
Zlost na pobřeží života 

Slova ztrácí svůj původní význam,
nezáleží na počtu, důležité popravit

všechny lichotky, komplimenty,
jarní věty, ve kterých si dříve

užívaly mladé dívky v parcích,
ty, které kvetly na jaře a

v létě, uhynuly v močálech
neřestí, hříchů cizoložníků

souhlásky ve větách rozpíjí se
jak vlhký inkoust od pera

na látkový kapesník,
má lásko, chtěl bych rozumět

tvým větám, chtěl bych
si je zapamatovat
a slýchat je stále,
avšak nemohu,
kat popravuje
jejich krásu,

mění je
v hnusné

bezvýznamné nic.

Zamilovaní smutně hledí,
jak krev, jejich radost i přátelství

odtéká
do kanalizace bezvýznamnosti,

v překladu to je budoucnost,
co je červencovou barvou

poskvrněno,
 to období rozpilo

na listy náklonnosti.  

Altánky čtenářů 
ztratily svá kouzla

a proměnily se
v bouři větru a dešťů,

které odvály všechny knihy,
části malých útulných chat,

myšlenek 
básníků, spisovatelů,

zničily je hurikány trní
ležící na plesnivých trámech.

Klidný nádech

příjemná na poslech



příjemná na pohlazení
ráda si bloudí ve snech
už při svém narození

v dlouhých milostných nocích
rodí se takových stovky

když odcházím po tvých bocích
roztáhnout na balkón krovky

...

jsme totiž noční brouci
náš přítel vítr vanoucí 

To prázdno v tobě

Nemluvit, zanechat tichu,
v lítosti zbavovat se smíchu,
mlhu omotat si kolem hlavy,
spokojenost po nocích dávit.

Ztrácíš se mi jak odliv.
Vystavovat stíny na obdiv,

ptát se, proč nicota pohlcuje,
obrys mlčí, prach do očí prosakuje.

Nic nevidím, nic neslyším,
Smrt hraje si se závažím,

přichází konec mého konce
a ty naposledy pro mě

projdeš se zvesela po louce. 

Na společné plavbě

Plujeme v řece nadějí
břehy souostroví kolem nás
rybářovy sítě voní po šalvěji
paprsky vášně hladí tvůj vlas

voňavý a sametový
zachytává dotyk dlaní

v létě romance se slovy
náš vztah tichem popohání

Věta slovy

Tady i tam ticha ozvěna



hlasitá jsou
básníkova slova neměnná

mizí jak pára z úst
ve vlasech obnažena tmou


