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Touha ostrouhá,
zůstane-li planá a
už obehraná.

Už je to jisté:
Čtvrtý Deník haiku mi
oznámil přílet.
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Výstavné domy
mě neohromí. Blesky
a hromy ano.

Proč se rýmují
plomby a bomby? A proč
i s mými tromby?

Neodmítejte
pohřby. Rozloučení je
úkonem lásky.
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Povídali, že
mu hráli, ale byla
to kočičina.



(8)

Pod pláštíkem tmy
zavraždit se dnes prý smí
i mé svědomí.

Je zle. Některé
písně jsou až nechutně,
bezmezně vlezlé.

Proklatě! Dřinou
na mlatě mu teď ruply
zánovní gatě.

Nepočítejte,
jestli se vám vyplatí
žít jako svatí.

Kdenictunic, to
se v ryzí formě sklízí,
oj, v televizi.
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Kdo si vzpomene?
Kdo mi spraví zlomené
sebevědomí?
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Vyrážka, srážka,
porážka. A hrdina
je tu za šaška.

Úřední orgán
a orkán bývávají
rodnými bratry.

Že se tak ježíš,
to tě neopravňuje
zcizit to Jméno.

V rádiu hlásí
přemnožení lasiček.
Nebo hlásiček?

Když v zákulisí
visí na drátku král, je
to revoluce?
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Může obejda
obejít zákon lépe
než vážený muž?

Smát se naposled
může pouze, kdo ví a
nepochybuje.
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Na rodné hroudy
padají proudy deště.
Zem prosí: Ještě!

Troufalé ale,
zve-li tě k souhlasu bič,
to je odvaha.

Střepy se slepí,
ale rozbitá duše
k nicotě kluše.



(13)

K šípku s Leninem!
Mě teď trápí Leniny
popáleniny.

Nejsmutnější den
po nejsmutnější noci.
A jak je zmoci?

Kat se rozkatil,
syn se potatil, rozum –
ach, ten potratil.
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Píšu ti psaní
s příchutí soli. Bolí

to jako sám čert.

Ano, je i poušť,
otravná poezie,
písečná zmije.

Potřebují tě,
lotře. až ti čert otře
profláknutou tvář 
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Jsou ušlechtilé
kočky s rodokmenem, psi,

ale i rumy.

Co s tím, když prý je
zadřená hlasovací

mašinérie?

Dnes poslouchám džez.
Vůbec mu nerozumím,

ale léčí mě.
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Uprostřed zmatků
vodila ho na drátku
od pátku k pátku.

Z velení přišlo
sdělení, že na nás všech

lpí podezření.

Z čeho, to se však
pro utajení dění
nedá upřesnit.
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Pojem člověk zní
někdy hrdě, a někdy
víc než ostudně.

Když tě kdekoli
zabolí, nelež, neseď,
zkus to rozchodit.

Cestou z hospody
hledal důvody, proč by
se tam měl vrátit.

V náladě jsou-li,
koulí kdoulí. Nejsou-li,
v sobě se choulí.

Zpíval hanbaté
písně, že prý jen ty mu
pomůžou z tísně.
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Propánajána!
Po volbách je má strana
zas obehraná.

Krev se mi pění,
že není tu, ach není
nic k potěšení.

Když provokuješ,
nediv se, že dostaneš
semtam přes tlamu.

Chtěl zahrajte mi,
a tak na něj spustili
starou bandurskou.

Komu se lení,
tomu se nezelení.
Přednost má tlení.
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Pozor, vy herci,
abyste nemuseli
stát na koberci!

Odevzdám, co mám,
především svůj stín, ten jsem
měl jen půjčený.
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Klaune a herče,
pro pány politiky
jste skvělé terče.

Cosi nad námi,
pod námi, a hlavně v nás
přivolává mráz.

V našem vesmíru
je snad všeho přes míru.
Nejvíce pýchy.
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Místo paměti,
ouha, vzniká mi v hlavě

časová šmouha.

Býval to zázrak:
zdvih a stlak, zdvih a stlak,

a tekla voda!

Nový list čeká
na písmenka. Někdy se 

těší, jindy ne.

Ručičky hodin
lezou jako hlemýždi,

a čas ujíždí.
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Zoufalí těší
zoufalé, neboť tuší:
máme namále.
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Ještě o sobě
mnoho neví, ale už
pase hříbata.

S takovou chutí
se celý večer krmil,
a ráno umřel.

Noviny nečtu,
všechno je pořád totéž:
podvody, vraždy.

Toho, co bolí,
nezbavím se výčitkou.
Tím méně holí.

V noci sněžilo
a my v teple pokoje
byli jsme nazí.
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Plameny mluví.
Jen jim, zavřeným za sklem,
moc nerozumím.

Prosinec končí,
ale leden začíná
teprve zítra.

Dej Bůh štěstí,
dí přání nade dveřmi.
A proč je má dát?

Z ořechu padá
za listem list. Zkouším číst,
leč je to vlašsky.

Desítky parte.
Všechny jsem je znal. Náhle
jsou to cizinci.


