Frantiek Halas:
TVÁØ

TICHO
Noc prozkoumává mne
zda nezapomnìl jsem
na dny tak tajemné
kdy ze tmy vyel jsem
Je evel listùm dán
v úzkostech nevyslovení
milosti slov si ádám
touících po vykoupení
PODZIM
Bohumilu Novákovi
Nebe podzimní tisíci ptaèích køídel laskané
rosou nadìje svla nae brdla sevøená
vnuknutím roziø oèi tam vzhùru upøené
pro nová èekání ach tolik úzkostná
Hleï na husy jak o plot lámou køídla
kdy edé sestry k jihu odlétají
to obraz due která chvilku zhlídla
krásu návratù ji snad jen mrtví znají
Blány mlh prasknìte pro rána nedozrálá
pro krásu pobíhající vdy v nových úasech
pro pláòata co lásky nepoznala
a nìhu kvìtù sevøela v trpkostech.

HØBITOV
Ze zdola k rùím pøivoní
a bude smrt svou ít
a do tmy lásku odhodí
svùj tít
U paty hrobu budu bøeèanem
tichou písní co tì obklíèí
popsaný tebou pergamen
který èas neznièí
Zas budem spolu spát
na syrinx trav nám vichry zahrají
plouchání Lethe budem naslouchat
a písni pradlen kdy rubá máchají
SLAVNOST POROZUMÌNÍ
Za tøtinou nadìje jí zachvívá
proud èasu podemílající svìt
za tøtinou nadìje stíhám svá slova tesklivá
Bøeèanem budou tolik marnivým
ovijí pyný sloup a krásu jeho krtí
budou jen stínem toho co ve vím
Teï tlumený smích mi v srdci hrál
vidìl jsem v zamylení
loutnoucí list jak v pádu tancoval

Slova zpozdilá vám nevìøím já vìøím mlèení
je nad krásou je nadevím
ladnost porozumìní
TVARY
Janu Zahradníèkovi
Neslýchané dìje pod zemí se dìjí
a nevídané ve vzduchu
zakleté tvary se náhle probouzejí
s výkøikem po duchu
Za zrcadlem stínù jím je svìt
jich úpìní je slyeti
hledejte vysvobozujících vìt
vy jim dáno i pro nic trpìti
DOZNÁNÍ
Dojat vím co je láska
k tobì se pøimykám
smuten vím co je láska
pøed tebou utíkám
Pøekvapen vím co je láska
mlèím ve støehu
churav vím co je láska
souím se pro nìhu

Poraen vím co je láska
u vìrných noci úst
oputìn vím co je láska
a k sobì budu rùst
PØEDJAØÍ
Pøedjaøí lutých vod
stínem vran lehce prokreslených
tvých vírù svod
poleká snìní naklonìných
kdy sníh tvých pìn
v hlubinách cupovaných
støíká a k oèím tìm
poznáním unavených
Bok stromù krou
do døenì zdrán
krvácí nad vodou
znova a znova drán
ROSA
Slabí svlaèce co rosou naplnìn
se vzpíná k slávì jasu
nech køehkou hlavu svou mi podreti jen
a uniknouti èasu

V tísnivém eru zadívání tvých
tmu naprostou stesk mùj si vyprouje
nad chudou koøistí slov uvadlých
jitøenka rosu ohlauje
JEDY
Hnízdo hadù krutì vyletìných
se vyplazilo se svìestí zlou
do náøkù kvìtin krásou rozsvícených
pod smyky studenými mrou
Svár árù zdivoèelých dupe zem
i stín tvé samoty je rozpálený
zrá hadí jed zrá prudce v zlém
jed nesklonìným pøedurèený
Soumrak vrùstá do hvìzdných hrùz
jed noci zvolna vniká v touhu tìla
les trèí náhlá setba hrùz
co v chvilce zdøevnatìla
LÉTA
Oblohy zvrstvené
a roky pøelé v dál
dny láskou zvichøené
vás jsem se nenadál

Teï stojím zmaten v nich
v pøepychu podivném
snù dávno ztracených
v mlèení pochybném
Bojím se abych nenael
ta slova co ve zabila
jak jsem se s nimi vynáel
a jak se láska trápila
DÌVÈÁTKO NA ØECE
Milence Králové
Se vemi ohledy zadívejte se na tu nejmení
zmatenì svléká si koilku
nad rosou prsíèek v pýøení se zamýlí
Nevyplate stud tohoto holátka
úzkostný tlukot krve byste uslyeli
krev dítìte se veho poleká
Vchází do tùnì zastøena køídly nevinnosti
rozpaky èeøí se voda a její obraz polyká
a ona drobným úderem ruèky duhu udìlá si
Zpívá a hlásek se jí stále rozbíjí
pomnìnky ale radostí se krèí
blatouchy zlato hází jí

PRÁZDNO
Úzkostí z tvého dna kde v samotì své ijem
do vzácných vteøin vrháme louè krásy zapírané
tklivostí slov svá bìdná srdce kryjem
tlukoucí marnì pro dny poehnané
Zní tepen chvat noc láskou zní
kam ukrýt a kam sloit svoji hlavu
je neèistá co s ní co s ní
s tou èíí plnou bolehlavu
Noc aspoò prázdná hnízda støíbrem naplòuje
a nedbá vìtrù e z rána je roznesou
prázdno v nás nebe svìt celý obklopuje
nespasí nikdo ani modlitbou
JINÍ SLUNCE
Nad slávou vod a dnù
chycenu za ktici
viz lstivou gorgonu
plameny dávící
na hlavu tvou a mou
i do pìn zmìtených
rùemi sirén jsou
vábením znavených
Mìsíèné vìzení
otevøi se v jeden ráz

nejsme tu zrozeni
a pøed ní spas ty nás
Ná smutek dny se íøí
jak srdce v kùøe stromu
a kroky nae míøí
jen domù domù domù
PÍSEÒ
Hanbo ze sebe jak tì znám
obraze køivì pohnutý
já chtivì lásku polykám
umìlým ohnìm zehnutý
Bolela noc a bolel den
nebylo chtìní po tìstí
nebylo slzí nebyl sten
nael jsem sebe v bolesti
KRÁSA U DÌTÍ
Podmanìn krásou dosud jetì spící
co v dìtech pøebývá tak neprobuzena
schoulena tichá neprozrazena
bez sudby zániku jen stíhá ji pak bdící
Pøivøena víèka obcházím ji plae
s èirou rozkoí mé smysly èeøící
dám rùsti jí jen na své sítnici
odháním troufalé svou úzkostí je plae

Proè jsem jen zradil jednoho dne zlého
a zdìen dotknutím se tolik zastydìl
nesmírný úlek jsem pak uvidìl
z rozvití bìda tolik pøedèasného
PASTEL
Zmatena stojí pøed rùí uvadlou
stín svùj opustí jak pták v modré závrati
odchází slunce trousíc za sebou
Ve co dìti leká ji postraí
po pýe lásky do smutku upadá
slzy své co vùnì rozpráí
Nekøtìòátka podobnì vzpomínají
na krátkost dnù a matek svých
jak ona nocí které spánek míjí
NEMOCNÝ
V ádostivostech jeho bdìle ukrytý
stud rozpaluje neurèitá chtìní
kdy v horeèkách pln skrýí pro umìní
mlèí pøed naklánìjící se zarytý
Pøedstavy pokuivé mu tìlo pobouøí
a cuká se po dotecích tak prudce mylených
e s pohrdáním odmítá polibkù skuteèných
kdy ona oèi tesknì zamhouøí

Odhání ji pln strachu aby nepolekal
návtìvnici je vchází jím jen vidìna
laská a objímá ta hladká kolena
kde otisk nemocné své touhy nechal
TRÝZEÒ
Jeseò tak køiklavá a není umìní
v páví nádheøe a v køiku vran
obchází smysly mé a bolí tuením
kvílících a neodvratných hran
Ruce zkøíeny na prsou jak nebotíci
v pøílivu milosti tvé se chvím
tísnìn slovy co nedovedu øíci
lnu v trýzni k útlým bokùm tvým
Køehká je krása tvá nad dìtské vzdychnutí
uhýbá plae dnùm iva jen touhou svou
taje dech odcházím pak po tvém usnutí
abych ji nezranil neláskou
ODPOVÌÏ
Pøes epot tvùj
smrt ke mnì hovoøí
ne ty mne nelituj
to pokoøí
Chci naslouchati jí
a vyzvìdìti jen

proè kadý patøí jí
a zda jsme její sen
NOCI
St. K. Neumannovi
Noci svùj pùvab dej jen zasvìceným
dýchají horce vstøíc tvým rtùm
hned z rána krásu tvou hledají s roztesknìním
noci svùj smutek dej jen milencùm
Noci svùj chlad dej jenom poranìným
jim jizvy scelené otvírá jiter um
jsou ivi tebou jen a svým zaslíbením
noci svùj lék dej jenom milencùm
Noci svùj klid dej jenom zatraceným
vzpomínek dávných berou opium
kadý z nich dìckem ode vech oputìným
noci svùj domov dej jen milencùm
JISTOTA
Vcházím do lásky a oslepen
tápám klopýtaje o tmu minulou
milostí tvojí zasaen
Prohlédám náhle a ji vím
není mi dáno zùstat v tomto ráji
tolik jsem prahnul a pøec sem nepatøím

Míjím aè nièeho se nezøíkám zahledìn
v tvé oèi lítostné
pùl smrt pùl stín se vkradu tam
VLNA
Vladimíru Holanovi
Ve vábnost svou se zakusuje
a bìí k títùm skal
tam oblázky si uhryzuje
a odnáí je v dál
Sama sebou okouzlena
si líbá nárty své
vzpíná se a zamylena
møe v touze závratné
Vlno køehká obraze mé touhy
je hledá pevninu jak ty
je sen ná krátký je sen ná stejnì dlouhý
a v spìchu íznivém jsme oba zajati
Kráso naich roztøítìní nedej nám spoèinout
kdy klid pro dui nai otevírá se
jen pìnu snù o skuteèno nech rozstøiknout
a vypít duhu co z nich utvoøila se

PÍSEÒ
Tak jako usínají ruce tvé
vychládá hvìzda za svítání
tak jako zavírá své oèi jímavé
pták køídla sklání
Tak jako dítì záhy odstavené
umírá zvolna smutkem záhadným
tak tvoje èelo steskem unavené
na spáncích schází stínem modravým
Tak jako blankyt bez bolesti
je první hvìzdou zjitøený
tak tvoje tklivé nìné tìstí
krev ztrácí na mém mlèení
NAHOØE
Jihnutí ptaèího hlasu v zeleni
slzy pryskyøic na koøe
èím jen èím jsme zmámeni
kdy je tak ticho nahoøe
Tmy bouøek dusna dìsivá
ïáblùv pták krákoøe
èím jen èím srdce omdlívá
kdy je tak mrtvo nahoøe
Mdlo v ústech hrdlo zúené

bezdìké náøky v pokoøe
proè jenom proè pak pláèeme
kdy je ve zjevno nahoøe
JEDNOU V ZÁØÍ
Stín mùj zkracuje ty sluncem rozátá
narùstá zrádnì v oèích tvých
lehce je zatlaèí dlaò moje dojatá
ne navdy vak jak u mrtvých
K prameni se vzpínám k tvému jménu
z drobkù lásky skládám vìènost její
i síla vod tká vìènì køehkou pìnu
trhanou víry hnanou do peøejí
Znám tì ji mroucí znám krev tvou
zèernalý plamen se drí tkaniva
stále jen vidím tu ránu mokvavou
jí dlouho chøadla láska má i tvá
MOØE
Ty které vymýlí své tvary bez umdlení
a barvy mìní jako lháø
tvých tajemství nad nì v svìtì není
mi uka tváø
Ve stesku slunných dnù chci si vyprositi
jen málo ze veho co ví ty
dej prázdnu zrcadla se orositi

dechem eptnutí
Ty které vlní se ve vìèném nepokoji
ádostivým nebem sevøeno
tvých smutných konèin due má se bojí
ne radìj neøíkej co má býti smlèeno
OBOLOS
Jaroslavu Seifertovi
Slyím dech hlasu který velí
zrát pro vecko co jetì v oblacích
má léta pøítí co vás rozevelí
jak utratím to støíbro na spáncích
S pláèem narozený s pláèem nevracej se
do kraje stínù smrtí provázen
náøkù zbabìlých a strachu z prázdna vzdej se
má èas a stane pøimrazen
v siném podsvìtí u øeky zapomnìní
jediný v ústech ver co zùstal uchován
obolos skromný jím splatí pøevezení
ten tepem krve byl vak ukován
OHNÌ
Ohnì na polích já dychtivì vás pil
teï skláním se nad kapkou klouzající
pln úleku co ve jsem promarnil

Draèí setbo deù jesenì
do mne padající v kraji dìtství mého
hledám svùj èas u mlèky znavenì
Èím nasytí svùj sen a èím jej zahalí
sám hladov tìstí pøec se mu vyhýbá
stín smrti pøikrádá se blí a blí
Ne ty se nebojí a dávno ví
e noc je vláhou smyslù tvých
a poznáním chlad hrobu zteplal ji
TIE
Kláskem hubeným je tìlo tvé
z nìj zrno vypadlo a nevzklíèí
jak klásek hubený je tìlo tvé
Pøadenem z hedvábí je tìlo tvé
touením popsané do vrásky poslední
jak pøadeno z hedvábí je tìlo tvé
Spáleným nebem je tìlo tvé
èíhavì v tkáni smrtka sní
jak spálené nebe je tìlo tvé
Pøetiché je tìlo tvé
jeho pláè zachvívá mými víèky
jak tiché je tìlo tvé

ROZMAR
Tvé dlouhé boky zpívající k zemi
zemì tu píseò lehce odráí
pták zazpívá ji mezi haluzemi
Tvé ruce zvìdavé se vzhùru natahují
s chvìním Evy neli poznala
a vìtve stromu poznání tì zastiòují
Tvé hravé tìlo slyím jeho smích
kdy jednou rozkvetly po tobì fialky
po stiscích mých
VE TMÌ
Do tmy zahledìn
svìta nevnímaje
duch mùj okouzlen
èerò jen polykaje
chví bázní se pøi epotu
to tráva trávì odpovídá
a kdos vida mou slepotu
zlá slova tie napovídá
Ji rozumím a krev je opakuje
smysly tøeslicí se chví
do výhnì tìla vìènost duje
sám sobì jdu si za rakví

PODZIM U HØBITOVA
Plameny pruné stejnì havé
jak dívèí boky chvìjivé a hravé
plameny podzimu plné tesknoty
jsou krví bývalou teï plnou cizoty
Kam o holi jde èasto klopýtaje
kam zadíval ses v oèích lítost maje
k nerozeznání babí léto ve vlasech svých
lehce ivé míjí a dlouze trvá u mrtvých
Jsou hlui k bìdì tvé a nepohnou se ani
ba dìsí je i slavné zmrtvýchvstání
jen nehty dále prorùstají jim
rakví bednìním
JE ÈAS
Tie a pøísnì semknìte rty své
spotøebována témìø je u víra nae
a alba krásy stranou svìta zve
Sladkým vysílením mrou vechna slova
v tomto vìku který se nerozhoduje
utráceli jsme ivot v nich vdy znova,
Ké zøítí se ji dolù s rachotem
al zástupù a k hvìzdám navrený
a zasype rod smutných k nìmu patøil jsem

TIE
PRO LÁSKU
Pro lásku tvoji hladovou
kdy pláèe ranou sudby
nech tie se ti otevrou
okvìtí malé hudby
slov tichých mìkce stulených
do jaderníku básnì
tìch slov tak ztiených
e møít jim dáno èasnì
LISTOPAD
Znám erboví tvých il
slábnoucím hlasem zpovídám se
èím jenom èím jsem il
slye jen úzkost ve tvém hlase
Kment listí padal na ná stín
kdy naposled jsme stáli spolu
el soumrak kolem bolestín
el nevida nic z naich bolù
Jen vzlyk se potom tøásl ve mnì
jen vzlyk s tvým jménem slouèený
vak utìlivá byla zemì
a sevøela dìj skonèený

TAK KRÁTCE
Tak krátce jen jsi mìla jej
ten prsten v sobì ukonèený
kam poztrácel se lásky dìj
trváním v nás zbolavìný
Z tmy do jasu a z jasu v tmu
jsme si jej podávali
k jakému jenom padl dnu
e jsme zaplakali
Zaplakali a ztichli vráz
kdy zazvonily tvoje vlasy
spad jeden a spad druhý vlas
a dozníval pro jiné èasy
PØEDEHRA
Rumìnce svých nehtù
pøi sevøení dlanì
ty èervánky mi nech tu
skryji se pak za nì
a. tam jak za oblohou
je není krovem svìta
tajnou nápodobou
stvoøím nová svìtla
svìtla slov co neznám
která vak jsou ve mnì
pøibudou pak k hvìzdám
spadnou v tebe jemnì

]EDNOU
Naléhavá modø se pøíèí
luti naich rozjímání
jaká krása dravì klíèí
èerni kdy ji neporaní
drzost svìtla které vniká
ruíc tvarù zralou krásu
do noci v ní èas jen tiká
bez chvatu a bez úasu
Lem tmy mezi rty nám vnikl
lásky stín se tie ztrácel
as pýchy náhle ztichl
èím jsem se to zakrvácel
VERE
Nic neøíká ptaèí let
sledovaný úzkostlivì
èím naplním sled svých let
itých steskem itých divì
V èele klínu modrých stínù
jimi nebe znaèeno
v ticho jasné lehce vplynu
ani køídlo smáèeno
Køídlo které vystrkuji
v blátì kdy se utápím

ve tvar lyry smrt si kuji
dre se jen za svùj stín
PROSBA
Sdìl se mnou sdìl co chce tma
v ní svìtla rozvijí se
proè zavíjí se ve mne záøe má
Snad nespoèet toho co ji znám
stinidlem temným je
èi u jiskry nerozumím vám
Nech nìná milost vae opìt kane
do mého eøení
a vùle nocí marnou nech se stane
CHVÌNÍ
Tvých útlých bokù stín
se chvìje pøede mnou
co já jen z lásky zvím
vida tì zranìnou
Polykat slzy mám
má plavá závrati
co já jen s tebe znám
chci-li ji prchati
Utéci od lásky utéci od sebe

vábnièko krve mé
kde schoulím se a zazebe
mé srdce zchvácené
TIE DOMLOUVÁNO
Neodvracej se v pøedtue
od mámení èasu
je bez srdce a bez due
vak svodem jasu
nás vech co jsme i tìch co byli
co on jen uchová
snad to co pøísnì jsme si snili
u zdi høbitova
a ruí-li i zrnko na dnì moøe
se zámìrností zlou
opus radost a opus i své hoøe
a do prázdna bij perutí by zlomenou
TO BYLO
Pije víno barvy zaschlé krve
pøipomínám si tu úzkost její
kdy opadalá ponejprve
la po nadìji v beznadìji
la bez stýskání v zaujatém tichu
a utrpení krok jen napovídal

la tmou po oslnìní høíchu
já k její strázni bázeò pøidal
Ztichlá potom uhýèkáním èasu
v nìm její bolest zvolna ztrácela se
la ukonejit vábící ji krásu
ji v cizím náøku dìtském nala zase
JÁ VÍM
Tìch jemných stínù tvého tìla
je poznával jsem drahný èas
a hoøkost chvil se ve mnì chvìla
abych tvou krásu nepropás
Já nepropás ji já ji jenom smlèel
kdy bylo tøeba zpívat hlasitì
tu ústa sevøela se a jak bych kleèel
odprouje krásu Naè slovy kazit tì
Já vím e jednou padnu tváøí vzhùru
modrem nad sebou se budu zalykat
Útìcha Snad jedním jsem byl z kùru
co ivot chválil a chtìl utíkat
OSUD
Nespí-li dosud dlanì tvé
pro poslední mé sevøení
dnes sepni je jak za mrtvé

nad nimi andìl kamení
Jen jiné postavení hvìzd
ve výkách èerné vzneenosti
nám dalo jinam kvést
do mrazù koneènosti
Sepni své ruce a pros za nás
a noc dìtí je nám dána
kdy sám si stýská kadý z nás
a láska pláèe nerozdána
PÍSEÒ
Jdu k tobì rád a s písní nahou
s ní slova al ji svál
a nechal jen tu melodii vlahou
Ta pìní sly ji pìnici
na køehké vìtvi ticha
k tobì se vìtvící
Neru ji bdìlostí a tie tie buï
jen dlaní skryj svùj malý prs
a víc se neprobuï

HOØEC
KOMU DÍK
Tíseò v píseò zmìniti mi dáno
komu dík
v sychravé a zamylené ráno
komu dík
za tajemství co v samotì mé zraje
kdy z rodné zemì spánku vyel jsem
náhle tøeskla za mnou brána ráje
a zùstala jen sirá zem
Nato mi dáno jetì zmásti
s cizí bìdou vlastní al
co pak z tolikerých strastí
marný ver bych nerozal
VÁBENÍ
Zdaleka vítr vál
hladina vod se chvìla
dálky a íøe sliboval
krev chtivì chtìla
stoupati horce vzhùru
v smrtích být uchvácena
tryskati do azuru
marností rozlícena

dtíti a dtíti na zem
spáliti tváøe zahledìné
ustydnout rázem
pro ve nedosnìné
Zdaleka vítr vane
a vábí k rozbìhnutí
dálky a krásy pøedjímané
zùstat a elet nutí
STROM
F.X. aldovi
Strmí strom a vichry rozhrnuje
obrysem chránì prostor svùj
je jeho výhradou i ertvou mu je
perte si detì severáku duj
Míza klesá uchránit se v døeni
kam zvenèí nevniká ji nic
tam chtivì slévá se a pìní
vìdoucí píseò zpívajíc
Roste strom a tajemství svá støeí
zpívá a klame umìním
a dole v tichu za spletenou møeí
to syká muèením
pramenù ivých které prostupují
ve co dávno ádá si jen klid
a síly zemì prudce roztavují
slovo smrt a slovo ít

PØED NÁVRATEM
Té ivné tmy a vody mateèné
v ní skryt jsem byl u není
a dávno odpoután od òùry pupeèné
tak vzdálen narození
klid nalézám zas v schoulení
kde ve snìní jen srdce tie bije
a v koneènosti mylení
èas jasem divù je a zabíjí je
ty smysly v dálku stále cílící
dychtící po jednotì veho
co s drtí hvìzd já míøím k stálici
v hledání jediného
A do tmy vrátím se jak pøed zrozením
do modré nahoty il svleèený
v ehrání slávu návratu já nepromìním
a tolika tich hluèení
zalehne tato slova mladá
jimi jsem øíci chtìl a neumìl
jak mrtvá matka do krve se vkrádá
matka na ni já skoro zapomnìl
]ITØNÍ STESK
Bledì zlatý prs ukrývá denice
a studem zapýøená celá
sklání tváø do tání mìsíce

který noc zapomnìla
Vzduch sráí se pak v bìlásky
a rosa kloue po listí
tu tìm kteøí jsou bez lásky
nadchází chvíle lítosti
ta kradmo vchází do due
dává ji ve co ona nemá
a ty se chvìje v pøedtue
e navdy u tì poznamená
TØI KRA]INY
Janu Èepovi
Krajino dìtství proudem unáená
plavými víny rána prolnulá
v zrcadlech vln tisíckrát roztøítìná
tys minula
Krajino mìst ji bøíka holubù si chválí
kdy naveèer si krouí jenom tak
jak jsme si oba høínì patøívali
teï naopak
Krajino snù s krví na stromech
ji podìen jsem v nocích pádíval
do tebe patøím ty lásko ty mne nech
já v oèi tmy se pøíli zadíval

ZMATENÝ
Co trhat chce a proè
co hroutí se kdo kvílí
co chvìje jím a proè
sám neví to a zví-li
zas bude tý a jeho chvat
vdy v prázdno míøit bude
je nemoc to a jak ji zvát
je kadé slovo chudé
Co jenom chce co pak to ví
kde jaký svìt je málo pro nìho
je sám je zlý a nepoví
Umíráèkem zvoò nìho
POZNÁNÍ
Operou tmy a záøí
je ivot ná
smrt èibaø maøí
ve co má
Snad pøíslib krásy jen
je naí milostí
jí patøí èastý sten
té oputìnosti
v ní je nám tady ít

tie i zvlèile
a èíhavì jen zøít
do konce zavile
HLEDANÝ JAS
Zmatkem prostoupen
cílím v jas
tak náhle oloupen
v cizí èas
jsem jednou byl
v sobì ztracený
to do mne bil
cit vzbouøený
Sem a tam
nìkomu ve tváøi
zahlédnu jeho klam
jak zazáøí
Zazáøí zhasne
jdu zas dál
a tmy tak èasné
prostupují dál
KROKY
Tichnoucí kroky v dáli
komu patøíte
jak jsme vás milovali

vy to nevíte
Patøíte enám snad
co mìly rády nás
chvìt se a nepoznat
která teï pøela z vás
Pøela a víc se nevrátí
dobøe e minula
touení nezkrátí
kdy láska zhynula
Tichnoucí kroky v dáli
komu patøíte
snad jsme vás milovali
míjíte mizíte
PLAMEN
Plamen se lety rozhoøel
teï nemá dávných sil
sám svoji krásou ochoøel
a pøíli prostor pil
ba jetì více hltal tmu
teï se do ní vrací
nu klidu popøejte jen mu
tak odlétají ptáci

ÚTÌCHA
Èas ze vech smyslù béøe
bez optání
vem stejnì mìøe
nepros o slitování
vdy vybledlá barva chová
tón uaslejí
a støemcha u høbitova
ve ukonejí
V NOCI
Krása sklem vylehlá do tvaru sklenice
z ní víno chtivì dopíjíte
rub její znamená a ryje tesknice
to vy víte to vy víte
Nevýslovná rozruuje vai noc
kdy jíní tìstí taje bezmocnì
výkupné slz pospíchá na pomoc
Plakat Jen moc ne jen moc ne
Prý prsten mrtvému sám sklouzne dolù
zrovna tak a smekne se al tvùj
jen nezøeni a v koutku buïte spolu
a sebe nelituj a sebe nelituj

RUKO]MÍ
Egonu Hostovskému
Vidìl jsem rakev kdysi
a svíci plaèící
pak vzácná ústa
èísi tak kající
a mrtvý pohled svinutý to had
v svém chladném stoèení
se díval tuenì jen snad
do mého sevøení
podoben mylence co chce být ztajena
on v sobì trval bez pohnutí
Ty mrtvý co to znamená
vím jsem tvùj rukojmí a marné èasu vzdutí
ZA MRTVÝM
+ Vl. Prùovi
Blankyte spìchající
po pièkách pramenù
a zlato noci znící
na vás si vzpomenu
tam v jednom koutku tichém
kde zetlívá
astna vìèným tichem
ta hlava marnivá

a èas pak vyplaví ji
lasturu hlíny høbitovní
kdo k uchu pøiloí ji
co zví co zví od ní
IMAGENA
Zastínila okno køídlem støíbrným
chvilku sebou bilo
z pramene mé bezesnosti uvízl v nìm rým
U se bojí u si stýská u je zajata
Imagena Imagena
pláèe slova pláèe hudbu pláèe poupata
Tolik vìcí chce být jetì chtivì uchopeno
èím jen tobì odmìním se
zvábí-li je do mé moci Imageno Imageno
SMRTI
Ty smrti øekni mi kdy krev mou prolíná
zda jsi tak oputìna
e ke mnì tiskne se a se mnou usíná
Pøíbuzna se vím proè tak dlouze trvá
v bratrství s mým snem
proè krajkoví mé lásky trhá
Dej a poodejít mohu na krok z tvého stínu

a skonávání sevøi do chvíle poslední
Dej dobrotu zapomnìní po ní tolik hynu
ROZCESTÍ
Opustit vere tiché
pro velká dìní
mé náøky liché
kdy vydìdìní
jdou kolem tebe
v noci i ve dne
a dìti zebe
malièké bìdné
Svìt zlata a pýchy
svìt plný píny
na jeho høíchy
jen karabiny
Ty chudýs mi vyèet
tiché mé slovo
jedno chci køièet
to Cambronnovo

