Jindøich Hoøejí:

BÁSNÌ

M
Vèera jetì lomcoval mnou al, tìko mi bylo,
e jsi tak brzy na mne zapomnìla
a e tak krátce, e tak krátce se ti ve mnì zalíbilo.
Dnes ráno, bùhvíkde se vzal
trysk jako kdysi rozko z tvého tìla
hlas mírný tichounce mi domlouval:
es kvìt, jen kvete pro kadièký zrak
a pro vecky rty prahnoucí,
es plamen lásky, vzelý pro zázrak
roznítit vecka srdce horoucí,
e nese osud svùj jak tìké bohatství, jak vzácný dar,
jak výstrahu, je vìstí temný zmar
vem, kdo by chtìli zhyzdit ruku tvou, tvou ruku pøetìdrou,
prstýnkem vìrnosti a sobectví.
MÌSTEM
Sem a tam,
køíem a kráem proel jsem mìsto, jak mì nes dav.
Na tisíc hlav, mue a eny
zachyt pohled mùj pohrouený ale jsem sám.
Kadá ta hlava má svou záø,
boskou a lidskou svatozáø: mladosti jásot, staroby stín,
rozkoe nahost, závoj vin,
posvátný popel práce,
lenosti lesk,
revolty blesk,
korunu bolu a resignace.
A do kadé, do kadé zaat byl spár
nìjaké Víry a nìjaké Nadìje,

pod jejich dotekem temnì se zachvìje,
zahoøí v ár,
zaúpí úklebku palèivým mrazem.
Snad i ty, Lásko, sela jsi na zem.
Snad i ty, drahá neznámá,
vyla jsi v ten den za pøeludem
s nesmlouvavýma rukama:
aby u ivot nebral a dal,
abys ty vydala, proè jsi zrála.
Tebe vak, drahá, jsem nepoznal;
ty jsi mne, drahá, nepoznala.
KVÌTNOVÝ DEN
Na trávì leím jak troseèník
na pevné pùdì po pøestálé bouøi.
Za mnou kdes v dálce, v edavém kouøi
mizí mi mìsto,
topí se ve své vánivé vøavì
jak vzpomínka na nì v mé hlavì.
Sním o nìm teï jako o vraku.
Je líto mi tìch, kdo dole zbyli,
e s tìmi jsem, kdo se zachránili.
Slunce, mùj spasný majáku,
z veho jsem,vyvázl, sobì vak neunik.
Vteøina s vteøinou do Vìèna míjí
a já ji provázím melodií:
Pro tuto chvíli,
pro ten vzruch prudký a sladký a bílý,
pro toto nebe,
pro vecky tyto hlasy

lásky a krásy,
pro vroucí, sluncem zlíbanou víru v sebe,
pro slávu svobody, dané teï otroku, chtìl bych tì, milá,
mít po boku.
Kdybys tu byla, vyvolená,
z kytice svìta kvìtina rukou mou utrená,
ena, ena,
mé srdce by tvoje uprosilo:
aby to vecko kolem nás
v tobì jak v dychtivém filtru se slilo,
v náruèi tvé mi vzelo zas,
a vrátím se do mìsta, navléknu poznovu
muèící jho svých vezdejích okovù,
dnù popeleèních tí :
Prach mìsta jsi, v ten se obrátí!
ULICE
Podivným hlasem dnes mluví tvá síla.
Jak jsi mne se vím znepøátelila,
se vím, co ije!
Dnes se mi nechce tvých pøívìskù:
lidí a vozù.
Vidím tì nahou, bez lesku,
dui tvou, zakletou do hlomozu,
zradila dnes tvá apatie.
Je mi, jak bych se procházel
v obrovském lomu.
Z edého dládìní, ze lutých domù
zeje ve na mne kamennou hrùzou.
Mohutný krystal,

za domem dùm jak z pùdy by vzrùstal,
která jest jedinou obrovskou druzou.
Je mi, jak sám bych kamenìl,
jako by svaly
tvrdost tvou ssály,
jako by oèi pily
z tvé síly:
jak by tvá síla
dui tvou vlila
do mojí.
Srdce mé køièí po boji,
jak by v nì bodal cizí nù.
To tys v nìm vykøikla: Uhoï... u!
HUDBA NA NÁMÌSTÍ
Dnes vecky cesty sem vedou
a svedou !
edivé námìstí, smetitì spìchu a ryku,
tritì ehrání, denního lopocení
a udýchaných zvykù,
èasem a kroky a vozy otøelá mìsta
lysina pohádkovitì se mìní.
Je to jen smavá mýtina.
Cos marnì tu, srdce, jindy hledalo,
vzduchem teï chvìje.
Dav lidí, jak sluneèný proud by je nes, dobrovolnì sem
spìje.
Tvoøí se kola a kola,
lidský les.
A do toho lesa orchestr hudbou volá.

Zní tie vak z lesa odezva.
Kam jen se podìl vèerejí shon, kam
dní kadodenních klam, kde vzal jen kadý ten tón sílu
zaklinadla,
e syrová pøítomnost s tváøí jak maska spadla a vrátit
se bojí,
e vichni tu stojí,
ik desertérù Skuteèna?
Tie jen, tie zní odezva, veselá píseò dokola,
okolo stola.
Kamenné srdce mìsta zaplálo
ivota bído, ivota bído,
ty nejsi dìdièná!
MILENCI
Milenci, láska a krása a mládí,
mihli se ulicí. Svìtelnì bílí,
jak z èerstvého snu by se byli narodili,
li, z chùze a z postav, ze sebe samých vychýleni,
bronzovì sceleni, nedotèeni,
èím mìsto smrtelnì plení.
li, jak by odkudsi z prvotních, dávných vìkù,
z legend o praèlovìku,
a jak by jen náhodou byla je svedla cesta
tápavých stop
do cizího mìsta,
na pouti do ráje pøítích dob.
li, veselé, køiklavé reklamy
veho, co zdá se tak daleko pøed námi,
li, vyzývavá provokace.
otrokù práce,

dva plameny posmìchu
za luzou penìz, vrady a prospìchu,
li, houcí výèitky svìdomí
vem, kdo u nad kadým voláním spásy rukama jenom
ztracenì zalomí
li, pyné a prorocké blasfemie
ubohé lidské komedie,
li, dìti revoluce,
tiskli si jásavì radostné ruce,
li, køièeli, láska a krása a mládí, e není, co zradí,
e zmaøí
i bídu i léèky i klamy i zbabìlost stáøí, e nejsou sami, e
nejsou sami...
PAVOUCI MÌSTA
Den sejme ti brýle mámení:
Shod, srdce, svou pynou èlovìèinu,
to nejsou tvé domy, dládìní,
co nepoznává pavuèinu?
A noha se pojednou propadla
do dlaby jako do pøediva,
milion tkaniv se z nìho souká,
po kadé stranì
a místo zdiva
spletly se obrovské edivé tkánì,
zapjaté v prùèelích domù jak v rámech,
prachové pavuèí pro pavouka
tam v krámech.
Nejsi u èlovìk jenom moucha.

Bzuèivá vlna o tebe plouchá,
dokola vude hejna a hejna lidských much
a tam ta pavouèí chapadla.
Plakáty lesknou se jako lep,
firmy jsou magnetické póly,
kadièké písmeno huláká: Vlez!
Hedvábný cár a straèí støep
ohluchlé váhavce oslepují
masa a sýry a alkoholy
rozvály do ulic drsný puch, bøichatì bujejí, fascinují,
výkladen lejna.
Krámy se prázdní a znovu plní,
bzuèivá vlna se vlní a vlní,
vlez, pij a jez,
mouchy se støetají s pavouky, tváøí v tváø
nevìøící a lháø,
nasládlý úsmìv a vzkypìlá luè,
dìdièná tupost a jistota: Jen si bzuè,
má slina tì brzy omotá
a peníze dá a peníze dá,
krev vezdejího ivota!
Ty, duièko muí, zakletá v pavuèinu,
vzpomeò si vak jen na revoltu much,
je posed zlý duch
a písnièka nezákonných èinù,
jak skuly se tenkrát v stohlavém shluku
v obrovskou mstící lidskou ruku
a trhaly, trhaly pavuèinu!
Dni, nech mi mé brýle mámení!

PRODAVAÈKA RÙÍ
Ji zrána tam stála.
Na prodej mìla koík rùí
bílých, lutých a èervených. Kvìtnové divy.
en zrak se k nim upíral ádostivý.
Mue
víc vábila ona ne rùe.
Vrátil jsem se a k poledni.
Jetì tam stála.
Rùi mìla u poslední
Pøistoup jsem: Voní?
Rudý pøíval jí tváøe splách.
Ten nach, ten nach
mìly ty rùe jistì po ní!
Kdy jsem k ní pøiel, poèítala.
Drela hrstku penìz.
V jejích oèích jsem èet nìjaký tìký rozpoèet.
V podivném studu dìla:
- Já jsem k nim dnes ani nepøivonìla.
- Èlovìk u pomalu nemá èas.
Hlas se jí nìjak tøás.
Znìl jak øinèení kadodenních elez.
Vzápìtí vak se rozesmála:
- Vám asi záleí na její vùni!
Chcete ji beztoho jenom dobrat!
A její smích
z bìlostné øady zubù se zdvih
dvojice køídel motýlích, bìlostných,
na rudé rùi usedlých.

ÚRAZ NA ULICI
Pøejeli starce. Krvácí.
Dav se sbíhá.
Na tváøích zvìdavost, odrazy bolesti.
Do týla vìsí se s spoleèná tíha.
Srdce se tøesou jedinou vibrací.
Oèi, je pøed chvílí zøely tak cize,
íøí se údìsem z jediné vise
spoleèných osudù, spoleèných netìstí.
Jakoby za vecky, vyvolen vemi,
shýbá se kdosi k zemi
k aktu milosrdenství
Jakoby za vecky eptla èís ústa:
Ubohý èlovìk!
A starý mu jako kdy usíná.
Zavøel oèi.
Svìt se s ním toèí.
Vzpomíná, e v celém tom ivotì prokletém
nikdo a nikdy tak vroucnì mu neøek,
e je èlovìkem.
Kvìtino lidského souruèenství,
tu na dlabì ulice, je je tak pustá,
já vidìl jsem prve,
jaks kvetla, jaks kvetla z krve.

HERNA
Noc snáí se jako pøímìøí
nad denním bojem. Ze zásek Kapitálu
vdy vìrné pøední stráe,
neochablí a bdìlí,
trousí se jeho oldnéøi
do hráèských sálù.
Jdou pít, jdou pít,
jdou hrdlem si lít
koøalku penìz, nepøíteli!
Jak roztek se jed té lihoviny
po stolech, sedadlech, stìnách a zemi!
Jak krápníkovitì mokvá kol svìtel
u stropu rùicemi,
jak zaral se do pijáckých mozkù,
do rukou, tváøí bìlostné píny!
Jak èervivì hrye v tom bezduchém vosku!
Tìch otylých chøtánù,
chlamstavých hub,
z nich cení se výkavì zlatý zub
jak chuchvalec zlata, je vydávily!
Tìch oèí, je opilstvím penìz ílí!
Tìch korektních masek, je pod stùl se smekly!
Tìch oplzlých gest,
v nich, zduøelé pijavice,
due se do naha svlékly!
Sem slina ebrácká nevkusnì nestøíká
vzpomínkou na ulice,
pelyòkem do èíe. Své menetekel
stín výhruný tu po zdech nepíe.

A k ránu,
kdy zástup otrokù své tìké kroky vplétá
do jitøní lehkosti a do meandrù Práce,
údìsná iluminace
opilou vidinu na chvíli ztøísní:
dne bílá pochodeò je ozáøí,
a psanci míjejí, pochmurní, pøísní jak hrobaøi,
opilcù penìz hrobaøi a jejich svìta.
SLUNCE
Nìjak dnes posmìnì svítí.
Jako kdy nechce.
Jako kdy slídí.
Jako kdy hledá jen svoje lidi.
Úkosem zírá na ulici,
na lidský kolotoè.
Jak slinou
paprskù íravou kyselinou
po dlabì leptá.
Spaluje vzduch.
Nazdaøbùh eptá: -Není vám lehce, galejníci?
Jakou, ach, klamnou
cestièkou ivota
kadý se smýká!
Radosti vae, jaká to tesknota!
Ostrý jak dýka,
paprsek jeden bodá svým proè.
Kde myslí, e nalo ochotný sluch, tne do ivého:
- Nech veho, nech veho,
le za mnou!

V ELEKTRICE
Petru Køièkovi
Dennì a dennì v íleném chvatu
chapadla vozu nás mají v své moci.
Jak s nákladem ivých automatù
a jimi puzen se øítí
za ranními rozkazy denního ivobytí.
Cigaret dým
jak proøídlá mlha hluchého zapomnìní
vychází z úst a nad hlavou civí.
Dvou tøí en zrak smutnì se diví,
jak zahoøklé probuzení
den schystal jim po sladké noci.
Hrst sazí.
Pár frází.
A chlad.
Jen nìkdy, jen nìkdy se ztií po vnìjích dojmech
zlý hlad.
Odkudsi z kouta lehne záø:
drahého básníka tváø.
Svìt jeho dumy,
jen býval svìtem tvým,
k nìmu jak k sluneèní výhni tì pudí.
Vzpomínky na svìtlo
jas pøítích jasù tie ze sna budí.
Vír jeho verù rytmem v krvi umí.
v srdci je teplo.

JouJou
Ve na ní se chvìlo.
S horeèným chvatem,
jak èinila asi vdy se svým atem,
chrlila ze sebe pøíval slov,
znìjících jako otøelých mincí kov,
jak elest lepkavých bankovek.
Jakým je ubohým joujou
odporných muù.
Jak ije bídnì,
anonymnì,
neèlovìk.
Jak jenom v nemocnici
jí bývá klidno.
Mluvila páté pøes deváté.
O vem, co podle ji krui
a drtí.
O scénách na stránici.
Co se jí lidé namuèí.
e v jediné jenom náruèí
se nemùe vrhnout: v náruèí smrti.
Jak paktuje s Bohem.
Jak hnusné má zvyky.
Svlékala dui.
Bylo mi stydno,
já chtìl jsem jen tìlo.
Sestro, co mám, ti dám.
Sestro, sbohem!
Sestro, díky!

DUHA NAD MÌSTEM
Dé snesl se do ulic, na námìstí.
V støíbrné pruty rozlité kapky chøestí,
øezavé, husté tyèe møíí.
Jak v slzách,
v kterých se tøepotá smích,
z vìzení, kterým se propaluje,
slunce z nich shlíí.
A lidé, ach, lidé, jako kdy støelí,
se rozletìli
do elektrik, pod okap, do prùjezdù,
domù,
nad hlavou, symbol lopoty denní, si rozestøeli
detníkù èernou hvìzdu.
Na vákách nadìje liják a sluneèno balancuje.
A náhle,
aby ty mìstské oèi nezapomnìly,
prachem a kouøem a pínou zamlené,
do drátù, dlaby a erých zdí pohrouené,
se rozpomnìly, náhle
vysoko v nebesích,
nad nízkou výí nejvyích domù,
jako kdy mylenku vnìjkový náraz pøetíná,
sesedlý trhajíc mrak,
záplava barev laská zrak:
Køiklavý plakát, mýdlová bublina,
hraèka, staré povìry tít,
sedmiradostná stuha,
rub zastírající líc,

vìèného rytmu barevný kmit,
luk napjatý do Vesmíru
pro ípy touhy a snù o novém míru,
nic,
duha.

TRANSPORT RUSKÝCH LEGIONÁØÙ
Hlomoz a køik a fanfáry,
slova, jim teprve chvíle dá pøízvuk,
gesta a slzy a prapory
do tváøe støikly mi horkou pìnou
vyvøelé sopeèné lávy.
Nebo tys sopka, hrdinství i
Sto let vøe v srdci chladné zemì,
jediné vrásky jí nezkøiví,
kletby a zoufalství, radost a pýcha,
svìtlo a stín
zapadnou v propast tvého ticha
a ty je pøetaví v èin.
V den slávy
obrovskou plamennou vlnou je vychrlí
a e jsi nezemøelo, e jsi nezemøelo,
vánivou øeèí promluví!
Oslepí oèi, ohluí sluch
a ke vem a ke vem mluví jak ke mnì,
e prostor a èas se chví.

Vak nejvíc e srdce se chvìjí,
jak by je prostoupil zapøený bùh. ,
Jak jsem tì laskal, runý dne,
pro tvoje poselství tajemné,
pro nadìji!
APOSTROFA
Nebuï tak smutná!
Pohled tvùj mrazí.
Veèera stíny
kladou se po zdech jak spoluviny nás vech.
Jsme jako kruh chmurných horalù,
ztracených navìky v ledové výi
s temnými srázy.
òùra tvých rudých korálù úí ti dech
jak krvavá smyèka Absolutna.
A pøece tu sedíme u stolu
jak vèera a pøedevèírem pospolu,
ochotni s tebe sejmout tvùj køí,
slova a úsmìvy nesem ti vstøíc,
zdvíháme èíi.
Víc:
Milence oèi planou tmou.
ádostí svou tì obepíná.
Napij se vína!
Je to tvé rodné zemì krev.
Dá více ti neli zapomnìní.
V krev, tìlo tvé bude to promìnìní

a v radost a v radost srdce zpìv,
bys, kdy u svùj osud nemùe nést,
jinému ze sebe dala zkvést:
e za tebe dítì tvé Vìènu dá odpovìï.
Hleï:
Milence oèi planou tmou.
Sklonilas hlavu? Skloò ji ní. Pyný a prosebný uslyí
òader svých úder.
Smyslnou vlnou, ivotaplnou, vítìznou se dmou.

U HROBU OSCARA WILDA
Za noci zázraèné, je stínùm dává tvar
zas tìl, kdys ivoucích, co mìsíc bílý,
jak ádost roznícená v závrati a v ár,
jim dui vdechne, aby oivily,
k vám pøijde Salome: zrak, vemohoucí zmar,
rty, které se rtù Smrti ivot pily,
v náruèi kvìty zla, svùj od vás vroucí dar,
pokornì pyná klesá u mohyly.
A horce vypráví, jak druhého dne zrána
po dvojí vradì té spìt zøela Jochanana
od Vesmíru bran sobì v ústrety.
Nad snem svým zhrzeným lkal: jeho boha není!
V objetí ádoucím jí vrátil políbení
na míru znamení a odvety...

VERLAINÙV POMNÍK
V LUCEMBURSKÉ ZAHRADÌ
Jak z desky stolu, z trávníku
v zelených reflexech k blankytu
pùl socha, pùl paskvil tu trèí, láhev absintu.
Tvùj mongoloid,
tvá hlava, básníku,
pro denního ivota hostinu smuteèní,
pro filistrù støízlivý klid,
pro íznivých srdcí napojení,
jak její hrdlo tu s výe èní.
Proud umivý z nìho crèí:
e poesie není
leè opojení.
A v proudu tom lehce se pìní
tvá sláva, básníku.

2
Z VOJNY

Básnì
MROUCÍ MÌSTO
Dnes, kletbo,
zhynu svrchovanou mukou:
za cizí høích. Nezavinìných vin
zílelá obì, klesnu do sutin,
já, pyné dílo pyných lidských rukou.
Mùj tvùrce... Sním jen s hoøem o èlovìku,
jen, vlastní hrùzou jat, zbyl tu v mých zdech:
lká v chrámech mých a na mých høbitovech,
choule se k bohùm, modlám vechnìch vìkù
Jak hejna supù, chimér, upírù
dìs vzducholodí hømí a rojù letadel,
z mých zvonu pøelitých zmar chrlí jícny dìl. ..
A marnì pnu svou úzkost k Vesmíru:
Mé slunce, slunce, je mì celovalo,
polibky Vìèna sílilo mùj rùst,
svou tváø teï odvrací, ár drahých úst . . .
A zemì, zemì, jí mé tìstí zrálo

a která zdvíhala mì k nebesùm,
jak èerstvý hrob se zrádnì otevøela
a èeká, chtivá, na pád mého èela,
co posmìch Èasu smrti pøeludùm
tváø hnìte pitvornou: Má noc se sklání
v ubohé pompì, v èerném rouchu knìském,
mìsíèných svìtù polije mì leskem...
olejem posledního pomazání.
1915
SINÝ DEN
Nás nevidìlo, matko, zápraí
v ten siný den,
klid tiché vesnice.
Mír nevál od lesa.
Nebylo mìsíce,
jen bíle vdy o slunci zítøka hovoøil.
A nebyli jsme sami.
Jak v kletích ve svých zdech nás tisklo nádraí
a s námi
sta bìdných stínù,
matek a synù.
Bojácný otazník do temnot Sudby
lamp plamen plachý ve tmì ivoøil.
Jak øada rakví vozy èekaly.

Mluvily slzy:
Pøijde? Pøijde brzy?
Rakouské hudby
vír tónù rozkøik se. A zalhaly.
Byl jsem tak sám.
A zástup vech tìch en
pojednou ve vás v jedinou mi splynul promìnìn,
v tí vai jejich tíe.
Na místì vaem stála tam vzpomínka z dìtství utkvìlá:
Marie Matka u døeva køíe,
Eva nad mrtvolou Abela.
ZVEÈERA NÁVSÍ
Zveèera návsí ná bataillon táh.
Mlèky a trpnì jak stìny
stavení, na jich se choulily práh,
nás vítaly zbylé eny.
ivote! Smrti! Tmou mìsíce lesk,
bìl drtivých dravèích zubù,
s bodákù ostøí do zøítelnic blesk
v ár hladových vilných pudù.

MONOLOG BÝVALÉHO PÌÁKA
Nikdy jsem nevidìl cizí zemì.
Jen trocha vzpomínek ze koly
mylenku na nì ivila.
Továrna, denní robota,
to byla mého ivota nemìnná mìstská idyla.
Po prvé osud se laskavì sklonil ke mnì,
kdy vypukla válka.
Koneènì kynula dálka!
Snad milost to nebyla, jenom kleb.
Mnì - jako mùj kadodenní chléb udìlili ji páni.
Nastalo touebné cestování Srbskem, Ruskem a Italií.
Co jsem chtìl poznat, poznal jsem. Vidìl jsem:
vude jsou stejné mozoly na tvrdé dlani, vude
je stejné milování,
stejné umírání.
Noc se dnem se vude stejnì støídá.
Jsme lidé,jsme lidé.
Jsme na svìtì sami.
Jen my jsme s námi.
Dnes zase jsem doma. U neopíjí
hlas dálek. Ve slilo se v tichý sen,
radostný jako bílý den.
Ale má radost je nìjak kusá.
(Snad i ta stará bolest dobolí.)
Vzpomínám stále na toho Rusa,

jak jsem ho bod, jak
rty rudé mìl, modrý zrak,
oblièej bílý jak køída.
LÍSTEK RANÌNÉHO
Kdy jsem ji dostal,
jak palek jsem pad
Pozbyl jsem vìdomí.
Byl bych snad zaspal i blaený pocit,
e jsem byl rád.
Vzkøísil mì saniák.
Nìjak vak dlouho jsem se probíral.
Hádal jsem, jak jsem se tu ocit.
Bylo mi,
e jsem kdes naprostøed ulice. Trávník
se nìjak zdál mi dlabou.
Ani jsem nevìdìl, e dostal jsem pabou.
Saniák
nìjak mi známý pøipadal,
jako stráník.
Asi mì sebere. Na to jsou pøedpisy.
Já jsem se pral.
Sáh jsem si po èele.
Hlavou mi kmitly nápisy,
jak jsem je èítával v soudní rubrice:
Ruení veøejného pokoje a øádu.
Tìké ublíení na tìle.

Vrada z hladu.
P. S. Táto,
ten saniák sbíral taky zlato.
Chtìl jsem se podívat na hodinky,
kde nic, tu nic!
Taky mám v pekle prstýnek od Aninky.
Snad mu ho poslala. Mohla to øíc.
PÍSEÒ VÁNOÈNÍCH STROMKÙ K.
Koho z nás utnou,
odvlekou,
vojáky, vojáky,
na vojnu smutnou,
dalekou?
Kolik nás, kolik je vyvolených
na pochod smrti
do mìstských ètvrtí,
do hrobù, do hrobù obílených?
Jeíi Kriste!
Pro Tvoje zrození, pro sny Tvé èisté
nám nutno je møít.
V nás rok co rok znovu Tys na køí vbit.

VERE
Víc neli sluncem rozzpívaných jiter,
kouzelných podveèerù,
dychtivì sladkých nocí,
zelenì hebké v roztouených lukách, lehkého pelu rosy,
nadìjí zlatou vlnících se polí,
s nich skøivan s hymnou díkù k nebi vzlétá,
pohody mìkké, pýchy pevných lesù
polibkù, jimi líbá vonný vzduch,
já, mìsta snìtí prolezlý, dýchaje jeho puch,
v zástupech lidských ztracený a v malomocném dìsu
z úst lidských trpnì vnímaje ivotu hoøká veta,
oslnìn lány zrakù, které bolí
slz tìkých kovem, zimniènì je prosí,
eï dlaby dennì zkrápìje a v
tván dennì mìsta vemohoucí mocí,
ve vìèném, marnì bílým dnem svìtélkujícím eru,
vidìl jsem ízní smutných lidských niter.
Tak, psanec mezi psanci,
poznal jsem ty, k jich obrazu jsem stvoøen,
s poárem jejich srdcí
mé srostlo plamenem, ivota mého koøen
z nich rozrùstá se v novém snu.
Jich. nadìje jsou nadìjemi mými
Za tými znameními,
na pouti dnù propadlých nemilosti,

spoleènou mízou napité se moje.pae mísí
do zmìti napøaených ramen,
je køísí
vdy nového, vdy lepího vdy lidtìjího Pøítí,
vod ivných pramen
ze skály Pøítomnosti.
Ji se tøítí

KORÁLOVÝ NÁHRDELNÍK
Rùenì
KORÁLOVÝ NÁHRDELNÍK
Dal jsem Ti cetku kdys
z èervených korálkù, hrst zkamenìlých kvítkù,
je kvetly na dnì moøe.
es dala vdycky krev za dary ivota,
kde jiní zlato dali,
krvavou barvou na Tvém hrdle zpívá.
Nesu Ti kníku dnes.
Jak dìlník korále spjal niti v náhrdelník,
ver k veri do øádkù jsem køehce klad, ver k veri, mrtvý hlas
ivého hoøe.
es dala vdycky krev za dary ivota,
a o Tvém srdci zpívá..

DEDIKACE
Na køiovatku netìstí a tìstí
mì vìrnì volal zmuèený Tvùj hlas;
kdy bilý den Tvùj zkvétal pro bolesti
a marnì has.
Pod køíem Tvým sám klesaje, já cestou
kytici vil jsem balsamických slov.
Pøítího spasitele vìrozvìstou,
snùm novým budovat jsem pomáhal Ti krov.
Mé srdce otevøelas nesmírnému svìtu
vech lidských bolù, alù, rmutù, vzlykù.
Za suchou kyticis mi dala lány kvìtù.
Zpívám Ti dennì vroucí hymnus díkù.
NOC
V noci, v svém nìmém pøíkrovu,
mìsto se podobá èernému høbitovu.
Paláce, divadla, banky a továrny
splývají s chudými domy a doupaty,
na hrobu hrob.
Nejvìtí hrobku a nejsmutnìjí
mezi vemi má Bùh.
Vude jak zemøel by lidský pláè,
vude jak lidský smích by skonal.

V ulici, plné mrtvých stop,
lutý pruh písmen zaplápolal,
kostìným leskem lamp a hvìzd
v náhrobní nápis pøerytý.
Jak sami tak jdem,
jediné spojení s ivotem
jsou Tvoje rty.

RYTMUS
Kdyby to byla jen bolest Tvá
a má,
kdyby to byla jen radost zabitá
vlastníma rukama,
srdce by zpupnì nestenala,
vinu by oddanì na sebe vzala,
bylo by krásné, být sama a sám.
Ale tos vidìla: svìta pùl
je jediný bolesti plný dùl,
v nìm miliony kopou jak my svùj èerný sáh,
svùj èerný sáh, a nad mrtvou radostí civí vrah,
bratrovrah.
Jak je to krásné, e nejsme sami,
sílo a vzpouro!

SEN O RÙOVÉ KRINOLINÌ
Tak dlouhos mi kývala na cestu z okynka
edého domku jak z koøenáèe
líbezná kvìtinka,
as mi pak na konec, nechtìla-chtìla,
spánek svým blahem provonìla,
a já mìl o Tobì na tìdrý den
ivý sen.
Chtìl jsem Ti pøinést k Jeíku dáreèek,
a jak jsem pøemítal, co bych Ti dal,
vzpomnìl jsem, e Ty u veho má
a a a,
panenko tíhlá, modrooká,
e by Ti závidìly dámy.
A tak jsem se rozbìh pro tu krinolínu,
vak Ty ví, v Perlové, rùovou s èernými sametkami,
co na Tebe z výkladu volávala:
- Jsem za 2500 Kè.
Se mnou vak radost nepøela pøes Tvùj práh.
Znìl smutnì Tvùj smích,
kdy jsem Ti øekl, e jsem ji nekoupil,
pro Tebe, chudá, e jsem krad,
pro Tebe, chudý, po rùi rùové ruku vztáh,
znìl smutnì tvùj smích,
protoe Ty jsi netuila,
e po cestì v lichváøských ulicích

tisíce chudých touících
radostnì na sebe vzalo u moji vinu.

PÍSEÒ
Vèera mi zlíbal ruce, dìvèata.
Jetì teï prsty mám polibky sevøeny,
jak by je obepjal krásnými prsteny,
chvíli co chvíli se na mne usmìje
korálem drahé kameje
má èervená ranka od psacího stroje,
kam ústa klad,
vyleptal ivé srdce svoje.
Vèera mi zlíbal ruce, dìvèata.
Mé prsty se tøásly, mé prsty asly,
kdo jim to sladké polibky vrací,
kterými dennì laskají stroj,
svou kadodenní práci,
co maminèin, sester sytí hlad.
Dìvèata, dìvèata, mìjte milé,
kteøí vám líbají ruce, co nejsou jen zbabìle bílé.
Ti mají srdce ze zlata.

MELODIE
Na stroji v kanceláøi
Tvé prsty pøehrávají
den ze dne píseò písní
o chlebu v potu tváøi.
A veèer u klavíru
v tém rytmu dobývají
snùm vezdejího chleba:
nadìji, lásku, víru.
O trní rozedrané,
Tvé prsty rozdávají
svou kadodenní koøist:
po kvìtu z rùe plané.
SLOKY
Jak by Tvùj úsmìv jinak kvet,
zobjímal láskou celý svìt,
nebýti bídy kolem,
jí na Tebe køièí kadý kout,
jak mìsta elektrický proud
Tvé srdce napájí bolem!
Jak by Tvùj pohled hoøel èist,
kdyby v nìm pohasla nenávist,
ji nestoudnì atvou svou iví
trustový otrokáø, lokaji vrady,
kteøí se pachtují s posupným Navdy
ivota krásu a divy!

UKOLÉBAVKA
Chlapeèku malinký,
noc je tu,
a ty má tváøièku posetu lesklými slzièkami
jak nebe hvìzdièkami.
Chce se ti lásky,
chce se ti maminky
u tvého lùka,
aby tì líbala, hladila vlásky,
do spánku hýèkala sladkými slovy.
Maminka sedí u zrcadla.
Za chvíli pùjde do divadla,
je nervosní,
Pámbu s ní.
Jen neboj se, neplaè!
Je tu sluka.
Aby dni ivota netíily,
chléb nehoøkl v slzách pojídaný,
veèer ji unáí, koníèek vraný,
na palouk, kde si tancuji víly,
v daleký, krásný, lidský svìt.
Zná pohádku o tom vyprávìt.
Jen neboj se, neplaè!
Tobì ji poví.
A kadý den jinou.

EBRÁCI
Já chudý a chudá Ty
mùeme klidnì kolem jít,
k nám ebrácké dlanì netrèí sepjaty.
Smutnì, ach, smutnì, jako my,
pár oèí, který je hlídá, si rozpùlil boí svìt, ví:
tudy jde otylý blahobyt a tudy bratrství,
bída.
K nám nepne se vztaená ebrácká dlaò:
jak slzy Tvé palèivì do ní by skanuly,
jak zraky mé bodavì do ní by vsunuly
zbraò,
klesá.

II. GALERIE
Chudoba, to je cesta dlouhá
v blátì, po tmavé silnici.
Kdo záøi tvou na ní oèima hltá,
mìsíci, mìsíci,
to bludièka svítí mu,
mince zlatá,
a zlatý meè srdce probodá,
aby je jako horkou krví
zalila touha.
Touha, ach, touha kdy chudobu raní,
vysoko, vysoko do ráje svého

unese èasto ranìného:
tøebas a na druhou galerii
k stání.
Tudy, tudy, tudy
za Krásou chodí milenec chudý,
protoe z dálky jen smí ji zøít,
o ní snít
nad propastí, surovou jako hrob,
lóí a køesel a pravdivých lí,
protoe chudý
vudy
ivota divùm jen pøihlíí
z dálky, z dálky.
HALÓ, 2501!
Dnes, 8. èervence 1922 po poledni,
mi zatelefonuje,
e na pìt minut zanechá psacího stroje,
e na pìt minut si zastávkuje,
abych i já odloil akta a pero
a s tebou, má milá, se rozjel na smutný výlet
ke Spezzii v Italii.
Jak hukot moøe v lastuøe
ta bouøe v srdcích nám pøes dálku sta let hømí
ná vìrný pøítel,
Prometheus nikdy nespoutaný,
Percy Bysshe Shelley tone!

Pùjdem a vzpomenem
také Jaroslava Vrchlického.
MLHA
Mátoná vidina,
na zemi spadlý trs nadoblaèna,
tìkavá tvoøivá míza bílá,
beztvárná sochaøská hlína vláèná,
kadluby ulic naplnila.
Jsou iví tak dusivì tii v ní,
trèící osy a pahýly,
je o nových tìlech a svalech sní,
jsou iví jak stíny.
Básníku, s tìmi, jich svìt je tvùj,
v ulicích zùstaò a modeluj
k obrazu lásky své nový sen z èarovné hlíny,
pahýlù, stínù ulituj
a neøíkej bezmocnì: Mlha je krásná.

PÍSMENA NÁPISÙ V ULICÍCH
Zajatci firem a reklam a jmen,
písmena nápisù v ulicích
po est dní v týdnu se zpovídají:
- Jsme chycení zlodìji na pranýøi,

nevìstky, kup si, jsme na prodej,
jsme zlaté rybièky na udici,
ty, smiluj se, pus nás do vody
jsme lupièi, visící na èakanu,
sly jetì ná ibenièní vtip:
my s francouzských vìznic hlásáme svìtu
Volnost, rovnost, bratrství,
jsme dobráètí staøíci, zeptej se na cestu,
jsme naivní dìti, jen vzpomeò si na mládí,
kokardy èervené jak tvá krev,
jsme vojáci, vojáci, vdy jsi byl ve válce,
jsme hladovým chudákùm trnem v oku,
jsme almuny dané do dlanì slepci,
jsme umìlé kvìtiny, nemáme vùnì,
jsme ztrnulý smích, snad nìkdy tì bolel,
jsme slzy, tvé mìsto nás vyplakalo,
a dílo jsme mozku a rukou tvých!
V nedìli jsou vak volný dav:
Na nebi nad mìstem do tvých dum
nejhezèí z nich se pro ivý obraz sloí
slova PROVISORIUM.
AUTOMOBIL
Proletìl ulicí, sirenou vzkøik
jak otrocká due bièovaná,
po nás jak krví blátem støik
kovový soumar Civilisace
na høbetì groteskní dvojici:

oféra vpøedu, sluhu Práce,
uvnitø pána.
Sotva vak za rohem zastavil
a nabral sil,
jak slzící oèi svítilny pøimhouøil
a hovoøil:
- Já po tobì blátem, ty po mnì slinou . . .
Ubozí, pøeubozí!
A pøece to mou není vinou,
e nenávist k bratøím svým po mìstì ve mnì vozí
ti, kdo mì vedou.
Nechte mì ít, jak musím ít.
A máte-li si cos vyøídit,
vyøiïte si to mezi sebou.
My stroje si jinak rozumíme.
My také sníme a nenávidíme. Tak, na pøíklad,
sentimentálnì a pateticky moh bych ti, zatrpklý, vykládat:
My vechny, jich snem je rozlet a dálka,
rychlost, je dá-li, dvakrát dá,
my vechny, dnes jetì otroci pánù,
my armády eleznic, aut a aeroplánù,
my zeppeliny, balony, bicykly, lodì,
my vechny, dopravní prostøedky
ve vzduchu, na soui, vodì,
tak, jak nás poznala svìtová válka,
tisíckrát jsme se u zmobilisovaly,
tisíckrát jsme si u pøísahaly,
e, na nás jen kdyby záleelo,

jediné dítì v Rusku hlady by nezemøelo.
Jak bomby a støely po ivných lánech kdys,
dnes dennì, dnes dennì
milion soust jak mana by prelo do laèných mís
Co øekl bys takové exportní znaèce:
Prague port dAmour?

ZVÌSTOVÁNÍ
Ten pohled láskyplný
Ti dosud v oèích zùstal:
drobounké dìvèátko, nad jeslièkami stojí,
co Tvoje ruce samy urobily
z Alových obrázkù,
a aè je to jen papír
a aè u je to dálka tisíc let,
s ivými pastýøi, s ivými pastýøkami
o osud dítìte se tøese,  co pøilo spasit svìt.
Tvou slzou hvìzda nad Betlemem vlhne.
Ten pohled láskyplný
Ti dosud v oèích zùstal.
Vdy objal v dálce svatou Rus,
kde nad tisíci naich Betlemù
plá rudá hvìzda,
kde v kadém zmírá hlady malý Kristus.

Teï Ty jsi pastýøkou,
teï já jsem pastýøem,
a jako na Alovy aríky
kdy støádala jsi krejcar ke krejcaru,
dnes kadý mìsíc stejnì uschráníme
dva dolary:
Ty jeden a já druhý.
Kátìnka, Sergìj snad,
malièký Kristus v ruském Betlemì,
se za nì najedí:
Ty bude pìstounkou,
já pìstounem,
Ty bude maminkou, má milá,
a já tátou!
Tos èetla: o vánocích máme jeho fotografii!
IN MEMORIAM ALEXANDRA BLOKA
Básníku zlatoústý, jen si klesl nìm
na pøídì korábu pøesvìtlých nadìjí,
nad moøem krve vzkøiknuv slastné Zemì!
slzavým trudem hoøknou nae dni,
vak smutku nad tvou smrtí není v nìm.
My nelkáme. Neb jako srdce tvoje,
ni nae rytmicky se nechvìjí,
leè v zabuení vroucím srdce svìta.
Tys nejblíe mu naslouchal,
tys nejhavìji slávu jeho vyzpíval, mìls nejkrásnìjí údìl,
básníku pøetastný,

tys umíraje vidìl,
e slova tvoje tìlem, tìlem uèinìna jsou!
DEN A NOC
...Vouloir l'éternité lorsquon na quun jour!
Théophile Gautier
ZA JIØÍM WOLKREM
Hladová ústa, básníku,
íznící rty a slzavá loe,
al ukøiovaných tìl,
to vecko si pøináí vykoupení,
to vecko si pøináí promìnìní
vzpourou a mstou.
Ale je tìko èlovìku,
tìko je Janu a Marii
vidìt, jak klesá podaná ruka
se sladkým kvìtem pro hlad srdcí . . .
Tvá ruka, Jiøí;
je smutná cesta,
kde srdce, je laèní, laská Tvùj hrob.

JARNÍ BÁSEÒ
Sladkou svou vùni jaro v mìstì
pøivírá sestersky oèi en
jak spoleèný nedosnìný sen:
- Snily jsme, mui, e v zahradách
nad mìsty snících v slunci a kráse,
dennì po vaich výpravách
za chlebem, prací, a po zápase
o hrdý výboj a sílu a moc,
vás uvítá smích ná, náruè a noc.
Prudkou svou vùni jaro v mìstì
rozvírá dokoøán oèi en,
aby s nich spadl spoleèný sen:
- Ze zahrad, je jste nám mìli dát,
sely jsme za vámi do vaich mìst,
vá osud jsme pøijaly jako trest,
vá osud, jen dal nám s vámi stát
na dvojí stranì barikády:
v pøepychu pánùm ít po boku,
v brlozích umírat touhou a hlady,
být enami muù-otrokù.
Sladkou svou vùní jaro v mìstì
bohatým enám dá o krásu víc,
prudkou svou vùní chudaèkám smutek,
jen vzpurnì si pláèe do ulic:

- Muové nai, otroci,
pro krásu jara, pro noci,
kdy naimi tìly
ivot k vám modli se zesmutnìlý,
nedejte zahynout naemu snu.
Dejte mu vzkvést,
vsaïte jej na vìky do vaich mìst
v zítøejím spasném jarním dnu.

VEÈER
Kluk se úkradkem dívá na svou foukací harmoniku ,
støádal si na ni dlouho a dlouho;
nìkolik korun dokonce ukrad a teï se bojí,
e ukradené není poehnané.
Chvílemi lehne okem po starí sestøe,
ta chodí okolo stolu jak koèka okolo horké kae,
záøící oèi laskají kytici v laciné váze.
Øekla doma, e ji dostala od pøítelkynì,
její otec e je zahradník a má jich v zahradì plné moøe.
A zatím ji pøinesl vèera milenec
za rudou rùi jejích rtù.
Døív mívala doma jen kvìtiny,
které kreslíval mráz na oknì nepøející svìtnice,
a kluk u teï cítí vùni, kterou se omámí,
a vskrytu vyloudí na své harmonice první tóny.
Zapomenout!

ROZNAEÈKA NOVIN
Snáela trpnì osud vdovy,
kdy mu jí pad,
památkou na svaly, lásku co dávaly,
památkou na svaly, chleba co dávaly,
po sobì zanechal jediné dìdictví:
dìti a hlad.
Po celou válku den co den
z tupého doupìte chvátávala
k nervosním prahùm bohatých,
pokornì k nim se schylovala,
aby své ranní zoufalé poselství
za peníz bídy odevzdala:
noviny, èerná smuteèní parte
tisícù, tisícù zabitých.
Mrtvého rnue v nesmírné achtì
na konec ztratila,
památkou dìti a jetì sen,
sen netrpìlivý ivila:
A zavolá den, by radosti svìta
gro dala vdovin,
naposled roznesla èerná parte
smuteèních novin:
- Dnes umøela svìtová válka!

SONATA TRANSATLANTICA
Fragment
U tøetí den
a nikde dementi
a nikde konfiskace.
U tøetí den
Opilý koráb Rimbaudùv,
Tristane Corbiére, pluje nad moøem
s Lindberghem na palubì.
To není lastura,
to je mé srdce v drátech radia,
to je jen sluchátko.
To nejsou almy z budoárù nymf,
to není umot køídel Ikarových,
to není praskot Neptunova trojzubce, to není elest korálových tajemství,
to není echo srdce matèina,
v nìm zpívá chiméra,
sen ztraceného syna
domovu dolarù.
To je hlas motoru.
Ted není nic v tom tichu.
Lán stébel èasu, dálek,
leh strojem pokosen.
Ted není nic v tom tichu.
Jen úsmìv. Pøelét letcùv oblièej.
Jen oblouk dráhy. Duha nad hrobem
Colliho, Nungessera.

MARIE KOØENOVÁ
Zavradìna se svými zamìstnavateli 3. února 1927
Dìveèko zlatá, srdce mì bolí.
Ale zná tátu, nepovolí.
Do sluby musí, jsi chudá, Máøí
S nièím se tìko hospodaøí.
Bude mít jídlo a bude mít byt.
A peníze mùe uetøit.
Uvidí taky, jak ijou páni.
Není jen døina, proklínání.
U nich je krása. Pøi tom, co máme,
v ivotì víc jí nepoznáme.
Taky jsem slouila, pøece to ví,
Naøíkám? Nikdy mì neslyí.
Kdybych se bejvala sluby bála,
tátu bych nikdy nepoznala.
Kdyby tam nebejval vojákoval,
byl by tì sotva nìkdy choval.
Pøijde ti enich a bude ti hej.
Jdi. Neplaè. Pámbu tì ostøíhej.
jsi mrtva a mrtvi jsou Tví páni,
hrdinko svého povolání.
Ne, netìstí nechodí po horách.
Splete si nìkdy i panský práh.
Divný si pro Tebe enich pøiel.
Pámbu tvou mámu nevyslyel.
Èi vyslyel? Spasil Tì? Kdo to ví.
Hrob tvrdý jak dlaò nic nepoví.

Z Tvé krvavé hlavy trpnì záøí
otazník nìmou svatozáøí.
Snad bolel jak posmìch ten panský lesk?
Závist Tì hlodala? Drzý stesk?
Snad byla jsi málo trpìlivá?
Se stolu drobtù málo chtivá?
Maminèin køíek se promìnil v køí,
es neunesla víc jeho tí?
Snad nejvìtí na vem Ty má podíl.
Snad sama jsi vinna, e pøiel vrah,
es dennì prosila v modlitbách,
aby Tì pámbu vysvobodil.
POLEDNE NA JEZEØE
Hladina vody stojí nepohnuta, houcí láva,
co z ní slunce vymodelovalo, padá do hlubin,
z bøehu smyslné pivoòky ji barví do krvava,
marnì støe nebe nad ní svùj platonický baldachýn.
Zakletý bùh v bílém jasu, okøídlené ílenství,
jezerem pluje labu, dychtivì pod vodou hledá,
jista, e nìkde na podukách mìkkých travin se chví,
rùový zázrak tìla na koberci lásky, Leda!

POPELÁØSKY VÙZ
Pøed naím domem kadého rána
zastaví popeláøský vùz.
Kadého rána urputná hrana
svolává devìt Popelek z pohádky,
devìt degradovaných Mus.
Jak nádobu s obìtí novému dni
Básníku, nebuï sentimentální!
zdvíhají sluky popel a odpadky.
Ted jsi ji slyel! Jak studená sprcha
dusnem se rozstøik její smích:
Ta nae stará je mrcha!
Nech pøirovnání jalových!
Není to spí, e pevné dvì ruce
daly se do díla?
Není to, jako by se o vùz rozbila
odporná urna, z ní sype se troud
veho, co spálila trpící nenávist,
na chvíli posmìkem zbavená pout?
Nezní teï zvonek jak jásavé gloria?
Chce-li u popsat edí svùj list:
pøi práci vidìls tajemný personál Mìsta-Krematoria.

PASTEL
Bílá
oèím a srdci a smyslùm jsi zasvítila,
obláèek bílý,
který si oèi a smysly a srdce na nebi vyprosily,
aby jim dolù na zem spad
pro jejich èistý a krásný hlad.
Bílá jsi leela v zeleni,
jak prostøel ji les,
na skráni
svatozáø lásky a oddání,
v oèích sen modravých rájù,
v úsmìvu hlubinu
støíbrných tajù

ZLATÉ OPOJENÍ
Pane Báa, vidìl jsem Chaplina.
Dostal sem lísky do kina,
mìl ste jít s náma.
Takový boty, co von tam jed,
pne éf, takový dybyste dìlal!
Øíkala máma,
e byste neprodìlal.
e bysme mockrát je zblafli jak med,
dy nejni co rát.
Pøite se na to podivat.

KARLU TOMANOVI
25.února 1927
Jediné brázdy, rodná vsi,
tvé hroudy syn ti nevyoral.
I vlastní chléb mu èasto zkoral,
kdy v ilusorních modlitbách
tvùj nevìrný syn trávil èas
za vìrný chléb ná vezdejí.
Kdy vzejde mìsíc nad návsí,
dech zlaté lyry jak by provál
um topolù a prozpìvoval:
el za svým snem. A sladce, v snách,
pøi jeho písni møe i klas.
Mìl rád jen vìci vìènìjí.
LITANIE K TEREZII Z KONNERSREUTHU
Ty, která v bázni boí
peklu svìta sní
na bezstarostném loi,
v snách vleèe Kristùv køí,
strp, aby ti, kdo hlavy
kam sloit nemají,
bez muèednické slávy
touili po ráji

na této zemi høíchù
a milovali svìt
a køièeli svou pýchu,
nesnít a netrpìt!
Ty, kterou souí cesta
mystické Golgaty,
nevykoupená gesta
cizími stigmaty,
strp, aby ti, kdo mrví
svou trestaneckou pout
nedobrovolnou krví
za smíchu vìèných pout,
na zemi nehledali
klíè od nebeských bran,
zrak k hvìzdì upírali
zo kristovských pìti ran!
PANÍ Z NÁMOØÍ
Jediné svìtlo nehoøí
nad temnou stezkou rozlouèení,
nad sochou Paní z Námoøí
a Cizince. Jen bílé mení, jak oko cize v oko zøí,
je halí v rubá jasnozøení
- Vyplul jsem s touhou dobýt svìt.
Drásala, sládla; slibovala

dosíci nejpynìjích met:
Poznal jsem pozdì: oklamala.
Uvadla jako vadne kvìt.
Jako tvá láska; lhala, lhala.
Útrek novin promluvil,
kdy ve u bylo dokonáno,
kdy pozbyl jsem u vech svých sil,
k vem porákám u øekl ano,
kdy ze sna jsem se probudil v støízlivé,
chladné, bílé ráno.
Nad hlavou den, tvùj modrý zrak,
nad hlavou noc tvých èerných vlasù,
na srdci, smutném jako vrak,
tvou za slíbenou nahou krásu,
já plul jsem, oputìný vrak,
k majáku smrtelného jasu.
Jak ze záhrobí hrob jsem zøel
uskuteènìné skuteènosti.
Sen dovrený z nìho zel,
pustota prázdných nesmírností:
poznaných dálek slepá bìl,
krás svìta ohlodané kosti,
onìmlé zpìvy planet tmám,
osleplá vidma cizích krajù,
hlubokých moøí mìlký klam,
vyèichlá vùnì blízkých tajù,

vesmírných výek bludný mam,
past osamìlých, marných rájù.
Ze vech mých touh jsi zbyla ty.
Ze vech mých touh mi zbyla láska. V loi mých touh jsi
spala ty,
má pravá touha, ty, má láska,
jediná touha, ivá ty. .
Mou touhou bylas ty, tvá láska
Útrek novin promluvil,
Kdy ze vech touh jen ty jsi zbyla.
Nic nezkazil, jen dovril.
Jak bys ty také nezradila!
Pozdì jsem sebe pochopil.
Vracím ti prsten, mrtvá milá
Vracím jej moøi, mrtvá milá.
Jak obraz slunce zaplíchal
neslynì prsten na hladinì,
jak hlas, který se klnout bál,
jak sbohem tone v tìkém vínì,
jak èerv, jen srdce uhlodal,
jak mizí tìlo v mrtvé hlínì.
- Byls pro mne ztracen onen den,
kdy moøe si tì odváelo
a v tobì vzalo mi mùj sen.
Co na mnì potom záleelo?

Nebylo zrady. Lhalo jen
bezduché, ivoèiné tìlo.
To, co tys teprv poznával,
kdy tisk jsi koøist prázdných dlaní ,
jsem znala. Byl to té mùj al.
Svìt, to je dlouhé umírání
v prázdnotì, v temnu holých skal,
o které bije moøe zdání.
Abych svùj ivot mohla nést,
zkrálila jsem jej tajemstvími,
blaenstvím ilusorních cest,
sladkými ráji vysnìnými,
rty svlaovala hrozny hvìzd
za nocí touh, je byly tvými
Aby se svìt mùj nezøítil,
duhová stavba pohádková,
bylo mi tøeba nových sil,
stavìt jej stále znova, znova.
Tys pøiel. Tys mì posílil.
Tvá kouzelná a slastná slova.
Dávala srdci jistotu,
e jeho tepot bude snìní
e vyrve se mnou ivotu tres vìcí ,
kterých v svìtì není e pøemùeme nicotu
pro neskuteèné naplnìní.
Byls pro mne ztracen tehdy u,
kdy jsme se spolu rozlouèili.

els uskuteènit - v ruce nù,
ilusí zabít pøízrak bílý.
Snad jinaks nemoh, byl jsi mu.
Vracím ti prsten, mrtvý milý.
Vracím jej moøi, mrtvý milý.
Jak obraz luny zaplíchal
neslynì prsten na hladinì,
jak povzdech na rtu kdyby tál,
jak bloudí due v meluzínì,
jak úsmìv kdyby z mrtvých vstal
na tváøi smutné otrokynì.
SLEPÝ
Kdy náhodou pohled vá utkví na mnì,
snad sue, snad soucitnì øeknete: Slepý.
Ale já vidím, neznám jen pláè.
Vidím, co vy jste u pøestali vidìt,
vídávám válku, co vzala mi zrak.
Víc vidím, ne ivýma oèima vy, vdy
skoro u ani nevidíte
mne, slepého vojáka z války.
Kdybyste alespoò vidìli mne.
Mnou zahlédli byste, jak ve tmì, v ní tápu
lehají plameny, èíhají na vás.
Jen já je vidím, jen já, jak zítra
vám slzami otvírají oèi.

A pøijde èas, pùjdete do války,
znova, ne slepí, jen zaslepení,
protoe pro oèi nevidíte,
co vidím já.
A kde byste také ve chvatném dnu
v jepièím reji svìtýlek denních
zachytli prudkou záøi svìtla,
jím z noci mých dùlkù se propaluje
pro jiné, nové zrození - Vìènost?
TESKNICE
Po domácí hroudì zastùnì
srdce, je prahlo po cizí.
Kvìt pøesazený je bez vùnì
a blízkost dálek bez visí
Cit elegický a groteskní
zapláèe v dui a havý rve
jak milence, kdy zateskní
pøi jiné lásce po prvé.

ROZHOVOR
- Má matka mazlení ráda nemìla.
Jen jednou, to u pozbývala sluchu,
jsem pøitiskla, aby lépe slyela,
svá ústa zlehýnka k jejímu uchu
A já jsem zas otce prvnì políbil,
kdy jednou pøi práci pøiel k úrazu:
jak jsem se nad jeho rukou nachýlil,
abych v zubech stiskl uzel obvazu.
LEDY JDOU
Ledy plují,
Vltavo-krasavice,
zvìdavci celou tì ozevlují,
jak bùhvíco by se dálo.
A ty se tu zatím provaluje,
rozpíná korset praských bøehù,
loupe se z kùe.
Jde jaro, ty vìèná milostnice,
chce novou mít plet a svody kuje,
aby se slunce na tebe smálo, poznalo novì tvou vlhkou
nìhu,
e jsi zas holka jako rùe.
Kdyby to mohla tak o sobì øíci
z tøetího patra domácí paní,

co pudru má na tváøích, a bùh brání,
jak mouèný pytel!
Tu vak má dávno u ve svých drápech
Èas, vánivý Mstitel.
VÈERA
Za nocí, za nocí,
v kterých kvet
modlosluebný blín,
z lyrických oas na zapøenou
vycházeli básníci
Smrt kráèela za nimi,
vìrný chrt,
smrt,
jejich koketní stín.
Na pouti století
brali si plynové masky.
V kotouèích dýmu z cigaret
zlézali nejvyí hory.
edivé liany snù,
tam v oblacích, kam jste je dovedly,
tam vonìly nejsladí závratí
ílené metafory!
Na bøezích sklenìných øek,
v zrcadlech neteèných hladin

chòapali s hyenami
po utonulém mìsíci.
V manových barech Faty Morgany,
pøi èíích ampaòského z Lethy,
vypravovali enám o námìsíèním kostlivci
o Hamletu v slzavém údolí krokodilù.
Na jejich tìla rudými polibky
psali své siné závìti:
- Jsou obìtovaní . .
Neb vidìli je v osadách helotù
pøi stavbách moderních Pyramid
a slova smrti nad nimi
jim vnukala prodejná Vìènost.
A pøece nejvìtí básník
tohoto století
byl dítì lásky. .
A pøece i heloti chtìli
neskuteènou skuteènost.

ZA VLADIMÍREM MAJAKOVSKÝM
Rty sepulené v hlaveò revolveru,
srdce básníka je nìkdy ubohá tyèinka rouge,
dotknìte se jí polibkem a zbarví vás krvavou rùí
nesmazatelnì.
Básníku, odejdi,
za utracený sen lze jenom umírat,
vstup mezi stíny Leninova mausolea,
levá, levá, levá.
Nechtìl jsi s námi zùstat do skonání svìta,
Voloïo, Sergìji,
básníci mohou íti bez traktorù,
mít v srdci tøebas ubohou tyèinku rouge
pro ústa sepulená v hlaveò revolveru,
básníci celého svìta,
za utracený sen lze jetì umírat,
básníci Sovìtského Ruska,
vichni se postøílejte,
jen SSSR a trvá,
levá, levá, levá.

NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA
Buï s Bohem; domove a rodný krove,
buï s Bohem, kolébko, mùj pøítí rove,
buï s Bohem, okno, u nìho jsem stával,
vám na shledanou, výiny, jsem mával,
vás, dálky, laskával; hlubiny, zdravil,
dokud jsem v mìlèinách se po vás plavil,
tak nízko, blízko vzlétal.
Dnes po mnì osiøí, otcovský dome.
Vidìls mì naposled, ná starý strome,
jak jetì váhám, u vrat trpnì stojím,
tvých vìtví, vzpjatých do hrozeb, se bojím,
tvých vìtví zmìtených, a v zamylení
se vracím ke chvílím, kdy jsem svá snìní
v gordický uzel splétal.
Mou touhu vìjíøem u neochvìje
chvost paví koruny, u nerozchvìje
tvùj symbol, strome, srdce kolísavé,
u nedám víry beznadìji lhavé,
e èlovìk bezmocnì, podoben stromu,
pøipoután koøeny, tkví v rodném domu,
v hrob pomalu se sklání.
Ji jdu, jdu za vámi, to jsou mé kroky,
ji jdu a pospíchám jak dni a roky,
dík, hvìzdný tøpyte, zocelils mi svaly,
dík, temné dálky, e jste neselhaly,
vám, hlubiny, buá dík, e jsem vás slyel,

hlas znìmlý propastmi, který z vás vyel
v pøetichém zavolání.
Vrací se iv a zdráv, buï vítán, synu.
U neprovází mì, stín mého stínu,
stojí tu ivý, abys vysvobodil
z vìzení alu noc, kdy jsem tì zplodil,
a oèi zatlaèil dnùm, je jsem pøeil,
a za mne pohøbil je, dny, kdy jsem neil
s tebou tvá mladá léta.
Kdo snìním omámen jde za touhami,
jde svìtem bainou a s bludièkami
nad lesklým slizem nenávratnì krouí,
kdy køídla zlomí, v nicotu se hrouí.
Blah, kdo se spokojí jen s mírem v dui,
jej neoslepí nic, nic neohluí
na trpké zkouce svìta.
Kdo Boha pokouí, pokouí bìsy.
Tajemství prolíná vzduch pod nebesy,
v pøeludy oblak zaklíná svou krásu.
Nadarmo èlovìk jde s ním do zápasu,
na vlastním køíi sám se ukøiuje
a v smrti touhou, snem se pokøiuje,
znamením sebevraha.
Dokud jsem bloudil sám pustými místy,
sluch touhou zjemnìlý, zrak snìním èistý
jak dítì el jsem, prostovlasý, bosý,
ve vìtru výin, dálek, v pelu rosy.

Pøede mnou zaskvìl se majestát zemì.
Milostných paí bìl vzpínala ke mnì,
líbezná, krásná, nahá.
Syn èlovìka mìl den, kdy vánì trnou,
kdy touhy odumrou a snìní hynou,
kdy, stvoøen k sobì, èlovìk volnì stojí,
a bojí-li se, sebe sám se bojí,
zem dálky lisuje ve víno èasu,
slunce si ryuje do zlatých klasù.
A uvìøil jsem sobì.
A mìl jsem chvíle chvil, je nepominou,
kdy dálky, hloubky, výky v jedno splynou,
v jedinou krásnou vìc: v klíè ke èlovìku.
Bylo mi chvílemi, jak od pravìku
bych v dílnì vesmíru kliè zpracovával,
v modø nebes kalil jej a ukovával
k trojzubé prapodobì.
Dnes k tobì pøicházím, e den se chýlí,
dlouí mou dlouhou pou a ubral síly,
jdu staøec k starci smuten na hostinu,
vzpomínkou oít, snít pøi rudém vínu
o krvi touh a snù a s tebou tie
chci stáøí upíjet a do dna èíe, kde sládnou mladá léta.
Dnes k tobì pøicházím, abych ti pøipil,
svùj kalich hoøkosti s tvým, otèe, vypil.
A tøesknou èíe, ozve se má hrana,

e nedoil jsem do bílého rána,
kdy èlovìk jako bùh na zemi stane,
peklem a nebesy v ráj zotvírané
a do skonání svìta.

