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Básník
Básníkem
prý je ten
kdo hledá
krásná slova
Básníkem
je tedy každý z nás
vždyť hledáme to SLOVO
ve kterém se krása
narodila...

Kaluže
Kaluže nejsou na zemi
jen hosté nezvaní,
určitě mají, zdá se mi,
vznešené poslání.
Jsou jako okénka lodí,
aby i nesmělí,
co s hlavou sklopenou chodí,
do nebe viděli...

Láska jak věž
Nejdřív jsi byla jak věž štíhlounká gotická lež...
Potom jsi byla jak věž těžit, to teda dovedeš...
Nakonec bylas jak věž dostal jsem mat, řeklas jen: běž...

Obavy

Strachujeme se
o ty své plamínky
a tak je radši
pěkně schováváme
a pak se divíme
proč je taková tma.

Víra

Pořád
svítí slunce
i když zavřu oči
nebo když jsem ve sklepě
a taky když se obloha zatáhne
ale někdy v noci mám pořádný strach
že se propadlo do někam do prázdna
a už není, nebylo, nikdy nebude
a potom přijde ráno
a my se plníme
pro další noc
vírou

Štěstí
Diviznou protkaná svítání
Oblázky radosti do dlaní
Žár a led dobrých bolestí
Injekce úsměvů pro štěstí
Vířících tónů slastný mráz
Ohýnky citů okolo nás
Tichounké objevy nesmírných zázraků
Absurdní výlety do mraků
Stínohru nocí a dní
Korálky za groš poslední
Rozhlednu na cestu k Nekonečnému
Ideál který brání se zlému

Sametem tišící něhy pel
Tětivu souznění duší a těl
Elixír milostí tančící oblohou
Máš u nohou...

Svatební
Podej mi ruku a stiskni pevněji,
budem se učit létat spolu,
ve dvou se přece létá snadněji,
zachytíš mě, když budu padat dolů.
A neboj se, že pády budou pádné,
jak v knížce ve mně můžeš číst,
chci ukázat ti každý list,
ať můžem odhodit, co do propasti táhne.
Neboj se nic,
snad bolestí pak bude víc,
však víš,
co láska je, co kříž.
Podej mi ruku a nedívej se na zem,
půjdeme spolu stále výš,
z dvojky je nekonečno rázem já + ty + Ježíš...

Pro Elišku
V neděli 9.3.2003 v 6:05 pro moji právě narozenou Elišku:

Je doba rození i umírání
kde čekáš smrt, tam něco klíčí
slunci se stíny neubrání
život, ten bomby nepřekřičí.
Násilí štěstí neuloví
přijdem a odejdeme nazí
jen zajiskří se od podkovy
naději antrax nenakazí.
Radost, ta není na počkání
jak vůně posečené trávy

tak sladce bolí milování
lásku, tu sarin neotráví.

(pro Elišku PEEK)

Vánoční
Ponocní, nemocní, mocní,
všech se ta nálada zmocní,
nezbedné ozdoby zlobí,
chvíli nezdobí a chvíli zdobí,
popichují jehličí:
čípak jsou ty jehly, čí?

Mihotavé světlo svíčky
hraje na pikanou s víčky,
zlaté jmelí se tetelí,
vůl s oslem sní o jeteli,
vůkol zuří válka vůní,
nad betlémem hvězda trůní,
tisíc přání víří, lítá,
koledníky někdo vítá,
v srdci tichá touha svítá:
možná to pohádka není,
možná to pohádka není...

Modlitba svíčky
Vezmi mě k sobě, strav mě celou
můj plameni, můj ohni

roztav mě, spal mě, ohni
jen nezhášej mou touhu smělou.
Já byla mladá, toužila po záři
jenže mě dali do šera
a mihotavá příšera
tančila na stínovém oltáři.
Teď vím, že ty jsi mi dal sílu jasu
když jsem se té tmy bála
svítila jsem a hřála
až horké slzy zvrásnily mou krásu.
Však byly to i slzy štěstí
plamínky v očích, zkřehlé dlaně
dopisy, úsměvy, vítání v bráně
pohádky dětí nad pelestí.
Už nemám nic a brzo dohořím
všechno jsem v tebe proměnila
ty jsi sen, který jsem vždy snila
kéž navždy do tebe se ponořím.

(Peekovy miniatury)

