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Motto:
...jinak jdeme - pochodem smrti - vstﬁíc - sobû sam˘m

Vodnáﬁce

Jsem levoruk˘ kapitán
korábu démonÛ
rozkazy ‰eptám podpalubím
Jsem jednoruk˘ kormidelník
na bárce andûlÛ
modlitby ﬁvu do vûtru
Proklet˘ galejník
na lodi bez vesel
jsem Ten kter˘ jsem
A Ty jsi svûtice
co smilní ve snu
dûvka která se dotkla Boha
Siréna co láká na útesy
a jindy hlídá svûtlo majáku
Îába sedící na proraÏeném k˘lu

âernobílá otrokynû
Svítá se
na v‰echno padá oranÏov˘ stín
mûla si ráda jeho polibky
teì stojí‰ nahá jako... ty... ty...
ryby v oblacích
V podzemí
vrány bíl˘ho peﬁí sevﬁen˘
jsi poutník mezi bﬁehy
a stejnû vûﬁí‰ na... ty... ty...
ryby v oblacích
Zheng Shan Xiao Zhong
píseÀ zní
Zheng Shan Xiao Zhong
zasnûním

Do Pﬁezletic

7 dveﬁí

Cesta se proh˘bá krajinou
pole se nadechuje potichu
nebe se sklání pﬁed zimou
a srdce zvonu v dotyku

Ráno je kolem bíla tma
a veãer zase ãerná mlha
tak dokola se stále ptám
a stejné chyby dûlám
je v soumraku i jitru jist˘ ãas
kdy tajemstvím k nám sestupují
a dlí tak blízko nás

Betschebû1
RÛÏov˘ lampión svící svítící
mraky z hor a sluneãní ﬁeka

Nomád

Ve vlasech hlas má schovan˘ za obzor
mevídek PÛ údolím spûchá

Uprostﬁed pou‰tû
pod ãern˘m stanem
má sen
o ãern˘ ta‰ce
uprostﬁed dálnice

Betschebû2

V takov˘ch ta‰kách se schovávají mrtví
ﬁíká si
to kdyÏ jsou mezi koly
neãí vlasy

Venku pr‰í
s kapkami de‰tû padá ne zem stín
co chvíli je blíÏ
‰kodolib˘ smích
je jako tetování
co uÏ nezmizí
sklenûn˘ stﬁeva ze psa
na místo hlasivek na krku jizvy
v tichu krve ‰umûní ve spáncích
v oblacích
choulí se záﬁení
co uteklo ze zaﬁízení
za vsí

Co mají spoleãn˘ho ãern˘ fleky
na zdi
s rychl˘mi pohyby jeho oãí
stﬁíbrná nit vede
od velbloudích kopyt
mezi svodidly

Stavovské povstání
(pﬁednes ráãkováním, po dvou sklenicích dobrého vína)

Cikánka
O‰klivá cikánko v teplákách
továrna huãí jako splav
a na haldách jak v kopﬁivách
zatûÏko leÏet
KdyÏ ránem vyfárat
pod zlat˘ okap obzoru
mezi dvû vûﬁe nahoru
mezi dvû vûÏe
V mrku oka trhám list
sluneãního kalendáﬁe
nezamûÀuj za rub líc!

Kolem Tvé bradavky tré pﬁiopil˘ch krouÏí
jak nad zoran˘m polem havranÛ
tak odporného pomálu
Tu chvíli tryskem chvíli klusem
v‰echno co milé zalito je hnusem
neznámo kolik dní a nocí pﬁed funusem
Snové a touhy – pﬁedpﬁedstavy...
pak v‰echny údy do zástavy
otﬁít a odplivnout si
Bum prásk do hlavy
bum prásk do palice
potkat Tû poprvé
a nikdy více

Magdalena

Kukátko

Mostek, jezírko a stﬁecha z mecha
nick˘ch oblud kódy svûtla
my atomick˘ch drakÛ

KdyÏ je tma
Není nic vidût
Je vidût svût
Takov˘ jak˘ je
Svût pﬁedstav a iluzí
Kter˘ je v tobû
Co nemá konec ani zaãátek

Nezﬁetelné pohyby Ïivota ve tmû
bobky na panelové cestû
Trpûlivé zvonu nezbytné srdce
ryvn˘ porybn˘, interp
ret ãásti kruhu
Pouh˘m jitrem obleãena
Magdalena

Vánoce 110011
KﬁíÏem kráÏem cesta vede
zti‰ se!

V˘let 12.2.3
Modr˘ nebe - a bíl˘ mûsíc a naproti
ospal˘ zimní slunce a továrna
topoly
Klánovická - obora tichá jen chvíli
statek na kraji lesa a konû
rozcestí bez sochy
Ale kousek dál - ve Vidrholci
toulaj se divok˘ prasata
obãas - nûkoho sejmou
psa nebo ãlovûka

Ve stﬁedu jsi Budha
v pátek klí‰tû
pﬁí‰tû?
Holka z Haify s prstem na spou‰ti
struna harfy
pﬁelud na pou‰ti
Marnou resuscitací
v‰e se k Tobû navrací
V tento slavn˘ den
buì pochválena
buì pochválen

cesta Tû hledá - stromy Tû hlídaj
Vidûl jsem stopy a star˘ borovice
pod nima ptaãí snûm
odpoledne - do Prahy z Úval únorem

Tatra2vadarsi
Sly‰í‰ zvony?
zaãíná atomová m‰e
zl˘ kouzelník z nebe hodil
paprsky smrti pandorské
neutíkej do krytu, ne!
neber si masku s chobotem
radûji se zvíﬁaty v lese
ãekej co vítr Ti pﬁinese...
Pod ochranou andûlÛ
neublíÏí nikdo Tvému tûlu

14.2.3
Svátek zamilovan˘ch je kdyÏ
Nevidí‰ utrpení druh˘ch
Svátek zamilovan˘ch je kdyÏ
RÛÏov˘m stﬁepem strhává‰ strup
Samoty a stesku
Valent˘n je krut˘ princ
Svátek lásky je kdyÏ
Miluje‰ ostatní jak sobû nejdraÏ‰í
Svátek lásky je kdyÏ
Bytosti sjednotí‰ ve svém stﬁedu
I ãtvrtku i pátku
Ztracen˘ v charismatu svátku

