sotva žaludský spodky, ale to ostatně nemusí nikdo vědět, protože 
mezitim je z  tebe už editor. Vodmítat ruče ty rukopisy, jako je kdysi vodmítali tobě, a vydávat 
vytrčený debutanty, něco překvapivýho… Jako závdaveček k propečenejm poezijnim lídrům.“
 „A k  tomu taková ta jejich slibná samota, rozumíš: mně nikdo nebude nic řikat, co vy víte, vy mi 
můžete… Ale hlavně to pak čtěte! Vo to vás jen tak mezi řečí pěkně prosim.“
 „V první řadě něco překvapivýho. A pak se sám přistihnout, jak seš sice fakt poslední, kdo eště 
nemá mobil, ale koukáš po něm v bazarový výloze, pokud teda zrovna nesjíždíš večer v  redakci 
na internetu porno. Nebo si po sobě s  údivem přečteš ,kniha mne svým obsahem rozhodně 
nezklamala‘.“
 „Hele, fakt už sis taky na sebe naplil dost, já sem to zaregistroval, že seš spravedlivej, neboj… Tak 
už to snad stačí, ne?“
 „Verbálně exhibovat někde na záložce nebo v  doslovu blbý knížky svýho dobrýho kamaráda. 
Snažit se to předtim všemožně setřást, abys ze sebe před vostatníma neudělal vola, ale nakonec mu 
to sluchátko zvednout a po večeři uklohnit pár pochvalnejch řádků a zhluboka vydechnout, jelikož 
voni i ty vostatní naštěstí věděj, pročs to napsal, že z  dobrýho srdce...“
 „Komus to psal? Jo to mluvíš o mě!?“
 „Ále, to je jedno.“
 „Hele…“
 „…kromě toho autora pochopitelně, kromě toho kamaráda.“
 „Užs psal něco na toho novýho Petrtýla? Na tu novelku? Neni to dobrý, čoveče, neni to dobrý: 
vosvědčený, jo, dobrý, zažitý, kvalitní, jazykově zajímavý, všecko jo, ale celkově to neni dobrý. Nemá 
to šťávu.“
 „Co čekáš, Petrtýl… Do prdele, zapomněli jsme vystoupit. Můstek byla ta předtim.“
 „Tak pudem k  Rudolfinu, von tam někdo bude. Napiš Petrovi esemesku, ať to přesune všecko 
do Rudofina. Měla by tam bejt i Božena.“
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Výrobcom hesiel a iným
 Vraj toho mala dosť
 a tak som nastúpil
 a už sa zase trmácam
 ponad rieku a tisíce sĺnk v nej
                                   cez most
 kde je chodcom prechod zakázaný
 
 Tak rýchlo 
 rýchlo na druhú stranu 
 sme len desať minút od počiatku
 a pár krokov od konca
 
 Prosím rýchlo
 čím rýchlejšie tým lepšie
 
 
 Presne tam 
 kde starci vyhodili
 
 staré páchnuce rárohy
 a spláchnuté rárohy
 a zaplatené 
 i tie nezaplatené rárohy
 čím viac tým lepšie
 a rozbité nástroje
 na ktorých hrali tak dávno
 
 v modrých zábleskoch
 v tramvajách
 
 Kde stretávali bezdomovcov
 s ceduľkou
 ako vás nenávidia
 okolo krku
 
 A čakali že ktosi im vynadá
 a sem-tam vystúpili na konečnej
 v poslednej jari
 na ktorú si spomeniem
 
 Vraj príšerne páchli
 nefér argumentami života
 ktoré ťahám vo vrecku
 mojej bundy
 
 a akosi stále zabúdam vystúpiť
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Zopár kostí...
 Svetová veľmoc titulkov
                 práve ukončila svoju činnosť
                                v použitom odpadkovom koši
                                                                       pri moste
 
 Tam kde som si predstavoval
                špinavý koniec rieky
                        a nezmyselnosť čakania
                              na auto sa stratila s horiacimi očami
                                                                      pri moste
 
 Tam kde bezzubé deti
                 kričia do rieky
                             nech to vzdá
                                        a sypú zo seba
                                                  predplatené slová
 
 Tam kde sa zdalo
                 že to už príde celkom zadarmo
 
 
 Ale prázdne reči nestíchli
                 na drevenej doske
                          v spánku nemocničných chodieb
                                      ktoré pre nedostatok detí
                                                          určite raz zavrú

Tisíce...
 Počul som 
         tisíce šepkajúcich a rieku
               ako utekajú včerajšku
                     pred nočnými lampami
                             v meste,ktoré nespí
 
 
 Tisíce ctihodných
       a všetko vo vnútri
             je stvorené z kameňov
                     roztratených pod mostom
                             kam čiasi ruka dopísala
                                    ako zbožnuje
                                        celý tento most
                                 a náhle zabudla kedy
                                        keď ráno prešli
                         tisíce mlčanlivých občanov
                                        na druhú stranu
 
                                    Viac už sa nevrátila
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Už viem čo znamená, že svet...
 Ukázala si mi to najkrajšie miesto
                     aké som kedy videl
 na ruinách starého sveta
                 a ja som sa nezmohol 
                           na jediné slovo
 
 Vrátil som sa
                 a autá vyspevovali pašie
                           na starobylé zvony
                                     zapadajúceho slnka
 žalostne sa strácali v tuneli
                 a ja som sa nezmohol
                           na jediné slovo
                                     ktoré by stálo aspoň
                                              za pár drobných

 Nechcel som nikoho sklamať
 a predsa
     biele labute sa vytratili
           keď som sa vrátil počúvať bariéry
                  a ich odraz v podvečer 
 
                        na hladine rieky 
 
                              postava celá v čiernom 
                                   s aktovkou v burácajúcom metre 
                                        sa otočila s hrôzou v tvári
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Až na počiatok
 Kopa šialených obrazov
                                sa vynára z čiernej

 Rád sa pýtam ľudí
 nemyslíte predsa len dvakrát
                    na smutnú ženskú z podchodu
 pozerá NAHOR
                    a ostatní o nej tvrdia
                                          že je bláznivá
 chce spáchať samovraždu 
                                    celkom sama
 
 Nemyslíte predsa len dvakrát?
 
 Pretože kedysi
              tristo intelektuálov
                        vzývalo jednu sprostú nádrž
              a možno pritom 
                                   ešte aj spievali
              na ceste plnej tiel
                        vrah sa prebúdza 
                                   až nadránom
                                               celý modrý
 
 A je úplne isté
                    že mnohí pozerali NAHOR
 a len tak vyčkávali
                    nálož trhaviny a múry
                           na daždivej parapetnej
                                      doske bez slobody
 
 
 Ale vysvetlenie 
      to sa dávno vytratilo
               so zhrdzavenou nádržou
                      v daždi
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„Iba mŕtvi sa neangaž...
 „Iba mŕtvi sa neangažujú“      L.Ferlinghetti

 Polnočný čas 
                  je zbavený výšok
 a tak vyhodil som smútok z piateho poschodia
 a nechal som skočiť moju myseľ za ním
                 do nočných pasáži
 kde hľadáme lásku 
                 na počmáraných stenách a privolávame
                         vágnu spomienku na duchov
                                          a miesta plné krokov
 
 Zapadnutý v ozvenách
                         čakám na oslepenie
 
 Keď prídem nazad zatvorím okno
                         a pozriem na smútok zhora
                   až potom vykročím do ulíc
         a nebudem si všímať ozveny
 a strach zo zavíjania cigaretovým dymom
               na mesiac pri splne
  
               veď už nič viac netreba lebo 
 
 „Iba mŕtvi sa neangažujú“
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Pred nebeskou bránou
 Chcel som rozprávať príbeh prázdnym chodníkom
 a napísať báseň ako protest na schodoch
 a sadol som si do jednej veľmi pustej záhrady
 s vytlčenými oknami ale všade naokolo bolo kopu ľudí
 tiahnucích hystericky súmračnými chodníkmi za čímsi
 A stal som sa súčasťou tej opustenej záhrady
 odkopli ma do nej a na nič nečakali
 preto som si zapálil cigaretu a nečakal
 Aj tak nik neprišiel porezať sa na črepoch a vykrvácať
 dosť bolo ináč povedanej lásky v básniach a prepitých piesňach
 doznievajúce výbuchy z príliš veľkej diaľky ich netrápia
 to je tá ich nenávistná láska
 a krv na kvetoch kvílenie padlých

 Ked zúrivý mesiac ešte nevyšiel

 A môj posledný básnik zomrel aj tak pred tridsiatimitroma rokmi
 smrť opradená legendami a jeho aj nadalej zarábajúce konto
 Zomrel lebo chcel počuť poslednú báseň posledného básnika

 A zúrivý mesiac ešte stále nevyšiel
 
 Tak ležím a búcham o dvere
 ked neverím v jeho imaginárny hlas
 na miestach kde mi ho iní ukazovali

 A padlí nespievajú vlečú sa pred východom zúrivého mesiaca
 vybíjajú okná a v rukách držia spálené listy slávnych diel

 Tak odklepnem popol na schodoch...aleluja
 dosť bolo modlidieb za nič

 A zúrivý mesiac práve vychádza
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Zahrada s jabloněmi a dvěma křesly
 Hliněné střepy, 
 jako by někdo drtil kostru pole, vzduch
 nadívaný koroptvemi; jabloně
 vylily se do zahrady - té,
 jíž opadaly ploty.
  
 Po hřebeni kopce,
 jenž si ke hřbetu přičesal zvlhlou srst,
 jsme přišli – ty a já – ,
 ale ještě dříve,
            vlastně vždy,
 když déšť Berounce zlomil oči,
 cosi nás vyhlíželo z říčních teras
                              a my
 byli jen součtem živlů
              v dutém
 uzlu smyslu
         v těch dobách,
 kdy tu mozoly rostly ze záhonů
 a naše místo zde
 bylo prázdné.

Tratoliště zrcadel
 Údolí pořezané strouhou
                          promrzlo
 až na šedou kost.
  
 Průchozímu
 mi z půltónů šedi vybuchují
 půl roku staré stopy.
  
 A někde, níž,
 leží náš protržený srpen –
 v kapsách hrstky vlčích malin –
 jimi jsme tehdy nabíjeli
 jazyky.
  
 Pak podzim. 
 Hřbitovy táhly za vískami
 jako smečky za potravou –
 krmily se listím – –
  
 a já jedl rozinky vlčích malin –
 chutnaly po ostružinách, 
 jako když se zhasne.
  
 Nyní údolí promrzlé
 na šedou kost.
  
 Struna vody je o poznání
 napjatější – –
  
 ale navenek 
           ledový
 klid.
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Opál
 Než by v ní šepot vykrokoval,
 kolik je lží ke rtům,
                        mlčela,
 dýchajíc jakoby z donucení
 a nepatřičně nahlas.
  
 Chcípne pes,
 jemuž se v hlasivce vzpříčila luna,
 a dáví?
  
 A ty,
 když jsem řekl Svlékni se,
 v petrolejce trhni vazem plamene;
 znám jedno místo
                   ve tmě, 
 kde je slunce ozubené
 a měsíc srp – –
  
 – Veď mě.

Ohně někdy chodí v kruhu
 dědovi (1906-1990) 

  
 I.
 
 V kůlně, nade dveřmi,
 vidím vosí hnízda:
 jako by trámy chtěly kapat dřevo
                                                z plodů
 nalitých popelem.
  
 Přítmí, které hmatám,
 načichlo kouřem; 
 ale ohně jsme tehdy zasypali – –
 vzpomínám si:
 stromy věšely do větru
                        vůni přezrálých jablek
 a můj odraz ve tvých očích
 mi byl najednou malý.
  
  
 II.
  
 V zahradě,
 kde jsem hryzal do kyselých angreštů,
 a potom říkal: Dědo, to keře ještě nedozrály – –
  
 ale pařníky byly zavezené senem,
 tráva po kolena
 a třešně prasklé jako srdce.
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Bezprostředně; ona
 Úzko je ti v rovinách,
 kde průměrem je prostřednost.
 A není touha 
 než v útrobách zborcených kopců,
  
 ale tam,
 jenom soucit vzatý na milost
 –   jako zalykání cizích dálek –
 druhého by pohledal – 
  
 na okraji tvého úsměšku.
  
 *
  
 Ještě tak zatrnout v samotách –
 zatrnout do nitra nejtvrdších pryskyřic
 a neslyšet nic než klapot krve
 – splašená touha 
          by znehybněla v opratích – – ,
 i kdyby na chleba nebylo.
  
 A jako by tělo
 tvrdostí tou odcházelo
 krajinou tříštivých cílů – –
  
 tvrdá ocel je nejkřehčí.
  
 **
  
 Ale já
 jsem, co viděl jsem –
              zaříkávač světla;
 a zdálo se, 
 že když ústa vyzveš na úsměv,
 opatrné kaštany
             praskají ti pod čelem
 a mráz
 naráží zvenčí do okenic.
 

 ---
 
 Něco zbylo
 a něco ti na křídlech odnesl Fénix,
                         a nepohne se popel zrána – –
 to odvaha dlouze dospává
 kocovinu žáru.
  
 *
  
 A možná to tak chceš –
 ve jménu strachu z prostředností – –
 A možná je to cizí vina,
 že když tupostí žnou – břitů prostí –
                                   jalovinu na rovinách,
 brousíš svůj jazyk o jejich svaly.
  
 **
  
 Ale možná jen hledáš člověka –
 když bičem otvíráš úzké vchody,
 aby ten nejtenčí prošel.        
  
  
 (8. 12. 04; dopsáno ve 2:55AM)
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. . .protančila hmatníkem
 i.
 
 Markétka předvádí cizinci provaz:
                           ukáže střelkou směr,
 dotkne se hlíny klínem –
  
 stehny se protáhne had,
 zatne jí do bdění jedové zuby,
                    vstříkne sen
  
 ten, jemuž je tma malá
 slečna.
  
 ii.
  
 Tep
 vyklove v hrudníku hnízdo –
 ze srdce vyletí hořící křídla. 
  
 Než by je vázala do knihy,
 již nikdy nenapíše,
  
 s úsměvem vylije bezové oči – –
 z roztočených sukní 
 se zemí připije střevíčkem.
  
 iii.
  
 Roztančí setmělý hmatník. 
  
 Prsty se zmítají,
 zhasnou slunce roletou
 tou, již Terezka bez houslí
 tolikrát přehrála v klíně.
 ___
  
 Rozsvítí žárovky prsů,
 nechá je vyhořet v dlaních.

Ona
 Jako fošny kostela
 stlučené dítětem nakřivo:
 její ňadra
 a údy
 a rty – – –
  
 Do mě bůh rozjímat nechodí, řekla,
 do lávy zamáčkla jedinou slzu –
                                  kámen plakal,
 vymýšleje sochu ženy.
  
 I hrozny jsou ve mně trnité. Vzdychla,
 ze sochy proudilo nejstarší víno,
                                 jako by blízkost
 vymýšlela krev.
  
 – – smrt byla jediným člověkem – –
  
 Paprsek tmy potom provlékla trnem, 
 zašila jím nebe –
 jeho panenku k zatmění
                             měsíce
 i sítnici na rubu zrcadel.
  
 – – a bylo jí, jako by blízkost
 vymýšlela dálky.
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jsme si příční. odléháme.
 z opratí vysmeklí koně
 spásají stopy
 sléhají se
 a táhnou zlámané žíně
 travou
 
 my
 mezi kopyty tváře
 z podkov oprátky
 my se odmítáme
 
 
 na příčných cestách
 odléháme

podobzory
 podobzory
 jsme si
 
 klesám před pannou
 do dna
 
            zase si sepnula tvary
            mezi obrysy
            a zvýrazněla
 
            zúžila obzor
 ne
 
 sestoupila

protisměry
 pršelo a byla zima
 že klátila listy
 v černých nitkách se ztrácela
 mezi kroky
 a za každým ledová stopa
 
 odlehčení
 --------------------------------
  
 po kůži se rozlila tence
 nejistě střídala stopy a zněla
  
 - chlupy praskaly
 lámaly se -
 nehty zrcadlila
  
  sebral prsty
 - zaklesli se
 
 
 a zima podzimněla
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rybná nerybná; jsi má
 chci se v tobě schovat

 
 otevři sádky --
 stavidla srostla s kůží a ty
 o polštář křivíš němá slova
 dýcháš pohyby háčku
  
 jsi rybná vlastní šťávou
  
  
 a já
 pytlačím na zaprášené dece

jablečná je
 snad vyndáš z ošatky jablko
 na dotek zralé
 a otřeš onošeným šátkem.
 ---------------------------------------
 
 vím, je nesmělá,
 skořepy jader prosakují z tváří,
 klíčí. 
 pohledy končí za stopkou
 a dál je neunese, vím, 
 je ve slupce vazká pylem
 a pod ní rozechvělá. vím.
 
 a že jazyku je tečná v pórech,
 přimykavá a sečná chuť
 že odzbrojuje, vím.
 
 je nesmělá.

víno na kuráž
 jednou
 sklepu z prostěradla zbytky tvých zad
 do sáčku od rozinek
 mezi suchými hrozny živá
 budeš
                                    a spustíš víno
 budeš portská
 - jako havran závidím tvým očím tmu
 z jižních svahů
 a vlasům světlý lem pláží
  
 budeš z avignonu
 jakubská
 a rudou řekou budeš krátit most papežům
 mezi světy budeš má
  
 budeš z krve živa
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z oprátky zimním
 v oprátce z prstů jsem. spím. 
 prší. a v okně dlaně. prší z dlaní.
 stín. a v prstech tvář. a za ní -
 spím.
 --------------------------------------------
 
 je tvář, kdo vystupuje,
 zní v očích daleko,
 daleko přes peřeje.
 jako list. 
 
 jsem řeka, trhám stíny.
 matním. a vrány na jabloni
 stírají prach. 
 
 
 je zima.
 zima dokořán.

k smrti
 tepou mě. tepou.
 cedím tupost bubnů kladivem.
 cedím se, že je mi ostrá, že projde.
 je.

 teď, pro všechna teď, že je mi blízko
 sahám po tepnách.
 teď.

 je živá.
 a že je mi blízká na dotek
  
 
 je já.

kapr načerno
 asi rozetnu rez 
 zevnitř
 že slunce otrhalo stíny z ptáků
 ztrácím pera, ovadám
 vítr mě stéká v chůzi
 padnu
                                    z tebe
 že slunce rzí se
 vcházíš
  
                         do útoku
  
  
 ***
  
 z prstu ti plavali kapři
 sbírali vzduch a třeli šupiny
                                     o rty
 a kolem palce
             kruh nedospělých vdechů
 a kolem palce
             fronta smrti
  
 a tys rozetla rez 
                                     o rty
  
 ***
  
 tvoje asi 
 že kyvadlo stojí
                           krade most
 tluče ozvěny do jízdy tramvaji
 a rovná kapry
  
             do černé
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