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Milenci jsou lidé bohatí,
pokladů mají, že jich nelze
vypočítati: ruce, oči, prsa a ústa.
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v neděli odpoledne

Po skutcích jsme tě poznali,
květnová neděle.
Po nebi pluje vesele
písnička z harmoniky jako motýl tichý,
slunce vykoupilo všechny týdenní hříchy,
z modrého kříže do naší ulice sestoupilo
a v náruč cihlových domů hlavu svou položilo.
Protější dům
se proměnil v stůl
a kolem tohoto stolu
sešlo se 12 oken jako 12 apoštolů.
Říkají, že se mají rádi,
že jsou dobří kamarádi:
dědeček s dýmkou a čepicí,
kočka,
azalka v květináči
a ostatní
pijí, co hrdlo ráčí,
odpočinuté slunce ze skleněných džbánů.
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Pro ušlé poutníky
je nedělní odpoledne zájezdní hostinec,
ale dychtivý mládenec
neodpočívá,
ten se jen dívá a dívá
do okna třináctého,
oblak bílý mu na pozdrav kývá z něho,
bílý oblak jako kostelík s modrými věžemi,
kostelík s modrými věžemi jako panenka
s modrýma očima.
Všichni lidé nějak neděli světí.
Já učiním dobré předsevzetí:
Zamiluji se a budu slavný.
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