Jaroslav Seifert:
JABLKO S KLÍNA

PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍALKU
U na nás prí z jehnìd pel
a na køe letí jaro horempádem,
zpod køídel kvoèny vyletìl
houf kuøat, pípajících hladem.
Boe, a i to nejmení z nich
zrníèko najde na tvé jarní zemi!
To jenom èlovìk v dobách zlých
mùe se ivit sny a nadìjemi.
JARNÍ POU
Støelnice, houpaèky a kolotoèe
probudily èasnì z jara spáèe.
Kde je má dýmka a mé zápalky,
pùjdu si koupit fialky.
Na støelnici je lev a òùry dýmek,
za pìt minut hotov je mùj snímek,
od polibkù opuchlý mám ret,
co vám budu o tom vyprávìt.
Loïky na houpaèce mají jména:
Marta, Marie, Helena, Zdena;
miloval jsem v jiném poøadí,
na posteli, v mechu, v kapradí.
Osud rozhodil mi jinak kartu:
Zdenu, Helenu, Marii, Martu;
jméno páté nevíme;
pláèi jí právì na klínì.
Kadá pøichází konec koncù
zmuchlaná trochu od milencù,
od polibkù opuchlý má ret,
co mi bude o tom vyprávìt.

MIMOSA
Mé jaro, kráèí ptros
k nám na sever
a chomáè jeho lehkých per
se v rozpaèité ruce kývá.
U nás jen chudá jíva
vítá jaro.
A lutým pelem dychtivé mé prsty
se potøísní;
zlatý prach maje v hrsti
ebrák zpívá.
V Èechách jen chudá jíva vítá chudé.
DÍVCE, KTERÁ BYDLÍ U HØBITOVA
árlím na andìly a na vechny køíe,
poslouchají tì, kdy sedne k pianu;
árlím na andìly, letí k oknùm blíe,
kdy jde veèer spát èi vstává po ránu.
A pak árlím na ty nebotíky v hrobì,
v jejich hlavách vidí svíèky zhasínat,
e tak blízko mají vichni k tobì
a tak blízko tebe mohou spát.
PÍSEÒ
Vìneèkem z blínu a bolehlavu
ovine láska tvoji hlavu,
telefonní sluchátko
je èerný kvìt a poupátko.
Haló, od propasti a k hvìzdám
hledám svùj telefonní seznam,
pod kterým èíslem je mùj sen.

GHIJKLMN.
Snad sedí na terase,
kde právì obìdvá se,
uprostøed hovoru
je slyet cinkot pøíboru.
Snad sedí pøed zrcadlem
s vráskou na èele zvadlém,
je unavená, neteèná
a slova má jsou zbyteèná.
Mít v srdci trochu shody
a chodit podél vody,
utiit krev svou horoucí,
být sám, jako jsou pavouci.
Vdy v jejich lehké síti
je mono snít i møíti,
by si i vítr jimi hrál
v zákoutí starých katedrál.
DE JISKER
Dé jisker padá do obilí,
ach, dlouho si tu nepobyly,
spí mìsto v rozproudìných tmách,
a v nocích, v které osud sveï mì,
nìkdo se na mne díval ve tmì,
mìl jsem strach.
Za svìtlem svatojánských brouèkù
bìhal jsem kdysi v kruhu klouèkù,
lapaje bramborovou na.
A hebký dotek dívèích pletí
nedovolil mi pomýleti
na závra.
Oklamanému do tøetice

smìje se hvìzda pobìhlice,
po jeho stopách chodil pláè.
Buï sbohem, mìsto ukrutníkù,
nìkdo mi eptá slova díkù.
Nemá zaè.
ROZHOVOR
Líbal jsi mne na èelo èi ústa,
nevím,
 zaslechla jsem jenom sladký hlas
a tma hustá
obklopila úas polekaných øas.
Na èelo jsem políbil tì v spìchu,
nebo omámila mne
vùnì tvého proudícího dechu,
ale nevím,
 zaslechl jsem jenom sladký hlas
a tma hustá
obklopila úas polekaných øas,
líbalas mne na èelo èi ústa?
PÙLNOC
Ciferník, pøítel lun,
nad støechou domù zhas,
ly mimo taneènice
a nevidìly nás.
Jak nástroj beze strun,
na který hraje èas.
A vely do vichøice
vem vìtrùm na pospas.
Jako tváø mrtvého,
ji vìnèí dlouhý vlas.
Ve svìtle okenice
se zachvìl útlý pás.

Vdy le cos krásného
tvým oèím vlastní hlas.
ly mimo taneènice
a nevidìly nás.
PORAENÝ ANDÌL
Ji døíve jsem ho vídal,
teï jsem se rozpomnìl,
nad hrobem mlèky hlídal bzuèení starých vèel.
Vítr ho srazil vèera
dloubnutím do eber,
mrtvá helikoptera
v tøíti svých vlastních per.
Pták divokého chmýøí
pøilét jak z dávných dob.
Byli jsme tu jen ètyøi,
pták, andìl, já a hrob.
OBRAZ VE VODÌ
To není obraz,
to je stín, jen vlá
v neviditelném krouení,
to není obraz, to je hra,
která se promìní.
To není obraz,
to je fotografie.
Ach, dej mnì ji,
já vím, e se mi rozbije
o kámen v peøeji.
To není obraz,
to je hra a nic,
je hoøí v tøíti duhové
a potom zpátky padajíc
zní, møe a uplove.

MATKA A DÍTÌ
Tatínek pøijde, snad ji za chvilku,
kde ho zas èerti berou!
Copak mi musí kadou vzpomínku
ztrpèiti nedùvìrou?
Spi v krajkách jako brouèek v kapradí,
tma oèi uzamyká.
Tatínka nechme, a si vyvádí,
èlovìk i na pláè zvyká.
Tatínka nechme, snad se neztratí,
svìt jeho je ji jiný,
straí v nìm èerti zlí a rohatí,
kvílejí meluziny.
ROZHLEDNA NA PETØÍNÌ
Jarmilo, ach bìda, kde je Hynek,
usnul nad kyticí konvalinek.
Já jsem také sníval ve svém dìtství,
chtìl j sem se dát tehdy na letectví.
Nad zábradlím rozviklaných schùdkù
propadal jsem tesknici a smutku,
bezradný ve vìèném nepokoji
hledíval jsem za bílými stroji.
títil jsem se orosené plísnì
v oknech domkù vzhlíejících pøísnì,
rozhledna vak, rozkroèena k jaru,
jako kdyby hrála na kytaru,
slyela mùj pláè a moje vzdechy,
kdy jsem míjel postøíbøené støechy,
kdy jsem chvìl se nad dívèími klíny
v ulièce, kde páchla závìj píny.
Tìko nevzpomínat bez zármutku
mìsta dìtských lásek, naivních smutkù,

il jsem s jeho svìtly, s jeho kvìty,
lampáø zhasil svìtla u Lorety
a já prchal po kamenném svahu,
udruje stìí rovnováhu;
svatý, jeho socha stála na úboèí,
nevidìl mì, mìl zavøené oèi.
STOKRÁT NIC
Snad jetì jednou mì poblázní
vá úsmìv,
a na pelest mi usednou
matka Bolest a pøítelkynì Láska,
obì dvì vdycky najednou.
Snad jetì jednou mì poblázní
hlas polnice
a støelným prachem budou mi vonìt vlasy,
a pùjdu jako spadlý s mìsíce.
Snad jetì jednou mì poblázní polibek:
jak plamen v lucernì neochotné
se zachvìji,
a se mé tváøe dotkne.
To bude vak jen vítr na mých rtech,
a marnì tentokrát
budu chtít rukou zachytit
nehmatatelný jeho at.
VOSKOVÁ SVÍCE
A. M. Píovi
Z umících úlù pøila
a z vùnì sterých kvìtin
sestøièka medu,
v nìm koupala se pøedtím,
ne z této vonné láznì
andìlské ruce ji zvedly,

v mìsíci lásky
vèely jí roucho pøedly.
Kdy èlovìk mrtev k nohám
jí padne jako spící
na vleèku èerných stínù,
tu rozèísne svou ktici
a po voskovém tìle
jí havá slza skane:
pojï se mnou, mrtvý milý,
lùko je rozestlané.
PROMÌNY
F. X. aldovi
Chlapec se zmìnil v bílý keø,
keø ve spícího pastýøe,
jemný vlas v struny na lyøe,
sníh ve sníh, jen paï na kadeø.
Slova se mìní v otázky,
moudrost a sláva ve vrásky
a struny opìt v jemný vlas,
chlapec se mìní v básníka
a básník promìnil se zas
v ten bílý keø, pod kterým spal,
kdy krásu vroucnì miloval.
Kdo krásu jednou miloval,
ten má ji rád po vechen èas
a bloudí za ní bez cíle;
krása má nohy spanilé
obuté v mìkké sandály.
V tom kolobìhu promìny
zakleta bývá do eny,
staèí jen pouhá vteøina
a vøe jak pára v køivuli,
alchymistovi po vùli
padajíc mrtvá do klína.

Stáøí jde tesknì o holi,
hùl se vak zmìní v cokoli
tou vìènì fantastickou hrou,
tøeba i v køídla andìla,
která se k letu otevrou
bez bolesti a bez tìla.
RUCE
Pìt pùlmìsíèkù bílých nehtù
líbal jsem zkrouený,
zatím co hvìzdy plné smoly
rudými hnuly plameny.
Svìt padal s námi do propasti,
já neslyel jsem hran,
poslední pil jsem kapky vína,
je zbyly jetì v Kanaan.
Pìt prstù ruky mé je lyra
tichá a nesmìlá,
chvilièku lyra, chvilku høeben,
vlasy ti spadly do èela.
Do pìti prstù pláèem spolu,
eptáme zklamání,
ale ten vesmír bílých nehtù
svítí ti jetì na dlani.
LOUÈENÍ
Jsou poetilá srdce mnohých en,
a krásné jsou èi oklivé,
a jejich stopy tìko rozpozná
v písku své pamìti.
Vak ty jsi litovala nejvíce,
kdy jsem se s tebou louèil naposled,
e v hadrech mých
 vak byl to spíe kostým ebrákù

své slzy nevidìlas jako v brnìní.
Sbohem, vy roje much,
je bzuèely jste do mých snù,
mé tiché veèery
a tabatìrko s vrytou rùicí!
Otevøev dveøe zaslechl jsem øev
do pekel padajících andìlù.
SLZY V OÈÍCH
Jde, ptá se kam, k smrti èi k oblakùm,
jdi, nejsi sám, hvìzdy se zatøpytí
i nad hrobem, otevøi víèka snùm,
a mohou vyjíti.
Jen dìti nepøestávej milovat,
i kdy jsi slzy dávno vyplakal,
v nic nevìøí a neèeká ji snad
ne zoufalství a al,
neví, zda ty, je radost zaplaví,
jak modré detì zaplavují kvìt,
v tìch slzách nevidí nám pøes hlavy
astnìjí pøítí svìt.
STØEVÍCE
Mùj hoøký podzime, tvé ocúny
jsem dýchal, kdy jsem pil tvé detì zdlouhavé
a nebe, plné tìkých krùpìjí,
mi splachovalo s oèí sùl
marnosti, v ní tuhly smutky mé.
Pøes tøicet snìhù jíti nazpátek
a jako dítì bezzubé
nad køtitelnicí plakat potichu,
nepoznat ani alù, ani radostí
a ani vánì, která prokousává ple,
úst, která pospíchal jsem líbati

 ó proè ten spìch, ubohé støevíce?
Tvých ocúnù, mùj hoøký podzime,
i deù bez konce,
jaro, tvých cukrových písnièek,
je slýchával jsem ve tvém rahnoví!
Nedìle je den Pánì, nedìle je den Pánì,
ty dny vak nejsou mé.
STÍN
Slýchal jsem píseò davù,
u nezní, èi snad jetì?
Snù mìl jsem plnou hlavu,
kdy znìly jarní detì.
Do drobných dlaní krásky
plakat nebudu sice,
netrápí mì u lásky,
noc, luna, veèernice.
Vidìl jsem v troskách mìsta
jak rozlapané rùe,
úsmìv, jím ena trestá
neopatrné mue.
Svùj stín jsem vidìl v loui
nevinný vdy, kam padl;
zatím co èlovìk touí,
on dávno zchladl.
Chtìl bych jen, aby veï mì,
a jednou umíraje
tápati budu ve tmì,
vdy v hrobì tma je.
Ne vznese se stín stínu,
by spatøil svìtlo grálu,
ne setøese svou pínu
pøed Králem králù.

MAMINÈINO ZÁTIÍ
Náprstek, jehly, kolikero nití
a staré brejle svìtlem protkané,
èím jsem to mìøil èas, jen svítí
a míjí, sotva nastane.
Jak pøed lety mi eptá jako snící
 Mùj hochu rozmilý,
to jistì zas ti nìkde ulièníci
kamenem hlavu rozbili.
 Ne, maminko, má hlava je dnes celá
a ani koleno dnes nemám odøené.
 Ach Boe, já ji opìt zapomnìla,
jak je to vechno jiné, zmìnìné!
Jak jindy pøiel jsem a tie pláèu
v tvé jemné dlanì, mìkké, soucitné,
a slza krvácí jak do hebouèkých fáèù,
kdy stará spící bolest procitne.
Za vecky knoflíky, je jsi mi pøiívala,
za vecky stehy, je tvá ila nit,
za polibky, kdy jsi mne líbávala
 ne, tak jsem se ti nechtìl odmìnit.
Buï sbohem, dobo roztrhaných gatí,
dny ztracené jsem marnì hledat chtìl,
èas, který se u nikdy nenavrátí
 ach Boe, já jsem zapomnìli.
POUTNÍ MÍSTO
Nebeklíè umí písní,
listy mì ovanuly
starobou rzi a plísní
uvadlých levandulí.
Plá, rubín na rubfnu,
na rubu zlatem tkaný,

na rukou cherubínù
vzná se kolem panny,
je na oltáøi trùní
v náruèí s Jezulátkem.
Kaèenka modlí se u ní,
sklonìna nad klekátkem.
S nebes svých nekoneèných
k dívèímu skloò se èelu,
støevíèky do taneèních
poli jí po andìlu!
Avak co platno mnì je
listovat nebeklíèem,
modlit se neumìje
zùstanu nevyslyen.
Také jsem skrápìl spánky
v èasné hodinì ranní
krùpìjí ze studánky,
obrostlé pomnìnkami.
Jen krásný sen s Tvých prstù
jak hebkou nit chci vinout,
a pod líbezný prs tu
své otrávené srdce.
PÍSEÒ O PANNÌ MARII A O VÍNÌ
Namísto pnoucích rùí,
které nevoní,
namísto bøeèanu, chmurného vavøínu,
jím králí smrt svou skráò,
Hvìzdo jitøní, Vìi ze sloni,
révovým keøem chtìl bych obepnout
Tvou sochu na stráni
u cudných studánek,
v nich zrcadlí svá bøíka skøivani,
kdy hrozen uzardìlý
na vinném listì prudce spoèine

nahý jak dítì.
Dóme zlatý, jen oslòuje oèi mé,
sly hlasy vinaøù i píseò poutníkù
i hlas mé teskníce:
své berly poloil jsem k nohám
Tvým a vína napil jsem se z jasné sklenice
pro chvíli blouznìní,
kdy v pláti plném dìr jsem spìchal za láskou,
od hvìzdy k hvìzdì jako po schodech
a s kletbou ebráckou.
POHØEB POD OKNY
aluji vìtru, ivot je krátký,
vrate se, konì,
kdyby se konì mohli vrátit,
kdyby se èas mohl vrátit zpátky!
Kdyby nazpìt hodiny bily
ty chvíle, je jsme promarnili,
kdyby stroj, nazpìt otáèev se,
rozmotal provaz sebevrahu
a mìsíc, který vèera zapad,
kdyby se vrátil na oblohu,
kdybychom mohli znovu plakat
pro bolesti své malicherné!
aluji vìtru, který letí,
kdyby se vítr mohl vrátit
a vrátit masku mrtvé pleti,
posmrtnou masku, která s èela
ve chvíli smrti odletìla
a kterou vítr s sebou nese,
bychom ji mohli zlíbat jetì,
døív, neli rozbije se
v korunách stromù, v kapkách detì.

ZAS JINÝCH SNÙ
Vl. Prùovi
Zas jiných snù jsem zajatcem
v zaèarovaném kruhu,
slova zapomnìl napsat jsem
na tvoji stuhu.
Poslední bitva nehoøí
nad naí domovinou,
stejnou si kosi hovoøí,
já zpívám jinou.
Spatøil jsi jistì boí trùn,
kdy octl jsi se v nebi,
zmiò se tam o mnì andìlùm,
mám jich tu zapotøebí.
BEZVÌTØÍ
V bezvìtøí starých ran,
v krajkoví ctnostné píny,
pod køídlem líných vran,
je slétly do roviny,
iji sny tesklivé:
mrtvý se dívá z hlíny
do svìtla na ivé
a na tanèící stíny
v ulicích Ninive.

