Václav Renè:

JITØENÍ

VY KTERÉ MILUJEM
Vy které milujem tragické dìti boí
stesk obìtovaných ve vaem srdci sní
za hudby veèerù o slávì polední
a ve nì posvátné se ertva lásky zmnoí
A dnìní nebeské kdy z purpurových loí
se zdvihá v závojích na jitro poslední
myslíte s povzdechem v nìm refrén touhy zní
a k smrti vzkvétáte kmen révy bez odnoí
Tak v pøiblíení rtù ètem skonèení svých cest
v elestech vaich slov tká sladkost mateøtiny
jí hovoøíme k vám jen v prosbách o bolest
Jste jarem kalmovým a ve dny nejisté
pak pólem neklidu jste rozzáøením hlíny
jste v dìní srdcí tím èím vìøíme e jste
APOSTROFA BÍLÉ VLÁDKYNÌ
Má zemi tichá zemi horoucí
ty zemi plavá zemi øeko hvìzd
kolébko vteøin lásko budoucí
je dýchá èas a voní jako zvìst
o zemi tiché zemi horoucí
o lásce v èase slávì budoucí
má zemi eno kvetouc rameny
dtí prku jasu na kvìt zlomený

jen otvírá svou bìdu k výinám
jak ránu pøíli záhy zavøenou
prchaje pøed ní jako pøed enou
a touí dokvést dìsí se být sám
po tobì kvílím ve své úzkosti
po tobì volám ve své radosti
jsem tebe pùl má zemi záøivá
je prostírá po nebi mém svùj vlas
nìco se ve mnì dychtíc zachvívá
nìco mi schází do mé tmy  tvùj jas
Jas zemi má z nìho jsi stvoøena
jen line se z tvých alù pøesladkých
a jimi hne jak boí ozvìna
ten víry van jen do tvých sadù dých
jak rajský motýl na tvá ramena
usedá jas z nìho jsi stvoøena
má zemi plavá láskou plaèící
èas popel hvìzd ti tleje na líci
a z vìènosti uvíjí èelenku
pro zemi tichou zemi horoucí
pro lásku zemi vìènì budoucí
v ní poznávám tì svoji milenku
jsem vdy svùj sen a sen tvých veèerù
jak zaslouím se o tvou nádheru
má zemi vlahá eno rozkvetlá
je na stesk mùj støe závoj nevìstin
nìco mi stále schází do svìtla
nìco mi schází do svìtla  tvùj stín

O RÙI ZPÌV
Kol hvìzd se rozetmívá
v jas rùe hlodá stín
zranìní bolestivá
hnou starým poddanstvím
A vonnou brázdou noci
uplývá k snìní èas
a s párou z brázdy noci
se zdvihá denní èas
zdvihá se záøe ivá
z mlh omývá se tváø
kol hvìzd se rozetmívá
møe rùí nìný háø
rùí tím keøem jedu
a studnou sladkostí
je èeøí nai bìdu
svou zemskou cudností
A musí napøed zníti
ta láska lidských dní
ne hlubina se vznítí
ne navdy uklidní
S jitrem se chýle k rùi
uzøím skvost lilie
dech tajemstvím se súí
a v milost rozlije

ZEM BÁSNÍKÙ
FRANTIKU LAZECKÉMU
Odkud jsme vyli? z brázdy zkrvavené
skøek vrány vzlét a dal nás hoøi v plen
a drsné patro veèera se klene
nad neustávajícím vzlykotem
Sláò slz se tmí jak svoduplný jícen
kdy bezejmenný skøítek bratr èas
se do ní vrhá v zoufalství a vznícen
a pøed pádem ho chrání nìkdo z nás!
Odkud jsme vyli? Skryti za svou tváøí
kdy al se od nás tie vzdaluje
ryjeme v hloubce patní hospodáøi
a kvìten zkøehlý na nás aluje
Ryjeme pod zakvétajícím keøem
vzlyk otvírá nám chodby neznámé
dna alù svých se nikdy nedobeøem
je ní ne Bùh ach zavøi Sezame

Odkud jsme vyli? bílý ostrov
v hoøi to jitro kdy jsme objevili zem
tváø èarokrásná z hrud a vln se noøí jsouc probuzena náhlým nárazem
ted zanechave kutání v svém pláèi sen sníme jen se nepodobá nám
nám jak jsme kdys ne nepodobni hráèi se dávali svést
k pøíli snadným hrám
Odkud jsme vyli? pamatujeme si svou bolest u jen jako
oblaka poselství dálky plula pod nebesy ted u je v nás ted
u nás neláká
Jsme v bezpeèí pøed smrtí oslnivou pláè veèerní je témìø
zapomnìn skøet povìtrný s uslzenou høívou
v pøedjitøní bledost vane bez promìn
Odkud jsme vyli? pùlnoc smiøující navlhla rosou plnou
pøíslibù
tma øasná halí hvìzdnou blýskavici a ukrývá nás do svých
záhybù
Hle nae zemì boská poselkynì jak spanilost svou cudnì odkrývá stín plachý tanèí v plavé údolinì abychom zøeli
jak se zachvívá
Hle nae zem nevinná kajícnice ted známe høích své íznì zpozdilý kdy dìti z eny enu hledajíce
tak mlhou tmou jsme smutnì bloudili
Zem plna rtù a jitrem celována záø zvìstující prýtí
ze vech ran doèkali jsme se kouzelného rána a motiv smrti
zùstal nedohrán
Odkud jsme vyli? bolest nebezpeèná v nebeský rorát
vzkvétá potají pøivírajíce pod polibky vìèna znavené oèi sníme o ráji

SRDCEM ZASLÍBENÍ
Ach kterak vae oèi snily na prahu noèních pohoøí neli
se úsvit provinilý nad divem touhy rozhoøí
Stín nachový se chví zpod brvy sen vá se podbarvuje krví
a øeèí zemì hovoøí
Pìinka mezi zahradami kde snuli jste své podoby
a úsmìv ach tak pøíli známý e vám a zmatek pùsobí
tak znám a dávný a se rdíte e jetì nìkdy zateskníte
po útoèiti záhrobí
Ted vrací se vám ve hrách dìtí veè pøestali jste doufati
èas proplakaný témìø letí jste v moøi promìn zajati
a z vaich oèí hvìzda hlíny jak pøelud z pøítí domoviny
s ní dìtství pìn se navrátí
Kde je ta bázeò netopýøí ten rozmaøilý hoøekvas prohlubeò tmy se jetì íøí ale je èas u pøiel èas
do noci náhle snìí cosi touení slz jak epot rosy
stín nachový zpod spánku øas
Ach jak jste blízcí svému jitru vy kteøí pøed ním prcháte
jak ledy hnuly se vám v nitru radosti erem zaváté
kvìt boí puèí z vaí stopy co zármutek vá nepochopí
e marnì marnì prcháte?
LÁSKA K ENÌ
Zní sírou tesknící pùlnoèní zrcadlení
snù naich osudných je vzejdou s jitøením um vìèných
pahorkù slyíme rozechvìni
se rtù svých milenek kdy schylujem se k ním

Ve hlase lká jim noc o tajuplných vùních ve vlasech truchlivých jim hvìzdy zùstaly zem nìhy budoucí se zjevuje nám
u nich ó proè ji vdechujem v ty køehké krystaly
Zni zmlkni zmlkni zni ty poetilá písni ty písni nádherná
hádanko høbitovní tvùj arlatový stín sníh naí báznì tøísní
ach slávo stvoøená ach sladká povodni
A vy kdo chøadnete pøemírou toho stínu v nìm siný smrti
jas jak v Bohu pramení vy silní ustaòte u celovati hlínu
omyjte ústa svá v nebeském plameni
a bdìte nad nocí je pláèem popelavá abyste poznali tajemství neviny
kdy snìní milostné hle s výin opadává v neznámé závrati v sen zrajíc jediný
a bdìte nad nocí je svìtlem zrodila se abyste zastihli
strom rozkvétající abyste obsáhli to ticho mnohohlasé
a bdìte nad rùí v té tmì se tající
Ty pak ó sadaøi té vonné lásky nai který ji roubuje svou
tajnou milostí
dej jitøní vùle tvá a v srdci se nám vznáí a pije snìtivou
záø naich bytostí
Tak v eru modlitby jí jako plodem zlátne ná v enì zrozený a v touze rajský cit zas dávné radosti zas divy nenávratné
nám rùí zranìným je dáno zakusit
Sí rusých souhvìzdí se naí krví jasní jdem sadem andìlským hrou køídel znaveni a z rusých souhvìzdí tak jako
z jiných básní se skvìjí ohnivì ta nová znamení
ta nová znamení pro milující oèi
kdy hoøe s cudností jsme do dna vypili ted ízeò nejvyí hne z milujících oèí a úzkost zbloudilá ji v dui nekvílí

V èas deù opojných a nadìj osmìlená se k horám rozletí a shlédne svoji tváø
v èas rosných svítání a zapomenem jména a horkým závanem se dovøe lichý snáø
a mléèné záøení a z úbìlových dlaní vytryskne do ticha
v zámlce poslední zvìstujíc touícím e zem u nezadání
zvìstujíc úzkostným smír jen se rozední
v èas divných pøísvitù ó v ten èas zrcadleni snù naich
osudných je k hvìzdám dokvetly v neznámé závrati uzøíme rozechvìni
soud èisté lásky své té která nesetu
A ve tvém úsmìvu se zaskví nìha její ó kníe naich bìd
ó Pane nejvyí
a v tobì zazní zas co znìlo nejsladèeji ta píseò nádherná
se v písni utií
Ted trne jetì al ted láska témìø bolí ach srdce malátná
vy truchlé cely hrùz hle kterak velebnì vlá po plachetkách
polí v soumraku smiølivém veèerní Angelus
NOLITE FUGERE CAECI
JARKOVI JAHNÙ
Auch wenn wir nicht wollen Gott reift.
R. M. RILKE.
Do jitra napadal veèer
svým dozrálým ovocným stínem a bolestné matky se dìsí
prùsvitné slávy svých dìtí je z rosného pøísvitu crèí
a v podivném stmívání pleti zjitøeny mateøství svého
pøehoøkým pøetrpkým vínem tuí smrt pastevkyni

Na víèka smáèená nocí
ulehla pøejemná tíha
cos jako pøedtucha písnì
chvìje se v umotu listí cos jako pøedtucha svìtla
pøed kterým nejsme si jisti cos jako pøedtucha zrání
na skonèení snù naich èíhá i v nejsladích tmách
My stavìli smìle a køehce
ted vechno se nítí a láme proè Panes nás nenechal sníti
o hlubánkách které se zcelí proè jsi nám ukázal sady
u v semenech která jsme seli v nadìji horoucnì tiché
e se u nedoèkáme
proè jsi nám odhalil èas?
My nechtìli nechtìli prozøít
proè jsi nás zalil svou krví? hne tolik e musíme zøíci
se pro bolest bolesti svojí a s dlanìma rozepjatýma
nad svými vyschlými zdroji (prosáklí høbitovní zemí
odvìkou ssedlinou v krvi) èekati na tvùj dé
I do jitra napadal veèer
svým dozrálým ovocným stínem chvíme se horeèkou hrobu
vidouce jak havý proud smývá nám s tváøe i lásku
mìnì ji v alostný troud a zpiti tou rozkoí hoøe
jak ze srdce vykvetlým blínem ptáme se na hvìzdu svou
Za tichých za dlouhých nocí
z oblaku bolesti svítí podobna pøeèisté rùi
které jsme vzdali své snìní té závratné prchavé rùi
která je a pro nás není
kterou jen tuíme záøit
kterou jen slyíme zníti v dálce pøed osudem svým
Kam nás to vede ó rùe

pøesvìtlý andìli Pánì
sladký a neviditelný?
a kamkoli dáme se vésti
zlomeni vánivì tii
zpìvem tvým dáme se vésti jen od viny omývá touhu
a úzkostí zrosené skránì
laská a utiuje
A hle od doznìlé vlny
se vzòal vechen oceán èirý vechno se zøítilo na nás
co chtìli jsme zùstavit dìtem ted zdrceni zøíme se kvésti
nesrozumitelným kvìtem slyíme dui svou tkáti
aè doted v nás nebylo víry mìl jsi nás uetøit Pane
Do jitra napadal veèer
svým dozrálým ovocným stínem ve chvìje se horeèkou
hrobu
vechno se zbavuje pout ve sálá jak z árovi lásky
vechno je svìtelný proud ó proè jsi nás zavolal Boe?
vdy hynem tou záøí vdy hynem    Dej nám jí zahynout
PRKA PØICHÁZEJÍCÍHO NEBE
Pln crkotu a elestìní detì
vzduch zmìnìn v srdce pøíli citlivé kdo pøichází e neznaje ho jetì
mu vrhám vstøíc své snìní vznìtlivé?
Kdo se to vrací? nebo znám to èelo spí v jeho vrásce stírlek úsmìvu

mé srdce citlivé se odmlèelo
a ted se hledá v novém nápìvu
Nic o ní nevím vdycky byla se mnou jak vùnì s kvìtinou
a s nocí jas
kdy s pletí oblak pøeludnou a jemnou v pøedenech nìhy
poprchával èas
Vdy byla se mnou nic dál nevím o ní zátaje noci ve hrách
blankytu
tma která záøí ticho které voní tak nesetu v sobì lásku ukrytu
Nic o ní nevím ne e z rukou boích nám byla dána jako
kvìt a zem
a jako jaro spící v pøítích rùích se probouzívá náhlým
nárazem
Pamatujete na vèerejí píseò? ach snad se na ni rozpomenete
pøíchod v ní byl a pøed pøíchodem tíseò a rozíøené oèi dítìte
A její rytmus vzpomeòte si pøece to pleskot kapek detì
dneního ohníèky z vody na rozlité øece
to zpívá andìl dé doprovází ho
POD NEBESY
Pod nebesy své lásky vìènì boí hledám tvou tváø tu navdy moji tváø dotekem nìhy v temnotách se ztrácí jak øeka
záøe utajená v rose
a polibkem se náhle roznìcuje a vrací touze její podobu
a je jak noc v ni obzor propadá se do nových hloubek
otvíraje sen jen v hoøi známá andìlská a temná a tolik prùsvitná e ze sna pláèe jsouc vùní tmy a zazáøením stínu

snem veèerním snem o království jitra ní hojnou svìtla
v srdci tichnoucím a hlínou nebeskou jí kvìt té zemì
z brázd alu iv jak vùní prosycen
Proè odchází ach vím e neuniká ale jak muèí tvoje promìny
kdy z jitra noc a z touhy náøek tìla a smutek smutek krajiny a hvìzd vím neuniká ale jak tì uzøít
kdy oèi lásky oslnìny tmou
ach zemi zjev se pøijmi nae svìtlo ty zemi z rùí v rùích
milovaná ty v budoucnosti navdy pøítomná a dej nám cítit
svoji blízkost boí a naí lásce zalykat se hlínou
tím darem nebes plným jiných sluncí tím v látce hoøe podobenstvím vìèna ovocem slz je nezèerviví snem
VÌK ZOUFALSTVÍ
STANISLAVU BEROUNSKÉMU
Nad kvasem ílených a vroucích promenád nad stádem
úzkostí je zalyká se smíchem èí jsem to slyel hlas tak
vìrnì zasténat
a horstva v útrobách se otøásla tím tichem
èí hlas èí vìrný hlas to dopad na ná el jen bloudí bez
hlavy a ze sna krváceje? Nezøel jsem nièích úst aè jsem
se ohlíel a pozdì do noci jsem hledal bez nadìje
Snad byl to nìkdo z nás svým bohem varován snad já
snad srdce mé snad údìs mého vìku jen dáví nebesa
a kvete kol svých ran
tván ízní do pustin klesaje na útìku

Uka nám Egypt ná vrhni nás do hlubin a pal a ehni nás
a pozbudeme dechu zbav nás tìch úzkostí dotìrných konkubin je neodpíráme brát s sebou do pelechu
Jak nás ty zpustlice koleny svírají
jak ssají srdce z úst a al ná zneèiují? Ty háøi slitovný
vak vchází potají
a poár ze srdcí u dmýchá pod okuji
Namíchej lektvar z hvìzd a vezmi vechen èas co jetì
zbývá nám a vechnu pøítí bídu
a bleskem zloby své a morem laskej nás buï Boe spravedliv k prchajícímu lidu
a v detích ohnivých nás omyj do kosti
a posléz prohlédnem z tìch vrstev zahnívání a stanem
na prahu tvých nových radostí tvou smrtí láskou svou
a pláèem zbièováni
NA DØEVORYT ERICH GILLA
Do noci a svìtla jsem se vzbouzel
zavolán tvým hlasem záøivým
to mì vábil ozvìnami kouzel
do dáli tvùj zrcadlící rým
zpíval nádherou jí srdce zmírá
take jsem v ni skoro nevìøil
zemì byla pode mnou tak èirá
kadý stín ji v píseò rozèeøil
tmìla se tím pramenitým tmìním
z jeho lastur jitro prosvítá
Kdy jsem se pak vracel s kuropìním
vítala mì rùe rozvitá

BÁSEÒ
NA SKLONKU JARA
JOSEFU KOSTOHRYZOVI
Pùlnoc je nejvhodnìjí èas, kdy zpívat den
F. X. ALDA
GESANG IST DASEIN
R. M. RILKE
PØEDZPÌV
ZA UMICÍ NOCI
Na jezech tmy, tak plných hvìzdnatosti, se ticho tmy
ve smutku rozehrává hledajíc závìj záøe k spoèinutí,
aby v ní mohlo zapomnìno tkát, netuíc, e se tajnì roznìcuje, kdy kolébá tak Boha na své vlnì; vak zkonejeno truchlou hudbou pláèe se oddává svým bludùm bez
skonèení.
Ach ticho tmy, tak plné hvìzdnatosti, po hnutích zemì tesknì pátrající,
proè, ticho tmy, jsme nejblí svému jitru, kdy prázdnotou
nám srdce usedá? Povodí nebes smáèelo ten písek,
jen na vech cestách pod kroky nám skøípe a vechny
vùnì vdechované s láskou
se otvírají v prkách s blankytu.
Po jezech tmy noc s hukotem se øítí, smíena v dálce
s modlitbami starcù a pøed námi, tak blízko, a se ztrácí,
smíena s eptem vlastních úzkostí

 tak po jezech tmy stydnoucí a k pláèi noc padá jako
vyinutá hvìzda
a marnì hledá obzor, odkud zítra se zrodí den a kam by
zapadla.
Jen pod øasami básníkù a dìtí zem mìní tváø a podobá
se lásce.
Dny zoufalství ze zahlédání ráje
v èernavì ran pøed propuknutím pláèe, kdy prázdnotou
jak smrtí zalyká se
(al jako páry zdvih se nad krajinu a v nejnepochopitelnìjích smutcích
pak sprchne s hoøkým zatrnutím v prsou). Dny zoufalství
nad tím, co nepøichází,
jen pod øasami básníkù a dìtí
se ustalují v prosvitavou touhu, jen pod øasami básníkù
a dìtí
dny této zemì berou tvámost krásy; jas zháí tmu a tma
se prohlubuje
a v tmu tìch dávných nocí, za nich snili o leknínech andìlských perutí.
Na jezech tmy, tak plných hvìzdnatosti, se ticho tmy
do hudby rozehrává
a co se rozednívá v srdcích poupat,
na jezech tmy, tak plných hvìzdnatosti, pod clonou spánku básníkù a dìtí
se ticho tmy do básnì rozehrává a sladkost slov se hrouí
do oblak.

ZA JASNÉHO JITRA
Tìtiva slova napjata, a sténá, nad náhorními ploinami
vìcí,
vý, jetì vý, a kde se rodí zemì svou hlínu korunujíc
roukou hvìzd  tak stín se rodí zaehnutím svìtla a tam,
kde srdce chví se v ustrnutí, a tam, kde barvy slévají
se v záøi, ji láme hranol zemì slzavé.
Tìtiva slova v luèiti mé touhy se rytmisací zámlk doprouje
 jak letmým ípem  rosné pùdy bleskù. Tìtiva slova
napjata, a sténá,
pak porodivi zpívá mlèením.
A v nastalém tom tichu na jezeøe obilnou vùní z dáli pozdraveni
v odrazech racci svìtélkují v hloubce té krve naí, èerné
hladiny,
koneènì zrakem zachyceni v letu!  neb proti nebi jsou
tak pøíli bílí, e oslòují zahledìné oèi
a unikají s plachým pokøikem.
Prameny svìtla, jak jste zaclonìny tmou naich oèí, nenavyklých záøi! Radosti boí, jak jste zvichøovány
tmou naich srdcí povdy malovìrných! kdy smutek ná,
ten dábel beze jména, hladinu lásky èeøí do úpadu,
a zapomnìve témìø na øeè rodnou jen výkøiky se dorozumíváme...
... vak pod øasami básníkù a dìtí zem mìní tváø a podobá
se lásce budoucí plody kvìtù zrcadlící,
té lásce, která podobá se hvozdu, jen vrací výkøik
v mnoha ozýváních, e zvuèí jako mnohohlasá píseò,

té lásce, z ní se narodilo slovo a jí se z era ustaluje stín.
Zázraèná moci slov, jí zjevovány ztrácejí vìci zrumìnìní
studu
a odkrývají pestíky a blizny
a váním lásky s nebesy se páøí,
v své nahosti tak spanilé a cudné,
e srdce chví se jak pøed soudem krásy
jen pod øasami básníkù a dìtí.
Ale vy vichni citlivého srdce, slyte ten zpìvný crkot na jezeøe
a pátrejte po chvìních ve svém nitru, kdy vlnou hlasu
básníkù a dìtí
se na obzoru nebe otevírá  
Vzduch jetì sladký jako po návtìvì a za sluncem pruh
jahodové vùnì
se táhne po stráních, co nebe siná a tíøi era z dìr se rozlézají; utknuty jimi køehké hroty travin se nalévají jedovatou modøí.
Tu kvìtiny, ty nìné perlorodky, se zavírají nad snìtivým
stínem
a po stráních pruh jahodové vùnì, jen neuspìl a stydne
v teskný výdech.
Ó hodiny, kdy s dlaní plnou hlíny sen prosáèkù se nebem
rozhovoøí! ed nebe bílá vechno pøikrývajíc svou sivou
tmou jak záø se v oèi øítí a vzpíná se a z hlubin modrojasu
a tak se klene nad královskou ízní. Pláè erých harf
se uvolòuje z ticha a vechny vzlyky za dne utajené
po slunce západu se rozvíjejí, záhony úst tesknotou zkypøované

se hemí klíèením a tmou a kvasem a hoøkost mízy stoupá brázdou tìla, kdy volám veèer z tmy se pøevlékaje
do rouch své bídy, je jen oèím boím, jen oèím boím patøí
beze studu.
Ó hodiny, kdy bìlostná srst oblak je do ztracena modøí
cupována!
Tak vìrný smutek, jen vás zahaloval a roznìcoval vytrvalým stiskem,
se vytrácí a hrouí v jinotaje
a nevrací se, boí, nevrací se . . .
Tak vechna láska dne, jí zmírali jste, vlnami era odplavena z hrudi,
té krajiny  dol s mrtvou zøíceninou.
Vzpomeòte jen na zatouení po snu!
Pradávná horstva tmy se v srdcích vrí, svou sivou tmou
je nebe rozpoutí, veèerní nebe v zrcadlení era ;
 ach tolik dní, a pak se boøí zemì a znovu stvoøena
se chví a chví se,
v ostychu chví se pøed doteky zornic, v pøejemný závoj cizoty se halí.
Jen vzpomeòte na náøky pøed veèerem!
Ted tíøi era z dìr se rozlézají, prostoupeni tou støíbroedí nebe tak z jedné výhnì lék i ochoøení i prudký blesk i dìní
poznenáhlá, v kotviti srdcí gesto rozsévaèe za prùzraènými
tiinami klasù
i svrchované gesto sadaøovo
za jabloòových kvìtù vonnou roukou a pùlnoc v mráèku
na poledním nebi.
V tom pøilévání dvojsvitù a stínù, kdy jen, co za dne utajeno, svítí, ó hodiny, kdy s dlaní plnou hlíny si recitujem hvìzdy jetì spící,

ta zaøikadla z modrých foliantù, a pøikrýváme detìm trpké prsti osení svìtla pøíli ostýchavé,
je v srdcích se nám nevoláno vlní!
Ó hodiny, kdy na pøedìlu vodstev se due ptá a pouti své
se leká,
nebo v tom pøítmí skryta v mnoha stezkách, královských
dcerách zahalených láøem
 a tam, kde rozetmí se první hvìzda (po zlaté muce
pozná tváø mou boí!), své vøídlo nachází má due proutkaø, má due netrpìlivá jak veèer,
jak neklid mezi dvojím usínáním, jsouc nejbdìlejí nad
krajinou spící, ne lunobitím ze sna zburcována
k mlèením novým pod pøíkrovem krásy.
ó muèedníci, zachytit ten záblesk,
tu nahost mezi dvojím pøevléknutím! Staletí vteøin èekali
jste marnì
a bùh vá mlèel v usmívání nebes a bùh vá nebyl, zrazoval své ticho,
v úzkostných norech vaimi rty sténal, bùh zatvrzelých,
bezradostných, temných, ji pøed pøívalem jar se zavírají,
jen do smrtí a ran se vrhajíce,
kdy náhlá touha z kastelù je ene . . . Ale ted, bìdní, zachytit ten záblesk,
tu nahost nebes v zlomení dvou svìtel,  zád lodi sluneèné se topí v eru
a mrtvé delfíny za sebou vláèí
v podobách mraèen vyhaslých a skleslých. Ach láska
denní zrumìnìná studem
nad studnou, je se bez ustání hloubí a v srdce tìch, ji
nikdy nepoznali,

a v srdce tmy, a v rodnou zemi hvìzd. Poselství touhy
vyvìrá z té hloubky pøísvitem kouzelným jak noci rajské,
v nich tonouc budou v zatmívaní Tváøe, kdo zakryli své
rány políbením.
Proè pole trav se namodrale vlní? Proè siným detìm zalévá se setba, jí neseli jsme? Kde jsi, vonná noci?
Ach jak se chvíle stesku prodluuje v neklidnou ízeò
na okraji studnì!
Ne neustaòte íznit, malovìrní, nebol jen ten z vás v ovoci
ho pozná, kdo hledal v kvìtech, sivých poselkyních, i pozná
bìl, v ni slévají se barvy,
v èirosti kvìtnù, vonných podobenstvích.
U uplývá ta chvíle, u se mìní
v závìje smutku nad uprchlým dnem.
Ó muèedníci, èas vá nepomíjí! Rùemi poset vdy
se zase vrací,
podobu lásky støe vám po sítnici. Ó hodiny, kdy s dlaní
plnou hlíny sen milujících nebem promlouvaje vzlykotem
harf se uvolòuje z ticha. Ó hodiny, kdy mezi dvojím svìtlem
a dvojí tmou se ocítáte nazí
v rouích své bídy, je jen oèím boím, jen oèím boím
patøí beze studu
 a Bùh vá pravý do kvìtnových vùní se noøí tich, tak
náhle oèekáván   
Tak prosáknuti jarem jako písní dýcháme veèer v zlomení
dvou svìtel. Je pøed pøíchodem. Kdo nás vysvobodí
z èekání dlouhých? V srdcích se u stmívá, ach stmívá
se, vak hvìzdy nevytryskly.
Je pøed pøíchodem. Stromy odkvétají a veèer trvá vìènì,
sladce, vìènì

a nezjevil se v náhlém okamení,
a dnes, a dnes. Je krátce pøed pøíchodem.

Veèer  hle rùe v tratoliti lásky! Veèer  hle nebe opásané rájem!
Hle zablesknutí ticha  dlouhý praskot!
Hle elesty se rosou roztanèily a vodstva siná olizují stíny,
ty prahory, v nì ukládá se srdce, doupata smutku, útoèitì hoøká, vy lásky snìtivé a bez návratu, vy zaøíkaèi pøíli
záøivého pøíchodu kvìtù v doprovodu nebes, kreslíøi nìní,
zbabìlí a sdílní,
vy hebcí èervi zvìstující hlínu, líbánky temnot v preludiích
svìtel, vy sny, vy truchle milovaní zmetci!
Odkud jste pøily nevreny, stíny? Odkud jste vystoupily
branou mdloby nad slávou pøílinou a sinajíce?
To srdce temnotná se otvírají
a vydávají ovoce svých nocí,
v nich koupaly se v chorovodu pláèù  zas bude hojná
atva veèernice
a hojná atva náøkù andìlských.
To srdce svlékají se ze svých temnot a odkládají smrt, své
roucho vnitmí, v jakémsi náhlém uvolnìní ele, jako kdy
dítì v lùnì mateøském
se nahostí svou nedoèkavì pohne,
jak kdy si vzdechne Bùh a horstva bídy se v nitru otøesou, ne trysknou vzlykem.
Hle veèer jitøní, veèer pøed pøíchodem!

A vodstva siná stíny umílají, povodí vìèna, které v due
sákne; a v rozptýleném srení se zdvihá ta kùra nebeská
s mlèících vìcí. Mìsíèné nebe, hvìzdné nebe stálic pøiplouvá zdáli, jetì nespatøeno, vak vlání harf sem pøedem doléhá a ticho nae, hle! se stává strunou.
Neznámý pøísvit na paseky line,
skupenství nových povìr z tìla báznì. Bùh sotva vren
v roztok naich tvaru a první krystal lehl duhou záøe,
a vechna touha odìla se v lesky a zrcadlí vech pøítích rájù stesk
leè neprchej mi, slovo, nezkvaeno a nech mì kvést a od
koøenù ssát
 tu tedy pøísvit neznámý se line,
v nìm kvìty sestupují se svých snítek. Den prosáknuví
chtivé klíny vìcí
teï tryská vzhùru, vylévá se zdola v srení svìtla, procezován rosou ted otvírá se mateøství mé íznì
ve skrytých ústích vìcí, nìmých pevnin 
ly nae kroky, zpodobnìny rytmem k obrazu promìn, je
nás stravují. ly na pøedìlu botnající mízy,
sladkosti av a vzduchoprázdné mdloby, jen silou zraku
pøivraceny v údol,
jen slyne strdím nebo hladovìním, jen vlnobitím due
hnány k bøehùm, kde zpívá pláè neb kde pláè zatracuje 
ly, klopýtaly v svìtlotmì a bázni,
tá sliènost tváøí vábila je k zøídlùm ó Boe, proè jen vechno podobá se
tvým úzkým stezkám, sladkým nebo strmým! My nevìdìli  den tak slavnì záøil
my nevìdìli, co se skrývá v stínu,

v tom útlém stínku stvolu vedle cesty; a bylo sladko chvíli
spoèinouti
 ten stvol byl strom, my uvìøili v zázrak a bylo sladko zakusiti nebes . . .
Co tuili jsme, e ten praskot zrání .
je sykot hadí? Èesaèi své viny . . .
Ó Boe, proè jen vechno podobá se tvé òové dlani noèní nebo jitøní! My nevìdìli, kdo to za nás dychtí,
kdy den tak modøe volal nás  tvùj den, stvoøen pøec k podobenství polednímu!
ly nae kroky zpodobnìny rytmem k obrazu promìn, je
nás stravují, ly na pøedìlu botnající mízy,
sladkosti av a vzduchoprázdnì mdloby, jen silou zraku
pøivraceny v údol,
jen slyne strdím nebo hladovìním, jen vlnobitím due
hnány k bøehùm,
kde zpívá pláè èi kde pláè zatracuje, ly okouzleny v svìtlotmì a bázni, tá sliènost tváøí vábila je k zøídlùm a z hloubi hvozdù ozýval se zpìv.
Jak mohli jsme jen, Boe, bloudit jarem, kol vesmírné tvé
tváøe v krùpìj skryté a v nejistotách zalykat se ízní, nesouce v sobì pramen povdy ivý!
 ty, jen se s láskou odívá v své dílo,
v zrníèko písku, v úsmìv, v nebe hvìzdné, v závoje vìtrù
tkané z vùní jara
a v lásku, Boe, v lásku zejména !
Tak zjevil se nám: gesto sadaøovo za vonnou roukou kvetoucího sadu a pùlnoc v mráèku na poledním nebi a sláva
jitra v chvìjích veèernice, vdy pøítí, nikdy nepostien

v bázni a nepostien nikdy pøed veèerem, ne znoje ní jak
svaté noci lásky
 v nì rozlévá se tuení jar naich se pøiblíí ve vùních
kvìtnových.
To pláèe, due má, tak zasaena tím ztiením a tolikerým
darem? To pláèe láskou náhle odmìnìnou?
Ted uzøeli jsme v zlomení dvou svìtel to svìtlo nesdílné,
je v ero taje
a na dnì srdcí v pláè se usazuje,
v radostný pláè z té nesmírnosti kvìtù.
Ó matky jistoty, ó písnì z hlíny!
pak náhle veèer v prudkém jasnozøení, kdy vechny kroky odìjí se cíle, neznámý pøísvit na paseky line,
v nìm vlahé klíny vìci otvírají.
Hle veèer v nenadálém jasnozøení po bludných cestách
kolem zahrad v kvìtu, kol ryovi, kde proudí nae srdce,
kol mylenky èi úleku èi slzy,
po bloudìní kol úpìjících dvojic
A pøec jsi uzøela jen kvìt, jen pìnu, jí mihl se jak cizí svìtlo
stín
to pláèe?
Ale vy vichni citlivého srdce,
slyte ten vzlykot hlubin ve své písni a pátrejte po touze
touhy svojí,
kdy vlnou hlasu básníkù a dìtí se na obzoru nebe otevírá.
jen pod øasami básníkù a dìtí.

REFRÉN
Ach s písní stále unikati ze tmy do svìtla v oèích básníkù
a dìtí,
v nìm zem se chvìje, zemì zpívající, chovajíc Boha v podobách své lásky

