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Srdce má své důvody, které rozum nezná.
Blaise Pascal

Co konáme, není nikdy chápáno, nýbrž 
vždy jen chváleno nebo haněno.

Friedrich Nietzsche

Hranice mého jazyka jsou hranicemi  
mého světa.

Ludwig Wittgenstein
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Sonet o ztraceném jaru
(věnování nelze zveřejnit)

Ochotné řádky a pero,
večery stále delší.
Tesám tě do čtyřverší,
říkám si: „Dum spiro, spero.“

Zelená ovládla módu,
blíží se puberta třešní.
Tajemství ženského rodu
rozvezou poslové spěšní.

Voňavé přísliby září
ovadly na oltáři.
Vzpomínky vymřou po přeslici.

Z jihu se vracejí ptáci
v rytmu tvých ovulací.
Ztrácíme měsíc po měsíci.
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na letním bytě

Beru tě severní cestou
po vzoru pelargonautů.
Jsme sami, vesmír spí,
i révokaz přestal škodit vínu.

Čím černější je noc,
tím spíš je vidět bílý dým
stoupající z našich těl.

Střežím tě jako oko v Kyklopově hlavě.
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Sourozenci
(Dušanu Spáčilovi)

Omšelý komín je dávno už nekuřák,
lehce se naklání – má na to věk.
Není to stárnutím, není to jenom tak,
v Pise má příbuznou. Kdo by to řek…

Vítr když rozhledně okénka vyčistí, 
stoupne si na špičky, dohlédne dál.
Za mořem točí se s touhou i závistí,
kde její bratr je průlivu král.

Bratr komín, sestra zvonice,
on šamotový dělník, ona mramorová světice.
Bratr maják, sestra rozhledna,
on blikající strážce, ona po sto letech pohledná.
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Srpen

Srpen, ten kolaborant s podzimem…
Zahradě vládne soudce Mulch.
Kočičí zoubky ostružin
zkoumají teorii velkého netřesku.

Vlk ve mně vyje samotou,
ale tak tiše, 
aby nerušil ani sebe sama.
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Králova miloStnice

Nepij, má paní, z řeky Léthé,
mohla bys chytit vrásky!
Poptávka po tvé kůži kvete
a zvyšují se sázky,
zda králi dá dnes do těla
tvá krása z hlubin vyvřelá.  


