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DIVÁK PROSÍ BOUŘI O MILOST

DROBNOKRESBY ROKU

I.

Žár
pekl
z olova,
zahřímala
přejedená obloha.
Poprvé
střihly nůžky
blesku ---. Hrom
karton vedra dotrhne.

PRÁH KVĚTNA
Kapitánský můstek nad hnojištěm,
po něm poletuje oheň kohouta.
Nad strupatým trusem cihel
omítka porušuje sliby.
Večer se popelí
zlato s ocelí.
V modřinách šepotu
milenci nahmatali
šeříky.

Ptá se deště, zdali
z lastur oblaků
perly rozkutálí.
Na balkon
jako v opeře
vyběhl opozdilý divák.
Milost,
udeř mě!
Má krev se spustí
s tebou při kvapíku.
Promarnils!
Bouře mu odehřměla,
za maskou sedmi barev prchajíc.
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SRPEN SKLÍZÍ HODINY
Mrtvičné ticho,
poledne lehá do polí,
a březnem vystříknuté sémě
na srpnové pánvi země zlatoví...
Poutníku, postůj vprostřed polknutí –
Zubatý stín pluje
po rozbuškách klasů,
jednou dlaní hladí lány,
druhou laská půlměsíční břit,
ženci smrtku stíhají – čí kosa dřív?
Bílou sij,
zelenou zalij,
dej žlutou žhnout,
pak oranžovou žnout
tu dopéci a krájet červenou,
pak pojez, pomiluj a nepřezraj,
než v ohni barvy hnilob vzplane ráj.

S vrchu těhotného kopce
Lota viděla až do návsi
a všimla si, že smrtka,
rozpažená v hodinách,
nás třetí ručkou žne v každičké vteřině.
Dala se do běhu.
Už hoří hřívy koňských šíjí pěšin,
pšeničný bělouš hlavou pohodí,
bouře se vzepne v sedle,
hrom zapřáhne údolí
jak kočár, odehřmí
do břicha stodoly.
A matka Lota s kočárkem malá Lota kočárkem se vypravily,
kusadla kombajnů stříhala nadváhu zlatovláskám.
Pak ženci se smrtkou k poledni se rozžehnali,
když kostelům se lil pot z věder zvonů,
jež naříkaly, že jen živé žehne žízeň,
i velebily, že jen živé sežne sklizeň.

S vrchu těhotného kopce
Lota viděla až do návsi
a všimla si, že smrtka,
jak kočár, odehřmí
do břicha stodoly.

3

NA PAMĚŤ LÉTA

MLHOU

Léto dohrává svůj žár a snímá
prsty z jezerního pianina.
Vítr, s námi bloudí po sadech
do mdlob trávy, nasládlý má dech,
my dva odcházíme dozrát k ostružinám.

Slepecké písmo větvoví
je těžké pro čtení i slepci,
jen mlha s bílou hůlkou ví,
co čítá v holých větách alejí,
hmatajíc křehké stránky věcí.

Nezapomeň! Naše stíny už se vzaly
na vodě, jež vidí zítřek před námi,
za svědky nám k břehu zvala balvany,
pouze v ní se chvějí tyto piedestaly,
ale jistota pod nohy klade skály.

Křik světel utlumený na nábřeží
jde z očí přístavu, kde nekotví
ani stín lodi, pláčou jako my
večeru do vaty, v níž vězí
střep luny porcelánový.

Les přimhouřil řasy, podrž za očima
vlažné plátno, pospíší je zasklít zima,
dokud čeřené Tvým smíchem zrcadlí
závrať z nejvyšších, které jsme propadli.
Léto pálí zoufale svá pianina.

Vzduch plný mizení
z nás upíjí, ty chvílemi
se vzdaluješ až za obrysy,
tvá tvář načrtla pouhé skici
obrazu, který teprv dotyk naplní.
Až bárky barvy vplují přes mlhy,
vítr se pro paletu listí shýbne,
vidím to! v očích přístavišť
na konci věty alejí lze číst
nebe a jeho tečky slibné...
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NELEŤ

TLUMENÝM TÓNEM

Listí s intarzemi hniloby,
jezdec vůně padá z klisny,
nezdá se ti? dřevec jako by
přiskřípl nerv v žebrech písni.

Sbírá z nás a zná se tvářit přívětivě,
úsměv stařen, který váhy vyrovná,
sliní tenčí nit a začne jiný příběh,
park vypárat z cest a myslet na okna.

Slyšíš to, jak zeleň klopí uši,
z šumu do hvízdání přechází?
vidíš to, jak soumrak zhrdá už i
parukou stříhanou na temeno rzi?

Vchází vlídný host, v něm prosím výběrčího:
- Tím, co strháš ze mě, oblékni můj dům,
klesej po listech a pomalu, má tího,
lépe zvyknu v sebe zachumlaným dnům.

Cítím, že ve mně stesk těžkne
jako hroudy za úrodou, vítr za městem,
po vlaštovkách ptám se. Kde jsou třešně,
kde já jsem?

Křičet? To jen znaví. Když se chtějí slyšet
srdce blízko, útěk na útěchu ztlum,
komu zetlí křídla, v chůzi pozná tíže
bolest králů ztrouchnivělých od korun.

Héliovým koním pelichají hřívy,
křičí lysiny: Pro příští čas úzký svaž
zbylé útky, jimiž slunovrat se živí,
neleť! Tento podzim ještě není náš.

Milá, není zbytí, je jen chabá víra,
bárky stromů umí kotvit kořeny,
když nám výběrčí prach léta z tváří stírá,
nenechme ho roztít naše sevření.
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SATYROVÉ VE SMRTI
Déšť přešel,
ještě keře slintají
tisíci jazyky po vášni,
která skapala.
Zde maskují se ostýchaví Satyrové,
že jim v ústech vyschlo umírají.
Kdo jim oči zatlačí?
když ve dvou důlcích,
které vyklečela pasačka,
stébla se napřimují.

POD PODMÍNKOU BOUŘE
Stalo se, jak předvídali,
valí se k nám plejtvák,
břichem deště dře
zježené hřbety střech
a hrne město na hranu.
Je dusno, uvazuje stuhu
kolem daru oné vycházky,
při níž jsme srdci roztloukáni zevnitř
na strach, zvenčí tištěni.
Protože odshora
dolů zmije
se milují.
A stromy trnou,
list se tulí do listu,
zvou vítr mlsat.
Říkali, že plejtvák připluje dnes nad město.
A nelhali. Tam nahoře had hada
uštknul by, našimi ústy
nepohne to.
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DUŠIČKOVÁ
Silný den
je silný v čem?
Napíná sval deště
v paži chmury, v níž tě užil
jako kloub. Krápe sprška vran,
každá kapka kráká žalm,
že duše blízkých tvých
blýskají ještě dál!
Když stíny rozrostly se na prales,
úplatou plamínky jsi ukrýval
hřbitovu do kapes.

DENÍKOVÝ ZÁZNAM Z ADVENTU
Už tě zmuchlaly
tvé dny kapesní.
Pod ztuhlými kyvadly
oko do ulity zatočené sní
o výtrysku, o rtech, o slzách.
Váha vcelku
ponořených sluncí
vyzdvihuje valy tmy,
vlákna luceren se tenčí,
ptal ses pavouka, zač visíš ty?

Oč stromy dělají se krásnější,
když strkají se lokty barev
o pořadí k zániku.
Listí jde na krev!

Zač chytit?
Železný zvyk
zábradlí se roztavil,
schody klopýtáním drobí
valčík na dvě doby vyhládlý.

Uvykej si, Orfee,
vyhublý na žebra, na bálech hrát,
lyru ve svých kostech dobře nahmatej,
přehlušíš, co ti podzim vrazil do srdce:
zrníčko vakua.

Katakomby
táhnou svorně
proti zbloudilému,
ohryzáváš nehty milníků,
hledáš koho? východ, sebe, ženu?
Ale není, kdo by
s tebou jiskru vytančil,
teprv když tvůj pohled zazní
v nárazu o víčko slepé chodby,
výkřik přitlačí tě tepnou k básni.
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LADĚNÍ ZIMNÍHO ČASU
Je čas ten čas
uvidět tváří v tvář,
zastihnout klíčníka
v okamžik cvaknutí
posledních vrátek,
jimiž sis navykal
zahýbat chmuře,
než bude hůře,
hned se sviň
do pérka od hodin,
protože o drápek dřív
večer se chyt tvého rámě,
vede tě k noci, tvé gardedámě:
Kdo jiný zatají šediny oněch dní,
co ti jsou
popela chrlení,
a něco světlého
abys v nich pohledal
ztěžka jak onen zkamenělý pár
v prachu tvých soukromých Pompejí.

TĚHOTENSTVÍ
Každá noc
i bezmoc
beznaděje
obvykle je
vlastním kontrapunktem
těhotná.
Proto
ať si nezoufá,
kdo se kvůli tmě
hlavou dotkl dna,
jednou porodí ho tma
do světlého dne.
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TENTO SONET MI NASNĚŽIL
Oblaky odkojená zem se bělá,
ty mi to říkáš postaru - prý sníh.
Víc fantazie! Byl to tanečník,
vzal vločky do víru, spát už jsi chtěla a on tě svedl! S oknem na očích
jsi tančila po uši uzardělá,
krystalky foukala mu s čela
a nedbala, že cíchy rozmočí.
To bylo v noci, k ránu jsi jej shodila
s kolen i s peřinou, on padl naznak
na jehlánky střech a omdlel do bíla.
A scéna po něm byla sněžně prázdná.
Když zbělá zem, kdo se tu červená?
Ty, nestydo? Ne, tanečník jsem já!

JÁCHYMOVSKÁ RADIACE LYRIKY
(1) Pokorou do vrchu
Za vidinou vrchu
stoupáme do nádechu krajiny,
kde samota nasátá bělí
uléhá lesu na divan –
tího ticha, tího ticha,
každý strom tebou zprohýbán,
pantomim, hraje naši pokoru.
(2) Něžnění
Země páře z mračen šat,
převléká se do čistého;
nechtěla bys jedenkrát
stejně jemně
nasněžit i ve mne,
něho?
(3) Svícení
Ne, to svíce
nepřemáhá tmu,
to tma sebe bojící se
přimkla se co nejblíž ke světlu.
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NOČNÍ PANORAMA
Zápraží večera.
Předměstí kladou k bradě
housle pastelů, Aladin ladí.
Klesající lampa v místě závaží
mě vynáší až do mozkovny noci!
Tisíckrát tě znám,
ale před tebou se třesu
nahý jako tehdy poprvé,
když sis na mně slova brala.
Písněmi se povlékám,
sýrovou plísní
jazyka.

ČERVI Z TVAROHU
Do naha oděná pláž,
deky položené na plevelný písek,
červi z tvarohu se vyskládali na pekáč,
podléváni tukem krémů dozlatova osmaží se.
-Srovnej se, moc vyčníváš!
zalehni a šmíruj na přehlídku
zplihlých ňader, vykotlaných pupků,
nohou s chůzí trakařů a změklých mas!
Pojď k nám, je nás víc než ryb
v tomto jezeře, jsme živý obraz od Bosche,
takže tu svou poezii zmuchlej jménem rozkoše,
svátečně se vbodni na rožeň a sem-tam otáčej a bude líp!

Svítí v tobě vpichy
neznámého narkomana,
hlavou vzhůru krvácím taj
inkoustů do tvého panorama.
Jak visím v oprátce tvých hvězd,
noci, Ty vidíš jasně sama.
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PÁN STROP

PÁN STROP

II.

Stalo se, že smutek si mě obul,
nejdřív ohnul oblohu obratli oblaků,
pak můj pokoj zašněroval na tkanice deště.
Krok co krok mnou potom obcházel a načrtával kobku.
Skulinami provlékal nit meluzíny,
rukavicí záclon ohmatal mě svými stíny,
pavouk lustru v síti snoval světlo na mršiny,
sebe-muším hnutím svalu utahoval jsem si vnitřní klec.
Čtyři karty: co? kdy? jak? kam?
unaveně snímám štychu křídel jepičích,
přebíjených triumfy, které sype nebe z popela.
A jak ručkám hodin vyrůstají nehty, škrábou o ciferník.
Že jsem palec, který tlačí dobu v botě,
nešimrám knír kliky, by mě dveře vykýchly,
ani vlásek budoucnosti ke špičce si nenechávám,
v hlavě přesýpací hodiny mám, váhám, kudy vyzout se?
A jak váhám, každá myšlenka se loudí olejovou skvrnou
pod kýl kymácivé lodi vůle, ale pak mě napadá:
Spása! na střevíce smutku lžíci lihu,
suchar duše smočím v baru!
Nadšeně jsem našel putyku,
byl mi představen prezident pijáků:
Zaražený za svůj stůl jak na trůn králů kůl,
oslí čelist, žluté zuby, vejce vysázená v dásni
plná šotků, již nalezli sací reflex ještě ve skořápce;

tváře na minovém poli hnisu, křoví v chřípí, nad tím očidva slimáci albíni se sunou sem-tam, přetírají mě a on
se usmívá,
podává mi ruku pstruha z parafínu: „Tož buď vítán mezi
námi!“ vzal mě!
Co tak smutně? - Nevím ani.
Tož, pij s námi,
dej si jedno – kalhoty se zvednou,
dej si dvě – krev se v žilách ohřeje,
dej si tři – smutek z žil se vypaří,
dej si čtyři – rozplyne se v chmýří,
dej si pět – proč si s chutí nezapět?
dej si šesté – na židli se držíš ještě,
sedmé – to si s tebou na zem sedne,
osmé – už si říkáš: kde jsme, co jsme...
deváté – kde je kbelík? honem, poraďte!
desáté – v zrcadle ho těžko poznáte?!
jedenácté – to už na záchytku hlaste!
dvanácté – vole, neblbni, už nechlastej!
Pak mi pravil: „Ty jsi začátečník,
aspoň na čtyři to dotáhni... anebo táhni!
Vím, co říkám, kromě hospod nechodím už nikam,
je tu útulněji nežli věřícímu v chrámu. Teď přejdeme k šipkám.“
Už tu na nás civí štičí oko terče
nebo rektum štěstěny,
které kálí temně,
když se do něj šplhají,
dokud neucpou je flákem ŠÍPU.
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„Čáru nepřekračuj, šipku chytni za krk,
jako šprota z konzervy když k puse pozvedáš!“
Tuleními pažemi jsme započali mrhat rybky stříbrné.
Kdyby alespoň Oidipus chtěl za desítku přiložit své oko,
kdyby Vilém Tel zde aspoň pod jablko syna postavil,
kdyby eskamotér obstřeloval tu svou snoubenku
noži v svatby předvečer, aby šlo o něco!

Pán Strop s námi! ať nevidí Věčnost špehýrkami hvězd,
když se malujeme do medailonů okrouhlých číšek,
nevědouce, zda jsme těla na vějičkách stínů,
nebo stíny odchlípené z našich těl
svitem z lampionků štamprlat,
zda jsme nad obrazem,
nebo podobraz.

Zatím nejde ani o život,
terč se tetelí, má husí kůží
úspěchu, jejž pěje elektronika,
vítězovi hymnu slavík bliká cvrliká,
kdyby na něj byly hrdé aspoň stropní lampy,
mohl by si blahopřát, ale ani jejich zář jej nepomaže,
pouze rozsvícené holby od stolu, kam vracíme se
troskotat.

„Pojďme na kulábr“,
pozvedali jsme se vespolek.
Vesmír potažený suknem zeleným,
možností je neomezeně a všechny v obdélníku,
šťouchali jsme do koulí a fortunu svou mezi žebra,
skládali jsme souhvězdí, jež mohla být i bramborami,
které andělu se vysypaly z batohu, když upadl nám
naproti.

Z břichu noci táhnout střeva vyprázdněná smyslem,
slovo slovem přebíjet jak mouchu mouchou,
sklenkou o sklenku si zahrát na Loretu,
hrdla lahví hrdly prolévat,
popel do popela padat,
jazykem psů mluvit
o kočkách.

Mohly by to být i kule z karet
karbaníků namazaných na krajíce půlnoci
nebo oči vydloubnuté z důlků šenkýře, jenž usnuv,
o pípu zrak narazil a čepoval svá bělma na vrch pohárů,
mohla to být varlata chudáků býků, kteří nikdy
nekopulovali,
bobule napnuté vnitřním deštěm, mohlo to být koulelo
se, koulelo
červené jablíčko, vše oblé, naše bulvy pluly v jamkách
jak cibulky v nálevu.

A já s nimi
pod stropem a
nad zahradou ubrusu,
luna popelníku sivě přibývá,
na okvětí ventilátorů se lepí ověnčený dech,
létavice půllitrů s pěnovým chvostem mizí v jícnu,
po žebřících na účtenkách sešplháme zpátky za opicemi.

„Pojďme boulet!“ velel prezident,
dráha se stuhami žlabů vyplazila jazyk,
na opačném břehu fanfrní se rota kuželek,
deset dlouhých nosů, vystrčených z šera vzadu.
A kdo s koho? kuželky, či metači? kdo koho pokácí?
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Kdyby číhalo tam deset kyklopů anebo Mefistovy plukyale nejsme Odyssey, ani Winstony, vítězíce tlučem
hlavou o strop.
Mohly to být balustrády Florentského paláce,
mezi kterými se mihotaly hávy lehce obléknutých paní,
rajsky nadouvaných tóny louten chtivých hráčů pod
balkonem.
Ale co jsme my? jsme více? pálíme-li do nich dělovými
koulemi,
jež by mohly být i naše hlavy slezlé z krku navalenou
nudou?
třeba po stovkách je kácej, jásej, kuželky se opět vztyčí,
ty, když zvedáš se, též pouze smyčkou za krk!
Odváleno!
Seděli jsme u baru
jako kapounové na hřadě,
zírali jsme: Přes okraje blůzky
ze sebe kus odlévala slípka u pípy,
naše sliny sbíhaly se v rozsedlinu prsou,
jeden chorál chtíče žadonící v mnoha tóninách.
„Madam, ukažte se z profilu!“
„Z čeho?“ - „Máte krásný prsa!“
„Kdybys viděl na dýze, jak trsá!“
„Tahle lípa slovanská si říká o pilu!“
„Slečno, smím vás vyzvat k tanci?“
„Zklidni hormon, u tý nemáš šanci!
vsaď se, že má tady někde frajera?“
„No a co? mě stejně baví tahle hra.“

V jejích tvářích dozrál stud
dva červené plody utrhlo si šero,
hlavu sklopila, mně ale předala ten stud
za sebe, i za mé plémě rokující o potravě falů.
Žehnám Pánu Stropu, do něhož jsem skákal radostí,
že nás neuvidí Věčnost špehýrkami hvězd.
Měsíc kruhem hanby by mě obřezal,
vlastní řití bych se propadl.
Někdo vhodil peníz do krabice,
tento zpívající náhrobek se zatetelil,
po mýdlové melodii ploužáku se klouzal pár.
Potom Depešáci: skalní fanda zahajloval do rytmu,
rozvlnil své sádlo, jeho pohled vykolejil k Osobnímu Bohu,
vycpával si uši hudbou, vzal mě kolem pasu, rozkroužil
mě v bocích,
„Poslouchej ten text! Ten text poslouchej! Tu píseň
pustil Pámbu z boxu hvězd!“
Kdyby se teď s řevem puklin rozevřela podlaha
a gigantická vulva Země stopila je v zárodečných šťávách,
syčeli by blahem víc než jejich maso škvířící se
v lázni roztavených pivních bachorů.
Kdyby stromy v sadě pod okny vyrostly obráceně
zabodnuté korunami do hlíny
s kořeny ve vzduchu slintajícími svisle žížaly,
bylo by jim to ukradené.
Kdyby ztloustli motýli
a jejich ponravy se staly jedovatými
a příští růže jejich snoubenkám by páchly cyankáli,
spláchli by to.
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Neboť každému z nich plovák mozku odzátkoval soudnost,
výpustěmi jejich úst se řinul rozum po loužičkách,
v mušlích pisoárů občas zašumělo moře
od přílivu taženého půlměsíci ledvin,
krev tančila kvapík v každé buňce.
Teď poklopec zavřu.
Dost těch tlachů z kohoutku
slov pěnících, kdykoli je napouštějí,
tukem proříznutých hub se brodím po kolena,
dost té po krk naštěkané sebechvály v pivním psinci!
„Sakra, ty už mizíš, chlape?“
prezident můj kalup málo chápe.
„Seš si jistej? Měl jsi aspoň čtyři?“
-„Měl, a jestliže jsi říkal smutku chmýří,
věděls, že i pírko ztěžkne, když se nasákne?“
„Fyziku znám od základky, tvoje důvody však ne!
Proč jsi neuvěřil? Zde je útulněji nežli věřícímu v kostele!"
Podává mi ruku jejich způsobem
jako k tanci mužné polonézy,
svalnatě ji svírá, potácí se
snahou stvrdit bratrství.
Ale třeba řezem na zápěstí
namícháme nachmelenou krev,
jací bratři pojdou z paktu opiček?

Jednou po noci šel z herny mladý hráč,
lehké kapsy, těžkou hlavu, moudřel k ránu,
dostihl jej starý známý, ptal se, zač
stojí v mozku ticho mrtvých oceánů,
bodá oči nebe s výčitkami hvězd?
-Smutku, mezi prsty nechal jsem tě téct,
ale mám tě zpět, jsi čistým vědomím,
o sklo Věčnosti že tebou zazvoním,
uvíznu jí zrnkem v hrdle bezdných hodin,
z písků časem sypaných až vyskočím.
Smutku, obuj si mě, vyjdem do mokřin,
pouze na tvé noze pro báseň si chodím.

NECHVAL SLUNCE PŘED DEŠTĚM
Mrak na duši zebe,
achich - pršet začíná!!
-Ale čím jasnější nebe,
o to větší pustina...

Kápnut slinou ze rtu sraženého anděla,
Stropu vyklouznu zpět pod skutečné nebe,
vývěvu, jež nestačila odfukovat chochol pěny
neustále utvářené při stáčení sebevíry v naše mozečky.
Fackuje mě vítr, komíhá mou hlavou-korouhví s výdutí smyslu.
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ULICE KOMENSKÉHO

POHYBLIVÉ MRAMORY

III.

Rodná ulice,
jehly povozů
jí žilou pouští.
Tudy denně v kole
korzo loutek proudí,
pásku filmu pohánějí
v oknech přilepené oči,
brady kývavé, zlé jazyky.

Vídám
závěsem,
jak autobusy
odvážejí světlo
na úhořích zádech
do rumiště červánků,
za noci se tudy loudá sen.
Rodná ulice
od prvního mamá
po mrtvičné zakoktání
celého mě má, svým předloktím
jednou povede pláč kroků za rakví.

O neděli
ale dlažbou stoupá
večerní rtuť osamění.
Rozpažená
od tavírny sýrů
k papírnictví na rohu
z hrudní kosti tahu na Boleslav.
Prvním vláknem
v pavučině paměti
do školy mě vodívala.
Rodná ulice,
stádo slonů bouře
duní olověným údolím,
vítr skrz ni fičí na špacír,
o zábradlí javorů se opírá.

15

ZAKALENÁ ÓDA NA ÚSTÍ
Město
nevěstko
v smogové sukni,
v punčochách kouře
rozkročené nad Labem,
tvůj klín se na mě mračí,
mávej, mávej sirným šátkem,
neskryješ své žíly křečové,
po kterých drnčí cisterny,
avšak tanči, rytmus máš
v úbočích vrchoviny,
vylož karty kvádrů,
trumfy sídlišť
i nestříhané nehty činžáků
se syfilidou zdí
i červený dráp kostelní, vylož
parky lepry párající dým,
své vycházkáře nepřijmou,
jen vykašlávají,
a vylož trolejbusy,
které smilní
s jiskrami
a vylož auta
při milostném honu na chodce.
Město nevěstko,
své křečové žíly třeba neale mě... kam ukryješ?

Na prstech komínů
bych spočítal
ty teplé pochvy
kaváren, kam jsem pronikl,
abych se schoulil k tobě Ústí.
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KUCHYŇSKÝ VEČER
Trakaře okoralých oblaků
tmu vyklopily, tmou
ploty spolu mluvísvětla v oknechdomy - domino.
Kočáry kručí
v žaludcích garáží,
vybalené tašky zplihly,
lampa líže lžíce v talířích
slov připálených tukem hádek.
Vespod moře nalámané do dvorků
omývá opuštěný ostrov štěkotu,
když v odpovědi z okna zavyje
srdce, otřásá kotcem kuchyně.

17

LISTY Z KRONIKY PANELÁKU
Svítá byt po bytu
skáčou vši budíků
a na panelech z šera
vybarvuje se bonboniéra
výstavně cloněných soukromí
a strážný věžák teď na mundúr připíná
metály lustrů, i obratle oken mu vystoupí,
dlouhán se protáhl a zapraskal v umakartech,
dveře si zívají, vydýchnou lidičky i s pachem předsíní,
přes masku únavu po sobě hází trus pozdravů,
v průduškách výtahů zrychluje dech - dole
pant Samoza sípe, had zábradlí svíjí se,
to podpatky naťukaly nový list
té Bible Králíkárenské.
Poledneprstenec betonu zde svírá náměstí
s morovými sloupy báboviček
a matiček - lavírují kočárky ty námořnice na konci
pochůzek tu usedají
do laviček oblou
kotvou kolen.
Vida hemžiště podávají si tu kliku
bílé pláště, funebráci,
dámy s ondulací psíků,

agenti i převažeči veteše,
límečky i muži pro fabriku,
otrhanci plouhaví jak zjevení,
chromé bárky, veslující berlemi,
děti trousící se do škol ve zřetězení,
maminy, taťkové i zmalované fifleny,
kluci rozkrok u kolen i s kočkou podivíni,
národy se schází ve věžáku, kolmé hrací skříni
osudů, co jedou na kofein, krev, lino, plyn a elektriku.
V pravém horním růžku mrká okno,
co mu řasy malovala panelová pannaPrincezna všech věžáků, jež ráda
vyčesává vlasy pevnější
než výtahová lana,
a v přízemí princ nejeden
chráněn jen kapucou má sen,
že vyšplhá se po těch loknách
za princeznou Nejvyššího okna,
že ji vysvobodí ze zakletí betonu,
ale ona nespustí proud copů kdekomu,
ta nejkrásnější z panelových princezen,
a kdo ji někdy dosáhl, tomu povídala:
„Děkuji ti, zůstanu, ale ty
buď se mnou uvězněn!“
Vítězů je poskromnu,
zní nocí cinkot měsíční,
cinkot podkov bílých koní,
cinkot padlých princů na nich,
kterým scházel dukát v dlaních.
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Večer
barman
barvy míchá,
stahuje ubrusy,
teď městu při okraji
stolu červánky nakladou
žár věnců na obytné pomníky
a večernice paneláků zamžourají
pod pláství balkonů zabzučí zářivky.
Do čtverců šachovnice
k večeři vracejí se
figurky zničené
z partií dne
a netuší, co vše
ještě je vytočí
před novým
kolem.
CRRR
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LEGENDA O ŠŤASTNÉM NÁVRATU
Jako loutna,
na niž kdosi dohrál,
v bocích ještě roztetelená a
zadýchaná po milostném tlaku akordů,
zády dveře dovřela a stála čelem k domovu.
„Jsem tu, zlato,“
řekl brouček právě
vysazený z kolotoče,
co ji vozil na dvě strany.
Jeden směr byl, Zlato! lež,
ten druhý pravda, Milovaný...
Zavazadla
dolů vedle kotníků,
úsměv pošle na okružní jízdu
kolem stébel v hnízdu, už se navrací
po třináctých lázních osvěžená domácí.
„Zlato, kde jsi?“
Zírá na ni předsíň,
botník, harmonia obuvi,
klapky, co jich spolu prošlapali,
háky, na nich hradba oběšených kabátů,
leklý rukáv si s ní nepotřese.
Zapraskala podlaha a vítá kuchyň,
strop jak padlá krovka ticha

odráží tu stůl, jejž nikdo
prostřít nepospíchá,
na sporáku nehoří
plamenné lotosy.
„Zlato?
tys tu pouklízel?
Vyhasl krb televize,
křesla bez důlků a sem se dá
sedat nanejvýše ke vzpomínce komoda. Jak dlouho nezalil jsi fíkusy?“
Odpovídat nemusí:
Už ji pálí pod patami,
kvapem pádí do ložnice,
tady mívali ráj pruhovaný,
plíce peřiny už spánkem nedýchá,
přikryla ji polární poušť prostěradla.
„Zlato!“
hlasem klopýtla, už věděla,
práh a překvapení, koupelna!
Zlatý spánek vzala pod křídla
voda, pravda, dost už vystydlá,
jakkoli ji zahřál svými zápěstími.
Milá, vítej doma, skončil jsem to úklidem,
a teď ty si srovnej v hlavě, že ty jsi mi...
Šťastná vdova: Pomáhal jí poplakávat
povolený kohoutek.
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ZA DĚTSTVÍM

HODINY

Třesk bran ráje za zády,
rána scelovaná stehy ozvěny,
ale malý blázen vyslán k rozumu
marně spíná ruce upatlané od čokolády,
NIKDY NIKDY Večerníček listuje, je na mě zlý.

Jdou hodiny jdou,
tikot jehel v husí kůži,
ukřivděný přítel za hlavou
připomněl se mi
a klová.

Jakže se to dělá, jezinky?
Utančete mě zas do šťastného bezvědomí,
studánky mých očí vyšlehejte naslepo,
já se vrátím pro měďák tam zapomenutý.
Trpaslíci, naučte paznehta ťapat v bačkůrkách!

Maelström nástěnný,
v něj se hroutí oceán,
z něj noci vyskakují
na podkovách
s měsíčními zářezy.

Kamenují mě,
abych nerozbořil postýlky,
Sněhurku svým dechem neotrávil,
Škubánek mě plácá prostěradlem huš!
Pec nám spadne, v chaloupce se neobjevuj už!

Ať hodiny plynou,
stále nejsi za vodou,
jdou hodiny jdou a kam co z tebe odnášejí?

Bez mléčného chrupu nechodí se na perníček,
k ježibabě nelez, nevejdeš se do kurníku,
rozum našel jsi a ztratil pohádku,
Ježíškovi na lep nesedneš,
NIKDY, čahoune!
Ale záře dírkou z pokladnice
můj stín k budoucnosti stále předbíhá,
dvěma lampářům hvězd v pokoji dnes děkuji:
Až se naše paprsky zpět svážou, budu-li vás hoden,
do ráje se vrátím s vámi. Nevadí, že jiným vchodem.

Ptám se toho dítěte,
chyceného v houští paměti,
na chalupu s viklavými vrátky,
čarodějův komín, okna a v nich tlapky vlídných lamp,
a slunce na křesadlech rozeklaných borovic.
Jdou hodiny jdou,
co jimi řídnou oka sítí,
najednou chceš pozpátku
živit se drobty, které nechaly ti.
Škoda mluvit o zloději!
Jdou hodiny jdou
a kyvadlem se smějí.
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ŠESTADVACET LET...
...V mém pokoji
už mě úzkost bere na rohy,
ponejvíce na ten
se svěšenou fanglí pulovru,
i jiné prapory jsou mimo hru.

Šestadvacet let v mém pokoji
jsem pochod hodin neslýchal
a teď se na ně dívám,
kolikrát mi smyčku obtočily...
Ale ještě se tu cosi bělá
v omšelosti chvílí viklavý zub dveří.
A já ne a ne vypadnout.

Můj pokoj má skříň
pěchovanou mlčením,
haldu kukel z motýlů let
svlečených.
Můj pokoj má průvan
a v něm suchý kašel pavučin.
Tlapka světla uvrhá můj stín
do tvrdé vazby knihy stěn.
Můj pokoj má stůl
zmučený škrabáním
a mou vinu nezmírní,
že přes papír
jsem bodal slova
ostruhami od rýmů a myslel si,
že můj jazyk vstoupí na hvězdy.
Můj pokoj má závěsy,
které i píseň zjara
podebírá zlatým hnisem,
v oknech plní se vřed samoty,
uzrálý k vylousknutí.
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ZPĚV DRTIVÉ ÚZKOSTI
Drtivá úzkosti,
neváhej u mého prahu,
sad už je ze stromů odstrojen,
neboj se, projdi mým pokojem,
z anděla strážníčka za nehet nezbývá,
jen leknín souchotin, kýchnutí od křídla,
už ztratil váhu, úzkosti drtivá,
peříčka nasypu do kamen,
ať teplo nemáme
a jako doma...

Úzkosti drtivá,
od stvolu kyvadla
okvětí hodin už ovadla,
posaď se, dosti jsem nahý,
košatý strom v sobě vykouše pahýl,
kytici pro tebe, ať ještě zaživa,
alespoň kohosi pohostím,
drtivá úzkosti.

Miláčka ropuchu
odlož si do studně,
neboj, jsem připraven,
a plný viny, až necudně.
Pro náruč vinného lisu
vtiskni mě hluboko,
ať si až na morek
o tobě píšu.
Do rukou střepiny kastanět,
schodištěm strachu mě vyhánět
začali, jenom tak na okraj
propasti ptali se:
- Kolikrát měl jsi už skočit?
Hraj!
Koukej hrát,
jak my ti tleskáme!
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NA KRÁSNÉM STŘEDNÍM LABI
Líné
Labe plyne,
hnědé Labe albín
s kluzkou kůží úhoří,
Labe slepýš přetínaný mosty
plyne po rovině, šálem kalným
obtahuje zem a po chvíli
skousne stříbro pod jezem,
uštknutý nerv peřejí se svine
v křeči a pak plyne dále dravé
Labe líné tónem bronzovým,
bere poloostrov za ohanbí
kamenů a jehlou lodí šije
rám pro obraz města kdo z nás pověsí je
za labutí šíje
do moří?

Labe
spíná límec
kolem krku města
lidí, kterým v žilách líná
krev udává akord petite mort,
kardiograf srdcí lidí toho města,
jež si neustále přihýbá
z lenivého vína

krční tepnou
toho města
lidí stále přiopilých
touto vodou loudavou,
jejíž pěna cpe nám pod hlavou
polštář peřím ze snů draným
pro lidi, již poslepu
v popracovní ospalosti
slídí v keřích ulic toho města
po světluškách výčepů,
když se druží pod narkózou
v stéblech ulic toho města,
když se rozpouští a vrací
spolu se svítáním
tempem teplé smetany
pod alejí toho města,
kde si na ně svítí kaštany,
když si rozmazlenou vodou
laská podlouhlý pyj poloostrova,
Špičku města,
které nevykročí
ze stínu svých hradeb:
Strážný kostel;
milý Jiljí na to dbá,
aby nikam neutekla
naše bohyně a totem
ztopořený v její vagíně:
kláda, kalba, těžká pohoda.
U nás chrlit sopka,
jistě vkládáme tu lávu
na grily, anebo pod pánve
s erbem smažících se zívanců
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toho města lidí, kterým víla lihu
vysadila hlavu na oblak,
ale nohy zakotvila
pod leknínem
půdorysu města,
kterým volně plyne
čas hodinu po hodině
mléčným tempem Labe,
aorty těch lidí, která pohání je
na labutích šíjích naváté a chabé,
svobodné, ó mouchy, vemte si je,
ty, kdo ze spaní na sebe hovoří
jazykem své řeky, která plyne
s malým městem na rovině,
zvolna nesouc do moří
jeho velký podobraz.
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MONDSONATA

ZKUMAVKY CITŮ

IV.

Vcházíš pod obloukem nocí ztajeného dechu,
Měsíc tvářím živých snímá masky posmrtné,
můžeš zvony obejmout a rozvířit tu víru,
že v Tvém soustředěném zemětřesení
Bůh se chvěje nablízku jak dosud ne,
tkáš-li pro něj sítě do klavíru
pavoučími dlaněmi.
Hraješ - ve stopách tvých not
kráčí střevíc, který kdysi líbal sníh.
Kam ji vedeš po měsíčních závějích?
Metronomy srdcí buší stejný doprovod,
ale pro okovy oktáv onu živou nelze obejmout...

UTONULÍ
Ještě neprší,
a déšť už šumí,
růže, ač hodná svého jména,
ještě se neprobrala do červena,
už uspává mdlou, dlouhou vůní.
Ještě v tůni nenapjal se
žlutý vlásek na hlubinné řase,
už lotos bílý z výšky žalmy kvílí.
Ještě nejsi zakletá,
už vidím malbu labutě
na šedých vodních paletách.
Pod jakým zámkem najdu tě?
Ty ještě neodmykej nic,
jsem smutný kralevic,
a rád se ptám:
Ofélie...?
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SLUNEČNICE
Upíří žluť,
výkřik zátiší
vyprýštil z hrdla
bachratého džbánu,
pokoj kouty uší naslouchá mu.
Oko žíznící, dnes u bradavky buď!
Její ňadro
sluncem dolévané
zpěnilo tvá bělma v číších,
že přetekla do nového rámu.
Podle prsu určil jsi v ní dámu,
ale ke komu se obracela: Pane?
Jak tučný díl
z uťatého ucha
mistra bys ty sám
výzvě plátna vtisk,
jen aby jeden její list
tah tvého štětce upustil?
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NA LÁSKU PADLÝ
Dveře otevřené do kořene úplňku
milostnou ránu rámují,
bez hvězdy protijedu
čekám na návštěvu
Malého Prince.
Zas pučí rostlina,
ta z bezvědomí hlíny,
jež plevelnými vousky
hmatá po mých slabinách,
polštáři poupat zatlačuje oči.
Ještě k ránu naložené v medu
naše hlavy sklouzly po rtech,
jen ta skutečná se odkutálela.
Na vavříny myslel jsem
a usnul na pelyňku.

VEČERNÍ VLAK
Vchází večer, odkládá, co nabral ve dne,
někde v reliéfu dlažby vlídně bledne,
někde tepnou řeky prudce krvácí,
sám právě sťal slunce, mizí o půl sedmé
do svědomí oblak tichý popravčí.
Nad břitvami jezu stojím, broukám si:
Mušky šílí v houfu lampám pod vousisky,
až se zdá, že samy tkají světlům háv;
co Ti neodpářu, je Tvůj odjezd blízký:
K nádraží mám daleko a do představ
se mi vřezává s tesknotou velrybí
houknutí poslední lokomotivy.

V závratích závěsů
můj vlastní byt můj labyrint,
tvar srdce ohýbaný pádem bez koho,
klučina se šavličkou vymaluje zrak:
Za co se stydíš? I slepí pláčou.
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OTISK

ZTROSKOTÁNÍ (s Alicí)

Jen otisk tvých úst zůstal na sklínce,
tys dopila, já žízeň polykám,
tvá stopa ztrácí se,
nevím kam.

V kavárně Indigo na plný úvazek
dva na dně divanu jsme ztroskotali,
na rtech jsi skryla hrot osudné skály,
mou zkázu ponechala jsi mé odvaze.

Teď před samotou z hrůzy
oknem upíjím tvou chůzi
do posledních krůčků
až za roh ulice.

Kormidla rozťatá, plavte, teď vrhám se
do loktů Tvých a zpívám o Loreley
a marně moře zahřmí: S ní si nehraj!
Po slibech polibky začaly přicházet.

Teď pochovávám pokoj do rolet
a hlavu skládám mezi pomníky
z večírku padlých na stole
a kolmo ze sklínky
si přihnu víc.

A setba prstů v kůži, nehty, těsnopis,
Tvůj střevíček, který se houpá na přídi,
záchranná loď mých úst v běsnění přílivu.

Tam,
kde s tvých rtů
sklouzl ten půlměsíc,
na sklo svá ústa přilepím.

Čas propíjí se k nám, jak dno nám závidí.
Proč říkáš: Spěchej! odliv zmeškal bys...
Jak držet kormidlo a zůstat naživu?

Proč stisk tvých úst
tu sklínku nerozdrtí,
když já jsem na střepy?
Tys dopila, mě spáry múz
snad vyrvou před pijáckou smrtí...
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POD MILOSTÍ TVÉHO ŽÁRU
Nechalas mě samotného se slovy
a ke skále, kde zápasím
o vlastní stín,
připoutaly mě Tvé oči
okovy.
Slova mají drápy,
sápou se, hladová chátra,
po žíznivém Prométheovi.
Ale já od Bohů oheň neskrádal,
a jsem vinen pouze tím,
že sám jsem vzplál?
Od Tebe
má báseň má
rozdrásaná játra,
pod milostí Tvého žáru
stále dorůstá.

TO TVOU VINOU
To Tvou, to Tvou, to Tvou je vzácnou vinou,
že ze mě řine se pot zvonkohry,
jsem poutky Tvého tepu rozhoupán,
každý Tvůj srdce tluk mi do žil tluče,
to bolí, bolí, ale nezoufám.
Tvá proudící krev je mou zvonovinou,
v níž slova slévají se v štěstí mlčet.
Zem prochládá a tisíc rukou chabnoucích
si k hrudi tiskne, dosud ale zkouší,
který prst šustotu by mohl zahrát
na suchou strunu žízně, na hlad.
Pod dveřmi strachu vlhké plátky dlaní
mi podsouváš, dva lístky na popsání,
rukama Tvýma nabrat slovo chci.
Že Ty, jen Ty smíš rozpustilou řeku
udržet uzdou proudu u pramene
v paměti pevných koryt, že Ty domů
přivádíš orly cestou po skořápkách
a vracíš k jádru slovo odstředěné.
Bolí to, stoupá tavený kov zvonů
mně pod bělmo. To Ty mě učíš plakat!
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TÉ, KTERÁ NEDÁ MI SPÁT
A znovu noc jak zvon
své boky rozhoupe,
oblohu se srstí žíhanou
vysvleče pro koupel.
Do zad mi, šelmo, skoč
a hříchy vyvstanou,
až zoubky svítání
překoušou mříže
od zpovědnice.

HRÁNO NA HOUSLE TVÉHO TĚLA
Tys mi na vábničku luny
přivolala tmu.
Vše, co hlučelo, teď šumí,
z křiku promenád jen myšlenka
přelétá v hlavách kaštanů.
Teď nechám housle Tvého těla lkát
(slepý jsem k nim přišel),
spolehnu se na hudební hmat
a nátisk krve na polnici úst teď zkusím
jenom z úcty ke všem spáčům tiše.

Kdyby se polibky
mohly stát hvězdami,
rozsvítím nad městem tělo tvé,
nahé jak ona obloha, když nedá mi
spát.
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RANNÍ LÁSKYPLNÁ MŠE
V bráně do rána
skřivan nezazpívá,
ložnice učila jej naříkat:
Nahosti hostie
stehny zlámaná
už bůhví kolikrát,
až z toho stydne chléb:
Zas jedno tělo, skousni je!
A když se budu dusit, povíš,
kde víno... víno na zapití... je?

SETBA ODLOUČENÍ
Dala ses na cestu
a mně tím odkázala postroj stýskání,
za řádkou řádku se s ním vleču dny, týdny přeorávám na lány.
S důkladnou setbou veršů
potivě se tu lopotím Srpnu Tvých rukou
chci uzrát naproti.
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MILOVÁNÍ S DEŠTĚM
Jdeš?
A přemohl ji.
Venku sílil déšť,
až hromem ochraptěl,
mrak jako černý archanděl
jim žehnal, blesk řekl jim: teď!
A déšť ji miloval
a zmocňoval se
její nahoty
a ona:
Pokračuj!
Obloha svírá
město v náručí
u vlahých prsů oblak,
drží je
a voda hryže
roubík nábřeží,
kde vrba narciska
nad zlatem svého ticha
dumá.
Pokračuj!
Teď po korunách
kaštanů kráčejí bosé
baletky, z vlasů jim crčí
mléko vlčic, když se uklánějí.

Nepřestávej!
Růžová spoušť sakur
podezřele cizokrajných
na Lipovou ulici teď
lepí čela opilců.
I pěšinám
teď rostou oči
v důlcích, mžikají
za každým podpatkem
když prchá, Čas však prší...
Pokračuj!
Déšť cejchuje
své melancholiky
ze suché strany oken,
jen ty odvážné krápníčky prstů
vysvléká a já jsem nahá, pokračuj!
A nepřestávej!
teď jabloně u zrcadel
zkoušejí si korále obžerným
tempem marnotratných princezen.
Teď park
v brnění deště
větrem pološílený
vytlouká z mých bělem
úžasný křik novorozeněte!
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Ale mrak, ten
černý archanděl,
sloup hromu zasadil
hned vedle morového:
A já vypršel:
Už mě nemoř,
dost jsem padal za déšť.
Přestaň,
vítr odchází
v střevících listí,
déšť sňal ruku z kláves
chodníků, tón do rozkoše mizí.
Přestaň, prosím,
prosím, přestaň,
prosím. Tobě říkám
Bouře.
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HODINKA HOŘENÍ

NA KONEČKU VĚTVE VERŠ

V.

Soumrak obouvá okna, našlapuje
v punčochách záclon do pokoje.
Hodinka hoření je moje!

Tkám dál, dál tkám nit nejtišší,
ačkoli křičím ze dna sil, už nechci šít,
vždyť neznám ani ucho jehly, co mě vyslyší!
A ještě bílý vesmír listu
zabydluji potem s písmeny.
Kdo bude číst to bleší hemžení?

Už vylézají ze svých slují,
stonožky slov s kusadly veršů,
ohněm se neoháním, havěť zapisuji.
Svírám tužku, stéblo záchrany,
i škrabátko; snad zabrání
jazyku v zmítání.
Otevírám se dovnitř,
jen slova opadají ze mne
stejně jako hlína střásaná od kořene
stromu, když se kácí a svírá úporně hrst země,
a jako hráč na tisíc houslí kroutí se
taktovkou dirigenta vichřice
a k nebi míří obráceně.
Pak výtrysk obrátí se proti prameni
a zdusí místo, odkud vyrážel.
Ale psát musím, to si piš,
v mravenčí bitvě mezi hrotem tuhy
a deskou stolu, která mohla by být náhrobní,
je údělem škrabat se Bohům po ohni
a po jiskrách žár skrádat níž.
Aleš Misař
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SCHOULENÍ
Povídá podzim: Jestliže tě zebu,
kolem svého tepu
do klubka se stul.
Můj vítr prchlivý rád s tebou cloumá,
snad tě zkouší, aby ses mu nepohnul:
Jak uvláčená slova jinak poznají,
že u tebe jsou doma?

NEKŘIČ
Nekřič a uslyšíš
za stěnou vichřice let hrdliček,
pod žebry kapradin ještěrčí tep
a v kapsách dešti cinkot kaluží,
zmítání mravenců v písečné pasti,
sténání písmen pod mučidlem pera,
Kdo takhle škrábe, kdo takhle škemrá?
Nekřič a uslyšíš se…
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SLOVA...
Objeví se oblá, jasná, málomluvná
bříška okounů, když vyloupnou se z vody.
Sprchnou rozptýlená - z olší plodný sníh,
uši ve zdi, housle v růžích osvobodí,
sblíží jazýčky vah lékárníkových.
S poezií potáhne morová vlna.

NA KONEČKU VĚTVE VERŠ
Na konečku větve verš,
chci po něm sáhnout…
Strom mi říká: Podívej se, šlapeš bahno,
každým otevřením úst hloub zabředáš,
spřežení se řítí bez tebe. Už dávno.
Jak dlouho odrážím už z bažin
k plodům, které na jazyku špatně vážím?
Doufal jsem, že prázdnota je závějí,
z níž slovo vždycky vyprostím.
-Ale už je necítíš,
ani když se vrtí pod peřinou pocitu,
anebo blouzní v noci o básni a sní,
že je vzbudíš do jejího svítání.
Mám si hrát na číhanou,
na posedu ze dřeva srdcem stlučeného,
dokud slovo nevystrčí z houští čenich,
a objeví se za ním laní tělo verše?
-Spřežení se přece rozutekla
jako led lámaný lokty tonoucího
a to bahno roztíráš svým jazykem
o poslední patro poezie,
kde se nezalkne
jen ten, kdo mlčí.
Na konečku větve verš,
utrhni - a zabiješ.

Aleš Misař
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