Jan Zahradníèek:
JEØÁBY

TÌKOODÌNEC
Kadý rok níe
sklání se hlava tvá,
v tmách andìly tíe
bezmocna svolává.
V sousedství hlubin, ó dnové
s hvìzdami na rubu,
vznesou se podoby nové
z rozbitých kadlubù.
Ji dávno, dávno je s námi
tíe jak pøilba a meè,
ale co mámí, co mámí
a zpod hledí èasna se ztrácí
jak ehnání alu a øeè,
jak hvìzdy a slzy a ptáci?
V DUBNU
Mezi minulostí zlatou a purpurovou
a okrouhlým prázdnem
budoucna, je nemá dosud barev,
já zastavím se v tichu tolik srázném,
abych slyel, jak z lepkavé noci té
list za listem se rozevøíti chystá
a ptáci jsou nedoèkaví zazpívat
v asnoucí rána tak málo jistá.
Abych slyel zvuk ulity pøítí
i vzlykù, i vzlykù, je mrtví u koøenù
znovu by chtìli ve svìtle jara øíci,
a pøece dále zùstat utajenu.

Mezi minulostí zlatou a purpurovou
a okrouhlým prázdnem
budoucna, je nemá dosud barev,
ó zastavte se v tichu tolik srázném!
BEZE JMÉNA
Hodiny, kroky a orli mí,
ó buïte mi pøívìtiví,
kdy v okøídlené podzimy
mé oèi se diví.
Vy, pro nì moudrost hadí zrá,
chvìjte se hoøce pøed jesení 
jde tìstí váné jako hra,
mlèení padá na mlèení.
I bratr strom se rozpomene
a voda - panna ílená,
kdy zdvíhá svoje ramena,
ptáci kdy kratí cestou k ráji
nad naím itím pospíchají,
eptají vechno tak bezejmenné.
KROKY
V dny plné køídel a oèí jdu,
z poètu svých krokù ubíraje,
masky a ptáci v pohledu
a v krocích osud zraje.
Tak rovnodennost bokù en i
úsmìvù jich slunovraty
mizejí nazpìt v èeøení støíbrném
a tmy jsou nad vím rozepjaty.

Ó kroky, vy druhové tíe mé,
vy ptáci na obloze hlíny,
ó kroky mé pøítí i minulé,
ó kroky mé z propastí na výiny.
Jen kolébejte ve mnì vechny dny,
z nich praskavì mé zítøky snìí,
nebe i peklo, domov vìtrný,
kde vzlétly jste - vás zdret lze jen stìí.
V ÈASE
V ty veèery klasù a senoseèí
dnù dávných, jim budoucností jsem,
ó vnoøte se, slova lahodné øeèi,
jak orli k svým koøistem.
Ó lete, kde dosud ztracená vesna
zelenovlasá jde po krocích mých,
e jako støíbrnì slyel bych ze sna
dubnových slibù pøedèasný smích.
A vrátí se znova,
a skøivan zas vzlétá,
aè rùe a èervánek pøestane møíti!
Hlas, který zastaví léta,
jej míti, jej mít 
a zavolat zpátky podzimy vrchovaté,
listí a slzy, jich dvakrát nepoznáte!

NÁSTUP
Naè tolik místa ve mnì najednou?
asnoucí dìti hrají si pod stromy 
Myslete na to, co odchází a pøece
zùstat by chtìlo jako my.
Co vìèné chce býti jak láska a smrt
a do tmy rozsvítit nové podoby,
co v zanícení boí chválu
jak varhany, lu kovù a ptáci vzkøiklo by.
Kolébky zavìené ve hvìzdách
a vechny vánì svìta jak adoní o návrat.
Pod rozzáøenými stromy podjaøí
nebem stejnì jak peklem vech ití byl jsem jat.
A vude kolem - v oèích dìtí, zvíøat a letících ptákù
nevýslovnì sladká a krutá píseò zaèíná,
je tìká, je tìká nástupem srdcí
tato a kterákoli jiná vteøina.
STROMÙM
Obydlí vìtrù nikdy neztiená,
plameny zelené, je náhle vyrazí a
edá hnízda berou na ramena,
a zase øeøavìji pøed mrazy.
Vy harfy záchvìvù, je umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínù spoutat svìtlem svým.
Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy leící jak zvíøe plné tmy,

jak vae ticho zneklidní a zebe!
Zelené tìstí poznat dejte mi,
a v pøilbách svìtla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás ité.
NÁVTÌVA
Dnes odìn v díry své se k tobì vracím, kraji,
do køivek dvou tì zaokrouhliv zas.
Zelená udatenství smrkù vlají
a v lutých strnitích se brouzdá pozdní jas.
A podzim závratný zas chutnám na ponebí,
kyselost sliv a trpkost trnek tvých.
Po bocích tvých minulost klouzá k nebi,
a plankty vìtru zní v plandání zpozdilých.
Z bronzové ktice zahrad prosvìtlených
list hoøce padá v bláto podzimní,
ruce a ústa kdysi narozených
celují víèka krátících se dní.
A já jak masku pøijav tlak tvých strání
jsem dláto vichøic tvých tak pocítil,
e vtisknu tvar tìch povìtrných skrání
a drsnost tvou  do roztouení chvil.
HRY
Chtìl bych být pískem a pøijmout stopy
vech vaich krokù, slunných her,
chtìl bych být vìtrem a smazat stopy
perutí alu vpodveèer.
Ó rty a ruce skrze listí
let dávných sotva spatøené,

snad najdu jetì ono listí
a teplo kdysi cítìné.
Snad hvìzdy budou rozsety,
kde si teï pro nadìje hrajem,
kde zrakem mým jak svìtlým hájem
jdou zlatovlasé chvíle ty 
Vak dálko, výko, podzime,
co jsou to jetì oèi mé?
HÖLDERLIN
Tvé vlasy vlající jak ílenství
ji vítr necuchá a neeptá ti hynem.
Jak tenkráte let perutí se chví
nad Mohanem a Rýnem.
Jara se vracejí a podzimy
od kvìtù k plodùm jdou zde po severu.
Kdy svìtlo vln a køídel mizí mi,
tvá slova rozsvítí se v eru.
Nebo ji dávno jako ty
hledati vyli jsme Helladu sladkodechou,
kde naveèer kraj rajské tesknoty
zlatì se vine za stromy a støechou.
Zem, psána v boí mlèení,
hovoøí povíváním vzlykù.
Tak v oèích ptákù ètem své urèení,
tak v stáncích dìtství, v krocích taneèníkù.

CESTOU
Jsou shluky stromù plny svaté tísnì,
suknice dálek sluncem prohøáta,
o loòském listí pramen mluví pøísnì,
ó snad se bude líbit píseò ta.
Své sandály tak na chvíli jen zouti
a setrvati v srázném utkvìní 
Tu píseò èasu, která jindy rmoutí,
se moudøe daøí zpívat prameni.
Kam pro tíhu svou více nemohu,
má slova ohòová a aspoò jdou,
a kovovì mi zobou oblohu,
kdy nové kraje na staré se vrí,
kdy na vsi rozhozené namátkou
a na stoleté lesy teple prí.
DOMA
Na známých místech známých vìcí drúzy,
kde prvnì vzhlédla v opiovou vý,
kovový um tì kolébá v tvé chùzi,
den kterýsi v svém dìtství zase zøí.
Tu ovoce ji dávno natrhané
v tmì mateøské ti zaène vonìti.
Roj holubù zas purpurovì vzplane,
kol snìní tvého zvolna poletí.
Vìtrné humno  skøivan v modro taje 
tvé okøídlené oèi okouzlí,
zpìt letí srpny, prosince a máje
a horeèkoví ptáci rudì spí. 

Z let zvolna minulých ti kohout zpívá,
bodlák, druh støepù, na rumiti plá,
nerostným tichem plují mraèna sivá,
z úpìní veho vzela mladost tvá.
K JARU
Zdvíhá se vítr jiných dní,
mír ojínìlých ratolestí
o stìnu ticha støíbrem zní.
Co ve mnì horké jetì  jde
v chlad nìhy vichrné se vznésti,
vak fontány neøekly jetì ve.
Neøekl vechno sivý al
a také radost zlatoústá,
kdy vítr jsi jí zpívat dal,
jej v nìmých kusech vrací zhusta.
K slavení já vak zrozen jsem
a vsazen ve svìt jetì nehotový,
fontána, al i vítr v nìm
i radost budu  a ta poví.
ODCHOD
Kdy jeden ivot zhas a druhý objeví se,
ó napnìte se tmy a plachty povìtøí
a zaneste mne tam, kde pod nebesy chví se
sen, jej jsem nedosnil a jeho uetøí
a jeho uetøí pro chvíle alující
mùj milosrdný èas, má slova blouznivá 
Tam vítr s oblaky, ílení hudebníci,
na srdce bubnují a píseò tesklivá

zní na rtech kamenných, z nich promlouvají léta,
tam melancholii jdou z bílých rùí pít
dni lásky bázlivé a èas a vítr splétá
sí modrou prùzraènou, ji mono na vem zøít 
Jdou jinam cesty mé, vak plameny a ptáci
i zde se øadí v ik a hlína stvoøení
pod kroky en a dnù a pøipoutána k práci
lká vìènì strádajíc a nezná prodlení.
SLOVA MRTVÉMU
Vnuknutí mladá, spící ve vìtvích,
mnì eptají o mìkkých krocích tvých,
efébe, peruti, je teï jsi stínem,
hvìzdám i èervùm blízký v svìtì jiném.
Tam andìl, tepna svìtla, z tebe vlá,
zde cvrèek, herold ticha, mne se ptá.
Tam kováø stálic leí u koøenù,
zde vìtve své nad jejich spletí klenu.
Zde podzim, snítka vøesu na horách,
a ve, co zemì spìchá zmìnit v prach,
o tobì vypráví svým alujícím pádem,
na nìj jak na køídla tvé jméno kladem
Zde ve, co hyne, rozkazujíc dí:
oblaka, vítr, pták a souhvìzdí.

RUCE
Nevím, kam vábí bdìní má
ta nevýslovná touha møíti,
veden tìmato rukama
a za smrt jíti.
Pod kadým slovem hloubka je
 pták zalyká se v dusnu lesa,
hledí, a vítr vstávaje
z atù pøesladké údy tesá.
Ó ruce, které záøíte
osudu mému rozsvícené,
dvì snítky zpola rozvité
na svahu svìta uputìné,
krajinou kolem kdybych byl,
dálkami bych vás obtíil.
VENKU
Kdybych byl stromem,
místo svých lehkováných cest
jak výkøik rozpjat mezi nebem, zemí 
Kdybych byl vìtrem,
víc bez domova jetì, ne jsem nyní 
Kdybych byl detìm
a pila ze mne tma úst nesèíslných
Kdybych byl ptákem,
pro svatý neklid svùj dvì køídla maje.

NEKLID
O co mne uhranulo v mladém lese,
tam kde jsem vèera pod modøíny stál?
Nad spletí vìtví, jimi vítr tøese,
neklidný mìsíc kamsi pospíchal.
Skloò se a ke mnì, teplý, mìkký vìtøe,
a k trávì sesterské, kde mrtví spí,
vanoucí dálka a mi s èela setøe
svìtelné kapky lichých úzkostí.
I mne pod erým køídlem Lucifera
daleko odtud stesk a zmatek jal
a zahnal sem, bych za veèera
pahorek, topol, tmu zas uhlídal,
a do vlasù mi zase napadaly
støepinky ráje se stromù, je spaly.
PER AMICA
Jako vítr vela v dny mé srázné
na rtech z bokù vázy blahozvìst,
co je temné jetì a co vázne,
zaraenì ptá se tøpytu hvìzd.
Laskavec a rùi svázali jsme,
rozlomili chleba pøátelství 
pøijdou výiny tak chladnì pøísné,
pøijdou propasti, kde krutost spí.
Ale já, jen tolik touil k matkám,
k tmì a k pøíbuzenství s lilii,
v pøísné touze, závrati má vratká,

co se o tebe zas rozbiji?
Zlatý jazyk ticha tebe eptá,
léto s toulci bleskù tebe zná,
jde mùj stesk a nikoho se neptá 
budi, budi, budi slavena.
UOVKA
Spí, mrtva je uovka v upolínu,
má barvu pláèe její zvadlá ple,
a na ruce jak padá zeleò stínù,
na køídlech milovat, ó pova teï.
Tak s hlavou nazad obrácenou døímá,
jak mrtvé dny se nazpìt dívají,
má barvu øek, a nehledìt u zpøíma,
hle, dávná marnost rozkázala jí.
Skloòte se, sosen sloupy jantarové,
sudlice trav, kde mihla se v dny nové
nit støíbrná, ji sotva postøehls.
Dbán výek rozbit, tuhne draslo slz
Má barvu pláèe, øek a mokrých stínù,
spí, mrtva je uovka v upolínu.
V CHLADNÌJÍM VÁNÍ
V odìní tìkém tìchto chvil
na srdce housle deù hrály,
ze sklenic, je jsem nedopil,
rubíny v mokré edi plály.
Rty nelíbané do mé tmy
jak okraj nebe hovoøily,
jak za slavnosti pod stromy

ruce, je síla, teplo byly. 
Pokuitelská moudrost zlá
tam posléze mne navtívila,
ta uhranèivá Sibyla
vzala a nevrátila.
Teï na smyslech pynì leí mi
krása tak sladká odøeknutím,
prokøehlá jara a podzimy,
na vodách plachty vìtrù vzdutím.
A na vem jak ostøí se tøpytí ty,
prachu mých snù i jasný chlebe,
má krutosti, sílo, mé návraty,
v chladnìjím vání výspo nebe!
ROVNODENNOST
Zèernaly vìtve ve vìtru, jen pálí,
z okraje noci pták se ozývá,
leká snad jaro høímající z dáli
v panenství èistá, plachá, tesklivá?
Krajiny známé ze bdìní a ze sna,
kde prázdno polí støe se do hnìdi,
a nachýlí se ití mé, a klesna
znám tìstí tìch, kdo jetì nevìdí.
Pak svìtla pùl a stínù polovina
jak palma ta, je tanèí nad hlubinou,
ké najdu úpìní tak zcela jiná
ne ta, co hnìtla krystaly mé dosud,
ké nebojím se bázní snù, je hynou,
kdy kdosi drí rozsvícen mùj osud.

POVZBUZENÍ
Jen vzpomeò oné lehkostí,
s ní k výi stoupá pták a dým,
a braò se krutým vnuknutím
své jetì tìké radosti.
Zvlá vzpomeò si, kdy plný dìr
se pod hvìzdami prostírá
a z en a voní, které zná,
nevane ádná vpodveèer.
Snad smilují se nae dni
a chvílím zaobleným v plod
nutnosti naí bez náhod
pøidají sladkost poslední.
Co je to pro nás, srdce mé,
e bolestí jsem rozorán?
Já zachvìji se jako lán
v krajinì svìtlem zpìnìné.
Aè s praskotem se zøítí krov,
a sníh se sype na mùj chléb,
tím svobodnìji, bez kleteb
pak rozletí se ptáci slov.
A zobat budou z blankytu,
hukotem lesù, povodní,
ó srdce mé, a hlas tvùj zní,
vak samo zùstaò v úkrytu.

STARÉ VÌCI
Jak pøilby králù pynily se kdys
ty staré vìci nyní zavrené.
A kdekoli z nich kterou nael bys,
nezahazuj u tøikrát zahozené.
Èas plný bouøe kdysi vanul z ní,
teï zastaviv se rezaví tam plae.
Má barvu cest a kusy starých dní
a starých vìtrù nese a v dny nae.
K své chudobì a noci postav ji
a poslouchej, co mlèíc øíká pøísnì,
pro toho, kdo v ní vyhnán, oslav ji,
jí vìnuj spánek, víno, chléb i písnì.
PØED BOUØÍ
Jak luté ovsy náhle zesinaly
pod èerným stanem vody visuté.
Pod bièi bleskù skelnì zapraskaly
výiny k zemi prudce sehnuté.
A dole klas a strom se rozevelí
v pøiznání cudném k havé ízni své.
Osiny sucha v mízách øeøavìly
a klesla køídla v tíze drolivé.
A pruty deù v zemi zakoøení
veèery køehèí neli fontány,
a stvoly pozdvihnou se v tenkém chvìní
a vùnì k barvám budou pøidány,
jak pùjdu asna, v kapkách poznávaje,
co ve mnì padá, lká a dosud zraje!

ZASTAVENÍ
Vítr krutì pálající zleva
v trýzni tøíbivé jak údìl dán.
Jednou jím jak od penice pleva
budu oddìlen, a øekne Pán.
Znavila se stébla tøtiny bdící,
nikdy neustave v klanìních.
Snad mi bude usouzeno øíci,
co to kdysi promlouvalo v nich.
Prut mé krve prudce ohýbá se,
iky ptákù zanikají v kráse,
ach, jak jetì tøeba dlouho jít?
V lutý veèer plný alování
náhlá rùe nade mnou se sklání 
kosých slov a zátí zbaven ít.
VÍR
Jaké bohatství  nemíti,
a pøece veho pánem být,
ó jaká sláva krouiti
kol slunce bezuzdnosti své,
kol slunce poslunosti své,
vytepat z prázdna hvìzdu tít.
Kam dosáhne mùj zlatý vír,
strhovat oblaka a ptáky,
strhovat masky s tváøí zlých
a v letu mìnívat je v ptáky,
ó jaká sláva nahý tøpyt
rozatý za vodami oèí.

Profily plné hudby tam
do prázdna mého vtisknuty
a nìkdy se v nìm octnu sám
sraen køídly, je vìtí jsou
ne vìtrù vání.
V nìm stromy mohu mít a dùm
a listí bude støídat èas,
spì zvonù, výek opium
a poledne se vejdou tam.
Tam nìmost ryb a vìtrù adonìní
skládá se v ticho okrouhlé,
ó ústa, je je v slova mìní,
ó tìmi slovy pánem být,
jaké bohatství  nemíti.
Jablko èervené i beze mne
a moøe dující i beze mne,
ó jak jste nenávratnì mé,
ó jaká sláva krouiti
kol slunce dychtivosti své,
vytepat z prázdna hvìzdu tít.
PROSBA NA PØEDMÌSTÍ
Noc eredná se po pøedmìstí sráí,
pás Oriónùv nad høbitovy plá 
dnes peruti, je cestu v modro váí,
bych zapjal v chtìní zaleklá.
Prosící vody, kde u prosby není,
vlahost jejich vem vypráhlým,
tmu vnitøka rùí kolem poranìní
a vnitøek bouøí popøál bych zas mdlým.
Vìtry bych rozpjal, jejich silou sytil

íznících ízeò, laènost laènících,
novostí hvìzd bych omrzelým svítil,
pøíteli ohni teskné svìøil bych.
Zvuky, je vidím, barvy, které slyím,
kamarád jejich, mám je tolik rád,
ty ale pøál bych k cestám stále tiím
vzneené dui za pøevzácný at.
BAREVNÝ ZÁVOJ
Jako ten, kdo z oblièeje snímá
svého spánku pøíkrov nezjevný,
oèima tak potmì asnoucíma
rozhrnul jsem závoj barevný.
Jako nìèí tváø a moje touha
svìtlo splývalo zde s pláèem vod,
mezi nimi podoba jen pouhá,
sloupy zdvíhaly se bez náhod.
Slyel jsem jich prosbu nesklonìnou,
jejich køiky zpola vìdomé,
zøel, jak vzhùru s lehkostí se klenou.
Ne ji bolest, ale opojení,
které tanèíc ve hvìzdu se mìní,
budi osten mùj a køídlo mé.
NA ZEMI
zákony, souhvìzdí a èísla
se rozsvìcují do mé tmy,
i silou, která vrchol sèísla,
okøeje koøen pod zemí.
Marnosti krásná, marnost nejsi,

chudobo, bylas bohatstvím,
v tvar obzorù se vzduly lesy,
jdou mrakù stáda krokem svým.
Ve ijící se spíná v kruhy,
balvany bludné, írný lán,
a k nohám císaøovny duhy
alostí dme se oceán.
Vak dosud neøekl jsem dosti,
tmy skryté jetì v poupatech,
hosana ptaèí na výsosti
mne poslouchati dále nech.
Tak øíkám svému ilobití
a svému dechu jetì ne,
z budoucích pramenù chci píti,
dny poznat v trávì stulené.
Ve ijící se spíná v kruhy,
hrajíc vdy o polohu vý,
a k nohám císaøovny duhy
pláè padlé Evy uslyí.
Hle, dosud neøekl jsem dosti,
co zasel jetì nesklidiv,
hosana ptaèí na výsosti
mne zkolébává v nahý div.
PAKÁL
Nebude dlouho tak 
zelené kouøe stromù se snesou k zemi,
nìha vloèek se v sasankách vrátí,
a kde sklenìným prázdnem potok el,
listnatý prostor hlavu skloní
nad chvíli mou i tvou.

Teï u pat køíe se fialky rozvonìly,
v pøedpeklí lesa zapípal pták a v hlase tom
tak z nièeho nic je rozpjato prázdno
pro koatý vítr a vùnì nebetyèné,
a zase 
dny poplynou kolem nás jak zelené sály
a zlatá dychtìní klasù se budou tøást,
a v pokøiku rackù, v kataraktech mízy
zazpívám díky - u srdce hroty dýk.
VÝZVY
V azurový palác výe
ptáci vzlétající tie,
kvìty zahledìné jinam 
zavzlyknutím áv, je volá,
zasaen a zlákán zpola
k vám se na stonku svém vzpínám.
Jen se odhodlej a zøekni 
vìci lkaly k branám smyslù 
harmonie zazní k èíslu,
k hlasu dáme slova svá.
Jen se odhodlej a zøekni 
bude plout jak hloubkou leknín,
v pøítomnosti vech tvých ztrát
budeme tì kolébat.
Barvy vykøikly jak ptáci
a z nich lu tak plná slávy,
tkajíc vìènì zlatohlavy
naich krajin líbezných,
vznítila mé úèastenství,
strhujíc mne jako enství

v závra slastí slíbených.
Nad loukami, které vlhnou,
zvony objaly mne vlnou
èistou tak a ohnivou   
Z krajin kovù, zrání, vedra
v oblast kukaèek a modra
jaká odhodlání jíti!
A si bloudím, jen kdy najdu
nový záchvìv harmonie,
z které krása vìènì pije,
a se v palisádách lesù
otvírají brány dìsu,
slyím: jen se odhodlej a zøekni,
bude plout jak hloubkou leknín.
Úasnìji ptáci letí,
od hvìzd dolù do podsvìtí
prostor sklání svìtlou hlavu.
al nesládne v ovoci,
dolehne ti do nocí
hukot vesmírného splavu.
Z DÌTSTVÍ
Pláèem luny zahrady se èistí,
mraky plují do budoucích dní,
prùvod stromù bez ptákù a listí
kráèí jarem v soumrak pøedjarní.
K tváøi nejmeních se krásnì blíí
luté svity, celá nebesa,
vlasy en se na nì kladou s tíí,
pøítí bázní ruka poklesá.
V pláti vìtru pøicházejí mui,

sunou se jak osud zahradou,
zapnouti se takto do okruí
síly a pak hnísti hvìzdu svou.
Avak pøísvity èi andìlovy
prsty namoèené do èasu
kreslí cosi v soumrak liliový,
e se dosud chvìji v úasu.
MASKY
Pro astná pokrytectví svá
kraboku na tváøi si nesetu,
kdekoli jdeme dva a dva.
Vak jednou èímsi vzrueni
ztratíme masku mámení.
Svléká se kající se had,
do trávy padá maska z bláta,
zøí rùi blankyt polykat,
pták k ráji chvátá.
krob kraboky u tìsný je,
porcelán oblohy u praská
a vzduchem pluje harpyje
a vzduchem prchá harpyje 
tvá vlastní nejkrutìjí maska.
NAHOØE A DOLE
A k hvìzdám dosahují ruce mé
a vude bdìlost moje rozsvícená,
na høbetech ryb a vln tam klesneme,
kde rozplývá se strom a ena.
Vak vzhùru stoupat jako bez váhy

a zøíti krásu, jak se rodí z pìny,
neznámo pust a mraèen pøes prahy
sahá a k dnùm rostoucím do promìny.
Nahoøe  dole, jak je milovali!
ly do tmy tváøe, krajiny a léta 
za vemi ptáky na cestu se dal,
klesaje jako ten, kdo znovu vzlétá.
DVOJZPÌV JITRA
Noc Atlantida do dne propadá se
a iky ptákù zanikají v kráse.
Nad svatou nutnost naich konání
listnatý prostor hlavu naklání.
Potlaèiv v sobì temné, malicherné,
hle, patøím zase mezi vechny vìrné,
kdo chutnávají pravé zákony.
Zelený vítr pohnul plátìm krajin,
nad tajemstvím se vlní závoj Májin,
z tmy hlíny klíèek prodírá se k svìtlu,
slunce, král stínù, zdvíhá zlatou metlu
a øeøavìji rudì záhony.
V trávì se rozsypalo nebe nocí,
sly svìest veho zpívající v krocích.
Vak dosud teskníc vpletena je v listí
má mylenka a ptáci rájem jistí
obrazy výek pijí z kaluin.
Hle, zaèal den a rùe a i blín
se stejnì otáèejí po jase,
due mlh k øekám nachýlila se,
z nebeských letohradù do koøání
napíná se vod sladké kolotání.

Jak nitro andìlù se vzedmou vùnì
a celá zem, oslice Balámova,
poslouchajíc zaèíná vìènì znova.
Vak jako èerná vì se hrùza v oèích tyèí
vech tìch, kdo tady nechtìjí být nièí,
den za noc zamìnive nyní jdou,
ké andìl rozbije jich masku zlou.
V povìtøí povívají modré stuhy,
halí se zem v plá císaøovny duhy.
ZPÌV O VÍNÌ
Tak mnohý Babylón pyný u strmìl
z ohbí støíbrné øeky, kde je?
a hlinìná sláva Ninive mnohých,
skvìlost visutých zahrad, kde je?
Jen nocí visuté sady se skvìjí,
jen listnatý vítr a víno je vìèné.
Mìsta kojená vlèicí zala
a slunce zapadlo nad øíemi,
nad kterými svítilo stále.
Sloupoví chrámù kdys hrdých v prach klesla,
jen stromù zpìvavé sloupy vdy znova
se nad námi klenou, jen víno je vìèné.
Atlantidy se do tmy potápìly,
bùh ohnì Pompeje popelem zasul,
nerostné ticho z mìsíce sálá a mnozí
pøeli u hranice dýchajících.
Jen ptáci nad námi letí jak døíve,
veèer a víno i nadál jsou vìèné.
Jen víno zùstává stejné, a Boe; i láska.
Vdy vý se po sloupu svìtla pne réva

a na ker své krve ji roubujem stále.
A nae kroky a hodiny odhodlání
jsou z tée látky jak hvìzdy a víno,
jak víno los ná je k promìnì urèen.
UNISONO
Po setmìlém listí krùpìje zachøestily
a já se propadal,
zda ivot èi smrt jsem nevìdìl v té chvíli,
dozníval ohnivì mùj al.
Jak v hodince smrti celý mùj ivot spìchal ke mnì,
svou minulost doznìlou sotva i pøeèistý list
budoucna nepopsaný kroky jsem zahlédl temnì
a byl si jím jist.
V obrazech stoupajících z podvìdoma
kadý mùj pohyb a smích
se zrcadlily v krajinì u nás doma
z moností po pøedcích.
Ticho. Umyté nebe se usmálo prudce,
kvìtiny ve tváø lehly mi,
oblaka letìla rychle, a zdvíhaje ruce
já stanul pod nimi.
Zda ivot èi smrt teï nevìdìl jsem zase,
vak vlastních svých pochyb zdìsiv se,
já obrátil se po bezústém hlase,
jen øek mi ve:
Nohy v tmì koøenù a èelem hvìzdné práce
jsa vdycky úèasten
pro náhrady sladké se nauèit ztrácet
a zpívat jen.
Kdy oblaka jdou a ve svìtì jiném

se obrazí hrùza a krása a høích,
osudù cizích se dotknouti vínem,
mít podíl v nich.
Být zajedno s nimi, kdy vítr v bubny bije
a vesmír se nedoèkavì zachvívá.
Od propasti a k hvìzdám tvùj pocit obsáhlý je
a v kadé snítce tvá úèast vánivá.
V SRPNU
Pach hoøkých mandlí z olí loubí vane,
drsnatý výdech zemì rozprýskané
se v stéblech tetelí a pískot komárù
se nad baøinou ztrácí v bílém poáru.
Pod straným burácením slunce, svìtla tíí
hle, krajiny jak ovce jdou teï k støíi
a zlaté rouno penic, ovsy støíbrné
ohnivá ocel encù rozhrne.
Cesta se ztrácí do vesmírné trati,
øinèení øebøinových vozù do závrati
mé zní a praskot loukotí a skøípot os
zas pod plností sténá, mluví hudba kos.
asnoucí tesklivost ty èasto zmáhá,
kdo venku jsou, kdy zmizí noèní vláha,
kovový elest tøese lupením,
brání se klasy zasyèením zlým.
To chvíle ta, kdy úpím v stejném tlaku
vysokých pecí krajin bez oblakù,
pod dechem stralivého Pána hnu,
sám vydávám se ke støíi svých snù.
To chvíle ta, kdy hvìzdy vzdálené jsou,
od obzorù se hnoucí vánky nesou,

co ve mnì plytké, èeho jenom pùl,
a rozruí tìch árù oheò, sùl.
Ji odela ta spanilá lilie bílá,
je slávou chladivou mé èelo ovìnèila,
nemilosrdí árù zlých jsem vydán napospas,
bych naposled v mylenku ztuhl, vydal klas.
VÝKØIKY
Tobì, mùj vìtøe, vanouti dávám zde
a tobì, obilí, v mých verích se vlnit
a tobì, cesto, aby ses vinula mezi slovy,
otevøená, svobodná, královská.
Vám, roviny zkropené vesnicemi,
vìe a topoly, mou mylenku kolébati,
neklidnou, kdy místa u nemá ve mnì,
vám, horstva, je pøes obzor jdete jak velbloudù stáda
k studnicím ráje, byste vzala mne s sebou.
Vak tobì, slunce, hnout nad klasù armádami,
kdy pracují k zrání,
a tobì, vichøice oøi s høívou vlající,
bys klusal, a praskne skoøápka ticha
a bouøe pták vzlétne. 
V kadièkém stéble se tetelím ztien a náøek mùj
z vás, nástroje zøídel a vìtví a ticha, se Hnouti bude,
v plameni láska má a bohatství mnohé
z pokladù prázdna plyne mnì.

ZPÌV NEDOKONÈENÝ
Pozdravuji tì, chudobo,
pozdravuji tì, bohatství,
a vám, kdo zpíváte zpívajíce,
a vám, kdo stoupáte stoupajíce,
pøipomenout bych znovu chtìl
dny, jich otìe vypadly z rukou vám.
Ó vzpomeòte!
K nohám en se lísaly oceány,
jich lokte zdvíhaly prostor tmy plný,
a jak jste tøeskutým tichem li,
z mléèné dráhy úsmìvù jejich
nebeské moci k vám promlouvaly.
Teï slyte, kam ptáci volají zpìt,
kam ikmé obrazy rokù mizejí zvolna.
Snad moná spatøíte jetì tam z ohbí
stromy mladostí své a odchodu plni
budete laskat tam v náruèí kraje
tváø tekoucí vody, je spìchá jak vy.
Snad nadarmo bylo úpìní vae
po cestách pøímých a dáno vám jetì
tìit se z èasu, jen v prstenu let
se otáèí jak váza útlého boku,
pøináeje obrazy známé,
tak známé, e jich u nepoznáváte.
Jetì jste nevyli z tíhy, aè dlouho
cesty jdou jinam a kovový osud
a osten hvìzd vás vybízí výe.
Aè z temna jste nejednou pøeli
k støíbrnému útvaru èistího citu,

pøece byl návrat a nakonec vechno jak døív.
Hle, akvarel krajin, a neøekli byste,
co tíhy se skrývá v letech, je prýtí
z edivých hnízd, co tíhy v kývání bøízy
i v svobodném vìtru, jen obrací listím.
Jak tvrdoíjnì se vzpírají kvìty,
a co teprv krystaly, hvìzdy a láska!
Láska.... Jak dolehla krutì.
Vechno, co plaché a nìné v nás bylo,
prchalo v laních a zùstalo dusno.
Listí tiplavý pach tak opojnì vanul,
jeèmen syèel jak hadi a mámily áry
zrající výhnì, v ní úèast nebyla dána.
Tak blízko jste mìli k matkám a stínùm,
vak al vá se vzpíral chladivé nìze
tìch vìèných, a nemaje podoby jetì,
kladl se na ve jak veèerní ero.
Daleko zdál se pamìti rozbøesk
i lampa, je plála za zpìvu sestry.
Teï dlouho je jinak. Mezi vá dech
a prvotnì temno je napìchováno dní.
Co skryto jetì uvnitø vás prve,
teï se souhvìzdím stalo èi stromem.
V chladnìjí vání se naklonil vesmír
a najednou tolik plavého èasu.
Nádhernì jako prach zemì hnou hvìzdy,
jak námaha sládnou vùnì a hlasy,
z blaených nejistot stoupají rána
krystalù, kvìtù a hlav.
A vy v nebezpeèí se vrháte dále,
v nìm útoèitì majíce povdy jen.
A jak byste vechno poprvé zøeli

èi ve se mìlo hned skonèit, tak snanì
hlas kukaèek volá a eptají stromy.
Pás Oriónùv nad dálkami
i ve vlasech pampeliky chmýøí
u dávno stejnì je drahé vám,
e neznáte mnoství slz, je by je
vyváilo, a dokud je èas,
na køídlech tkvìt
a milovat
vám bolest dává
Vak zpìv ten kdo dokonèí, mùj Boe?

