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„Rozdělí svými prsty, znásilní dvě jemné larvy.“
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Lavičky obrostly břečťanem.
Našel jsem pecku v měkké dužině,
placentu a zdřevěnělý ret.
Vzpomínáš na mě a tvá hlava je plná náhražek. 
Tma v těžkých chomáčích
klouže po trávě, na zemi leží dřívka.
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Chlupy mi na břicho napsaly písmena, 
vzkaz z polosnu, že dole na nohou 
rostou lesy,
že stromy odpluly zpátky do lesa.

Kůže se provlékla nocí.

Záhony svázané řemínkem visí na oknech, 
ráno se skrývá pod zemí.
Obrazy bloudí dutina dalšího procitání.
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Nad mou postelí se rýsuje stěna s dvojitou ženou: černé jsou obě 
strany – jedna večerní, háčkovaná a jen nedbale prošitá, ta druhá 
těžká a hladká jako důkladně nalakovaná stolní deska: přiléhá na 
mě, když se noc překlápí, a tlačí mně na oči. Přitom mi nehnutě 
stojí na nohou. Pak se otočím: její lehčí, háčkovaná strana mě tiše 
ovíjí a stáčí mě na bok. Ale na který? Kyčle vystupují na obou stej-
ně.

Ani hlava netuší, jak si ustlat ve vlasech, které se rozestlaly všude 
kolem.

Jaká výmluva by mě mohla utěšit? Co jí pošeptám? Vím přece, že 
co je dvojité, znamená: zranit se. Dlouho jsem hledal, a teď to na-
cházím vepsané v jejím úzkém obličeji.
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Dnešní sen je můj „trojjediný prst“. S druhým se nesnese.

Když usínám, snažím se udržet tmu. Vystrčím ruku, ale jestli mě 
budeš držet dlouho, budu tě nenávidět. Mé oči se otevírají přímo 
do dechu: tvá láska mi staví svou kuklu.

Jsem duchovní krab, když přicházím z boku, překračuju kopec.
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Sám na sobě… je to, čím musím začít, když si představím, že mě 
někdo pozve k sobě. Zpočátku se zdá, že k sobě, později se možná 
ukáže, že je to místo, kde prozatím zůstanu sám.

Ten pocit, který se nemění: mohl by být příjemný?

Když zatlačím na oči, tak aby bříška prstů doléhala až na víčka, oči 
se zatemní. Hlava, která nevidí, ani nepřemýšlí. To napůl skryté 
místo, kde jsem nikdy neměl být sám, jsem objevil sám na sobě.
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Čtyři piškoty označí můj satanský čtverec
v slatině lupínků v studeném mléce.

Svítání to osvětlí dokonale:
Muži, sahejte na sebe, usínat budete sami. 

Tvůj včelí kožíšek zůstal bez vosku.

Nějaká měkká ústa mě pozřela
a jiná hluboká kůže mě teď hostí. 
Strach, který kouše do prstů.
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Když ve snu zaznělo: „Teď, a už navždy, budeš sám jen s plátkem 
masa“, musel jsem si říct: jako s rozváleným polštářem. Cítil jsem, 
že také polštář je dohněda, že je to velký plátek masa, na kterém 
spím. A napadlo mě, že kdybych se náhle zcela rozpoznal, už bych 
se nikdy nenechal dotýkat. Potom když milovaná bytost spí a já 
k ní nemůžu, noc mě přelévá jako omáčka. Mezi nás po lemu po-
krývky pozvolna sjíždí plátek, o kterém teď už vím, že je k snězení, 
ale nedá se jím projít.

Obalím se do plátku, který mě trápí. Beru si vzpomínku, která mi 
nechutná, svůj velký okvětní list, po kterém chci, aby vyšel z těla.

Během noci si vzpomínám na kousky dušeného masa, jak je na 
troše mastné šťávy připravuje tvá matka a já je pak – sám – jím 
v domě, kde žije sama.
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Lišejník v zimě a strach v bolesti 
příjemně utěsní své úzké žlábky. 
Také oblečení se posouvá blíž.

Čas se úží na dotek rukou,
na tmu mezi prsty tenkou jako vlákno.
Na dotek řas, když se nedívám, 
kde jsi.

Procházíš za tmou,
čekání konejší
společné, potichu splétané tělo.
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Dech a protidech strachu ze zdvojení, 
dva spící dechy zdvojené samoty.

Dvě vůně ztěžklé rohožky ve tmě u dveří.

Když jsem žil s krtkem, jeho prožitky 
byly až příliš skutečné.
Tma pro něho byla vždycky temnější, 
kdejaký náznak díry,
ráno obklíčené tunely buzení
a přehrnutým přáním
setkat se, v zemi, jako nitě se tkát.

Květináč tvaruje svoje kořeny.


