
Jsme vazaly svých slují 

 

 Tak jako trestanci chodíme stále v kruhu 
pro více svobody se uzle utahují 
Měl nám být předán cit – a rozum jít jen k duhu 
Plácnutí do vody. 
Jsme vazaly svých slují 

Spojeni kameny, jež dotáhnou nás na dno 
pak stačí zatleskat nám bystře nevidomým 
Každý jak zmámený čeká, až hradby padnou 
hledíme na lesk a ne na svit, jenž se lomí 

 Jsme sebe odrazem – tvář Doriana Graye 
 v přítmí se zasměje a divně zapitvoří 
Zimou už modrá zem a prochladlá se chvěje 
Topí se naděje – a vytrvalost moří   

Tak jako trestanci jsme připoutáni ke zdi 
 nic s námi nepohne – již jsme tak asi zvyklí 
S typickou razancí čert na praseti jezdí 
Prý potom – nebo hned? 
Jsme zdatní v kutí piklí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Má přece volbu 

 

Může se snažit, poulit dětské oči, 
může se stavět třeba na hlavu 
Chlad zvládne hravě zmrazit zábavu 
zima jde z paží, běží po úbočí 

 Pěstounské ruce nikdy nezahřejí 
všechno jí berou, vše jí odepřou 
v místnosti šero, kde se dveře přou, 
je v roce tucet různých beznadějí? 

 Zase ji vrátí, zas je odmítnuta 
proč lidská srdce dokážou být krutá 
že pro ně dítě je jak starý šat? 

 Zase ji vrátí, už je po záruce 
Mrazivě pálí tyhle chladné ruce 
jež měly vílu zahřívat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Když pohyb nikam nevede 

 

Kyvadlo kmitá, kmitá mezi stíny 
doprava zleva, zleva doprava 
s Adamem Eva si zas pohrává 
hladově sytá bez pocitu viny 

 Nenávist tryská, tryská z tupé víry, 
že jen ti jedni budou spaseni 
v norách se bední – ono zase nic 
jeden má zisk – a druhý jenom díry 

 Kyvadlo stíná čas – a jenom chvíli 
zůstane v bodě, kdy se nevychýlí 
hned nato opět odletí 

 V kruhu se chodí nejspíš do ztracena 
na nás už hledí jen tvář odvrácená 
ta tvář všedního prokletí  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beznadějná 

 

Holé jsou svahy nad Vltavou 
do oken bezmoc ťuká morseovku 
sama zas přes noc láme další krovku 
leží a prahy jsoucna plavou 

 Nejedla sousta, zbědovanou 
však plnou vzteku, který neuhasl 
nechali z fleku stranou, anděl žasl 
uviděl chrousta, slzy kanou 

 V trubicích nit, jež drží při životě 
bolest chce znít v té neprostupné hmotě 
jako tehdy – v bříšku 

 V trubicích stisk, jenž hatí každou cestu 
Osud? Či risk? Již tiše, bez protestů 
usne na Františku  

 

 

 

 

 


