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Město a já 
 

Dnes je už pátek. Už si zvykáme, 
město a já.  

Ale v pondělí to bylo nejhorší. 
Mračilo se na mě zpod všech okapů, 
a když jsem se zeptal prvních domů, 

co se to s ním stalo, 
odpovědělo mi kapkami deště. 

 
Chybíš jemu a chybíš mně. 
Zvolna a těžce se vleče den 
s nákladem naší osamělosti. 

A vzácný čas, který tu promarňuji, 
měří hloubku mé lásky.  
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Vzpomínka 1 
 

Ještě jen ve dveřích 
a už se vyprošťuji 
ze svěrací kazajky 

překomplikovaného světa. 
Upovídaná škraboška návyků  
spadne a jenom veliká radost  
zakryje mou náhlou nahotu. 

 
Usednu proti ní 

a nabídnu jí 
nepopsatelně jednoduchou úplnost, 

kterou jsem s ní v sobě objevil. 
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Vzpomínka 2 
 

Jde vedle mne, 
obklopena explodující aurou radosti. 

Znovu a znovu k ní pronikám, 
abych se ujistil, 

že vskutku jsme. 
 

Jak lehce nese  
naše společné štěstí! 
Zahleděna do zítřků, 

necítí prázdno, jež hrozí 
zpod usměvavé pohody dneška. 
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Vzpomínka 3 
 

Šla na dvě obejmutí ode mne. 
A stále v chůzi, 

otočila ke mně hlavu 
a upřeně se na mě dívala. 

Ramena jen lehce natočila, 
hlavu však úplně kolmo ke mně, 
takže obě oči stejně intenzivně 

a se stejnou upřeností 
se mohly na mě dívat. 

Ústa se smála, 
oči však znehybnila 

neuvěřitelná vážnost. 
 

A stále v chůzi a stále kupředu, 
se stejnou neuvěřitelnou vážností, 

upřeně a závazně 
jde stále vedle mne 

a klínem lásky  
roztíná nejistotu budoucího času, 

aby ji vyplňovala 
tímto všudypřítomným vytržením. 
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Na samém ostří času 
 

Na samém ostří času, 
kdy všechno hmotné 

počne odprýskávat jako rez 
a ryzí kov probleskne, 

aby na chvíli zazářil tak, 
jako byl trvale před stvořením světa, 

navzájem prostoupeni až do poslední buňky, 
vzdušně a průzračně, 

proplouváme alejí staletých stromů, 
pozvolna se vznášejíce výš a výš, 

až se i domy i cesty rozplynou  
ve vše pohlcující minulosti. 

 
A my, už nepřítomní a cizí, 

se naposledy a s trochou lítosti  
ohlédneme  

za tím nepatrným flíčkem země, 
kde na zelené louce ležel bílý ubrus 

s tolikerou láskou rozprostíraný, 
a na něm dva nakousnuté krajíce chleba. 

V ústech ještě zemitou chuť růstu a sklizně, 
ucítíme nenadále miliony generací zrn 

za každým soustem. 
Minulost, napěchovaná ztracenými věcmi 

a nemající nikdy dost, 
pohltí rychle i vyleženou trávu, 
kde přece ještě skoro přítomně 

ležela dvě těla, 
zalévaná střídavě sluncem a větrem. 

A dlaně se dotýkaly, 
a slova byla plná oddání a lásky. 

Dívali jsme se spolu k modrému nebi 
a touha po splynutí to byla, 

která nás pozvedla z tíže 
a prozradila nám tajemství času. 

 
Bojím se o tebe, můj miláčku! 
Jak je teď těžké žít ve změně, 

potom, co jsem s tebou zahlédl to, 
co trvá, trvá . . . 
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Ruce 
 

Přítelkyně tohoto města, 
sestřičko chodníků a cest! 

Nejsi tu teď, 
ale tvé minulé šlépěje 
jsou zřetelně vepsány 

do betonu i do kamene dlažeb, 
po kterých jsme spolu přešli. 

 
A bylo jich na tisíce! 

Stačí mi zhluboka vdechnout 
tento znovu předjarní vzduch, 

a už ti běžím v ústrety 
k zastávce tramvaje, 

nedočkavý vtisknout svůj obličej 
do rozvoněné kytice tvých vlasů. 

Ó, jak jsem pak vždy dlouho voněl tebou! … 
 

Nejvíce však myslím na tvé ruce. 
Snad jenom andělé v gotických chrámech 

je mají štíhlejší. 
Ale jak by se mohla studená hladkost mramoru 

porovnávat s nedočkavým pulzem života?! 
Na každém místě svého těla je cítím. 

S láskou se mě všude dotýkaly, 
aby pak nejodevzdanějším obejmutím 

mě k tobě přitiskly. 
 

Nyní tedy konečně víš, 
proč je občas tak zbožně uchopím 

svými těžkými prsty 
a pozvednu je  

jako obětní kalich ke svým rtům. 
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Jaro v parku 
 

Shrbený most si vyhrnul sukni 
až nad hlavu 

a překročil zeširoka vodu. 
Strakaté hejno švadlenek a potápěčů 

tak zaujatě a pilně spravovalo 
koberec z leknínů a vodních řas, 

že nemělo kdy si všímat 
výkřiků a kanonády chlapců 
hrajících si divoce na válku. 

 
Černé labutě snadno vymanévrovaly 

z námořní bitvy 
a jako eskadra válečných lodí 

se hrozivě a pyšně plavily k nám. 
A přesto byla tvoje ruka k nim štědrá 

a ke mně laskavá. 
 

Starý trávník si poschovával zetlelé šediny 
pod strnisko světlezelených vousů 

a samolibě se naparoval před každou květinkou, 
která se okolo něho rozvila. 

Keře azalek byly však nevšímavé. 
Jako školačky stály v řadě na zkypřeném záhonu 

v zástěrkách barev duhy a vyzývaly nás 
ke běhu na vrcholek kopce. 
Tam se prastarým dubům 

stále ještě nechtělo do práce, 
a tak dírami mezi hnědými došky 

na nás zvědavě pokukovalo slunce, 
když jsme se na bílé lavičce pod nimi 

něžně milovali. 
 

Vítr potom stáhnul zmuchlané povlaky 
z modrých duchen nebe 

a zanesl je mojí mamince, 
aby je vyprala a vybílila 
na zelené louce u řeky. 

 
Nečekaný závan teplého vzduchu 

rozlepil ve mně obálku 
plnou pradávných vzpomínek. 
Na průsvitném pergamenu dne 

bylo podepsáno jaro. 
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Už jedu za tebou, má lásko 
 

Já tady a ty tam, 
a mezi námi linka, spojení. 

Červená klikatá čára 
na mapě toužení. 

 
Startuji. Motor se chvěje. 
Ulice je plná záplat a děr. 

Už jedu za tebou, má lásko, 
šíp kolejnic mi sluncem ukazuje směr. 

 
Auto se třese. Rádio hraje. 

Divoký rytmus mě žene vpřed. 
Soutěska domů se za mnou bortí 

a zavírá mi cestu zpět. 
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Odchod 
 

Tam na vrcholu onoho vytržení, 
jež doširoka rozevřenou branou  

tvých očí mě vede 
na druhou stranu světa, 

se jenom na vteřinku zastavím 
a bleskově prolistuji 

(jako kdysi dávno dávno 
v obrázkové knížce od kmotřičky) 

vzpomínky, věci, události, 
zážitky, slova i hudbu, 

a odpovím si dřív, než se zeptám, 
zda stojí za to zanechat je všechny tady 
a jenom s útlou knížkou poezie v ruce 

se ztratit za obzorem 
tvého jemně zalesněného těla. 
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Být spolu 
 

Být spolu. 
Jednoduše a prostě být. 

Po dlouhou dobu 
nemusí ani slovo padnout, 

postačí jen smích, jenž stejně 
více září nežli zní. 

 
Být spolu. Dotýkat se. 
A nikdy nemít dost. 

Na plné oči 
sytit paměť nyní, 

aby duše měla z čeho žít, 
až přijdou zlé časy 
a každý bude sám. 
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Ulice 
 

Všimla sis též, 
jak byla liduprázdná, 
a přesto slavnostní? 
Jakoby přichystaná  

od nepaměti pro nás. 
Procházeli jsme zvolna  

špalírem věcí, 
jež mlčely s porozuměním, 
a koberec asfaltu byl měkký 

a dokonce i voněl. 
 

Květiny nápisů a výloh 
se právě zavíraly 

před přibývajícím šerem 
a jenom jemný déšť ticha 
se snášel na ně a na nás. 

Byli jsme uprostřed, 
jakoby spřízněni s nimi, 

jakoby jedni z nich. 
 

Jejich nehybnost a stálost 
vstoupila do nás, a stejně tak, 

jako přes hloubku ulic  
na sebe hledí barevné stěny 

(to jest bez obav a bez zaujetí), 
jsme i my dlouho dlouho 

na sebe hleděli. 
 

Jeden druhému téměř v náručí, 
jsme sestupovali po svahu ulice, 

a jednoduchý, pomíjející úkon chůze 
se pro nás pojednou zhmotnil. 
Jako by vystoupil ze světa idejí 
a stal se jednou z běžných věcí. 

Vzdušný, průsvitný, vláčný 
se vynořoval za našimi patami 

a zůstával tam stát. 
 

Bylo možné se zastavit,  
ohlédnout se, dotknout se ho; 

pohladit ho dojetím a pak, 
se slzou na krajíčku, 

do něho vyrýt naše dvě jména 
s vědomím, že pouze na něm 

mohou spolu zůstat věčně, věčně . . .        
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Ve městě s tebou 
 

Nebetyčně. Nad římsy domů 
jediným pohledem uchopit 

smysl tohoto města. 
A hned nato nepatrně. 

Pod hrany kamínků 
v štěrbině mezi dlažbou, 

k pralesům trávy 
a do středů okvětí 

mnohobarevných růží 
v zahrádkách před domy, 

jež mlčí liduprázdně. 
 

Ve stejný okamžik 
v myšlenkách za řeku. 
Po stéblech trávníku, 

jenž voní čerstvou sečí, 
až na most přes vodu, 
nesoucí loďky lístků 

od bílé lavičky, 
která je nyní sama. 

 
Tam všude spolu být. 
Zúplna, zhloubi, plně, 

kdy dotek prstů čte  
slepecké písmo lásky 

na všech hrbolcích těla 
a polibek se zlehka, 
jak lístek na vodu, 
položí na tvá ústa 

se slibem, že jen krátce 
zůstaneš bez něho, sama. 
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Sám ve městě 
 

Těžko se uskrovnit, 
když každý roh či kámen 

má stále ještě značku 
mých blahobytných cest. 

Když každá ulička 
přes okna za mřížemi 
mě poznává, a okenice 
na zrezivělých pantech, 
jak uši starých slonů, 
si stejně jako tenkrát 

na mně olupují 
svou rozpraskanou špínu. 

 
Přes hlavní třídu 

dokážu přejít rychle, 
takže nezahlédnu, 

jak opuštěný 
je ostrůvek zastávky. 

V úzké ulici však, 
ihned na druhé straně, 

má chůze ze zvyku 
se zvolní, a ruce, 
už chvíli předtím 
vytažené z kapes, 

se rozevřou  
jakoby k pohlazení, 

aby vzápětí, 
jak postřelení ptáci, 

spadly ztěžka  
prázdnem nazpátek 

ke svému osamělému tělu. 
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Déšť 
 

Déšť – vytrvalý  
jako maminčino napomínání, 

šustivý 
jako otevírání dopisu, 

který nám poslalo 
osamělé moře. 

A dýchající – zvlhka, 
tak jako kdysi doma 
dům po malování. 

 
Padal by též na tebe, 

kdybys teď šla se mnou po louce. 
Dlouho bych si tě prohlížel 

pod žlutou lampou na rohu ulice 
a opakoval bych ti znovu, znovu, 

jak zbožňuji jeho kapky  
na tvých tvářích. Mezitím 

by měl času habaděj 
a naplnil by všechny studny, 

takže bychom měli dost vody, 
až bychom přišli domů. 

Napustili bychom vanu až po okraj 
a růžově naze a s něžnou láskou horce 

bychom si navzájem vymyli 
ledovou prokřehlost z těl. 

 
Těsně u sebe pak 

bychom leželi v teplé posteli, 
naslouchali, jak déšť 
šustí měkce v listí, 

a přitom spolu vzpomínali 
na maminčina napomínání, 
na otevírání dopisů a na to, 

jak dýchá čerstvě vymalovaný dům. 
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Sníš též o pobřeží?     
 

Sníš též o pobřeží, 
které se už zdaleka odevzdává 

pozdnímu ránu 
a přitom bez ostychu dovoluje 

studeným rukám odlivu 
přejíždět sem a tam 

po jeho měkkých stehnech? 
 

Výš a výš si nechá vyhrnovat 
nabranou sukni moře 

a nevadí mu ani trochu, 
že občas zahlédneme 

pod hnědým ohanbím z chaluh 
a mořských řas 

jeho kamenitý klín. 
 

Ležíme potom vedle sebe 
na jeho vyhřátém břichu 

a moje ruce nejsou vůbec studené 
a tvůj klín je poddajný a hebký. 
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Gesto, jež chvíli krouží . . . 
 

Gesto, jež chvíli krouží 
v neviditelném vzduchu, 

dřív než se rozplyne v nic, 
když si nenašlo pro sebe 

žádné trvalé místo. 
 

Posuněk, který by se tak rád 
posadil třebas i 

na oblé vršky nohou, 
a postačilo by mu pak 

jenom pocítit 
tvůj urychlený tep 

pod jemnou kůží těla. 
 

Dotek, ó dotek 
tvých vlasů na mé paži 

anebo na tváři; 
všechny nervové buňky 
hned jedna přes druhou 

telegrafují hlavě, 
že je tu vážný důvod 
být přehluboce dojat 
tak nečekanou něhou, 

dřív než se smutek  
do toho zamíchá 

s vědomím, že je to  
jenom pomíjející gesto 
a pomíjející posuněk 

a jenom docela krátký dotek, 
jenž jako by vůbec nikdy nebyl. 
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Jemné chloupky na tvém pravém boku 
 

Jak hustý les, 
pro tu nejmenší zdrobnělinu, 

kterou dokážu vyslovit 
dechem povzdechu. 

Ohnou se přitom 
až k mechům měkké kůže, 

vzápětí však utečou do chvění 
schovat svou zkřehlou stydlivost. 

 
Po chvíli až, uvolněně, 

vítají se mnou 
z dokořán odkrytých očí 

nahotu těla, 
jež nyní dvojnásobně 

svítí nad tmavým údolím, 
když v okně za ním 
zapadá zlaté slunce. 
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Nyní už nehybně 
 

Nyní už nehybně, 
když příjemná únava 

zabrala všechna místa, 
na kterých před chvílí ještě 

se chvělo na sta variant rozkoše. 
 

Tvoje hlava a moje, 
obě teď nehybné 
těsně proti sobě 

na měkkých polštářích, 
když příjemná únava 

zavírá obě ústa 
a jenom oči, oči 
nechává hovořit. 

 
Nyní, kdy naše těla 
se jemně dotýkají 

jen v několika bodech, 
jež samy od sebe, 
jakoby zázrakem, 

se právě tady našly, 
a jako by se už 

od nepaměti znala, 
si takto nehybně 

všechno, všechno 
navzájem dávají. 
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Jsme jako . . . 
 

Jsme jako ruce. Zakleslí 
jeden do druhého prsty, 
si později čteme z dlaní 

osaměle svou budoucnost. 
 

Jsme vůně květin. Rozkvetlí 
ke konci léta. Minulost 

nás drží v zemi. Jen občas 
nás smísí vítr náhody. 

 
Jsme atomy prvků. Beztvarý 
je každý sám ve svém jádře. 
Stačí nás však sloučit a hned 

krystalizujeme štěstím. 
 

– – – – – – – – – – – – – – – 
Když se rozejdeme, 

zůstává v každém z nás 
vždy trochu z toho druhého. 
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Průzračná radost 
 

Průzračná radost. 
Vodou duše je vidět 

až na dno ráje. 
 

Vánek, lehounký vánek. 
Chmýří starosti letí 

pryč čirým vzduchem. 
 

Smítko, náhodné smítko. 
Za nehtem něhy vězí 

kousíček věčna. 
 

Světlo, bělostné světlo. 
Záplava štěstí na čas 

utápí všednost. 
 

Den, tak obyčejný den. 
Tvoje láska ho mění 
v průzračnou radost. 
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Kdybych byl nyní s tebou sám . . . 
 

Kdybych byl nyní s tebou sám, 
řekl bych ti, aby ses posadila – 

do trávy anebo do písku, 
protože bychom museli být spolu 
na louce nebo na pobřeží moře. 

 
A já bych si klekl před tebe 

a mlčky, bez sebemenšího pohnutí, 
bych se na tebe dlouho dlouho díval. 

Minutu za minutou, 
hodinu za hodinou, 

s jedinou myšlenkou v hlavě, 
že toto je žena, kterou miluji. 

A že toto nepohnuté a upřené dívání 
je ona láska, která nás spojuje. 

 
Živel, jenž leptá a odprýskává 

zkamenělé povrchy našich bytostí. 
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Večer v zimě 
 

Kolem půl šesté, 
když se zavírají malé obchůdky 

a už ustálená hladina večera 
se ještě jednou a naposled zavlní 

siluetami pospíchajících lidí: 
límce vytažené 

a svatozáře sraženého dechu 
kolem přikrčených hlav … 

 
Potom je klid, 

když večer se odešel ohřát 
do hospody na vzdáleném rohu. 

Tu ztlumeně, tu hlučně 
doléhá vlna za vlnou lidských řečí, 

podle světelných signálů 
vysílaných dveřmi: 

hlučno je žlutě začouzeno, 
ztlumeně zmizelo do tmy černě. 

 
Jen v tomto krátkém intervalu 

mezi večerem a nocí 
se čekání nebojí samoty. 

Už se vynořuje, 
spěšnou chůzí ze tmy, 

cupotavý stín, 
aby až těsně u tebe 

dostal naráz všechny známé rysy, 
pro které bys tu stál a čekal 

mnoho dlouhých hodin 
a mnoho zim. 
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Loučení 
 

Loučení trvá vlastně 
jenom pár mžiků oka. 
Kdy nahé tělo vstane 

a z hromady pohozených svršků 
se chvatně obléká 

zpět do své nejvšednější podoby. 
 

Kdy nahá duše vstane 
a snaží se usilovně vzpomenout, 
pod kterou škrabošku dnes ráno 

skryla svou zranitelnost. 
 

Teprve potom se mohou 
obě vrátit sebevědomě ven 

do zaběhaného světa. 
 

Jenom trochu lítosti a trochu vůně 
zůstane za nimi 

pro osamělého člověka. 
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Letmé setkání 
 

Tak letmé bylo naše setkání; 
jak odlesk slunce na úlomku skla. 

Z obou zbude jenom černá skvrna, 
která potom zvolna prosakuje  
do podzemí pomatené hlavy. 

 
Krátké bylo naše procházení: 

míň než jednou kolem bloku domů, 
s útržky pohlazení ve stínech, 

kde polibek se sotva dotknul úst 
a už běžel sám beze mne dále. 

 
Vyprahlé je naše odloučení. 

Přívlastky lásky ze mne padají 
jak kusy kůry z kmene platanu, 

pod kterým jsem čekal na tvůj příchod. 
Jenom holá lidskost ve mně zbyla. 
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Opuštěnost 
 

Tak oddělená. 
Tak sama v sobě. 

Bez držadla, 
bez stupátka pro mě. 

 
Už odvrácená. 

Už na odchodu. 
Co já? Kámen, 

co rozhoupal vodu. 
 

Pak bez pohnutí. 
Pak pod hladinou. 

Občas tlačím 
opuštěnou tíhou. 
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V přestávce mezi dvěma dešti 
 

V přestávce mezi dvěma dešti, 
kdy asfalt ulice se mi zdá  

tlustější než mraky nad střechami, 
a kdy tvá přítomnost  
jak zručný kouzelník 

chytá do hrsti čas 
a jak pingpongový míček 
s mlaskavým odrážením  

ho nechá dopadat 
na dřímající domy. 

 
V přestávce mezi dvěma dešti, 

kdy se mě dotýkáš nejenom rukama. 
S představivostí pak 
jako se starou tetou 

poslušně za ruku 
jdeš jako děvčátko 
s mašlí a žvatláním 

na dlouhou procházku 
do minulého času. 

 
V přestávce mezi dvěma dešti, 

kdy do mne nakoukneš 
nejenom očima, ale hlavně sněním, 

v němž úsměv jako pták, 
který se nenechal polapit všedností, 

proklouzne skulinou 
mezi prázdnými řečmi 

a odletí svobodně 
spálit si Sluncem křídla. 

 
A toto vše se stačilo udát 

za krátké přestávky mezi dvěma dešti. 
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Vy jemné prsty 
 

Vy jemné prsty, 
na nichž ulpěl jsem 

chycený na lep 
neodbytného vzpomínání. 

Jak to, že nepřekážím, 
když všemi desíti 
jste zaměstnány 
doteky práce, 

která je vždy s vámi? 
 

Ty krásná hlavo, 
do níž vešel jsem 

nejprv jen na skok. 
Teď však, usídlen natrvalo, 

pletu se do myšlenek 
a občas v tobě sním 

o tom, jak brzo 
k tobě přesídlí 

i moje tělo. 
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Tak blízká 
 

Tak blízká. 
Tak přenáramně blízká. 

Jak doopravdy z Adamova žebra, 
vyplňuješ to prázdné místo, které 

od narození tajně schovávám 
v hrudním koši své duše. 

 
Tak blízká. 

Tak odděleně blízká, 
když od předposlední noci stvoření 

měla ta Božská rána  
času víc než dost, 

aby se mohla dokonale zhojit. 
 

Tak blízká. 
Tak bolestivě blízká, 

když se po tak dlouhém čase snažíš 
přirůst k té znecitlivělé jizvě . . . 

Myslíš, že je opravdu možné 
přežít tak opožděnou operaci?! 
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Šaty, dlaně a tvář 
 

Šaty, které sotva zvíří vzduch, 
když tělo, skryté v nich, přejde kolem. 

Tak lehce projde okolo, že nevím, 
zda se mě vůbec dotklo. 

 
Dlaně, které sotva znatelně 

odpoví mému stisku při tanci. 
Pak konec hudby i pro mě 
je znamením k rozloučení. 

 
Tvář, která neví, jak se soustředit, 
a pohled hledí z ní vždy přese mě 
někam, kde pouze ona nachází to, 

co, jak zdá se, neustále hledá. 
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Tvé přítomnosti nezbylo … 
 

Tvé přítomnosti nezbylo 
nic přítomného. Napůl už vpředu, 

se snažíš rozuzlit osud sněním, 
a napůl se vracíš vzpomínkami 

na místa, která ti ji slibovala jinou. 
 

Jak se mám,  
v tomto neustálém přebíhání, 

dozvědět, kde je místo pro mne? 
Jak se mám dozvědět, 
zda vůbec je tam ještě 
někde místo pro mne?! 
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Žena v nových šatech 
 

Můj obdiv jsi mi mnohonásobně 
navracela. Jako by šaty, 

které jsi na sobě právě měla, 
byly zakřivené stěny reflektoru, 

jenž soustřeďoval  
moje pohledy a moje úsměvy 

do ohniska tvé tváře. 
 

O tolik intenzivněji pak 
jsi Ty zazářila. 

 
Doutnal jsem a okolo nás 

bylo tolik hořlavého! 
Vždyť prodavačka už 

se za mnou s podezřením  
ohlížela. Musel jsem tě tedy 
i před tolika lidmi obejmout. 

Protože byl nejvyšší čas 
zaclonit to prudké světlo. 
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Neztrácí se 
 

Nepřítomná – ale neztrácí se. 
Je obnovovaná úsměvy. 

Myslím na doteky 
a na oči, ze kterých 

stoupá, jako pára z vody, 
duše z těla ven. 

 
Orosí slova, která 

sama a bez postrku 
vyběhla z mých úst 
a citem nad zlato 

ji zpátky celou pokryla. 
 

Tak ochráněná 
zůstává ve mně natrvalo. 
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Mezi závorkami 
 

Ta vzdálenost 
je jako prázdná mezera 

mezi závorkami: 
(Ty)                                        (Já) 

a mezi námi – prázdnota. 
 

Ne ona hmatatelná vyprázdněnost prostoru. 
Ne ona vše slibující opuštěnost času. 

Prázdnota, pouze prázdnota! 
 

Nedá se ničím vyplnit. 
Ani překlenout se nedá. 

Zmizí pouze, až 
Ty a Já 

se oba zbavíme všech závorek. 
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Má – tvá 
 

Má. Moje. 
Co však znamená  

takové přivlastnění? 
Vlastnictví přece ne. 
S přibývajícím věkem 

je těžké 
vlastnit mrtvé věci, 

natož mít živého člověka. 
 

Tvá. Tvoje. 
Co však znamená 
takové darování? 

Jak unést zodpovědnost 
za někoho jiného 

než za sebe? 
Jak ale též se vzdát  
milujícího člověka? 
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Oblost těla 
 

Oblost těla 
jako by jedno byla 

s obalem duše. 
Bez záhybů a bez trhlin, 

jako by při početí už 
se byla slila 

dvě tak rozdílná ústrojí, 
že napadne tě,  

že to jen zdánlivě, 
neboť pouze námi, 
jsou obě rozlišena. 

 
Přicházela 

vždy jen touhou těla 
zahalena. Žena, 

jež s úsměvem pak 
oči otevřela, 

když dala vše, co měla.  
 

Dříve bys byl vrátil 
tak málo za tolik. 

Dnes však –  
jak v náhlém prozření 
jsi začal chápat, že to, 

cos tu objímal, byl život 
a ten, ať už bez tebe  
anebo s tebou, chtěl, 
protože musel, žít. 

 
Teď měl tě, držel si tě 

a na okamžik, jenž nekončil, 
pil věčnost tvými smysly, 

když zabsolutněním doteků a gest 
se vymknul času a všude, 

okolo tebe i v tobě, 
byl čiré odevzdávání,  

byl čiré dávání.    
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Nejvíce ze všeho 
 

Nejvíce ze všeho 
jsme měli odcházení. 
Sama víš, jak často 

ses neubránila slzám, 
i když jen na pár dní 

to bylo. Každé mé slovo 
jsi přesně odvážila 

na analytických vahách srdce, 
jako bys chtěla přesně odměřit 

jistotu mého navrácení. 
 

Zřejmě jsi cítila 
tu spoustu nástrah a nebezpečí, 

která zvnitřku i zvenku 
ohrožovala můj návrat. 
Jako by to vnější z tebe 

ani nebylo tvé, 
tak vážně a ustrnule jsi seděla 

na druhé straně stolu, 
a ruce, vždy tak živé v mých, 

se nyní ani nepohnuly. 
 

Jako by ses připravovala na nejhorší. 
Neplakalas, tos ještě dokázala, 

neboť jsi chtěla to nevyhnutelné 
mít co nejrychleji za sebou. 
Ale potom, v autě, už sama, 

když jsi odjížděla, 
se po tvých tvářích, slza za slzou, 

počal řinout pláč, 
který později se jistě proměnil 
v neutišitelnou průtrž smutku. 

 
Ano, každý z nás je většinu času sám … 
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Rám dveří 
 

Tu stála. Opřená o rám dveří, 
stála mezi tím, co bylo 

a co bude. Byla na odchodu, 
ale hovořila dál, 

jako by zatěžko jí bylo odejít 
ode všeho přítomného. 

 
Víc očima a zvukem svých slov  

než jejich obsahem mi řekla, 
jak je to nádherné, 

zastavovat se mnou čas. 
Pak zmlkla. Zřejmě v tom i pro ni 

bylo příliš tajemnosti. 
Bez mluvení a bez pohybu 

jsme chvíli ještě zůstali, 
oblečeni do radosti  

s podšívkou smutku. 
 

Potom přišlo odvrácení hlavy 
a odchod za ní pak 

zpomaleným krokem přes práh pryč, 
do světa, nepřístupného pro mne. 

Od té doby se nevrátila. 
Rám dveří na ni čeká 

stejně jako já, protože ani on 
si neví poradit 

s tolika překrásnými vzpomínkami. 
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V tom spojení je víc 
 

V tom spojení je víc, 
než se nám zdá. Víc 

nežli extáze a výkřik jen. 
Víc, více přece musí 
být v tom spojení. 

 
V tom dotýkání víc je, 

než může najít dotyk. Víc 
nežli zachvění a úsměv jen. 

Víc, více přece musí 
být v tom dotýkání. 

 
V těch slovech musí být 
víc než pouhý zvuk. Víc, 

nežli může sdělit řeč. 
Víc, více přece musí 

být v těch našich slovech. 
 

V tom dívání je víc 
než pohled očí. Víc 

nežli pochopení a touha jen. 
Víc, více přece musí 

být v tom dívání. 
 

V tom bytí spolu musí víc 
být, než se nám zdá. Víc 

nežli potřeba a porozumění. 
Víc, ó mnohem víc je v tom, 

když na chvíli jsme spolu. 
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Tvé ano, které … 
 

Tvé ano, které 
před otázkou téměř 
mně odpovědělo … 

 
Tvůj krok, jenž 

prozradil tě spěchem 
ještě zpoza rohu … 

 
Tvá podřeknutí, která 

tu a tam zajiskřila 
z neurčité řeči … 

 
… jsou přísadami, kterými 
si zahušťuji vzpomínání. 

 
Sním o tom, jak asi chutnáš, 

když skutečná se prostřeš smyslům … 
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Snídaně s tebou 
 

Snídaně s tebou, kdy jíst 
je pouhou záminkou, neboť ústa 

jsou ještě plná tvojí chutě. 
 

Jídlo je na stole. Nám však 
postačí být spolu. Jako bychom se 

navzájem sytili jeden druhým. 
 

Odkládání příborů. 
Útěk prstů od studeného kovu 

v ústrety živoucí pokožce. 
 

Světlo ve vlasech a v očích. 
Nejvíc v očích, v nichž zrcadlení 
je vlastně pohled z hloubky sebe. 

 
Placení účtů: odchodem 

ruku v ruce ještě, rozchodem 
do těšení se na další snídani s tebou. 
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To, co mi nabízíš 
 

To, co mi nabízíš jako sebe, 
to nejsi ty. 

To jsou jen navyklé a naučené 
atributy, 

které jako tlusté olověné štíty 
zastiňují 

to pravé místo v tobě pro mne. 
 

Řekni – najdeš vůbec někdy 
sama sebe? 
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Poušť 
 

Ta, která ještě spí, 
neví, že město vstalo 
a že dávno už déšť 

přestal mokřit a roztírat 
čerstvé barvy léta. 

 
Schnou rychle, jako z vody, 
která den za dnem padala 

až do dnešního rána. 
Ještě že krupobití slz 

nás letos ušetřilo. 
 

Zato ale poušť 
se zvolna šíří v nás; 
dvě skvrny pouště 

na různých koncích města, 
s cestami výčitek mezi nimi, 

zabarikádovanými 
náhlou cizotou. 
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Konec noci 
 

Tou nezapomenutelnou nocí, 
která téměř už svítala, 

jsi procházel sám. Nebyla s tebou ta, 
jež probudila v tobě zájem o víc, 

než byla ona sama a nežli jsi byl ty. 
 

Noc svítala už, stejně jako 
počal před nedávnem  

svítat v tobě život. Proč však 
nebyla s tebou ta, co v tobě 
probudila tebe? Proč nebyla 

s tebou na konci noci, 
která teď svítala do nového dne, 
jenž býval vždy tak plný slunce 

s ní, a který bez ní bude temnější 
než každá předcházející noc. 

 
Noc svítala už, avšak ta, 

co bývala  tak jedno s tebou, 
nebyla už s tebou víc. 
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