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'lVedeclE objav

Nájdeš ju na brehu mora

po odlive

čisto mliečnri

na jednej strane kufor

na druhej kniha, napísaná pieskom,

s vlasmi prešedivenymi prílivom,

ktoré si památajri časy

a vypysujri príbeh stratenych hodín.

Nájdeš ju sediacu

v posteli z mítvych morsk}ch ryb,

držíacu kostru potopenej lode.

Nájdeš ju utopiacu sa,

hťadajricu v sebe zem.

Nájdeš ju a napíšeš jej

návod na jej vlastné použitie.



tvojich nóh.

Objav ma Vytvor ma

ako prvri žiarovku a Prstami ma Pusti

moje nohy na strope zavesené vymyslenri, jedine tvoju,

nech vydávajri svetlo ristam celého sveta jediná, ktorá ti dala

ako prvy bicykel moŽnosť niečo vynájsť,

za pomocné kolieska sa ma chyt

a vojdi do mňa, dnu,

ako pevnri pódu uprostred vody

na mňa zo seba vystťrp,

roz\ám ma. potom ma obrob.

rukami ma br s,

mňa si vycibri,

kym zkrištála

nepotečiem ja hnilá,

neobrobená póda,

tebou obchodená, márna, neplodná.

Objav ma, vltvor ma,

potečiem a prejdem

cez korunu žíI tvojich r k,



La République de Toi

vtedy moje želanie

Po tvojich lícach, keď sa vyvlečú ohmatáva pulz dotykovej mapy

nerestnice všetkých tvojich piatich trestov zo stóp tvojich síz

ohmatat' dno sveta a číta palimpsestrre minulé tuŽby nesp.

oblimúť vnútro inakosti a potom hmatajúc tvojich pier

vdýchnuť únalu niekoho moje prsty sa poápajú

uvidieť ako nietto v république de toi

ptichádza

odchádza

počuť hlas nevemíka

a v république de toi

keď potečri vlhké priznania

hriechov in;ich

odpustenych,

vtedy mohutne potečieš,

vtedy sri tvoj e rista šťavnaté

tu, predo mnou, na oddanie,

vtedy sri tvoje oči suché

vyplakané a j asné

ako polia nekonečné

do tla spálené

sri tvoje oči stvorené na milovanie
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Mojim stam, ktoré nevedia hovorit'veršami,

ktoré krivkajri aťahaju památ'o inych slovách,

cudzích, vydarenych, slušnych,

ktoré po korózii v olovách

telovych, pružnych,

míkvejri.

Mojim stam, ktoré poznajil

po reči, po dotykoch, po perí

tvoje prvé a posledné básne

ktorym mój harťy hmat neverí

a v nich sa stratí, zhasne,

znova tkvej .

Moje rista, ktorymi hybe tvoja ruka,

ktoré držiapamáť všetk;ich mojich usmrten ,ch,

nerodenych slov, ktorá sa do mňa vnuká,

z tvojich bludnych lások rozdrobenych,

moje rista sa dotykajri

teba

a chronicky kašlri

a vypť vajri básne,

v ktorych iní vidia

seba.


