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* * *

průzračné ráno
po noci zbývá již jen
snová sedlina

* * *

krůpěje noci
sem tam ptáček zamrzá
mlhavé ticho
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* * *

nemohu vylít
ráno vodu z lavoru
zamrzlé listí

* * *

postele vychládají
snídaně na stole a
kostel na návrší
odbíjí osmou ranní
kohouti kokrhají
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Mlhové hospodářství

namletý déšť
police vody
na stěnách sníh
kompoty ledu
ze sudů stín
zásoby hněvu
za světla smích
noc bez ohřevu
škraloupy uvnitř mlhy



8989

Na tradičním půdorysu ročních období a jejich 
proměn vzniká napětí spojené s očekáváním 
příchodu, někoho nebo něčeho. Čekáme, abychom 
zjistili, že vše už tu je, a jen déšť omývá svět, na 
který hledíme, aby jej pro nás obnovil. I ten se však 
s odstupem času zdá být pouhou vzpomínkou. 
Čekáme marně.
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Okamžik ukrytý za slovy se zdá být téměř na dosah, jako by tě 
jen těsně minul, znovu vidíš kapky na holých březových větvích, 
schůdky pod nehybnou hladinou řeky, mouchu na okraji misky 
s okurkovým salátem. Vracíš se a pozoruješ svět, který báseň ro-
zevřela, hledáš možnosti, které v něm zůstaly skryté, někde tam 
je klíč k tomu, abys pochopil, kde se nacházíš.




