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F  E  A-G M E .N T  Y  P  O D Z- I  M U

r
Eh*onzový podz;in t1še rřé

když seníky jsou plné

přtehází chvíle pro drama

l strony chřegtí kovcn

II

fÍc}ro nás zná a ny jsne jeho dětt

kankoliv pl.yneme plynene po paněti

netřeba vzka'zovat netřeba vzývat echa

poutníc1 vzpomínek ěekají na ě1ověke

III

Penízek s lunce putuje

a vÍtr v dunách hnízdí

žijene jako zemřene

vykupováni tlýzní

IV

Pouze stín d;odá }rloubku ža1u

obrazůn které ryehlc blednou

baldachýn nad rytíři grálu

je utkán n1tÍ nedohlednou



v,'
ŤulácÍ - dět i  pod hvězdanl

kan jdete noeí bezejrnennou

do hospody na pivo s pěnou

tak svobodní tak samí

VI

Chudákůn aImužnu a davu prázdný tlech

pot lesk pro s lepý zpěv v zatuehlých hospodách

rozulnu náhubek a potrhaný háv

Bohůn jen potupu Sokratůn bolehIav

vrr
Možná je všechno jenon vzponÍnání

zdáne se jinýn sobě se jen zdáne .

nožraá jsne jenon čís1 
.eLzí 

stíny

a s lunce sídlí na odvrácené straně

VII I

Jednou budene nazí

sv lečen l  ze  všech ran

kamenný starý chIéb

a Bllh se neurazí

IX

Zešíle]. regenschori rozpadI se chrám

nyní i  hudoa bolí sněžÍ do vsrhan

zděšené kavky s křiken obkružují tnu

zatíneo vcházíš t i chen do rozva l in  snů



X

lnojskému konÍ kručí v útrobách

podzim se krví přÍodívá

trýzn1vé sochy viny v zahradách

bř i t  h ladu vztekle tasen zptvá

XI

Holubůn sypeme vše co nás všechny bo1Í

drobeěky úsněvů sůl naš1ch všedních dnÍ

abychon poslepu opřen1 o cokol l

c iošI1 aŽ ke srázu kťle hnÍzdí holubl

XII

S tnívá  se  v  a1e jích

a zv or\y z dálky znéjí

do jakých podz1nů
/r

budene ods ouzeni

XI I l

Mrtv-í jsou vánkem který t1še sedá

na věže chránů

a ta zeleň kopuletá

vynýšlí ptáka s hrdlem od šarlatu

xIv
Až v lastní stín nás opustí

a prsty větru koIen budou v lá t

buden se lásko lásko rná

budem se učÍt n1lovat



x1Í

vž opadaIo téněř vše

nevládne den nevládne tma

Bůb ztracenců se usnívá

a praeh se řadí k dějÍnán

XV,T

\Íím nikdo z nás se nebe nedotkne

nevěříut řeěen o azuru

to jenon v1očky znavené

padají tváří dolů

XVII

Trvej

a anl

třeba

třebe

jak  t i cho mez i  s lovy

lež tě  neos lovÍ

se přinknÍ k ústůn ženy

buá hluc}ý slepý něEý

XVIII

Jakási  s labost dá n1 zapomenout

jakás i  sÍ la  dá  mi  košatě t

jak krůpěj krve zahrnutá hlÍnou

vyšlehnu v planou růž1 vět

xrx
Jsme stá le znovu t,ázáni  po snyslu ccsty světen

fatamorgány bet lénů rozsvěcujen jen děten

vanhany ticha hřmějí nárn do našich srnysIů hluchých

Bachova orator ia Bůh sán se zpívat uěí




