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prožívat češství
znamená náležet pradávné Bohémii
a dlít v podivném Česku
patřit zemi a na zem, v níž je vše jiné
než by mělo být
a než se býti zdá
zřít všechny věky, které se táhnou
mezi Bohémiemi
tkvět v oprátce času střední Evropy
v krajině přiškrcené kostnatým pařátem věčnosti
s trvalou strangulační rýhou na hrdle
(Šumava, Krušné hory, Krkonoše atd.)
a zároveň si být toho všeho dobře, předobře vědom
přebývat tam, kde se vždy, když se začne něco dařit
to zásadní a důležité posere
kde cokoliv přeroste lemy
tohoto meteorického kráteru
je strženo zpět na jeho dno, nebo vyvrženo ven
protože rušilo 
řád

už jste se rozhodla?
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mně je však známo, proč je tomu tak:
když byl císař Rudolf II. zbaven trůnu
a opouštěl Prahu, již učinil
Římem za Alpami
proklel zhrzený habsburský stařec to město
i s přilehlou zemí
per saecula saeculorum
a tak se holt
nedá nic dělat
jen jeho praprapotomek Otto
s obstarožními brýlemi
a s týmiž rysy tváře
(v nichž lze zřít kamenné zdi hradu Habsburg)
může vzít onu kletbu zpět – 
ale ten to neví
Rudolf mu to nikdy neřekl
a až umře
bude vymalováno

jistěže
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