
Dědeček 
Dědečku mnišský 
s úsměvem lišky 
kampak to kráčíš? 
 
Dědečku vlídný 
zastavili jsme se 
tady, přímo pod sluncem 
 
a není tu přítmí 
 
11/09/2016-26/09/2016, San Francisco-Gateshead 
 
Pokálel mě racek 
Pokálel mě racek 
a tak mě vyšňořil 
že pokálel mi bundu 
- a svět se nezbořil 
 
Snad měl v životě zmatek 
snad aby zažil bžundu 
 
Ten úklad nebyl zřejmý 
ať racek nebo hýkal 
náš výsledek byl stejný 
 
- pokálel mě racek 
a svět se nesesypal. 
 
18/02/2016, Glasgow-Newcastle 
 
 
 
 
 
 



Tělo duše 
Že ze žuly vytesals mě 
a postavil doprostřed lesa 
snad může se zdát kolemjdoucím 
Však žíly mám a taky tkáně, 
co vyrůstají dovnitř plesa 
a živí se vším, co po nich projde. 
 
07/02/2016 Edinburgh-Newcastle 
 
 
Fukýrek  

Já nejsem velikánem ničí doby,  
jen koušu si své jablíčko.  
Jsem jedním kusem do zásoby  
a umím toho maličko.  
 
Tak v hlavě spousta mezírek  
jen marně čeká, hlavičko.  
Jsem jen takový fukýrek  
a kutám si své políčko.  
 
31/10/2011, Zdice  
 
 
  



Jaholadová  
když listí ladí  
a déšť toulavý  
vyplaší  
jablka  
jaholadová  
ponuka  
ve slupce námrazy  
kdo že prý nespí nic nezkazí  
jahodně lahodně  
krvavá armáda  
i bez měsíčků  
přimrazená  
 

na větvičku  
 

při  sedla si  
 

jablíčko  
    po  

jablíčku  
 

a Lemrota  
vůbec na nás nemručí  
i když fouká na uši  
kyne nám  
život  
že prý se spát musí  
 
15/11/2010, Zdice, pro levínská jablka  
 
 
 
 
 
 
 



Nohy  
Dvě malé plošky drobonké  
si kráčí světem  
si kráčí samy  
se brodí trávou  
se brodí brodí myšlenkami  
vždyť jsou to jen dvě placky malé  
a přesto tolik neskonale  
se brodí trávou  
se brodí světem  
kráčejí a pochodují  
 
ruku v ruce  
 
běží  
 
s naším dechem  
 
o život.  
 
 
14/04/2011, Sheffield  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



při svíčkách 
večer při svíčkách  
když proud nám vyhasl  
žvýkám si rohlíky  
rajče a vzpomínky  
přemýšlím  
o všech tmách  
v nichž člověk užasl  
 
 

?  
       sám  
a bez svíčky  

 našel svět pod víčky  
?     ? 

 
 
24. 7. 2010, Zdice  
 
 
 
Kdepak jsi beruško  
Kdepak jsi beruško - schovaná - v kopretinách - slunéčko tajemné - 
hraješ si beze mě - koberci oddána - lístečků okvětních - a šídlo vede 
mě - modří svou nebeskou - po cestě z oblázků. Slunéčko kdepak jsi - 
a proč jsi červené - nemyslíš na lásku - sníš vůbec o létě - když tráva 
sevře tě - beruško jaká jsi - proč sedáš na klasy - když racci zpívají - 
posloucháš potají - díváš se - skrze své puntíky - jak je svět malý - a 
jak je veliký.  
 
 
12/07/2010, Zdice  
 
 
 
 
 
 



Pohladíš mi záda  
Přijdeš mě obejmout - vystlat mi spací kout - pohladíš mi záda - když 
řeknu mám tě ráda - polaskáš mi uši - když svěřím ti duši - a necháš jí 
křídla - aby byla živá - divoženka - víla - aby nevytekla - všechna ta 
krev hebká - v příliš těsném se-vření.  
 
 
24/07/2010  
 
 
 
 
 
že jím tak žiju 
že se tak vznáším  
že si tak plynu  
tím světem naším  
že jím tak hynu  
 
zrozeni znovu  
bez kůže hadí  
opět na lovu  
se sebou sami  
 
 
04/07/2010, Zdice  
 
 
 
Sloup kamenný  
tvář jako žula  
v níž láska utonula  
výraz jako mramor  
již opustil nás amor  
 
 
19. 6. 2005, Petráška  
 



Volavko, čápe, labuti 
Jsem vinná jako ti druzí.  
Jsem vinná jako moji druzi.  
 
Pluješ, řežeš atmosféru nad dálnicí  
- krb pod tebou vrčí - rachotící -  
 

Používáš křídla,  
která už nejsou sněhově bílá.  
 
A já jsem vinná  
stejně jako ti druzí  
jsem vinná jako moji druzi.  
 
 
02/07/2008, Zdice  
 
 
Malinový poutník  

…malinová krajina namočených štětců  
jejichž pohyb zaklíná křídla pozdních letců  
rozmazané křivky ostrých pocitů  
utváří mozaiky šedých chodníků  
v bavlněném pelíšku pastelových barev  
usídlil se poutník tarotových karet  

usídlil se sídlí bude sídlit dál  
dokud nedokončí obraz co mi dal  

dokud neuschne…  
 
 

08/11/2009, Zdice  
 
 
 
 



Ledňáček  
 
I.  
Ledňáček lednový letěl si vzduchem,  
usedl na trámů okraje smuten.  
Pročpak jsi, ledňáčku, pročpak jsi sklíčený?  
Není ti, příteli, do zpěvu na zemi?  
 
II.  
Královský rybář jsem, cestuji Evropou,  
modravec nábřežní, žiji se samotou.  
Trámy mě nehřejí, samota nezpívá,  
stezka má zdává se nesmírně ošklivá  
většině kolem mě – studená, strohá též,  
ledovým zvou si mě, železným jakbysmet.  
Královský rybář či rybářů král prý jsem,  
létám nad pustinou, létám i nad lesem.  
 
III.  
Proč se ti zachtělo chladné tak pouti?  
Chceš žitím obvyklým snad pohrdnouti?  
Královský říkáš si - taková nadutost!  
Nediv se, cizinče, že jsi jen letmý host.  
 
IV.  
Cestuji, k tomuto předurčen, tam a zpět,  
hladině zasvěcen rybařím, ctím svůj let.  
 
Jméno mé druzí mi darem dali,  
poselství jeho mi odkázali.  
 
Nicméně mrazivý shledává kdekdo můj svět,  
rozpravu začnem-li, odcizí se - tak, jak ty teď.  
 
05/03/2010, Zdice  



V.  
Ve Walesu se pasou krávy,  
slunce zapadá si v dáli.  
Já uprostřed toho všeho  
odjela od srdce svého.  
 
Já opustila ledňáčky  
a draci ve mně křičí.  
Já opustila ledňáčky  
a létám jako kdysi.  
 
Zvuk obalený v jinovatce,  
zvuk ostrý, předlouhý.  
A tady na mně rostou svlačce,  
co škrtí od touhy.  
 
Již nerozprávím s mořem  
a nespím se stromy.  
Jen usínám si s hořem  
a čekám na hromy.  
 
Zem mrazem tepaná je  
i na prvního máje.  
A všechno uvnitř křičí,  
že létám jako kdysi.  
 
 
06/07/2011, Zdice, Bohemia 


