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Harkonnen

bøíza
Chvìjivé ticho mlèících hvìzd
nad jezerem zrcadlícím tùò
mirá na zèervenalé obloze
na bøehu Leny zdechlý kùò
jetì mu záøí v oèích
pochodeò smutku a høích
Tam pod bøízami a topoly
Mé srdce v raelinì tlí
kosti rozházené po poli
úsmìvy ztracené v údolí
té pusté øeky Nìvy
kde zaly zbytky nìhy
Moje krev se rozlila do moøí
do slaných pìn Tritónova hrdla
ta krev ve vlnách dosud hoøí
Má kùe na èerný kámen ztvrdla
splývám tìsnì pod moèálu hladinou
svázán oèima s ponurou krajinou
a epotám bublavou píseò o snìní

Hodiny
Èerná noc protekla oknem do pokoje
kdy tváø úplòku seral cár mraku
Slyet je jen tlukot hodinového stroje
mého srdce
Roztrhané záclony u oken
bezhluènì tøepetají svými stíny
Vykalávám z due èerné zlem
inkoustové pavuèiny
Svírám ledovì èerný kámen
køeèí staenými prsty
Ze rtù splývající .. Amen
uvadá ozvìnou
Ticho nad tichem ve skøecích meluzíny
Hrdlo mrazem drtí
Jeden za druhým pøicházejí stíny
Køikem vìtru smrti...
Míjí mne bratr a míjí mne syn
Vrada jim tanèí v oèích
Na stole leí zvadlý blín
a malá, chladná ruka
ve které tma rozpuká
Hladí mne po srdci

krematorium
høbitovy... dlouhé a nekoneèné øady rovù...
kolem kterých se krásnì prochází
za padajícího veèera sychravého dne...
detník pod paí.. a mrholí...
...je u noc..
a z komína lehá plamen

Procházím edým soumrakem
èernou kvìtinu pokládám
na hrob dnenímu dni
mozaikou citù rozkládán
na ostré støípky beznadìje
...
Mrazivá mlha objala hvìzdy
sevøela mou dui stínem
èernoedé vechny cesty
po kterých jak asfalt plynem
do ohnì velké pece... jak høeje...
HØEJE!!!

tepy

Kvintessence ivota buí mým tìlem
jak Thorovo kladivo po nebesích
Ïáblík se chichotá horkohorkým èelem
a démon Èerné propuká v smích
obèas - pro ochutnání kousku dechu
kterým na mne mluví Smrt
(..jen.. vydret ty údery...)
Vlny vysoké a do nebes
Zvedá proti mnì lítý bìs
Snovì pomalu mne zalijí
Chladem lehounce zabijí
Srazí do pusté tajgy vìènosti

socha

Na víèkách usedlo mi jíní
vloèka po vloèce z mrazivých hvìzd
chladivá socha na cestu stíní
mocnou rukou svírám její pìst
a drtím ji v objetí
poprvé, podruhé, potøetí
...drolí se v prach
jako minulost
jak marný strach
uvadá... mizí
a mùj oblièej cizí
zkamenìl

tíha
Lesklá èerná kalu
a pod ní otisk boty
otevírá dveøe do nicoty
Noèní lampy vyhasly
a daleko, daleko svítí Mìsíc
do prázdných oèí kamenných svìtic
Vedlejí ulicí projelo auto
zavíøilo tichem noci
pinavou vodou plnou nemoci
Nebe se zavøelo
pohoøím z bouøkových mrakù
na nich socha mrtvého shlíí k torzu vraku
Jedno tìké gesto
rozbije pøehrady olovìného nebe
jako mé srdce vzpomínky na tebe
V pøívalu tìkých vod
procházím pustými ulicemi
slouím jak bleskosvod
pro zmuèenou zemi
pro oèi neèlovìka

vodopád
Rozdal jsem teplo svého tìla
kadý si s sebou odnesl kousek
topím se v moøi noci, era
zpovzdálí patøím na andìla
Ve vodopádech èerné tmy
máèím z paprskù støíbrný fousek
mé kdysi lidské tìlo tlí
tam nehluboko v nebesích
Z propastí mého srdce roste strom
tam, kde veliký nec kosou sek
uprostøed mrtvé hrudi hnije zlom
z hrdla se dere bublavý ston
nad ztuchlým hrobem zhaslý lampión...

Jsem bytost erosvitu. Rodím se za mlhavých
soumrakù a procházím nocemi bez Mìsíce, pod
baldachýnem mrakù, i v chladivém tøpytu hvìzd.
Rád se dívám na kapky veèerní rosy záøící v
pavuèinách nataených mezi lístky rùí. A jen tehdy
vycházím do svitu úplòku, kdy jsem obklopen
temnou zelení májových stromù.
V mých vzpomínkách tanèí vítr na listech stromù,
svìí zeleni zbrocené krví nadcházející jesenì.
Lehounký vánek povídá mezi vìtvemi zalitými
sluncem èasného odpoledne - a babí léto probouzí
v mladých duích touhu. Ach Vesno, Tvé mivé
probouzení dne a úsvitem ovìnèené vrcholky
hor...
Støíbrné kvìty èasu raí mi na spáncích - a ticho
nedìlního odpoledne høeje mé znavené srdce. Ale
to jen zapráené listy knih pøevracím - v altáøi
svých vzpomínek.
Teï obracím nehasnoucí oèi vstøíc pustým pláním
nocí; tak, jako jsem býval bytost svìtla, nyní
poznávám krajiny soumraku. Dnes znovu vítám
krásu první hvìzdy, pøíchod ranních mlh, kdy
sestupují po úboèí hor jako jarní záplava. Znovu
voním, jak vychládá teplo vlèí stopy na snìhovém
dechu zimního veèera. Dívám se, dívám, jak kopce
ubíhají do zasnìených plání. Stojím na vrcholku
hory - a jiskry hvìzd zaíhají ledové krystalky ve
vìtru. Uprostøed temných plání naslouchám, jak
vítr pøesýpá zrnka èasu a po propadlých tváøích
mne hladí èerná køídla krkavcù.
Jsem píseò hory, dech èlovìka, tvor erosvitu.
Procházím íráním a mùj tichý úsmìv se rodí za
soumraku. Jsem èerná skála úcty, omelá detìm
lásky, skropená chladem úsvitu. Jsem krása tmy a
nádhera era.

