
Můj Pan není na nebesích
ale skrývá se v lesním houští

(18. 10. 6)
Měl bych si psát své myšlenky
psát stále čitelněji
pak vydat sbírku
a radovat se z korun
měl bych si snít 
a pod vousy
šeptat jen stromům?

Člověk píše jenom pro to že nemá s kým si popovídat
a pak si čte a povídá si sám se sebou
anebo doufá že si jej někdo bude číst a tak si s ním i povídat
jen touha vydá jeho myšlenky a řádky světu
a pak si všichni povídáme
přímo anebo nepřímo

Helena Marie Tarkó: Úlety ve dvou
Těmi verši zní závislost
A prosvítá lásky svit
Touha je nadnáší
A nedá mi to nic
Sám rozkvétám
A sám se rozvíjím
V plný květ

Báseň je odjakživa subjektivní
Někoho tlačí na mozek 

a nosí tužku s papírem 
po kapsách

Z někoho proudí jako láva ze sopky
A někdo ji rodí



Podobá se
Zelená smršť
Jde ve mně
V tom je to tajemství
Když si sedneš a chceš psát básně

Máš milion malých služebníků
Ale lásce Lásce neporučíš
Klid v zelené oáze
   A pak smích 
      víš?

(19. 11. 06)
České múzy
My jsme královny času
hledáme naši cestu
Ve světle zeleného snu
oddej se kráse panovníku

Rád bych
na kachličce skákal
až do nebe
k bleděmodré dálce
protože Duch tíže
pláče a skřípe
zuby
mně naschvál
a pro všeobecné blaho

Černobílá kočka křehká a jemná 
pod podzimním obrazem
tiše sní
o ráji
Divočině s podzimními
listy



Verš padal do stok
po tisících
Duše se třpytí
tisíci střípky
Našel jsem domov
v červené barvě vodovek
A Viola sama doma
jako pod stromem sníh

A jedeš tramvají
a nikdo se neusměje
jen aby kámen zůstal na kameni

Děti se točí 
korálky se usmívají
falešné tváře s práškem
Elfové spí
Modré sny nad jezerem
Pro tvé oči

Je to pro mě čest 
když ti můžu tykat
Chvíli snít
a vedle tebe dýchat

Jsem básníkem ticha
Sbírám střípky štěstí
A maluji obraz něhy
Hledám tvé oči
a vím že 
toho zas tolik nevím
A tak čekám

Chce to mít velkou trpělivost
napsat Zámek
žít s ním a žít v něm



Úsměv na tváři
stéká mi k oltáři
Hledám tě v hledáčku
Nadám ti
ne lásku

(30. 11. 2006)
Směsný odpad
je směšný
To ale až od té doby
co jsem jej přestal používat
Směšná je marihuana
Směšný je cukr
Směšné je přecpané břicho
Směšné jsou oči unavené knihou
Ale život
Život je úsměvný
směšnosti plný a prázdný

Slunce se dotýká tvého kolena
žiješ a píšeš doslovně
na zbytky papírů
aby jsi zachránil Strom
Strom života se raduje
a ty s ním nebo on s tebou
Hledáš chvíli ticha proto třeba
jestli život je tichý pak najdeš
pak jsi našel
Kolem tvého srdce pavučina otázek
A víš že jsi našel že Ty jsi Já
že Já jsem Já a co dál
Život ti poví ponoř se do ticha
A tiše se raduj slovo je tady
Radši se přestaň ptát a raduj se z Radosti



Jsem básník ticha
co maže svoje básně když zešednou
a píše s barevnou náladou
ptá se kdo je a říká vše sebevědomě
ikdyž se stydí své studené povahy
když hoří svou hořkostí
a dělá že smutek ho spolkne
chudinka malá za chvíli sám
někoho spolkne
ale proč vlastně
lepší je být vánkem na rtu
ohněm v srdci a odplout za svým
posláním a tvořit
A

Když chci být rychlý
Schovám se do země
Země všechno ví
A třeba ti to poví
Když ji pohladíš
A zasadíš strom

(1. 12. 2006)
Jsem spíš David Tichý
než kdo jiný
rád se směji
a jména přeskakuji
Jména značí
jako borovice v předzahrádce
beruška ztuhlá na tužce
červené mraky v dáli ráno
Jména byla studánkou duší
Mohl jsi z ní pít 
a vědět
jak čistý je pramen



Řekl bych
svlékli se
naháči
podzimní stromy
pro ně je to však
přirozenost
věčná nahota
zatímco umírají
každý podzim
život odchází
a zase přichází
život a smrt
víš
krásná lež
znám věčně zelené stromy
věčný život
nejen duše
ale i těla


