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Provázky z      uzlíků
splétám provázky z uzlíků

které si sním
nad modrými lagunami lomů

v korunách stromů
když po obloze jedou vozy

vzduch voní Měsícem
a Ty se točíš radostí

z maličkostí jež galaxie přemostí
ukrytých v uzlících
ze kterých splétám

provázky
z lásky

pro Tebe
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Brouzdání v rose
brouzdej ve mně
bosými chodidly

až Slunce probudí racky
a kominíci na střechách zastíní si oči

před horkou krásou
Tvého těla

v louce mého já
kterým rosou (c)hladím

partituru 
notové osnovy

prstů Tvých nohou
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brouzdajících
mezi pampeliškami

mých
pih

Za odlivu
odkládáš si šaty

jako zátoka oceán za odlivu
voníš šuměním vln

kol obnažených
útesů

ke kterým kráčím
navigován sextantem
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ústy ústům
vstříc

Mokré písky
bosá 

našlapovala
svobodně šťastná

jako nikdy před tím
než otevřela oči

světu
kde vlny hladí 
stopy nohou

kterých jsem se dotýkal
mezi úplňky

měsíců Marsu
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na pobřeží
mokrých písků

kam jsem ji přivedl
když stopovala vlaky
které se vysmívaly
jejím obnaženým

chodidlům

Tání
tál jsem jako ledy

mezi Tvými 
ňadry

stále níž
nevím kdy naposledy

jsem tak tál
blíží se tlaková výš

a já se bál
že jsi jenom sen

který se mi 
zdál
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než probuzen ránem
vedle Tvého 

těla
něžná paralela

mezi Tvými ňadry
roztaji

jako ledy
    tisíckrát a ne … 

Stýskání
stýskáš se mi

každým nádechem duše
bloudící stmíváním

černobílých fotografií
usychajících na prádelní šňůře

temné komnaty
herce stínového divadla
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mezi vzdálenostmi
křičícími naše jména

do uší šamanů
  kteří neumějí zahnat samotu –

    stýskáš se mi …

V     kávových sedlinách
vymývám hrníček od kávy

vylévám nepřečtenou 
budoucnost 

sedliny

možná si šlapu po štěstí
poněkud vratkým 

krokem

jako když neudělám nic
zatímco odjíždíš
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a moje tělo
 křičí

nebuď větrem mezi ulicemi
unášejícím origami 

mých přání

zpětná zrcátka jsou zakletá
nemohou vidět

nemohou

šestou komoru revolveru mého srdce
nabitou k zešílení 

touhou

a dočista vymytý hrníček
    mi neodpoví …

Vlhké barvy pláten
lodě mají plout

písně znít
srdce odpouštět a milovat

milovat a odpouštět

štětce plátna malovat
housle plakat 

teskně

nastavuji druhou tvář
by bolest
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byla
vyvážená

kdo se chce smilovat

koně ržají
housle hrají

teskně

voda obtéká srdce
jako kámen

jež čeká na odpuštění
milování

na plátnech barvy ještě vlhké

bolesti vyvážená
zchlaď svoje 

tváře 
ve vodách

    obtékajících srdce …
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O naplněnosti
naplněný Tebou

jsem slovem
kdesi v půli konverzace
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zajíkavě
přihořívá hoří

  nerozmlouvám na jevišti s lebkami –

naplněna mnou
jsi tichem

nejsvatější svátosti 

neslyšně
přihořívá hoří

    slovo v tichu naplnění …

Pihovatá
mám nůši plnou pih

moudra vyčtená z knih
vlasy dávno spálil 

mráz –

dráteník dotvořil tvář
v kapse nosím kalamář
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od koček půjčil jsem si 
oči –

jednou k Tobě doplují
snad

verše o kráse Tvých
vnad

nabízím Ti
darem

podzimy vonící
jarem

mám nůši plnou pih
nespočítat je byl by hřích

jestli ještě
    chceš …

Amnézie beztvarých včerejšků
jsem příliš daleko

abych Tě mohl chytit za ruku
  políbit –

dosti blízko
abych slyšel 
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Tvoje 
myšlenky

  které objímají moje –

s milosrdnou amnézií
beztvarých
 včerejšků

kdy snídám v posteli
cigaretu s dvojitou kávou 

   (zbytky od večeře) –
 

  sám 
s ukradenou identitou

šťastných 
  prožitků –

příliš daleko
dosti blízko
  nečekej –

objímej mě lásko

Terasy
s fantazií stavitelů
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zikkuratů
a posvátnou úctou

k dceři Evině
putuji cestou šíje

jemným 
dotekem

pohoří Tvého těla
ke svatyni

božstev
která staletími nezměněna

neztratila nic
ze své

    (ta)jemné krásy …

Anarchie v      přírodních zákonech
zpomalíme vteřinu

a třeba se nám podaří ji zastavit

nebuď tak bezcitná
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zůstaň stát

  alespoň jednu –

jednu hříšnou 
noc

kdy svlékám saténovou vinětu
z alabastrového 

těla
než zmizí všechno –

úplně všechno
až se zase rozběhneš

 
co stálo za to poprosit tě

o anarchii
v přírodních zákonech

Dva metry tmy
po sto sedmé

hledám v nočním stropě
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závan Tvého dechu
přívěšek ladící s náušnicemi

jako Ty s mým tělem –

pod okny jezdí taxi
stydlivě mi mizíš před očima
v obrysech světelných kuželů

proč lidi nejezdí tramvají
se zastávkou ve vedlejší ulici

stačí mi dva metry tmy
pro Tvůj dech

bez opilých taxíků
abych Ti mohl sundat přívěšek –

chci se s Tebou milovat
po sto sedmé

ztratit se v Tobě
bloudit

nikam nespěchat
nechtít hledat cestu ven

    V     oblohách …
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