Frantiek Hrubín:
ZPÍVÁNO Z DÁLKY

SRPNOVÁ NOC
Za hvìzdou hvìzdu polyká
slzící obzor, pøivíraje
pod víèky nebes spící kraje
s písní, je ze strun uniká,
ze strun, je plný souzvuk spojí
na tìle jako na nástroji.
ivote, postùj v milencích,
kdy v sobì doli tiché slávy,
ne na tìlech jim zpopelaví
ruce jak rùe ve vìncích,
ne jim krev boky rozechvìlé
jak svìtlé bøehy podemele!
Pøed pádem mlèí ticho, dùm,
v tísni se ticho ehná písní
a melodické vleèky tøísní
za hvìzdou hvìzda potokùm,
já nejsem nièí a jsem veho
uprostøed proudu dùvìrného:
ivote, postùj, já jsem tvùj,
mám ústa, oèi, noc a øeku,
miluji, vidím, hoøím, teku,
radostem pláè mùj obìtuj,
na èelo polo vrásku k vrásce,
dej rty mé nocím, smrt mou lásce!

KRAJINA RODU
Pod nebem, astné písni zapøeným,
stoupá z duí útlý dým nadìje,
zde leí, zemì, a pøed okem mým
pije svùj stesk z nebeské koleje.
Do plodù vkládá trpkost pøíjemnou
míza, ji zakøikli a konejí.
Tvou hlínu drazí mrtví v prstech mnou,
je lehèí kadým dnem a jemnìjí.
KRÁSNÁ PO CHUDOBÌ
Dnes jako pøed rokem,
kdy obzory jsou blií
a chudé jetì,
o svìtì irokém
po stìnách vìtrù píí
zahnané detì.
Kdo se jen ustrne?
Z chladu, jej noci tkají
v odkryté studni,
na aty chatrné
vám støíhá vítr v kraji,
chudí a bludní.
Dnes jako pøed lety,
kdy nae ruce obì
prázdné se chvìjí,

zpívá nám v ústrety
zem krásná po chudobì
a po nadìji!
JÍZDA PO DETI
Kdy kraj v edi srázných deù
mramor oblohy
vytesal v svítivé stìny,
roztøásly se ruce vìtví
a z nich do hloubky
jako nástroj uputìný
ptáci padají. A nyní
plátna nebeská
slunce nadouvá a suí
a meze v zeleném spìchu
vítr ztrácejí
z keøù jak z dìravých nùí.
Sloupy vzduchu kácejí se
na tekoucí zem,
a do atù, je se lehce
blýskají na loktech lesù,
na kolenou vln,
krajina, je s námi nechce,
utrmácená se choulí,
a v té závrati
tanèí výka bez chodidel O koho tu bojujete,
váni oddechu,
vìtrný osude køídel?

OLOVÌNÉ STØECHY
Kapka detì slábne, sly,
opoutí tì,
ani na sen nemá ji,
bludné dítì,
a pod nebem ze sazí
jarní den tì obchází
rozpaèitì.
edý popel tváøí tvých
rozhrnuje,
není jiskry, v ni by dých,
chladno tu je,
je tu chladno, je tu stín,
do oèí jak do pustin
svìtlo pluje.
Ké se kapka detì zníc
rozezpívá
o tom, jak se u vesnic
chvìje jíva,
jak nadìje bez tìla
jívou tou se odìla
zimomøivá!
LÉTO NA JÁCHYMU
Stesky se na vás, nebesa, jen hrnou,
nebesa modrá a nebesa bílá,

e mnohou svoji dceru povìtrnou
bohatstvím náramným jste vybavila.
Tu nejdraí zem jen tak odmítáte
a ona se k vám za to jetì modlí.
S øídkými lesy louky pihovaté
o její chudý at se nepohodly.
Dlouhými stehy cest a seijí si
to roucho, je na mnohých místech praská.
Krok èasu tady zpohodlnìl kdysi
a rozvánìjí je tu smrt i láska.
Ji slunce spoutí zlaté tìní klece
do svìtlých hlubin tvých, kde svùj hlas mìním,
krajino tolik posluná a pøece
rozkazující celým pokolením.
K TANEÈKU DÌTÍ
Dìvèátka, nechte
sníh a zlatou tmu
stékat po údech,
kdy v èerné trávì plaménky kotníkù
zaehuje spìch!
A k sloupùm svìtla,
je chtìjí dosáhnout
na nebeský strop,
odtanèit znovu
lehce a zbaven pout

vìncem dìtských stop.
Tisíckrát jetì,
jara a podzimy,
spustíte svùj splav a jejich kosti
stanou se lehèími
ne seménka trav.
ÚPLNÌK
íznivé ruce mé se opíjejí
na pøání milenèino,
neboj se, noci, sladké vlasy její
rozlíti jako víno.
Mdlé prsty svìtel rozhrnují kvítí
na kraji tvého lùna.
Na konci louky odcházejíc svítí
nahými zády luna.
I TADY
Bìlostná køídla it a ovsù dosud
nezvedl kraj ná, aby zanechal
èerný stín oranic - a jeho osud,
nevzlétnout jetì, neseme s ním dál.
Bído mìst dalekých! I tady etøí
vùnìmi kvìt a ptáci písnìmi,
a jako mladý jasan o povìtøí
èasech srdnatìjích sníme my! .

SRPEN V NOCI
Kam cesta, bezelstná ve dne, nyní
plachou dívku zavádí?
Pùlnoc klade si tváø uslzenou
do trávy a cikádou tam vzlyká.
Krokùm svítí rosa, dùvìrnice
bosých nohou, je tu jdou..
Krajina se s temným ráním vzpíná,
hvìzdnou pìnou pokryta,
a støíbrnì okovanou øekou
do skal bije, noc jí tiskne boky
a ona se vzpíná s temným ráním,
polekána stínem svým..
Ó bledých stuh úsvitu, jen vlaje
s temných vìncù obzoru!
Na prastarém kmeni zlého svìta
tìla dívek jetì svìtélkují
a s tajících òader stékají nám
prstù teplé praménky.
CESTOU K OBORAM
Kdo svìtlo kolem evelících korun
omotal v sladkém vanu kdo z tvého boku zlaté ebro øeky,
má noci, vyòal k ránu?
V tom jitru prùsvitném, kdy stín a svìtlo

znovu se utkávají,
z koichu luèin na slunci jsi vytøás
zlatý prach vèel, mùj kraji.
Ó marnotratných v chudobì, je hoøkne!
Vìtrové tví a zvlátì
vyslanci dálek královských si píí
o nádhernìjí plátì.
Ty s mlèenlivou posádkou svých mrtvých
pøed rájem spravedlivým
v hluboké zátoce svých nebes kotví
modøínem dávno rzivým.
HVÌZDO ZÁVISTIVÁ
Vzpomínám na krajinu:
spí v povijanu cest a luna bledá
dolévá lampu stínù
a v louce zpìv svùj zvedá
jen cikáda, mých rytmù napovìda.
Tma v hustý úèes stromù
zaplétá hvìzdy a s listím je mísí.
Komu jsem eptal, komu ?
Rty nevzpomínají siProè pøed láskou, je pomátla je kdysi,
bál jsem se mluvit nahlas ?
Jí po mdlých víèkách, hvìzdo závistivá,
paprskem úzkým táhlas -

dnes teprv pookøívá
a v øasách se jí slabì rozhoøívá
ten pohled na krajinu:
spí v povijanu cest a luna bledá
dolévá lampu stínù
a v louce zpìv svùj zvedá
jen cikáda, mých rytmù napovìda.
KRÁLOVSKÁ
Ve vùni hnilièek, je stoupá k hlavì
prastarým hruním, pøilétají ptáci
a jedna krajina vzpomíná právì,
jak dávno u má po korunovaci.
Pár kvítkù vetkal polím do obruby
ztracený rajský den, kdy prchal mimo,
a provdal ji za obzor chudozubý,
podzime nachový a bílá zimo.
Ji vztahuje se po zelené vlnì,
ani hrst hlíny jen tak nepromrhá.
I na skále se vyspí pohodlnì,
pøikryta snìhem, který se ji trhá.
Pro její sestry s rouchy nádhernými
i pro ty, které nosí jen at rený,
zas probloudíte léta zlá a zimy,
králové odraní a bosé knìny.

A DO ZTMAVÌNÍ NOCI
A do ztmavìní noci zpívali jsme
o krásném dni, má øeko,
a unaveným hodinám
na pleti en jsme nechávali pøistat,
a co jsme nedosáhli,
ruce vln podávaly nám.
Kdo s trávy zved mùj stín a poloil jej
na kámen do studena,
kdo jenom se nás nyní zøek,
krajino rodná, e kolena kopcù
nahá se k sobì tisknou
a v mlze tuhnou údy øek?
Jdu mìstem svým a o daleké nebe
lehce se opøel klínem
ik taných ptákù, podzimeKolikrát jsem se marnì dovolával
vás, dnové, na útìku,
kdy soudily mì lásky mé!
A do ztmavìní noci zpívali jsme
o krásném dni, má øeko,
a unaveným hodinám
na pleti en jsme nechávali pøistat,
a co jsme nedosáhli,
ruce vln podávaly nám.

IN MEMORIAM
Pøi vzpomínce na tvùj jasný hlas
vichni mui, co tì líbávali,
s rtù svých stírají si hebký popel,
pøi vzpomínce na tvùj jasný hlas,
který hloubka vzdaluje a kalí.
Prí na tvou milovanou hruï
pøes hlínu a pøes koøínky zemì,
a v nejdelí noci jiná tíha
tiskne tvoji milovanou hruï,
chvíli sladce, chvíli nepøíjemnì.
Do tvých dávných vlasù sáhla smrt
jak vichøice do plavého lánu Na pièkách tìch posledních dnù svítí
zlato vlasù, je rozèísla smrt,
proud k nám a proud na neznámou stranu.
KRÁÈEJÍCÍ V POLÍCH
Dech sluneèný se zavøel do netøesku,
pták temnì rozplynul se, sotva hles,
je po polednách a pod bièem bleskù
mdlá stáda vesnic k støíi táhnou dnes.
Dunìním krokù pradávného háøe
zachvìla se zápraí kamenná,
nejstarí strom si vzpomnìl na tìpaøe
pøi prvním blesku, lásko plamenná.

Osamìlý se v polích výkám vzdává
a svými kroky tìce ohledává
tvou vratkost, zemì, pøipravená pít
a tøesoucí se v havém zastavení.
A v oslnivém pøíboji tvých it
skoøápky ztracenìjí není.
CHVÌNÍ LISTU
Jsi útlejí ne hlas,
snáí se jako list,
ké jen z tvých rukou vèas
nauèil bych se èíst,
jsou hebké jako vlas z jakých to spadly hnízd?
Na zem, je ztrácí nás,
snáejí se jak list.
Jsou sama líbeznost,
svlékají se mne at,
jen v nocích se mnou srost
- v pínì byl utkán snad
a chatrný je dost
- na jaký støihne at.
mi tvoje líbeznost
a z èeho bude tkát?
Jsi útlejí ne hlas
- ach, jetì víc jej ztlum!
a otisk jeho zas

tma sejme naim rtùm
v tu noc, je vyla z nás
a velí poárùm Nad køehkostí tvých øas
postavil jsem si dùm.
ÍZEÒ
Na starý perský motiv
Nejsladí milence a lásce na poèest
jsem zlaté víno pil tam na vinici hvìzd,
v oparu pùlnoèním, kdy vechno ivé spalo,
nám èíi mìsíce mdlé slunce dolévalo.
Kdy víno íznivì rty svými rozhrnem,
tisíce praská hvìzd v nápoji jiskrném,
v tom douku drsnìjím ne dech nám jazyk
zjemní
a svìtlem tekoucím se zjasní dnové temní.
Vyslechni, pøíteli, tu sladkou blahozvìst!
Vínem je due má a tìlo révou jest,
pod nebem letícím nám bída hrozny sbírá,
v hodinách úzkosti je lisuje má víra
a jím se pøelévá do hlasu naeho. . .
Jen jeho silou Bùh ve stvoøil z nièeho pøed zrakem nemoudrým, hle, zaclání je dosud:
z toho ta ízeò je, ta ízeò a ná osud!

KRAJINA PØED BOUØÍ
Pøed bouøí v tichu jetì nezváeném
je kadé stéblo jazýèkem tvých vah,
vydrí list ve vichru storamenném
a první kapku neudusí prach co vak tu zatìkává køídla ptaèí,
proè cesta, choulící se v mrákotách,
prstíèky dìtských noek sotva staèí
spoèíst a pøebrat jako hrách?
U louky luté leí v støepích,
krok dálek dunivých je na doslech.
A rozkaz nebes tøeskne do vod slepých
a rozváou se uzly bleskù vech,
v hlubinách uspi svìtlá pacholátka
a pocestnému ustel suchý mech!
A propast úzkosti své, zemì vratká,
mým zrakùm chvíli otevøenu nech!

NA DÁVNÝ VER
Plá toho léta tkám si stranou,
jménem tvým navlékaje zas
ten ver jak nitku vypáranou.
Pod hvìzdami, je zhasly v nás,

já snil: a rytmus jeho zmizí
z tvé krve, do ní z mojí vplul,
zábst budou v kadé ruce cizí
tvá òadra bílá jako sùl.
A po letech kdo okouzlený
zaslechl v tobì rytmus ten?
Já miloval jsem jiné eny
jinými veri okouzlen.
A dnes na dávnou uvítanou
plá toho léta tkám si stranou,
jménem tvým navlékaje zas
ten ver jak nitku vypáranou vìtrem se zaleskl a zhas
jak na høebínku zlatý vlas.
ÈTENAØ U ØEKY
Nad básnìmi Georga Trakla
Bez obláèku je nebe vìèné.
Vítr sám obrátil mi list,
ale já jsem u pøestal èíst.
Jenom sluneèko sedmiteèné
jak ivá iniciála
po veri bìí okouzleno,
jako jsem já - na tvé jméno
zapomnìli jsme bezmála,

básníku, kterýs také èítal
z knih, o kterých dnes nevíme.
Èas beze zbraní neuvítal
ani tvé léto, ani mé,
jen øeka jako jindy proudí
a slunce zalévá stín vrb.
Jas jeho spravedlivì soudí:
stejnì se leskne meè i srp.
Jak daleko je do mé smrti?
Sly, jak to øeka zamlouvá
a s podobou mou odplouvá
a svìtlo div e nerozdrtí
ulové stránì v kraji mém.
Jsou pevné jako celá zem,
je tolikrát u v ohni stála,
e na okrajích okorala.
A dolù od sluneèních vrat
stoupají pole jako schody,
po kterých léta neúrody
hrozila sejít a sít hlad,
nec kosou mává, dávaje mnì
rozkaz èíst z poseèených øad:
s mrtvými pøidret se zemì
pevnìji jetì - tentokrát! a v chládku prastarého stromu
s èela si stírá hojný pot,
to pøilbu slunce zkouelo mu,
neli se vydá na pochod.

Snad u se dnù svých dopoèítal
a my se nedopovíme.
Èas beze zbraní neuvítal
ani tvé léto ani mé,
jen øeka jako jindy proudí
a slunce zalévá stín vrb.
Jas jeho spravedlivì soudí:
stejnì se leskne meè i srp.
Leany, èerven 1938
TÍHA ZEMÌ
I kdy zem rodnou s vèelíny a hroby
uzdvihne skøivan jednou písní,
tíha døív nepovìdomá
je v kadém kroku mém,
na prach tu tíhu drtí výka
pod køídlem ptaèím. eno má,
ji tebou poznal jsem.
Praménky prstù tvých je nabírána,
svìtlými proudy nohou stékál
a padá bílým splavem zad
do tvého mylení
a dechem tvým do mého dechu ústí
zdvíhajíc nás - a jedenkrát
nad námi zkamení!

VÈELÍ PLÁST
Památce Jana Novotného z Lean
Nad hrobem tvým se modlím. Vrchy dva
dìlí tvùj mír od polí, jejich hlínu
potìkával jsi, neli ulehla
na tvoji hrud. Poznává se v mém stínu
a slyí, jak tì z dálky zve
ná habr, pod ním odpoèívals ve ních,
jak vítr, který chladil skránì tvé,
v modøínech skøípá jako v starých stìních?
Nad hrobem tvým se modlím, já - tvùj vnuk.
A dotek rtù tvých z mého èela mizí
a mizí jako lvíèek na penízi,
jím platím slunci za vùni tvých luk,
tvých ovesnièek, které na své koøe
zapsaly rodu mého vechna hoøe.
Od hrobu zpátky podle it
slyím tvùj krok jít podle mého kroku,
a kdy si cestou lehnu na pait,
je vedle v trávì otisk tvého boku
a kdy mnu klas, i z klasu vedle kdos
hrst zrní vysypal jak z dlanì vánku
a oa Obcizen ze svitìní kos
svist kosy tvé se zasek do mých spánkù.
Nad zahradami huèí dávný roj
a dávno mrtvá královna se snoubí

na pøelomeném stvolu výek v hloubi
èervnových nebes - a tvùj nepokoj
mým srdcem chvìje a tvá ruka ze sna
míhá se v dýmu u vroucího èesna.
Jde na úmrtní lùko spat
a pamì rodu ve vánici tváøí
vloèku tvé tváøe chvátá vyhledat.
A zítra vstal jsi opìt, hospodáøi:
jak plíce domu dlouze od polí
chlév nabral dechu a mladými cepy
rozbuilo se srdce stodoly
a dvakrát z léta nabraly si tìpy.
A slepý vikýø prohlédl a jas
tisícù stébel láme se v nìm znova
a kdy se tvùj den zavøe do nachova,
tu jako by vùz ebøinový zhas
a jako z chleba, který zvlhl solí,
ujídá soumrak z orosených polí.
Ne se sluncem se vèely roztanèí,
ne tíhu s køídel setøesou si støechy,
døív zbarví se nù krví beránèí,
u pecí tøesknou zamouènìné plechy.
U je tu soused, tluèe na vrátka
a dùm dnes patøí s talíøi a dbánky
enám, je poèítají housátka
na prstech s vùní majoránky.

Hluboko upil z modra nebe chlum
a Sázavou se kalné proudy valí,
jako by dnem i nocí praly
z celého svìta cikánùm,
a v hospodách, jim voda stoupá k prahu,
pøipíjí plavcùm na odvahu.
A tvrdì, tvrdì spí jen srdnatí
a sladce, sladce dìti pod halenkou,
a kdo se bojí, e se nevrátí,
prodluuje si bdìní sklenkou.
ízniví, pijte, pijte ze svého,
daleko je èas èepobití,
vdy jetì nebe vína jasného
nám za oblakem chmelu svítí.
A z révy, je se vine na plotì
k radosti dìtem, pro zobáèky ptaèí,
støídmosti víno nae srdce stáèí
a vystaèí jím provdy v ivotì
co vypijeme za noc, pùl je pìny,
staèí to v slzách prolít nae eny.
Jen poodela ena tvá - a èas
vyhasnout nechal èasnì za veèera
ty ruce, z kterých crèel jas
teplého mléka do ranního era.
Jen poodela - tam u starých vrb
mihl se átek jak obláèek snìhu.

V kopøivách jetì syèí její srp.
A jehla èeká u èerstvého stehu.
Snad ukryla se dìtem za studní jetì se pohnul stín, kde stála prve,
brod hledá v umìní své krve,
jím pøeel bys na druhou stranu k ní,
a bøehu zemì marnì ptá se, ví-li,
kde její døeváèky se zachytily.
Tak vechno od nás odchází,
veliká láska, láska malá
hlas matèin nad zimostrázy,
øeka, je ani nepostála.
A po kadém z nich jinak se nám stýská:
u jednou - dávno, v noci bez lidí smrt jejich spatøili jsme zblízka,
døív ne ji oni uvidí.
A ivot zlátne jako vèelí plást,
sládnou v nìm stará pole jetelová kolikrát jetì ruka vèelaøova,
která se vedle chystá krást,
mihne se nad ním chladem svého stínu,
po nìm je dlouhá úzkost ve vèelínu.

MÌSTO V ÚPLÒKU
V úplòku mìsíc stoupá nahoru
a já svou úzost nemohu u zmoci.
Svatý Vít o hlubokém ponoru
s posádkou králù brázdí moøe noci.
Ó matko spánku, spánku bez hranic,
smrti, je obchází dnes nae dìti,
prabábo zdøímnutí, v nìm poodletí
na chvilku mysl, snùm se nebráníc,
dnes jetì ne! - pro slavné vyhrávání
mráz napjal struny cest, e skøípe a
hlas domova, jak hejno krajin shání,
a vysoko v nìm, smrti, doznívá.
Mìsto spí, nae domovy bdí v nìm,
a se vech stran se k nìmu ene zem.
A se vech stran se k nìmu ene zem
s kolébkami i s hroby, v kterých ztichla,
tak opatrnì, aby nárazem
ani smrt, ani ivot nevyplíchla,
a rozhrnujíc hvìzdné závìje
z daleka kraje své zve na poradu,
e se u pod královským srdcem Hradu
pohnulo dítì, dítì Nadìje.
Po malé øece chvátá peøejemi
i mùj kraj, aby té byl mezi vemi,
a spìchá sem, rostenec chudoby,

v té noci, která sahá za hroby,
sem k mìstu lidu, nyní bezbranného,
s úzkostí naslouchat u srdce jeho.
S úzkostí naslouchat u srdce jeho,
mùj rodný kraji, dáno je ti té,
sluneèní slámu s patra nebeského
u dávno jsi do jeslí zimy snes
a teplo chlévù, které léta schrání
dech telátek, kdy usnou po klekání,
dnes otevøe. Hle, stádo vesnic tvých
tlaèí se nechtìjíc být z posledních
a vody tvé tak vlnu k vlnì vinou,
e staly se u vodou Vltavinou
a svìtlem luny zakládají lem
té noci, která èeká nad krajinou,
a Narodí se. Jak se chvìje zem!
Pod lunou ticho, pìna pod jezem.
Pod lunou ticho, pìna pod jezem,
a luna taje na plameni snìhu.
Táhne sem zástup krajin bez noclehu
a jejich pouti prostøena je zem.
Ty zdaleka pod nùí lesù døímou
a necítí u øíèky ozáblé
a mnohé z nich se k sobì tisknou zimou
a sdìlují si drobné strasti své

s tìmi, je kolem Mìsta vyrùstaly,
pro jeho chrámy vyrvaly si skály,
høbitovy jeho nesou na køídlech.
A spánek dìtí splývá v jeden dech,
budoucnost jejich zaèíná u støíci
ta zemì v koøenech se sbírající.
U veèernice z mého stohu
jak vèela z úlu na oblohu
vylétla, vechny hvìzdy dnes
vyrojily se nad Sázavu,
s hukotem s nimi letí jez,
støíkaje rosné kapky v trávu.
Ne usnu, hledám ti pár slov:
Poehnej hojnì nae loe,
dovolil jsi mi pøivést, Boe,
enu pod vìtrný mùj krov,
k zemi své tiskneme se plae
a bez dluhu je srdce nae.
Já neopustím zemì své.
Nikde jinde si neotlaèím
tak tvrdì paty jako zde.
Kdy rozhlédnu se nad bodláèím,
nad velkou ní své chudoby,
co víc mé oko chtìlo by?.
A chøípí mé? Jen pohni vánkem
a odkryj kvìt èi ptaèí trus
i hloubku umrlèiny zkus!

A ucho mé ? Je se skøivánkem
i s dunìním hrud na rakev.
Od zemì k nebi umí krev,
má krev - a zpátky padá k rùi,
k lesu, jen vkroèil do mlhy.
Kdy hvìzdy spadnou do kaluí,
tu jako bych mìl ostruhy
u køápù svých - já, rytíø zemì,
je vechno bláto hrne ke mnì.
ZPÌV POBÌHLICE
Kdy jako dítì utíkala jsem
za hvìzdou, která zmrzla nad lesem,
kaménkem ostrým, íznivá má zemì,
chodidlo moje naøízla jsi jemnì
a ústy prachu tenkrát po prvé
ochutnala jsi kapku krve mé.
Ale cos potom rozhodila tìrku
po cestách mých, kde bála jsem se døív!
Nyní u paty mé jsou bez odìrkù
a nahou rukou sáhnu do kopøiv
pro trpké pláòátko, je cestou ztratil
strom, který se u ke mnì nenavrátil.
Jen pro mne, luno, dnes, kdy vechno vím,
napojila jsi svitem kovovým
nù bolesti, jen pohrouen byl v Evì.

V ivotì cítím jeho havý smyk...
Dnes narodí se malý pobìhlík.
S hodinkou tìkou skryla jsem se v chlévì
a køeè, je srdce matky stiskla mi,
zaboøila mi ruce do slámy,
hvìzdami staly se, jak chtìla láska,
a svìtlo stébel srí z nich a praská
do temnot chléva - a zem ústy plev
plnými douky pije moji krev.

PO Z D R A V Z K R A J E
Josefu Horovi k padesátce
...w io gsme byli v Gjlovém....
zblauzenj na Sázavì...
5tého... Kamenný pøjwoz...
Neweklow...
K. H. Mácha
v deníku Cesta do Itálie
Vidím své mládí, jak sem pospíchá
s kloboukem v ruce po zelené mezi.
Nedávno teprv velo do ticha,
je na irokých zádech nesou jezy,
ale dnes je tu se mnou, dojímá
mì jeho vìrnost, trochu lehkováná,

a vidím opìt jeho oèima,
jak lípy rozsvìcují svìtla stráná,
jak stojí nad Kamenným Pøívozem:
stín poutníkùv, jen otøásl se z prachu,
mizí ti v dálce lesním úvozem,
tam za øekou, kde já chci potkat Máchu.
Slyím, jak za ním volá, a tvùj hlas
nitìmi letu vetkávají vèely
do vzdáleného pohømívání, v jas
vláèného jezu, nad ním pøeletìly,
a ne úl za úlem je posbírá,
kde bude poutník, který z rodné Prahy
do zemì italské se ubírá
mou krajinou, je v noci z Mléèné dráhy
písní svých cvrèkù usrkávat smí?
A její vùnì v záhybech svých atù
v zem dalekou si poutník odnáí...
a tam u èeká ty - a vkládá mátu,
mateøídouku, jetelový list
mezi ty stránky, na nì støíklo moøe
a je dnes veèer znova budu èíst jen pro své doma, s rukou na závoøe!

ZPÌV HROBU A SLUNCE
Co rozbuilo srdce mé
v té noci temnìjí, ne tma je?
V korunách koøenù svých neseme
plod mrtvých, který zraje
pod slupkou rubáù, a kdy je èas,
jak bohatì nù smrti típí nás!
A pevnì, pevnì, dìtmi svými
dríme v slunci. Nevyhladí zimy
sad rodù naich, v jeho korunách
prameny místo svìtla tekou
a hnízda hrobù stele prach.
Píseò, je jednou - dávno - byla øekou,
umí tu nyní v listí kamenném.
A tíha pnì, jen mnou jen stojí
zlomit se hrozí v srdci mém
hrùzou z té koatosti dvojí,
z té v slunci a z té v temnotách.
Vichøe - ty který vyvrací ná práh,
dej drsnost kùøe, mízu døeni
pod mechem práce kadodenní!
Ty, srdce mé, se upokoj!
U vím - to hluboko, co huèí temnì,
to jako zdivoèelý roj
se za královnou smrtí ene zemì.

KOSMICKÁ
K mìstùm a vesnicím se stáèím tmou,
kdos veliký jde stále pøede mnou,
høbitovy jako lápoty tu zbyly
po jeho krocích. A se obrátí,
vím, co mu øeknu, zeptám se ho, smí-li
poutníky klidné zastavovati
vezme-li mi se zad nùi strachu.
Hle, vìtrem zdvih se jen obláèek prachu,
jako by tu el mrtvý marnivec
na ples, kde èekají ho v záøi svìc,
a na nebi to víøí jako v sále,
s pobìhlicemi vidí tanèit krále
a neslyí z té hloubky ani zvuk Tanèících párù mlhovinný shluk
.
se mísí záøivì a v prázdnu tone s èelenky rozmaøilé Alkyoné
teï padá hvìzda jako drahokam.
Zemi se jetì nechce do té zimy,
jak bába sudièka se dívá tam
a zdá se jí, e není mezi svými.

MLÉÈNÁ DRÁHA
Kol domova, jen létem zraje,
jak kolem slunce obíhaje,
poslední z jeho obìnic,
nepøiblíím se k nìmu víc,
ne dovolí mi, jak tak bývá,
mé dálky síla odstøedivá.
A dál a dál je dálka má,
sotva ji postøehne, jak kvapí,
osudu mého zvedla slapy
za letu kolem domova.
Jak chcete, dráhu moji mìøte,
pøede mnou, za mnou bílo hvìzd,
ach, jak se lape v prachu cest
a kdybych trochu pøidal, vìøte,
doel bych jednou po pièkách
v nebeských silnic mìkký prach.
- Tak zdolávaje hory, øeky,
poutníku pozemský, se tu,
k prvnímu práku pùjde vìky,
k druhému nedoel bys u!

BÁSNÍKUV NÁVRAT
K padesátému výroèí smrti Jana Nerudy
A dnení noci jsem ho pøece nael,
ta bílá vloèka blízko Labutì
jak jeho vous - Teï na chvíli mi zael u Lyry zastavil se pohnutì
a zkouí na ni hrát a tie zpívá
Zemi, tam hvìzdì dosud bez jména,
starodávnými skly se na ni dívá
a zdá se, e jsou trochu zamena.
Té marné písnì! Skoro u ní døímá sráz vìènosti jí ozvìnou být mìl,
kolem to jiskøí, jemu vak je zima,
kabát mu od hvìzd trochu ohoøel.
Ale zde zmrzl bys i pod koichem Aby se ohøál, drobnou hvìzdu zdvih,
po nebi rozhlédl se s tichým smíchem
a pøehodil jí øadu ostatních.
Proè jsem ho hledal tam, kde ticho mrazí,
kdy za mnou nyní zaznìl jeho krok.
Nadarmo se tou nocí neprochází,
tou dnení nocí  padesátý rok.
Ve spáncích cítí zaumìní krve
a kráèí zemí, ji si vyvolil,
a rozhlíí se po nebi, kde prve
z hvìzdného klasu zrno vydrolil..

A mnohá z hvìzd by zemi závidìla.
A køehnoucími prsty hvìzdáøi
jim zlaté vlasy odhrnují z èela
a patøí v mrtvé svìty bez tváøí,
nám noèní nebe leskne se jak pait,
na který tie rosné kapky mí.
Daleké hvìzdy umí èlovìk zváit,
ale svou lásku nikdy nezváí a jako pøed smrtí je pøed ní nìmý.
Noc za nìho vak sama zvedá zpìv
a mlékem hvìzd omývá spící zemi
kolena hor, na kterých èerstvá krev.
Hvìzdáøi, zanechte svých èísel pøesných!
Zemí jde básník - a na nebi hvìzd
je rozseto jak lesem zvoncù vøesných
vráceným krokùm jeho na poèest.
Hle, co je vesmír noci té i pøítí:
to padá s nebes ticho kamenné,
v tisíce kapek rosy se tu tøítí
pod vodopádem luny plamenné.
Zemí jde básník - letní noci záøí
jak koruna té zemì chudobné,
kde pøed setím si matou hospodáøi
zrno a ve, jak jsou si podobné,
ti hospodáøi, kterým vítr statek
co den èi mìsíc jinde postaví.

Zemí jde básník - a u jejich vrátek
s prosíkem o nocleh se zastaví,
setøese s plátì vloèky, které zbyly
po dlouhé pouti hvìzdnou vánicí,
a bratøí svých se zeptá, postoupí-li
mu iré noci prázdnou svìtnici.
Sem k chudým zemì pøiel spát a s nimi
trápeni drobná pod hlavu si dal,
na hvìzdu s hvìzdy pøeskakují rýmy,
které si ve dne nepamatoval,
jak o závod s veselou bleí cháskou.
Co jich ten, jen spi vedle, nachytal
a jako hvìzdáø svoje hvìzdy s láskou
do poslední je pìknì spoèítal.
Ten, ve stohu co zaspí pùlnoc vlanou,
ten po smrti si dobøe ustele,
z paprskù hvìzdných, je pro nìho nanou,
stoh postaví mu boí andìlé.
Ten mladý, s pobìhlicí vedle sebe,
jetì se v lesích jako v komorách
pøed spaním proel, ona pro své nebe
pøebírá ve snu hvìzdy jako hrách.
Jak. usíná se po tìch cestách perných,
daleko od hvìzd, mezi ivými,
kolem to jiskøi písní cvrèkù vìrných
a èlovìku se nechce do zimy.

Bezlistým steskem nebe zaumìlo,
vrátil se básník, který odeel,
a hledá mezi mrtvými své tìlo.
Jak leskne se dvé starodávných skel
a jako tenkrát, kdy je átkem èistil,
ne nasadil je k oèím jiskrným,
i dnení noci zde na zemi zjistil:
boháè má dùm a chudák jenom dým,
chudák má drn a boháè poltáø hebký.
Kdy bohatec se pøijde narodit,
tøi sudièky mu stojí u kolébky Závist, je jedem sliní renou nit
a nekøtìòátku stáhne srdce smyèkou,
Lakota, která rukou ztuhlou v kost
pøidrí je sklonìna za sestøièkou,
a Nádhera, je jejich oklivost
ukrývá pynì do zlatého èepce.
Chudému rosa padá na víèka
a jeho dìtem ehnat ke kolébce
pøispìchá blátem Zemì-sudièka.

PÍSNÌ PRO ENU
Kdo tenkrát za mne se zeptal vèel,
co zrovna zpívají jezy?
Pro tebe øeku jsem neslyel,
nevidìl kvetoucích mezí.
Ale dnes vidím je jasnìji,
ne tenkrát kdybych se díval,
slyím, jak v tisíce peøejí
dìlí se rodných vod pøíval.
Oèima naeho dítìte
do kraje dívám se znovu:
Z bláta si osud svùj uhnìte,
anebo ulije z kovu ?
Co jsem si vymyslil krásných jmen
pro tvoje oèi a ústa,
noc co noc probdìl jsem, prosnil den
a cítil, jak do mne vrùstá
cizího ivota èerstvý roub,
který dnes roste u ze mne,
koøeny svými teï sahám hloub,
hloubìji pod hroby temné,
pod hroby vlastní i pod hroby,
je nesou jméno mé lásky,
z kterých se neznámé podoby,
zachytí v dìtí mích vrásky.

Co jsem se nazpíval o lásce
a vecky horoucí zpìvy
skryly se na èele ve vrásce
jak na prach rozmnuté plevy.
Ta slova zpívaná jenom tak
tvrdì se vracejí v ití,
jak rosa zdviená do oblak
vrací se za krupobití.
Ale ty písnì, co zpívám dnes,
zatím co uspává dítì,
jen tak bych pøes srdce nepøenes,
i kdy snad neokouzlí tì!
Co jsem jen vymyslil krásných jmen
jak dítì nad mákem vlèím!
A dnes, kdy poklekne u kamen
a popel vybírá, mlèím.
Na ten ná malý svìt nedopus,
i kdy nám chudobnì prostøe,
i kdybych vrásky ti kolem úst
nìkdy ryl trochu snad ostøe.
Nad tebou sklonìn jak nad kvìtem
ptám se tìch pøítích dnù znovu:
Z bláta si osud svùj uhnìtem,
anebo ulijem z kovu?

ClKÁDY
JAROSLAVA VRCHLICKÉHO
Jdu podzimem tvých knih,
pod listy, které spadly,
jaro se s jarem kádlí,
a nad hroby se zdvih
tvùj ivý hlas a smích,
e perem staèí lehce
o papír zavadit
a rým e je tam skryt
a zvoní, i kdy nechce.
Ach, jak jsme tìcí dnes!
Ty ses jak váka tøpytná,
vod, slunce nenasytná,
od rýmu k rýmu nes
a vìdìl, co ví vøes,
e o zem staèí lehce
paprskem zavadit
a cvrèek je tam skryt
a zpívá, i kdy nechce.

POLEDNE ENY
V poledni encù skrytý blesk
po kosách sjídí v husté øady
kovových stébel, jeho lesk
v rojích se vznesl nad zahrady
a v kapky potu zmrazený
na tìlech svítí - v plavá ita
jde ena, jeho závoj chytá
obnaenými rameny.
Jen slunci, jenom slunci vìøí,
a vadne tráva, syèí srp,
a rozespalá nohou èeøí
proud pod zelení mladých vrb,
jde vodou, hloubkou modrojasu,
a mezi prsty jetì mne
upinky vzduchu pøejemné,
vteøiny poledního èasu.
Pod listem slunce její ple
svìtlem se chvìje na plavuni kde prve stála, vánky teï
tvar údù hnìtou z jejích vùní,
a za ní její lépìje
jak vìjíøe se zavírají
ve zlatém písku, na pokraji,
kde vody zvon se dochvìje.

A vlny vlnou odlévají
tvar plavých bokù, v rusý klín
ár polední jak tenkrát v ráji
poloil cizí ruky stín,
a jezy obrácené zády
v blouznivém umu nesou èas.
Ty ale, eno, umlklas
a ivly shání dohromady.
Lahodná chvíle váhání
krùpìjí na zlátnoucím chmýøí
se zachvìla a jí se chví.
V ní ztrnul svìt, jen kolem víøí,
vak slunce vypije ji vèas
a pak u tìko váhat - pro nic,
a trhá, hlavu nazad kloníc,
vteøinu tenkou jako vlas.
A sama s jezem, vákou, stromy
pak za ním volá jetì mdlá
pohybem - je tak povìdomý jako bys dítì zdvíhala,
èi navlékala rozechvìlá
vèelího letu dávnou nit
do ouka paprsku a chtìla
ze vzduchu aspoò aty mít.
Já, zemì, se tu k lásce svlékám
ze stínù - slyí jejich um? -

a nahá záda sluí øekám
a nahá òadra pahorkùm
a nahé ruce vìtru sluí
a mladé trávì nahý klín,
já, zemì, padám do kvìtin
a slunce vlasy it mi suí.
Spíc dýchám v dechu obilí
pod listem léta skrytá zpola.
ij vìènì jako na chvíli! cikáda za cikádou volá
a neví, jako neví klas,
o srpu, jen se leskne nad ní,
o trávì, která eptá: vadni o chvíli tenké jako vlas.
KRAJI S MATEØÍDOUKOU
Ty tkalèe vonných rouek,
tìch rouek voòavých,
mateøídouka, douek
ohøátý v ústech tvých.
A kdybych mohl z nich
pít znovu po dni zkouek
- ty tkalèe vonných rouek,
tìch rouek voòavých -

jak chutná srdci douek
ohøátý v ústech tvých,
do lístkù eptal bych,
do tisícerých ouek ty tkalèe vonných rouek,
tìch rouek voòavých!
CESTOU K ØECE
I
VERE DRUHOVI Z DÌTSTVÍ
Tou dávnou cestou spolu jdem,
se stromu odnìkud
zelenou èapku hodil sem
veselý Robin Hood.
A z kopøiv na nás dotírá
pøedrsná vùnì. Tas!
A po sté zbojník umírá
a po sté vstává zas.
A rání proudu umlká
v uích, je tiskne jez.
Hop, zlaté slunce, z jablka,
a ty nás, koni, nes!
Cvrèkové : drnèí tìtivy neviditelný íp.
Ty padá koni do høívy,

já do kvetoucích lip.
A do zemì se rytíøi
propadli, siváku.
Èeká - a vítr nezvíøí
chocholy bodlákù.
Bìíme, pokøikujíce,
za stínem jelena,
krví nám píe ostøice
na lýtka hubená.
Jetìrka sklouzla s horkých skal,
smrt drakùm neseme,
chval právo dìtské pìsti, chval,
kameni v ruce mé!
Tou dávnou cestou spolu jdem,
se stromu odnìkud
zelenou èapku hodil sem
veselý Robin Hood.
A z kopøiv na nás dotírá
pøedrsná vùnì. Tas!
A po sté zbojník umírá
a po sté vstává zas.
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S DÍVKOU
U PODLEANSKÉ STUDÁNKY
Tou dávnou cestou spolu jdem,
v jetelích umí splav
a cvrèek víská pod vøesem
naloutlé vlasy trav.
Za námi cupá naposled,
podobno oslíkùm,
tvých estnáct a mých dvacet let vìø, nevìø jejich snùm.
Studánka: kleèe nabírat,
køiálem zkøehne dlaò.
A tvoje lýtko objal chlad
jak tíhlý horký dbán.
A po mnì stéblem pije ty.
Svùj obraz mi tam nech,
já z nìho jednou vypiji
tvé oèi a tvùj dech.
Prskavky luèních kobylek.
Slunce ti na poèest
køesá z trav jako z ocílek
osleplé jiskry hvìzd.
Pøimhouøenýma oèima
hledíme do dálky,

snad i tu dálku dojímá
èas naí zahálky:
jako dvì slzy u víèka
u nebe z èekanek
tøpytí se rybník Ovèièka
a rybník Beránek.
Tou dávnou cestou spolu jdem,
v jetelích umí splav
a cvrèek víská pod vøesem
naloutlé vlasy trav.
Za námi cupá naposled,
podobno oslíkùm,
tvých estnáct a mých dvacet let.
Vìø, nevìø jejich snùm.
KØÍDLOVKA
Z VESNICKÉHO POHØBU
Køídlovko, veselme se,
e tu byl do dneka!
Tváø mrtvých - jako v lese
ztracená maceka.
A jméno Aneka
anebo Václav nese,
køídlovko, veselme se,
e tu byl do dneka!

Na køídlech tvých se tøese
písnièka pøetìká,
kdo se zde omeká,
e smrt svou neunese.
Køídlovko, veselme se,
e tu byl do dneka!
MRTVÝM STOLOVNÍKUM
Zas hovoøívám s vámi v snách
a bojím se vám øíci,
e jste u mrtví, stolovníci,
mí stolovníci v hospodách bojím se zeptat, na kom teï je øada.
Kdy si mé noci vzpomenou,
z tìch støepù smetených zas pamì skládá
sklenici brouenou Jetì se chvìje její okraj tenký,
jak rozpadly se na ní rty a hlas.
Bojím se napít z vaí køehké sklenky,
z té sklenice, ji brousil mráz,
kdy luna vydechla ji z detì
a starých vinic jas ji zakalil,
vdy moje rty jsou plny krve jetì,
praskla by, jako bys tam oheò vlil.
Vìøte mi, dávní stolovníci,
kdy u tak s vámi mluvím v snách,
e vá rod po øeèi i po sklenici

je dosud iv. A vaich poutí prach
roztírám nohou na trnoi
tìch stolù se skvrnami let
a vína, které pøilo vyprávìt
do vaich srdcí o radosti boí,
a zaèaly se vae ruce chvìt,
a ochraptìl vá hlas, jak vìrnì chválil
ivot, jen utrhl a zase nalil.
ZA JINDØICHEM HOØEJÍM
V krajinách kaváren, kde øíèky hovorù
pod edým srázem kadodennosti se vlekou
(støíkne jen enský smích na mdlé sklo obzorù),
sedal jsi zamylen nad amazonskou øekou
a v prstech naloutlých, jako by mnuly list
s dávného stromu, jen na místì stolku stával,
døíveèko vìrné tuky nepøestal jsi hníst.
A mrtví básníci, kterým jsi vyukával
ty rytmy ivoucí, jim dávno umøel sluch,
tu a tam nahlédli ti mlèky pøes rameno.
Den po dni zuoval se jejich tìsný kruh,
a ztratil jsi se v nìm, ty i tvé rodné jméno.
Tvou lásku po boku vak k smíchu drádili
ti nasycení zde - tys ale etøil slinou,
brals od nich almunu jak drobné omyly,
je k dobru pøiètou si a chudým neprominou..

POPELNÝ DÙM
Památce Aneky Novotné.
Noc ti jde v ústrety A kdy tvé tìlo pøes práh pøenáeli,
bylas to jetì ty,
v tvém uchu jetì zabloudilé vèely
choulil se zpìv,
ze zrní deù vech
zbylo ti ve vlasech
pár vìtrných plev.
Tvá rakev! Smrt, je kolem klade kvítí,
neptá se - smím
pelesti tvého lùka pøiraziti
a k bokùm tvým,
strop stáhnout nízko k tvému èelu,
z ucha ti vyhnat bludnou vèelu,
peøíèko dechu setøít s úst
a vítr vyèesat ti z vlasù A ty ji prosí - neopus
mé tìlo za odlivu èasu.
Smrt neopustí je.
V útrobách toho domu popelného
tie se ukryje
a poèká zde a do sesutí jeho.
Tys po pièkách
odela z nìho ven venku je èistý den zde tì dusil prach!

Tvé støevíce nám ukazují k prahu,
zatím co ty
pomalu pøechází na hvìzdném svahu
práh nicoty
Ví jetì o nás tam v té výi?
Nikdo ná jasan neutií,
jako vír zemì huèí v noc,
jako by tì chtìl stáhnout zpátky
s tìch výin, kde u nemá moc,
s bábami, s dìdky, s nemluvòátky.
Tak dávno odeli
a do stavení, kde jsme osiøeli,
u by se neveli.
Jako by èekal zabloudilé vèely,
úl domova
promrzl k srdci a.
A v nìm se sesouvá,
hrstka snìhová.
VZPOMÍNKA
NA NOC V STARÉ SVÌTNICI
To ráno trochu umouènilo
tmu v staré svìtnici
a na peøinách u je bílo
jak v chumelenici,
kterou k nám z dávna zazní
dìtský hlas jako v bázni.

Má eno, také slyelas
pradìdkùv pøetenouèký hlas,
jak bzuèí: Mámo - ?
Okno, jím noèní vítr tøás,
teï drnèí samo.
Jak jen to chvìní zastavit,
co u mu naslouchalo rodin!
Odvíjím ten hlas jako nit
z pøadena starodávných hodin
a slyím:
- Spíte, vy tam, vy z popele,
z popele mého vzelí,
ty, malièká, jí po èele
u nae stíny pøely,
ty, hochu, jeho blud
byl teprv zrnkem ve mnì,
ty, eno odjinud
a pøece z jedné zemì - ?
Budete jetì nìkdy spát
zde na tom lùku, kde jsme rozjímali,
ne zaèali jsme umírat?
A kde jsme eny objímali,
zatím co z dávných vrat
u vynáeli nae tìlo,
a tichounce se rozprelo
nad hrobem naich dìtí vech,
tìch dìtí, jejich klidný dech
v té chvíli nás tak usmiøoval?

A tenkrát u jsem pamatoval
na tebe, hochu - u studny
zasadil jasan pro tvá snìní.
A jeho umot pøeludný
v tvých nocích ve vere se mìní,
a knihy, které napíe
a kterés napsal nevím komu,
pøec nièím nejsou, nièím ne
vìníkem s mého stromu.
Své vìtve sklání k staré zdi
a vechna krásná souhvìzdí
si v jeho listí odpoèinou
na dlouhé pouti nad hlubinou,
a jako by si nebyl jist,
e ani hvìzda nezbyla tu,
zvìdavý vítr kadý list
obrátí v divém chvatu.
A jako naslouchá dnes ty,
i my jsme naslouchali,
jak vítr vìtru ptá se, má-li
si lístek odnést od cesty,
ulomit vìník, nebo spícím
na okno aspoò zabuit
a mrtvým ivé hledajícím
potrhaného hlasu nit
k popelným ústùm schytat.
A tak vás mohu, dìti mé,
svým dávným hlasem vítat

za vechny, co tu bloudíme.
Na naem prachu domy stojí,
domy - sám prach, a ten prach dvojí
tmelíte vy, vy z popele,
z popele mého vzelí,
ty, malièká, jí po èele
u nae stíny pøely,
ty, hochu, jeho blud
byl teprv zrnkem ve mnì,
ty, eno odjinud
a pøece z jedné zemì.
Cvrèek mých nocí srpnových
pøeije vechny - slyí ? ach, toho neutií,
chlév ztichl, vèelín ztich,
jen cvrèek láskou k zemi zpilý
les, kopce vøesové
pod okno v noci zve a jeho píseò sílí,
u tisíce let je zde,
ach, toho neutií . . .
Pøeije vechny - slyí ? -

ZPÍVEJ
Jak ztvrdly kroky mé! Sly, chudý s chudou
za èasu nevlídného pøili k lidem
zazpívat o svém dítìti. Jen zpívej,
kdy denních strastí veselí se poène,
a mlè, kdy pùst nám káe velká radost.
Léto dny nae obrací jak peníz
na dlani slunce, marnotratná lásko,
a na gro jitøenky nám veèer sype
tisíce zlaáèkù. Ach, jak je lidem,
kdy ticho noci nesmírné zve : Zpívej! a k jejich prahu utíká se zemì,
aby jim znovu nohy pobláznila.
Tanèeme, a má radost z naich krokù
jak z cepù, jako z detì - a ty zpívej,
starosti vìrná - tu, jak chudý s chudou
s veselou kráèí do mìst, do vsí, k lidem
a jak svìt neví, co si s nimi poène.
Kdy k pohlazení nahrbí se kraje
a borovými vrchy v slunci pøedou,
utrmácené hlavy pozvedáme.
Stane-li se a pøijdem o eò vìtru,
tu ozve se nám v srdci : Zpívej, zpívej!
Kolébej - zpívej, pochovávej - zpívej !
A ivot, jím se opájí to srdce,
poprosí jednou v písni také o smrt -

a zmlkne, zmlkne.. . Jenom smrt a radost
mlèení náhlé ukládají lidem.
Mlèení jeho nedolehne k ivým.
Ale a slyí jeho vìèné - zpívej,
a obrátí-li se jim v srdci radost,
a zatnou zuby - bolest teprv poène,
a dojde-li jim pod nohama zemì,
pod mrtvou hlavu dost jí jetì zbude.
A v tichu po nìm jiný chudý s chudou,
a pøejde radost, oddechnou si : Zpívej,
kolébej - zpívej, pochovávej - zpívej !
VÁLKA CHUDÉHO
BARBARSKÝ ZPÌV
Lidská úzkost sbírá kámen ke kameni,
ukrývá své syny pod hromadou mìst,
bludným, kteøí v krocích svých jsou uvìznìni,
vylidnìnou pùlnoc bílí vápnem hvìzd,
ale oèi hrùzy prohlédly tu lest,
ale oèi hrùzy prohlédly tu lest.
Tvé vichøice, smrti, královstvími vanou,
svou sinou tváø bleskem køísí na vodách,
dlouho vìtrá zemi hroby zotvíranou

a za tvými kroky zdvíhá se ná prach,
na ramenou nese jeho slávu strach,
na ramenou nese jeho slávu strach.
Není tu ji hlasu, který poprosil by,
kdy stìnami nebes prosakuje hnìv?
Pod okny nám tekou ocelové pøilby,
strmou strání ulic unáejí zpìv:
Zeleni a snìhu sluí jenom krev,
zeleni a snìhu sluí jenom krev! I
Zas nenávist havou do Srdcí nám lijí,
do pamìti se nám propaluje èas,
smrti, vstaò a vìtrùm na vyhublou íji
pøed tøeskutou lázní rozpus dymný vlas,
jako vi nás vyèe a zaehni mráz,
jako vi nás vyèe a zaehni mráz,
na bázlivé hlavy pøevrhni ten plamen,
rozprchnou se pod ním jako hnízdo krys,
smrti na nebesích, buï vùle tvá, amen!
Hrozny mìst se hrnou pod stralivý lis,
budeme tì, krvi, stáèet jako kdys,
budeme tì, krvi, stáèet jako kdys!
Podzim 1935

VÝZVA BOHATCÙ
Po krvi ízní kvírami,
je otevøela pod námi,
zem ohnìm válek rozpukaná,
ústa má prachem praivá,
krev dejte, zem je íznivá,
vy chudí, torso Storukána.
A vámi zas ji napojí,
kdy vámi zavivilo ji
kdys nebe, vám prý pronajaté,
rozlézáte se na svìtle
po její tváøi odkvetlé
a jenom slovo chleba znáte.
Nás ujídáte ve svých krajících
a proto dejte bez odkladu:
na bubny kùi umírajících,
tuk mrtvých na títy a kosti z nich
na píaly pro pitce hladu.
Pøeneste nae ivoty
pøes pohromy a pøes psoty,
vysoko, aby kapka ani
té krve na nì nestøíkla
a bolest aby pronikla
jen vámi, vámi - nás pøec brání
tuený krunýø ze zlata.
Neste, to vae odplata neste, jen neste, je vás tøeba,

ne celá zem se rozdrobí
na hrobeèky a na hroby,
ne v kámen obrátí se chleba.
Nás ujídáte ve svých krajících
a proto dejte bez odkladu:
na bubny kùi umírajících,
tuk mrtvých na títy a kosti z nich
na píaly pro pitce hladu.
Kdy nae moc vás vypoví,
opoutíte své domovy,
vy bez domova, doma vude,
pod plachtou vánic spìcháte
s almunou v ruce uaté.
Nevìøte vak, e vae bude
ta ruka, kterou chytá køeè,
kdy za nás nyní zvedá meè
a bojovat má za své pány,
ta ruka, kterou vládneme
a kterou utrhujeme
vám od úst chleba odøíkaný.
Nás ujídáte ve svých krajících
a proto dejte bez odkladu:
na bubny kùi umírajících,
tuk mrtvých na títy a kosti z nich
na píaly pro pitce hladu.

NOKTURNO VLKÙ
Noci temná, temnìjí ne hrob,
mrchy dávno mrtvých vlkù budí
kroky podle míry jejich stop noci temná, temnìjí ne hrob!
Mrtví vlci, vlci bez hrobù,
které by jen hrùzou zarùstaly,
dnes u známe vai podobu mrtví vlci, vlci bez hrobù!
Zem vaemu dìsu nestaèí,
ve vesmíru vaich krutých oèí
poznáváme se jen po pláèi zem vaemu dìsu nestaèí.
Hvìzdy, které vládly nad morem,
do pamìti zemì promítají
mapy dokreslené terorem hvìzdy , které vládly nad morem.
Lidé iví, jednou bez hrobù,
které by jen hrùzou zarùstaly,
místo tváøe vlèí podobu lidé iví, jednou bez hrobù,

lidé temní, temnìjí ne bìs,
z noci vlkù po pamìti táhnou
vlastním mrchovitìm bez nebes lidé temní, temnìjí ne bìs.
VERE K NAROZENINÁM
Co ti mám zpívat zrovna dnes,
kdy je tak smutné nae nebe?
Malièká, je tu Herodes!
Zpívejme, dokud máme sebe!
Nic neví, ani netuí,
ale u také na raménkách
nést pomáhá nám tìký køí ba, dnes ho cítí i ti v plenkách.
Z tvých slùvek klinká nesmìle
zvoneèek øeèi, u se pøidal
k ostatním jako v kostele,
aby mu hømìním odpovídal
zvon hlavní, rodné øeèi zvon,
a s ním se nesou nae hlasy
iroko, slavnì, kam chce on,
daleko za morové èasy!
2. èervna 1942

ZTRACENÉ DOMOVY
V létì r. I942 byl kraj
mezi Sázavou a Vltavou
evakuován pro vojenské
cvièitì SS
IVÍ
Vy mrtví, spíte hluboko
a my tu jako vae stíny
ijeme jenom na oko
na druhé stranì hlíny.
Zpìv kohoutù a jezù um
pomalu cizím uím patøí.
Spílávali jsme cikánùm
a teï jsme jejich bratøí.
Co rakví vidìl rodný práh
vynáet pro shledání sladká!
Ted máme pøes nìj v kolébkách
pøenáet nemluvòátka.
MRTVÍ
Na chudé pohleïte, jak s dìtmi jdou
a za vás vechny pøenáejí nebe,
olovo hvìzd a prázdno kolem sebe.
Pøes hrùzy, vám je hrozí zejména,

zùstává vae ruka zavøena.
Myslíte na to, kdy tak s dìtmi jdou,
zda hladem nebo zimou neklesnou
a nebe, které nesou, kam jste chtìli,
se nezøítí té na vás, zatvrzelí?
IVÍ
Vy mrtví, spìte, spìte dál!
Po mnohém kabát máme dosud.
Vnuk z jeho kapes vysypal
na svoji dlaò vá osud:
pár itných zrnek v osinách.
A v eru poloprázdné sýpky
lesknou se vae oèi v tmách
jak v èerné brázdì støípky.
Lesknou se jako za iva ale a hrùza pøes nás vìje,
a se k nám kdo chce dobývá,
vá prach se nezachvìje!
MRTVÍ
e zadul vichr? A si zaduje,
a rozvane vás do vech koutù zemì!
A e si nepoèíná zrovna jemnì
jak hravý kdysi vítr domácí,
jen ani stéblo nerozkymácí?
Ze zadul vichr? A si zaduje!

Jste jenom listí... Ale strom tu je!
A na koøenech - naè mít tolik strachu?
závaí tìká, i kdy jenom z prachu.
IVÍ
Vy mrtví, spìte, spìte dál!
Jetì jsme nali po leckterém
hùl nebo støevíc - kdo se bral
tou cestou, jí se berem?
Seli jste, jako sejde sníh
na Bìsné nebo na Jáchymu.
Kdo si tu cesty v závìjích
prolape pøítí zimu?
Co rakví vidìl rodný práh
vynáet pro shledání sladká!
A teï jsme pøes nìj v kolébkách
pøenesli nemluvòátka...
MRTVÍ
Snad se vám zdáme jenom vyèítat!
Odpovìï z mrtvých úst vás nyní zebe Hle, nae cesty dávno zdvihlo nebe
jak osnovu, na ní se prsty hvìzd
kmitají tie, aby tkaly zvìst
tìm, kteøí se jich za vás budou ptát:
Probuïte ivé, mrtvé nechte spát!
A proste chudé! Pùjdou, jsou tu k tomu,
a prolapou vám zase cesty domù..

NOKTURNO PSÙ
Noci temná, hrobu temnìjí,
mrtví psi se ve mnì rozkòuèeli,
kòuèí, kòuèí, smrt je konejí noci temná, hrobu temnìjí!
Kòuèí, jejich obzorem je møí,
po kusech z nás ivot odpadává,
ten psí ivot, jej si vykòuèí kòuèí, jejich obzorem je møí.
A vypluje luna, zavyjou,
zavyje to ve mnì straným vytím
lidství drceného bídou svou a vypluje luna, zavyjou.
Umlè, neumlèí vytí mìst,
neumlèí ani zapípání
nemluvòátka, které vradí bìs umlè, neumlèí vytí mìst.
Mìsta vyjí na dnì temnoty
a v nás kòuèí, ustraenì kòuèí
vìènì bièované ivoty mìsta vyjí na dnì temnoty.

V sklepích pod eleznou vichøicí
jíme s chlebem, pijem s mrtvou vodou
jejich popel jetì vyjící v sklepích pod eleznou vichøicí.

ZVON
V nejzoufalejích nocích slyím
ta jména - Volha, Don...
Jak by se z hloubi pohnul øíím
odzvánìjící zvon.
Volha, Don,
Volha, Don,
Volha, Don...
idovské matky s lidickými
pod køíi stojí dnes,
za nehty tøísky kruté zimy
a v srdcích rez, jen rez.
Volha, Don,
Volha, Don,
Volha, Don...
A my se odvracíme studem
na loi od en svých,
e jetì jsme a e snad budem

i zítra vedle nich.
Volha, Don,
Volha, Don,
Volha, Don...
Vy zmrzlí a vy uhoøelí,
jste mrtví, mrtví jen.
Jak aty na nás zevednìly
ty hrùzy den co den.
Volha, Don,
Volha, Don,
Volha, Don.. .
Jde chudý, jeho kroky slyím,
vstávejte, je to on to se tu 2 hloubi pohnul øíím
odzvánìjící zvon.
Volha, Don,
Volha, Don,
Volha, Don.. .

VÁLKA CHUDÉHO
A do mých doupat proniká
národù strané naøíkání
na prahu ètvrté zimy váleèné.
Dnes u se nevzlyká,
jen køièí, køièí - kdo jim brání
ít léto sluneèné,
rozhrnout vinobraní
do zimy s kamny, se stoly
plnými teplých jídel
kdykoli, kdykoli?
Já ne - já chudý nikoli!
O hradbu naich tìl
si podepøeli tít.
Mnì, který jejich klid
jsem obcházel
tak tie jako koèky,
natloukli do chodidel
elezné cvoèky,
a nahý nebyl jsem jim dost,
mne ohni dali z kùe svléci
a o mou pohozenou kost
se hroby rvou.
Kdo øekl jim: Ted dost,
a opustí své vìci,
a hrùze otevrou
a rozprchnou se do polí?

Já ne - já chudý nikoli!
A teï se bojí ètvrté zimy,
do nebe volají
a jejich dìti s nimi a stále se mne neptají
kolikátou u zimu válku vedu
- tisící? dvoutisící ? za douek vody, za mìøici
zadiny, po ní moje dìti mrou,
za sestru Bìdu,
za cvrèka pod hlavou.
Kdo do mletí jim námel hnìvu
teï míchá a kdo jejich révu
podtíná u koøene,
a v ivotì je zabolí?
Já ne - já chudý nikoli!
A tisíc let mne ene
hlad, abych sousto vzal,
ne v nich mi uteèe a tisíc let mne ene
nenávist, abych al
rukou bez meèe,
a tisíc let jí unikám
a tisíc let u nevzlykám,
jen køièím, køièím. Kdo mi brání
ít léto sluneèné,
rozhrnout vinobraní

do zimy bezpeèné,
ze staré archy mého rodu,
mou krví vysmolené,
ven vyvést dìti na svobodu
pod nebe, je se klene
pro vechny, a jste kdekoli?
Ty, bratøe mùj, ty nikoli!

NOVÁ ZEMÌ
Pamálce Vladimíra Motyèky
S chudými jdu starou zemí,
jsou té zemì prach,
ptaèí píseò nad vìtvemi,
elest v travinách,
ale také tìká mraèna,
ale také hrom,
také støecha blesku laèná
a vysoký strom.
Vìdí, kam se mají podít,
a v tvou prostrannost
má se jako v pancíø odít
jejich bezbrannost.

Hledáme tì po vem svìtì,
ale ty jsi zde,
vìky s sebou nosíme tì
jako dìti své,
jejich oèima se dívá
na ná èerný svìt,
zvony vzpouty rozeznívá,
aby hnaly vpøed
dlouhé zástupy, kdy tøaská
vrada nad hroby.
Vtiskují se jako vráska
do tvé podoby,
umdlévají, ale znovu
se v ni zaryjí,
nová zemì, sestro kovu,
který zabíjí,
lidem venku odpíraná,
v srdcích trpìná,
zrozenému slibovaná,
mrtvým ztracená,
stokrát v lùnì krutých válek
nedonoená,
vzduchem, vínem, láskou, chlebem
ve snách pøijatá
a dnes pod hoøícím nebem
znovu poèatá.

Kolikrát jsem pustým ránem
s tebou, mrtvý, el,
nae hlasy, pod orkánem
bzuèení dvou vèel,
v ulicích se tiskly ke zdím,
a za mìstem sníh
jako ticho za souhvìzdím
leel na polích.
Køídla vadila nám v chùzi,
nohy køídlùm zas,
a nad námi pluky hrùzy
zatím sbíral èas.
Kolikrát jsi s nejchudími
kouø jen snídával
a uzlíèek jejich zimy
domù s sebou bral,
hoøkost prosby na jazyku
jako ebráci,
kterým se jen sousto díkù
v ústech obrací.
A kdy vlásky svému dìcku
hladils naposled,
vidìls vecku bídu - vecku,
kterou jen zná svìt,

vradu, lup a zákon stoky
a své dítì v nìm.
Ach, ké aspoò jeho kroky
vejde v novou zem,
v zem, nám venku odpíranou,
v srdcích trpìnou,
zrozenému slibovanou,
mrtvým ztracenou,
stokrát v lùnì krutých válek
nedonoenou vzduchem, vínem, láskou, chlebem
ve snách pøijatou
a dnes pod hoøícím nebem
znovu poèatou.
Z tvého pohøbu vracíme se.
Mìsto jako jez
stáhlo nás a s sebou nese.
Èím tvá smrt je dnes,
v èase, kdy je v milionech
èlovìk zabíjen?
Na rozburácených zvonech
lehkým chvìním jen,
ve vichru, jen stromy kácí,
støechy s domù rve,
køídlem, které vèela ztrácí,
pírkem koroptve.

Ale smrtí nepomíjí,
touho nejchudích,
hle, co mrtvých ukryly ji
hroby v loktech svých,
hroby chudých bez podoby,
hroby nomádù!
Koho burcují ty hroby?
Malou cikádu,
ucho hvìzdy, která v trávì
naslouchá jak svìt
doznívá v té mrtvé hlavì,
obrácené zpìt
od ivých, je smrt jen klame.
Mrtví, pro vá klid
v starou zem vás pohøbíváme,
v nové chceme ít,
v zemi venku odpírané,
v srdcích trpìné,
zrozenému slibované
a vám ztracené,
stokrát v lùnì krutých válek
nedonoené,
vzduchem, vínem, láskou, chlebem
ve snách pøijaté
a dnes pod hoøícím nebem
znovu poèaté.

S chudými jdu starou zemí,
jsou té zemì prach,
ptaèí píseò nad vìtvemi,
elest v travinách,
ale také tìká mraèna,
ale také hrom,
také støecha blesku laèná
a vysoký strom.
Aby umírali hlady,
sijí obilí,
zakládají vinohrady,
aby íznili,
lodi stavìjí a sami
na dnì moøe spí,
je vak nepøenesou prámy,
ale kolébky.
Jejich rod se dokolébá
na nejkøehèí z nich
v zem, je nazývá se Chleba
v srdci hladových,
v zem, ji Víno nazývá se
pro ty, kteøí dnes
prahnou po bratrském hlase
cestou bez nebes,
v zem, ji zvou ti umuèení

Láska nebo Bùh,
a v zem, kterou uvìznìní
nazývají Vzduch,
v zem nám venku odpíranou,
v Srdcích trpìnou,
zrozenému slibovanou,
mrtvým ztracenou,
stokrát v lùnì krutých válek
nedonoenou,
vzduchem, vínem, láskou, chlebem
ve snách pøijatou
a dnes pod hoøícím nebem
znovu poèatou.
ROZHOVOR NA KONCI POÁRU
Kdo jsi - ty, který jde pod vypáleným nebem?
- jsem ten, jen po vìky je v pøíbuzenství s chlebem.
Smrt v rouchu plamenném tu prola pøed chvílí.
- Co smetla, pøikryji pod plátìm z obilí.
Ty? Vdy jsi nahý, bos, jen bláto zná tvé paty.
- jsem jak lán, ze slunce tu na mnì mstou aty.
A pøesto na sebe nic nemá, pøíteli.
- Rok co rok o mùj plá se druzí rozdìlí.

Kdo jsi - ty, který jde se znovu rozdat bratøím ?
- Svým bratøím ? Nebo tìm, jim jako vítr patøím ?
Mnì tøeba, který mìl lány a velký dùm.
- Hladovým vojskùm sils a stavìl poárùm.
Kdo jsi - ty, který jde pod vypáleným nebem?
- Jsem ten, jen po vìky je v pøíbuzenství s chlebem.
Jde domù ? Nebo jde na cizí pole krást?
- Jsem doma v dìtech svých. A v nich je moje vlast!
A kdo jsi ? Býlí, pýr, je rostou tu z mé pùdy?
- Jsem ivot synù tvých - a tvoje smrt. Jsem chudý.
CHLÉB S OCELÍ
STALINGRAD
Ti, kteøí se dnes potkávají,
na chvíli odloí svùj køí,
tisíce køíù potìkají
v tom jménu, které eptat smí,
jen eptat, eptat prozatím. . .
A do konce jsme vichni s ním!
V elestu novin sesouvá se
edivé ráno v tramvajích
a v popel obrací se zase
kraj za krajem, a po krajích

smrt shání zbytky lidských stád.
Chraò, Pane, mìsto Stalingrad!
A s pískem v oèích, pøece ètoucí,
kdy trochu øádky rozhrne,
zahlédne kapku pravdy schnoucí
na èele dálky vìtrné,
leskne se v èerni zvyklé lhát.
Chraò, Pane, mìsto Stalingrad!
Tu kapku pravdy, kapku krve,
vdy èerstvé, kterou nazvali
Továrnou Rudý Øíjen prve,
teï pojmenovat otálí
le vyslaná sem z prvních øad.
Chraò, Pane, mìsto Stalingrad!
Kde zastaví se oheò vzteklý?
A mapy vechny oslepnou?
Dej sílu tìm, co nepoklekli
a nikdy ruce nesepnou:
je ztvrdnout nechals jako mlat.
Chraò, Pane, mìsto Stalingrad!
A v jejich rukou meè jsi zvedl
a víru v jejich nevíøe,
na plátì jim èas bídy pøedl

a hlad jim koval pancíøe a ty dnes vrí míru ztrát.
Chraò, Pane, mìsto Stalingrad
Zde, smrti, jetì nejsou trosky,
øvou dìla nebi do oèí,
smrt pøichycená za podvozky
v tisících smrtí seskoèí
do týla prchajících støech.
A umírá se v zástupech.
Za hrobem hrob tam vyskakuje
jak po deových kapkách prach,
a oøe hrù2y høebelcuje
noc, která pøela po pièkách
okolo doufajících Èech.
Tam umírá se v zástupech.
Zde zatuchly u domácnosti
snem odhozeným do kouta
a ivot na hromádce kostí,
k nim jenom zvyk jej pøipoutá,
adoní: Nech mì, smrti, nech!
Tam umírá se v zástupech.
Pluhy jak zuby hladomoru
tam válka obnaila dnes,

zdá se, e shoøí bez odporu
za mìstem mìsto, za vsí ves,
e poár nikde nemá bøeh.
A umírá se v zástupech.
Co bìs tam nahnal èerných plukù,
ale lid vìmý praporu
poloil ocelovou ruku
na stalingradskou závoru,
nabírá z hloubi zemì dech a umírá tam v zástupech.
Na tenké pásce celuloidu
pøebìhla hrùza - vteøinu.
Zda úzkým uchem èasu projdu,
èi se vemi tu zahynu?
Za tìko je nám umírat.
Tam nemìøí u poèet ztrát.
Na bílé plátno svìtlo kreslí
stín mìsta, torso domovù,
je poár s nebes neunesly,
kdy opøel se jim do krovù,
stín hordou vyvrácených vrat.
Zde nemìøí u poèet ztrát.
Stín mìsta, jenom stín, jej vrhá

studené svìtlo bez krve
a za stínem se krví mrhá,
smrt z útrob domovù tu rve
ivoty, které lze jen rvát.
Zde nemìøí u poèet ztrát.
Stín hrùzy, nejdøív nezøetelné
z neviditelných lesù min,
stín hrùzy sotva zmìøitelné,
zde sestøiený do vteøin,
na nae dny a týdny pad.
Tam nemìøí u poèet ztrát.
Tam neptají se: Projdem, projdu...?
vdy hrom je jistí: Neprojde!
Smrt kilometry celuloidu,
zbìsile sestøihané v le,
podává pøes ostnatý drát.
Tam nemìøí u poèet ztrát.
Proè schovávat se za rodièe?
A chlapci proti drtièi
jdou v ruce granát místo míèe
a vlastní smrt si vykøièí.
Zemì, své dìti jetì zkus!
V útrobách pálí matku Rus.

Bìs navtívil tì, pøeubohá,
z kolébek pije, z hrobù jí,
host èasù vyhotìných z Boha,
a maliècí se ikují
a tlaèí s tebou jeho vùz.
V útrobách pálí matku Rus.
Padají, hrùza opoutí je
a bláto bílá tìlíèka
jak osamìlé vloèky pije,
a zemi jejich kostøièka
je lehká jako ptaèí trus.
V útrobách pálí matku Rus.
Bìs touí z vosku dìtských líèek
hníst malé smrtky podobu
a pøezimovat u rodièek,
je mají rodit do hrobu,
bìs, který vyel z lidských luz.
V útrobách pálí matku Rus.
Ocelovými tøasovisky
sem kráèí noc a u nebes
praskají hvìzdy jako tøísky
z kolébek rozdrcených dnes.
Své dìti jetì jednou zkus!
V útrobách pálí matku Rus.

Za hrobem hrob tam vyskakuje
jak po deových kapkách prach
a oøe hrùzy høebelcuje
noc, která pøela po pièkách
okolo doufajících Èech.
Tam umírá se v zástupech.
A sem je slyet matky vzlykat,
a naim - milostiv jim buï! zde v mìstì dosud bez barikád
jen úzkost potrhala hruï,
jen úzkost zatím - zatím snad.
Chraò, Pane, mìsto Stalingrad!
Zde zatuchly u domácnosti
snem odhozeným do kouta
a ivot na hromádce kostí,
k nim jenom zvyk jej pøipoutá,
adoní : Nech mì, smrti, nech!
Tam umírá se v zástupech.
Kdy vlastních zbraní jsme se vzdali,
teï èekáme je od bratøí,
rozkazy na smrt slyet z dáli,
doposud nám vak nepatøí,
rozkazy na smrt, na smrt hnát!

Chraò, Pane, mìsto Stalingrad!
Co bìs tam nahnal èerných plukù!
Ale lid vìrný praporu
poloil ocelovou ruku
na stalingradskou závoru,
dech z hloubi zemì nabírá a pro vás, chudí, umírá!
v záøi I942
CHLÉB S OCELÍ
Kdy nás válkou vykouøili, dìti,
vyrazíme ven
ze svých dìr - a za námi a letí
smeèka jejich fen,
vyrazíme ven!
Dobøe známe jejich krutá jména,
tisíc, tisíc let,
Mor a Hlad, a nejrychlejí fena
jmenuje se Zpìt tisíc, tisíc let!
Zapálíme tu svou èernou noru,
vyrazíme ji,

beztoho smrt míøí na komoru,
jak se narodí vyrazíme ji!
Proti nim a proti jejich fenám,
proti fenì Zpìt,
vichni, vichni, já nic neznamenám,
vichni, celý svìt
proti fenì Zpìt!
Èí dìti a èí vnukové?
Doupat a hadrù,
bezejmenní.
Jen bída v noci morové
tiskla je k òadrùm
v opojení,
zatím co jejich nemluvòata
houpala na kolébce z bláta
pod duchnou vánice
bába køivice:
Èí bratøi a èí sestøièky?
Vlhka a plísnì,
houpy, hou,
spi, spi, a zmodrá, malièký,
a ivot vyschne
pod tebou,
spi, spinkej, houpy, hou!

Ty dìti a ti vnukové
bídy a poníení
zvedli se v noci hladové.
Bezejmenní
jak zrní, z nìho klíèí
iroký lán bezejmenní
jak vítr, který fièí
do vech stran,
o jméno jasné, prosté
se opøeli,
o jméno, v kterém roste
chléb s ocelí.
Je zle, je lidem zle,
svìt zoufalství, svìt zlata
lil dìla, pancéøe,
na okovaná vrata
hákové køíe vbil,
pustil si z plných il a s jeho shnilou krví
i má krev pùdu mrví,
já chudý krvácím
a ztrácejí-li vichni,
já neztrácím,
já neztrácím!
A nekonèí ta noc,

a houstne mraèno lític,
já vidím dost,
já vidím dost vdy oheò jiný svìt
nám kreslí na obzorech,
svìt chudých, krásný svìt
na lodích, na traktorech,
na køídlech, kolejích,
svìt tvùj a dìtí tvých,
svìt, který staví léta
pro vechny chudé svìta
zem narozená z hrùz,
Sovìtská Rus,
Sovìtská Rus!
V oèích lesk snìných Himálají,
sklání se pøes Ural,
víc a víc chleba pro nás krájí jez, co ti sytý bral! a nai bratøí, dìti její,
na rukou mìsta pøenáejí,
jdou snìhem, ohnìm, olovem
a do úpadu,
bezejmenní,
semknuti v pluky hromové,
jdou po neøádu,
a ho není,

jdou okyslièit kouty zemì,
s poárem v ústech volá : Ke mnì! jedna zem za druhou,
a oni jdou a jdou.
Tisíce je nás na márách,
jich neubude a oni jdou
pøebírat olovìný hrách
za vechny chudé,
co tu jsou,
za vechny, co tu jsou.
Ty dìti a ti vnukové
bídy a poníení,
semknuti v pluky hromové,
bezejmenní
jak zrní, z nìho klíèí
iroký lán bezejmenní
jak vítr, který fièí
do vech stran,
o jméno jasné, prosté
se opøeli,
o jméno, v kterém roste
chléb s ocelí!
A blátem Evropy
svìt zoufalství, svìt zlata,
zalil své pøíkopy

a teï má tolik bláta
vysuit fosforem,
mor dusit pod morem. . .
A v hrùzách toho moru
bez lásky, bez odporu
já chudý ivoøím,
a vechno-li tu shoøí,
já neshoøím,
já neshoøím!
A nekonèí ta noc,
a houstne mraèno lític,
já slyel dost,
já slyel dost,
vdy jiný, jiný hrom
u pøehluil ten jejich,
hrom chudých, straný hrom
na køídlech, na kolejích,
na lodích, traktorech,
hrom, který nemá bøeh,
hrom, který kuje léta
pro vechny chudé svìta
zem narozená z hrùz,
Sovìtská Rus,
Sovìtská Rus!
Ví jasnì, co my víme temnì a mìsto za mìstem
s poárem v ústech volá: Ke mnì,

sem, bratøí, jetì sem,
kde hrùzy vechno pøeoraly! a pluky hromové se valí,
valí se jako oceán
pøes lidskou bìdu
pro chudáka,
jdou a jdou - jako hejno vran
svìt mrchojedù
strachy kráká,
otvírá válkou achty, hroby
a chudé pálí do zásoby,
z chudých má strach a strach
a pálí i svùj práh.
Ale ty pluky hromové
jej pøekroèily
a jdou a jdou,
jdou a jdou, rostou o nové,
sílí a sílí
bídou tvou,
sly, chudý, bídou tvou!
Na pomoc ti jdou, na pomoc,
jdou a jdou nesmíøení,
na pøilbách slunce nesou v noc,
bezejmenní
jak zrní, z nìho klíèí
iroký lán bezejmenní

jak vítr, který fièí
do vech stran,
o jméno jasné, prosté
se opøeli,
o jméno, v kterém roste
chléb s ocelí!
A s vytím chudoby
svìt zoufalství, svìt zlata,
odtáhne pøes hroby,
pøirazí znovu vrata,
slepená neøádem,
za køivdou, za hladem.
Køivice, souchotiny
zaenou mezi stíny
mé bratry zoufalé
v tom svìtì, který - vìøte! má na mále,
má na mále!
Vrada je jeho èest!
A poèítá své zisky,
je blízko trest,
je blízko trest,
vdy oheò jiný svìt
nám kreslí na obzorech,
svìt chudých, krásný svìt
na lodích, na traktorech,
na køídlech, kolejích,

svìt tvùj a dìtí tvých,
svìt, který staví léta
pro vechny chudé svìta
zem narozená z hrùz Sovìtská Rus!
Sovìtská Rus!
Podzim 1944
PRAZSKÝ MÁJ
Bøemeno tìí a tìí
nese, mùj domove,
na domy prapory vìí
slunce májové,
eny se z oken smìjí,
slzy a smích, slzy a smích,
mui si zbranì rozdílejí
v dílnách a ve sklepích,
èíhají u peleí,
a vyhrnou se bìsové...
Bøemeno tìí a tìí nese, mùj domove!
Leáky, Lidice
a umuèení druzi,
voda a krajíce
jen s odplivnutím luzy.
A teï se, stvùro, braò!

Pro slávu revoluce
pojï s námi, kdo má zbraò,
i kdo má holé ruce!
Tìch est let køièí,
tìch est let køièí!
est let u trvá èas
otráveného klidu,
dnes rozkaz vyel z vás,
z vás vyel,
vojáci lidu!
Dobít tu luzu,
dobít tu luzu!
A mraèna, zoufalá mraèna
oblohu zatáhla
a elma krve tvé laèná
krutì zasáhla
a z útrob ti rve dìti,
slzy a krev, slzy a krev,
prí den - první, druhý, tøetí,
prí ti na rakev a temné noci duní,
vteøinou mezi tøaskáním
vydechne bezovou vùni...
A já tì ubráním!

Má Praho, u je èas,
dost faleného klidu!
Dnes rozkaz vyel z nás,
z nás vyel,
z vojákù lidu.
Buchenwald, Osvìèím
a mrtví z Terezína,
vechno ti dosvìdèím,
co smrtí - kadá jiná est let tu køièí,
est let tu køièí!
Co hlav tu jetì dnes
v louskáèku hrùzy praská,
a dìla staví bìs
a z karabin a tøaská,
dobít tu luzu,
dobít tu luzu!
Nad mìstem oblaky máje
v dým poárù se promìní
a v krutých mozcích u zraje
jen smrt a muèení,
smrt staøen, en a dìtí,
u není slz, u není slz,
jen rány - první, druhá, tøetí...
a ètvrtou nestihls,

ty mrtvý na své barikádì,
ta ètvrtá patøí nám,
nìkomu z nás v té øadì,
v ní konèím, zaèínám,
já, bezejmenný já,
já voják svého lidu.
Krasnaja Armija,
pomoz mi, sly mou bídu,
vím, daleko je k nám pro slávu revoluce
pomoz mi, jsem tu sám
a mám jen holé ruce,
dobít tu luzu,
dobít tu luzu!
Já, bezejmenný já,
já volám za své dìti:
Krasnaja Armija,
pomoz mi dobíjeti,
Staline, pomoz,
Staline, pomoz!
A mraèna, zoufalá mraèna
zatáhla oblohu,
elma je krve mé laèná,
sám ji nezmohu,

munici, samolety
polete hned, polete hned
nás obklièují jedny skety
a druhé drí støed,
zbranì a hodnì zbraní
polete hned, polete hned,
a nai partyzáni
poenou vpøed, poenou vpøed!
Já, bezejmenný já,
nadarmo nevolal jsem,
Krasnaja Armija,
u letí za mým hlasem,
na køídlech poárù
se od Berlína ene,
vyrve mì ze spárù
té elmy rozlícené Staline, díky,
Staline, díky! I
Co hlav tu jetì dnes
v louskáèku hrùzy praská,
a dìla staví bìs,
a z karabin a tøaská,
je konec luze,

je konec luze!
Já, bezejmenný pìí,
jdu Prahou, domove,
na domy prapory vìí
slunce májové,
eny se dìtmi chlubí,
slzy a smích, slzy a smích,
a rudí vojáci se zubí
na ovìnèených pancéøích,
v zrcátku oèí poklid stepí
a jiskru ruských zim,
a slzou se ten obraz tøepí
v horoucí lásku k nim,
v horoucí lásku k nim...
Kvìten 1945

