nika
matěj lipavský

NIKA
••
Tys viděla sekvoj já velrybu
a nestalo se nic
obvyklý pocit cílových prázdných míst
kulky zarostlé v kůře borovic
na straně od moře.

Pláž
Ráno je z peří celý břeh
kůstky tu leží prosolené
do morku sůl když příboj žene
vysráženou v krystalech
Je těžké jít tu přes kameny
sotva tě vidím před sebou
pláštěnku žlutou v dálce skleník
je útes z racků vystavěný
celý bílý nebo je
tolik ptáků na římsách?
Svit křídly v mlhu rozptýlený
křídla kloužou vodní prach
usedají v kolmé stěny
je tolik racků na římsách.
Co tady děláme
nejenom v tomhle dešti
koníky sevřel do jednoho tvaru
za námi břeh a mlha jíž jsme prošli
racci kroužící pro potravu
v mrznoucím dešti v dnešním dešti.

••
Škrábance v černém plastu obrouček
ostré rýhy po straně skel
od písku kterým se třpytil břeh
mezi chaluhami co příliv odnášel
rychlostí bambusu když vzrůstá po deštích
dech plyne kouř ve vichru pláže
trhání praskot plátna když se páře
v medovém vosku na stěžních.

••
Zvláštní co si pamatuji
za měsíc u moře
jediná loď když ráno pluje
muže jak porcuje ryby
kýl tíhou v slané ponořený
a hlavně vše co mi tu chybí.
Remízky v polích
koule křoví
sladký bok hlíny nad dvory
Hlavně ty ptáci v šípcích ptáci
hlavně ty mraky a sníh v poli
se vzorkem bahna pod koly

••
Loď pomáhá
uvidět jak to je
moře v oblouku
maják prosvětluje
stálou mlhu stály pohyb kouře
pak už jen velkou šedí pluje
bez měřítka
křída útesů svítí tříští
Křišťál polohu slunce určoval
i když nebe bylo beze směru bílý
jak se rozsvítil v ruce

••
Měkce tvář kapucí odstíněná
průsvitnou clonou svítí plast
sedíš schoulená prší ti na kolena
v tom malém lese mořských řas
Boulovatou kapsu s oblázky
si držíš na břiše
prosakuje do slaných map
moře ze všeho dělá kouli
guma i střepy pod studený plát
v černém písku přemílat
rychle se vrátit k topení se choulit
a všechno sušit mokré převlíkat.
v trafice koupím

Japonská Berounka
Je to Japonsko
říkáš o mlze
stáda borovic
nahoře na skále
řeka v širokém místě.

••
Větve se okna nedotýkají
a ves se choulí
křížkem dalekohledu
vidím psa a muže
jdou napříč jezem
pod kterým je rybář
kámen v loďce.

••
V zemi bez moře po setmění
ti ukazuju fotku dnes jsem byl na břehu
nevěříš že to není Balt
jen holá pole z mlhy
za jízdy.

••
Zahrady jsou zamčené uklizené
rudé okenice pevně kryjí okna
zítra ji najdou se strunou kolem krku
v chatě v těsném kruhu smrků
říkáš když jdeme okolo
že bys chtěl být vykradač chatek
po prknech vyjdeme na molo
termoska svetr krabička startek
řeka zahýbá pod zapadající slunce
rudá a tvrdá klesá v borovici.

••
Jedu do drážního domku
v trafice koupím
film Vlkodlaka
večer mi pomáhá když zůstanu ve střehu
pracuju dokud můžu
potom se díváme na vlkodlaka a lesy
se utahují kolem plotu.

Kniha hostů
Když chvíli po úsvitu mi v písku ocelové lano
navíjené na příď málem srazilo patnáctiletou hlavu
rybáři vykřikly když se vymrštilo byl jsem proleželý z knih
a viděl v nich Burlaky.
Psa zasypal pískem jako jen pár let předtím Faraona a netušil
kolikrát naprázdno se to bude opakovat jako škrtnutí dopití tramvaj na stropě.

Zadina
Pes si sám plave v rybníce
když ho volají ze dvora
třpyt když se oklepe
kolem tiše polykající mřížky stavidla
duha přeběhne nad černým hřbetem
krávy v křoví
hrušky padají tak rychle jak je jí
tupý úder v sladkém marastu
opilé sršně nízko u země
přesně tak vypadal průchod mezi kůlnou a hrušní
v dětství rozježděný kolečkem plným spadaných jablek
strach v sandálech z té perleťové kaluže z oček a tykadel
v zlátnutí večer nebo v poledni
ještě v plné síle.

Po milování v ospalosti
domem do studené kuchyně
bosý pro vodu
když řekneš že máš žízeň
vymrzlým domem
víc lásky než v milování samém
pozor je plná ve tmě
hledáš potichu svítící sklenici.

Rodiče se dívají na televizi
na dokument o zvířatech
on odejde dělat čaj máma jde za ním a říká
včela předtančí cestu k louce
vteřina pohybu odpovídá
asi půl kilometru
říká to aby to nepropás
dřív v pokoji s televizí
seděla babička nerozsvítila si
četla ve světle od okna
když byla úplná tma šla spát.

Koule křoví v poli
v takové bílé
jako bych se jmelím
díval proti nebi.

V čepici pro dítě
tvoje divná barva vlasů
trochu se vlnící když povyrostou
což je většinou nenecháš
v čepici s pruhy v místě které je jen pruhy
tenký modrý v dálce, tmavý lesa a obrovská bílá plocha sníh
až dojdeme k rybníku všechno se zakřiví ohne prolne
ale tady jsou to jen tři pruhy.

Drenáž
Obratný bod ptáků před lesem
tam ve výšce bych ho dokázal označit
po měsíci začínám znát svůj hektar
čepicí ukáže, tady co se drží voda byl ďolík
kolem sad
a na dně toho ďolíku
pramen
promítá na ten lán
jak si strom lehal nad studený závan ze dna kráteru
po bombě omylem
kde byla bouda a všechen rychlý dech se musel klást
na tak malou tabulku skla
(to by se divil sedmiletý polní hlídač, tvůj táta)
Tam je pramen a na něm navážka
stoupá v zasněženém poli ven
v dálce zdvihne stádo srnek hlavu
splavuje hlínu stáčí se obloukem k zelenému klínu příkopu.

Vysmekla se nám zbylá zeď kůlny
u schodů bude tvrdý chléb pro osla
přelomila mladou broskev v květu
stáli jsme, zírali do ticha
s kladivy všichni tři
z pod suti proutky a kvítka růžová
setřáslá úderem v kruhu jak v kaluži
konec a nutnost začít odznova
jen v drti světlé, křehké okruží.

Plán stálého deště
Jak říká se okapu v tvé vsi
Snad ryna
Tam budou barely představ si
Jak mrholí na všechno to kapradí na trávy
Rez v šupinkách splavuje se
po zbytcích uhlí ve výhni.
Už jseš si jist že někde v zahradě
co zkrze hráz napouští se řekou
že někde ve stromech
hnízdí ti sova, ale nevíš jaká.
znáš jen v tom směru duté houkání
když přecházíš dvůr v noci před spaním
posloucháš sovu a syna jestli neuslyšíš plakat
není na co se vymlouvat
nic nám nebrání
stejně i mě když ve vlaku jsem říkal
„nechtěl bych se vrátit nikam.“

Jako už tolikrát vedle tebe usínat
vyčerpaný v domku u trati
vždyť drtíš a hloubíš kopeš naléváš
písek vážíš, lopaty počítáš
všechno zdá se jako prohra domek padá
zahrada zarostlá po pás
rákos po ramena
hladí tě zmáčí když močíš na polena
na starou matraci spleť drátů u jabloně
chtěl si tu co řehtá volným jádrem uvnitř dužiny
když z dreziny hubí plevel spálí korunu i útlý kmínek
jako tolikrát vedle sebe spíme
a přejezd zvoní noc
transport s kládami.

Vše zdá se jako prohra
kůlový kořen dolů
led z mléka
póry hlíny vtéká
drží pevně nechce se mu ven
stará broskev co už nerodí
loupe se šárkou v přesném rozpažení
člení vzduch větví dotýká se zdi
druhou pruží sáhá až k tůji
nahoru v čtvercovém rámu pergoly.
Tu starou, před ní jsme spolu kopaly
A bílý kořen jak tříselná žíla
držel se pevně vrostlý do skály.
Nakonec povolil ale spolu
v nečekaně hlubokém výkopu
v hebkém jílu.
Do stejného jílu jsme po pár letech kopali hrob
a do prostěradla kosti skládali
pomalu k sobě, i tu stehení – a podle ní táta:
podívej jak byla malá.
Moje dětství v té díře po broskvi
Z proutí modře svítily luxfery
A roste tam nová.

Pod dusítkem
Páky vyhybek jediné ze závěje
jediné co se barvou v tichu děje.

Planetka jmelí
Tečka za vesnicí
v rozpažení větví
tak ji říkáš ty když odcházíme
kolem areálu hospody a kolem ohrady.
U potoka v špíně zbývá sníh
prořezané vrby než se probudí
na sněhu kolem čerstvé piliny
zůstáváš mojí tíhou na hrudi.
Ústa tebou zborcená
to je to starý správný slovo
povislá látka již napnou kolena
váha usadí se na olovo.

Takhle jde žít
alespoň měsíc je to dovolené
naštípat dříví
shnilá prkna v plameni uvaří čaj
pařezy se radují v ohni
na zbytcích plotu se spekla
asfaltová lepenka.

Nika
Neonem kresba v mělké nice
holé zdi do úzké ulice
nahoře bříza v bílém nebi
listí ucpalo žlab
v dešti z něj voda kolem chrlí
začíná namrzat.

••
Dítě se u mě rozpláče
ovčí svetr ho kouše do tváře
nevidí kolem kmen u večeře
z náruče do náruče
něco chce nebo nechce
v noci nespí.

••
Tak dýcháš vždy
ale když rozfoukáváš
čeříš plátek stříbra v knížce
sehnutý nad krabicí
je to nejpřesnější
ale tak dýcháš vždycky.

Kostel
I v lodi
v kostele
kvůli něčemu
pro něco tady
nepřišel jsem
jako chodí brhlík
se zrnkem zlata
jen chůze
studený bod v srdci poprvé dotýkaný
pak se nediv...

Panna hoří bíle
Nově s oholenou hlavou
tak jsem poznal že konečně čekáte
když jsi otevřela a vlasy byli pryč. Teď ještě nově vymalovat
v posledních dnech celý dům jiným odstínem žluté a pak
hodiny ve starém náklonu šíje k jedné a pak ke druhé straně kde pije
a tep jeho srdce z mikrofonu i když jdeš k záhonům.
Snad už se ti nebude zdát o zahradní slavnosti
která je soudem nad tebou i když s dítětem je to už napořád strach.
Ale ne zbytečný. Zapomenout to dobře míněné: Barák a zahrada,
to je jenom starost. Zahradní soud za vůně tlejících jablek nebude.
Dítě rozvíří zlatinky v kaluži hladíš ho jako se chodidlem hladí hladina.
U kamen vyrábíte krepové listí lepíte na okna
na kterém zvenčí drží vlhkostí. Smí sahat do barvy do těsta do cukru.
Se smíchem: Ať má kladný vztah ke hmotě.
Tím sestro myslíš: Ne jako my.

Taky mi vyčítáš
když jste byli malý a četla jsem vám, že jsem místo kde
k nakrmení krkavce princ probodne si koně přeskočila
nebo si v rychlosti vymyslela že něco s sebou má, svačinu...
Tvůj bratr mi to vyčítá, takhle že to nejde dělat, když mi masíruje záda.

U dveří oklepávali z bot sníh
rozvinula čtverec šátku
přes sebe zlatavou plachtu rozprostřela
lem lehce sjížděl po temeni z vlasů
bylo slyšet tiché sání
a její stejně tiché domlouvání
hlášení vlaků svit sněhu špinavou řadou oken
drcení kelímku v nervozní pěsti.
Nebyl jsem tam, to celé jsi mi večer přehrávala
se šátkem jehož lem
lehce ti sjížděl z vlasů po temeni
a byla jsi krásná
záře výklenkem
ustláno měkce
střechy zasněžený.

Zvedá cihly s kroužkem na prstě
staví žebřík a dívá se krovem
velrybí hrudí do slunce
linka tužkou po zdi tak jistě
kde bude okno do zahrady
na přesném místě a tady
dřez.
Shání trámy bez sražených hran.

Šel jsem jako dítě
na kompost za plotem
napřímil se a zduřel krocan
o hlavu vyšší stékání hustých kapek po krku
jak po natřené pumpě.
ale nad mým útěkem vlála bílá vlajka
kterou babička vyvěšovala když jsme byli sami
jako signál pro souseda že žije, že je o mě postaráno.

Mě děje se jen to co mám v břiše
v mrazu věta ještě zatrne
tmou se ruka pohybuje tiše
opatrně k teplé oblině
praskotem větru je tě v dálce slyšet
i mě mizí všechno až na to jediné.
Stavidlo ostře slzovým plechem
visící ve vzduchu led a sníh je vzduch
jak telefonní budka orosená dechem
ke sluchátku rostlina v trnitém skleníku
na sklo kladu dlaň žilnatého listu
a rybniční kruh se v dětství nedal přeplavat
k rákosí rozvlní se křídlem.
Rybník ve stavu beztíže
zavine se v kouli
už teď je koulí se svým odrazem
s bahnem v kořenovém koši.

••
Do telefonu se ptám
a co semínko citronu
když řekla mi že dítě v ní
veliké je jak zrnko citronu
možná už větší skoro grepový.
Nechráněný svou podobou
jediná můžeš za ni
když pro slzy jsi nádobou
máš moc a nepoužíváš ji.
Nebe klesá níž a bledne
během dní během let
raduješ se z pádu
jako by někdo milovaný
únavou skláněl hlavu.

Ve věži lešení
ve výšce nejjemnějších větviček jak v samurajském filmu
vítr každé patro jiný chlad a oblost
ale jen tady nahoře
hromady listí v hloubce v aleji se ani nepohnou.
Vděčný i když kvůli práci stoupám na věž
uchovávám co to znamená stoupat na věž
celý okruh mlh a stáří vsi
jak zcela zajedno je se sladkým bokem stráně.
Pak se jdeme ohřát na faru
uvnitř vyvržená, dutá, sklad ledu
jen místnost s vystydlým dýmem kam lezou kluci
do rozlezlé klubovky
po chodbě skoro nejde projít přes rozložené oltáře, zpovědnice zlacené ulity
opřené o umyvadlo s pohupujícím se kyvadélkem omydleného mýdla v síťce.
umělé žíly u vykachlíkované zdi nahoru po vápně tah válečkem.
Kouřily jsme vřelá voda kolem spirály
prach v záclonách utkvělý ve vzduchu
závan dne kdy se oltáře odnášely na valníky za traktory
i teď stojí na paletách kdykoliv na odvoz.
Bylo tu v klášteře jen asi třicet duší vojáků osm set.
Při zpáteční cestě zmatená srna u benzínky
až přítel co říká srna místo srnka mě naučil tu drobnou změnu, úctu
Při zpáteční cestě chvíle kdy na všechny strany nebylo jediné okno auto světlo.

Když lásku ti uštkl had
říká: choval ho roky
seděla vedle jeho černající ruky
na oddělení kde se nikdo neprobudil.
Když se vrátil, dal ho pryč
ale ty ostatní a termitiště v hlavách postele
mu nemůže brát sama papouška rosí z vany kapkami z prstů
smeká se mu to na kohoutku ale na konci peří mu pak rostou krajky.
A věří ji tak že se dá kolébat hlavou dolů.

Ubohost
Jsem rád že jsi byl se mnou
když jsem uprostřed ulice
klukovy hmatal puls na kostnaté ruce
bylo to snadné a muselo být i směšné
skláněl jsem se s těžkým batohem
a cítil pevný hluboký tlukot krve proti prstu
pak otevřel oči zvedl se nic to nebylo
a my šli vedle v noci do kouře.
Až později jsem si uvědomil byl jsem v tu chvíli rád že jsi mě viděl
a ještě radši abys mě viděla
moc jsem neváhal nic se nedaří a bylo příjemné
být viděn klečet s batohem a držet něčí tep
jako kdyby se mezi prsty odvíjela jemná šňůra s pravidelnými uzlíky.
Tak se i skutečný strach váže s touhou
být vidět mít jméno podobu a tvar
zdát se pevný
chirurg nemyslící na dobro kohokoliv
táhnoucí řez jen aby mohl sledovat
jak pevně on sám vede ruku.

Ve tvé rodině se vejce
naklepne tupou stranou nože
v mé o okraj hrnku nebo misky
tak se učíme
a v něčem je těžké si zvyknout
vejce poskakuje varem tancuje.

••
Pak mě voláš pro své tenké uši
žlutý špunty hledám v lékárničce
hledáme konec průsvitné izolepy
prohlížíme proti světlu jako kámen.

Ekumena
Budu vdechovat celé říše studeného vzduchu za pár hodin i Ty
stometrový vítr nad letištní plochou
z chodidla se pomalu vytrácí otisk mušle
ale do prvního sněhu zůstaneš opálená.
Vyndej cihlu ze zdi ať můžeme mluvit padat do studny plné polštářů dech párat o zuby
lekající ryba na prostěradle nasávající do třásní řídký lógr bahna s třpytivými zrny
v pohupujícím se koši na stožáru v koši z promítlého stínítka co místnosti zakulatí rohy
dvě malé mušky utopené v čaji. Zlatý hrobeček.
Ale co tohle hrbící se tělo dokáže sklenout za duhu?
Prořízneš arch prostěradla pod ním nic. Je tam lesk vody. Odpustí mi. Ale až dole.
Mluvíme přes sebe držíš se za palce u nohou znovu je to ekumena dvou pantheonů
můj říční bůh s hnědými svaly bůh Misky stále zlostný
ale otvor viny může být i nádoba.

Nejen trojzubcem přiražený do kouta k sektorové skříni
kde jak bezohledné dítě tíží to všechno co bych měl.
Za tím je ještě osamělost kdy tě opustí i pocit viny.
Ale i proud kterým mladá máma z přebytku sil na provaze kolem pasu
tahala loďku se schůzkou přátel jako říční bohyně k tvojí skelné čáře vodního obzoru
tak chceš aby vypadal výhled z našich oken.

Oblíbenou konvičkou
doléváš vodu vrabci když je mu divně černý čaj
kdybych vám odešel všimneš si někdy později
v okapu hromádky nedopalků?
vzpomeneš co jsem říkal u okna nebo se ozve jen vztek
že kouř šel do místnosti?

Ve vlasech hladíš omítku
z 15. století tiskneš si je k tričku
a říkáš přemostíme
nebo jak jsi to říkal - překleneme...

Octomilky u hrdla lahve
jako by v ní byli květy
tak krouží octomilky u hrdla vinné lahve
poletující květy.

V ručníku jsem tě odnášel
cestou jsme padali různě jsi zhasínala
asi jak dítě pořád zvedám mě bolí záda
zatuhlý uzlík se hloubí pod lopatku
pak vstávat popleněný hledat kde co leží kam dopadlo
růžovějící kůže jinovatky po okně lososový řez
a taková radost že sama v úsměvu zaklání hlavu k obloze
v průseku ulice.

Holka pracuje
se vzpomínkama na dětství
říká muž se sklenkou postává
několik lidí ho poslouchá i on se poslouchá
sedím pod davem a vidím barvy všech ponožek
ta nejkrásnější dívka v bílých úplně špinavých
se směje od vína a je ji to jedno velmi podmanivě.
Ze skleničky se napije
zbytkem kytku zalije.

Moje starost se rozplyne náhodou v koupelně
mlha se zvedne když plivu pastu na kanálek
dám ručník mydlím ti nejjemější vlasy na zátylku
žiletku oplachuju vařící takže tě ten proužek kovu musí hřát.
Rád teď i utírám linku ráno stírám zbytky kapky
v pěně otírám nůž.

••
V hospodě nám naznačují odchod kolem se zhasne pak ale ve tmě ještě přes hodinu.
Po návratu ještě se říká cizina je to tam huňatý ze švábů v hotelu jsem se rozbrečela
na švábích nožičkách pokoj utíkal k příboji. Tam zpěvákovy ukradly telefon s fotkama
s milováním s milou a oba zavřeli tam to tak je. Ani ve vztahu nesmíš,
nesmíš to produkovat. Už si možná nepamatuješ co jsi psala
mentolovou linku obzoru a tělo rudé rak si pamatuju za tebe.
V mrakodrapu slyšíš zpívat z kostela
Tuleni boží místo beránka.

Jak lehce ti z karafy do úst vplyne lístek máty
Tající parafín v kalíšku u sklenic
Vyprávíš, v řeči krájíš na tenké plátky
Že z tvojí naděje, málo, už skoro nic.

Všiml jsem si když jdu za tebou
zvoním stejným signálem jako táta
jak jsem se radoval
jako dítě běžel ke dveřím ve shrnutých ponožkách
zvoním a kov kliky někdy zrůžoví
sevřením dlaně přes tu dřevotřísku.

Svítalo když jsme mluvily o Evropské vlajce
Dvanáct hvězd v mariánské modři
Neumím to říct ani opakovat
Ale provaz visí od mého k tvému pasu
U moře plachtu nadouvá spíš světlo než vítr
Silou že ji prstem nepromáčkneš na druhou stranu
Kde může být cokoliv a kdyby se protrhla svislou štěrbinou
Snad by mě prázdné světlo pohltilo.

Kabely
Pro tebe se chci lesknout
Ale kluci na koncertě přece netančí
doma je prý vzkaz
chleba z kvásku to je ta bílá věc vzadu v lednici.
Ty už tančíš na drátech nepotřebuješ nikoho a pod nimi ani tu dlažbu.
Vyslechneš si jak odešla dříve než si jistou rukou vytáhla modrou linkou víčko
a tužka se ani nezatřásla. Pak někdo jiný že na dlažbě po dešti žížaly jako žíly.
Hlavně že nepršelo, i když se schylovalo.
Teď je dokonce jasno pro měsíc a pohled z něj sem zpátky.
V noci tvář chladím o prázdnou půlku lůžka
blíž ke tvým věcem blok knížka tužka
a už se jasní nejdřív světlá sníh
z propadlin tání proleženin.
Až přijdeš ráno
Odmáčenou vinětu nalepíš na zrcadlo.

