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Zuzaně, s láskou.
 A Olze Stehlíkové,

Davidu Rimešovi: dvacet let a basketbalový míč! Díky!,
a Martinu Boštíkovi a jeho dětem, Markétce a Mikulášovi.
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*
V kapse dva třenové zuby.
Holubi zobou
čísi zvratky.

*
Lícní kosti
australopitéka.
Loupu usychající pomeranč.



10

*
Lícní kosti
usychajícího pomeranče.
Vyloupáváš taungské dítě.

*
Tajemství této květiny 
znají kováři.
Zimní lanoví.
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*
Slunce klesá,
člověk stoupá – 
vysokoblahorodí na střeše

*
Málo ostražitá pohovka
– vážka
ulovila rybku
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*
Motýlí hejno – do teplých krajů!
Záplava rudé
jak z prasklého hemoroidu.

*
Tuto vážku
si vymyslel solarista.
Večerní led.
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*
V podchodu vůně.
Gyros jak měsíc –
ubývá, dorůstá.

*
Záda 
za tvým lesem.
Jedinečnost žáby.
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*
Jak trčí pět umělých nohou
prodejce ponožek!
Naprogramovaná zdvořilost automatu.

*
Husy, a jiní přežvýkavci.
Na polní cestě
pohřební kára.
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*
Blázníme – kosatce, já...
Ve vaně
pánevní kost dinosaura.

*
Zmínilas pírko:
tamhle se vznáší.
Vačnatci se mění v kaluže.
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*
Učitel
má podobu hrošíka
Zvuk hory

*
V noci mluvím s rýží
A s bílými kamínky, 
uvařenými natvrdo
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*
Auta těžknou, nudle se bojí
Ale: konzerva, štístko, plot...;
naděje trvá

*
Formuje teorie o Etruscích,
pročesává její vlasy.
Oranžový strom.
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*
Směr odtékání čokolády – 
stejný jako syn,
jímž je hadilov písař

*
Mramorové střešní tašky,
havran na galéře
Vsvětlechuť
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*
Tak naléhavě vystupující sůl,
ze sýra, jež tolik připomíná tloušťku ryb.
Žluť tygřího zadku.

*
Nemoha se zmocnit
slov „hroší“ a „serail“,
vrhl se do závoje řeky.
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