
Ruce chodce Cé
(Z domova. Ze světa. Ze života.)



Ten chodec má dvě ruce.
Jednu pravou, druhou levou

a žádnou falešnou.
Jednou vodí na pastvu

a druhou nezavírá vrátka.
Obě mají pět prstů a pocit, že

se znají.
A jak se houpou do kroku,

kreslí vzduchem
slova Vypravěče.
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(Včelí roje)

včelí roje na jabloni
zmokněte!
až se vám zacelí pokrevní spojení
třepetavě
zámotek vědomí násypy přísloví
zmoknuté
včelí roje nad jabloní
pršíte

21. května 2011

Náčrt

Nechával se zapadávat peřím, které kolem sebe rozhazoval. Pocházelo 
z balíku, co našel u cesty. Stálo na něm: „Spotřebujte rychle.“ Činil se, co 
mohl.

květen 2011
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***

Krotcí.
Žádný úprk zorniček z rozjetého vlaku
Jako správné kaštany nechte tmy se spadnout
A spát

budou plavci v noci
Litovat

že víry končí
Pod jezerem

nebo v zraku
Přikryty letem

hejna spících ptáků.

4. července 2011

(Moucha)

„Jak jsem se sem dostala? Je tu chladno a vlhko a osaměle,“ zabzučela 
černá moucha v bílém víně.

„Koho  to  nevidím?  Tamhle  je  Pravda!“  Černá  moucha  připlavala 
bílým vínem k Pravdě.

„Jak jsem se sem dostala?“ řekla Pravda.  „Je tu chladno a vlhko a 
osaměle.“ A obě se utopily.

6. prosince 2010
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Schönbergovská zastavení: I.

Pane bez chuti 
Proč se mi skrýváš? 
Kolem skal leží tvé vypadané vlasy 
Z jeskyní kouř tvých kostí 
Jen z odpovědí pozůstáváš! 

Pod stromem prý zastavil rohatý ďábel vystrojený. 
Roztrhal si šaty o rosu a bázlivě utekl k matce, 

nové aby mu ušila. 

Vy dva 
držíte jazyky za zuby. 
Krčíte se v hnízdech jako opuštěná kukaččata. 
Třesete přísahami. a přece 

Visíte na nohou oběšence. 

Pane bez chuti 
Až se skryješ do džbánu 
dám ti napít mléka 
Utluču tě 
a namažu na chleba.
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Schönbergovská zastavení: II.

Ze lví tlamy 
jazyky 

Z jazyků 
slova, jimž nerozumět 

Ze lví tlamy 
žádosti plno 

Ze lví tlamy 
dosáhnout na dno 

Ze lví tlamy 
prorokovy ruce vzepjaté 

Ze lví tlamy 
prázdnota 

Z prázdnoty 
kolotoč 

Z kolotoče 
mráz.

září 2011
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Představení

Poslední opozdilci se spěchají  usadit  na svá místa v šumícím plném 
sále.  Obecenstvo  vzhlíží  ze sametově  červených  křesel  ke stejně 
vybarvené  oponě,  když  tu  zhasínají  světla  a  napjaté  očekávání  ztišuje 
všechny hlasy.

Za důstojného  doprovodu  dechového  orchestru  se  obnaží  jeviště 
lesknoucí  se  pod zrakem  desítek  reflektorů.  Přímo  uprostřed  stojí 
obrovské schodiště, prosté ale majestátní jako hladce vybroušený diamant; 
a možná že právě jím je vykládáno. Klene se směrem dozadu a vysoko,  
vysoko nahoru pod zlatem zdobený strop, až se mlží před očima.

Když se lidé dost vynadívali a podivili, objevili nalevo stát muže a 
ženu,  slavnostně  oblečené,  kteří  vedle  autority  schodiště  vypadají  až 
směšně  maličcí  a  křehcí.  Schovávají  se  za sloupkem  s mikrofonem  a 
v celé  scéně  takto  působí,  jako  by  se  drželi  třísky  uprostřed  oceánské 
bouře.

Jako první promlouvá muž. Má na sobě drahý černý oblek a v jeho 
obličeji,  prozrazujícím  věk  kolem  čtyřiceti  let,  se  pod vrstvou  líčidla 
mihne sotva zřetelný,  profesionálně skrytý náznak nervozity:  „Dámy a 
pánové, vážené publikum. Sešli jsme se tu dnes, abychom se rozloučili  
s osobností,  jež  v dnešním  světě  působila  jako  tolik  potřebná  morální 
podpora a skutečná hrdinka. Dámy a pánové, jistě se shodneme, že si jen 
těžko dokážeme představit  tuto zemi,  ba  co  víc,  celou  planetu,  bez ní. 
Byla to vskutku skvělá žena.“

Obecenstvo v odpověď jen bez hlesu hledí k moderátorovi. Snaží se 
udržet smuteční atmosféru a nasadili ten nejlítostivější výraz, jakého jsou 
schopni. Cítí posvátnou nedočkavost a zvědavost, co se stane dál, a chtějí 
tomu zabezpečit co nejhladší průběh – jen ať už je to tady.

Řeči  se  ujímá  žena,  asi  dvacetiletá,  v bílých  šatech  blyštících  se 
stovkami  patrně  vzácných  minerálů.  Více  už  září  pouze  její  úsměv. 
Vystupovat  před tolika lidmi jí  zjevně ještě činí  potíže,  pokračuje však 
podle plánu. „A my tu dnes mezi vámi, drazí diváci, máme jejího ctěného 
chotě.“

Světelný  kužel  odhalil  osobu  pomalu  rostoucí  ze  sedačky.  Tvář 
pod prošedivělými  vlasy  se  zdá  poněkud  neupravená,  pokrývá  ji 
několikadenní  strniště.  Oslovený  upírá  pohled  kamsi  mimo,  za hranice 
viděného.

Mladá žena pokračuje: „Mistře, kdybyste byl tak hodný…“ Zachytila 
jeho  kamenný  výraz  a  hlas  jí  zakolísal.  Program  jí  však  je  nadevše 
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mocnější.  „Bylo…  bylo  by  to  od  vás…  takové  hezké,“  nenechává  se 
ovládnout svými iracionálními pocity.

Po jednu  tichou,  mlčenlivou,  významnou  chvíli  zůstal  onen 
předvolaný na místě, tyčil se ve vznešenosti své shrbené šedé postavičky. 
Měřil  si  oba  rozpačité  moderátory,  jako  k smrti  uštvaný  býk  si  měří 
poskakujícího toreadora, a pak přece vykročil.

Zatímco veškerá pozornost míří jen na něj,  se sevřenými rty stoupá 
vzhůru  po schodišti;  jedinkrát  se  nezastaví  ani  neohlédne.  Stupínek 
po stupínku  vychází  až  ke dveřím  na konci,  vstupuje  dovnitř  a  zavírá 
za sebou.

Sál se plní potleskem, ne přímo radostným, ale potleskem důstojným, 
uznalým potleskem po zdařilé antické tragédii. Oba manžele bok po boku 
spojil v dokonalou oddanost věčný oheň krematoria.

15. prosince 2010
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Katarze hlubokých spáčů

I.
z nedopovězených pohádek

když drak stále žije
zpod těžkých zamčených místností
a z promrzlých pouští chorobné dvojakosti
vstoupila v člověka

po bahnité cestě
když chromou nohou šlapala

neznámo co či koho
vstoupila v člověka

oděna těsným sepnutým tichem
pomalu a jistě

jako Boží Mlýn
vstoupila v člověka dusivá souslednost

věcí včerejších i dnešních
skutků vlastních i cizích
v rytmu neúnavných rukou

bijících o zeď
však ještě stálejší

II.
když ploty zestárly
a věkem se sehnuly
v pustých hodinách nezávislosti
namísto slunce kdysi uprchlého
rozlila se novým ránem zprvu neviděna

nesměle a potají
měkce dýchajíc před novorozencem

Proměna hlubokých spáčů
až se dalo do deště

na vlasy provoněné kouřem
Pro své diamantové oči.

únor 2011
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Pastýř

Když  se  pastýř  probudil,  zněla  mu  neomylně  jen  absence  oveček. 
Některé se nechaly pohltit sluncem a jejich vlna dopadala v paprscích a 
hřála stejně. Jiné vypila voda, aby se neutopily v radosti z pastvy. A ty, 
které  vplynuly  do  vzduchu,  ty  pastýř  i  teď  stále  dýchal.  Letos  bude 
veganem.

29. dubna 2011

Z lesa

Sedělo Zjevení zkroušenosti pod muchomůrkou v lese
Zarůstajíc pavučinou
V paměti dlouhého vyčkávání

Však jeho naděje vzdálené tužby nedotkne se
Nevědouc že muchomůrky jsou
jedovaté jenom po pozření

10. dubna 2011
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Modlitba

Časový horizonte díry černé
ty jenž už odedávna jsi
Budiž tvé jevy fyzice věrné
Nenech je zbortit se v chaosy

Jak ovečky opatruj světlo své
nedej svým paprskům uniknouti
Ať z nitra pulzary blyštivé
tě jasem nikdy nezarmoutí

Nadzemskou tíhu dej nám dnes
a mlhoviny vezdejší
Tajemný otvor vysaj do nebes
co ufology potěší

Posvěť se tvé zakřivení
jež zdobí vesmíry
A neuveď nás v pokušení
neb vcucni do díry

29. 9. 2010, 21:54
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(Kočka)

Minulou zimu si naše kočka oblíbila lehávat před kamny. Zatímco se 
venku rampouchy klepaly zimou a sníh se odvážil padat, jen když vyšlo 
sluníčko, naše rozmazlená společnice se požitkářsky natáhla na vyhřátou 
podlahu zrcadlící mihotavé plameny.

V ten  okamžik  přestávala  být  kočkou  a  zabírala  místo  v prostoru 
jako pouhá nevyhraněná čistá existence. Nohy a ocas bezvládně rozhoze-
ny jako fotka mořských řas  vlajících v proudu.  Jediné náznaky pohybu 
jsme  mohli  pozorovat  v pomalém  rytmickém  zdvihání  neladně  vypou-
klého břicha a v občasném koulení očima na způsob ochrnutého. Chlupatá 
hromádka takto spala a nasávala do svého nitra ohnivé teplo.

Někdy jsme se až báli, když jsme na jejím žhavém kožichu nedokázali 
ani udržet ruku, že se vznítí; nikdy se tak ale nestalo. Zdálo se, že je kočka 
ohnivzdorná nebo skutečně všechen okolní žár neškodně pohlcuje.

A navíc  byla  v tomto  ohledu  sama  opatrná.  Když  teplota  přesáhla 
pro ni příjemnou mez, nedbale se zvedla a složila se o několik metrů dál 
na chladné dlaždice.

Ven  se  jí  zachtělo  zřídkakdy.  Tehdy  si  pak  stoupla  ke dveřím  a 
ublíženě mňoukala, jako by přivolávala spolek pro ochranu zvířat. Když 
konečně vyběhla, pozorovali jsme ve sněhu složité pavučiny stop, kudy 
chodila a země jí tála pod tlapkami.

Tak  vypadala  zima  s naší  princeznou.  Když  se  na  jaře  oteplilo, 
šípková růženka poněkud ožila a počala po domě trousit  chlupy, jak si 
měnila  kožíšek  za nový,  lehčí.  A  jednoho  dne,  když  se  zrovna  nikdo 
nedíval, vyskočila na kuchyňský stůl a znenadání ze sebe uvolnila veškeré 
teplo, které přes zimu u kamen nastřádala, ježto jí už nebylo k žádnému 
užitku.  Dům  zachvátily  mocné  plameny  a  výheň  jej  zakrátko  strávila 
na popel.  Děkujeme ti,  ó zákone zachování energie! A tak nyní žijeme 
bez střechy nad hlavou, touláme se od vesnice k vesnici a žebráme o jídlo. 
Jediným potěšením v těchto krušným časech je nám naše drahá kočička.

Bylo to jednou zjara,
vidím to jako dnes:
náš dům zapálila kočka
a v dálce štěkal pes.

prosinec 2010
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***

slovo slovu
pověra pověře
kopec kopci
stopa stopě
obraz obrazu

Ne že bych mohl něco dělat,
ale stále čekám,
kdy začne padat obloha.

8./9. července 2011
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Osvícený

Slunce praží  na kořením provoněnou indickou krajinu.  Všichni  živí 
tvorové se schovávají ve stínu, aby žáru unikli, jen směrem k lesu se vlní 
dlouhá  stužka  lidí.  Bezpočtu  Indů  trpělivě  čeká  ve frontě.  Jejich 
podvyživené  postavy  se  hrbí,  obličeje  se  křiví  parnem,  pohledy  se 
zabodávají  do prachu  pod nohama.  Ven  ze zeleně  jim  vstříc  vycházejí 
o poznání šťastnější druhové: sic mají také na sobě nejprostší otrhané šaty 
a  tuku  na jejich  tělech  nenajdeme,  vykračují  sebevědomě,  sem  tam  si 
bezstarostně poskočí a s písničkou se vydávají čelit všednímu dni.

Sledujeme onu řadu čekajících. Táhne se hluboko do lesa, kde míří 
k jednomu  obyčejnému  stromu.  Pod tím  stromem  na zemi  sedí  mile 
vypadající  usměvavý  muž  s moudrou  tváří.  Pokud  se  na něj  pozorně 
zahledíme,  budeme  mít  dojem,  že  z něj  vychází  slabá  záře — ale 
neodvážili  bychom se na to přísahat. Ten člověk se jmenuje Siddhártha 
Gautama; říkají mu Buddha.

A Buddha  promlouvá  k dalšímu životem zmořenému prosebníkovi, 
jenž  před  ním  v naději  postává:  „Příteli,  všechno  tvé  trápení  pochází 
z žádostivosti.  Teprve  až  se  oprostíš  od hmotných  tužeb,  až  tvá  duše 
nebude nic žádat, nezbude nic, co by tě činilo nešťastným, a tehdy poznáš 
pravý  klid.“  Svůj  výklad  završí  povzbudivým  výrazem  a  pokynutím 
rukou.

Oslovený chudák doširoka otevře oči v náhlém poznání, poklesne mu 
čelist a jako omámený beze slov odejde. Vydá se opačným směrem, než 
kde  leží  jeho  ubohá  rozpadlá  bouda.  Pryč  od opileckých  přátel,  pryč 
od zlé,  vznětlivé  ženy,  pryč  od starého  já.  Vstříc duchovnu,  tak  jako 
stovky před ním.

Nyní  se  však  děje  cosi  jedinečného:  po všech  těch  dnech  prorok 
poprvé vstává, lehce a opatrně protahuje své ztuhlé tělo. Poutníci na něj 
upínají zraky plné posvátného očekávání. Mudrc se kolem sebe rozhlédne 
a  obdaruje  společnost  hřejivým  pousmáním,  načež  provolá  pevným 
hlasem: „A vy ostatní — poslouchali jste dobře, co jsem řekl před vámi. 
Poučte  se  z cizích  osudů,  jako  by  byly  vaše  vlastní;  zamyslete  se 
nad svým životem a následujte mé rady. I ten nejmenší z vás je schopen 
dosáhnout  nirvány.“  Pak  pomalu  odchází.  Lidé  rozpačitě  postávají 
na místě. Jedni se cítí zrazeni, že jim utekl jejich učitel, druzí jsou naopak 
poctěni jeho důvěrou. Jako jiskry v seně ožívají a šíří se diskuse, co svým 
nenadálým zmizením chtěl asi mistr sdělit. Dav se váhavě rozchází.
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Buddha vystupuje z háje na pěšinu. Když se pečlivě ujistí, že široko 
daleko není človíčka, dává se do běhu po prašné cestě, vyhrnuje si roucho 
pod kolena, aby nohám nebránilo v horoucím kmitání. Osvícený spěchá. 
Nikdo,  jen motýli  okolo sedící  na květinách  slyší,  jak  si  sám pro sebe 
mezi oddechováním zarputile mumlá: „Mizerové jedni! Od rána do večera 
budou člověka –“ Málem zakopne, ale obratně nabude zpět rovnováhu. 
„Ani  kouska  pochopení.  Tak  je  to…  Že  ona  ta  baba  s pečivem  už 
utekla?!“ Zabočí za roh neomítnuté zídky. „No ovšem! – Já bych se jim 
na celé to osvícení…!“

19. 10. 2010
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***

Přenašeči modré barvy
s rozpouštěči tajných přání
tlapičkama zatloukají
to co po nás nezbude

1. června 2011 „Dnes přeletěla bouřka.“

Bytosti

Hlasy – výrůstky z bezvědomí
Těla – zabalené loutky
Pohledy – stíny hodinové ručičky
Duše – ozvěny ve vejci
Prsty – háčky na šňůře
Pohyby – stránky v kalendáři
Kůže – odeslané poštovní obálky
Postavy – oslepení andělé

Tvorové v ranním autobusu jsou zárodky příštích 
denních osob.

27. října 2010
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(Interview)

„Co nám k tomu řekne zápalná oběť?“
(tichý praskot věští v popelu)
„Jak se stavíte k otázce života a smrti?“
(několik posledních uhlíků vzplane rudou modlitbou)
„V čem dle vás spočívá úloha jedince ve společnosti?“
(zamyšlený vítr rozhodí prach, stroze a nepatřičně)
„Uznáváte rovnoprávnost silných a slabých?“
(ticho chladne)
„Domníváte se, že je člověk schopen poznat 

skutečnou pravdu?“
(v ohništi se rozsvěcují klíčky drobných pampelišek)

24. ledna 2011

***

Solipsismus v bedýnce
A být živ ze světla
Věřit v zimní květinu
Co sama se rozpletla

Nenacházet ruměnce
Kde cesta zhasíná
Z mlh mámivou oponu
Tam strhnout do vína

25. prosince 2010
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***

Přál bych si být stromem
abych si přál být člověkem
který si přeje být stromem
A aby mi pršelo na listy

10. 4. 2011

Pár

Byli mrtví 
Byli to dva papoušci 
Sotva teprve vylíhnutí 
Dva křehcí ochmýření bratři 
Byli mrtví 

A měli se rádi 

26. ledna 2011
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Ptaní

Bylo ti odpovězeno 
Vlaštovky se srocují na drátech 
posedávají strnule 
v parku na lavičce 
s flaškou u nohou 
Strach kolem nich projít 
Zeptají se tě kolik je hodin 
jestli už je čas 
jestli už je čas na zimu 
a jestli nemáš cígo borče 
A ty se jich zeptáš 
co tady dělají 
tady tak blízko tvé hrudi 
tvému tepu 

Bylo ti odpovězeno 
Seberou se a odletí 
na jih ke slunci 
si zapálit 
o jeden hřejivý paprsek 
Nemáš oheň? 
Nemáš 

Bylo ti odpovězeno 
Proč ses ptal? 
Ptám se. 

Plane ti červená náprsenka 
navždy tvoje 

27. 2. 2011
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Králíček

Nenarozený králíček & jeho Neodeslaný dopis 
slaví Věčné Velikonoce 
za sebe ukřižovaného 
Napsal si o hřebech 
napsal si o prknech 
o víře v naději 
o lásce ke krvi 
cizí či vlastní své 
ni z jedné nezbude 
dost v misce k vypití 
králíčku na pouti 
Aby si z dlaní smyl 
Nekonečné Velikonoce 

8. 3. 2011

***

Nohama
tisknem zem
dál
od svých těl

25. července 2011
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...Svou práci

První s nejlepšími úmysly 
vyrobí hlaveň 
pak jde domů 
a nakrmí svoje děti. 

Druhý v čisté víře 
sestaví zásobník 
a své ženě koupí 
kytici k výročí. 

Třetí poctivýma rukama 
odlije kulku 
načež do kina 
pozve tu nejkrásnější dívku. 

Čtvrtý zasněný 
vybrousí kohoutek 
a desátek svého výdělku 
pošle hladovým. 

Pátý nevinně zatáhne. 

7. listopadu 2010, 13:41
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Zvířetník

Křoví a křoví a křoví 
ti dělá radost jak jím chrastíš 
nadevšechno výletní jsi ve křoví 
uždibuješ pamětihodnosti zbrocené pozorností 
tobě žádné pozornosti! žádnou čokoládu 
pohoršeně zasyčíš 
ty hade 

tvůj domeček v rákosí 
když ho ráno oplakává stín a sluneční ohýnky 

mu slaví narozeniny 
jak tam se ti schovává anebo zmokává 

odevšad vane časnosti odkládá na neurčito 
kam patří na věky věků zahrabat a 
vztyčit pomník aby bylo co okázale zapomenout 

— ty hade 

klameš 
hlasem 
klameš 
schouli se 
usměj se 
a řekni sýr ty hade 

červen 2011
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***

Tak dlouho žil až vrostl do trávy
Tak dlouho hledal tajemství přírody a člověka vprostřed ní
Věky jen v dešti počítal rosničky
Tak dlouho naslouchal ptačím slovům až ohluchl lidem
Pil až když zesláblý žízní spadl do strouhy
Tak dlouho se toulal za moudrostí že mu kabát na zimu upletlo 

babí léto
Tolik písku nastřádal v botách
Tolik květů přečetl aby viděl se včelami
Tak dlouho stoupal až okusil mraky
Tak dlouho žil až vrostl do trávy

Tak dlouho byl travou
až ho z rozhodnutí nejvyšších
vybagrovali a nasypali na hřiště

duben/květen 2011

***

Jdeme s dobou: 
metáme mrtvé do bazénů 
Kulminace 
Rak na potoce 
uždibuje rozplavené 

11. května 2011
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***

denní světlo, zjevené ráno ráčí se rozrývati 
nedělním kalendářem 

a jedna hlava a dvě ruce a nohy 
a někde červený sval srdeční, 
ten starodávný hit přijímacích stanic, 
antének prstů, hlásičů úst 

oku člověk 
vznáší se nad hlubinou 
navrchu nad hlubinou svrchovaně si hraje 
hlubině svrchu hází nedopalky od nesnází 
snad i celé, když jej dusí 
kupoval by si slabší 
ale 
nemají 

červenec 2011

***

kroky přímo 
šel podél svědků nesvědků 
a v rukou nesl nějaký život 

šel kolem slunečníků 
šel a odtamtud ho ubývalo 
a tam přibývalo 
s každým časem 

u jezírka stál 
odlamoval 
krmil kachny 
až. 

12. července 2011
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***

Hraješ? 
konfrontace s existencí 
si odešly na pivo 
a neviditelné záření tě vidí 

13. července

***

soutěžili, kdo z nich se vznese nejvýš 
nad sebe samého 

a nikdo nemohl vyhrát 
běželi a popadávali s paběrkami skrčených slunovratů 

zalezlých od loňských let v norách 
ztropili pamětihodné nejistoty v uzlech 
a rozvazování bylo mimo svět 
nebylo je vidět 
nebylo je vidět 
když měřili hloubku víc než zrakem 
odshora dolů znali blížení a vracení 
a stále nikdo z nich nemohl vyhrát 

15. července
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Skrze

nesen úpěnlivou ospalostí kouře 
pnou se hlasy 
soudná bouře 

vychází 
čteš se těsnopisem vztyčujícím věty 
vzácné prachem 
cizí světy 

pátrají 
tichem zaujetí v katedrále čeho 
znějí slova 
čí když jeho? 

vzkazují 
větrem do skořápky rozhádaným z dálek 
ruce stahující hvězdné mapy k zemi 
k sobě 
k sobě k zemi 
zemi sobě 
sebe země 

16. dubna 2011
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Labuť, část první

Mlčí méněmluvněji 
Zbloudilou kometu uvidí zbloudilé komety 

Labuť s tolika hlavami 
se na houpačce zamotá k nepoznání 
A když jí jednu usekneš 
žádná už nevyroste. 

11. května 2011
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Labuť, část druhá

To je můj sen. 
Takto stvořím mnohohlavou labuť k obrazu svému.

Z jejího žebra stvořím jí družku. 
A společně budou mít dvakrát mnoho hlav. 
Když budou mlčet, budou mlčet hlouběji. 
Když budou usínat, budou usínat dlouze, jako když červ leze 

do vody.
Stvořím jim plody, jež budou směti jíst. 
Zatímco jedna hlava bude plod požívat, ostatní, nemajíce co 

na práci, natáhnou se po plodech zakázaných. 
I vypovím je. 
Oddělím hlavy od sebe a rozeseji je každou do jiné světové 

strany, aby tam prodlévaly v nepokoji na věky věků. 

A v létě budou táhnout hlavy do teplých krajin, aby se 
shledaly se svými sestrami. 

Ale minou se v letu. 
A v zimě budou táhnout do studených krajin, aby se shledaly 

se svými sestrami, ale opět se minou. 
Až jednoho bouřlivého letního dne poletí si naproti a srazí se 

pod mrakem. 
Sprchnou z nich kroupy a námel. 

Labutě, které nebudou zatraceny, zůstanou slepé. 
Budou se potápět čím dál hloub do řeky v hledání světla, ale 

neprozřou. 
Když se bude v noci na hladině odrážet měsíc, budou jej pít, 

ale nevypijí jej. 
Když se bude ve dne na hladině odrážet slunce, budou se 

v něm koupat, ale neočistí se. 
Když se bude za deště hladina tříštit kapkami, zůstanou 

schovány, nevědomy, že je to jediným vysvobozením. 

Vždy budou bělejší. 

15. května 2011
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***

pohřbený brouček, pohřbený brouček 
pod zemí aby neujídal 
už nic z našeho soucitu 

:
nedokonale spálený rok 
nám hrozí 
smrtí skladem

červen, září 2011

Současná

Já. 
v němž J znamená 
jaro všech pohrom, 
jeho jasnost vran 
po něm Á jako 
ámen špínu odpárá 
Nakonec za tečkou si 
schovávám poslední Ne. 

srpen 2011
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Viz

Stmívá se zrcadlo, 
na němž loďky plují 
Abych je ve tmě viděl, 
vzít oči potřebuji 

Hodného tvora. 
aby mi oči sežral 
Z ran něco zvolá 
o včerejšku příštích skal 

A všude, kam půjde, 
zašlápne květinu 
Která mu poví, 
že já nikdy nehynu 

Ta její slova zůstanou 
na rtech květů 
Dokud je neztiší 
slepota v letu 

září 2011
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Od noci

Prší ze tmy 
a tobě v kapkách prší strach 
Šeptáš, že jestli tě něco stráží 
anděl to není 

Ale přitom se mraky utápí z takové výšky 
že jedině ten okřídlený v bílém musí kapky vést 
aby padaly stejně do mých i tvých očí 
do potoka 
do vod, co ječí 
tichoučce a dlouze 
když vítr zmoká 

a aby přes to vše zítra 
den roztáhl osušené ruce 
a přidal další z dílků do skládačky 

Neboj se, ani tma se nebojí 
a to je s námi 
Nebojí se ona tebe 
Prší, kapky ze tmy padají 
a možná, možná z nebe 

29. července / 13. září 2011
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***

Naděje je ve skutečnosti hnízdící pták. 
Nechává svá mláďata v parku 
Mláďata. 

A když se houpeme, dole je nám od země hlad 
z našich holých křídel 

Nahoře se necháváme cítit opeření 
A dosahujeme zobáku 
matky 
na cestě 
tam a zpátky 

srpen 2011

Poušť, náčrt první

Měsíce nespouští krok z pouště. Čtyři bílé stěny jí sousedí, když se 
vrací domů. Čtyři bílé stěny, na jejich šíjích náhrdelníky – prázdné rámy 
obrazů na konopných provázcích. Bílé místo sytosti  bez žádné střechy, 
kudy prolétává za dne slunce, v noci netopýři. 

Za poledního horka se sama stává ohněm.  Na dunách už postavila 
nespočet  písečných  hradů  na  stráži  svých  snění.  Mezi  nimi  při  úsvitu 
putují  karavany  s  poselstvím,  kdo  nezemřel  a  kdo  se  nezrodil  a  jak 
hluboko sahá dnes tanečná studna propuštěnou šnečí ulitou. 

Vždycky bosá a poznává v každém žlutém zrníčku zrcadlo větší než 
sčesaná  mořská  hladina.  Ve  stínu  stín  odrážejí  sladce  potichu  a  dál, 
než popel zpod kaluží když odhání nedočkavé časy. 

konec května 2011
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Přihořívá

Z  dálky  hromy  narážejí  na  ustrašené  útesy  napřímeného  sluchu. 
Chystá se bouřka a déšť: konečně. Zem si o něj už dlouho vyloženě říkala,  
jak provokovala větrné plátno svou vyschlou kůží, jak mu okázale šustila 
pod nosem za rozvířených nánosů prachu. Prostě si o to říkala. 

Mraky se kupily, až zdusily a zalepily hvězdné oči nahoře. Vzduchem 
poletují čerstvé jiskřičky chladu, opouštějí svá hnízda na příkrých horách 
ve stínu, jejž vrhá dusivé horko; šeptají o záplavách, točí se okolo květů. 

Pod povadlým trsem stromů, jediným široko daleko na rozlehlé pláni, 
napjatě  vyčkávají  v  chumlu stísnění  tvorové.  Podobají  se  opicím;  jsou 
zarostlí a chlupatí,  hřbety se jim sklánějí  ohnuté k zemi, avšak v jejich 
očích, v těch jejich očích dá se spatřiti zárodek čehosi budoucího, co ještě 
nemá mít jméno. 

Na  jednu stranu se  báli.  Co se  chystali  uskutečnit,  hrozilo  velkým 
nebezpečím. Mnoho jejich druhů se z těchto výprav nikdy nevrátilo. Přes 
to všechno i dnes podnikali totéž — nebylo jim zbytí. Kolik z nich asi 
tentokrát padne obětí? 

Nevěděli,  nikdo nevěděl, možná duchové by uhodli,  a ti  teď mlčeli 
stejně jako celý svět kolem. Na bouřku vždycky čeká mlčení — a v něm 
tonuli. 

Na druhou stranu je ale pudilo nepřekonatelné nutkání, které už svou 
silou přerostlo strach ze smrti. Jednoduše museli, jinak to nešlo. Už byli 
zahnáni do kouta tou trýzní. Cokoliv, jen ať konečně…! 

Vtom země zasyčela, jak se napila prvních dopadajících kapek. Bylo 
to  tady.  Připravili  se,  soustředili  veškerou  pozornost  k  tomu  nad-
cházejícímu okamžiku spásy.  Posvátně se  rozestoupili  do kruhu kolem 
kmene,  ani  sebetišší  zavrčení  ti  tvorové  nevydali,  ani  mrknout  se 
neodvážili.  Nato  jeden  za  druhým  odněkud  povytahovali  hrubými, 
nešikovnými  prsty  podlouhlé  smotky  ze  suchých  listů  a  pozvedli  je 
k divokému nebi. 

Déšť zesiluje až v jednolitý šum oblačné řeky. Hromy řvou čím dál 
hlasitěji a co chvíli oslní zraky klikatá stezka, po níž se stýkají dva světy. 
Nejdravější  ze  všech  dravců  krouží  kolem  a  jeho  spáry  sviští  ve  tmě 
hledajíce kořist. Co mohlo, zděšeně prchlo do děr nebo pod kameny, až na 
těch několik troufalých bytostí pod stromem. 

Když najednou prásk! – a větve hoří bílým plamenem, kroutí se, trhají 
a  padají  za  strašného kvílení,  jako když mladá antilopa umírá ve lvích 
drápech. Jeden okamžik – a strom leží rozpolcen ve dva planoucí kusy. 
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Nápory bouře přešly a opice se trousily ke zbytku tlupy. Tento den se 
vyvedl, naživu, chvála, zůstaly všechny z nich, blesku nepropadla dechem 
jediná.  Vracely  se  spokojeně,  pokuřovaly  po  cestě,  požitkářsky 
vyfukovaly dým na okřídlený hmyz vůkol. 

Nejmenší  z  nich,  ta  s  každým  okem  jinak  vybarveným,  radostně 
poskakovala;  aby  ukrátila  chvíli,  když  popoběhla  dopředu  a  čekala 
na ostatní, hledala po zemi deštěm nedotčené suché klacíky. Úkol to bylo 
obtížný, ale malá byla bystrá, a tak pod levou packou nesla už slušnou 
otépku. Pravou si podávala k ústům, aby si potáhla. 

V té chvilce  nepozornosti  ovšem zakopla o kámen či  co a  upadla. 
Dřívka se jí rozsypala. Ona ležela vedla nich a kňučela, svírajíc si nožku. 

Přispěchal starší opičák a jal se ji chlácholit a ošetřovat. 
A  hle,  tu  vidí,  jak  hromádka  dřeva,  na  niž  si  odložil  doutnající 

váleček, tančí oranžovým ohněm, náhle mírným a hřejivým. Skupina se 
nejprve polekala, ale pak se odvážila přiblížit. Mokré kožichy jim schly 
jedna radost a příjemné teplo jim nedalo odejít. 

Rozhodli se, že se ještě chvíli zdrží. 

14. června 2011

(Sol)

tak jsme tu zase 
Svítí na nás stejné slunce? 
Padni! 
kážeme mu 
Nepohne vlasem. 
Mlč! 
křičíme 
A ono hledí tiše. 
dnešní slunce je poslušno jen některým našim příkazům. 

5. července 2011
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***

Oči zbarvené osudem 
a ústa plná včelínů 
Jestli bůh nemůže za dnešní večer ,
tak už opravdu nevím.

:
Na dveře zámek a pod ostny plot. 
Vážka okem. 
Nic do konce časů nevyčerpá vodní hladinu.

březen / květen 2011

***

hladili dohola 
ticho až z něj rty praskají 
na vodě o kola 
znějí příkopy hlouběji 

srpen 2011
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Souběžnost

Dávno: prázdná kuchyně.

/Napřed se dává znáti hlava./

V té kuchyni přistoupí bytost k plotně.

/Z hlavy se odstiňují oči./

Vytáhne pánev, vezme vejce.

/Oči něčím zrakem sledují, sklánějí se dolů./

V takových prstech, takových klíčníkových – bachařových – 
kradmých prstech sevře vejce.

/Hlava je tak čistá a hladká; jako…/

Rozbije o pánev, vypudí žloutek.

/Jako zrovna stvořené vejce./

srpen 2011
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***

Kdo to je, že do tmy kráká 
a nerespektuje pravidla silničního provozu 
ani pořádně ničeho jiného? 

Na obzoru postavička 
Mraveneček 

7. června 2011

***

stále víc si pamatuju ze snů 
a stále míň ze stínohry 

plní se ve mně něčí přání 
hluboko uvnitř v mé krvi 
plní mě něčím co se neumí pojmenovat jinak 

než slovy sebranými z trakaře co ho táhneme 
už od jak živého ohně s písní 

plní se ve mně něčí přání 
a tobě přeju hvězdu 

17. července po půlnoci
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*** 

Pokory lžíce v tlamě času
Pěšinka pod kopci šepotu k hlasu

„Nevidím, to jenom poznám barvy po hmatu.“
Zmlknuv čte popsaný deník
Sedřené kůže Achillovy jsou k něčemu přirovnány
Čeká se na druhé zjevení živého návratu

Pod kopci nahý když kopce jsou svlečeny z lesů
Pokorný tulák v tlamě času

18. září 2011
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Vzory

I.

jako noc nemůže být bez rána. 
stmívá se když hvězdy mezi sebe věší těžké sítě 
planety chycené 
nevyplavou 
váže je silou plachetního pnutí 
kličkující zkoumání skličující 
než si zapálí 
z prstenců bublifuky

II.

jako je svítání slavným obrysem když omládnou spolu s nocí. 
Ta hodina 
ta klubající se hodina 
kdy ráno zcelené ještě nezvedá hlavu k poledni 
neodmítá: složené je přes oči 
ta hodina 
pomine 
pokaždé
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III.

padá se přes okraj. 
kde po skále se jde 
a vzduchem se řítí 
ale kolem okraje se prosmykne jako kdyby včela mrkla na pyl 
plnou hrstí vidění v jeden plný okamžik 
květina na skále květina nad převisem 
kde se padá do měkkého sněhu

IV.

někde je mělko. 
opustí kulička důlek 
pestrost se kutálí po prachu po zemi 
vítání toulek je v lijáku někdo 
kdo vodu uvádí 
kalužím prostírá v prohlubních 
a kam jinam jde z důlku 
než do dolu

září 2011
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***

Prodléváš v popelu 
Ulpíváš na medu 
Poslední mrknutí 
A první měsíc 
Zátoko zátoko přivedu 
světlo do svic 

červenec 2011
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„Vše je obsaženo ve všem.
Nebo aspoň hodně věcí je v hodně věcech.“

Samizdat
30. září 2011
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