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(Bá)snění

miluji (bá)snění
a Tebe
k zbláznění
v imaginárním světě
kde zanechávám ve stratosféře
stopy bosých myšlenek –

propletená jména
moje
Máří Magdaléna
tak jako je řeka moři
jsi má síla
když přijímám pod obojí Tvoji něhu –

                 poskládám ze slabik vitráže
                                      klamu tělem
                                ale hlava dokáže
                       jíti k Tobě přímo čelem

                                            7



                  jsem násobkem i dělitelem
                bloudivě chtivým badatelem

půlnoční nespavost
bezesná
zvědavost
zahalená do inkoustu
písmena plodí do řádků poezie
v povijanu z veršů –

rozplyneš se mi s ránem
panenka
s celofánem
na cestě mezi cigaretou 
a studenou kávou k nepití
chudý ten kdo (bá)snění neprožije …
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(Bá)snění o pitomé lásce

láska k Tobě je pitomost
vratká jak lávka
visutý most
od skály ke skále
kdesi v Nepále
pro drsné týpky
které jen tak neskolí
pitomá láska
nebo viróza chřipky

písek je (mezi slovy) 
sypký
sněhy se zakoukaly do ledovce –

                chci Tě mít pod sebou
                             nebo alespoň
                                  v zákusku
                                  v sendviči
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                                   v rohlíku
                              
ve své staré zrcadlovce –

láska k Tobě je pitomost
přes to všechno
hloupý jsem dost
abych to nezkoušel každodenně
vyznávat city ženě
která (možná) ze zvyku
vysmívá se mi 
až to cinkne o zem
vyhýbá se mému dotyku

sníh je chladný (v citovém) 
průsmyku
písky se zakoukaly do pyramidy –

                   nemám Tě pod sebou
                               nebo alespoň
                                    v pyžamu
                                      v ložnici
                                      v posteli

začlením se mezi srdeční invalidy –

láska k Tobě je pitomost
jako motel bez cesty
a já jediný jsem
host …
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(Bá)snění o zimní Praze

prosinec pohladil Prahu
sněží
do špičatých věží
                        do kožíšků koček
                        krystalky ledových vloček

a za tu snahu
milenci jsou vděční zimě
v objetí
dlaň dlani je pečetí
                             jedna druhou zahřeje
                             zacinkají troleje

zaláskované pantomimě
stínům oblečeným do šály
retům
bezkřídlým vzletům
                          cosi krásné začíná
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                           něžná Praha usíná

z parníků sirén signály
vyplaší racky i políbení
Kampu
míti tak Aladinovu lampu
                               najdu svoji Budhur
                               ať pozná vůni purpur

prosincově bílé představení
jako číše cinkne o zem
o podlahu
ošetřím rány nasadím dlahu
                                         městu v zimním čase
                                          Karlově mostu na jeho 
řase

prosinec pohladil Prahu
sněží
je něco krásnějšího –

stěží …
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(Bá)snění o milostných psaníčkách

voňavá jsou milostná psaníčka
tajemná
vyznání vzájemná
od opeřeného poslíčka
neboť pošťák s brašnou
projde bránou Prašnou
                       mrzutý z psaníček
                          plných básniček
                                    - z lásky 
        (zahodí je mezi sedmikrásky)

rudá jsou srdíčka na obálce
potisky
rtěnkovými obtisky
potěší kohosi kdesi v dálce
na mostě malíři
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