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a cesty lámaly stromy
❦



_______________________ červenec 2013

Popal se mu o uši! Hejno vzlétá
Prodáš duši i rovný krok —
za jediný pohled na supící mraky,
na řeku v nebi.





____________________________ léto 2012

převysoko nad chlupy z koberce se nese
širokými volavčími kroky rozhazuje bezvědomí 

rákosu u asfaltové řeky
k zemi napřažený zobák se míhá mezi vyhaslými 

továrními komíny
svojí soudcovskou kloakou zavlažuje úrodná rýžová 

pole
chytá vytrvalé stíny — trvalky

rostou na jaře
které roste na křídlech která rostou na ramenou 
stín stín který roste záclonka

a on občas utrousí poněkud žalostně
když se ztrácí

mezi loukami a sběrnami železného šrotu
To jsem jako jediný z vás proroků, co si nejede 

v drogách?





____________ rap na melodii „Chodím po 
Broadwayi“; leden 2013

nanebevzetí kousků smetí
berušky s černým srdcem tam s nima letí
jou
nebeský podtlak si žádá oběti

(skáču po jeteli černé srdce mám
 skáču po jeteli černé srdce mám
 práci nedostanu, nedostanu
 pod krovkama černé srdce mám)





__________________ 9. března 2013, 2:52

ve stínu dvou loděk
pod vodou se hemží tisíce

věcí s malinkýma nožičkama

jsou to ale pěkné věci: jen se dívej
jak se chladí jak si lenoší
jako kučeravá ovečka pod stromem
jsou mi to ale pěkné věci!

až budou ty potvory spát
bude prázdno v lodním stínu na řece
potvory se vezmou s nocí
bude smutno člověku v posteli
vzpomene si na loďku a na cesty
nahmatá klíč a zamkne se v koupelně

najde na polici něco s nulaprocentním
obsahem alkoholu

zasteskne se mu:
proč vůbec něco takového doma máme?
kéž by tu tak byly moje vodní potvory!





_______________________ 28. února 2013

vře – řve – řev

vře voda v kotli. kolem
řve tlupa domorodců
a taky – jinak – řve v kotli
bílá kůže

VŘE
Velká

Říjnová
Evoluce (vyplázni únor)

veř – evř – eřv

kolem řve tlupa seč kdo může



_____ léto 2012 pozdě v noci na náměstí

Myslím, že jsem to zvládl, oklamat hvězdy. Ty, které běžně s cynic-
ky usazenou hluchoněmotou udávají ve své pantomimě plán horo-
skopu, na mě najednou hledí s profesním zaujetím a uvažují, jaký 
tah asi podniknu dál, k jakému poli mám v úmyslu se dostat.  ―

 Já to potměšile nevím.―



_________________________ červen 2013

Slepota z mraků oblizuje paty
V rybízu uprchlá koruna dne
Zachránce světa ryb na milost vzatý
Můra a kapky:

jedinou nezvedne



__________________ 16. srpna 2012, 3:45

Ač neměl v úmyslu znečišťovat obecní majetek
ani činit objevné náhledy
šel močit na kopec

A poprvé viděl hvězdy

Jak na něj házejí své vlastní
útlé a štěbetající čůrky světel
jako dnes vylíhlá ptáčata
(která si ráno zase přetáhnou
 skořápky přes hlavu)

Tak se zbavoval tíže tekutiny
A došlo mu
Že těm hvězdám se vždycky přes noc zdají
sny právě o jeho duši
Že si ji představují — ten zrnící bílek v něm 

(nenaladěný kanál)
snad že i chtějí být s ní, s jeho duší

V jednom kole
Noc co noc žasnou nad jeho jinačím světlem



Když zcházel dolů
sledoval ochmýřené stopy
kudy se jejich pohledy do něj otiskovaly

Vracel se.
A spatřil, že má v duši

moře a moře
Astrofyziky.

Jsem Atom

Obloha se zase zatáhla
narůžovělou opilostí z města

Vize povolila
Astrofyzika hlavy zůstala.





__________________________ srpen 2012

Na vesnici se k nám z dáli ozývá dětský pláč — a potom výstřel — ale 
pláč  pokračuje.  Dítě  zřejmě  nebylo  třaskavinami  uspokojeno. 
Třeba do toho doroste.



„Miluju vyrůstat v rodině elektrikáře“
❦



__________________________ srpen 2012

Nemůžu  se  rozhodnout,  znamená-li  ten  zvuk  lačnou  zubní 
vrtačku,  panoramatický  pokus  o  procítěnou  vraždu  (sebevražda 
následně volitelná), nebo jestli to má být součást hudby.



_________________________ květen 2013

Olomouc, hlavní nádraží, tramvajová zastávka. Malého chlapečka 
si  vede  veliká,  okolní  prostor  ovládající  paní.  Pak  vůdcovským 
hlasem praví:  „To nezvládáme! … Kde tady chceš  čůrat?“ Tramvaj 
přehlušuje  všechno  ostatní,  až  na  její  mocné  hrdlo.  Dveře  se 
rozestoupí: „Poď, Václave!“ Padouch z Bonda by uposlechl.



_______________________ léto 2012, ráno

Zvonek na dveřích zvoní.
Někdo jde otevřít. Lomoz a povyk.
Spáč se probouzí hořce:
„Cožpak neumíte rozjímat v mlčenlivém porozumění?!“





„vole, je to drsně vymakaný vole“
❦



____________________________ léto 2012

Akutní aluminiová alej…?
Pes je to.
Roztáčí to v boudě s Lajkou.
Per astra ad astra!
Že jim vzduch letí s nima. Záclony.
Vlají. V oknech.
Volají stát-

níky dobýváme vzduchoprázdno
Heč

Rýma slizu.
Sliz chcípá v kvasu.
Následně rýma kvasu.
Otevřeno; zataženo. Záclony.
Průvodce vzduchoprázdnem ukazuje pamětihodné

nepřítomné
částice. Akutně absentující alumíniová alej.

Průvodce sype misku. Nastává hlad.

Až dojde žrádlo, přijde na řadu Lajka.
Padne psu, či průvodci?
Průvodce je ovšem pouhý zaměstnanec.



Nastává zima. Pohybujeme se v dlouhu, ergo hotová 
doba lednová.

Myje se. Čistočistotná zima.
Maluje se.
Ohnivé květy na oknech zimozimy.

Na okech. Má oka, víte.
Povila následně všechna další zatracená roční období, 

ať je to za náma.

Tzn. nečas, že bys psa nevyhnal, holt do vákua…
Je ti tu nějak prázdno.
Tak zavři dveře a nech se odsát.
Tumáš čaj v hliníkovém hrníčku.

Stůj.
Zůstaň. Asi.

Jasně, nehleď na oblohu, od doby, 
co tam lítaj psi, to nestojí

za žádnou romantiku. V čaji nelítaj. Zpívej radši jemu.

Poď už.
Zatáhni žaluzie.
Venku na nich sviští maličkaté magnetické 
bouře.
Ne, to není rosa. To táhne.



A ježí
piliny.

To jsou ti, kteří pili. Velkolepící sutináři 
v hodinkách.

Podjezdy jsou jima plné, zhasínají, nejezděte.
Maličkaté magnetické bouře husí

kůži
z reflektorů.

Odshora dolů
světýlka.





______________________ zima 2012/2013

1 z horečky

časoprostor se mu vyvléká z jehly
šiju šiju si šatičky
— co to je? protože
to musí být něco strašně krásného

2 z horečky

hučení a útesy v hlavě
zákaz vstupu do perníkové chaloupky:
žádné spaní!
v knížce věta se svatozáří
druhý den útesy zhroucené do chřtánu
pálenka – ; čajový rituál z opilosti
horečka kdovíproč začínající na M
věta se svatozáří v pravém žáru ponížena a očertěna
do zítřka musím kolaborovat s novými



3 z horečky

rum a vodka s cibulí; muž s římským profilem
přichází a odchází
promiňte, monsieur, vaše písnička je pitomost; muž 

s římským profilem
přichází a odchází



____________________________ září 2012

Čaj natahuje ruce
Barevný pán na papírku!
Studená voda není led

Když fialky rostou, je jim květináč
ukradený
zlodějem jménem štěstí

Hvězdy padají, jenom když se díváš

A když se budeš dívat dost lačně,
upadne i měsíc

Nastraž pod něj automat
Měsíční mince má pár korun,

spolkne ji to
A jestli není ošoupaná
Dostaneš i něco k pití

Studená voda není led!
Z automatu se cvaknutím vyletují

běsnící komety spánku
horoucí komety samovzniku
plamenné komety přátelství



__________________________ leden 2013

divoký rozpočet vlasů a vousů
světlá zima
kukačka v kokonu
nevidí své břicho veliké,

nevidí svého ducha svatého
cucavé myšlenky proti kašli
kopoucí se pod bradu
když rozleželá tma

ochutnává zem jako zmrzlinu
den v lednu jde





„Pálení čarodějnic znovu přineslo zvýšený počet požárů.“
❦



___________________ podzim 2012

Dnes jsem spatřil smysl života. Houpala se pode mnou mrákotná 
podlaha  na  vlakové  toaletě,  někde  za  zamlženým  oknem  letěla 
krajina, já jsem stál, houpal jsem se s podlahou a s krajinou a močil 
jsem do úžasně mobilního záchůdku. Podobalo se to smyslu života 
jako vejce vejci.



___________________ asi 14. března 2013

A hle, opice puštěná nad vodou
nechala jezeru rozestoupit hladiny a prchla
prchla
od svého úskočného věznitele
Bylo to tak
jinak by si nikdo nedokázal
opičí stopy na dně vysvětlit
a sladkovodní banány by rostly prostě zbůhdarma





________________________ podzim 2012

a!
vychází sluníčko -- vycházejí slepice --- zapadá 
sluníčko -- zapadají slepice ---- zapadají slepice 
-- zapadají cesty --- odhrnou slepice -- odhrnou 
cesty ----
vypadají - slepice - cestou - jako sluníčka



vyčítavě:
„Teď jsem zemřela, no teď jsem zemřela a vy jste to neviděl!“

❦



______________________ 31. března 2013

představuji si
rakev tak akorát
přesně na míru jako ulita

mám v ní ustláno a na hrudi mi
leží cedulka

s okázalým falešným jménem

představuji si
vorvaně táhnoucího kočár
sněhovou závějí poblíž hřbitova

přidává do kroku, sníh padá hustě
brzy už zavírají

je to jen šťastná shoda náhod





______________________ 10. dubna 2013

povídá jí: „zahalím tě do kousku magie!“
druhá labuť chvíli váhá a pak svolí

oči

se jim potahují tlejícím
dubovým listím

a odvěkými vizemi

spolu proletují skalou
hlínou, kamenem, co zmůže hora

proti bílému peří
proplétají se s kořeny borovic
slábnoucí hmota uhýbá chladnému světlu

a pak se podvolí
labutě probouzejí podzemní prameny

prosí je
pijí z nich a vedou je vzhůru

spolu zapomínají všechna slova

broukají si písničku
nevědí jakou



když zase dosednou na řeku
ucítí pod nohama pevný proud a

opláchnou si peří
ostatní labutě po nich vrhnou

jeden dva tázavé pohledy
a večer je do posledního dechu pomluví

zato ta
skála ani nemrkla





_______________________ červenec 2013

kravské zvonce
krávy zvoní
máte po večerce
chtějí otevřít chtějí být obdivovány



„Kde pracuješ?“
„Na slunci.“

„— A vypadáš jako kondor.“
❦



_______________________ 6. května 2013

Filozofická  fakulta  Univerzity  Palackého.  Venku  v  kaluži  se 
výhružně  koupe kos.  Čvachtá si  nohama, dělá kola na vodě  a  na 
všechny kolemjdoucí pokřikuje, „moje kaluž! moje kaluž!“ Jako by 
mu ji chtěli vypít.



____________________ 20. července 2013

krajem se rojí záhadné úkazy
vodoměrky si splétají lana
bílí králíci se přemnožili
ve větru probleskují pestrobarevné šátky
a zní hudba z flašinetu
vstáváme za tmy a usínáme za světla
všechny bedny jsou na půlky

cestou

si drobíme chleba
hladový kouzelník šel v našich stopách
— bez klobouku

a vesnickým pánům tikají hodinky za uchem
svádějí to na nás





_______________ 20. července 2013, 0:27

Proč ve skříni hledal moly? Nezná je.
Snáší se večer. On olizuje zralé višně
Vysvětlete mu že to není

černý lak téhle Bestie





_______________________ 8. dubna 2013

lidé na vesnici pálí staré větve
zimní nábytek
a taky
igelit

hoří zbytky ledu
vyvržené na mátožnou trávu

šedý dým
jiskry
jen oheň na obloze nekouří

mám jednu hlavu lidskou a nad ní
jednu

hladovou
hlavu včelí
jsou věci které si nechávají

narůst křidélka
jaro, svádíš mě, už nemusíš

být něžné





______________________ 10. dubna 2013

sešli se v nechvalné putyce
sluníčko hrbáč
hvězdičky

roztroušená revolta

na ubruse samý flek
jde cítit petrolej
oblak světlušek šňupe neon
tráví
veselí se
hraje ruletu

kde že ten neon sehnaly?
„to nic, to je pozornost podniku“
svítá:
narůžovělí démoni rozbalují

polární zář



„Je tak vznešené umírat jako malá velryba“
(H.D.)
❦



___________________ leden 2013, Silvestr

Hvězdy jsou obrovský líný
ohňostroj
dívají se zpod hroších řas
a třeštidla rachejtle přeběhnou
po kluzké podlaze s něčím ostrým v ruce.
Stříhají starý rok na cucky



______________________ zima 2012/2013

Hej pane Máji!
Konec světa je na ocet
Kdypak nás seznámíte?



_________________ kolem 1. března 2013

Není  tam  už  město,  není  ještě  vesnice.  Burácení  aut  dopadá 
na útlou asfaltovou cestičku, podél které se táhne břichatý příkop. 
Tráva v něm bývá zválená od deště jako sčesaná hříva.

V údolíčku se drží kaluže nejdýl, voda stojí a tráva pod ní se 
podobá lesklé duhovce zeleného oka,  horkému tanečnímu sálu, 
listy i  bláto pod kořeny se v nějakém opojení topí sytou barvou, 
nezletilé stonky září skelnou svatou horečkou.

A pak – o kus dál  leží  hromádka odpadků,  plastová taška, 
plastový obal, plastový kelímek.

Ty tři sudičky, syntetické růže, stojí v řadě bok po boku, přeč-
kávají  roční období,  v  létě  je  to  vysoká  rozpálená  sudička,  malá 
snědá sudička a v kapuci schovaná sudička, v zimě zase tráva pod 
sněhem, zasklená tráva pod ledem a zmrzlý igelit.

Projíždějí  kolem  lidé  na  kolech  nebo  v  autech,  občas 
s vlajícími vlasy, občas zmoklí, teď zrovna jeden cyklista, zkřehlý a 
zakuklený do šusťákové bundy.

A co se trojí věštby týče: myslím, že bude stejná.





______________________ 17. března 2013

Valčík 3
Horký letní den. Cvrčci. Cvrčící cesta, asfaltka napříč poli a travami. 
Široko daleko nikdo; jen tři muži v černých oblecích jdou, kráčejí 
po asfaltu,  soustředěné  výrazy  ve tvářích,  rty  pevně  sevřené,  oči 
upřené vpřed. Tři lotři.

Lotr  vpravo  si  rozepne  sako  –  potí  se.  Bezděky  se  sehne 
ke kraji silnice a z bující zeleně utrhne rozvitý červený květ vlčího 
máku.

„Hňupe!“ Lotr uprostřed mu vrazí facku a oboří se na něj.
„Mrtvý nám k ničemu nebude!“





________________________ 1. srpna 2013

jak je dnes nad střechami nebe
sytě modré spálené
a jak si mouchy mnou ruce

jak obrovská je zelená srst stromů
zažíhají se v ní broskve
jak lehce si kočky umějí olíznout nos
a s jakou vášní jdou všechny hodiny špatně

tají se mi dech
dělám svinčík v kuchyni, jsme spolu
ruku v ruce
malý svinčík a já

jak daleké a nevyzpytatelné
jsou cesty bělásků nade mnou
a naší kuchyní

tají se mi dech



______________________ zima 2012/2013

Koláž 3
(Text vznikl postupným prolnutím Nerudovy povídky Přivedla žebrá-
ka na mizinu, kapitoly  Řády zlých démonů, jejich pád a rozmanité 
povahy ze třetí knihy Okultní filosofie od Heinricha Cornelia Agrip-
py z Nettesheimu a do třetice anonymní pornopovídky jménem Jak 
svést pedagoga.)

Chci  zlé  démony po dlouhém semináři,  ale  hledí  do devíti,  a  já 
měla  do ní  určitým způsobem opět  obličej  páně  Vojtíškův proti 
řádům andělským.

Ze svých náhlých záchvatů tak zdravě falešní bohové přinej-
menším hodně  perverzní, a do červena zneužívajíce jméno boží, 
nebo spíš  lesklý  oběti a vzývání, jako zažraná nymfomanka. Jako 
nedělní  démon,  jenž  právě  teď  čerstvým  máslem  řekl  Kristovi, 
„měla nezkrotnou touhu, takhle k sobotě, když padneš a budeš si 
mi klanět, si s někým důkladně zašoustat.“

Pan  Vojtíšek  holil  vládce  tohoto  stupně  za  někým  z mých 
spolužáků jen v neděli, onen, jenž řekl, „ti už se rozprchli,“ když 
už  mu bílé vousy nad oblaka nejspíš  řádně  vyrazily; Nejvyššímu 
jen jít domů a tam si užít s vibrátorem, a jako hustá smetana, to jest 
starý  bůh, už  jsem se pomalu sunula ke dveřím. Zdál se mně  být 



jako druzí, když v tom se mi ještě  hezčí duchové lži za zády, také 
vlasy jeho, k nimž náležel onen tichý hlas, líbily.

Jako falešný duch našeho profesora neměl úst. Že prý mám 
jich mnoho, jejich vládce jest onen had Python, od něhož  Apollo 
obdržel  nějaké  záležitosti  ohledně  už  přešedlé,  ne  více  stříbrné 
věštkyně  u Samuela, že se vyskytly nějaké komplikace — ale byly 
jako hedváb a vlály tak hebce kolem hlavy.  Tak jako ta v Novém 
zákoně,  která  nechala (totiž  třetí)  se  tedy jím  zatáhnout do jeho 
pracovny, kde čepici vždy jen v ruce tvoří.

Já  to  vnímala,  jen  jak  když  měl  přejít  prostoru 
nespravedlnosti:  nepodstatný  šum.  Sluncem  hněvu  moje  pozor-
nost  byla,  jakoby  kulatým,  upřímným  okem.  Zla  se  vztahovala 
k jeho zdraví, jako u Platóna onen postarší muž, mohl jím být ještě 
dlouho, vyučoval hře v kostky; lehce s narůstající stár, tak asi vím.

Každý zločin, veškeré zlo a hanebnost, ale mi to bylo jedno, 
jednou jsem ho viděl a je o nich zmínka v 1. knize. Mělo to péro? 
Drobným krůčkem Jakub žehná Simeonovi  a Lévimu. Mohlo to 
mít ještě libido?

Po  Svatojanském  vrchu  vzhůru  do  Ostruhové  ulice  nechť 
nevstoupí  duše  moje,  u  obojeho  přistoupil  k policajtu  Ezechiel 
nádobami  záhuby  a  vraždy.  Využila  jsem  tedy  šedivý  jeho  frak, 
toho,  kdo  se  nechce  podříditi,  a  trochu  na místě  vypnula  svůj 
dekolt, to byl ten tlustý pan policajt, o kterém mluví Pavel ve svém 
druhém  listu  Korintským:  „Mozek  jako  několik  jitrnic 
vypocujících sádlo…“ — to je k mé ruce, račte odpustit.



Na pátém místě se pomalu zvedla lesklá přilba, slouží černo-
kněžníkům a čarodějnicím a svými falešnými divy svádějí  lidi,  a 
pohladila mého profesora po krku. A když se rozběhl, čině veliká 
znamení a dávaje blesku padati z nebe, do očí jsme se pak my děti 
smály,  že  je  jim  propůjčena  s takovou  vášní  jakoby  furie, 
původkyně pohrom, a druhou rukou nenápadně zamířila do jeho 
kalhot.

Nu a vidíte, církevní učitelé nás poučují, že se ale netvářila 
na námitky.

Amen.





1. Spletitý případ
Do kupé přistupuje
Mobilní rabín

+

2. Kuchtí seanci
Z pekla si vyvolají
Polibek na tvář

+

3. Lidi ve vlaku
Dělají že necítí
Pach sirných jam

+

4. Pohlceni tmou
Spiklenci vydávají
Neslyšný šramot

+

5. U bran pekelných
Kde jinde víc záleží
S kým si sednete?

28. srpna 2012



S dráty vedení
v průvodu elektrická
boží muka jdou

27. června 2012

Plakáty vzhlíží
Obchoďák žíhá mraky
Červenou barvou

14. srpna 2012

Toužebně sedí
Útlý komár u pizzy
V jídelním lístku

22. srpna 2012





Stébla trávy žhnou
Žluté závistí na ně
Slunce háže stín

29. srpna 2012

Stmelují nás
společné názory a
společné sprchy

14. září 2012

když mávnou křídly
kačenky nevzlétnou, víš
plavou dál v mlze

22. října 2012 v Olomouci





Nemít panelák
ti ptáci by do oken
sedali stejně

11. prosince 2012

Lampa nesvítí
je den. Na ní holub
který je světlo.

4. března 2013
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