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* * *

Kdyby pero bylo jiné

Kdyby papír byl jiné kvality

a jiného formátu zejména to

psal bych jinak bratfiil bych se s nûk˘m jin˘m

káva by byla ãajem a ãaj m˘tem

byl bych jin˘ jinak jin˘

a v intervalu mezi jin˘m a jin˘m

zpívala bys

Nezpívá‰

kdyÏ nezpívá‰ rozpoznává‰ Boha

v liturgii citr˘nÛ

Hofiká i sladká soustava 

pfiedstavuje sama sebe

kéÏ je tomu tak v âechách i na Slovensku

v klíãové situaci nového století
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Co chybí obrazu

Nízké je nebe âím slzy pláãou

bezlistím pramení vzduch a duch

Jestfiáb nás oblétá ru‰í kruhy

rybmistr zavírá století

Co chybí obrazu 

Stéblo slámy

z italsk˘ch primitivÛ

PrÛhledem stvolu

BÛh byl s námi
srpen 2004

V zimû u mofie

V zimû u mofie je to hor‰í

hofie má jinou polohu

vítr otvírá prostor

a metafyzika touÏí po nûãem jiném

Pfiibouch jsem dvefie prázdného autobusu

Chtûl bych jít s Josefem do teplé krãmy

Ryby se Ïiví pod vodou

pod nimi jiné ryby

V zimû mofie nic nevrací

Nikoho vÛkol koho bych pozdravil

pí‰u ve dvou rovinách

mofie a já

a pak jen ptáci zmítající se jak plátno praporÛ

Psi by vyli kdyby

psi by vyli kdyby nebyly ryby

– Kde je tvá Ïena, ptá se

uÏ dávno jsem ji nevidûl

– Co je neviditelné, nûkdy lze vidût,

odpovídá. Odpovûdûl jsem. 

Stín ani pfiede mnou ani za mnou

Opilec dívá se na mofie
2001
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PÛdorys

(Jifiímu Pelánovi)

Vlevo v kamrlíku pí‰u lego ãesky

pod kohoutkem vody odkapává

text a mizí ve v˘levce

Vpravo projde‰ chodbou do pfiístavku

mezi krámy svr‰ky zbytky

na obzoru v modru portugalská slova

BáseÀ není zdarma ani dvojí

pohled sebe sama do zrcadla

MandloÀ kvete napíná se zvadla

nûkdo kráãí v o‰umûlém fraku

minimální ver‰e spoãívají

na poslední stránce almanachu
duben 2005

V Olomouci, v fiíjnu

V Olomouci, v fiíjnu, v krámu s kanceláfisk˘mi

potfiebami

naproti vûznici v parku s hnijícím listím

koupil jsem si pracovní kalendáfi na pfií‰tí rok

v‰echno bylo daleko a nedaleko

malá sleãna malé dítû se zpozdila zpozdilo

jako vánoãní vlak

pili jsme kávu v nedûli v Olomouci

málo je definitivní ani jazyk v ústech

nikdy pfiedtím jsem nebyl ve mûstû 

s olomouck˘mi elektrikami

m‰e byla katolická bloudil pes pfied kostelem

ãekal Pána

pfiehraju ti na pianu tu starou píseÀ

neÏ odjedu autem pfiímo do de‰tû do de‰tû

do de‰tû

kter˘ se promûní v diskrétní sníh

aÏ báseÀ dopí‰u v prosinci

a v‰echno opustím a rozpustím

25. prosince 2001
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* * *

Uklidnûte se vody

ãekám na v˘tah

poslední flétna

modr˘ potok

modr˘ pták

polomrtv˘ urubu

v prackách

ohniv˘ meã

*

Zavfiel jsem dvefie

za sebou za tebou

Opu‰tûn˘ automobil

bez snoubencÛ

stojí na dvofie

*

Kter˘koli jazyk skr˘vá báseÀ

Kdekoli bydlím ptáci slétají se

14

To to trvá

To to trvá (jak nepraktick˘ zaãátek)

neÏ se docela málo povzneseme

a neÏ jsme koneãnû pfiipraveni

k malému noãnímu letu

báseÀ se pí‰e vestoje

vestoje se lépe vzná‰í na‰e mu‰í váha

vestoje zpívá se lépe

d˘chej zhluboka s Bfiezinou

jen venkov nás ru‰í

‰tûká pes z âeskomoravské vysoãiny

vlaÏn˘ asfalt stíní noc

ná‰ stín ví dfiíve neÏ my kam se vydáme

ví o nás více mimo program

jak se vzná‰et ke kráse

k nové matematice kde nepotfiebujeme

psát pero pfiestává psát
ãervenec 2001
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BáseÀ se snûhem

Básnû se také opravují

jako dlaÏba jako okresní

silnice ze Lhoty do Lhotky

Básnû kódují zprávy

‰afáfi je kontroluje

BÛh bdí

Omyl Racek není voln˘

ani jedin˘ den v t˘dnu

také ho zasklí zima

kdyÏ simuluje Ïe loví ryby

na zamrzlé Vltavû

Kdo by neusnul pod tou tíhou

Kdo by nezaspal konec svûta

snûÏí a snûÏí snûÏí a snûÏí

na mûsto s vûÏí

ZapomeÀ Ïe jsi zapomnûl

hovofiím sám se sebou

ztrativ svûtlo
Rio, fiíjen
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Znovu jsme ve‰li do modrého pokoje

Kdyby hofielo, co byste zachránil, zeptal se nás

slepec

Kdyby hofielo, co bys zachránila, zeptal jsem se

a odpovûdûl jsem sám za sebe: modr˘ pokoj

Ve chvíli, kdy jsme do nûj ve‰li

poprvé, podruhé, potfietí zároveÀ

Ve‰li jsme do modrého pokoje

Ve‰li jsme do modrého pokoje

váhá‰

sedí‰ na neznámé Ïidli

loupá‰ pomeranã pozorn˘mi prsty

ticho mezi vlnami

ve‰li jsme znovu do modrého pokoje

– Nedívej se noci pfiímo do oãí

– Nedívám se noci pfiímo do oãí

– BÛh tû potrestá promûní v trávu

v kofien petrÏele v kostfiiãku kufiete

Také neotvírej zavfiené zásuvky

bude‰ zklamán

Zejména neotvírej zásuvky zavfiené na klíã

neboÈ filmují

v‰echno filmují tfiíãipovou digitální kamerou

i ptáky poletující v de‰ti nad bazénem

i lázeÀské hosty jak se vracejí do sv˘ch pokojÛ

(nyní rozsvûcují a trpí, proã trpí?

stûÏují si, trpí, protoÏe nelétají)


