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s tebou

Kroky svoje jsem potkala
šly světem dlouhý čas
vozíček táhly za sebou
vozík podivných krás

Kameny šiška prstýnek
na žlutém papíře psaní
ještě se vůbec neznáme
schoval čas oči v dlaních

�
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Kyvadla po lese

Čas kyvadla si rozvěsil
do lesa nad pařezy
a nožík z kapsy vylovil
na hůlku na zářezy

Když kůru sloupneš, zasvítí
svým bílým tělem strom
když o hůlku se podepřeš
nepotkáš v poli hrom

Čas na kyvadle vozí se
jen sem a zase tam
kůra mu leží u nohou
na nic se nezeptám



Kocouří stezky

Kocouří stezky v křoví nevidět
lístek se zvedne spadne zas
Ve stejném křoví ptáci se narodí
v trnkách je spousta divných krás

Kocouří stezky úplně tajné jsou 
spletené větve tají dech
zavře se den i houští se zavírá
kde jinde spát než ve hnízdech

Kocouři plotem do houští mizejí
ptáčci vyletí vzhůru
křoví se zavře a den se začíná
v dlaních zadřenou kůru
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řeka

řeka je za noci plná barev
šaty si schovaly pod rákosí
v čepičce černé tichounce tančí
prstýnek měsíční tajně nosí

řeka za noci barvami přetéká
větrem si češe mokré vlasy
kraječky při kraji vlní se, špitají
hedvábnou šálku obléká si

řeka je za noci plná barev
přes nízký plůtek skočily
hudba se nadechla do hloubky zaplula
nad řekou zpívají motýli



Otázka nad řekou
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abrahámovo ráno

Byla noc plná spousty hvězd
teď ostré slunce zrána
písek v kolébce nasypán
ve starém srdci rána

V tom srdci chodí Hospodin
jak kdysi chodil v poušti
a písek pořád přisýpá
odpouští, neopouští?

Zvolna stoupáme do svahu
s dětmi co kolem běží
a ptají se a běží tam
kam my můžem jen stěží

abrahám těžce stoupá výš
smutné srdce však mlčí
tlukot jeho už neslyšíš
křičí tu stopy vlčí
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Izák, abrahám, Hospodin,
každý má cestu svoji
do kopce cestou nevíme
že beran se k smrti strojí
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ohlédnutí

málo jsem trávou chodila
a málo ke studánce
pozdě lovila lišaje
z hrnku. nevila věnce

málo se ptala stmívání
jak dlouhá bude noc
a nezalila zahradu
a věcí měla moc

málo jsem ptáčat vrátila
maminkám do větví
málokrát se šla podívat
jestli už děti spí

málo jsem prošla strmých cest
přesto na vršku stojím
Hospodin se mne nezeptal
proč dolů s ním se bojím
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málo jsem byla na dešti
na kopec padá stín
do mlžných mraků pode mnou
už skočil Hospodin
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Kříž v kuchyni

mami mucha na pánbucha
sedla si což nevidíš?
pod stolem malá dcerka volá
nad tím stolem starý kříž

sedla mucha na pánbucha
na jeho nohu dřevěnou
Pán Bůh na hrnky kouká shora
těžkou hlavu má skloněnou

na stole miska osamělá
mucha i dcerka na sadě
někdy Bůh s námi nad snídaní
a někdy zase v zahradě



Ranní čaj
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Kde jsem

nesedím v koruně
nebydlím v kořenech
nepláču ve větru
nepotkám liščí dech

Káňata za lesem
očima blýskají
nejsem tam neslyším
jak dlouze pískají

nevím a netuším
co měsíc myslí si
proč mlha klopýtá
uléhá na lesy

neběžím do polí
kam touha žene se
do lesa černého
ach také nechce se
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K podzimu

mráz prudce popálil
léto na zápěstí
pohlédli na sebe
a seschly ratolesti

léto nám slíbilo
vůni a těžké plody
zklamání vzdychlo si
v hrnečku na jahody

V hrnečku při kraji
jahoda poslední
tak jako každou noc
ráno se rozední

léto má dlouhé copy
mráz tenký kabátek
čeho se pan Čas chopí
neumí nazpátek
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Pod kůrou

navečer když se stmívá
je kůra stromů stará
a už se neusmívá
jak uměla to zjara

Kdo všechno v kůře bydlí
to jenom potají
pod křídly ptáci skryjí
mravenci šeptají

navečer když se stmívá
hubené stíny kráčí
kůra si píseň zpívá
život je křehký, ptačí
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Pokoseno

Kudy jsem šla
tam vonělo seno
vzpomínky křehké
na život krátký

rosa a kobylky
smutno ve stéblech
hluboká země
a cesta zpátky

Kamínky bolely
tráva si vzpomněla
mlha déšť hvězdy
vozík za vrátky

Kobylky ztichly
pěšinky myší
louka je z kopce
čas zaťal drápky



noční písnička

Bosá a v noční zahradě
slyším jak hruška padá
ve tmě jí země na sadě
nastaví měkká záda

Za noci spadne i jablko
do hluboké trávy
bolí to. Chvilka bez dechu
a větve zvednou hlavy

tma něžná je, říkala maminka
a já se tolik bála
až jednou u mé postele
krásná princezna stála

neboj se, ve tmě přichází
princ do života tvého
řekla a rychle utekla
abych byla jen jeho
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a od té doby za noci
jablko do mne spadne
princeznám není pomoci
princ nepřichází za dne
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nezvaná návštěva

můj život zvedl hlavičku
klobouk si nasadil
neb do zahrádky, do dveří
vešel mu krokodýl

Podivný pán, co nepatří
do kuchyně či síně
hned ke kávě se usadil
a zatvářil se líně

Ulekl se život můj
že už tu zůstane
zpod klobouku se odvážil
ach pane, ne, to ne!

Krokodýl svrchník přehodil
a zmizel ze dveří
někdy se dá zas nadechnout
někdy se nezdaří
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Zralé hrušky

myslím že sedím
v koruně hrušky
ptáci mi ve vlasech
klovají

najednou ulétli
domů jdu pěšky
zadními vrátky
potají

V síni jsou košíky
zlatých hrušek
zlaté v nich ptačí
zpívání

Jeden pták ze všech
v hlavě mi zůstal
dozpíval, vděčně se
uklání
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Had ve stráni

Kameny teplé od slunce
pohozené v stráni
s kobylkou hnědou na ruce
vdechuji klekání

trávy se k spánku uloží
i člověk chodí spát
ve studánce pod osikou
stočený leží had

Had a ledová voda
život se zastaví
za poledne jak potok
vplete se do trávy

s hadem to snadné není
leká mne v slunci poledním
a když noc chladné ruce vztáhne
spolu s ním zkamením.



Pohádky o hadech
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narození

sudičky už stojí
v ranním lese
ještě z něj nesmí
na krok ven

Když zralou jabloní
zatřese se
jablka spadají
na černou zem

Ve tmě je hvězdy
všechny snědí
zpívají, září
do noci

Pod nimi nový
člověk se rodí
není mu není
pomoci



27

nad ránem ztichnou
matné hvězdy
sudičky běží
pěšinkou

V náručích dárky
tajné a navždy
člověk se potká
s maminkou
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Zvečera zrána

Hospodin nebe rozkrojil
na stráni pod ním my
stáli jsme trávy ležely
od jara od zimy

na půli nebe den
na půli nebe noc
láska nad propast letěla
my za ní na pomoc

tolik jsme chtěli uvidět
jak se ptá jaké má oči
co snídá a kam pospíchá
jak lístkem v dlani točí

a zdálky jenom dotknout se 
a bát se že se lekla
stráň prudce s námi točí se
krása se ve tmě svlékla



trávy chytaly do sukní
ticho a první slzy
láska jak nic jak svítání
ach ráno přišlo brzy
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V jablku svět

nebe je celé veliké
člověk jen v koutku světa
svět do jablka schoval se
racek nad mořem létá

Vítr přespává v osikách
zvonky jen v noci zvoní
koníci kolotoč roztáčí
borůvky v lese voní



Zima

V hlubokém bílém sněhu
hluboká bílá noc
bez lásky nevzbudíš něhu
bez krásy těžko moc

Hluboké stopy necháváš
ve sněhu tuhá zima
tající čas je celý náš
jak dítě roste z klína

Bílý je kraj i ticho bílé
voda se do sněhu schovala
a mráz má křídla, mráz je chvíle
která se nikoho neptala
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Větrná říkačka

Vítr se v trávě rodí
ve větvích ořecha
žene se s bílou lodí
vtom náhle nespěchá

Vítr spí pod kamenem
divnou má těžkou skrýš
a plachtí pod havranem
pak pryč vyletí, výš

Vítr se splétá v cůpky
přichází z hor a řek
lidské pohání loďky
teď zajíc se jej lek

Kam si dnes vítr lehne
večer až dobouří
když v hustém bezu černém
černí spí kocouři
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lež

Pravda ucouvla
jen cůpek a sponky
a očima
se zeptala

Vlaštovky ulétly
a prchly srnky
ne zvenku,
zevnitř klepala

Pravda se lekla
střevíčky v louži
den včerejší 
si chovala

V rukou svých tiskla
to co mne souží
o tichu tiše
zpívala



34

mlha

Kůň v noci v mlze
není vidět
a přece tam tak strašně je

Velikou hlavu
tělo hřeje
pomalu kráčí do stáje

Kůň v noci v mlze
není vidět
chlapík můj strach jej osedlal

Vyzáblý bosý
přes oči šátek
putuje tam kde kdysi stál

Kůň v noci v mlze
sklopil své oči
napil se cestou z pramene
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V mlze se svět
přestává točit
Bůh pláče slzy  kamenné
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Větší

Je křehounký zvonek
však řeka v něm proudí
je oříšek malý
však roste v něm strom

Je moje duše
však svět se tam schoulí
je tvoje krása
ach jak v srdci hrom

Je pomalá želva
v ní prastarý čas
je veliký Bůh
a vymyslel nás
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Přes potoky

Bojí se děti
andělů strážných
velikých křídel
nocí tmou

Bojí se děti
však v časech vážných
naprasklou lávku
přeběhnou

Bojí se děti
sklepních skřítků
do černé tmy si klekají

andělé po špičkách
ti co jsou jejich
hvězdy jim pasou potají
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obrať se

Ďábel číhá za květinou
za stéblem trávy schován
ač strašně nahý barvu má šerou
nezrozen, nemilován

Čisté se vody nenapije
čerstvý chléb nikdy nekrájí
bez touhy siré myšlenky kuje
a stále jenom při kraji

Však dlouhé nohy dlouhé ruce
a tak nám stále v patách je
otočím se však náhle, prudce
Koníčka vedu do stáje
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Prchavá chvíle

Běhal anděl
dlouhou trávou
v té ostré trávě bosý

rozřezal si
nohy o ni
zbyly tam kapky rosy

Ztratila se
krásná paní
její anděl ji hledá

Celý život
byla blízko
krásná křehká a bledá
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strachy

Přiběhli vlci
blizoučko k vratům
a vrata zaskřípěla

Zpocené vlasy
dětem ve spánku
odhrnula jsem z čela

Přiběhli vlci
ale až k ránu
vrata jsou z dubových stromů

svítání nad námi
vlci před vrátky
kudy teď kudy domů



Vlci v brance
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touha

dvě bílé husy jsou na rybníce
jedna a jedna v zrcadle
a když ach touha, když chce více
do chladné vody po hlavě

skočíme toužíme obraz chytit
ten něžný obraz husičky bílé
svázáni stužkou přes krk i srdce
tichá a úzká je příští chvíle

Jen po ní vztáhneme, vztáhneme ruce
touha tu chvilku za pasem nosí
přes okraj času se nahneme prudce
plachý byl vodní obrázek husí



43

Za rohem

Proč je ta chvíle dlouhá
za rohem oslík čeká
maria k nebi vzhlédla
kolem hvězd tma ji leká

Josef na prahu stojí
a zas a zas a zas
maria hvězd se bojí
ve světě plném krás

Jak Josef světem jdeme
od dveří ke dveřím
Bůh zas za rohem čeká
ach věřím – nevěřím
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Už je chladno

stromy se v noci svlékly
nahotu na nebe věší
šatečky u nohou leží
černé ovce se plaší

Už slyším křičet vrány
ovce bekají jemně
pomalu kráčím listím
pod ním mi mlčí země
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Když tu nejsi

Když tu nejsi
ostrý vítr v horách vane
nebe tiché k ránu plane
jako když nebyl jsi
jako když nepřijdeš

Když tu nejsi
hlavou těžcí letí ptáci
chvatná pírka do tmy ztrácí
jako když nebyl jsi
jako když nepřijdeš

Když tu nejsi
plachá je noc, plaché ráno
v šeru plaché hlesnou ano
jako když nebyl jsi
jako když nepřijdeš
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tehdy

tančí mé vzpomínky v písku
tančí se svými stíny
drží se v pevném stisku
na srdci hromádku hlíny

Pramínek vypily do dna
v šlépějích v písku led
vzpomínka vždycky je jedna
dotančí – prchne hned

nohy se v písku boří
a když se zastavíš
led pálí studí hoří
stíny jsou ještě blíž

Vzpomínka v očích má slzy
a starou cestu hledá
stín přišel trochu brzy
vody napít jí nedá



Někdy je někde anděl
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Předtucha

Zavřela jsem dveře
venku narostl stín
sníh vane od rybníka
jí kvítky kopretin

ach nebývá sníh v létě
a vítr pod dveřmi
proč držíme se pevně
jsme to i nejsme my

Zavřela jsem dveře
za okny tma stojí
andělé naši tencí
zaklepat se bojí

do křídel se halí
tak jak i uvnitř my
léto si v hrnku hřejem
oni jdou do zimy
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noční bouřka

Za noci přišel vítr
však vězí ve škvírách
zpívá si drsnou píseň
můj koník dostal strach

Za tmy ses ke mně sklonil
vykvetla planá růže
koníček oknem prchá
vichr však nepřemůže

Černý je celý černý
jak bouře za noci
podkovy bleskem blýskly
není nám pomoci
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tichounce

od konečků do konečků
jsem tvoje ty to víš
sova v noci  racek ve dne
proč neletí výš

něha tvoje ve dne spává
v noci hledá skrýš
křídla bílá křídla naše
až se otočíš

Hlavu krásnou hlavu tvoji
vezmu do dlaní
košilku má láska tenkou
v ní se uklání
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Pošmourné ráno 

na kapkách mlhy létají smutky
plaše a tiše ševelí strach
šedé je nebe a šedé jsou vzdechy
lidé se míjí na očích prach

Voda padá tichá a čirá
po kapkách pláče do vlasů
šeptne stranou a sklopí víčka
daleko si ji odnesu

na kapkách mlhy zazvoní světlo
vody se jemně dotýká
do jejich tance šero se vpletlo
to se už ale nás netýká
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Jakoby nic

Ještěrka umí být
jakoby nic
to nikdo jak ona
neumí

Poklady v písku má
slunce na kameni
neřekne nepláče 
rozumí

Ještěrčí životy
jakoby nebyly
jakoby běžely 
od nás pryč

Jen v písku vajíčka
děti když objeví
jen když tam dopadne
červený míč
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Vidíš?

lásko má 
jdeme do kopce
na kopci cesta končí

na stromech 
jablka s hruškami
na větvích hvězdy tančí

sukýnky svlékly
před nocí
zářivé hlavy daly spát

do noci svítit těžké je
lehounké zrána milovat
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o malých dětech

Proč mají křídla andělé
proč děti křídla nemají
snad andělům je nechaly
a proč se na ně neptají

Pršelo a v tu dlouhou noc
oba jsme bílá křídla měli
andělé přišli na pomoc
dlouhými doušky vodu pili

Voda až k hvězdám zvonila
byli jsme spolu strašně sami
pak spěšně děti odlétly
bez andělů a pod hvězdami
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První den

Člověk se narodí
a poprvé usne
vrací se tam
kde dosud byl?

ovečky jeho
pijí mu z dlaní
u studánky
z níž každý pil

dychtivě ptají se
na hvězdy na trávu
jestli v ní vítr
zaslechl

Proto pak člověk
oči zas otevře
pro ty hvězdy 
se nadechl
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Jeřabiny

Člověkem prošel vítr
a zima zavoněla
jeřáb byl ještě zelený
obloha potemněla

Kámen se neodvalí
a řeka zahučí
je těžko přetěžko
jen s větrem v náručí

Pod stromem vítr usnul
a jeřáb prudce vzplál
starý pán košík bez ucha
jeřabiny si natrhal

na zápraží je lavička
na ni už cinká sníh
jeřabiny jsou krůpěje
vzpomínek ve větvích
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déšť

stromy si vzdychly a nad hlavu
zvedly své krásné ruce
vzpomínka kamenná z potoka
voněla ostře, prudce

Prchala dolů paní Voda
a o kámen se rozbila
na kraji tůně ptala se tráva
mokrého pana motýla
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Pán a jeho něha

Kdo je pán
a kdo je paní
paní možná někdy ví
kudy cesta vede strání
kdy se mračna zastaví

Kdo je pán
on něhu pase
pod krásným stromem
v úbočí

Potom jí tvář svou
do vlasů skryje
když paní se jinam
otočí

Kdo je pán
on paní nese
pěšinkou strmou
do hor spát
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Hluboko v duši
ulekne se
když za noci ji
slyší vstát

Kam paní jde
a proč je sama
proč zmizela
zda přijde zpět

Vydechne šťastný
až časně zrána
na stolku džbán
zas točí se svět
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Hlad

Přebrodila jsem řeku
na druhém břehu tma
ve tmě se dotýkají
oslíci ušima

dech jejich zimou nesu
dál ale nevím nic
teplá ach mají těla
a cesty bez hranic

do vody do kamenů
schovali staré slzy
padne tma žízeň přijde
tak vracejí se brzy

Přebrodila jsem řeku
na druhém břehu chlad
oslíci pijí vodu
veliký mají hlad



Oslí mlha
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rozhovor

dlouho se známe
kamínek na cestě
víme jak zrána se třpytí
vody však přesto jsou
divné a hluboké
při dně se rybka chytí

na cestě za námi
rosa i stmívání
slova si kabát oblékla
do kopce s nimi jdem
a s nimi mlčíme
liška do houští utekla

Známe své cesty
kameny a písek
dlouhé louže, v nich sebe
slova co za kopcem
plaše stát zůstala
ticho je hrozně zebe
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Zastav se prosím
ať na ně počkáme
nemají křídla ptačí
voláme mluvíme 
mlčíme ptáme se
slova nám těžko stačí 
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Před andělem strom

Hlasitá slova
balíme do listů 
na strom je vracíme
potají

na vrchních větvích
nejlepší třešně
pro kosy vždycky se
nechají

anděla za zády
před sebou tebe
a třešně na stromě
nad nimi nebe

Bílý byl anděl
za stromem stál
na slova pršelo
říct ses je bál
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nejkřehčí slova
u anděla mám
nechávám kosům
on je ten tam
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V bukovém lese

Ve stromě dřevěná panenka
zježení vlci kolem stromu
ve velkém tanci ohnivém
panenka neví kudy domů

V koruně stromu rytíř trne
na nebi nad ním bouřka šedá
vlci ulehli oddychují
za pannou rytíř cestu hledá

Udeřil vichr strom rozťal blesk
ticho je na mokré stráni
vlci uprchli zpívá vřes
rytíř se k nahé panence sklání



�7

doma

Vlaštovky děti
za letu krmí
kdo křičí víc
víc dostane 

smráká se fouká
ptáci to umí
domov si odnést
my tak ne

máme své hrnky
postele stoly
útržky psaní
vzpomínky

Pěšiny k lesu
schody a schůdky
a v miskách kulaté
kamínky



��

modlitba

rezlá branka
k tobě kousek
písek skřípe
anděl spí

obouvá se
pan strach spěšně
klobouk v ruce
anděl ví
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