KONSTANTIN BIEBL:
S LODÍ JE DOVÁÍ
ÈAJ A KÁVU

Zaèarovaná studánka
U kaple písková socha
ta korunovaná vrabèím hnízdem
pamatuje øadu lásek
Veèer jdou milenci k lesu
a za nimi v patách se líbají modré stíny
Hlas jeho v aleji vdy náhle zkrásnìl
prutem zlehounka bije si do holinek
vìøí co povídá
Ona se halí v závoj a zelený vínek
Vìøí trávì stromùm a jejich zádumèivému umotu
neb vecko je noem psáno
do javorové kùry
Pøicházejí letní bouøe
pod okny bez únavy tleskající lijáky
V deti se ztrácejí slzy
Blesk smae pøísahy

ZAÈAROVANÁ STUDÁNKA
V korunách stromù usíná Slavìtín
hajný s pukou zamíøil na pivo
do pùl vsi padá Kristùv stín
zvony a zvoní
Pod lipou stojím, èerný pobodaný kmen
a cítím jak chvìje se kadý list
Tolik je do srdce mého vyryto dívèích jmen
noem zasazených míst
U nás je zaèarovaná studánka
bìda sem chodila pro vodu Marie
sem chodila Albína Klára i Johanka
teï chodívá sem Rùa
a zase ta neastná Marie

NÁVTÌVA
Letí a letí brana na zádech jí nestaèí
do nedávna byla kolaèkou posud po chodbách ráda utíká
Já èekám dole se srdcem vzhùru k pavlaèi
ona odmyká
Má zdravé zuby jako klavír s kterého právì stírá prach
Jdu blí
a cítím vanout z kláves Odol
a pastu Thymolín
Ví co je láska proto se zimou tøese v podukách
a rukama hájí òadra
i svùj klín
Holubi k ránu vrkají pod jejími krovy
bohudík
bydlí u staré nahluchlé vdovy
Za okny chodí kominík

NA BÍLÉM POLTÁØI
Na bílém poltáøi vypadá jako mulatka
beztak ti svìdèí teplejí klima
choulí se ke mnì má na uích sluchátka
a poslouchá koncert z Øíma
Tvé vlasy voní jako vzácné koøení
Maøenko má
kdo jednou k tvým vlasùm pøivoní
stane se kuøákem opia
pustil jsem, pustil svou bláznivou volnobìku
Pustil jsem, pustil svou bláznivou volnobìku
a bláznivì vlají teï moje vlasy.
Mám za sebou hory! Mám za sebou bílou Snìku!
Kdypak se zastavím?
Byla hroznì krásná a jako pohøeb líná,
ta doba, ne ona dojde z koupelny k zrcadlu
s rukama vzadu za hlavou 
Pùl roku, co jsem ádnou enu nerozpínal.
Na noc jsem pøijel, ale ráno, ráno jedu.
Zaèala prosit na cestì z Turnova
a vybuchla v slzy. Naèpak ty slzy?

Dotkla se zvonku u kola.
Pustil jsem, pustil svou bláznivou volnobìku
a bláznivì vlají teï moje vlasy.
Mám za sebou hory! Mám za sebou bílou Snìku!
Mám za sebou lásku!

PACIENTI
Mùj otec býval zubním lékaøem venkova
úsmìvy dìvèat jsou jeho rukou zlaceny
Zlatými plombami ve ních se honosí sedláci
Pøicházejí pacienti z luhù a samot
z Donína Kystry a Volenic
truchlivý uèitel paní s levou tváøí
Má asi gangrenu
Pøicházejí s matkou malé a prùsvitné holèièky
co mají ve vlasech stejnì vázanou stuku
jsou sestry a bolí je stolièky
Kdo pøichází pozná na elektrickém zvonku
tøeba by nezvonil jen za dveømi tie stál
Jinak zvoní faráø v dlouhé a zmoklé pelerinì
pozná ta ruka v kapli zvedá støíbrnou monstranci
zvoní zdlouha jaksi dùstojnì a línì
Zvonku se ani nedotknou sluky a výmìnkáøi
Troufá si chasník jde nato z práce
zazvoní tøikrát jako pøi hláení poáru
Nechá na hlavì a rovnou zamíøí do ordinace
na idli padne a otevøe dokoøán svou velkou rùovou hubu

neøekne ani b
kdybys mu vytáh vech 32 zubù
Pøila vojna pøily potou tatínku tvoje aty
nikdo z nás neumìl rozvázat provázek
Ba ani s tvého kabátu sejmout bílé vlákno vaty
Ve zùstalo netknuto na tvou památku
plá od lápisu avle a pouzdro na cigarety
v nìm jedna jediná: nìmecká
S hnìdou a zaschlou skvrnou na pozlátku

CESTA K LESU
Puku jsem na zdi pozornì sòal
Nikdy tak tie
aby jeden hrob neprocit v Polsku
Nìjaký chlad táhne po válce ze veho eleza
vojáèku ty který má malarii
mluv jak nás mrazila karabina
køí polního kuráta
Studila i elezná klika po návratu
doma u dveøí
Vzít puku znamená radostnou událost pod kamny
Mùj pes
u tøetí z dynastie ulechtilých Emírù
zívá a vstává
Jednou té zahyne postøelen v cizím revíru
bìhával po svých
domù zkusí to po krvi
O tøech se jetì dobelhá k boímu trùnu
Ale teï obojkem cinká a pøede mnou cupe k lesu
za bílou zdí za námi dívá se cherubín
za nic na svìtì bych se neobrátil
Mám pocit e jednou ten andìl nahlas mì zavolá

e pískne pøes zeï na psa
a pùjdeme spolu kolem kostela
Ná høbitov tolik se zvìtil za války
jeden cíp sahá a na Sibiø
padá tam padá modroedý sníh
a kolem køíù v houfu táhnou vlci
Hrabou v snìhu a dál se vlekou uboze
Jejich zelené oèi jsou ztracené poklady
mrtvého cara
Jsou to nejnií hvìzdy na ruské obloze
Jeden cíp sahá a k Piavì
na hrobì bubnují padající pomeranèe
Tìlo se rozpadá jako se rozpadá kabát z kopøiv
i rená koile
Jen v srdci ocelová støela
jako Venue z Louvru
zùstane chladná
tíhlá
a celá

NÌ
Nalevo umí lán a napravo umí lán
a k srdci sahají dlouhé osiny
Mui poali harfu
a ena snáí støíbro do kupy
Pohlédla na mne pod srpem
pak s pýchou na syny
Nazpátek ke vsi utíkám
a klasy mne do zad bijí
Bìím po mezi ulièkou hanby a potupy
V mých krocích rodí se smutek a polní hraboi
kadá my má do obilí cestièku
svou ivotní dráhu
Spatøil jsem boha kdy hroudu promìnil v sysla
Blesk lehne v polích
a zmìní se pøi tom v lasièku
Doba ní mi pùsobí vzrùstající hrùzu
kdo vítr sil vítr sklízí
A tudy pùjdu pøítì
vyletí od zámku drak
a bude chrlit vítr ze strnitì

Nadela chvíle nikdo není tu
trhám
a do vìtru házím popsané stránky z èerného seitu
Byly to básnì za mnoho nestály asi
jako ta láska kdy líbal jsem unylou Soòu
Jen lete plevy kdy drolí se klasy
Pùjde to bez vás Bez ní
Bez loròonu
Tak tìko je projít kolem plného nákladu obilí
vùz kolébá fajfku
a sedlák ví jak porazit kuelku
kdy v nedìli ráno hraje honer
Má v hlavì jenom slámu a svoji slavnou veselku
jí snìdenou husu a pije vypité sklenky
pomáhá selku zanìrovat v pase
Pùjdou na doinky
Má v hlavì konì chlévy své starosti a èernou kolomaz
koukne po obloze a usmívá se jemnì
a v ruce drí zlatý klas
Klas to je ezlo zemì
Rád bych se chopil jeho èerných opratí
tak jako sedlák
orat sít
Potom u jenom doufati

U tyrolských volù snad nael bych útìchu
Èehý nebo hot? To je otázka prince Hamleta
kdy jednou ve ních stanul na rozcestí
Jejich rohy nebyly mnì nikdy k posmìchu
Jsou to rohy bohynì tìstí
a hojnosti

V NOCI
Veliký révový list
sladké hrozny ukrýval kdysi
a stal se títem slamìných hnízd.
Vrabeèku, neboj se. Spi si!
Fialové blesky navtìvují zámeckou kapli.
Hle, z mokrého zdiva vystupuje uatá hlava
rytíøe z Mooru.
Horeèka, úzkost nemocného trápí
a tìké sny.
Rád bych se vás zeptal, vrabci,
zdali vám také tak úzko není,
kdy najednou v noci zdá se vám o zlém chlapci,
jak po vás hází kamením.

ORIENT
Vdycky jsem závidìl kuchaøkám
anýz, mukát, vanilku.
Miluji vánoce,
ty mohamedánské svátky.
Veèer na tìdrý den
rozdìlí matka pomeranè
na dvanáct tureckých avlí.
Kadému z nás podá jednu.

S lodí je dováí èaj a kávu
NA PROCHÁZCE
V kapse svrchníku pohrával si klíèem
tak jako v zamylení mnohý z nás
holí sráel u cesty ípky a zdál se sklíèen
el napøed teï volá nás
Koutkem úst na mne kradmo se pousmála
a do koèárku spad lutý list
Na prsou prudce dýe její pøehozená ála
Tolik je po lese oputìných hnízd

S LODÍ JE DOVÁÍ ÈAJ A KÁVU
S lodí je dováí èaj a kávu
pojedu jednou na dalekou Jávu
Za mìsíc loï kdy vypluje z Janova
stane u zeleného ostrova
Pojedem spolu já a ty
vezme s sebou jen kuføík a svoje rty
Pojedem okolo pyramid
loï poèká a pøejde Mojí a jeho lid
S vysokou holí zapráenými opánky
jde první pøes moøskou trávu a rozkvetlé sasanky
Hejno ryb na suchu zvedá svá køídla jako ptáci
letí za vodou a ve vlnách se ztrácí

YORCK
Nìmeckou vlajkou pyní se Yorck,
loï, která pluje do tropù.
V noci se pije!
Do rána se tanèí!
Nazpátek pospíchá do moøe hozený kork.
Zátko od vína,
bojí se opustit Evropu?
Vidìl jsem Etnu,
tu její ïábelskou slávu.
Ve vonìlo, kvetlo, jako u nás v kvìtnu.
Pøes vechno hrnula popel
a horkou lávu.
Naposled louèí se s námi Kréta,
podobna tolik jednomu dívèímu jménu.
Za ní je moøe!
A jiný díl svìta
pro jinou enu!
Na vodì loï se lehce kývá,
vlna za vlnou 
u si zpívám!

Na irém moøi zaèíná listopad.
Na irém moøi
tak, jako doma v aleji.
S bohem, má zemì! Na shledanou?
Snad!
Kadá loï má kotvu.
Svou nadìji.

TULÁCKÁ
Putuje tulák s cigárem po svìtì
a vude veselo mu je
Vèera kráèel po horách v Tibetì
dnes zpívá a na moøi pluje
Jak krásný jak modrý je boí svìt
a tulák stále chvátá
Kristus Budha a Mohamed
to byla tulácká trojice svatá
Na nebi hoøí Jiní køí
co asi dìlá matka doma?
Synu mùj ty se mi nevrací
a noc je tak dlouhá noc je tak dlouhá
Rozsvítí svíèku a zhasne ji zas
knot chvíli doutná a rudì svítí
Tys jenom po vlasech synka hladila
Teï musí za to trpìt a bdíti

V AFRICE
Køoví se pohnulo na blízku
a vzduchem zasvitìl íp.
Na krok pøed námi padnul do písku.
Èernouku, uè se støílet líp!
Øeknu pak: Buïte zdrávi, èerní bojovníci!
a zaèal jsem rozdávat dary.
Svou tropickou helmu, kabát. Beztak je horko v límci.
Tady jsou hodinky, boty. U jsem nahý.
Hned kolem nás tvoøí se ïábelský kruh,
lajlajlááá! jak je tam u nich zvykem.
Hle, pøichází k nám bílý bùh
a zvolí mì svým náèelníkem.
Teï, vy má krásná spoleènice
té musíte se vysvléci.
Buï stane se z vás také náèelnice,
jinak byl bych nucen dát vás upéci.

NA OCEÁNU
Tolik dní toèí se ve vodì roub, ty nespatøí nikde zemi
vechno jsem z kufru vyházel a znova zas do nìho sloil
tak najednou na irém moøi zastesklo se mi
po slzách vech Marií po smíchu vech Boen a Otyl
V proutìných køeslech dominují britské eny
ráno zvrátily odó a v poledne zase
ale ne udeøí noc vechny jsou uzdraveny
u je to cítit jak bohatnou v gestech i hlase
Nevím zda mìla køídla ale byla to Andìla
dotk se jí kominík tam co skrývá èerný flíèek
a bosýma nohama jako by ve vzduchu zvonila
a uletìl jí do moøe pantoflíèek
Hloubka oceánu mùj boe vystlaná z èerného atlasu
ena se k mui pøimyká hlubin se dìsíc
a s rukama na oèích v sladké závrati a údìsu
eptá a vyjde mìsíc
Nael jsem její prsy kousla mì za to veverka
má prudká Andìla mùj andìl do mdlob padlý
a její tìlo pyné a záøící jako Severka
svítilo nad vodou pøes zábradlí

S OÈIMA K NEBI
Nálevkovi
Na moøi houpá se taneèní sál,
kam zmizely dámy v plném lesku?
Teï zaèíná teprv karneval
v náruèí vln a zelených bleskù.
Nebe se otvírá dokoøán.
Snad pro nai smrt? Snad pro nai záchranu?
Kdy mùe zùstat na lodi kapitán,
tak také zùstanu.
Spoutìjí èluny! Nenechte tady, pro boha, hezkou Japonku!
S bohem, ach, s bohem, mademoiselle Oki!
Na noc stahovala v kajutì záclonku,
takovou hrùzu mìla pøed raloky.
Vlny se valí tmou na tisíc moøských mil,
s bohem, do smrti u jenom vá!
Kolik let tomu, co jsem se nemodlil?
Ne a ne vzpomenout, jak zaèíná otèená.
Kdo mì to chytá za kabát?
Ty, mùj bratøe misionáøi?
No poèkej! Kdo karty hrál? Kdo víno pil? Kdo holky mìl
rád?
Vecko to na nás praskne pøed boí tváøí!

Ale ty umí bumbat! Snad u jsi z toho neumøel?
Je mi tak divnì. Umøem spolu.
Já myslel nebe, ach, nebe, to je tam nahoøe,
my zatím padáme dolù!
Já myslel v nebi, ach, v nebi, tam je krásnì
jako v kavárnì, kde hoøí lustry a andìlé hrají biliár,
tam mrtví básníci lámou rohlíky a píou po stolech básnì.
Na kadou svatou jeden madrigal.
Já myslel v nebi, ach, v nebi, tam tanèí se, tanèí moderní
tance,
Pán Bùh se dívá na jeden andìlský pár:
Ta elegance! Ta elegance!
koda, e u jsem tolik stár.
Já myslel v nebi, ach, v nebi, tam je samá hudba a záø
a tady je ticho a svìtla tu není za mák
Na moøi, bratøe, kdy modlil ses breviáø,
alespoò svítily hvìzdy a maják.
Moná také, e jetì nejsme v ráji,
brr! taková zima, povídám,
u tuhnou mi ruce a nohy umdlévají.
Musíme jinam. Ale kam?
Moná, e stojíme zrovna u nebeských vrat,
nevíme nic, nemáme tìstí.
A potom: jak vùbec chtít zabouchat,

kdy u nám ztuhly v tìle kosti?
Nemohu ani vytáhnout z kapsy zrcátko. koda, ty vypadá!
Ve vlasech samé zelené øasy
a bøicho, bratøe, tak stranì nafouklé má.
Viï, tam na svìtì bývaly lepí èasy.
Nesmíme zoufat. Jetì není vemu konec.
My musíme dál, musíme hloub,
tak, jako kadý poøádný utopenec,
s oèima k nebi, s oèima v sloup!

Protinoci
Nejdøív po ovoci zvedám ruce
a nejvý jak na svìtì mohu.
O tropické slunce! O rovníkové slunce,
ty nejstarí ze vech malajských bohù!
Malý ulièník, palmy, pøed vámi smutnì sklání hlavu,
ten, co nejlíp lez po stromech z celé vesnice.
Rád by se dostal k vám na byt a dobrou stravu
mezi kokosy a opice.
Rád by se vyplhal mezi pestré ptáky.
O barva køídel záøivá!
Tak snadno vznesou se nad oblaky
a do nebe letí za iva.

NA HOØE MERBABU
V kapradí kde zvedá se krk houslí
umírá tygr královský
a e byl z rodu malovaných èínských bohù
krev po tìle stékající
mu barvy ani slávy nepøidá
Do nebe pospíchá bambus i cukrová tøtina
neb umírá tygr královský
Do nebe pospíchá manga pisang a mangistan
co chutná jako hrozny
uherského vína
Boe mùj vdy je to moje vysnìná Jáva
umìním vodopádu zalesnìná zemì
Staèí utrhnout chléb
strom èerstvé mléko dává
Jeden strom je tu pernikáø
staèí perník
sebrat a naloit na trakaø
Staèí jen zatøást korunou mukátu
a do klína padá
de zlatých dukátù
Ale neptej se nikdy
komu?

AMÍN
I
Kolikrát na Jávì, jetìrko malièká,
já vzal tì tak do rukou, má hezká tiak,
i ze sna cukruje na zdi jako hrdlièka.
Venku zaèíná liják.
Deová voda lemuje kadý list,
po lianách jako blesk sjede do houtiny,
ale loudá se, loudá vìènou tmou dolù po vìtvích
a padá po kapkách jako medicina
na rty úasných kvìtin,
do úst rozblouznìlých orchidejí
a tropickou horeèkou potøetìných palem
a kapradin 
Tam v hloubi pralesa
i vzduch je tìký jako zahradnická hlína,
tam v hloubi pralesa
nìkdo usedavì pláèe,
tam v hloubi pralesa rabín zpívá pohøební almy,
tam zvolna doznívá chor
moravských uèitelù,
klin-klin-klan
po stromech zvoní posvátný gamelang

Tam v hloubi pralesa hraje na varhany
obrovská ropucha smutná a líná.
II
Hup, hup na práh! Zrovna ve dveøích ába se zastaví,
a jak se tak stranou po tobì dívá,
poznává svaté oèi Budhovy.
Venku se stmívá.
A doleze váb na dostøel jejího jazyku,
nechá ho v klidu trachat se dále,
jen svoje mìchy, ty od varhan, nadouvá do køiku
a skuhrá, skuhrá, tam na prahu stále.
Tu vyjde Riso, starý Javánec,
upálí køídla noèní mùøe,
na schody klekne, postaví kahanec
a krmí tu ábu jako se krmí nemocné kuøe
Jak vezme ji do ruky, cítí hrobový chlad,
slzami v oèích svítì,
a nikdo na svìtì nemùe pøisahat,
e není to jeho zemøelé dítì,
e tato stará a karedá ropucha,
lapajíc vzduch jako bezzubá bába,
mu jednou sladce nezaeptá do ucha:
Tatínku, já jsem Amín,
tvá hezká a veselá ába!

SOUDNÍ REFERÁT
Pod okny kráèí vojenská patrola
z obchùzky v èínském kampongu.
Hejno vran krouí stále do kola
a snáí se na malou Javanku.
Pøed bohem soud se jí stokrát táe,
zda vidìla, jak tento èínský kuli
krok pøed ní vypálil do policejní stráe
osmimilimetrovou kuli,
zda vidìla jak po té smrtonosné ránì
dotyèný stráník k zemi kles
a umíraje pozved jetì rámì,
leè rána pøedela ho do nebes.
Javanka mluvíc malajsky zvolna se zajíká,
kadé slovo k polibku pulí:
Pigi mána! Nevidìla ádného stráníka
a také ádného kuli.
Nevidìla vùbec, e se nìco dìje,
neb ona pøemýlela právì,
èím to, e vechny bílé orchideje
v jeden den rozkvetou na celé Jávì.

TOKÉ
Opice skáèou pøes kapok a rambutan,
mám ve vìtvích opice rád,
kdy skáèou a skáèou pøes kapok a rambutan.
U jdìte, opice, spát!
A vude tam, kde z visutých koøenù roste indická noc,
v posvátných stromech Momo straí,
jen okem ho spatøit, to je o nemoc,
a tìko se léèí bílými ocásky z japonských myí.
Nevím, co dìlám, proto mi odpus, Momo,
já myslel, e to nic není rozsypat na stole lombok a sùl,
a zatím celá Jáva hrùzou se tøese:
Co udìlá Momo?
U sypou se zdi a stropy z bambusu...
A opice skáèou pøes kapok a rambutan,
jetìrka blázní, má Viktorèin hlas,
víc, co se dìje, kdy opice skáèou pøes kapok a rambutan,
utíká po zdi za obraz:
Ten spadne!
A jetìrka dívá se na mì skelným okem,
ílí a volá: to-ké!
To-kééé!

JAVANKY
Ráno jdou na passar prodávat ananasy
aby jim vonìly ruce
a budou si na noc rozplétat
vlasy
A kdy je rozpletou
osud vech Javanek
usednou tie pøed chatou
s oèima k moøi
a s høebenem nazpátek

PROTINOCI
Ta vìèná únava ta hrùza pod palmami
Jako by ani nebyly Vánoce
Na stromech visí zelené listí
a plno ovoce
a vìènì zpívají brouci
Ta straná únava ta hrùza pod palmami
svým èerným vìjíøem stín pralesa
vyplail bílé rajky
Na domov myslím a proto se dívám do zemì
kdyby zem byla prùhledná
vem enám v Evropì bylo by vidìti pod suknì
Sem tam se míhají nohy v bílém prádle
jako kdy baletky
v Paøíi tanèí po zrcadle
Musím stále mysliti na jejich ramena
oèi ústa vlasy
a òadra òadra zejména
Vy eny bílé co jsem jich miloval
od hlavy k patì padají ve mnì rùe
Vy eny èerné jednu jsem objímal

Ta sladká únava ta hrùza pod palmami
Já chodím jako po stropì
s hlavou dolù
Hluboko pode mnou záøí propast nebeská
jdu jako Kristus na ramenou Jiní køí
Na druhé stranì svìta zas
jdou lidé s nohama vzhùru
Musím stále mysliti na jejich rozbité podráky
Na jejich drobné kroky krùèky
v podivných sadech co mìní barvu
a shazují krvavé listí
Na druhé stranì svìta jsou Èechy
krásná a exotická zemì
plna hlubokých a záhadných øek
je suchou nohou pøejde na Jména Jeí
U nás je jaro léto podzim zima
U nás nosíme zimníky kravaty
a hole
Moná e padá sníh
anebo kvetou u tøenì
U nás rostou jahody
U nás je studená pitná voda

