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HANA „HESTER“ HADINCOVÁ

III/05

Blízká
pod spánky spíš mi
v dece z písku
a svět se skládá z vodotrysků
spojených v bodě opěrném
pod proutím hrudi
pod sternem

Viktorka
Nebe a voda
jedno jsou
Jak padá tráva za kosou
Viktorka ve mně
tiše zpívá
ona je se mnou odjakživa
z bolesti zpívá
z marné touhy
tak dlouho
jak je život dlouhý
tak smutně
jak je láska krutá
do nikam
pro nic
pro ni
kam
až k nedýchání obejmutá
se vlastním dechem zalykám
asi má slova ztrácí sílu
asi to nešlo bez omylů
po vlastních žilách
dotéct
k splavu
ta bláznivá
a nevinná
Viktorka ve mně
zvedá hlavu
a smíchem lásku proklíná

spíš v písku mezi vodotrysky
spíš pod ochranou slova blízký
a svět je jako vejce vratký
mlýn
položený na lopatky

Potom
...a potom odlepím oči od stropu
válečnou sekyru
do jahod k plotu zakopu
v červené hlíně horských údolí
vadí nevadí
bolí nebolí
zbytečná slova si odstřihnu od pusy
nekřičím nemluvím nezpívám
nemusím
nehledám zlato
ve spadaném listí
červenou hlínu
z duše neočistím
dozrálo slunce
v rybízovém keři
kdo prvně řízl
ten už nedoměří
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Kamenná
zas půjdu
řekou
k mostu
stá prvá tupá ovce
tesaná do pískovce
uprostřed
do něj
vrostu

Lodní deník
třicátý druhý rok
den padesátý druhý
v bezpečí pod stolem nic neruší mé kruhy
čtyřnohý vesmír

ticho
jež mě mate
má ústa trnitá a oči jehličnaté

hladině koberce jsem loďkou s dvěma vesly
vyplouvám do mlhy
a přídí do ní kreslím
obrysy brány za níž všechna moje kdysi
za každé zápěstí na jiném kříži visí

Na lžíci vody
utopím ráno v čaji
na lžíci vody
sebe
dnes kámen je mi chlebem
a šípky nedozrají
mráz prošel
zdi se drobí
dnes příště je mi frází
o zítřek hrachem házím
dnes mlčím do zásoby

Pro tři
že voda s vodou už se nerozkmotří
dvě čáry tužkou protni v jednom bodě
o ten se opři
když vítr času
nenápadný zloděj
potápí drobné papírové lodě
v polévce pro tři
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Náležitý
Srha vymírá vstoje; pole planí
říjnovým deštěm. Jdu stále s tebou.
Březový háj jsme zastihli v nestoudném obnažení
- bílá kůra jako čísi kůže,
tak mnoho ran:

skica ze břehu

všechny ty vzkazy, které nikdo nečte.
Podzim počestný jako vlhká hlína
se s námi bojí osiření,
sám sebe požírá mlhou.

písečná je tvář moře,
kde jeho vrásky se lomí,
zatíná břeh smrtelnou ránu

Sblížím se v něm
s čepelí listu,
pořežu vzduch, bude-li chladný.

v ní kolmí se alka větru,
střemhlavý pád – a rybám
dopuštění
sunou se prsty pískem,
hladové z beztvarosti,
dávení vlny dospívá

…a Měsíc vstoupil do zahrad
Pastýř prochází souhvězdí ryb,
své srdce až v kraji oblohy.
…je neznámý
život pod ledem.

Předzvěst léta
Sakury postupně svlékají růžovou,
jaro postupuje svou smrtí k létu,
už brzy bude
rudými plody obtěžkáno.

Kluzké noci
jsme otevření uvnitř snů
– časem, kdy nebe je šikmé.
A stále jsme nedočkaví,

Přijde čas
a pokvetou plody dubnové starostlivosti,
kterou nás chránil mráz

a žárlíme za každou včelu,
když právě opouští úl:

– jako nůž
nařízne dužinu
třešně! –
a léto vykrvácí.

jak marně
v nás volá kdosi:
Ty? kde že jest Království tvé?

…společně s hladinou Mrtvého moře,
už brzy
nastane sucho i v jeho ústech.
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Orfeus na prahu
Cesta se ztratila. Příkrov
lesa začal tížit –
černými křídly promluvil strom.

Ryba na háčku deště
tak lehce by to šlo
zaseknout háček do dásně
a trhnout

: Mysli na kámen!
Mysli na soudržné síly.
Vaz jeho těla nezlomí řeč
kladiva. Údery.

podzimním nebem

Větve připomínaly vysušené kosti,
márnice lesa se otvírala. A
my stáli nepřipravení
na tento příchod.

draci se křižují
na provázcích z rukou
nesou se
dětské sny

V myslích se burcovaly kameny,
držely sebe za sebe

a hospodář? prostořeký
vítr
rozsévá vzpomínky pod kabát

- právě zde
- právě v nich
:Eurydiké umírala.

Jeden tah štětce
Už nebudu vysvětlovat k čemu jsou dobré mraky;
obloha zůstane i tak
o jeden loket výš
než obočí,
se kterým právě pohnula.
…
jen to zaklonění hlavy
ti naznačí,

Ztracený klíč
Okno naplňovalo věci,
bylo součtem veličin prostoru;
otevřené,

že mlčet znamená:
přimalovat draka.

zdálo se jako čísi hlas.
V pokoji šeptaly stěny,
naléhaly na krychlový objem vzduchu,
strop zadržoval volný pád.
A přitom:
nikdo s nikým nemluvil
a
pokoje pustly prázdné.
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Zimní návštěvy
I.
Moře se schovalo
za dveřmi od sklepa:
tma
obléká předměty spánkem.
Dnešek je nejhlubší část
našeho dne;
jen pusté přístavní molo.

II.
Mlhou temperovaný vzduch.
Přes jeho stěny
proniká bílý podzim
až k tobě.
Vrůstá.
Skutečné ustrnutí.

Srpen na plátně
III.

Prolamují se ruce stromu,
pod tíživým létem,
dužnatá sladkost jako náušnice.

Ještě vítr
a čekání na déšť...,
skleněná srdce,
nebe se hroutí.

Dozrávání, hledání sytosti barev
a Cézanne.

Potopa;

S ním léto
je rozvěšeno za okny,
místnost, jež čeká, kdy se odhodláš.

holubice se vrátila,
bílá se vrátila s nejtišším zpěvem.

Jablka v studu – červená
tentokrát není krví.
…pomalu vstupuješ do obrazu,
pomalu táhne štětec
horkého slunce.
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Všechny zde uvedené texty pocházejí ze sbírky Zříkadla (1980-2000), BB art, Praha 2000

***
Nebe je věčně zamračené
a my
zahořklé hostie...
Ten kdo nás polkne
Zapomene
(kyselé víno rozlije)

***
Jak se tak dívám... Samí stálí hosti!
promluvil chlap, co najednou tam stál
A když se nikdo dlouho nezvedal, řek:
Tak se hejbnem! Jen ať chrastěj kosti!
Pak s úšklebkem nám kosou ukázal
z lokálu rovnou do věčnosti

Dopis M.

***

Jsem jak ten stůl
Mám votřískaný hrany
Nasáklej chlastem
voprejskal mi lak
Už trochu starej na mejdany
Zkusim bejt sám

Z vrat chrámu v Bylokdysi vyšli
(zvrat toho kostela)
tři mušketýři dětství mého
(naštěstí stále přítomného)
Pathos

Přijď někdy jenom tak
vypít si hrnek vobyč vína
vyvětrat kouř...

Pornos
Cannabis

A zejtra jiná
Co nezná mě a nevzpomíná
A je jí fuk, že nechytám ten vlak
kterej tu drnčí každý ráno...

a Karban

Vždyť já mám, lásko, vyděláno
dávno
na vejlet
do voblak
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Zápis
Schůzka proběhla
v navyklém duchu:
Po krátké
milostné předehře
následovala
zdlouhavá
nemilosrdná dohra

***
Smůla
že dnes
kdy do pár řádků
dokážu napsat
málem to
co chci
neocitám se
na začátku
ale
prakticky
na konci

Třiatřicet
Došlo i na sny
zůstal sotva jeden
(vo flaškách
co jsou bezedný)

***

Vyjdeš si v březnu
vrátíš se
je leden

Nemám se rád
když žvaním přemoudřele
když hloupě mlčím
když se mi chce psát
Když domotám se v noci do postele
a hledám sílu a chuť s tebou spát
nemám se rád

...
roky se krátěj
prodlužujou dny

Poránu u zrcadla
zestárla cizí nepříjemná tvář
okolo který místo abys zvadla
se smíchem kreslíš pěnou z umyvadla
bezelstně dětskou svatozář
nemám se rád
a nic to vlastně není
jen mi to trochu ztěžuješ
Dáváš mi předem rozhřešení
Nemám se rád a nic to není
... já vím
(a ty mě miluješ)

Jaro je fuč, tati!
Jak nádherní jsou tito dnové
slastí prodchnuti vícerou
žel
mrzkých sviní zástupové
vše rozkotají
poserou...
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VÝPRAVY
Na konci
Moc daleko jsem nedoběhl
Pod břízou ve svahu vyklučím zády lomikámen
Unaven roztřesenou rukou z rovnice s neznámou
Marně se posté pokusím odhadnout nejenom dráhu srpnového mraku
A syna slyším od potoka
Najednou míle daleko
Cesta jde dál do lánů líných kukuřičných klasů
Ale já tady obracím Udělat ještě krok
Zpátky to neudýchám
Teď!
Nikdo se chvilku nedívá a A právě do toho odklinká z kapličky klekáním
Znamení návratu
Je-li tam ještě ve mně bůh
Požádám o pardon
- Tentokrát jistě naposledy A s tlakem v slabinách
Na pár dní klidně obrátím
S jistotou, že někdo dole čeká
Moc daleko jsem dnes
- naštěstí nedoběhl
(26.8.2004)
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Silnice od Tábora
Včera se měsíc propadl mokrými mraky
A teď přes ostrý vzduch veškeré barvy derou se do očí
Ve smutné harmonii
Půl lánu uschlé kukuřice vzdalo se podzimu
A vítr zlostně syká, jak píchá ho ta stráň
Do kopce od Kámene
Alejí žlutých bříz a mezi těmi poli
Jenom tak hozenými nazdařbůh po kraji
Autobus drtí mojí chuť
Na chvíli mlčky stát
Naposled teplé slunce proseté na mozaice listí
Dopadá na mou tvář
V protáhlé zatáčce
Do kopce bez touhy tlačím se tiše k domovu
Abych tam přivítal jak sluší se a patří
Ten nový život
Který je před námi
V podzimní krajině
Najednou všechno, co bych chtěl
Zůstalo zaklíněno vzadu

Vzpomínka na pouť svaté Anny
Přes žitné strniště vrací se provoněný vítr
V myšlenkách zpátky
Ke svátku svaté Anny
A v odevzdání podzimu
Pole se pozvolna stáčejí do ulit

(24.10.2004)

Potichu oblaka ujíždí alejí dlouhých bříz
Na tvář mi padají siločáry září
A jakoby bylo před deštěm
Tam na obzoru tmavne pruh
Ve stráních nad chatou
Synovi pouštím draka
A jediný zápas s nebem
Který tu vyhrávám
Přetrhne cesta zpět
V zatáčkách po cestě
Stačí jen zavřít oči
A na tváři cítím stromů stín
V zatáčkách po cestě
Stačí jen zavřít oči:
Na přetržené šňůře
Pustíme draka k domovu
(20.9.2004)
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Odpolední vycházka
Přes okno kavárny
Snažím se najít v bílé tmě smutného listopadu
Alespoň jeden navigační bod
Abych se venku neztratil
Až vstanu od čaje
Alejí javorů za městem do kopce k nebi vyšplhám
Do míst, kde cesta zalomí se
Do mokré oranice
Nevyspalýma očima pohlédnu do sněžení
Do míst, kde vytuším rozbředlou čáru obzoru
A na hranici světa, do nějž se nepustím
Zas otočím se zpět
Z prokletí nemoci
Vylžu se jenom smrtí
Než došourám se domů
Budu mít chladnou večeři

Sen o starém majáku

(17.11.2004)

Když už jsem téměř spal
V bezešvé tmě na lomu noci
Ve strachu ze zimy, že padl listopad
Přišel jsi ke mně po letech
A já se rozvzpomněl
Přes násep staré železnice
Podzimním listím
Větvemi trnky daleko
Daleko přes zaoraná pole a napříč přes vítr
Dral jsem se omámen
A brečel bezmocí
Na druhé straně rozpadlého valu
Nebe mne opět vyplivlo
V pokoji majáku na modrých tapetách
Přes změť všech hodin
Přes všechno marné zaklínání
Láteřím zase na osud:
Kdyby tak aspoň paměť chtěla mne nechat dožít tam
Kde byl bych jako doma
Až usneš vedle mne
To, co se ve mně stáhlo
Do rána budu rozplétat
(7.11.2004)
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U konce výletu
Jakoby mělo být dnes naposledy
Dává si tupé slunce záležet
Aby mne pečlivě rozsekalo na sedmnáct proužků
Skrz síto větrolamů
Jakoby naposled
Ten kraj, kde chtěl bych tolik žít
Pozvedá stráně od rozlitých vod
A přitom nemá sílu
Aby mne vyvrhl
Jakoby naposled
Vracím se domů na konci toho dne
Údolím, kde autobus topí se hluboko ve stínech javorů
A mezi těmi kopci
Které hrozí mne zavalit
Vzpomínkou na moje dávné sny

Noční výpravy

Jakoby naposled
Ten kraj, kde chtěl bych tolik žít
- Čistě jen proto, že není jiné zbytí Otvírá náruč uzounké silnici
Po níž se zvolna šineme pryč od západu slunce
Záplaty tmavých lesů
Dopředu znavených vidinou dlouhé zimy
Jen krčí rameny tím tichým šílenstvím

Do prázdných míst
Prodchl se listopad v hučení meluzín
A zas mne nachýlil blíž k postižení slov
U stolu v kuchyni
Kde jedině se svítí
Do prázdných míst
Zapraskal vítr klouby s neklidem vtíravým
A místo přesné transpozice snů
Zůstavil pouhý otisk vět
V zubatých obrysech

(12.12.2004)

Na prázdný list
Prodchl se listopad s nevratným prokletím
S láskou, že tento dar
Který tak těžce splácím
Navždy je bez konce
Do prázdných míst
Do oken listopad
Oblakům pustil žilou
(22.11.2004)

12/33

III/05

MAEROR

Procházka Prahou
Až někdy zase udělám si čas
Projdu se rád
Znaveně opřený o všechno, o co jen budu ještě smět
O dlouhou javorovou hůl, kterou mi udělají vnuci
Abych už mohl odejít
Až jednou zase za pár let všechen čas bude můj
- nebo již budu mrtvý Vydám se zpátky vzpomínkou projít se na Boršov
Anebo Novým světem
Najít tam na kočičích hlavách malinké místo, kde veškerý tvůj smích
Prolnul se ve mně s nekonečnem
Až někdy zase udělám si čas
Budu tam v staré čtvrti nahlížet cizím do oken
Osudem v tichu zůstavený
A s ránou stále stejných slov, která mi zjevně stihla zarůst hloub
Zatímco vlasy vypadaly
A která stejně vždy přes všechnu tu snahu
Zůstala viset v půli cesty
Jak ten pán na křížku pod lípou u nás v ulici
Zatím však stojím tu
A ani o krok blíž
Splývám tu s nocí s korkovou podložkou
A strachy se až svírám:
Což nikdo se mnou ve mně nezůstal
Kromě těch ptáků kroužících nad šíjí Ořechovky?
Zas nad střechami pustá tma
Roztáhla žebroví
Za patou soumraku
(16.1.2005)
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Volání k jaru
Nevolej ještě
Ať neuřekneš čas
Včera bych ránem málem nedostal se domů
Jak všechny lampy to zčistajasna vzdaly
A zůstal viset sníh
Za nohy z oblohy
Nevolej ještě
Ať nezmrzne to chvění, které si hýčkám po kapsách
Které donosit chci potají trychtýřem světla dodávky z pekáren
Ať poslouchat zas nemusím
Jak starý pán nade mnou se směje
Průvanem bílých her
Nevolej ještě
Než svoje tělo dotáhnu nažloutlým šerem tam
Kde čísi vlídné ruce už prořezaly vchod
Než teplem dlaní svých tu vodu vysušíš
Která zde válí se vysoko do strání
Jakoby nebylo dost na tom
Že ani pak všechno se nevzbudí
Až nastane co má
Pár známých ještě mám
Hluboko pod zemí
(6.3.2005)
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Jarní litanie
mám v hlavě rozkvetlý jabloně
zpěv drozdů v třešňoví
dubnem vzrušený včely a dvojploštice lezoucí v intimním spojení
chci taky bzučet a pískat a křičet
nechat se obskočit barevným samečkem
a plazit se s ním pak kamením...
a ona? chce volat! prostě VOLAT!
rozumíš? potřebuje komunikovat!
potřebuje další antény a zlepšit signál...
nechci už tuhle práci dělat
nechci se nechat šikanovat a nestojím o další síť
síť třetí generace, dalších šest tisíc stanic
ovšem jen ve vybraných lokalitách
tam, kde na nový paušály vůbec bude někdo mít
jenomže taky nechci koukat v parku na feťáka
co není schopen ani nabodnout svou vlastní žílu
a tak se svíjí, kalhoty stažený ke kotníkům
/myslela jsem, že se nemůže vysrat v první chvíli/
jeho holka se mezitím šminkovala
na hlavě pořádala to svý vrabčí hnízdo
a pak si četla časopis
kousek pod Sacre Coeur
vydržela jsem na to koukat půl hodiny
a pak utekla na střechy nad Carrefourem
přelezla zátarasy
přelezla zábradlí
přelezla zídku s nápisem NEVSTUPOVAT
/nevstoupila jsem, ale vplížila se/
a dala si sakra pozor, aby mě neviděl ten chlápek v budce
zrovna šel na záchod
věděla jsem, že moc času nemám
a tak běžím na vršek toho zelenohnědýho kopce
mezi výdechama vzduchotechniky a potrubím
kličkuju jako splašenej zajíc
kolem mě smrdí fakt směs všeho možnýho:
pizza, RYOR, smažený hranolky, sprchy ve fitness i pop corn z Palace Cinema
světlíkem nahoře vidím na lidi v posledním podlaží
a připadám si jako doživotní dezertér...
kamerovej systém mě bezpečně dostal během 40 sekund
přišel si pro mě kravaťák v obleku, s plzeňským přízvukem a s vysílačkou
stáli jsme proti sobě jako dva žebráci
ačkoli on si to asi tak bytostně neuvědomoval
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už jdu, povídám, chtěla jsem jenom vědět, co to tu roste
že je to spíš dohněda než zelený
a voni jsou to rozchodníky!
křupaly mi pod nohama, křehký jak všechno to sklo všude okolo
jako naše životy v krunýřkách aut a boudiček pro psy
asi mě nechápal a ještě dlouho šel za mnou
přesvědčit se, zda opravdu opuštím ten Nový Smíchov
do nějž tak najednou tak zběsile nepatřím
a proto jsem tuhle sobotu strávila radši na Letný
poslouchala ryk ze Sparty
teda z TOYOTY ARENY
a strašně záviděla fanouškům Baníku
že si můžou tak báječně zařvat
myslím, že jsem jim fandila
čím větší řev byl slyšet
tím spokojenější jsem byla a víc nastavila uši
na střeše baráku vedle Sparty jsme loni /možná, že i pro ně/
posilovali další telekomunikační stanici
bába na úřadě nás srala s územním rozhodnutím
asi si nepřála, aby víc fanoušků mohlo telefonovat
možná by jich pak tolik nepřijelo?
a možná by měla taky vyběhnout na nějakej ten zakázanej kopec
pak jsem šla zase dál, když mi bez davu bylo teskno
a mezi ně a policii se mi plést nechtělo
na lavičkách u letohrádku královny Anny
zas parta teploušů...
pane doktore? ano pane docente? říkali si a chodili chcát do křoví
tak v tom zas lítám
a další dezerce na triku
včera Černolice
sousedi jsou asi jogíni
jinak to nejni možný
a další pole rozparcelovali na boudy
nad hlavou letadlo každou chvíli
večer dálnice domů plná skořápek
teď sedím v práci a todle mě nechaj klidně dělat
je to něco jako automučení
dělám tu dobrovolně i přesčas
dezertovat není kam
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Mlčeti – zlato
své město mám nejraději v noci – ztichlé
asfaltové řeky
nadezděné kameny
přístav k zakotvení
bez mechu hřbitova
beton a sklo
své město mám nejraději v noci – ztmavlé
když reklamy neútočí na psy
v proporcích křižáckého tažení
když svítí!
- majáky – na plavbu při pobřeží
a na kočičí hlavy
své město mám nejraději v noci – zmlklé
pomalu míjet taxíky
osamělé bárky
dorážející svými nestydatými okraji
- jako ty – na hrby velblouda
před mým srdcem
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deFLORAce
zatímco jisté skleněné barabizně
vyhřezla kunda na ulici
těsně vedle hřbitova
a na dost dlouhou dobu
(viděla jsem ji z tramvaje)
ještě se na ní nestačil usadit prach
tak u silnice na okamžik
rozkvetly nevěstky
jemně ochlupené markýzy
nad propálenými reflektory
nektar v řitním otvůrku
jeden květ – hluchý a bílý
(honem! než přijede autobus!)
pohřbily moje útroby
ještě se na něm nestačil usadit prach
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Paternoster
mým raným dětstvím projížděl paternoster
vrzavě tiše
zcela mimo mý mrňavý chápání
spojoval patra bez rozpojení
vrzavě tiše
vykládanej tmavou dýhou
okna polikliniky přetřený do půlky bílou barvou
spojoval opuštěný kočárky v přízemí
s rentgenovým téměř-prázdnem o patro výš
vrzavě tiše
pryč od plechový váhy a osiřelejch kšírů
(dlouho mě děsila ta bílá kůže a zoubkatej filc)
snad radši nevidět cizí bratříčky a sestry!
vzhůru za sestřičkami!
vrzavě tiše
bílej prášek roztroušenej po zemi ve dvojce
všechno bílý a spousta světla díky zářivkám
(slovo „SÁDROVNA“ jsem přečetla až v první třídě)
vrzavě tiše
pokaždý jsem tam chtěla vystoupit a nejet do třetího
ale babička mě držela tak pevně!
/aby se mi nic nestalo/
vrzavě tiše
ve třetím nenáviděná laboratoř a odběry krve
kdo ví, proč byla ta chodba tak temná
na druhým konci oční a nepřetřenejch oken přehršel!
mý dětství se skládalo z čekáren u doktorů
„Tady máš obrázek,“ úsměv…
tu sbírčičku jsem opatrovala léta
až pak ji vystřídaly obaly od žvýkaček
vrzavě tiše
hypochondrická babička by vám taky zamotala hlavu
teprve se školou zmizely polikliniky, ústavy, střediska a nemocnice
béžový kulatý stolky a béžový kulatý židle
ostatky funkcionalismu v barvě slonový kosti
vrzavě tiše
...
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...
když dneska omylem zabloudím do Kartouzský
(instinktivně se snažím tomu místu vyhnout)
vidím, že dětstvím nových generací projíždí paternoster
vrzavě tiše
mrazí mě opuštěný kočárky v přízemí
tmavá dýha a bílej prášek roztroušenej ve dvojce
vrzavě tiše
ostatky funkcionalismu a ve třetím odběry krve
vrzavě tiše
vždyť komunismus tydle interiéry nestihl ani poznamenat!
v takovou chvíli děkuju alespoň za novej design reklam
a doufám, že postmoderna tu kliniku změní k nepoznání
vrzavě tiše
aby mým stářím nejezdil paternoster vrzavě
ale tiše

Sundejte ho někdo, prosím Vás…
Ó, ztrať se mi z očí, můj Anděli...
což nevidíš jak kousek od Tebe
křídla Tvých dětí KaFCíři smaží
a proti mně – hle: KÁR plných FŮRA
se valí s kamením...
Ty to nevidíš?
Ty mě neslyšíš?

prosím Vás…sundejte ho někdo…
nebo mi dejte

do rukou pistoli…
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Pocta mému náměstí
jaro se vzpouzí stavu: nebýt spatřeno
já – černobíle natřeno: stále ve stejném stavu
uprostřed kašny tři medvědy z pískovce
přepočítávám dokola
potvory zubatý, vrčivě vysmátý
podpěry Poseidóna
(poroučí – opraven – třem kašnám nad sebou
s trojzubou vidlicí, tři ryby ho vezou)
zatímco Rézina - ta moje želví holka-kluk
zmámená civilizací, z trávníku zdrhá mi na okraj asfaltu
ve vajglech vybírá tu trochu tabáku,
hovínka podvraťáků – toť rozkoš chutí...

Zdalipak tušila jsem před rokem
že železniční blokáda vývozu potravin, uhlí a vagónů
z našich zemí do Rakouska – Uherska před skoro stoletím
ještě dokázala proběhnout!
A úspěšně!
(A to chodím okolo tři desetiletí bezmála.)
Žel, většina potomků železničních sabotérů svorně odhlasovala loni
že 14.října bude jednou Square
NĚKDO SE NA NÁMĚSTÍ POZVRACEL.

a Poseidón na rybách
neví, že za zadkem pluje mu
(tak nepatřičně bílej!)
fotbalovej míč
dávno už kluci jsou pryč (šeří se a bude pršet, je večer v parku, 23. dubna 2004, pátek)
však otcové nemívaj pro hrátky s bohy pochopení
jeden z nich teď nejspíš zadek pubescenta ztrestal:
„Já ti dám mičudu na fontáně, víš vůbec, kdo to byl Poseidón?“
ještě ani nekrápe, však musíme domů, Rézinko...
... SAKRA!

Začalo se mi totiž taky chtít...
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***

***

Papež zdechnul! Zařval mi chlap do ucha
navečer v tramvaji číslo dvě
ne že bych se leknul, to ne,
ale okno se zachvělo
zimou

Z rohu na mě civí
oči
vyhaslých cigaret (jež přijaly svůj úděl neobyčejně klidně)
sláva
poraženým
smrt
i
vítězům

***

***

Láska a to co z ní zbylo
jak šmouha na skle proletí holub
rozvíří všechny ty miliardy atomů v mým mozku
sedne na střechu protějšího domu
fakt jako kašlu na ty dole, říká
zírá mi do oka
parchant
myslím na pušku a všechny ty věci
co nikdy nevrátím zpátky
je pátek a večer
a děti v parku si to rozdávaj
what a wonderfull world

Víš nemám prostě nic
čím bych tě překvapil
pobavil či tak
vždyť mě znáš
i já tebe jak svý boty
vokopaný obrubníkem /pochcanýho od psů/
snad že bych se omluvil
za všechny chyby světa i svoje
diagnózu a léky na věčnost
slova nejsou nic
prázdný zvuky chrčení a agónie
lezou mi z hrdla jak básnička v 3. B
u tabule co dělat dál
soužití těl koexistence kopulace ejakulace
sím, sím, láska!
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***
Nějak se nám stmívá
když pokládám sluchátko a tebe
na druhým konci
do propadliště dějin mezi
všechny ty milióny bezvýznamných a naprosto
zbytečných
Julií
Třeba i zaprší
řek mi v autobuse chlap za volantem
celej se vopotil když černá kočka
vběhla mu do cesty
byl večer nějakýho dne ke konci století
snad ji to moc nebolelo

***

***

Byl večer kdy už nebylo
kam jít
nikam jsme nešli a proč taky
společná samota a pár hodin strachu
že se to provalí, že se to pozná
řeklas radši už mlč
máš hubu plnou divnejch zvuků
bojím se být sama a buď se mnou
s tebou je to jiný
jako všichni ale musíš
zaplatit předem

Nechci být sám a nechci být s tebou
když víno v hlavě šplouchá
směju se
abych neplakal
nevím co jsme a co zbylo
od večeře
hlavu podepřenou koukám do zdi
prázdná plechovka psího žrádla
šklebí se z odpadků
smrdí
bude večer
bude nuda čekám
na slastný koma do rána
doleju ti zlato!

***
prázdný slovo láska
probodne mi hlavu krev
z nosu teče
hodiny se zastavily nade dveřmi
je půl života
vlas co zbyl tu po tobě držím proti světlu
pálím nad svíčkou
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Staré ženy
Jako by věděla, jak se bojim, až zase začne. Jako by tušila, jak napjatě čekám, stažená, s
rukama zkříženýma na prsou a očima dokořán, jako každou, dnes už patnáctou noc, kdy spustí
tu těžko uvěřitelnou a ještě obtížněji zastavitelnou kakofonii unikavého pískotu, jekotu, chroptivého
sténání, halekání, chrchlotu a vzdychavého volání, opatřenou áriemi duškání, brumlání a hučení,
skřípání a skučení, které se s ohlušující pravidelností střídají, vybuchujíce jako nahnilá láva v houslích
jejího hrdla. V něm, staženém tlustou oprátkou vrásek, rýh a problubní, chrlily překážky měkkých
tkání prověšeného patra, zbylých zubů, okoralých rtů a zahleněných blan hlasivek tu nekonečnou
píseň smrti, která propukala za tmy a stoupala v opuletním akordu ke stropu vyběleného pokoje.
Jako by věděla, že předvídám, který tón bude následovat. Je to tu zas. Do prdele!
Díváme se navzájem do očí, se Smrťáčkem stojícím u hlav její železné postele vykloktané
okresní nemocnice, bojím se ohlédnout, jestli jeho líný bratr nepostává i za mou hlavou, tuším, že si
tam zrovna piluje nehty místo kosy.
Mám svíravý strach z agonického nevědomí, na člověka může kdokoli zírat a ošklivit si jeho
tělo (to, co tu sama dělám už patnáct dní, jednooká královna slepých), protože s duší to už nemá
nic společného. Ta Mariina je jinde už dlouho – znuděně sedí na parapetu a čeká, až přijde
sestra, aby vyvětrala s trianglem smrtelného pachu i ji. Poletí temnou zahradou okolo laviček s
pacienty, těmi vlastně zdravými, co ještě můžou pruhovanými župany a pantoflemi krmit holuby
nebo jen hledět. Prosviští jim úlevně nad prázdnými hlavami, plnými vlastní bolesti a nemoci. Cosi
by pošeptala těm slepeným vlasům na temenech, těm nefungujícím uším, studeně by dýchla do
pisklavých nozder (počkejte si taky, nechte okna pootevřená, prosmýknete se mezi pomeranči od
neteří a zavařovačkami s medem od dcer a synů, oslní vás staniolované řízky od manželky, zavadíte
o řehtačky povinných návštěv v neděli od tří, zakopnete o tlačenkovité otázky, jak se daří – a …
budete venku, můžete pláchnout.).
Stačí ta úmorná trapnost o šesté ranní, měření teplot (na dvě vteřiny vrazí ledový teploměr do
pravého podpaždí, vytáhne, vrazí dalšímu a takhle projde celé patro, cítím z té ampulky rtuti pot
všech pacientů, nasládlý pot diabetiků, nakyslý pot lidí po operacích), navyklé pohyby, pro pana
doktora nalíčené oči, aby se odrazily od sesterského mundurku, to špinavkavé utírání prachu z
prázdných polic. A na rubu člověk jako žok věcnosti, zírání na vizitu, pokoření před mediky, studeně
a nervózně prohmatávajícími břicho, které už je cizí i mně („Tady bylo komplikované těhotenství,
kolego, jemně palpitujeme, jemně… No ale tam děloha není, pane kolego, vy se mi snad zdáte.
Běžte od toho, prosim vás, a projděte si doma anatomii ženského genitálu.“ „Promiňte,“ špitl ještě ten
bledý kluk tomu, a to si myslí, že ten takhle sotva dostuduje).
Jako každou noc vstanu s námahou z postele, na odpočítaných pět. Ticho, do prdele! Jedna
pro zmermomocnění, překonání strachu z pohybu, signál k mozku, nebo signál mozku? Na opatrné
odhrnutí fasuňkované nemocniční pokrývky druhá. Třetí, abych přehodila nohy přes okraj korábu
mrtvolného ležení. Čtvrtá – k nohám zbořené tělo přitáhnout a pátá…Ticho!
Vezu za sebou na kovovém stojánku skleněné baňky, spojené se znavenou změtí žil a otvorů
průhledným tajemstvím trubiček a rourek. Vzpomněla jsem si bezděky na naučný francouzský seriál
pro děti, asi se měl pouštět na školách v hodině přírodopisu. Hlavní roli v něm hrály ilustrovaní vojáci
červených a bílých krvinek, zlé zelené bacily, podivné buňky a shloučeniny, agresivní viroví panáčci
s mnoha končetinami – ti všichni se jako naleštění bavoráci proháněli narůžovělým interiérem
animovaného funkčního těla a poslouchali šedivého vlídného starce dlícího v mozku, který celé to
kolotání řídil. Další schopný a všemohoucí, v košilatém rouchu. Univerzální představa, nepochybně
realistická. Potvrzením byla Marie Topinková na lůžku vedle mě. Té ten dobrotivý stařeček právě
uštědřoval poslední, dlouhou už lekci.
Něco tam bylo a už to tam není. Speciální záchranná komunikace s plastovými hadičkami,
mnohem podivnější, se zhudebnělým koncem, tady vedle. Co si dáte zahrát, Marie? Cítíte ten
nesmyslný chleba s rybičkami a cibulí, jak se tu vedle vaší hlavy opaluje ve svitu zářivky na kovovém
stolku vězeňského typu, s provokativním označením dopolední svačina?
Vy mně hrajete a zpíváte z Charónova chrámu. Posledním záchvěvem života je teda smrt,
takže ještě žijete, už umíráte. Vy už se ale chvějete, co mně sem přivezli a prý ještě mnohem dýl,
říkala sestra, ta ze všech nejmíň rázná, s pomalýma rukama. Ta, co ještě ztiší hlas, když před Vámi o
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vyměněj prostěradlo.“
Nemusela jsem svou představivost ani moc namáhat, aby se mi vybavily sprchy terezínské,
buchenwaldské, spršky z Dachau, a abych se v zápětí v duchu neseřvala, jak přeháním a jak to
můžu srovnávat, dyk mi nic není. A hlavně, který z těch táborů byl opravdu vyhlazovací?
Kácely jsme se do nich jak špatně postavené vánoční stromky, některé si klekaly, pak nás
všechny naráz zkrápěly vlažnou vodou dvě sestry, jedna pět židů nalevo, druhá pět židů napravo.
„Tak se ke mně votočte čelíčkama, tááák,“ přejela vodou všechna kapří záda zleva doprava a zpět,
„a zas nastavim zadeček…, pani, vy mě neslyšíte, teď zádama se votočim!“, zleva doprava a zpět.
„Tááák, a máte to za sebou, teď pudeme zpátky na pokoje a můžete si zas lehnout.“ Které neměly
osušky, šly nahé chodbičkou, v pantoflích.
Otřela jsem Marii ledové nohy. Pak jsem si uvědomila, že jsem měla začít obličejem, ale bylo
pozdě, navlhčila jsem žínkou nažloutlé zaschliny v koutcích úst, hudební produkci to nezabránilo,
přemáhám odpor. Chodbou přešly rychle pleskající nohy sestry z noční služby, už asi spěchají
roztáhnout se na doktorskym pokoji, hned jsem se okřikla, ale představy se vnucovaly dál, jak jí
rozepíná bílou zástěru, překříženou přes oblačné šaty, a pokládá „to“ celé na pogumované lůžko,
jak k „tomu“ hraje dráťák, noční podmanivě unavené hlasy postarších moderátorek, chichotání
„toho“ a mezi okny řízky, taky od manželky, „v lednici máš polívku, až se vrátíš z noční“, za mizivé
příplatky mizerná šukačka na sesterně, ještě mizernější doma.
Opatrně jsem zvedla paži, našedlé chmýří obalené zatuhlým potem ale žínka nezvládla,
musela jsem odtáhnout obličej, pokrytecká krávo, proč se tu snažíš o samaritántví, když je ti to
odporný. Promiňte, Marie - sípání a hekání. Nechutný pach. Pod nadzvedlým žalostným kloubem
ramene čerstvá proleženina.
Musela jsem si zas oddychnout, strašná žízeň, jenže napít se z jejího hrnku nedokážu, ačkoli
vím, že se toho nasládlého řídkého čajínku ani nemohla dotknout, nasucho polykám. Tělo se
nehýbe, mohla bych tancovat čardáš, řvát, nadávat jí nebo masturbovat, Marie by nezareagovala
na nic, píseň pokračuje. Buďte proboha už zticha! I v duchu jí vykám, proč taky ne. Sípání zesílelo,
zdá se mi, že dýchá pořád namáhavěji, jako by se ty vzdechy a stony prodíraly stále užší škvírkou,
jako by jí kdosi stahoval hrdlo.
Nakonec se napiju toho čaje, otírám jí břicho a přichází nejhorší fáze, opatrně vyhrnuju
plátěného andělíčka nad kolena. Tak tohle z toho potom zbyde. Jizva v podbřišku ještě fialová,
natřená žlutou dezinfekcí, stehy už vytažené, tečkami po nitích jako malbou na porcelán lemovaná
srostlá rána. Pro pořádné mytí bych jí potřebovala víc roztáhnout nohy, ale to sama nezvládnu,
zavedená cévka by se musela vytáhnout, na to nemám sílu ani odvahu, omlouvám se sama před
sebou.
Navlékám si žínku na levou ruku a zajíždím mezi nohy, odvracím obličej a hledím jí přitom do
tváře, děsím se, že by se probrala, že se neprobere. Sípění je už jen unikající párou papiňáku, hruď
se přitom nadouvá k prasknutí, všechen vzduch se do té mezírky nevtěsnává. Zdá se mi, že Marie
rudne v obličeji.
Stahuju si žínku, nemám ale sílu ji jít vyprat. Vlhká místa suším ručníkem.
Najednou je ticho. Přikrývám ji. Strašlivé ticho, její ústa zůstávají pootevřená. Ticho, ticho. Nic.
Sedím stále u její postele. Slyším vlastní sípot, vlastní jekot, vlastní řev. Ticho.
Přichází sestra, vnáší zmatek, odstrkují mě: „proč jste proboha nezazvonila?“ Proč jsem
nezazvonila, no pro boha ani pro nikoho jiného, opakuju si bez zájmu, ne, nezazvonila jsem, nikoho
nevoláme, přibíhá lékař, jejich účelné úsporné úděsné pohyby, po chvíli odchází, pak zas ticho.
Sedím stále na židli opodál. Osvobozují její tělo od baněk a trubic, přikrývají je, jak bylo. Nechávají
mě s ním ještě chvíli samotnou. A s tichem.
Když ji odvážejí, protlačují dveřmi, v tichu najednou rozeznávám hlásky, slyším celá slova té cizí
písně, rozumím hudbě patnácti dnů. A já ji dobře znám, je to přece má tichá píseň. Otvírám okno.
I killed my baby, oh, I did,
I killed my baby inside,
oh, no, I really did.
I killed my baby
and that women too,
I did it, I did.
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Vás… Občas vám zvedne věchet spadlé paže a přiváže kapačkou k přijímání. Dech se nepočítá.
Taky nemáte návštěvy, díky bohu.
Sípění, soptění a supění. Kurva, zas a znova, ale stejně by mi bolest usnout nedovolila. Dva
dlouhé kroky k její posteli, v mírném předklonu. Stojánek používám spíš jako podpěru, místo hole.
Dobelhávám se k Mariiným márám, zavadím stojanem o měnlivou spáru grafu teplot a stolic
(někde se zařízne sviňská struna do vnitřností), o vyměšovací tabulku s nápisem Topink. zavěšenou
na pelesti: v hlavách On, v nohách ona, kypící záznamy zbytků života, usínajících střev, mechanicky
se uvolňujících měchýřů, nezávislých na vůli, ani té primářově. Člověk vměstnaný do souboru
několika čísel a křivek. To jsou ty podstatné údaje, z těch lze cosi vyčíst. Jak by vypadal záznam
jejích vzdechů, jaká to by byla klikatice křížků a béček v nepravidelných taktech…
Usedám na pelest na půl zadku, trochu se nadnáším rukama, takže to dlouho nevydržím,
termití dírky po jehlách se při tom nalévají k prasknutí, připravuju se na tři, že se znova postavím,
přemýšlím, zda židle bude vyžadovat jeden krok navíc, nebo se pokusím pro ni jen natáhnout ruku.
Volím to druhé, řezník v mých útrobách zřejmě právě, když se nakláním a ruka se mi třese vypětím,
skolil na jatkách statného býka, jak se to vlastně dělá - bodnout mezi oči?, nebo ho oběsí strunou?,
zastřelí?, sedám si a chvíli jenom dýchám mžitky před očima. Plují pomalu v uklidňujících kruzích
rudé býčí krve, konejší snad bolest a mohla bych je chytat do studeně zpocených rukou a posílat
škvírou pod dveřmi staniční sestře. Já chudák, samozřejmě, já chudák.
Zkouším sladit dech s Mariiným, takhle zpívat ale neumím. Očima uvyklýma už šeru začínám
další bezesnou sedavou noc mručení a škrundání naší bordelmamá bolesti. Už „to“ tam není.
Její bulvy se pod víčky hýbou jako vetřelci v kožnaté pochvě, snad RM fáze plná snů o
bezbolestném pohybu, spíš ale Smrťáčkova masáž duhovky. Znova, už popatnácté, na mě útočí
myšlenka-otázka, jaké je Marie má, děsím se, že by mohly být zelené, pro mně jsou od první noci, té,
kdy jsem byla zas při vědomí, té, kdy mi všecko došlo, hnědé, jako nejspíš mohlo mít „to“. Kdyby byla
mladší, možná bych z odstínu vlasů uměla barvu očí odhadnout, kdyby byla zdravá, poznala bych
ji i z barvy kůže. Ta její ale matně odráží tóny betonových kvádrů a perské ostrůvky teninkých bílých
snítek na hlavě nenapovídají nic, jen v nich trůní aspik syrové staroby. To se mi povedlo, aspik syrové
staroby, to jo.
První dva dny, vzpomínám ztuha, štítila jsem se a bála odkrýt peřinu, pořád jsem ji sledovala,
jestli se nedívá, jestli přeci jen neotevře oči, jestli nezakřičí: co si to dovolujete, ženská? Pak jsem se
osmělila, štiplavý zápach to urychlil. I sestry sem chodí nerady, nemění a nemyjí, co by měly, jelikož
tady je života míň, než nejspíš stojí za péči, „dyk nemluví už přes tři tejdny – je v bezvědomí, celou
dobu, pani“.
Ten pohled byl horší, než jsem čekala, betonové kvádry se tu mísí s fialkami, zářivě i purpurově
rudou sítí žiloví a koláči proleženin, žluté silné nehty jako by žily vlastním životem, ty jediné. Po smrti
prý rostou vlasy a nehty ještě dlouho, nedlouho před smrtí ušní boltce a nos. Mezi koleny s viselci
přebytků kůže se vine opět další hadička, na konci opatřená plastovým zásobníkem, žlutohnědě
klimbajícím na háčku na okraji postele.
V nemocničním andělíčku vypadáte, Marie, jako duch, usnulá muzikální mumie. Šedý
pergamen kůže potahuje už jen vaše kosti (slyšíte, jak vrže?) a vzduté břicho s nezávislou existencí.
Pod přerývaně se zvedajícím hrudníkem to ještě tluče, dlouho nic, až skoro nad pasem leží
opuštěně dva prázdné pytlíky, vysáté vaky někdejšího ženství. Já mám ještě prsa nalitá, mléčné
žlázy ještě nevěří, že z nich užitek nakonec nebude, stále se chystají, vybuzené hormony pořád z
výšin shlížejí na tu spoušť.
Odkrývám peřinu, zápach zesiluje, Marie potřebuje umýt. Sbírám sílu. Hlemýždí rychlostí se
vleču do savové umývárny ke švábům, namočit žínku a ručník, opírat se přitom o umyvadlo, pohled
do zrcadla překonat … a zpátky, pár metrů chodby jako by se ztrácelo v dálce, jako by nebylo
vidět na konec tunelu, obrovská nemocniční vložka mi přitom putuje skoro na záda. Přede dveřmi
„desítky“ si musím vydýchnout. Přitom si přehrávám druhý den po probuzení, v pokoji s pěti jinými po
„takových“ zákrocích…
„Tak, děvčata, do sprch,“ (tlesk tlesk), „pěkně šupem vošplouchnout!“
„To tam mám dojít sama?“
„No my vás tam neponesem, pani, kalupem! Košili dolu a jedem!“. Tlesk tlesk. Tlesk. „Tu vložku
si vyndejte, támdle jí hoďte… Ale vy ste nám to tu zakrvácela, teda, to ste si měla zazvonit, ať vám
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Ještě pár kapek
...prší...
moji rakev neste pomalu
ať ještě pár kapek
proklouzne na mou hruď
/pod zem milenky nepouštějí/
...prší...
krajiny prolínání
stékají po bocích
po bocích náhrobků

Přelom

...prší...

náhražka sněhové rozkoše
prosákla střechou
jako kdyby se chtěla ukrýt
před jiskřením prskavek
na konci čtvrtého schodu

ze zelené oblohy
utrhnu dva cáry
abych měl s sebou
s sebou do hlíny

/když zakopneš
nemusíš se hned
zabít/

/jsme obrazy, které se samy smyjí/
...prší...

srdcetřesení lávově rozmlžilo
velký oči slečny Léto v zimě
a zapálilo stébla konopí
v tmavozelenou záři

tak proklouzni na mou hruď
/a tu rakev neste pomalu/

na půdě
žárlili opití
netopýři
kdosi ani nepostřehl
že jsme si ukopli palce
o pátej schod
cesty na záchod
a toaletního papíru
bude prý
málo pravděpodobně
málo
asi
schody nestoupají věčně
ani u nádraží
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23:59, usychám

Světlozávislost

Gejzírem mých patogenů
cukrátka na rtech prvniček
křepčila před strachem
z panického chvatu
23:59,
usychám
3 hodiny,
13 minut,
33 vteřin po Tvém
i mé tělo vyškemralo
rozkoš

Bylo ticho před smrtí,
pod splavem vteřin slzavých
kývaly se v osikách
oprátky utonutí
Pak zavonělo světlo,
jako když rozeběhne se vítr po pláních Tibetu
a ve spárách čínské zdi
rozmělní květy z jasmínového čaje
Vůně omamnější než kadeře rozmarýnu,
rozpuštěné po ramena nahotin,
ukrytých pod srdcem
před strachem z doteku nikoho

Po zmrzačené půlhodině výkřiků běsu
teď smotané jak lehká cígoška
od velblouda
usychá se mnou

A umírání si opět oddechlo
v kolébce kyvadlových hodin,
které nepřetáhneš

A měsíc špizoval jako vždycky,
když takhle (ne)byli jsme spolu
utopeni masochismem
pohybu hadího jazyka
Pak sucho v chřtánu
zařezalo do dásní
hieroglyf cizoty
...a přesto,
když ledy se hnuly,
voda prostoupila průduchem
k hladině...

Zavřel bych oči
měl jsem mlhu pod víčkama
když se slova ze rtů vypařila
a líbání vzduchu
stalo se poslední
beznadějí
zavřel bych oči
zakryl bych ústa
a jen naslouchal
že i ticho dovede
milovat
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Pohledy
pohledy prázdný
pohledy němý, zamilovací, oblečený i vyslíkací
zase jsem se zamiloval
tři a půl krát za den
povrchovně
laškovně
vlakově
makově
s povrchu pryč
z Liptovskýho Mikuláše do Brna
včera
pohledy vysmátý, uvěřitelný i neuvěřitelný
pohledy oznámkovaný
pohledy roztomilý, hluboký
pohledy z Tebe

pohledy do Tebe

pohledy nahatý

pohledy balkónový

na cestě

ve schránkách

pronikavý
jazykově bezeslovný
nesmazatelný
vpíjivý
nadrženě roztěkaný
rozmazaný

do krajin asymetrických
aby člověk nezapomněl
že jen nenamalovatelný obrazy
dovedou dýchat
do dvora poraněných domů
kde kočičí hlavičky
rozmýšlej už století
jak bolí náraz

pohledy průhledný

na ulici

od našich nic
do našich nic

pohledy jsou životy lesních včel
jen med nikdy nebude hořký...
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Dvě fontány pro Aničku
vymyslel jsem
sedm způsobů plandání
peřině po klíně
/týdny byly vždycky krátký/

In a pub, under the decoration
panáky pro dámy
panenky pro pány
v hospodě u anglickýho kýče
nejvíc mě zaujala petrolejka
pod vitrínou churchillovských doutníků
měla ulomený hrdlo
jako to dělaj holubům
/jakoby v ní někdo umřel
jakoby neměla kam stulit knot
jakoby znala mý zamilovanosti
když se mi rozechvěla
hluboko pod očima
svítila
abych nemusel spát
když se rozdávaly nahý dary
- já nikdy neuměl balit
svítila mi pro pocit
kdy každý škubnutí ze sna
slyší na pohlazení dlaní
rozostřenou dotekem
náušnic/

začal jsem žít rychleji
útěkama z černobíla
ve výměnách peřin
za ukřičený těla
na šestý způsob
/také mám rád sedmý
i pátý/
a v přílivech nocí po úplňku
mám dvě fontány
pro Tebe:
večerní,
se symfonií v G-dur,
a ranní,
s rozbřeskem slunka,
když ve vzdychání lolit
jaro přichází
o panenství
blížení začínaj,
když polibek na dobrou noc
zapadne do závěje chtění
a jazyky cukrářskýho sněhu
našlehanýho na kudrnatý
nebo rozvlněný chomáčky
rozkmitaj se po hrázích
/někdy uprostřed
Tvýho škubání ze sna
šplhám se na špičky pahorkatin
za nevěrou
s horskými vílami/

musela to být ona
...a paní v baru
byla v podstatě milá,
rozdávala se nám vypočítavě
ve vůni irských panen
že bych ji tu radost oplatil
ale měla umělou pípu
na holandský hrnky

a místo prasečího lízátka
daruju kočičí jazýčky
abych se neprozradil
brzy

/prý jen tak
pro dekoraci/
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With a horsenail, in the Nostalgia pub
nálady se mění
podle toho o jakou šprušli v lavičce
opíráš se zrovna nejvíc
když sedíš
celá v černým
a zrcadlíš se
na náhrobku v první řadě vlevo
zbaběle procházím kolem
chvěju se jak panic v klíně
prezidentky An-ti-san-mar-i-na

Přitažlivější než postel

a všechny důležitý věci
tlačí se mi stále v peněžence
jako slůvka ve větách
hovorů mezi našima psyché

Ranní balkóny
jsou někdy přitažlivější
než postel
protože se Ti na nich
kouří líp

/to kdybychom se náhodou potkali
a zavzpomínali
pod stromy s listy
pokřtěnými popelem/

Byl jsem žíznivej
akvarijní žralok
vonělas jak včelí dítě
na květinách
Málo jsem věděl
o extázi mezi srdci
mezi těly
o tom
že blížení čel
a doteky dechem
jsou součástí
zdravice srdce
Je mnoho vytoužených skulin
v něž bych se rád
vtulil
ale nerad jen hasím
žízeň
/když se přiblížím ke studánce
svým medvědím způsobem
stávám se delfínem/
A když mě vyplavíš
budu plyšový osel
s účesem do punku
a výrazem opilýho
námořníka
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Zas přišlo jaro
zas přišlo jaro
se s náma pomuchlovat
krásně bezpohlavní roční období
chtěj to v něm dělat všichni krapet víc
než jindy
i plechový auta to chtěj
/trabošům už to ouřady zakázaly/
zapíchnou to vždycky
na parkovišťu u lesa
a vlněj se
tak zvláštně
i já už jsem si stih
zalít pytlik čaje
studenou vodou
byl ovocnej
já měl totiž vždycky nejvíc rád
broskvičky

Sirka, kanystr a jeden tah
zahřejem se
/ten podivný pán
chodí neustále okolo domu
s kanystrem/

a mladá od servírky
ze snobský pizzerie tady na Merhautce
je taky hezčí než jindy
/jindy jsem ji vlastně
ani nezavětřil/
vůbec to není broskev
ale výplod rajský jabloně
nejspíš poněkud přestříkaný
listovým hnojivem
zkrátka stačí na pohled
/já do sebe nikdy
žádný laciný narkotika
necpal/
a Ty se mi moc teď líbíš
holko tam od srdce
tak jak bych chtěl
šňupám Tě v tom
rozněžněným vzduchu
a přemejšlím
jak Ti dneska chutnalo
dopolední kafe

každý se nějak učí létat
trvá to dlouho
raketky se nejdřív staví z papíru
pak z plastiku
a nakonec přijdeš na to
že všechno kolem jsou raketky

čím to
těžko říct
možná mi jenom na jaře
líp vstává
zrak

stačí sirka
kanystr
a jeden tah
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Zemětřesení už bylo dost
zase jsem se neoholil
nakonec tělo chce píchat
tak proč bych to tajil
masky se nedaj nosit věčně
a splaskl jsem
po čtvrthodině saténový jízdy
do nikam
splaskl jsem jak díra po tabletě
prošlýho Coldrexu
vymáčknutý z plexiplástu
/že mý tělo chce od ženský
vždycky něco jinýho
než duše
to už jsem si zvykl/
i kdyby se mi duše oženila s jinou duší
a měla s ní malý dušičky
v tělíčkách zatraceně podobných tomu velkýmu tělu
velký tělo by pořád hledalo
další a další velký těla
opačný
k zapadnutí
zbývá řvát do hvězd
do těch posledních nadějí
zalitých černým voskem
řvát a prosit jejich paprsky
ať svedou souhvězdí střelce
k poslednímu napnutí
luku
a na šíp ať vyryjí mé heslo
k bezduchým světům
androidů bez ksichtu
je v něm všechno
v každém písmenku
ztraceno
/už jsem někde dřív napsal
že pod zem
milenky nepouštějí/
a probodnout do těžiště srdce, prosím
nerad bych se v rakvi
ještě zachvěl
zemětřesení už bylo dost
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