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P·smo

StarÈho svÏta m·ö uû vÏru dost

Past˝¯ko Eiffelko dnes beËÌ ti kaûd˝ most

ÿÌmsk· a ¯eck· antika tÏ m·lo zajÌmajÌ

I naöe auta sta¯e vypadajÌ
NovÈ jen n·boûenstvÌ z˘stalo
ProstÈ jak hang·r pro letadlo
Jenom ty k¯esùanstvÌ v EvropÏ nejsi starÈ
A nejmodernÏjöÌ Evropan jste vy papeûi Pie
Se studem hledÌö v okna neboù se ob·v·ö
Vstoupit do kostela kde se vûdy zpovÌd·ö
N·pisy prospekty a katalogy volajÌ
To rannÌ poezie je zatÌmco prÛzu dodajÌ
Noviny s vraûdami za p·r krejcar˘
S portrÈty proslul˝ch s tisÌcem titul˘

Po r·nu spat¯il jsem nezn·mou ulici
Novou a Ëistou jak sluneËnÌ polnici
äÈfovÈ dÏlnÌci a kr·snÈ sekret·¯ky
Od pondÏlka do soboty Ëty¯ikr·t dennÏ

tu chodÌ tam a zp·tky
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R·no zde pot¯ikr·t pat¯Ì hlas sirÈnÏ
Divok˝ zvon tu vûdy odötÏk· poledne
V˝zvy a reklamy bÏhajÌ po ulici
S plak·ty n·pisy co jak papouöci k¯iËÌ
Miluji kouzlo tÈ pr˘myslovÈ t¯Ìdy
LeûÌcÌ v Pa¯Ìûi mezi ulicemi Aumont-ThiÈville a Ternes
Hle v mladÈ ulici s·m sebe z¯Ìö co hoöÌka
KterÈho matka jen bÌle a mod¯e oblÌk·
Velice zboûn˝ jsi jak RenÈ Dalize tv˘j kamar·d
Ob¯ady cÌrkevnÌ jak on m·ö nade vöecko r·d
Je devÏt veËer plyn staûen˝ a ty se vykr·d·ö z loûnice
Celou noc potajÌ se v kapli modlÌte
ZatÌmco vÏËn· a vz·cn· hloubka ametyst˘
Svou z·¯Ì vyjad¯uje st·lou sl·vu Kristu
Hle kr·sn· lilie jiû ctÌme bezmeznÏ
Hle rusovlas· pochodeÚ jeû nikdy nehasne
Hle bledolÌcÌ syn bolestnÈ matky Panny
Hle hust˝ strom prosbami st·le obsypan˝
Hle dvojÌ sÌla cti a vÏËnosti
Hle hvÏzda kter· öesti öÌpy m·v·
Hle B˘h jenû v p·tek m¯e a v nedÏli zas vst·v·
Hle Kristus jenû lÈpe neû aviatik lÈt·
Drûitel v˝ökovÈho rekordu svÏta
Kristus panenka oka
Dvac·t· panenka stoletÌ z nÌû
Stal se pt·k tohoto vÏku kdyû JeûÌö stoupal k nebi v˝ö
œ·blovÈ v hlubin·ch zkoumajÌ ho zvÏdavÏ
PtajÌ se zda imituje m·ga z Judeje
K¯iËÌ kdyû lÈtat zn· ûe z·letnÌkem musÌ b˝t
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AndÏlÈ kr·snÈmu letci nedop¯ejÌ klid
Ikar Eunuch Eli Apollonius z Thyany
Ten prvnÌ eropl·n sledujÌ celÈ dny
Tu a tam ustoupÌ nesoucÌm Svatou Eucharistii
KnÏûÌm co vÏËnÏ vyn·öejÌ hostii
KoneËnÏ avion p¯istane aniû sloûÌ k¯Ìdla
Vtom spousta vlaötovek k nebes˘m vzlÈtla
Rychle se p¯idali havrani sokoli sovy
I rudÌ ibisovÈ afriËtÌ a marabuy
B·jn˝ pt·k Roc poh·dk·¯i a b·snÌky slaven˝ vzlÈt·
S lebkou Adama jeû prvenstvÌ m· svÏta
Orel v dalekÈm obzoru vyr·ûÌ k¯ik
A z Ameriky sem doletÏl i mal˝ kolib¯Ìk
Z »Ìny ötÌhlÌ a pruûnÌ pt·ci pihi p¯ilÈtajÌ
Co v p·ru cestujÌ neb jedno k¯Ìdlo majÌ
Pak jeötÏ holubice neposkvrnÏnÈ Ëistoty
Doprov·zÌ ji lyroûrout a p·v s barev sty
D·l fÈnix pochodeÚ jeû sama spaluje se
A vlastnÌ popely v z·voji horkÈm nese
SirÈny kterÈ i p¯es nep¯ÌzeÚ povÏt¯Ì
P¯ekr·snÏ vyzpÏvujÌ vöechny t¯i
A vöichni orel fÈnix pihi sborem
Brat¯Ì se s tÌm lÈtajÌcÌm strojem

Uprost¯ed davu jdeö Pa¯ÌûÌ uspÏchanou
BuËÌcÌ autobusy se kolem tebe ûenou
Obavou z l·sky se ti hrdlo stahuje
M·ö strach ûe milov·nÌ uû ti cizÌ je
éÌt v Ëasech minul˝ch vstoupil bys do kl·ötera
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Vy vöak se stydÌte modlit se jako vËera
SobÏ se posmÌv·ö Ô·belskÈ jiskry jsou tv˘j smÌch
A jejich û·r se dot˝k· tv˝ch jistot ûivotnÌch
Jak na obraze v temnÈm muzeu
Jenû Ëasto st·v· se p¯edmÏtem tvÈho p·travÈho pohledu

Dnes kr·ËÌö Pa¯ÌûÌ ûeny jsou zmalovanÈ
Nechci vzpomÌnat na dobu v nÌû kr·sa vadne

V plamenech n·dhern˝ch chr·m v Chartes mÏ vÌt·
Krev Sacre-Coeur zas Montmartre mi sk˝t·
Jsem nemocn˝ kdyû slyöÌm slovo ötÏstÌ
M· l·ska tr·penÌ a samÈ zlo mi vÏstÌ
P¯edstava kterou m·ö vrh· tÏ v bezesnÈ ˙zkosti
A st·le z˘st·v· v tvÈ tÏsnÈ blÌzkosti

NynÌ jsi na b¯ezÌch St¯edomo¯Ì
Pod citronÌky jejichû kvÏty po cel˝ rok ho¯Ì
V b·rce se s p¯·teli projÌûdÌö
Dva z nich jsou z Turbia jeden je z Mentonu a jeden z Nice
Pozorujeme chobotnice jeû z hloubi sem p¯ipluly
A ryby mezi ¯asami jsou Spasitelovy symboly

Jsi v zahradÏ hostince nedaleko Prahy
CÌtÌö se v˝bornÏ na st˘l ti r˘ûi dali
A mÌsto abys psal svou dalöÌ povÌdku
Pozorujeö mandelinku spÌcÌ v r˘ûovÈm kalichu
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V ach·tech SvatÈho VÌta tÏ vydÏsila vlastnÌ tv·¯
Na smrt jsi smutn˝ byl z toho jak vypad·ö
Lazaru podoben jsi jenû dÏsÌ se dne
RuËiËky hodin v ûidovskÈ Ëtvrti jdou opaËnÏ
A takÈ ty vracÌö se zvolna nazp·tek
Kdyû stoup·ö k HradËan˘m a veËer z hosp˘dek
SlyöÌö jak ËeskÈ pÌsnÏ tu zpÌvajÌ

Jsi uprost¯ed meloun˘ ve mÏstÏ Marseilli

Jsi v hotelu U velik·na v mÏstÏ Koblenci

Jsi v ÿÌmÏ a sedÌö pod japonskou miöpulÌ

Jsi v Amsterodamu s dÌvkou jeû se ti kr·sn· zd·
a kter· je oökliv·

M· si br·t studenta z blÌzkÈho mÏsteËka
MajÌ tu pokoje pronajÌmanÈ jako Cubicula locanda
J· to vÌm byl jsem tam t¯i dny a stejnÏ dlouho

hostila mÏ Gouda

Jsi v Pa¯Ìûi soudce tÏ vyöet¯uje
A jako zloËince tÏ i arestuje
Podnikl jsi bÏdnÈ i radostnÈ cesty
Neû vÏk tÏ nauËil mÌjeti lûiv· scestÌ
L·ska tÏ niËila v dvaceti a ve t¯iceti zas
éil jsi jak bl·zen a poztr·cel sv˘j Ëas
BojÌö se na ruce pohlÈdnout chtÏl bys co chvÌli zaplakat
Nad sebou nad l·skou nad vöÌm Ëeho ses musel vzd·t
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Chud·ci emigranti tÏ k pl·Ëi dojÌmajÌ
K Bohu se modlÌ prosÌ a ûeny dÏti kojÌ
Sv˝m pachem plnÌ v Saint-Lazare Ëek·rnu na n·draûÌ
Jako t¯i kr·lovÈ svÈ hvÏzdÏ vÏ¯Ì
DoufajÌ zbohatnout ve svÏtÏ dalekÈm
A dom˘ vr·tit se aû s pÏkn˝m majetkem
Rodina jedna Ëervenou pe¯inu vleËe 

jako ty vleËeö srdce svÈ
Ta pe¯ina i naöe sny jsou stejnÏ chatrnÈ
P·r emigrant˘ bez vöech rozpak˘
ObsadÌ sklepenÌ v ulici R˘ûovÈ a v ulici LuÚ·k˘
VidÏl jsem je kdyû veËer cel˝
Jako figurky öachovÈ se tu zvolna proch·zeli
VÏtöinou jsou to éidÈ jejich manûelky chodÌ s parukami
A bledÈ jako stÌn hlÌdajÌ malÈ kr·my

StojÌö u pultu hroznÈ putyky
Za dva sous popÌjÌö tu k·vu s chud·ky

V noci ve velkÈm restaurantu jsi

Ty ûeny nejsou zlÈ majÌ svÈ starosti
Vöechny i oöklivÈ p˘sobÌ milenc˘m bolesti
Tahle je dcerou serûanta z Jerseye

Ruce m· zniËenÈ aË nevidÏl jsem je
Jizvy jejÌho b¯icha m˘j soucit vzbuzujÌ
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ChudÏ¯e s hrozn˝m ˙smÏvem posluönÈ ˙sta d·v·m

Jsi s·m a brzy bude r·no
MlÈka¯i bandaskami v ulicÌch vyzv·nÏjÌ

Noc vzdaluje se jak kr·sn· Metiva
Ta faleön· jak Lea neb˝v·

Pijeö ten alkohol ûhoucÌ jak tvoje ûitÌ
Jak ûitÌ jeû musÌö jako ko¯alku pÌti

TeÔ kr·ËÌö k Auteuilli chceö dom˘ pÏöky jÌt
Mezi fetiöe z Oce·nie a Guineye se uloûit
Jsou to KristovÈ jin˝ch podob vÌry a uËenÌ
KristovÈ nadÏje temnÈ a p¯ÌzemnÌ

AdiÈ AdiÈ
ty slunce krvavÈ
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D˘m mrtv˝ch

Maurici Renalovi

Rozkl·daje se podÈl h¯bitova
D˘m mrtv˝ch jej obklopoval jako kl·öter
Uvnit¯ ve vitrÌn·ch
PodobnÏ jako v mÛdnÌch z·vodech
Manek˝ni mÌsto aby se usmÌvali
St·li a öklebili se vst¯Ìc vÏËnosti

Po p¯Ìchodu do Mnichova p¯ed patn·cti dvaceti dny
Vstoupil jsem poprvÈ a n·hodou
Na tento opuötÏn˝ h¯bitov
A drkotal jsem zuby
ZÌraje na tyto z·stupce burûoazie
Kte¯Ì tu v nejlepöÌm obleËenÌ
»ekali na sv˘j poh¯eb

Pojednou
RychlostÌ pamÏti
OËi se rozz·¯ily
Od jednÈ zasklenÈ vitrÌny k druhÈ
Nebesa oûila apokalypsou
éivota
A zemÏ nekoneËnÏ ploch·
Jako p¯ed Galileem
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Pokryla se tisÌcem nehybn˝ch mytologick˝ch postav
Diamantov˝ andÏl rozz·¯il vöechny vitrÌny
A mrtvÌ mÏ vÌtali
Posunky jinÈho svÏta

Vöak jejich tv·¯e i chov·nÌ
Z·hy uû nebyly truchlivÈ
Nebe i zemÏ ztratily
Sv˘j fantasmagorick˝ r·z

MrtvÌ se radovali
ée vidÌ sv· tÏla osvÏtlen·
Sm·li se vlastnÌm stÌn˘m a pozorovali je
Jako by opravdu byly
Jejich minul˝mi ûivoty

Kdyû jsem je spoËÌtal
Bylo jich devÏtaËty¯icet
Muû˘ ûen a dÏtÌ
Vöichni v˘ËihledÏ kr·snÏli
A hledÏli na mne
S takovou srdeËnostÌ
A s takovou nÏhou
ée jsem z n·hlÈho p¯·telstvÌ
Je hned
Pozval na proch·zku
Daleko od ark·d jejich domu
A vöichni drûÌce se v podpaûÌ
Notovali si vojenskÈ pÌsnÏ
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A zbaveni veöker˝ch h¯Ìch˘
SpoleËnÏ se mnou opustili h¯bitov

Proch·zeli jsme mÏstem
A Ëasto jsme potk·vali
P¯ÌbuznÈ p¯·tele kte¯Ì se p¯id·vali
K tÈ skupince zem¯el˝ch
Vöichni byli tak veselÌ
Tak p˘vabnÌ a tak silnÌ
ée jen velmi zkuöen˝
By mohl rozeznat mrtvÈ od ûiv˝ch

Na venkovÏ pak
Jsme se rozpt˝lili
Dorazili k n·m dva kavaleristÈ

Se sl·vou jsme je p¯ivÌtali
A oni na¯ezali proutÌ
Z vrb a lÌsek
A vyrobili z nich pÌöùaly
KterÈ rozdÏlili dÏtem

PozdÏji na vesnickÈ tancovaËce
Dvojice s paûemi na ramenou
TanËily p¯i b¯eskn˝ch tÛnech citer

NezapomnÏli tanËit
Ti mrtvÌ a mrtvÈ
TakÈ se popÌjelo
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A Ëas od Ëasu zvon
Ozn·mil ûe pr·vÏ narazili
Nov˝ sud

Jedna mrtv· sedÌcÌ na lavici
V blÌzkosti ke¯e vinnÈ rÈvy
Dovolila studentovi
KleËÌcÌmu u jejÌch nohou
Aby jÌ nabÌzel sÚatek

Jsem ochoten na v·s Ëekat
Deset let dvacet let bude-li t¯eba
Vaöe v˘le bude i m·

Jsem ochotna na v·s Ëekat
Cel˝ v·ö ûivot
OdpovÏdÏla mrtv·

DÏti
Z tohoto i onoho svÏta
ZpÌvaly p¯i taneËcÌch

Slova nesmysln· i lyrick·
NepochybnÈ zbytky
NejstaröÌch b·snick˝ch odkaz˘
Lidstva

Student navlÈkl prsten
Na prstenÌk mladÈ mrtvÈ
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Hle z·loha mÈ l·sky
A naöÌ svatby
Ani Ëas ani nep¯Ìtomnost
NezniËÌ naöe sliby
Jednou budeme mÌt kr·snou svatbu
Se spoustou vÏtviËek myrtov˝ch
Na naöich odÏvech a vaöich vlasech
S pÏkn˝m k·z·nÌm v kostele
A dlouh˝mi p¯Ìpitky na zdravÌ
A s pÏknou hudbou
Ano s hudbou

Naöe dÏti
NevÏsta pravila
Budou kr·snÈ ba kr·snÏjöÌ jeötÏ
BÏda prsten se rozlomil
A kdyby i ze zlata byl
»i ze smaragd˘ a dÈmant˘
Budou jasnÈ ba jasnÏjöÌ jeötÏ
Nad vöechny hvÏzdy oblohy
Nad z·¯i slunce v lÈtÏ
Nad zrak jÌmû jste mÏ om·mil
Budou kr·snÏji vonÏt jeötÏ
BÏda prsten se rozlomil
Nad öe¯Ìk jenû se rozz·¯il
Nad r˘ûi na tymi·n v poli
»i rozmar˝n Ëi levanduli
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Kdyû muzikanti odeöli
PokraËovali jsme v pochodu

Na b¯ehu jednoho jezera
Jsme placat˝mi kamÌnky
DÏlali pro z·bavu ûabky
Na tÈmÏ¯ nehybnÈ hladinÏ

V jednom p¯Ìstavu
Kotvily b·rky
PotÈ co skupina
Po jejich uvolnÏnÌ nastoupila
ZaËali mnozÌ mrtvÌ veslovat
Se stejnou silou jako ûivÌ

Na p¯Ìdi z nÌû jsem loÔ ¯Ìdil
Mluvil jeden mrtv˝ s mladou ûenou
V ûlut˝ch öatech
S Ëervenou bluziËkou
S Ëerven˝mi pentlemi a v öedÈm kab·tku
OzdobenÈm mal˝m uboh˝m pÌrkem

Miluji v·s
ÿekl
Jako holub miluje holubici
Jako noËnÌ mot˝l
Miluje svÏtlo

( 41 )



P¯Ìliö pozdÏ
OdpovÏdÏla ûena
Vzdejte se vzdejte se zak·zanÈ l·sky
Jsem vdan·
Jen pohleÔte na z·¯ÌcÌ prsten
Na m˝ch chvÏjÌcÌch se rukou
Pl·Ëi a chce se mi zem¯Ìt

B·rky poslÈze dorazily
Do mÌst o nichû kavaleristÈ
VÏdÏli ûe tu b¯eh odpovÌd· ozvÏnou
Nebylo konce ot·zek
Byly Ëasto tak v˝st¯ednÌ
A odpovÏdi tak trefnÈ
ée jsme smÌchy div nezem¯eli
A mrtv˝ pravil k tÈ ûivÈ

Mohli bychom ûÌt pro nadÏji
Kdyby n·s zniËil mo¯sk˝ proud
Pl·Ëete a ruce se v·m chvÏjÌ
Nikdo z n·s nesmÌ zp·tky plout

Dorazili jsme k pevninÏ a to byl n·vrat
ZamilovanÌ se spolu milovali
Kr·Ëeli öùastnÌ ve dvojicÌch
V r˘zn˝ch vzd·lenostech
MrtvÌ si vybrali ûivÈ
A ûivÌ
MrtvÈ
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JalovcovÈ ke¯e
Vypadaly jako fantomy
DÏti naruöovaly klid
Mohutn˝m pÌsk·nÌm
Sv˝ch lÌskov˝ch a vrbov˝ch
PÌöùalek
ZatÌmco voj·ci
Vz·jemn˝m jÛdlov·nÌm
Si odpovÌdali jak se to dÏl·v·
V hor·ch
Ve mÏstÏ
Se naöe skupina zvolna zmenöovala
Oz˝valy se pozdravy
Na shledanou
Na shledanou zÌtra
Na shledanou uû brzy

MnozÌ skonËili v pivnicÌch
NÏkte¯Ì n·s opustili
P¯ed psÌm ¯eznictvÌm
Aby si tam koupili veËe¯i

Brzy jsem z˘stal s·m s mrtv˝mi
Kte¯Ì odch·zeli rovnou
Na h¯bitov
Kde
Pod ark·dami
Jsem se s nimi opÏt setkal
Jak leûÌ
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NehybnÌ
A dob¯e obleËenÌ
»ekajÌce ve vitrÌn·ch na poh¯benÌ

NemÏli tuöenÌ
O tom co se stalo
Ale ûivÌ na nic nezapomnÏli
ProûÌvali netuöenÈ ötÏstÌ

A tak silnÈ
ée si nep¯ipouötÏli jeho ztr·tu

CÌtili se tak povznesenÌ
ée ty kte¯Ì se na nÏ jeötÏ vËera
DÌvali jako na sobÏ rovnÈ
Anebo je moûn· i p¯ehlÌûeli
NynÌ obdivovali
Pro jejich sÌlu jejich bohatstvÌ jejich gÈnia
Neboù nic v·s nepovzn·öÌ v˝öe
Neû moûnost milovat se s mrtv˝m nebo s mrtvou
»lovÏk dosahuje takovÈ Ëistoty
Jeû se rovn· ledovcovÈ kr·se pamÏti
V nÌû se uchov·v· vzpomÌnka
»lovÏk je vyzbrojen pro ûivot
A nikoho uû nepot¯ebuje
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Nemocn˝ podzime

Nemocn˝ podzime tak drah˝
ZmÌr·ö kdyû urag·n niËÌ r˘ûovÈ sady
A kdyû zahrada
SnÏhem zapad·

Uboh˝ podzime
Syt˝ bÏlostÌ bohatstvÌm
SnÏhu a ovoce
V d·li na nebesÌch
Krahujci letÌ
Nad hnÌzdem rusalek zelenovlas˝ch
Co nepoznaly l·sku

Na kraji lesnÌ m˝tiny
Troubili jeleni

” kterak miluji tvÈ zvuky podzime
Plody kdyû v poklidu na zemi dopadajÌ
Sady i lesy vichrnÈ
A slzy stromovÈ co zemi pokr˝vajÌ

List kter˝ Hyne
Vlak jenû se äine

A ûivot ée plyne
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LesnÌ roh

N·ö p¯ÌbÏh v tragickÈ svÈ kr·se
Masce tyrana podoben
Dramatu sotva podob· se
Nic zbyteËnÈho nenÌ v nÏm
A patos neuzn·v· v l·sce

Pan Thomas de Quincey kdyû pil
Opium sladöÌ neûli hrozen
Po boku smutnÈ Anny snil
PospÏöme si pospÏöme honem
I j· bych se r·d navr·til

Vöak vzpomÌnky jsou lesnÌm rohem
Jehoû hlas vÌtr rozpt˝lil
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Hotely

Pokoj jak vdova
éije pro sebe jen
Prezence nov·
P¯edem d· za n·jem

äÈf pochybuje
ZaplatÌ opravdu
Rozt·ËÌm tÏlo svoje
Jak velkou Ëamrdu

Fiakry bou¯Ì
M˘j soused nehezk˝
S oblibou kou¯Ì
Tab·k jen anglick˝

La Valière
Kulh· a smÏje se
Modlitby sterÈ
St˘l noËnÌ unese
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A dohromady
My vöichni v hotelu
MluvÌme tady
Jak v starÈm Babelu

Pak zav¯eme se
Dvojitou z·vorou
Kaûd˝ s·m nese
Svou l·sku jedinou
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Vendemiaire

Na mne si vzpomeÚte muûi budoucÌch dn˘
éil jsem kdyû kr·lovÈ ztr·celi korunu
MlËky a se smutkem po sobÏ umÌrali
A t¯ikr·t odv·ûnÌ i trojmo nar˘stali

Jak kr·sn· b˝vala Pa¯Ìû na konci z·¯Ì
VÌno a vinice staly se jejÌ tv·¯Ì
Na niû noc z·¯iv· st¯·sala met·ly
Kdy hvÏzdy nebeskÈ jeû pt·ci zobali
»ekaly na sl·vu m˝ch jit¯nÌch vinobranÌ

Kdyû jednou n·b¯eûÌm nad nÌmû se noc uû skl·nÌ
Kr·Ëel jsem k domovu tu zaslechl jsem hlas
Jenû v·ûnÏ vzn·öel se a z·hy zmizel zas
Aby tak umoûnil d·t podÌl rovnocenn˝
I zpÏv˘m vzd·len˝m na druhÈm b¯ehu Seiny

Dlouho jsem naslouchal tÏm hlas˘m vzd·len˝m
Pa¯Ìûi zpÌvan˝ch nejednÌm pocestn˝m
Vy mÏsta Francie Evropy mÏsta svÏta
Mohl bych pÌti v·s po cel· dlouh· lÈta
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J· z¯el jsem opil˝ v pa¯ÌûskÈ vinici
Jak hrozny zr·ly tam v tÈ nejnÏûnÏjöÌ kr·se
OblÈho z·zraku jÌmû l·ska vyzn·v· se

P¯ihl·sily se Vannes Quimper a takÈ Rennes
Jsme tu Û Pa¯Ìûi s dary pro tebe jen

Hrozny jeû uzr·ly ve slunci naöich smysl˘
Tvou ûÌzeÚ po kr·se ochotnÏ utiöÌ
Nesem ti mozky vöe h¯bitovy naöe zdi
KolÈbky jejichû k¯ik snad ani neslyöÌö
A ¯eky myölenek od pramene aû k ˙stÌ

OËi i hlasy ökol a ruce z jejichû dlanÌ
Hl·sÌ se pozdravy mal˝mi zvoniËkami
A hl·sÌme se ti i s pruûn˝m rozumem
V nÏmû taje ukryty jsou v hloubi pod z·mkem
Ty taje ûivota galantnÌch kouzel jeho
Ty taje fat·lnÌ ûivota nezn·mÈho
Jeû mnohem cennÏjöÌ nad vöechny kr·sy jsou
Jeû ÿecko neznalo ba ani Orient
A jeû jen BretaÚ m· kde nenasytnÈ mo¯e
Sta¯iËk˝ kontinent pozvolna polyk·

A mÏsta severu se hl·sÌ zvesela

Pa¯Ìûi nesem ti n·poje kterÈ lÈËÌ
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My mÏsta hrdinn· kde zpÌvajÌ i jeËÌ
SvÏtice tov·rny a svÏtci kovovÌ
Kde kou¯e tov·ren i mraËna p¯ekryjÌ
Jak kdysi Ixion to znal
My ruce nespoËetnÈ
Tov·ren dÌlen a sklep˘ paûe
Kde nazÌ dÏlnÌci jak prsty jsou
Co vyr·bÏjÌ skuteËnost
Dnes d·v·me ti

I Lyon ozval se kde z oken katedr·ly
AndÏlÈ osnovu modliteb jemn˝ch tkali

Zpij se Û Pa¯Ìûi tÏmi boûsk˝mi slovy
Jeû mÈ rty RhÙnou a SaÙnou öeptajÌ
Znovu se rodÌce prastar˝m kultem smrti
SvÏtce zde rozdÏluj a krev aù trysk· tu
Radostn˝m deötÏm kapkami bolesti
Hle dÌtÏ nÏjakÈ dÌv· se potajÌ
Jak hrozny hlav opil˝m pt·k˘m d·vajÌ

Tehdy odpovÏdÏla mÏsta Jihu

Vzneöen· Pa¯Ìûi jsi hlavnÌm d˘vodem
A naöe radosti budou tv˝m osudem
I St¯edomo¯Ì ty kterÈ teÔ ustupujeö
RozdÏl n·m tÏla jak l·mou se hostie
VysokÈ l·sky a jejich osi¯elÈ tance
Stanou se Pa¯Ìûi vÌnem jeû milujeö
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A nekoneËn˝ chropot ze Sicilie
Potvrdil tlukotem k¯Ìdel tato slova

⁄rodu vinic vöech Ëeöeme prsty sv˝mi
A hrozny zem¯el˝ch se zrny prot·hl˝mi
Krev a s˘l zemÏ svÈ v ˙trob·ch skr˝vajÌ
Aù slouûÌ ûÌzni tvÈ Pa¯Ìûi chutnej ji
Pod mraËny hladov˝mi
Jeû laskal Ixion zm·men z·mÏry sv˝mi
Kde pt·ci rodÌ se p¯ed b¯ehy africk˝mi

” hrozny Jen matn˝m zrakem spoleËnÏ
éivot i budoucnost utopÌte v tom vÌnÏ

Kam jasnÈ pohledy vöech sirÈn dopadaly
KrutÏ jen klamaly hlad plavc˘ po l·sce
Na Scylly skaliska uû sotva vr·tÌ se
Aby tam trojhlasem hold kr·se vyzpÌvaly

⁄ûina pojednou zmÏnila tv·¯ svoji
Podobu vln a vöeho
Co moûno p¯edstavit si
Jen masky jste na maskovan˝ch tv·¯Ìch

MladiËk˝ plavec se v ˙ûinÏ b¯eh˘ sm·l
A tonoucÌ se tam na vln·ch vzn·öeli
Kdyû sledovali hlas plaËek uprost¯ed skal
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Ty sbohem d·valy vÌr˘m i skalisk˘m
Sv˝m bled˝m manûel˘m leûÌcÌm na pÌsËinÏ
Ti sledujÌce je k z·¯iv˝m paprsk˘m
Do vln se no¯ili za hvÏzdnou vidinou

Kdyû bystrozrak· noc se znovu rozhlÈdla
Po stop·ch hydry öla jeû v zimÏ bou¯ila
Pojednou zaslechl jsem tv˘j vlada¯sk˝ hlas
” ÿÌme
ProklÌnajÌcÌ mÈ starÈ myölenky
I nebe kde l·ska urËuje osudy

VÏtvovÌ zma¯enÈ na stromÏ k¯ÌûovÈm
Jakoû kvÏt lilie mroucÌ ve Vatik·nu
Do vÌna vlÌn· se a krvavou chuù d· mu
V nÌû ten jenû p¯ijme ji pozn· a proûije
Pravou a podstatnou svobodu z nÌû jsi ty
Aû dosud nepoznal nejvyööÌ hodnoty

Koruna ti·ry kter· na dlaûbu spadla
Pro hodnost·¯e se p¯Ìjemnou hraËkou stala
Demokratick˝ jas vybledl pojednou
P¯ijÔ noci kr·lovsk· v nÌû zhynou zvÌ¯ata
Lvice i jehÚ·tko orel i holubice
Kr·lovskÈ z·stupy nep¯·telskÈ a krutÈ
ChtÏjÌce jako ty t˝t z vÏËnÈ vinice
VystoupÌ ze zemÏ a budou pÌti hned
VÌno jeû dvakr·te m· tisÌcovku let
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Mosela a s nÌ R˝n se mlËky p¯ipojily
Dnem nocÌ v Koblenci hlasy Evropy sÌlÌ
A j· jenû toul·m se n·b¯eûÌm Auteuile
Kdyû n·hle padne noc v svÈ temnÈ z·voje
A p¯ijde vÌna Ëas tu slyöÌm prosby st·lÈ
Jeû k svÏtlu obou mÏst smÏ¯ujÌ neust·le

Pa¯Ìûi vÌno tvÈ je lepöÌ neûli to
Jeû u n·s vyr˘st· na b¯ezÌch severu

Ty hrozny veökerÈ zr·ly pro hroznou ûÌzeÚ
A vÌnem sil·k˘ krv·cel kaûd˝ lis
Ty dlouze pila jsi krev celÈ Evropy
Protoûe kr·sn· jsi jedin· vzneöen·
Protoûe v tobÏ jen B˘h m˘ûe nalÈzt sebe
A sklizeÚ veöker· jeû v domech kolem vod
S veËerem rozûÌh· si z·¯i ohnivou
V tÏch domech p¯ekr·sn˝ch hned svÏtl˝ch a hned tmav˝ch
Byù tebe neznajÌ tvou sl·vu zpÌvajÌ
TekutÈ paûe svÈ k modlitbÏ pozvedajÌ
Vedouce vody svÈ dobrodruûn˝mi h·ji
A mÏsto kterÈ je jak v n˘ûk·ch sev¯eno
V tÏch tocÌch dvojit˝ch a ohnÏ zbaveno
Jen zd·li posÌl· podivn˝ pÌskot rannÌ
Jenû dÌvk·m z Koblence vûdy naruöuje spanÌ

Po stovk·ch volala mÏsta nov· a nov·
A j· uû nerozezn·val jsem jejich slova
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I TrevÌr mÏsto prastarÈ
P¯id·valo k nim hlasy svÈ

V tom vÌnÏ byl celiËk˝ vesmÌr soust¯edÏn
VeökerÈ mo¯e zvÌ¯ata a rostliny

MÏsta i osudy a zpÌvajÌcÌ hvÏzdy
Muûi co klekali u b¯eh˘ nebesk˝ch
I d˝ky posluönÈ naöi p¯·telÈ vÏrnÌ
OheÚ jejû t¯eba ctÌt jak ctÌme sami sebe
I vÏrnÌ zesnulÌ jeû chov·m pod Ëelem
SvÏtlo jeû zaz·¯Ì jak nov· myölenka
JmÈno aù hromadnÈ aù jedno po druhÈm
Vöechny ty papÌry jeû kroutÌ se jak plamen
I ty co jedenkr·t n·m kosti vybÏlÌ
A nesmrteln˝ verö co v nudÏ odpoËÌv·
Arm·dy p¯ipravenÈ k boji
Z·stupy krucifix˘ a sÌdla jezernÌ
Na b¯ezÌch zrak˘ tÏch co jsem tak miloval
Vöechny ty kvÏty jeû po ˙stech volajÌ
I to co nedovedu ¯Ìci
I to co nikdy nepozn·m
To vöe to vöe zmÏnÏnÈ v ËistÈ vÌno

Po nÏmû Pa¯Ìû ûÌznÌ
Zjevilo se p¯ede mnou
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ProspÏönÈ programy sp·nek s hrozn˝mi sny
Vegetace SouznÏnÌ hudby vÏËnÏ ûivÈ
Nepokoj ZboûnÏnÌ bolesti poûehnanÈ
SvÏty jeû jsou jak vy a n·m se podobajÌ
V·s vöechny j· jsem pil ûÌzniv jsa vÌc a vÌc

A od tÈ doby vÌm jak chutn· vesmÌr

Jsem zcela opil˝ ûe vypÌjel jsem vesmÌr
Na b¯ezÌch z nichû jsem z¯el jak ûije vlna

a Ëlun spÌ

Slyöte mne jsem hrdlem Pa¯Ìûe
Nad·le mohu pÌt celiËk˝ vesmÌr

Slyöte m˘j zpÏv vöeobecnÈ opilosti

A z·¯ijov· noc pomalu zhasÌn·
Mosty jsou bez svÏtel Seina probouzÌ lodi
HvÏzdy se ztr·cejÌ a nov˝ den se rodÌ
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Apollinairovy Alkoholy V přednášce Nový duch v básnictví, kterou

Guillaume Apollinaire (1880 –1918) proslovil v roce 1917, shrnul do

řady požadavků to, co sám praktikoval ve své poezii a co najdeme

nejpregnantněji realizováno právě v jeho vrcholné sbírce Alkoholy.

Básník vycházel z předpokladu, že v době nových technických vyná-

lezů se poezie nemůže ukrývat do závětří starých škol a požadavků,

ale musí se otevřít skutečnostem a objevům, jež nová doba přináší.

Nový duch, o němž mluví, nechce být školou, ale jedním z velkých li-

terárních proudů, jež v sobě zahrne všechny školy od symbolismu

a naturismu. V Alkoholech tento požadavek naplnil tak, že vedle prů-

kopnického Pásma zařadil do této sbírky i celou řadu básní, které

svědčí o romantickém duchu velkého poety a které na první pohled

neodpovídají nové tvůrčí metodě, kterou Apollinaire uplatňoval právě

v Pásmu. Ale nezapomínejme, že Apollinaire byl v podstatě velkým

romantickým dítětem, které se rádo dávalo okouzlovat vzpomínkami,

a že byl obdivovatelem velkých básníků minulosti a že se tedy nevy-

hýbal dílům, v nichž cítil vnitřní opravdovost a skutečný lyrismus.

A tak není divu, že vedle kubistického Pásma, jež je zcela zřetelně

ovlivněno moderním malířstvím a zejména filmem, najdeme i osobní

lyrická vyznání věčně nešCastného milence, jemuž se jeho touha po

lásce po mnoha nezdarech vyplnila až v samém závěru jeho života,

a že tu najdeme verše, v nichž se epika dotýká lyrismu, i verše ovliv-

něné lidovou poezií. Ale každá z těch básní, aC už se týkají jeho ne-

šCastných lásek, sentimentálních vzpomínek či písňových ohlasů, je

intonována vřelým lyrismem básníka, který jím vyjadřuje své nejniter-

nější pocity. A o ty básníkovi šlo i tam, kde asociativní lyrika a simul-

tánnost pohledu, důsledně uplatňované v Pásmu, mohly v té hravě

působící směsi barvité lyriky a rozmarné epiky navozovat jiné pocity

a cíle, než jaké Apollinaire proklamoval ve své teorii. Alkoholy, ze-

jména díky Pásmu, zůstávají básnickým signálem, básnickou vlajkou

moderní poezie nejen francouzské, ale i evropské, a především naší

moderny, značené takovými jmény jako byl V. Nezval, K. Biebl, J. Wol-

ker a další.
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