


Džin v lahvi nezbývá… 

 Jedna žena a dva muži
jeden jí leží u nohou
oba se té ženě druží
oba dva mít ji nemohou

 Jeden stojí, druhý padne
spoušť tato žena zanechá
Co že je na ní mimořádné?
Že jednoho je macecha

 Syn s otcem již nesoupeří
tělo otce leží v keři
rána nožem zasychá

 Žena syna po večeři
žádostivým zrakem změří
dá mu napít z kalicha…

Cestou do kláštera

 Žena míří do kláštera
žena s hlavou sklopenou
Čí to byla asi dcera?
Ticho je jí ozvěnou

 Co jí asi v hlavě vrtá
když k zdem chladným pospíchá?
Snad viděla právě smrt a 
teď chce radu od ticha

 Radu, co že má, či nemá
ústa krajiny jsou němá
o znamení poprosí

 O paprsek ve tmě husté
o chuť víry ve svých ústech
o polibek od rosy…



Nejsou opuštění…

 Myslím teď na ty, kteří spadli na dno
a kteří cítí, že již nevstanou
Sčítají ztráty. Někde uvnitř chladnou
Uvízli v síti s duší bezbrannou

 Jejich svět boří ukrutné zlé cosi
zánik jim dýchá přímo do tváře
utonou v moři strachu – nazí, bosí
uprostřed ticha
v rukou hrobaře

 Měli by znát, že nejsou opuštění
že ještě mat v hře jejich prostě není  
že s námi mohou zase zpříma stát

 Že mohou jít, i když kulisy změní
hlavní je cit, jenž přečká vychýlení
Strastí je mnoho
Skončí zima?
Snad…
 

Kynou a vědí…

 Naději v sobě skrývá měsíc pátý
sakury v parcích sladce zavoní
šeříky míru obléknou si šaty
azalky v zlaté vyjdou bez kravaty
zima je v prachu, jaro na koni

 Tu a tam z trávy malá deska čouhá
na ní pak ulpí jména vybledlá
jména, z nichž vznikla cesta velmi dlouhá
již s ranní rosou znát je jejich touha
která je k dalším krokům přivedla

O život přišli, smrt jim smysl dává
tím smyslem my jsme a ti následní
važme si daru, který skrývá tráva
kamenné desky, která přetrvává
Nebuďme těmi, kdo ji zabední

 Pohlaďme břečťan, jenž se kolem plazí
a který chladný kámen zahřívá
Nacismus padnul díky pevné hrázi
nebuďme těmi, kdo do ní hrot vrazí
nebuďme těmi, kdo mřou zaživa

 Stromy jsou svědci vpravdě zcela němí
jejich stín ovšem všechno vypoví
Korunou nebi, větvemi pak zemi
kynou a vědí, jak je smutné nemít
slunce a včelí bzukot v lipoví…



 

S přáteli přečká…

 Je někdy těžké hledat pozitiva
Když se však člověk zdravý probouzí
když ho pak dojme, jak pták venku zpívá
tak pořád ještě nejde o nouzi

 Když umí vnímat, jak že květy voní
a jak se stromům listí zelená
Když hledá lásku, umí trpět pro ni
potom lze zvládnout různá břemena

 Člověk má věřit, dokud trochu dýchá
také má myslit, poznat cenu ticha
vzdávat se není na pořadu dne

 Bojovat měl by, dokud srdce tepe
děkovat za vše, co je velkolepé
S přáteli přečká, co je záludné…

S hlavou na psím rameni…

 I když chladné vichry vanou
a strach kolem obchází
Tobě přeji světlo, Dano
a pár květin do vázy

 Přeji všem Tvým tvářím němým
ať je pranic netíží
O co jde že? O zázemí
bez obav a bez mříží

 Kde se zdraví nepostrádá
kde jsi šťastná, kde jsi ráda
odkud síla pramení

 Kde je láska, vše se zvládá
tomu zlému ukaž záda
s hlavou na psím rameni…



Ať již nemusíme střílet…

 Pátého května na procházce Prahou
vezmu to třeba zrovna od Smíchova
Sleduji, jak mrak slunce v brašně schová
zakryl mi výhled na ulici nahou

 Od Štrupla čtu si nápis na nádraží
Tuháček Václav, Mašitová Květa
Tady se člověk s minulostí střetá:
Jmen víc než dvacet – každé hodně váží

 Tramvaj mě míjí, nehodlám se vracet
na domu deska slzu nezakryje
Zemřela velmi mladá Viktorie
Krupková, Újezd, číslo osmadvacet 

 Dvacet tři roků, na konservatoři
v rozhlase byla tato dívka činná
Zabita v květnu – mramor připomíná
srdce, jež bilo – a jež stále hoří

 K Letenským sadům cesta nedaleká
MUDr. Jan Souček – hledím na něj s něhou
padl, když léčil právě raněného
Tolika mrtvých – to člověka vzteká

 Desítky, stovky jmen jen během chvíle
viděl jsem.
Přiznám, že mě trochu mrazí
Zkusme si lépe přečíst jejich vzkazy
Učme se, ať již nemusíme střílet…

Tam, kde pivo vzniká…

 Slunce zrovna silně praží
(snad nás nesemele)
do ženiných bílých paží
při stržení chmele

 Před traktorem odstřihává
a potom ho sbírá
neděle je vskutku žhavá
pole jsou pak širá

 Mladou ženu na brigádě
kromě chmele zkusí svádět
i tvář brigádníka

 Román z toho ale není
oba klesnou unavení 
tam, kde pivo vzniká…



Krev zatím teče…

 Život je během
někdy přímo pádí
Nádech pak člověk mnohdy nestíhá
nevnímá mraky, natož stromořadí
slunce, jež pálí
sníh, jenž ruce zchladí
ani, že syčí na rozcestí had

 Život je stehem
který zvolna trhá 
čas v každém slově, kterým napoví
jak slepé zraky hladí ranní mlha
do níž noc zdáli snivý pohled vrhá
a z níž se vztyčí jen den jalový 

 Život je sledem
řady událostí
Je potom smrtí stav, jenž zastaví
všechny ty děje, jež nic nepřemostí
které nás sytí
i když jsou to hosti
stav, jenž je v něčem skrovně chvástavý?

 Nevíme předem
co kde na nás čeká
co nás kdy zdrtí, a co nabudí
Kam řeka spěje
Tušíme, že někam
že není zbytí
osudovost leká
Krev zatím teče
tíhou na hrudi…



Zaplníte kout…

Znáte ten pocit, kdy stáhnete uši
toužíte zmizet někam předaleko
Když mermomocí
svět na vás jen buší
ke vší té tíze
aniž zazní jekot?

 Znáte ty chvíle, kdy je vám vše trapné
propadli byste s chutí do podzemí
zmazání jílem
Kdo teď na vás šlápne?
Nic není jisté
pouze, že jste němí?

 Nic vaše strachy vůbec neutlumí
Váš pud je plachý
Vaše tělo z gumy
Najednou ale nelze sebou hnout

 Nejde vám myslit – ani sčítat sumy
Představa s čísly v barvy splynout umí
Řeknete dále:
Zaplníte kout…  

Něco je zde v křeči…

Tak prý již ledy
neochvějně tají
bouře se zklidní, vichr poleví
Svět, chvíli šedý, opět míří k Ráji

Lidé jsou vlídní
šíří projevy
Honosná slova:
„Nic vás neohrozí
vyjděte hrdí“
Všichni uvěří?
Nejdřív se schová ten, kdo rád má pózy
s tím, že pak tvrdí, že stál u dveří

Mávnutím proutku zmizí nebezpečí
Drak je prý zabit – roznesou se řeči
Co na tom, že dál daň svou vezme si?
Z jiného soudku:
Něco je zde v křeči
Spálen je hábit – kolaps nevyléčí
kdo v pekle hledal
postel s nebesy…



Tiše zabzučí…
 
 Sleduji vosy
které květy vábí
na každém chvíli slastně spočinou
Nevím, zač prosí
co by chtěly, aby…
Žihadlo nemá mysl zločinnou
 
 Posedí chvíli
a pak popoletí
ptám se, v čem lidi
že jsou jinačí
Po zlatu šílí
rovněž po perleti
Kradou a šidí. Vraždí. Pytlačí
 
 Vosička pouze s žlutým květem splývá
Nezná stav nouze
žije bez pletiva
aniž by stydla v něčí náruči
 
 Nechystá pasti, mozky nevymývá
Že silně chrastí
doba nepříznivá?
Roztáhne křídla
tiše zabzučí…



Čtyřicítka na mě leze…

 Život dělím na etapy:
Jdu s tím, co mám v anamnéze
Že mě bolest hlavy trápí?
Nezavolám proto kněze
Nejde mi žít bez hereze
Kdo se plazí, nepochopí
Zděšen hledím do Evropy
nebudu ten, kdo se veze
To, že stárnu, má své stopy:
Čtyřicítka na mě leze

 Pozoruji, jak čas kvapí
už jsem dospěl k hypotéze
že i moudrost má své drápy
a že v strachu nelze vězet
Teď přemítám o syntéze:
Píšu v básních, ať se vzchopí
lidé kousek od potopy
Snad nás systém nepřeveze
i když nás teď silně kropí
Čtyřicítka na mě leze

 Vnímám, jak nás úzkost lapí
překračuje všechny meze
Tehdy beru tužku, papír
oddávám se lásce, něze
V žití nejde o vítěze
Každá sláva má své stropy
ke dnu svah se rázem sklopí
Jaká je má další teze?
Čekají nás pěkné tropy
Čtyřicítka na mě leze

Kolik lidí povyk ztropí?
Umírají sloni, opi
Když nořím pysk v majonéze
Už vím, kde jak silně topí
Čtyřicítka na mě leze



Možnost postrádá…

Žlutavým zrakem za sebe se dívá
jako by říkal – aspoň je tu k hnutí
podotkne také
že ne pouze hříva
ale též výkal
k zamyšlení nutí

Že volně dýchá? Vždy si uvědomí
že větší plocha dál je obehnaná
a že je lichá představa, kdy stromy
sám král se kochá
za slunného rána

V očích lze přečíst nevyřčené přání
neprožít v křeči
léta svého zrání
Od snů ho dělí pevná ohrada

Nestrádá, vzkvétá – svoboda je jiná
Lovil by léta, gen mu připomíná:
Udatný, smělý
možnost postrádá…



Zvládnete ji…
(K 1. 6.)

Co popřát všem dětem dneska?
Ať každému někdo tleská
každé rodič pohladí
Ať ho trestá, když je třeba
hlavní je se doma nebát
vstoupit šťastně
do mládí

Vědět, že jste milovaní
že vás blízký stále chrání
a že jste s ním v bezpečí
Že váš rodič zájem jeví
(nemusí být na projevy
jeho cit vás přesvědčí)

Nepoznat, jak krutost bolí
neschytávat rány holí
nebýt cílem deptání
Netrčet jak strašák v poli
jemuž hnout se nedovolí
a nikdo ho neshání

Přeji zázemí vám, děti
žijte v míru, bez prokletí
smích vám ústa obklíčí
Ať vám dětství neukradnou
byť nemáte cestu snadnou
zvládnete ji – s rodiči…

Cit jako břečťan…

Dumám, co popřát, ať to není frází
zdraví je základ – poklad rodina
láska tě, Petře, žitím doprovází
ať se v tvých činech dále prolíná

Mohou být všude nebezpečné srázy
překleneš všechny – jsi tu pro syna
Víš, co je hlavní. Co vadí, když schází
a kde se štěstí s vírou protíná

Přeji vám úsměv, dále, moji drazí
Lucko a Petře
mějte v srdcích vázy
v nichž stále vzkvétá něžná rostlina

Zdoláte všechno – ať vedra či mrazy
a i když venku počasí se zkazí
vás cit jak břečťan
jemně popíná…



 A loď půjde ke dnu...

 Jednou žena přišla domů
že má v hlavě nápad
jak že tady přijde k tomu
a že ji mám chápat

 Že by chtěla na ostrovy
tam, kde nikdo není
Po těle jsem, to vám povím
cítil divné chvění

 Také chtěla do Afriky
do deštného lesa
že gorilám vezme fíky
Srdíčko jí plesá

 Mine jedno nebezpečí
hned je tady jiné
Že prý moře tělu svědčí
tak s ním v jedno splyne

 Na Aljašku nežene mne
s velikánskou pilou
Přesto je však nebe temné
když mě straší vilou

 Nakonec mě dorazila
nejnovějším plánem
Že prý touží moje milá
ať jsem kapitánem

 A že potom v širém moři
napne se nám plachta
Všude kolem predátoři
ženuška se cachtá

 Beze slov jsem klesl k zemi
myšlenka je černá
Ještě teď jsem zcela němý
pročítám si Verna

 Jak dva roky trosečníci
na ostrově dleli
Cítím vodu přímo v plicích
propocený celý

 Až pak někdy na Vltavě
kotvu lodi zvednu
Sepíšu svou vlastní závěť
a loď půjde ke dnu...



Do šklebu tvář zkřiví…

 Pacient pobledlý hlavu mírně zvedne
„Sestřičko“, zakvílí. Ze rtů odezírá
 „Vy jste mě podvedli
To je tma i ve dne?“
Umlkne na chvíli. Někde páchne síra

 „Byl jsem již naproti – na opačném břehu
minci jsem do dlaně vsunul převozníka“
Silně se zapotí. Vše je znovu v běhu 
„Tvářil se prohnaně
Slyším, jak mi říká:

 „Opřu se do vesel v řece zapomnění
Ta bolest pohltí. Zmizí, co tě sžírá
Člun tě tam donese
Však co je, či není
pane můj, po smrti, poví tvoje víra“

 Člověka usmíří. Když to, co ho trápí
konečně odezní
tiše, bez humbuku
Zavřený v krunýři cítím náraz tlapy
co sekne po vězni, jenž chce něčí ruku

 Kde to jsem?“, zasténá
„Kdo v mé ráně šťourá?
Já toužil odejít, neprobrat se živý“
Šmouhy se na stěnách slijí do kocoura
Zamňouká: „Později“
Do šklebu tvář zkřiví…

A v uších zní mi…
 
 Možná to bylo všechno jenom ve snu
paměť si s námi leckdy pohrává
„Dal bych si kornout“ – u stánku jsem hlesnul
pařilo slunce – děsná otrava
 
 Jediný stánek, nikde ani noha
z něj hlavu dáma v letech naklání
„Jakou si dáte?“, znějí slova strohá
Bouřkové mraky visí nad strání
 
 Nesměle špitnu, zda je jahodová
v bouřlivém smíchu zanikají slova
Zda ještě nechci mísu ze zlata
 
 „Vanilka je tu, nebo čokoláda“
už nevím, jak to – ale někam padám
a v uších zní mi přitom devátá…
 



Kde je řada cest…

 Dveře jsou na řetěz, a ještě na petlici
a každé okno zdobí silná mříž
Uvnitř ti řeknou: Jez
Víc nechtějí ti říci
o těch, kdo moknou o pár pater níž

 Vše má svůj daný řád a přesné intervaly
slova ti vloží do úst – jedno kam
Hlavně se nesmíš ptát
proč lásku vynechali
a proč jdou s noži, když jsi na ně sám

Žiješ vždy od a do pod silnou patronací 
kamera hlídá, kam a proč se dáš
Jak tupé hovado, jež na porážce bací
Na příděl bída – smrt vždy vyjde dráž

 Celý svět oblékli do kazajky, co svírá
panika vzrůstá – zvlášť, když chybí klíč
Dozorce oteklý
již určí, kde je díra
Krajina pustá
že chce každý pryč 

 Je sháňka po klikách – nikdo je nenabízí
Vězeň se zasní
kam by si přál vznést
Někam, kde odmyká svým klíčem vlastní vizi
podtrhne „VLASTNÍ“
Kde je řada 
cest…



Balada o duši Fuggerově

 Pod zemí matka oplakala syna
dcera pak otce, z manželky je vdova
Desítky mužů – čípak je to vina?
Hamižný vlastník jako vrah se chová
Jako nůž srdcem prošla jeho slova:
„Závaly občas postihují doly“
Záchranu mužů zmetek nepovolí
„Není tam žádná žíla opravdová“
Viděl jen zlato, ne však život holý:
Skončila v Pekle duše Fuggerova?

 Štola je úzká, vlhká, nehostinná
Nedolehnou sem zvony u hřbitova
Nejsou zde kříže – není tady hlína
Snoubence dívka ani nepochová
Tma, kámen, voda – rakev ocelová
Říkejte pánům, co chudáka bolí
Neznají z mrtvých jméno kohokoli
Bahno pak těla po staletí schová
Mohlo by směle mluvit o svévoli:
Skončila v Pekle duše Fuggerova?

 Zlotý Stok v černém zvolna zapomíná
Podzemí stopy hrůzy nezachová?
Arsen je jako časovaná mina
Vybuchne tiše – vraždí zasyrova
S Barborkou Kryštof pomodlí se znova
Bezcitný skrblík pouze mávne holí
On nikdy potmě s horou nezápolí
Nebe se večer barví do nachova
Připíjí slznou číší na mrtvoly:
Skončila v Pekle duše Fuggerova?

Otrlý boháč dál prostírá stoly
Břevna tam dole zuby času drolí
Namísto starých jednou dají nová
Odkryje někdo ty, jimž vzali roli?:
Skončila v Pekle duše Fuggerova?



Bilance

 Za okny příroda dál nerušeně bují
Strom není bez mízy, kytka bez kořene
ptáček si vyhlodá svůj malý otvor v túji
Slunce též nezmizí – není znetvořené

 Svět lidí jiný je – tak nějak převrácený
Jedni se chlácholí, že to přejde brzy
Nezrezne pinie – však zkorodují ceny
a Smolík Pacholík Jezinkám čte v tvrzi

 Prorůstá obava – jak břečťan do pletiva
že pramen vysychá – že nebude práce
Vir karty rozdává – hra bude podle mstivá
Kdo nemá do břicha, velí neutrácet

 Kola jsou zaseklá – stroj se již neotáčí
Že se nic neděje? Tomu snad školák věří
Tma masku navlékla jak pokeroví hráči
Bez pantů veřeje – vchody beze dveří

 Pohádky naruby, v nichž udatným se spílá
cenzura povolí – a je za vzor dává
Drak prince zahubí – a tančit nechce víla
Má kérku s mozoly – studovat jde práva

 Vyškrtli násilí – hned za rohem jsou jatka
Ctěn je, kdo otupí – kdo na všechno kývá
Zub zrůdna zasít šli – zazněla hudba krátká
Schválené postupy – nikde žádná skýva

 Kde není základna – nástavba nevyroste
 a když, tak zaniká, neboť půda chybí
Lidskost je nákladná – to teror cítí v kostech
Stejně jak panika třídí všechna „kdyby“

 Za okny stmívání zas nový rozbřesk střídá
Zdali se rozední tam, kde temno vládne?
Klín klínem vyhání jak úzkost věčná bída
Jsme snad ti poslední?
S tím žít není snadné…



 Bez mapy

 Myšlenky pramení kdesi v nedohlednu
šel jsem již mnohokrát jejich zřídla hledat
Na cestě kamení, které neuzvednu
Tu šlápnu do mokra – tam je mlha šedá

 Sám v sobě bez mapy chodím všemi směry
Cíl je mi záhadný. Přesto kráčím. Někam
Snad mě to netrápí. Že je správný? Který?
Změním ho za dva dny, když se noha smeká?

 Vše, co zde naberu, tady opět nechám
jak dítě u moře, jež hrad z písku staví
Docházím k závěru, že je marná střecha
když základ uhořel v žáru bez představy

 Mám tonout v pohodlí? Znát kříž vyděděnce?
Jsem v roli diváka – či snad režiséra?
Copak nám dohodly smysl existence
síly, jež vyláká zdroj, jenž nevyvěrá?

 Otázek přibývá – nejsou odpovědi:
Zda hustá temnota jasem střídána je?
Zda cesta líbivá kroky nerozředí?
Zda hlavu nemotá do ní daný zájem?

 Nevím, co vystavět – ani destruovat
co za co zaplatit – a kdy že být skoupý
kdy říci tři sta vět – kdy užít tři slova
kdy, stižen závratí, tím být, kdo sny skoupí

 Hledám své vrcholy – zkoumám dna svých hlubin
nic z toho nezměřím – hledím na obojí
Někdy jen mrholí – jindy průtrž hubí
pěšiny ke dveřím, na nichž srdce stojí

 Někdo spí na trnech – jiný na nebesích
Na růžích ustlané lože nekrvácí?
Je vcelku patrné – aniž mě to děsí
To, co dám, zůstane
Co si vezmu, vracím…



Jde právě o to…

 Vysoká tráva, stromy, které kynou
Medvědi hnědí údolím se valí
Den právě vstává
kousek za pěšinou
a všichni vědí, že zas zmizí v dáli

 Záleží totiž na každičkém zcela 
životě tady – komerce jde stranou
A v čem je potíž? Aby neztrácela
tvář svoje vnady
Oči láskou planou

 Bachyně není bez endoprotézy
byť nemá jmění – v tom to ale vězí
Jde právě o to – ano, o naději

 Život ji baví, každé nadechnutí
chuť pestré stravy
Ten, kdo smrt vám nutí
Mrtvý je 
proto 
že se zlobou přejí…

Spolu na cestě
 
 Irenko, Tondo, přeji Vám, mí drazí
ať jeden v druhém světlo nachází
Zvládnete žár – a přečkáte i mrazy
mohutné deště, vichrů nárazy
 
 Spojeni v jedno – čelit je pak snazší
ať už vám kroky ztíží cokoli
S tím druhým vedle vše se lépe snáší
uvnitř je teplo, byť chlad v okolí
 
 Našli jste cestu, po níž jdete oba
na které není strach, zášť ani zloba
Když jeden spadne, tak ho druhý zvedne
 
 Ať vám ta cesta nikdy nevymizí
a stromy podél mají plno mízy
A ať vás láska provází
den ze dne…



Kořeny ve větvích

V očích jí zrály švestky
nejen ke konci srpna
občas ji napadla
Šárka či jiná podobná zhouba
to proto
že kocouři za ní táhli přes ploty

Ti, kdo rovnají polštáře do řad
s vizitkou pečlivě vyžehlené košile
utrousí něco o běhání
špíně a ošoupaných botách
Sami ošoupaní v sobě

Přitahovala za mlada
skutečnou krásu 
získala až s pozdními letokruhy

Pršelo do ní hodně
ale nikdy v ní nezůstal kal

Mohutněla s bolestí
Syna spojeného s pupeční šňůrou
viděla připoutaného ke lhostejnému stropu
Nakreslila ho znovu ve vnukovi
Pak jednou i dceru jí sklidili s obilím

Své city nikdy neoblékala do saténu
a nestříkala na ně Chanel
zato voněly po třešních
anebo po cibuli

Nikdy na ní nic nebylo ze silikonu
natož duše

Čím užší kmen
tím více květů
s kořeny ve větvích

Pro to vše ji objímám
Nikdy nezradila
život



Vítězství řádu

Na domech nová omítka
timolinový úsměv fasády
boty na rohožce namazané šuvixem

 Některé stavby
jak pěst na oko
ale všechny zarovnané do stejné
poslušné řády

 Mohou mít tetování, piercingy
barevné vlasy místo střech
okna mohou vdechovat trávu
a okapy do žil píchat perník
To vše je povoleno

 Kam ale zmizelo tajemno?

 Zbavujeme se minulosti
uvězněni v nicotě dneška

 Beru do ruky fotografii:
Vysoká tráva
rozpadlé stodoly s vytrhanými
předními zuby
rozcuchaný účes z jabloňových větví
vůně skrytého

 Také zde došlo na převlékání
už ani stopa po záhadných jizvách 
doby
Bílá zeď bez puklinky
Triumfální výraz
Vítězství řádu
nad fantazií



Vyplněná tajenka

Měsíc tu noc zvolil černou peřinu
přetáhl ji přes hlavu
v pozdně zářijovém dni

 Mlha padala ze stromů místo jablek
a ani dým ze spáleného listí
nepřekryl chlad
už jen kostelní zvony

 Vezli jsme starý televizor
na rozhrkané kárce
Na cestě děti ve vyžehlených šatech a účesech
jako z první republiky
A pes Antonín
Vlčák s pronikavým
šedomodrým pohledem
šumaře, co se opíjel po hospodách
a potom rovnou kousal
pod sukněmi

 Štíhlý černovlasý mladík se mě zeptal
jak se mi líbí samorost
jenž jsem donesl před pár dny z lesa
Už vím – matka se synem mě potkala
Jen jsem ho pokládal za nesmělého
menšího
a také ty vlasy připomínaly spíše stohy na loukách

 Broukl jsem, že z něj mám radost
trochu bezbarvého laku na povrchu
skoba na růženec

 Noc zabodávala svůj pichlavý zrak
do kárky s televizorem
stromy mastily karty
Nejspíš
Oko bere

 Šli jsme pomalu
na noze obvaz
baterka byla jedinou hvězdou
ukazovala směr

 Ještě lávka přes potok
a za ní
onen černovlasý mladík
krok jako umrlec z Erbenovy Svatební košile

 Zvláštní úsměv se mu rozlil po rtech
A:
„Tak vás nikdo neukradl?“



Vzpomněl jsem si na dědu
takto nás vítával
ale jen svíčka na mramorové desce
připomíná jeho srdce

 Jsou věci
kdy rozum nevystačí s rovnicemi
zato cit má tajenku
vyplněnou…

Jehož vůně zůstává…

 Nikdy nevstoupíš do stejného lesa
Paseka zarostla borovicemi
staré buky se poroučely

 Kolik však smrků
shodilo kůži až na kost
jako by šlo o dům hrůzy
a nikoli chrám
jehož klenbou vstupuje slunce?

 Přesto 
Přes všechny sestřihy, převleky
barvení vlasů a změnu dioptrií
je to stále on
kamarád
les
jehož vůně zůstává…



Jizva jménem Lessing

 Někdy se zaposlouchám do hudby dětství
jehla obtáčí desku
Tóny z Kolonády

 Vybaví se mi dubová alej u Lesního pramene
Vily s rozpraskanými rty
a rozbitými brýlemi
Karkulka v plamenech
Krakonoš, jehož sojku koupili muži v turbanech
směšně lacino

 Povislé rty starých časů
turistické trasy zarostlé zapomněním
utopené v bažině
povrchnosti

 Golfový trávník
střižený na ježka
zatoulaný míček kousek od šišky
a pohozených odpadků

 Bolševník volající po éře
Metternicha
rozleptává sny

 Hudební pavilon se Třemi Gráciemi od Olbrama Zoubka
za ním Goethe a Múza
jako by ožila Ulrika von Levetzow
Hlavně musela zmizet cedule s popiskem
že dar NDR

 Mozek mi promítá diapozitivy
zaprášené víko krabice
v pravé hemisféře

 U židovského hřbitova
zpívaly ukolébavky vlaky

 Z některých pramenů
štípala sůl
v krku třísky

 Je to už tak dávno
a přece jako by to bylo dnes
kdy výstřely
vyryly hlubokou jizvu
jménem
Theodor Lessing 

 



Před usnutím

 Zatoulané kočičí chlupy
kříž zabodnutý do západu
v krvavé krůpěji

 Sníh mrazil do tlapek
Rampouch na kostelní věži
nahradil zvony

 Ve větvích krákot
jenž ráno přetaví
v mohutné zakokrhání 

 Břízám naskočil ruměnec
než jim nadobro zčernaly vlasy

 Vyplazený jazyk potoka
zkameněl
asi ve chvíli
když olizoval paprsky

 Polena v krbu
vydechovala úlevou

Komín blaženě chrápal
s vědomím
že tam venku
čeká Kvilda další den… 



Na konečné

 Za oknem slunce rozprostřelo deku
Ptačí morseovka poskytuje
větru souřadnice
o životě
Nikdo by neřekl
že cokoli zlověstného

 Slyšíte však o obětech
které kosí neviditelní

 Nic není bezpečné
nikde neexistuje jistota
I doteky klik jsou s otazníkem

 Nevíte, jak se bránit
Soupeř mění podobu a způsoby
napadení

 Někdo jen mávne rukou:
„Přízraky přece neexistují“
Zrovna včera jednoho pochovali
stejně by řekl, že šlo o náhodu

 Jakoby za mostem končily koleje
kde vždy byly
a už nikdy nebudou

 Vlak prolétl mezi stromy
do prostoru nikoho
Příští stanice…?
Nikdo netuší

 Prý jsme již na konečné
Vytřeštěné zmatené pohledy
A kam jako teď?

 Nevymírají města
pod maskou černé smrti
Jednoduše umřel dosavadní svět
s nablýskanou fasádou
jež pro trhliny není vidět

 Byli jsme mu na pohřbu
ale nechceme to přiznat
tváříme se
že stále existuje
že vše plyne setrvačně
bojíme se pustit prázdnoty

 Možná proto
jak silně nás svírá…



 
Zatracená…

 Skoro jsem neznal ani její jméno
že černá ovce rodiny
Měla myslit jen na sebe
a za sebou nechávat spoušť

 Jak opadávalo listí z kaštanů
najednou koruna vypadala jinak
i příběh ženy
která přišla o dvě malé děti
upoutaná ke kulatým obroučkám brýlí
muže, který ji spoutal bez oceli

 Viděla lidi kráčet do míst
odkud stoupali s dýmem
po schodech ze slz a hořkosti

 Někdo v ní viděl prokletí
jiný snad samu zhoubu
přitom jen toužila milovat
a být pro aspoň jednoho člověka něčím jiným
než odkladištěm veteše

 Dožila se úctyhodného věku
bičována cynismem
do vydechnutí

 Vzala k sobě rodinu
manžele s dcerkou
připomínala ji svíčku
drobnou
s knotem naděje

 Její odchod připomínal její život
nevyšetřený, záhadný, bez lítosti
Manželé se zmocnili věcí
a jen žebřík ve sklepě
by mohl vyprávět
jak po něm šplhala smrt

 Zkoušela stále a stále vstát
Což se jí podařilo
až s posledním ulehnutím…
 



Především

V dětství pod ním pukl led
mokrý běžel až domů
a nebylo to zdaleka jedinkrát
kdy za patami propast

 Vždy dokázal přejít po duze
Kvůli otci právník
ačkoli kondenzátory
a transformátory mu srostly s rukama
 
 Měl vlastní vysílačku
během války schovával aspoň její prsty
k cestě do nicoty
by vedlo jediné zabušení
na dveře

 Znalec jazyků
třesoucí rukou navlékal nit do jehel
Košile u něho nikdy neměly kázeň
a to na vojně prošoupal několik bot
Jednou velitel zabloudil
že boláky pochodovaly po obou nohách

 Miloval hudbu
Když náhle: „Pánovi zahrála“
a on věděl, po jaké trase dál půjde
Jeho anglická královna
kterou nosil v srdci na procházkách kostelem
ze smrků a borovic
a také buků a bříz

 Rozuměl dopravě
rád červené víno
a elixír z česneku, medu a citrónu

 Vždy počítal s tím horším
aby nebyl zaskočen
Neznal hrubost
objímal šedomodrým pohledem
v němž jsem viděl nebe i borůvky
a především
svého dědu…



Monogram

Když se na ni člověk podívá
říká si
že zažila již hodně

 V mládí zraněna a opakovaně znásilněna
To ve chvíli, kdy vznikla z ničeho
a hrdě se přihlásila k odkazu předků

 Fackována ze všech stran
Nakonec jí provedli
lobotomii

 Přesto stále dýchá
jizev bezpočet
z traumat podestýlka

 Řeknou, že je prodejná
jde s kdekým
tedy s tím, s kým je dovoleno
tomu dává
téměř zadarmo

 Má za sebou několik potratů
řadu nevěr a zažila i bití

 Potetovaná lacinými slogany
jako piercing do pupíku si dala sloup
hulí trávu a na nočním stolku injekční stříkačka
nastavená na ranní buzení

 Rozhodně není matkou roku
stará se o jediné:
Aby její děti nemyslily
A hlavně žádné hodnoty
leda tak na papíře
který visí srolován
u porcelánové mísy

 Pach lacinosti z ní vane přes čáru
černé punčochy
rudé lodičky s podpatkem
mezi půlkami PIN

 Zmalovaná s nepřítomným pohledem
mrtvoly
trsá v kakofonické změti tónů
„Je třeba se bavit“
 Kdo ví, co bude zítra?
Žije minulostí
Zkreslenou
V kapse posmrkaný kapesník ukrývá její jméno
 Monogram ČR



Doslov

Sbírka Marka Vojtěcha Řezanky „Kořeny ve větvích“ je vlastně rozdělena do dvou částí – 
tematicky i formou. Obálku – jako již tradičně – vytvořil grafik, Jiří Staněk.
 Po úseku psaném veršem vázaným následuje pasáž tvořená volným veršem. Jak ve 
vázaném, tak ve volném verši potom autor vzpomíná na své mládí a píše o svých blízkých či 
přátelích nebo i přímo o sobě (Např.: „Čtyřicítka na mě leze…“, „S hlavou na psím rameni…“,
„Cit jako břečťan…“, „A loď půjde ke dnu…“ či „Především“). 
 Věnuje se ovšem též době, v níž žije. Jak ji vnímá, čeho se obává, co (ne)očekává. Nemůže
být asi více výmluvný text, než je „Monogram“. 
 Autor ovšem nemíní čtenáře pouze deptat svými chmurnými vizemi. Také se jim snaží dodat
optimismus a naději. Takovým textem je například báseň „Nejsou opuštění“. 
 Autor je rovněž citlivý na snahy o přepisování dějin. Některé své básně tedy píše jako jakési 
memento: Nezapomínejme svou historii, tvoří nás. Je naší součástí. K těmto básním se řadí 
„Kynou a vědí…“, „Ať již nemusíme střílet…“ či „Jizva jménem Lessing“.  
 Určitým pojivem mezi jednotlivými texty je přírodní lyrika. Autor má velmi pozitivní vztah 
k fauně i flóře – a byť po světě trochu cestoval a obdivoval například deštné pralesy, 
k domácí krajině se vrací jako k něčemu, co je jeho součástí. Tento svůj vztah vyjadřuje 
například v básních „Jde právě o to…“, „Jehož vůně zůstává…“ nebo „Před usnutím“.
 V „Kořenech ve větvích“, což je současně název celé sbírky, je patrný autorův obdiv 
k člověku, k ženě, která se za svůj život musela vypořádat s mnohými ranami – a přesto 
zůstala nezlomena, inspirující, plná podmanivé energie. Výše uvedené spojení je metaforou. 
Někdo nestojí pevně, třebaže jeho kořeny míří hluboko pod zem – jiný udivuje stabilitou, ač 
má kořeny na povrchu.
 Text „Bez mapy“ je jakousi autorovou filosofickou zpovědí, kterou zakončil slovy: „To, co 
dám, zůstane/ Co si vezmu, vracím…“ 
 Věří, že něco málo dokáže předat právě Vám, milí čtenáři. Nejenom námětů k zamyšlení, 
ale i trochu té pohody, chvilek k zasnění a humoru, bez nějž se v podstatě nedá žít. 


