Jaroslav Seifert:
SLAVÍK ZPÍVÁ PATNÌ

MÌSÍC NA KØÍDLECH
Kvìt hyacintu
tiara papeova
a pape spí tu
do rùova
Hle moji dýmku
oblak kadidlový
kvìt hyacintu
mne baví
Noc plná krásy
luna zbledla
aeroplán si
zlomil køídla
Smrt hangár míru
S oblohy sraen
Rtu teplomìru
vytryskla na zem
Smuteèní andìl
nad touto troskou
s perutí køídel
pláèe láskou
Ty lásko moje
sladké vlnobití
Luna hraje
kytara nám svítí
Slavní spáèi!

PØESÝPACÍ HODINY
hne pyramida
krystal historie oasa stínù
Jedovatá moucha hlídá
mrtvolu královninu
Slavní spáèi!
je u nevyruí
sup jen se vznáí
Sfinga mlèí
Stoletý pavouk spøádá
hustou pavuèinu
Hle jaká zuøí nuda
v mìstì Egypanù
Francouzská auta
projídí mimo
nikoho neupoutá
to krásné jméno
Citroen?
Hvìzdy a ananasy
a sladké víno sem
Egypanko kde jsi?
Zùstati klidný
jak mìsíc o pùlnoci
Evropo u nikdy
nespatøí tì mé oèi

Odjídìjící auta
nemohou dál ne k moøi
Na konci svìta
shasíná bludièka v keøi
Kdo se nebojí jeti
nech sfingu osedlat
zkusí vlnobití èasu
tøítí se o její prsy
Nejvyí rekord závodníci
je smrt!
VERE
S kým osamìt, s kým zùstat sám
a civìt nad propastí?
A plakat? Zaplakal jednou starý Abraham
a andìl vzlétl v hermelinovém pláti.
Já nevím, kde je sever, kompas le
a vecky dívky lou,
Bì na rozcestí, sloup ti ukáe
tøi cesty najednou.
Z úèesu idovek vlá silný pach,
to leèí komety.
Mé oèi krouí v samých elipsách,
je nejsou vidìti.
Zapomnìli jsme na musy,
ty køídel nemají.
Mít za milenky medusy, ach medusy,

je havé líbají.
Z korálù berli a pak jít,
kde vládnou sepie,
velrybí mléko okusit,
a ti je nìkdo nalije.
Adieu, adieu, adieu!
PÍSEÒ O SMRTI
Musíme umøít
i kdy se nechce
Hlas umíráèku
umírá Nechce
Perly a drahokamy
vrátíme ivým
jako sebevrah ze dna
bublinky vzduchu
A tak umøem chudi
umøeme prosti
se zlatými zuby
v bílé dásni
Snad je to jen úsmìv
z ryzího zlata
Není to tak strané
jak se øíká
Co je to smrt
A brousí kosu

Kdy kos si zpívá
spí
Spirálo
ach závitnice pruná
Proè pláèete
moje závistnice
kdy kos si zpívá a spí?
STARÁ MOUDROST
V úponcích psího vína
uvázl motýl
Pes zavyl
zazvonila sklenka vína
Dívka se podobá motýlu
koda toho pelu
Kdy v Archipelu hoøí
oheò se zrcadlí v moøi
Jules Verne je mrtev
Nevadí Bláznivé dobrodruství ije
Zakopané poklady
mìsíc a hrùza pøed hady
Nebojte se U nás je klid
a sladkost pohody
List rùe v umývadle
s ruèièkou hodin závodí
Tak klidnì dovést ít
v moudrosti hluboké a hoøké

nehybný krab
v hluboké modrosti moøské
List rùe list rùe
rùová plachtoví loï a její plachty
A plaché dívky studem rùoví
a pláèou
14.ÈERVENEC
Spí ctihodný pan Mirabeau
i historie barikád
v Jardin de Plantes spí marabu
melancholický pták
Ètrnáctého èervence
revoluce a ulice
Pan Mirabeau v své paruce
Marie hraje na housle
Kdo je ta Marie?
Marabu
se kalné vody napije
moudøejí ne pan Mirabeau
Vdy teèe víno z barikád
a rozpustilá Marie
má ráda bary Kdo má barvy rád
frygickou èapku miluje
Kdy nael básník kalanbur
ó kalanbur
bulvár hned smíchem vybuchnul

Peøí si èechrá marabu
Ó Marie! K Jardin de Plantes
vzlét osamìlý marabu
a Mirabeau el bùh ví kam
øíkaje si ten kalanbur
PØÍTELKYNÌ
Letos u naposledy
slavíme vánoce.
Emma a Gisela
drí se za ruce.
Kulatý stùl
a pugét pro sleèny
Stín smutku na tváøích,
hodiny sluneèní.
Malá Gisela
náhle se rozpláèe.
To nejsou zvony,
to jsou mé papuèe.
Já sedím u kamen
a básním potichu:
severní pól, pan Amundsen
sedí tam v koichu.
V plotnì to hoøí.
Ale jak!
Po stropì chodí
rudý plameòák.

Hnízdo má v ohni.
Emma sní:
zakr ho, zakr,
pera mu vytrhni!
Gisela bledne,
hrùza hrùzoucí,
to nejsou stíny,
to jsou pavouci.
Revolver v ruce,
namiø do kouta!
Prostøel to srdce pavouèí,
zabij ho pavouka!
Ne, já ho nezabiji,
já ho znám.
Vidìl jsem v jeho vláknech
tøpytit falený diamant.
Na òadra rùi
za tøi sous.
Pavouk nám utká z pavuèiny
masku do plesu.

PARAVAN
Zpìvák rozlápnul mandolínu
fík plný ávy
Èíòan si narovnává oèi a líbá evropskou enu
v záhybech jeho atu chroupe drak èokoládu
Evropská ena
dvìma rùovými prsty si oèi seikmí
usmívajíc se na Èíòana
v zrcadle snìhové tmy
Mule Vása z porcelánu
s mokrými lilijemi
S kvìtiny na kvìtinu s lodi na loï po oceánu
citronové oèi
Od hvìzdy k hvìzdì napjatá struna
azurová citera moøe
ena se mazlí s vlastními prsy a neusíná
za paravánem.
LUTÉ, MODRÉ, ÈERVENÉ
Hledáme dívku bez pøedsudkù, bez kraboky
v kavárnì mezi èíemi a stébly slámy do nich smoèenými.
Jsou jako chrpy mezi obilím
a chodíme kolem nich po mezi.
Je to jisté umìní,
øekl bych, e je to provazolezectví,

nebo nad námi je propast s plujícími ledovci,
posypanými hoøkými hvìzdami.
Pak pøijde podzim,
není to nikdy nic nového ani zvlátního,
rýma, lípové thé a sedìt u kamen,
pøece se vak Tomu vdycky divíme.
luté, modré, èervené listí v parcích,
dámy v pestrých toaletách podobají se ihned chameleonùm,
jsou to tedy vlastnì mimikry,
aby nebyly vidìny svými maneli, kdy je klamou.
Ach, ten malý, zlatý èerný boy,
ví vecko na svìtì a proto se usmívá,
stojí mlèky u svého liftu jako teplomìr
s èernou rtutí.
Lift padá, lift stoupá mezi patry,
melancholický rùenec
a my jím stoupáme, unikajíce tak milenkám,
které nás pronásledují svými polibky,
a na støechy,
kde kvetou umìlé rùe z nakrobeného vzduchu,
které nikdo nevidí.

PANORAMA
Jelen se vzdaluje, kouø jeho parohù stoupá,
za listem kapradí poslouchejte hvìzdu
a tie, jenom tie.
Talíøe plné ovoce a noci hvìzd,
chtìl bych ti podati tento bronzový talíø
a býti holièem.
Ó kadeøníci,
unavené ruce klouzají po hladkých vlasech,
høeben padá z ruky, sochaø upustil dláto
a v zrcadle zamrzly oèi.
U je noc. Vy spíte?
Rozboøte mìkkost svých peøin!
Hodina pùlnoci. Elektrické lampy.
Tma, svìtlo, tma polosvìtlo
a vizte:
høeben hor èee ktici oblohy
a hvìzdy padají jak zlaté vi.

KRKONOE
Fotografický aparát na køehkém stativu,
kamzík s jediným velikým okem.
Já nejsem støelec, já se bojím,
stokrát ranìný láskou.
Z pramene dívèích vlasy napije se milenec,
vdy jsou to jenom poetilosti, jenom láska.
Øeka nás cestou potichu provází,
kytara píseò.
Smrk rozraený bleskem, rozstøílené okno katedrál.
Nedìste se vak moje pøítelkynì,
jako baterie dìl v hlubokém míru
odpoèívá zemì pod horami.
Kdybych vìdìl jaká slova mne napadnou,
a napadne sníh!
To jenom døevorubec zatne do ticha sekeru
a z hlubiny lesa ozvou se pohádky.
S bohem, Krakonoi, je to tak smutné.
Tvým botám ujídíme èarodìjným krajem.
A nae autobusy voní Paøíí
jako snìenky jarem.

CHLÉB A RÙE
Mezi dvìma poly napjatý svìt
jako oslièí kùe
Mezi dvìma vìcmi ivot chléb a rùe
Svìt zní Bubny znìjí
Pro malé vìci velká válka
Vítìz i poraený se domù navracejí
Jaká dálka jaká dálka
je domù
Dvì hrací kostky dvì kouzelná slova
v kornetu dìjin chléb a rùe
Na pøevráceném bubnu hrejte znova
míchajíce prudce kornet v dlani
Na oslièí kùi váleèného bubnu
pro nai lásku hlad i umírání

BALADA
Mlýn mele bídu,
oèi v pláèi utkví.
Na mrtvém bodì
spí mrtvý.
Buben zaznìl
a pláè jej po cestì støídá.
Na ètyøech mlýnských køídlech
vre bída.
Z bílého fáèe
má nevìsta svatební at
a pláèe,
e pùjde s mrtvým spat.
Jde válka, jde válka,
èas otáèí se bez konce,
jdou zimy, jdou jara,
máje a prosince.
Pluh války hluboko oøe
kvìtnatou zemi
a hladiny moøe,
je v krev se mìní.
Co vzroste z brázdy,
kdy sel jsi krvavé zrní?
Zahømìlo nebe a kupí se vrady,
ale konce není.
Vybuchl granát,

zvednu si prázdnou støepinu
a pøijdu vám gratulovat
na svatební hostinu.
Zvednu ji do výe,
jak èíi na zdraví,
krev poteèe
nám na hlavy.
Pod èernou hvìzdou
ztápí se zemì lidí.
Mlýn trèí alostnì k nebesùm
jako trùn bídy.

STARÉ BOJITÌ
Slunce otáèí stínem vìcí,
vìtrná køídla køehké mlýny lámou.
Jsme v zemi bláznù, pojïme, zatanème
si jednou, dvakrát.
Co na høbitovì tanèit smí se
mezi ivotem, mezi smrti?
Proè ne, proè ne, má taneènice,
v zemi bláznù?
Pìáèek malý v zákopech vonící zemì
nad hlavou z puky má køí.
Usíná naposled ve své helmì,
dobrou noc!
Král padá s trùnu a trùn se kácí,
falení proroci zvedají hlas,
e v jícnech dìl se uhnizdují ptáci
a ptáci odlétli.
Pod cimbuøím vìe stín konì pádí
pro svého císaøe, pro jeho stín.
Jsou mrtvi nepøátelé, jsou mrtvi kamarádi,
jsme mrtvi vichni.
Je to zem bláznù a kdo v ní je pánem?
Vzácné masky, zaèíná karneval!
V gázových maskách nezahynem
v oblacích plynù!
Slunce otáèí stínem vìcí,

zemì je tìhotná mrtvými.
Ji puká, pojïme a zatanème si
dokola!
Je noc, je ráno a v mlhách dní se,
v cárech zahaleni vichni spí.
Je to plá harlekýnùv, zemì, proboøená achovnice,
je to EVROPA.
BALADA ZE CHAMPAGNE
Ve svìtové válce padlo 4.000
francouzských básníkù.
Temps!
Na patøe chutná víno
a víno chutná mi,
øekni mi Josefino,
jak se ti líbí v Champagni?
Tvùj otec byl vinaø,
bylo to ve válce.
U je to dávno, vzpomíná,
jak chodil po vinici v slamìném klobouce.
Na stole stojí láhev
hrdla útlého,
kdy piji, musím myslit na krev,
na nìco stranì smutného.
Jednoho rána
umøel jí tatínek v náruèí,
zaplakala malá Josefina,

ale èas je lék ten nejsladèí.
Byl to den hrozný,
byly jetì horí, pøila válka, pøili vojáci.
Zakopali dìla na vinici mezi hrozny.
Josefino, jetì smutná jsi?
Josefina vyla na vinici,
byla sama.
Potkal ji tam voják: dìvèe èí pak ty jsi?
Vzal ji kolem pasu, zvonil ostruhama.
Josefínin bratr roste jako z vody,
u je dávno, dávno po válce,
Je to prosté  jako otec chodí
po vinici ve slamìném klobouce.
Prohlíí si révu, polohlasem zpívá,
køehké stonky lýkem uvazuje.
Jak jsou tìké plné hrozny vína,
kdy u zraje.
Pøijde veèer, nebe sládne hvìzdou,
mladý vinaø domù vrací se,
jedna hvìzda svítila mu cestou,
a kdy pøiel, bylo jich u tisíce.
Veèeøí a pije mlèky víno,
do novin se dívá a ète potichu.
Èetla jsi u, drahá Josefino,
kolik padlo ve Francii básníkù?
Ètyøi tisíce!
Èím vím je válka vina!

Josefina mlèí. Mlèí se,
chvilkami jen v zubech zazní sklenka vína.
Vzpomíná. Pùl pláè, pùl smích
lehce rozechvìje ústa její.
 Kolik bylo potom ostatních,
kteøí básnì psáti neumìli!

POLIBEK NA CESTU
Krásné dámy líbaly
americké dobrovolníky,
Nezapomenu nikdy
na to, co spatøil jsem v ten den,
drnèela okna katedrál,
vysoko hoøel Verdun.
Hoøela válka jako pochodeò,
stromy do koøenù zachvìly se.
To není obloha nade mnou,
to je okno svìtové nemocnice.
Jako prázdné krabice od konserv
lidé tu rezavìjí a hnijí.
Dívám se støílnou na hvìzdy,
bojuji pro Francii.
Pro Francii?,
Nikdy jsem jetì v této zemi nebyl!
Proè tedy zdvihám puku se zemì,
proè míøím, abych zabil.

Prí na mrtvé,
vytøetìné oèi v závojích lutého fáèe,
hledím jim do oèí,
tváø mrtvého jako kdy pláèe.
Prí na ivé,
vytøetìné oèi ve stínu helmy,
proè tu jsem, proè tu civím,
kdy tak smutno je mi?
Pro sladkou Francii?
Chutná snad lépe ne moje domovina?
Neznám jejich en,
nikdy jsem neokusil jejího vína.
Pro polibek jedné malé miss,
u nás za moøem, u nás doma;
kdy jsem el do války,
dotkla se mé tváøe svýma rtoma.
Podala mi ruku, já ji stisk
a byl jsem ztracen,
já byl tak chudý, mìl jsem hlad,
políbil jsem jí prsten.
Mám jí to vyèítat,
aby mi zhoøkla vzpomínka, chutnající tak sladce,
mám ji proklínat, mám plakat,
nebo smát se?
Jen se rozpoutej, svìtová válko,
hømìte dìla zakopaná v zemi?
Pro polibek jedné malé miss,
budu mlèet, budu nìmý.

JABLOÒ SE STRUNAMI PAVUÈIN
Jablka rumìná
ohnula královský peò jako harfu,
strunami pavuèin jej podzim ovìsil,
lkej a hrej
mùj hráèi!
Z té zemì nejsme, kde zrají pomoranèe,
kde kolem ionských sloupù pne se réva,
je je sladèí
nad ústa øímských en;.
u nás jen jabloò, prudce pokøivená
vìky a plody.
A pod ní sedávaje ten,
jen vidìl snad
paøíské noci, italská poledne
i mìsíc nad Kremlem,
vrátil se domù na ve vzpomínat.
Ve verích
tichou a klidnou píseò, je dala by se hrát
v tìch strunách pavouèích,
já zaslech jsem.
Kam jíti za krásou,
moøe, mìsta a hory,
kam pro tvùj klid tì vlaky zavezou
vyhojit rány, které jetì bolí?
Kam?

Pohledy en
i jejich òadra, je by skolébala
tvou hlavu v bohatý a exotický sen,
tì nelákají?
Hlas, který voní dálkou, zve tì,
tvá zem je malá!
Chce zùstati nìmý,
kdy svùdnì promlouvá k tvé touze?
Je po poledni,
plod jeden utrhnu si na jabloni
a pøivoním si dlouze.
Býti sám,
mimo pláè en a mimo jejich smích,
být doma, samoten,
kdy známá píseò zní mi ve vìtvích.
Pro marnou krásu poetilých en
je koda jablka.

TØI HOØKÁ JADÉRKA
Kosovi Bieblovi
Tøi hoøká jadérka
dostal jsem na památku,
mávám átkem
na znamení smutku.
Na rozlouèenou
tøi zrnka z pomoranèe,
do bílého átku
se pláèe.
Zasadil jsem si je
zalévám je pilnì,
vdy je to poesie, export Italie,
studené domovinì.
Vyrostla. Dobøe!
Jak kvetou nevím,
lutì, èervenì, modøe
kvìtem popelavým?
kvìt plápolající
odkvete brzy.
Na stonku plody nedozrálé visí
jako hoøké slzy.
Kdo to pláèe, èí je to pláè?
Z jader, která jsi mi dal,
mùj pomoranè
vyrostl ale neuzrál.

Vdy není u nás doma
ten vzácný kvìt,
ve je mu cizí u nás
jako led.
Slunce je chladné
zemì je jiná,
rosa padne
a pøijde nevlastní zima
a cizí jaro.
Pøilétlo psaní z daleka.
Kde vlastnì ta Jáva leí?
Vzpomínám na tvá jadérka
a u nás snìí.
Co psáti o tom, kdy to èlovìk nezná?
Na moøi pluje havý ostrov.
Hop, jako opice skáèí slova nìná
na papíøe do strof.
A marnì k uchu zvedám svou hùl z bambusu,
je mlèenlivá, nìmá
a kde bych mohl píti mléko z kokosu,
kdy nae kráva je nemá.
A propós,
nosí tam èernoky na ouku
kvìty a peøí z papoukù?
Jak se ti tedy daøí v mìstì rùovém?
Myslím, e je to vìèná tesknice
mých stromkù za oknem,

je chvìjí se,
kdy cítí padat venku sníh;
tak, v jinou pøesazen zemi,
jsi jedním z jadérek mých
v tesklivém odlouèení.
Vdy musí ti cizí být horká kolébka hlíny,
v ní kvìty houpají se
za zpìvu ptákù uprostøed naí zimy
kdy zmrzne u nás slunce.
Je marno stromky moje zalévat
a marno høáti dechem zvadlý list.
Jen usnout, usnout jako usne had
a najednou se doma probudit,
kdy je jaro!

MOSKVA
Menuet se ji dávno netanèí
a harfa nemá dávno komu hrát.
Vitriny ve starém paláci
jsou náhrobkem mrtvých.
Byla tu bojitì,
zkrvavená zeï Kremlu jetì dnes cení zuby.
Buïte nám svìdky, kteøí mrtvi jste,
pohøbeni do hedvábí.
Poháry bez vína,
prapory sklonìné nad touto minulostí,
meè, který vzpomíná,
komu vypadl z pìsti.
Shnilé prsteny, plesnivý diadem,
colier, která jetì dnes voní.
Rozpadlé roby mrtvých careven
s maskou bez oèí, pohledem smrti a zatracení.
Znak moci, carské jablko, leí tu na zemi,
èervivé a shnilé.
Je konec, je konec pod zlatými bánìmi,
smrt hlídá høbitov historie.
Brnìní, prázdná jako zlaté oøechy,
na kobercích nevídaných vzorù
a empírové koèáry jedou nazpìt do minulých století,
bez koní, bez svìtel, bez pasaerù.

PÍSEÒ O MOSKVÌ
Falené zoubky tvých bání
lesknou se v snìhové dásni.
Fabriky bání
v irokém kruhu.
Kalem na diamanty
a na tvé tøpytivé zlato.
Dneska se chlebem platí
na dlaò.
Dovední klenotníci,
opøeni o své díe,
tekuté zlato mísí
a dìlají kulaté chleby.
Jak líbeznì voní
ten skvost tak chudý a prostý,
kdy na pùl rozkrojený
nese jej matka dìtem.
A zvony kovovým hlasem
zvìstují po celé zemi
hlubokým basem:
Chleba! Chleba!
Zlato nic není!

U MATKY BOÍ IVERSKÉ
Z poboných vìcí na svìtské,
od modlitby a k høíchu.
U matky Boí iverské
je bazar na chodníku.
Leninùv odznak za rubl.
Dej mi jej, dìvèátko modrooké;
mají jej jiní a nikdo z nich nezchudl,
koupím si odznak také!
Obrazy, Lampy, hrnec, podkova,
co vechno èeká tu na nás.
Vypadá to tu, jakoby rána dìlová
zboøila mìácký palác.
Gramofon mlèí zarytì
neumí zpívat revoluèní písnì,
vzpomíná asi doby té,
kdy hrával urozené sleènì.
O zeï tu rapír nìkdo podepøel,
je sice zlomen, ale neumírá,
ta tam je jeho prunost, kterou mìl
kdys v ruce kavalíra.
Hromada starých knih,
ó jaké moudrosti z nich kadá chová.
Zoufalství Dostojevského je v nich,
chladne v nich váeò Pukinova.
Na ruby se tu obrací

minulost, je se nenavrátí zpátky;
chodí tu dìlníci, chodí tu vojáci
a eny s rudými átky.
Pak je tu nìco k zasmání,
je to tak rozkoné a bílé,
hedvábné podprsenky pro dámy
jsou navleèeny na dlouhém bidle.
Zeï Kremlu ponurá a krvavá
posupnì mlèí vzadu,
hned vedle ní se prodává
ta hraèka pro parádu.
Vak já vím, já u vím
na Jeanne ï Arc vzpomnìl jsem si,
jak kráèí do boje s krunýøem støibrným
a meè a krása její hlavu vìnèí.
Ty podprsenky jsou také brnìní
pro dívèí òadra a srdce.
Brnìní lásky, ne je prolomí
milencovy ruce.

MÌSTO LENINOVO
Bývalý palác admirality,
empirová lastura, z které se narodila Venue
s námoønickou èapkou.
Byl to malý zázrak.
To ve.
Velitel pøístavu vítá kapitána z Èíny
tisknou si ruce. Bílá luté.
Lodi nadívané máslem, èokoládou a èajem
kotví nepohnutì.
Je noc. Jako opilý pavouk s køíem na høbetì
obluda chrámu potácí se tmou noci.
V sloupoví, mezi èernými ikonami
duní køik revolucí.
Zimní palác je nabarven krví.
Mramorový sloup magnetisuje mìsíc.
Tekla tu krev. Padá sníh. Rudá s bílou.
V noci to dìsí.
Mìsto na Nìvì. Metropol básníkù.
Na tvých zdech psala avle rudé vere.
Místo slov lásky dunìla tu dìla.
Byla to revoluce.
To ve.

LENIN
Na konec slávy.
Zvìtraly trosky palácù
na prasklých sloupech, je se rozdrolí
na konec slávy.
To bylo Rusko, je jsme spatøili,
kdy zlaté bánì Kremlu hoøely
jak svíèky nad rakví.
A zatím Moskva
na køídlech praporù se vlnila
a její ulice dunìly prací rukou dìlnických,
a stìny pukaly.
Plná hroznù, plná ivota
byla to spanilá vesnice
nad zøíceninou Pompejí
Zatím co dole vládl klid
a smrt,
pod tlapkou koèek mramorový prach
antických sousoí.
V chaise longue
ji tìce nemocen a stár
jak køehký stín a starý strom
spoèinul Lenin.
Blíí se smrt
a zbývá krátký èas,

nìkolik dní slunného podzimu
a zima.
Obrácen tváøí tam, kde hnou
zrcadla Montblanku,
spatøil tváø svìta, vidí Evropu
a zápas tøíd.
Pták sestøelen,
øítí se s úasem do proutí vrb
a v podsklepení bank, kde zkvétají
ty zlaté pruty v sebe stoèeny,
psi, plouící se línì sloupovím,
hlídají dobøe zlaté baøiny,
po bílých arích, mezi ciframi
øine se krev.
Vidí mìsta a masy v pohybu
pøelévati se jako èerný stín
pod záøí svìtel
a slyí píseò, kterou mìl tak rád.
To není píseò milostná,
je sladce zní, kdy noc se naklání
pod okny milenek
(mìsíc se plazí sametovou tmou)
To byla píseò,
kterou zpívali
do uí carù pod okny palácù,
kdy strojní puky tkaly rychlou smrt.
A obraz zmizel,

zmlkl sladký hlas.
Popraek snìhu zastøel jeho zrak
a vidí Moskvu.
Pyný a hluèný zaznìl krok,
to pod kremelskou zdí
pøechází strá
a dìsí Evropu a dìsí celý svìt.
Pak zvedl oèi z hlubokosti snù
a suchý list,
jej stromu orval strom,
snáel se k zemi pomalu,
a spaï.
Otevøte okna.
Bolest oèi zavírá
v pozadí rudých tkanin.
Zvedli mrtvého
a hrob se otvírá.
Je mrtev Lenin.
Davy se hnuly.
Kráèejte potichu.
Spár bolesti se zatne.
Pro smutek svìta,
mùj drahý básníku,
slavíci zpívají patnì.

