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Cesta v mlíce
Jedu v mlíce,
pálí mě líce.

Zahalená do závoje
víc už spatřit neumím.





Rýha
Dal sis mě do poličky

a díval se.
Jako na fotku z mládí.

Tvoje vrásky se prohloubily
jako rýhy v zárubni vchodových dveří.

Moje mládí
jako trofej tvého sebevědomí.

Jako pohlednice z dovolené v Jugoslávii.
Jako obraz od Alfonse Muchy.

Seskočím z poličky.
Cestou pohladím rýhu.

Ani se neotočíš.





Městský smog
Smog mi natek do ucha.

Nebolí to.
Ale v nosu šimrá.
Nimrá se, nimrá.





Pssst
Vypni hlavu

a poslouchej.
Co říkaj?

Napovídaj.
V explozi za pár let

možná najdem odpověď.





Návštěvy
V objetí

se sbližujeme.
Příliš mi nevoní.

Je chladná.
Neústupná.

Má záchodová mísa.





Vím
A teď už to vím.

Nebolí to.
Jen se trochu chvěju.

Tady, v pološeru.





Červ s tykadlem
Červíček

brouzdá se svou cestou,
tykadlem lechtá

chřtán starého opilce.
Stopa v písku.

Zvláštní.
Prodírá se zrny

s mírnou bolestí.
Ani nemrkne.





Hvězdo...? 
Hele, hvězdo na nebesích, můžu si něco přát?

Ať je zítra lepší den.
Nebe je modrý, beze šmouh od šedivých mraků.

Vítr odvál zbytky prachu – malý částečky těch nejmenších smítek.
Dám si na stranu ofinu a umyju si hlavu.

Hvězdo, mohla bych tě poprosit?
Prostě jen buď.

Zůstaň. – Tak, jak jsi.
Já tě beru. – I když jsi jen v noci, někde v dálce.

Schováváš se – a mně se chce bát.
Probudím se – a ty nejsi.

Jako by nebylo nic.
Ale ono je.

Zůstaň.
Aspoň na chvíli.

Chci se dívat, jak pomalu mizíš.
Zavřu oči.

A ty jsi pryč…





Do vesmíru
Vystřelte mě na Mars! 

Nejbližším raketoplánem, 
co poletí okolo. 

Jako Lajka 
odletím za nebesa, 

až mi shoří hřebínek. 





Vzpomínka
Vy výškách špičatých věží,

s bílou paní,
držím její vlajku.

Za břízou,
kde se ptáci honí,

zobáky klovají do vlastních pírek.
V okapu vysychají poslední kapky po dešti

a trámy starého domu
se zelenají plísní.

Přesto, přesto přese všechno,
pojedu sem znovu za pár let.

Abych cítila ten vítr,
který čachral moje vlasy,

když mi bylo pět.
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