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PÕSE“

PojÔ! Smutn· flÈtna tÏöÌ
v zeleni spÌcÌ sad.
PÌseÚ z vöech nejklidnÏjöÌ
je pÌseÚ honc˘ st·d.
VÌtr je st·le tiööÌ,
dub spÌ v zrcadle vod.
PÌseÚ z vöech nejöùastnÏjöÌ
zn· zpÌvat ptaËÌ rod.
KÈû radost st·le vÏtöÌ
v l·sce n·m oûije.
PÌseÚ z vöech nejkr·snÏjöÌ
pÌseÚ o l·sce je.
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JI N O ä S TVÕ

V tÏch dob·ch vzd·len˝ch mÈ jit¯nÌ pohody
jsem chodil snÌt do LucemburskÈ zahrady,
kde öepot v hnÌzdech znÏl a v pustÈm stromo¯adÌ
stÌn se sluncem si hr·l jako dva psÌci mladÌ.
Zamyölen, citliv˝, leË poöetil˝ tÈû,
j· p·tral, hledal jsem ñ koho? Snad uhodneö,
ûe HÈbÈ, Venuöi, nymfu, kter· laÚ ûene.
CÌtil jsem jara dech v svÈ duöi roztouûenÈ.
Cosi mÏ l·kalo. Bloudil jsem. Kr·snÈ je,
kdyû v cherubÌnovi procit· Des Grieux!
” ûeno! Ko¯it se a nemÌt o tom zd·nÌ.
Jak jsem byl necudn˝ v tom ËistÈm vÏku zr·nÌ!
Jak Ëasto op·jel se m˘j zrak nahotou
p˘vabn˝ch bohynÌ v stromovÌ ukrytou.
Ty oblÈ tvary tÏl jsem pozoroval zd·li
a vöechny sochy ûen mi v parku pat¯Ìvaly.
MyslÌm, ûe nejednu jsem si i rozhnÏval.
»astokr·t ˙zkost svou jsem p¯ec jen p¯ekonal
a, pln˝ odvahy, nicmÈnÏ ukryt v stÌnu,
odhodiv algebru, nemysle na latinu
a z vÏdy veliËin pramal˝ maje strach,
pod sochou nejednou jsem st·val v horeËk·ch,
na v·nek Ëekaje, aû p¯i h¯e neposednÈ
ten mramorov˝ öat DianÏ n·hle zvedne.
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STA R ¡

P Õ S E “

O

ML AD›CH

»ASECH

J· nemyslel jsem na Rositu,
s nÌû jsem öel jednou do lesa.
My rozpr·vÏli v tichÈm skrytu,
vöak o Ëem ñ vÏdÌ nebesa.
RoztrûitÏ jsem kr·Ëel lesem,
chladn˝ jak nitro blÌzk˝ch skal.
O stromech, kvÏtech vypr·vÏl jsem.
JejÌ zrak ptal se: A co d·l?
V perlu se mÏnÌ kapka rosy,
spleù ml·zÌ v drobnÈ deötnÌky.
J· öel a poslouchal jsem kosy.
Rosita ale slavÌky.
J·, öestn·ct let, tv·¯ plnou stÌn˘.
A ona dvacet. Zrak jÌ pl·l.
Rosita zpÏvu slaviËÌmu,
j· kosÌmu jsem naslouchal.
Rosita p¯Ìm·, pln· kr·sy,
pozvedla bÌlou paûi svou
a moruöi pak utrhla si.
J· nez¯el nic, jak öel bych tmou.
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BÏûel tam svÏûÌ potok v mechu,
jenû nad samet byl jemnÏjöÌ.
A p¯Ìrodu v milostnÈm vzdechu
tam öumot strom˘ konejöil.
Rosita st¯evÌc odloûila
a noûku prost˝m pohybem
do ËirÈ vody pono¯ila.
J· nahou noûku nez¯el jsem.
NevÏdÏl jsem, co jÌ m·m ¯Ìci
a lesem slepÏ bloudil jsem.
»asto jÌ ˙smÏv zvlnil lÌci,
nÏkdy se snoubil s povzdechem.
NevidÏl jsem, co kr·sy mÏla,
aû kdyû jsme vyöli z lesa ven.
ÑUû nemyslete na to,ì dÏla.
Od tÏch dob na to myslÌm jen.
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PON ÃVA D é

MO J E

RTY

PonÏvadû moje rty pily z tvÈ plnÈ ËÌöe,
ponÏvadû Ëelo mÈ tvÈ ruce laskaly,
ponÏvadû Ëastokr·t jsem s·l do sebe tiöe
sladk˝ dech duöe tvÈ jak parfÈm ztemnÏl˝;
ponÏvadû umÏl jsem rozeznat ve tvÈm hlase
srdce, jeû halilo se do slov tajemn˝ch,
ponÏvadû vÌd·val jsem plakat nebo sm·t se
tv· ˙sta u m˝ch ˙st, tvÈ oËi vedle m˝ch;
ponÏvadû z·¯il mi nad hlavou okouzlenou
paprsek hvÏzdy tvÈ, ach, lehce zast¯en˝,
ponÏvadû v ûitÌ mÈ zapadl svÏtlou zmÏnou
list r˘ûe p˘vabn˝, jÌmû kvetly tvoje dny,
j· mohu ¯Ìci dnes nad lÈty uprchl˝mi:
PlyÚte, jen plyÚte d·l! J· nebojÌm se v·s!
Nechte si kvÏty svÈ, jeû mizÌ kaûdÈ zimy,
kvÏt, kter˝ v duöi m·m, nezniËÌ ani mr·z.
P¯ekotn˝m letem sv˝m mi poh·r nezvrhnete,
jenû, pln˝ po okraj, mne vl·hou oûivÌ.
J· v srdci oheÚ m·m, v·s nen·vist jen hnÏte,
j· v srdci l·sku m·m, vöak zapomnÏnÌ vy.
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J¡

PÿEM›äLIV›M

SNÕLKEM

B › VA L

J· p¯em˝öliv˝m snÌlkem b˝val,
ona neklidn˝m pt·Ëetem.
JejÌ l·ska byl hluËn˝ p¯Ìval,
m· spÌöe tich˝m öepotem.
Kdyû vzn·öel jsem se na nebesÌch
v z·vratnÈ touze opojnÈ,
slyöel jsem ji, jak dole kdesi
straön˝ hluk tropÌ v duöi mÈ.
D·l sp¯·dal jsem sny poezie,
zajat v tenatech milostn˝ch
tÈ, kter· ze lûÌ kr·sn˝ch ûije,
z l·sky a kvÏt˘ r˘ûov˝ch.
Jitro, luna, jeû v nebi visÌ,
hlubiny hvÏzdnÈ, p˘vab ¯ek
a l·ska s maölemi se mÌsÌ,
zdobÌcÌmi jÌ klobouËek.
Pro boûsk˝ sÚatek jsem si stavÏl
ve snu chr·m nebe prostorn˝.
ÑKdo jste?ì volal jsem, Ñkr·sn˝ andÏl?ì
ÑSpÌö uliËnice,ì ¯ekla mi.
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CÌtil jsem, duöi opojenou
pÌsniËkou malÈ pÏnkavy,
jak moje veröe n·hle blednou
z tÈ zpÏvnÈ ptaËÌ potravy.
ÑPoslouchej,ì jednou povÌdala,
Ñst·le mi ¯Ìk·ö vy ñ ach, fuj!ì
A ruka se mi cel· vzdala,
aË prstÌk dost byl pro vkus m˘j.
Paûe bych za ni do ohnÏ dal
a r·d ñ to vÏdÌ nebesa.
Kdys u nÌ doma jsem ji hledal,
mÏli jsme jÌti do lesa.
ÿÌkal jsem si, najdu ji v gala,
cudnou jak ËerstvÏ padl˝ snÌh.
Jen v koöilce mi otvÌrala.
J· rudnul, ona sam˝ smÌch.
NevÏdÏl jsem, co jÌ m·m ¯Ìci,
leË byl jsem nucen jÌti d·l.
AË chtÏl jsem pohladit jen lÌci,
j· celou tv·¯ jÌ zulÌbal.
A diskrÈtnÌ mou v·öeÚ n·hle
jako by rozv·l vichr zl˝.
Tak st·v· se, ûe flirty malÈ
velikou l·sku zniËily.
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JE

ZIMA

Zima na cesty sype snÌh.
Zlu na pospas tvÈ dny jsou d·ny.
Bou¯e bije do oken tv˝ch.
HnÏv zvonÌ radosti tvÈ hrany.
»ernÈ br·zdy cest zbÏlely.
HasnoucÌ den se do tmy hrouûÌ.
Uzav¯i d˘m, vichr je zl˝.
Uzav¯i okna, nebe bou¯Ì.
SvÈ srdce otev¯enÈ nech!
Srdce m· kolem svatoz·¯i.
Slunce je v mlûn˝ch oparech,
vöak B˘h mu jistÏ vr·tÌ z·¯i.
Pochybuj o ötÏstÌ, je zlem.
Pochybuj o vöem, co jen zd· se.
Pochybuj i p¯ed olt·¯em.
Vöak na l·sku vÏ¯ v kaûdÈm Ëase.
VÏ¯ l·sce, je to jistota.
SvÏtlem hvÏzd z·¯Ì takÈ ve dne.
L·ska je krbu z·ötita,
l·ska je jarnÌ svÏtlo hvÏzdnÈ.
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Miluj a nebuÔ zoufal˝.
V svÈ duöi, kam se dozajista
i moje veröe dostaly,
ponechej vÏcem spr·vn· mÌsta.
VÏrnost bez zd˘raznÏnÌ vin,
pokojnÏ vyplnÏnÈ sliby
a shovÌvavost k ostatnÌm
zahladÌ nap·chanÈ chyby.
Myölenky, kterÈ l·skou ûhnou,
aù nikdy necÌtÌ se vinny.
L·ska budiû pochodnÌ tvou
rozjasÚujÌcÌ tvoje Ëiny.
Na nep¯·telskÈ dÈmony
vyöli sv˘j klid a svoji nÏhu,
aby nemÏly p¯ÌËiny
uchylovat se k lsti a hnÏvu.
HnÏvem srdce jen churavÌ.
Odvahu zachovej si svoji
a zachovej si ˙smÏvy,
tu duhu po bou¯kovÈm boji.
Zachovej l·sku vÏËn˝m sn˘m.
Aù mr·z ji nikdy neuhasÌ!
B˘h nebere nic nebes˘m,
ty neber duöi jejÌ kr·sy!
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KÈû smÏl bych u loûe, nad nÌmû sen rozklene se,
jak Lauru Petrarca tvou kr·su uvidÏt.
Ve chvÌli, kdy tv˘j dech se do m˝ch vlas˘ snese,
v snu zachvÏje se
m˘j spÌcÌ ret.
Kdyû v chmurnÈ Ëelo temn˝ sen mi skane,
tvÈ zraky kÈû jej p¯ijdou zah·nÏt
tak jako hvÏzdy bezstarostnÏ rozj·sanÈ.
Ihned sen vzplane
jak jasn˝ kvÏt.
A potom na ˙sta, jeû l·ska rozvlnila,
sv˝m Ëist˝m plamenem mi vtiskni polibek,
aby m· vidina se v ûenu promÏnila.
Duöe, jeû snila,
se vzbouzÌ hned.
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TU

éENU

NETUPTE

Tu ûenu netupte, byù ûivot s h¯Ìchem spojÌ.
Kdo tÌhu b¯ÌmÏ zn·, jeû duöi p¯emohlo jÌ?
Kdo vypoËÌt· dny, kdy mÏla jenom hlad,
kdyû vichr neötÏstÌ öel ctnost jÌ rozmetat?
Kdo ûenu nevidÏl, jeû drcena jak t¯tina
p¯ec na svÈ ctnosti lpÌ rukama zemdlen˝ma?
Jak kapka deöùov·, kdyû z·¯Ì na vÏtvi
a v jejÌmû odlesku se nebe zrcadlÌ,
zmÌt· se se stromem v bolestiplnÈm chvÏnÌ ñ
hle, perla z·¯iv·, jiû p·d v kus bl·ta mÏnÌ!
Chyba je v kaûdÈm z n·s, v bohatstvÌ, v penÏzÌch.
I v bl·tÏ musÌ b˝t voda jak padl˝ snÌh.
Vöak aby kapka ta zas z prachu vystoupila
a perlou stala se, kr·snou, jak d¯Ìve byla,
je t¯eba ñ neboù vöe ke svÏtlu pospÌöÌ ñ
paprsk˘ sluneËnÌch Ëi l·sky nejvyööÌ.
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POD

STROMY

Kr·Ëeli pospolu, zatÌmco vÌtr Ëil˝
stromovÌ roztanËil. äli tiöe, mlËeli
a z˘st·vali st·t. V takovÈ hluchÈ chvÌli,
kdy ˙sta mlËela, duöe si öeptaly.
DvÏ srdce hovo¯Ì tu spolu o stvo¯enÌ
a tajÌch ûivota, s nevinn˝m ˙smÏvem.
Jdou st·le hloubÏji, v tmu lesa pono¯eni,
a kvÏty p¯i cestÏ hladÌ sv˝m pohledem.
Zn· vöechny kvÏtiny, co v koöÌËku jich mÏla.
M·j n·m s dny radosti i kr·su p¯in·öÌ.
Vöechny je p¯edstavÌ, jako by byla vËela.
ÑMluvme vöak o l·sce,ì n·hle se p¯eruöÌ.
ÑHned na vrcholu jsem, hned pad·m
do propasti.ì
ÑA j· nad v·mi bdÌm, aù uû jste kdekoli.ì
O kaûdÈ kvÏtinÏ chtÏl vÏdÏt podrobnosti,
o jaru kouzelnÈm spoleËnÏ mluvili.
” pole! KvÏty jste i ûeny rozvonÏla.
” lesy, luËiny! P¯Ìrodo, jsi n·m vöÌm!
Ve v˘ni kvÏt˘ je p¯ec tvoje duöe cel·.
Vöak ûensk· duöe je v˘nÌ z vöech nejvyööÌ.
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Je noc. Na star˝ kmen si oba usedajÌ.
On zamyölen˝ je a ona vede svou:
ÑMÈ modlitby se za v·s v nebi p¯imlouvajÌ.
M· l·ska jako psÌk ti leûÌ u nohou.ì
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