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Se SÁDROVOu NOhOu A BeRleMI

Mám jen pokoj tři na tři –
postel
okno
a telefon

Telefon tiše oznamuje že nikdo nevolá
postel mlčky snáší upocenou zátěž těla
okno signalizuje
(křídlo ptáka
přelet letadla Praha – Mošnov)

Jenom obloha si začíná
bez varování na mne padá
Rotuje modrý talíř
Mizí

Vyměním pohled za slzu
Cizí
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X X X  

Rozmlouvám se svým přítelem
Jeho pozorné porcelánové ucho
zachytí zbloudilou myšlenku
A potom
v sedlině kávy uvidím báseň
Než se přihlásí paměť
ve vteřině roztržité radosti
ji smažu lžičkou
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NARKÓZA

Mandlové oči nad zelenou rouškou
V pravém rohu podivné místnosti
mnohokrát denně vychází umělé slunce
Doktor stojí před kubistickým obrazem
„RTG 1 kolena“
uvazují mě
Ručně tkaný koberec na stropě
vlní se jako tráva
Je to tráva
Taková bývala za naší stodolou
Ještě jednou se proskočit
udeří blesk
a pak již nic
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PřeDJAří

hladina ticha
Možná jsem umřela

Na podušce hlava číhá
Praskne panel
a ze skuliny vyvěrá do březnové noci
kosí zpěv
Sevřu ho v dlaních
ozve se znovu

A já se do sebe choulím
Jenom oko se zhoupne
padá z okna
zachytí ptáka
jak zmateně si z mízou tyká
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