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Karlín pomalu zmrtvěl v poledním žáru,
napadrť rozbíjím sliby, co se už vytratily,
připomínají mizející nakreslenou čáru,
z níž zbyl jen maličký puntík, celý bílý...
V té bílé tečce se může začít rozehrávat,
nový příběh, který jsem nikdy nepoznala,
rozpíná se pozvolna, snad chce mi dávat,
znamení, že jsem se dlouho nepřiznala...
A nejspíš ani nikomu povídat nechci nic,
přestože by to bylo skvělé pro uvolnění,
všeho toho, co mne trápí dlouho nejvíc,
co mi krade i vlákna od nočního snění...
Třeba mi odpolední Sluníčko pomůže,
z té bílé skvrnky vytvořit obrázek známý,
sic nemá vůni ani barvu jako má růže,
přesto jako ona je nesmyslně trnovaný...
Kapka krve o osten z prstu poraněného,
obarví bílý obrázek do nejněžnější růžové,
a osvobodí ze snu dřív v duši vězněného,
příběh, který mohl by přinést zdání nové...
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Vpíjej se do mne chvíli svýma očima,
tak jak to jenom Ty dokážeš mi udělat,
možná právě nová dimenze teď začíná,
tak proč jí nechat ve vesmíru odplývat...
Rozbij okolo mne zeď stínů studenou,
ale hned teď, než zase celá zpevní se,
než zas budu se tu cítit tak ztracenou,
s obavou, že tady už ani neobjevím se...
Podrž mne chvilku jen ve svojí blízkosti,
povídej slůvka, která bych slýchat měla,
víš dobře, že bez lidské i Tvé laskavosti,
dávno bych odvahu k bytí tady už neměla...
Na oplátku i já možná udělám, pro Tebe,
to, co v Tvých hlubokých očích čítat smím,

můžeme vnímat hudbu, světla i čisté nebe,
tak zkoušej to, co vyjádřit nejspíš neumím...
Až nás jednoho večera tma oba pohltí,
pak slova možná nebudou víc potřeba,
zeď ze stínů se do neznáma pak ztratí,
a zazáří jen Měsíční tvář tak často bledá...
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Věřím v to, o čem mluvit nesmím,
přestože mne to celou naplňuje,
snad jenom do obrázku to vložím,
to, co mou duši ohněm zaplňuje...
Ve škrobovém obrázku barvy cákance,
slévají se spolu do obrazců tajemných,
že slijí ve fantastické je právě ta šance,
když spojují se už ve tvarech vzájemných...
Žádný malíř ani nejlepší technikou svou,
pavoukovité prolínání by takto nezachytil,
když splývá každá čára najednou ve dvou,
jako by se v malbě duhový vichr tady řítil...
V malbě je určité tajemno propojené,
s tím, co slovy se vyjádřit někdy nedá,
přestože smysly mohou být napojené,
tak slovní vyjádření se těžce zas hledá...
Jediným pohybem se barvy hned rozpíjí,
tak jako červánky nebeskou modř pohltí,
dle fantazie se opět zlehka příběh rozvíjí,
tak jako lidi do jejich propojení asi nutí.
Je nutné to vnímat srdcem a duší snad,
mozek a myšlení nechat radši odpočívat,
s vyjádřením o kresbě není třeba spěchat,
dle potřeby je možné se na ni přeci dívat...
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Čekání na bouřku, potřebnou i slibovanou,
po dnešním dusivě rozžhaveném celém dni,
snad se k nám krůpěje chladivé ty dostanou,
naděje na osvěžení dnes už zřejmě poslední...

Velké kapky tlukoucí do parapetu směti slyšet,
celou dlouhou noc až do zítřejšího rozednění,
tak pěkně prosím, milý dešti, začni vážně pršet,
z toho vedra je nám některým fakt na zbláznění...
Snad ani pohlazení v tom horku příjemné není,
když ruka po upoceném těle klouže zas rychleji
pak ještě větší touha je po odpíraném osvěžení,
na nějž máme zatím jen chuť a vzdálenou naději...
Ani koupání neosvěží, když Slunce paprsky proniká,
hluboko do kůže, jako jehličky nad ohněm žhavené,
vanilková příchuť ze zmrzliny hned rychleji už uniká,
nechladí ani dříve studené plochy velkého kamene...
Tropická noc před námi rozvírá pouze pohled jasný,
na třpytivě rozzářené nebe s hvězdami bíle svítícími,
po větším setmění bude to určitě pohled zas krásný,
s pocity v té době i mysl lidí postupně zas krášlícími...
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Na obloze není snad jediný mráček znát,
jen mravenci běhají čím dál víc zběsileji,
možná vědí, proč se mají rychleji už hnát,
třeba se chtějí v mraveništi schovat raději...
I ptáci pomalu po prudkých náletech utichají,
asi se tím podvečerním šílením svým unavili,
možná si vzájemně horká peříčka pofoukají,
aby se i bez větru alespoň malinko ochladili...
Lístečky máty do čaje zeleného naházené,
alespoň příjemně provoňují pokoj vyhřátý,
Beethovenovi tóny dnes zdají se uhlazené,
snad ani ten klavír není ve vedru rozesmátý...
Asi zase z horkosti pomalu a tiše blázním,
když na zádech cítím dotyky horkých dlaní,
nejspíš těch Tvých o kterých celý den sním,
protože právě Tvoje dlaně mne nikdy nezraní...
Dnes v hlazení Tě možná za chvíli zastoupí,
ta temná noc, co za okny už se přichystala,
možná mi pár stupňů horkosti z těla uloupí,
abych zas s novou chutí ráno čiperně vstala...

Snad dnes večer místo těch doteků lidských,
bych objímání větru a deště raději tu přivítala,
nebo ovívání od křídel bělostných andělských,
abych ten hrozný žár z těla na čas už dostala...
Nepřichází déšť, vítr ani Tvoje něžné hlazení,
snad až při Úplňku se mi něco z toho vyplní,
těším se na Tvoje nenápadné jen přicházení,
s nímž se mi zase spousta mých snů splní...
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Sázím se zrovna dnes sama se sebou,
zda nohy mne zítra donesou kam mají,
zda mi splní sen se splněnou potřebou,
když dnes protesty celý den jen podávají...
Jak ráda bych se byla připojila k průvodu,
Sokolů jdoucích dnes městem radostně,
po 150 letech mají k tomu hodně důvodů,
tvářit se na sebe vlídně a snad i šťastně...
I já k nim kdysi patřila, než jsem utekla,
k turistům, co do přírody víc mne lákali,
a dnes netuším, co bych nejspíš řekla,
kdyby i na mne jen malou chvíli čekali...
Uzavírám tedy soukromou sázku svojí,
o hvězdný pohár se sluníčky naplněný,
tisícerem kapek dešťových jen v mojí,
mysli, i pro mnoho jiných sen splněný...
Vyhraje tedy Slunce svým žárem denním,
nad osvěžením, co déšť by mohl přinést?,
nikdo se asi nezbývá tím přáním všedním,
aby po vlahém dešti mohly květiny kvést...
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Proč dneska jsem měla chuť někam jít,
nejspíš tam, odkud se lidé nikdy nevrací,
proč snažila jsem se ještě cokoliv najít,
pro radost, pro štěstí, či jen pro inspiraci???

Odpolední tesknota sama pak rozhodla,
o prožití chvil v marnivém rozpoznávání,
když člověk se jednou zmateně odhodlá,
ke všem svým uloženým zprávám vymazání...
Přestože smaže vše, co ho dřív obklopovalo,
v myšlenkách spousta z toho stále zůstává,
i když v další den už nechápe, co se tu stalo,
ve chvíli najednou sám sebe chápat přestává...
Chtěla jsem smazat své vzpomínky dřívější,
jenže jsem zjistila, že je to docela nemožné,
v hmoždíři zničit kámen je jistě tak snadnější,
než zapomenout na svoje zážitky kdysi možné...
Asi proto jsem chtěla odejít tam do nikam,
kde bych už jedinou vzpomínku nehledala,
ale když k nim stále jen nepatrně pronikám,
asi bych se k tomu svému kroku neodhodlala...
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Marné čekání na slova, že ještě brzy je hnít,
v jámě se spoustou kypře sypané zeminy,
v těch chvílích kdy už chci slyšet jenom znít,
andělské varhany a mít duši zase bez viny...
Ty nepospícháš dnes za mnou, ani netušíš,
že všechny mosty a lávky za sebou už pálím,
je možné, že se to mně ani nikdy nedozvíš,
a svoje sny ani plány ani Tobě už neodhalím...
Ani dáma, co s ní zítra mám smluvený sraz,
netuší, že mne uvidí docela jistě naposledy,
tak právě v tichosti se mi odejde odtud snáz,
když nebudou mne zrazovat lidské pohledy...
Až odejdu pryč, nejspíš nikým nehledána,
uzavřu za sebou své knihy jednu kapitolu,
možná navěky zůstane tužkou rozepsána,
vedle ní ležící na pevném dubovém stolu...
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Chybí mi snad zmoknutí v dešti chladivém,
k získání nové chuti po životním cestování?,

nebo snad touha po něčem tak spolehlivém,

