
Vede do bezpe čí 
 
 Mám v srdci mnoho 
všechno sdělí 
Dva lidé mohou 
po neděli 
v úterý říci 
co je láká 
vidi i vici 
Cesta 
Jaká? 
 
 Ta, která vede 
ke splynutí 
neznáš cíl předem 
jdeš však s chutí 
Obtíže zdolá 
cit, jenž pojí 
shora i zdola 
náplň svoji 
 
 Je to jak řeka 
přirozené 
pomalu stéká 
či se žene 
Někdy je líná 
jindy pádí 
tisíckrát jiná 
nejen v mládí 
 
 Sloni pak troubí 
lásce svědčí 
pevnost, jež v hloubi 
duše něčí 
s věrností snoubí 
vtip, jenž léčí 
Vede nás loubím 
do bezpečí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ať najde její znamení… 
 
Rozhodl jsem se stát jen při té jedné 
a čelit všemu – v moři, na souši 
Tím být, kdo pustí, udrží i zvedne 
a kdo ví přesně, co kdy zakouší 
 
 Rozhodl jsem se v dobrém – a i ve zlém 
sdílet, co vše nám cesta přichystá 
Příroda vládne nejpevnějším žezlem 
Co jedním? Má jich klidně čtyři sta… 
 
 S pokorou v srdci přírodě se klaním 
mám ji v svém srdci spolu se svou paní 
do něho ústí – i v něm pramení 
 
 Vždy musím myslet na tu jednu – na ni 
ať moje láska hřeje ji i chrání 
a ať vždy najde její znamení 
 
  
Na mysli mi tanou... 
 
Na mysli mi tři tváře tanou 
slyším, jak každá z nich štěká 
Že zde jde o psy? Inu ano 
Nikitu, Frankie a Jacka 
 
Povahu mají nespoutanou 
máloco tyhle tři leká 
Oči teď v písku pláže planou 
Nikity, Frankie a Jacka 
 
Divokost s něhou se v nich snoubí 
neznají řetěz ani šrouby 
upřímnost z pohledů stéká 
 
Širé nebe jim tvoří loubí 
hravost a oddanost tak skloubí 
Nikitu, Frankie a Jacka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muž a jeho pes 
 
Moře se o pobřeží tříští 
na surfu muž a jeho pes 
na prkně s každou vlnou příští 
nechají se jen někam vést 
 
Labrador v tlamě pádlo drží 
mladík mu hladí mokrou srst 
nic takto dlouho nevydrží 
jak tato lásky plná hrst 
 
Za vlnou vlna ty dva houpá 
ať už je štědrá nebo skoupá 
jinocha se psem v Tangalle 
 
Veselý mladík s dlouhou kšticí 
beze slov umí mnohé říci 
tím, že byl s druhem zahálet 
 
 
 
 
Tak jako stromy 
 
Kdy se to stalo? Desátého září 
v Ladja Beach – tedy na pláži 
Snad ani slunce vzduch tak neprozáří 
(na mraky totiž občas naráží) 
jak láska lidí, kteří všechno sdílí 
jež v jedno tělo prorůstá 
Staly se jedním dřív dva různé díly 
od paty, srdce – po ústa 
 
Řekli si "Ano" v době, jež je vratká 
s Lasandou, slonem – Marek a též Katka 
řekli své "Ano", které odolá 
Jeden je v druhém – vstává i se skloní 
oddanost pojí ty dva silou sloní 
tak jako stromy rostou odzdola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co zanechat na zemi? 
 
Viděl jsem slůně, asi dvouměsíční 
v národním parku Udawalawe 
tím, jak je malé, paradoxně vyční 
spíše se brodí, nežli zaplave 
 
Viděl jsem slůně málo ohrabané 
které se v bahně rychle zaboří 
Stádo ho hlídá – a s tím nepřestane 
stádo je jako maják na moři 
 
V hlubokém temnu ukazuje světlo 
a tak i slůně, jež nohama pletlo 
najde si přístav, cestu, zázemí 
 
Od chobotnatců ať se lidé učí 
jak splynout s vodou – a nikoli žlučí 
a jaký odkaz nechat na zemi 
 
 
Všude kolem voda 
 
Obloha mraky pokrytá 
vlny se tříští o pobřeží 
vichr se zklidnit odmítá 
měsíc jak oko v hlavě střeží 
 
Hrom velmi silně burácí 
tak jako moře, jež se vzdouvá 
Povstanou z hlubin bubáci? 
Píše se s peklem tady smlouva? 
 
Bouře uprostřed letoviska 
Obzor je temný – jen se blýská 
do pevniny moře hlodá 
 
Hladina není vůbec nízká 
ohlušující rána tříská 
a všude kolem temná voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co je svoboda? 
 
Svoboda – slovo prázdné tolik 
jak na písku ulita 
Kdo o ní mluví, toho bolí 
že vždy pouta uvítá 
 
Tuláci – psiska bez domova 
hladová a prašivá 
Běhají venku stále znova 
rány vzduch jim zašívá 
 
Čekat, až se pán z práce vrátí 
mezi zdmi zůstat zavřen zatím 
znát cit – a mít rád, co to dá? 
Nebo se toulat, jak je libo 
nemoci s vámi přímo hýbou 
být všem fuk – to je svoboda? 
 
 
Jako hrad z písku 
 
Stavět hrad z písku, kde se vlny lámou 
jeví se jako věc pošetilá 
moře vše spláchne, přirozeně samo 
To jeho hlubina odvětila 
 
V čem je však jiná celá lidská snaha 
hemžení příbojem odplavené? 
Většina nejspíš přiznat se to zdráhá 
neseme marnost svou na ramenech 
 
Stačí jen záchvěv, mírné vychýlení 
a pracná stavba stavbou rázem není 
hrad z písku zmizí, zbývá pustá pláž 
 
K nebi ční pýcha, kdy se člověk rouhá 
prázdnota po něm zůstane však pouhá 
co zdarma zhatil – pak ho vyjde dráž 
 
 
 
 
 
 
 
 


