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1. 1.
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Po vítězném závodě
tleskají tak dlouho 
až si s bratrem vymění
ruce a ústa
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1. 2.

1993: Jackson – Jarrett – Regis – Christie 
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bíle a karmínově září
prsteny noci
tvůj rozhlíživý vysílač
usměj se
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andaluské pomeranče času
pod tři a púl
polož si pod jazyk paví chvost
rozsvítíš okraj polévky
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SAS: stromy a skřítci.
Tvář vody?
Tvář vody?
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Ztracené obilné zrnko.
Hrad.
Hrady.
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1. 3.
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. . .
Snad
asagaj něčí přítomnosti
vrhaný na strop
jako stín rostliny
světlem pohlednice.
. . .
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Čtyřicetileté pohlednice:
kroky
k pramenům hotelových sluncí
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1. 2.
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Difenbachie jen občas zamává rukama,
jako pes, který něco našel
− něco skleněného.
Děti už jsou z domu
Obloha rudne.
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Čínský znak prádla
na dveřích skříně
Před prahem šílenství
plují tři kamenné ryby
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Zase jsme jednou přežili.
Reflektor polí tiše zháší
i tvoje ústa a tvé vlasy.
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Bezdětný pohled z mostu.
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2. 1.
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Slyšel jsem ho
z vrcholku stěžně
v šaškovském oblečení povykovat:
„Země vašich ručníků
země zatínaných zrcadlových svalů
země vašeho zeleného prádla
země dvou tří ryb plivajících řasy
země slunečních a solných krystalů
ta země je moje,
protože se koupu!“
A pak, z moře, ho ulovil albatros.
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rybo s křemennými rty
vím, jak jsi pobavena faktem,
že jezero je skoro plešaté,
a když do něj z hor
čas od času spadne solná lavina,
tvá ústa se zavřou, jakoby
si horní a dolní ret vysvětlovaly
rozdíl mezi rovnoběžkou a poledníkem.
Pod žebry ti buší fialové, mýdlové srdce,
díky němuž jsi příliš kluzká pro rybáře
Víš, 
že v nebi jsou kameny
a že v kameni je nebe.
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za domem slyšíš křičet lešení,
ano, vím, jahody: zamčené v tvých ústech.
Utišíš déšť,
zvedne se vítr.
Z větru se tví koníci vrací březí,
zavařeniny ti závidí celý svět, 
sopečný řetěz
ozdobil květy Květy
rána Květy
večera
a mezitím
− maják: opraven!
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Mléčné bradavky mi vypadly brzy,
a dospělé vyrostly pozdě.
Mezitím se mi na hrudi
zahnízdili mořští ptáci.
Teď se neochotně zvedají.
Z lanoví slyším jejich podrážděný křik.
Zatím zkoumám, zda mám mléko.
Ne.
Chtělo by to nůž.
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Lodě bys chtěla bílé.
Kormidelní pláty krájí cibuli,
neřešíce věčné dilema:
Na kolečka?
Na kostičky?
V rukávu máš ovocný triumf.
A moje chlopně se mění
ve vrata plavebních komor 
− do srdce se mi sune ledoborec:
položila sis hlavu na moje rameno.
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Děkuji všem přátelům. K tomu australským reprezentantkám v plavání, 
komentátorům britského Eurosportu, a Shakiře a Alejandru Sainzovi.

Zvláštní díky patří Zuzaně Lopraisové, Martinu Boštíkovi, Radku Královi, 
Jaroslavu A. Polákovi, Liborovi Prudkému a jeho rodině, Davidu Rimešovi, 
Eduardu Stuchlíkovi, Pavlu Šrutovi a Ivanu Wernischovi. 

Největší díky mamince. 
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