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Erotikon pro nástupce

I.

Proveď ji pokojem
jako stezkou uprostřed lesa,
na stole
zapal růži
dobrou jako noční lampa.

Potom
ji něžně svlékej
z obranných gest,
ze sevřených rukou,
chvění ramen.
Zahal ji šepotem.

A pokud někdy
náhle vyběhne z pokoje,
utíkej za ní,
nedovol jí to,
ukryj jí tvář
ve svých velkých dlaních,
říkej slova,
spoustu slov,
všechna ta,
na která jsem si nevzpomněl,
za která jsem se styděl.

Prosím tě,
ty, jehož nenávidím,
jenž přijdeš po mně,
abys z jejích malých prsou
seškrábal stopy mých rukou,
rozevřel její kolena,
prosím tě,
buď na ni hodný.
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II.

Nevíš,
že budeš milovat mě,
že ti řekne slova
vyzkoušená se mnou,

že v jejích vlasech
ucítíš můj dech,
na jejím bříšku
potkáš v noci
moje ruce.

A pokud tě někdy
bude do sebe vtahovat
až k zalknutí
a splete naše jména –
nemysli na mne s nenávistí

– to já jsem ji učil
nestydět se jmen,
křiku nahých těl,
to já
ještě někdy mluvím k tobě.
Tehdy
jsem si myslel,
že mluvím jenom k ní.

KONEC UKÁZKY
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