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Z nitra větru zní
ranní skřivani – půjdu
až do ztracena.

Rezavá kočka 
rdousí sníh. Vrabci tiší
v oranici křik. 



V rákosí pohyb.
Volavka? Ne, jen sáček
– šustí, povlává.

Uvnitř jeskyně
jsme jen siluety
vyryté v kosti dne.



Ve vraném světle
před bouří uvěřím
vičencům růžovou.

Horký bdělý sen –
vejdu do stínu za domem, 
sednu si na zem.



V srpnovém žáru
jediná neuvadlá
věž vodojemu.

V dešti se věci
přibližují a tmavnou
– jako tvé oči.



Nízko nad zemí
se orel ohlédne zpět
k vrcholu hory.

Z léta už zbývá
jen klikatý, uťatý
let netopýra.



Záblesky ve zbořeništi.
Sluneční oheň
ohýbá dým.

Téměř tichý den –
jen sršeň v srdci hrušky
chřestí kusadly.



Mezi čarami
neřekneš ani slovo.
Ztenčíš se, vyzníš. 

Rychle vysychá
nízké světlo na okně
mezi jablky.



Zešeřele prší –
pozbýváme obrysy,
veřeje řeči.

Šero, do zbytků
pohozeného světla
klovou kavky.



Lampa trhá tmu 
o břízu v gettu okna,
větrem do němoty.

Spadalo listí,
jen světla betonářů
žlutí mlhu.



Osiky v mrazu
– popelavý jas. Nečas
řeči. Mlčet snáz.

Štědrý den v dešti –
prstem po skle kreslíš
dětství na saních.



Měsíc v kuchyni 
hojí rozpraskané rty
v rozpitém čaji.

Lednové růže
rudé jak hýl – ztratil jsem
se v koloběhu.



Kvíčaly v keřích –
křivolaký křik sklepal
zchudlý noční sníh.

Mezi padlými
zasněženými kmeny
klopýtnu o prázdno.





Větve stromů 
trčí z mlhy 
jak černé tepláky s lampasy 
do uličky v trolejbuse.

Větve stromů 
pokryté ledem 
v mírném větru 
cinkají 
jak babiččin lustr.



Uprostřed 
spáleného 
městského trávníku 
červené jablko – 
relictio
reliquiae.

Vezmi to lesu:
vyjeté koleje
k táflovanému nebi,
vyceněné lísky –
ruční dekor na neděli.



Mluv klidně
poslouchají nás ryby,
které spí v borových větvích,
noc prořízla
celofán,
šuměnky štípou
na jazyku.
Ráno ti už víc neřeknu.

Na protiváhu 
k vršícím se úkolům:
hodiny sledovat tající sníh,
mlčet v zahradě. 
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