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vÍrn BoRoYIcÍctt

( 1971 - L97) )

AŽ přece unřu' negarrlkne n1c3
jen uoJe L"ost11 kr1že, sva$.

Jgko k<jyž vítr v harťách borovl.c

vylo..rtlí tón a poLoo lebne v tráI[.

Až přece urořu' nebudu se bát'
jen lrolc*t1 kř1irdy r,ozpadn..,u 9e v hrobě.

V:\ak lidé1 VeTš€1 světl co něl Jecn rúdr

ně ucbopÍ 9 pJnesou dól v sobě.

xxx

Svět knih a traY; obrdzků1 nebe1
š1rý svět celý dokořán1

Jenž dá D'. nsJít v Jirtýcb eebe
a v cizích ranách krev svých ran,

Jenž, nevl'k]á oe Jak věž v Pioe1

spíš bť.clty spéJí Jako rrost
a není k 'óní za penÍze
e nenáte bo nlkdy dost3

tea svět se ve nně zvec}á vÍrem
v núrjhernýcb chvíIíc}r saoroty;
když aad prau€Ilcn; nlid papÍrcm

svírá nl boŽÍ tlcho rt}r



tdyžl i,rsty n.:c]ré od 1nkoustu,
zastevit chtř.I bych veršum Čito,

Je}mž už v.ibce neroáp sp..lustu1
aě r{y Jsrie v nt':a a on Je v rlág.

xJíl(

Svou dobu Jsoe aL novybrall.
Ač tv idá1 naše Je.
Prrocházíoe Jt opěěalí -

ne ráJ' ne galeJo.

Schvácerrl s}ožitostí věcí
rostcrne k prost,otě.
Dírvánre č$su duší vo}nE técí
v ton znurněnpnr, a přesto kré:xrjn iívotě.

Kdoví z<ia néra kdy kobout Ještě zakokr"}i.{.
Ne , nuz$ěnío s€ v létku na tjl.ipor.
uÉá naděJe radóJt koně str.bá
n*:ž sestoupila by z vJ'sok}ých, ů5-stých hor.

xEr

T. Pcgtrúkovová tr; sJo
pl.o klsvír a orelr. srr
G n9l1 S. ťrokofj.ve

KraJw šla trrozba besůtaclrá
'Je srrěiru sto1rp krvevou.
tlyteklo víno; vzpláLa etřechÉ,,
,]nebega puk1a nd lrlaťorL
Ale tan dole' hodně níz&o
klíě skřÍpal v starén áel'eze t

Jed1né n<láÉ výchcldlsko
probíJ.1o ge k q1rntére.
VyplavlJ' z duše dáveý zéva]'
proucl neJ-oďle netes&ná
a žen*\ýn prsten vylukévaI
rrán dny'' v kterýcřr ge 1gg!,ře skne.

Xonccr't



CTrvála br]ění

B;iveite-ll tlost čixsto r31orr}ro vzřrůrrr,
p'.k uslyl]íte svr.lJe vlastní t1ď}o'
Ee ve vás ětx}ií Jako noj.e v ri.ušlÍ;

ty ;.totbávtitc1 lr.lo jsou dúvno ;'rtvt.

bé závLstníc11 hř'aduJící kolum'
poJecrrou g:!čDou na vás býL už, trrdtcí'
ulétn'te jlo J:lko vlařtelvx3r.

Býváte-il dost často dlouho g,Jg.rl;

Y buioucícťr d:'Jícb rráhle Jotc Jak ůon;l

a jste sl Jls;tl sebou; Iidui, svř]t.,m

Jqk koř'n str"vnun1 Jako pl.:tÍLun řckou.

Kdo nel"ká

ten n.'bojí

oe oanoty a txlěrrí,
sc sn1 o úsvit.

Srnrová noc

Yečer J' n.rrdrý. Y pařezech

toa světélkuJe do Zelunar
l.onvoJe hvězd se valÍ letním n"be&l
a rotuJÍcí zcrr nán skřÍpc pod ncrttang.

S šelustem větnt v korurráctr

vzývúue ns zapř.nou pracdr'řesianslsé bot5t.
Kancr\y vprostřed }oulry trvljí Jlrk vzdor.

Co sýpek rliusí lcturout pilp..lem

rreŽ člověk naJde ci;stu uooůt
Áorrt let 1,otřcbuJo stlpm

n.ž ciává st{a?
A ko.ijJr focek ruuř

nežIi se poddó?



NenÍ se kobo i.'tót. Jslle zase s.:nÍ'l
ošlspc1 svč;ta, se gvou strašrrou i;ří.
Do '!.ePJ"é trocl vpiouvá k..rá.b ki..rJo.

N.ad p:rlis:i..iou .-rrků uěsíc vyclr.ází.

9hya}g jggŠJg

Po nocl včtrné nastalo tlché ráno
z 'il}t Vystt.lupi$ rr::;e,-:bny n:]še prohlxt

Co uól'l ;;tcJí oe říulr v úclvlu
Za rfiz'V.nu ol'laL probluskuJc slwrce

Zdó se ře přichÁzí zas doba prcdikantů
itla krátkýcb vlnÁcb clrytúne e]l svět
ťclr t;gn :lch ten v rús neustálír riokvá

nv.,řchluěí }ro Žóůné ru}tč$t

Zaůnou to zE'riišct neoov;fiul s}<ilry

a uiužl uěinlivÍ Ja:o d.Lt.írú

ní)tn luče po sto prvé spoětou

oto Juina poctrop.n;ýcb nutno$tí

l|aě ale? K čemr? Když žeŽulky z bríJe

krok Žea Jež dost}d vodu v6Zí d1'ť$í

třetí LlavÍrrú l}cetbovunův konct.rr.t

nás posJ.lňuJí Jaho slova ťíssn

8 ry Jsne Ichěí řtolttbího pí1ka

rrad všectrt t<vttí dcvatero štastni

nódberou svobod5l

leŽ v k*Žuén z n6e Je '
a nlkoho z nás padnout

ddvno na spadnutí
nen,"rCtú

E(Xxxx



HLEnÁnÍ rr.Íců
-@ ---

( L974 - L976 )

Pod ěkovárrí l'rarrt1šku f alackémr

Na věžícb naší l*,Ň g:istavil se čaa.

Dýchťlne1 a1.. rryvrŽenl. z dějÍn.

rokotikáté' trože n:'.lJl za ;loutrých t1síc ]..,tl

l{e<lá se dě].at n1c než ček;t'

aŽ chaurní ciistřl věčných úhon}
po}átou ",ř - c}ny ,-'}Uř\ý.

^Ž z<lurfa1ství t3k l;r.otí zóstui.ty1

Že zase pohnou rofiJeni.

A JeetlL no?
iI kdybyctr pooleaní; a třebs clkóngkébo r'otiu....

- ri.oc buuSr jste to na..ioal

tonkrát do lrerlkt'ur,tu.

Podzln 19rg

StesL aniád na ústuiru

r'ozqrl krrrjlnu.
Co bude? Zal ui)t-rlý hory,

za 
",ódy 

traJ}uJícÍ raěsto aého tl.itgt'ÍÍ.

V p..,sto*i:kóctr ustýlclo t.rtečclrcůn'

ř.' p.tlřské vit1 trozctrí.

^--.



A pílk to přlstrlo:

svět v n;ibech povolil

a cto cineijka ho aii:do ncdal dohro-.idy.

Začátek vá1\y

tle olěkce t1chý 'le[r prvního z6gí )9l

r{rro ve 4. oo začlo vdlkg.
nád1o vřígká narx.le; stěřruJen oe
- ú, po třetí v Je,Jnom JoifuÉn Íocer

Nir řuce Uartě peídu prmí grtvít

gcstapo sváží první zaJi'sltěné'
před krá4r postávaJí í:,mí fronty1

ale pryrí Hrůšová orrn'.aprotl
říká' žs se nlc n€děJe.

tle opá}ový d'n; pole se <jusí suďrem1

řcká nás a5síc prodl-uŽ.:nýclt pr.ázdnln;

nocl Jgr,u trlpló1 dá se Jel":tě lroupot;
( t.:rrtokrát stěbuJqil se JvÍroa přeo u11c1).

Doraluvll llÍtlcr. l{a gestapu

od rdna stoJí }idé čcJ'em ko r.ÓL2

v nč.:gtečku muzl leey doz;'ávají švcst$r1

tlustá parrí lir.irť,ová ce7Á pr,opoccrú

zaváří pllní: i2ovirila.

Je teplý letní d.nr vzclucb bcbounký Jak vcta,
polutlu stoupá slluce k polednísu,
policaJt rrybrrbnoval právě zsteerění.
lta Ygttě těncÍ prolomÍIÍ frontu1
Stgun dáJ' uoufá, že se whne válce.
}lodlrrář Yotroubek; když pro něJ rórro přlšl[;

něco s1 vza1; a unÍráček
zlrÍ oad úv...rJ.em Jako plachá prosbtl9

ale paní tlrůšová o'.lnaprotl

so leskrre Jako E,ea'illec a kdáká;

že se to čirsem vť;uclrno nčJak grol'ná...



Nezaměstnarrí orňsta ur.jho ur1tství

t lustý chl i:p*ček chodil ko cg1 . i ich.

pezglocíil; ':odpírul! 
itbýr

vyhaalý žr,'gl.ee :'ctka v kriutcÍCh u$t"
A Jcnom obšas n":večer se 8h1'rF113
W1r ',io].liň Arb.:1tt *ir ivclleir r:r'otl

ranský clúapočt.k chod1]. kolcras
Ťrlrc}ru s€ báJ.,
trrtchu se bsnbt1
a tťochu ho to táhl.o k nl.n.

pak z clr.uřré streql hor zaaě\r bubính|.
iroúnů Jlch přeběhlo.

A tl co ne?

$r Ťoupll ze katr.

Tlustý cřl l 'rpcček zatÍo porryr.ost.
Ťgts řto tao šoupÉ s ni..í.

ZiggggEÍ !*l!olu.E:
FEnf t"S" oach ijcm iiirrnarsch der

f,leichsdeůtschen lr.up.:en ureignete sicb
ěln sehr urÍ.l.tuU'cřres },r..,lil.túg. I)er hí.e-
sigt sauJttdlsche..Arzt fierrrřrcu Beer bat
stcb Eit- seÍncr !'rau Abe].1ne uncl c1rel
ífurdernl ólarlorr1 Uarl rrrrd l"tutb, curcb
ulft unr6ebr,icht. Gott sel aelobtl

Z obec..í kronrky

tan na hr*ricícb oěsta německélro
zas do tny t}učiiu hodiny.
ctyřtcet roků uběhlo Jak rroda.
Yutr.lna pemětnÍků <]ávno ponřcla,

núpi9y nj nátu.ol.'cích r'oznyl dóši'
nenÍ1 Lďo by k nln ll].:iil' kerínsr.

a--- _,



BlólrovějšÍ neŽ zeurč 1;ř'e} t,otoixru

j sen ZVe,..:L třl a jcu.

V p:téch n1 oúc1eclrují ..rsíc! vz. o;^Ínek.

ct.;'í' ic.t r.okůt !&ú' to je l.robtrl

tjy}L jste vůb'c? rYerrysnil js<ri:r sí váo1
ir.3l'1on1 aarlel i(uthr

V ..0|,r'-rvých č:-lccch oalekóÍro úiit.stvÍ1

:ii;ych tody teů grořů otravovat

zbyt.črr"Ýn rryptáv:..rnín po klrě1t

orl a vrilka

Yldín {Je. z,sg:

vyčor'lr] ý, Lr.ochu n::hrbuný ciůapec

n-' dokrím koltci hírjlru.

Kl.:j ina yřude unou

n3 jg'.;ou otr3rru i1,o ř.eco) r.ovrr.á Jak stťlI1

n.] ril.uhou (cio lror) k Vysočinj sti;u;,lá.

; i nřktt. v dálce'

t.$.]nč zc obzo.r..um

vrl lk;: t
i.;,tc,^otl tu z.ltím známc jclrotB z rrovit}1

už ko].ik roků nvodbytni] tí.aská.

rJ sgm uůl.;clý.

.ťo]'ik totro ncvígt.

lr'íipí rr.ř: v.ř:echno ku}em1

txá1ií riiě pr.vní lásEa'

t i ' .ápí iaě sr'oluŽák 9e Žlutou hvěz,-ou na kabátě.

Kr'.:ij1na cole podc ,;Ílotl

ozúllc !r1čÍ

Jako by novž<ly utopuna v t;lótě.

Uprostřed obsazených Úeďr

v strgšlivé b.-EÍroct}o$tl $od.il::.c;ti rolců

na kr..,ljl hťljku

vycourfůý; .t,iochu tu.bÍeí se clrl:;,ec

sLojím u Čchám.

,\---



cerra'avé rraky nacl ir]-lvO. IB1 letí;
ns stuďrJ.ých strnišiatech pabčrkují vránJr.
T1síce clr lupců ji iko já

rrmífti denrrě na pl:rniaách Ruska.

A1c já bycb ciltč1 vědčt 1-,foě.
ťr'otqibám 8e po tíhou otázek,

a cesta 1lřede lfiou

Je rúřůe neJistá
a kluaká.

vprrostřed obelrzc{ré 8vrrcpy
qyěourůý' tr.ochu n.ahrbenJl chlapec,
který e1 Ještě s nj.ěÍn neví rxlgt'
stoJÍm au kraJl lúJku
zě sebe' za ty rn: tvé
it čekán.

Pár kllonetrrl odtud supí n3 frontu v1a$t9
pi.ÍtmÍn po}órnícb nocí konvoje křiŽují Íiioře,
pav..'*cl Tlr'srů předou a ěerverré tuiilry v štábech
kr.eslí; co butle !i' lroko

Al.e Já,
ruladý' bezuocqý c[Lapec1

zděšeqý tÍm' co se děJe;
la zád3t kříže oklegtěných stronl,
pi.ed sebou v nlze rpznočeoá PoJ-er
na Jcdau stranu (do kr.aJe/ pvná J* stůl'
na drrrtrou (rto br) to.an1tčřstrtú'
ěekán a iltán ee3

Co máme dětat?

'riaIá perrnost

e{oJe chlapocká lóta
skončlIa ta(1r.

Zc Je.tnu noc nón bylo p.udesét.



oě1 sJ-.jPené j;ote![

běháEe l?cřůe doko}uěka 3

E0.4zen abt i'fitztxr uuft
a žabák J6cke1 g rUk,;m-.a vi,ok
se ton'r clrechtá.

Ó Jaké štěstí, že jsoe ncvědč11s
;:riivě tak p.idaJí;
vstávaJí }tdé v kolynrskýďr lesícb.
Y
JenonŽe povely znÍ JeJleb někkou rrcdrrou řečÍ
a navíc Jsou tan rrra$r korárú.

!ÁoJe cb'l .pecká réta
skončala taí{y.

Na Jakén ápel.'lace
skorrčí

nůJ nruŽný vět<?

př.gvá99gí-zgJ.tg[

od r.ána Ps.-lal sypký grítr

e vÍtr oeVglák s.;.azéval r3ctrle stopy.
Pět rcatných sl.luet nq. bílén poza<lí
klopýta}l jsoc. prosincovou nocí.

Z: oetryeml grroř'zaných s.rc]ů
váhala přlboucbnutá vrata vegt1c.
Iiodný kral studí-l Jak rnlnové pole.

AIe v háJence u Střítezskýcb
nás už čekal1.

i 'ůašl př"edcl_€

Dě1at 1 kr{st
chodill na panské.
A Jenon n'\k{y v nedě}l'
se nohll poncld'lJ.t a napít.

\



tra ptrbřeb sk].ádal[ sÍ
krcjC*t po P-rejcárku.

At.e když v Praze rrylrořelo l{árodrrí1
bez řeěÍ dill zlatku1
tř.-baže se tan Blkdy ngdostall.

Véclav itatĚĚJ Kraoerlug

Být reelný' dávrn už zavřel tu gvou

a nenluvtl neĚ po něneclo.

ďenoože v aě-n to pořdd doutoalo9
pořád ď žÍeal-t Kdo ví? fdyb!r...
- a tak tu doclnes Jsoe.

rleslgrí neoastní často1

al' k{yž r3'oopravd;t přltuřrne;

docela k světu.

xrfr rocE rEx EI

expedlcí



cEoDEc t{A vÁ,zrÁcn

( L9T9 - l9B4 )

Co 1,orJrrlžeE Jsre .,roc}iod1ll.
po polních cvstácb1 co dláždění.
Uo potiráá-k jgrne prochooi}l.'

;rik*n nedošIl..

roeJ':iký klobácník potí.rlsá nad tín povd.i}lvě hlavoo.

Ale u.ně p'ořád nvza6 se t':k z1é

ziist' 't až c]o konce rlclccla bea úřldu.
i\lep...třl't nikoru
ng| yčtro; hvř:zcám; sobě.

KočlčÍ t]'aps nc'c1 šel.stí
ga otevřenýn okncm v suché tr.ávě.

illespírre. Dusrto. Pdnv ;sudu

v rráe dozrúvaJí Jako v irorách lu'ory.

i,Icodpustl-ls náB Žác]nou z nsšicb vln;

ůý, neonyJný Pďtc gákdÚk.}.

A kue jsi zůstal tyl
lask"lvý bože pudgJÍcÍcb bvčzdi

i--



Žororrar'r nenápad"rrě obstupují důe'
ve etarýcb adeeb to ro\y pr.;cuJe.
fiež kohout ve vsl třlkrát zakokrbá,
sn.-acl nezapřeme asgnň g,trpl sebe.

xxx

Svrí]. vítr o poJ.í snÍi.
Y mr.zrr.;ucíc}r trnkácb nd úvozem
křefu:.ou pěnkrvy.

Zném tady dobře ka;dou rrez Í strž

a přece nářůe váhám na poi<r::J1 lese.
Kdo vír zda není pozd't-! na všcc|rnor

.f)CI(

v deštt se lesknr;u střecbgr sainot;
po pustých pclích čurrÉ teč\r Vi.ilÍlo
ťillkr.ďi'n }esy uz:vřel;r gbzor

ilod nebcn tčžkýn jako splíhlý stsn.

To budee' zas jen tupě ček.it

n: ciobrÉ zi;rtivy ae vzúrÍ}uryich bojiši?

,{netro lilq1Íne vstát a jít

r]o toho saÍjli?

ÁcvyptáveJ sgr Sn*:tá

k o}:rajfim. silnic vítr upkl € l1stí.
.jen duby nad rybrríken, poraěf kraJel

si hučí neťistuirnň po svém.

&B

Nad hlcvou ni"c neŽ volnó nebe;

i<*s chlcba v kapse, vítr' oi;l ir lra

e jít .

Jak aatopirr;ý J.oa

.;ťos;liůzov:né rvlky

.J|-l]..o1 stu jí i:řovígr.

,\--



AJ.e ty dr\y, t1 v,c;;ery,
tg časrú rána; k*y Jsm byll spolu9
1 pod urěděrrkou stesku záťí ve orrě dáJ..

Co bylo - bylo.
A co bylo }-rásaé,
to nán vŽ Ž{)dr;.ý rreVeZrreo

Anl. t.,r černá

nrtvó voda z lonu.

JOa)(

ďa& prstgt ěkrt'ičů
bezlisté větve
pod zděěeným nŮb'a.

vbluk.l z oiova
ni} k.říc-]l.Ch ptríků.
v sÍnrvén rrŽ ";lí
ztuhnul svět.

Íírrne.

A ces:tu k domonr
v ruáv':Jl nevidět.

B

0stcu neujdeš. AJ.e ten čas,
než pova}í tě Jako dobytče a bodnou,

Je jenon tvůJ. A s ď/roien
hraJete o něJ Jen vy dva.

ffi

j'{the opř.vdl: res 1 Iukg.
V houstrroucÍch r.irečnech
ť;íhá c'éš[.



(.tsasě].ébo chodce slatitra,'ů
zebe.

folekán bezetjilostí i:r'ostortr,
zaskočeťr ncJlstotou stez\r,
neví cobřc, J.Jk d€il.

Neví1 rÁa jeř;třl ;;otké č1orrěka.
A čektí nřigp7
Nebo ncrieká.i

)aq

Praetgrylf dub,
a,'ž'nÁ že z\rtck potranckéřro háJe,
Utputnc-: cůčí.

Stc,ívaJící se zářljové nebe nad
ttltr.
Vd vody táIrne clůed.

Kclo pr.vní
K<}o první
přii<lelme

a lnr$et

prcioní to ticho.t
zveclne se,
k hr::ničce

{cbo tu budcn r.lčky ;rznout úú1?

x)o(

Stnívalo se už. Ng*s]jlšně
přes cestu 1;ot1ú1 lcss přcbíhe\r srqýr

'.rcdc.Y}.J rnl to Ječtě třŽl5í, " n*lébala
lrlasem; J"nž sotva p..ii1rrcoval. i:'1áě.
{1ožrrá už ni-kdy nei:udu tak štastÍlá.
?ochop ale, že ncr:p}ůa jselo Jinakr
jcst}l snad zítra rrepřijclu.'



NaJednou bylo kolcn nás dvou tlcln,

Jak bývá po výstřelu.

l iastaLc tna.

Vellké' suutnó }rv,':zriy pu.ialy

do r..uČré noci za naěiúal zády.

:r)G

Ye1:lké ticho }cŽí nad vodanl.
KraJlna etrŤlula v zaJíklép úžasu;
snad tudy proř,-,J. u ]r.aoucený ancčl.

oo bylo; nccřr ař spí.
NevyzvÍceJl  co bui]e.
S}ovo' aě noní sekel'a,

dokážc nškcy do krv:iva ranlt.

Jcdlnč chvíle, která je a plyne,
rráe pootvírd vři.nosti.

xx:r

Posledrú viak orjjeI už
oel lesa táhrne ooCr
Ud vooy zLos.

fieválreJ, př'ekroč préb

Cekti tu na tebe
stůlr lauipa' loře.

ťevá}reJ1 př..,kroč práh

iúhodu v ooud.

před hodlnou.

a vejd.l.

a proněň

t(]cr

ss.al lesa. tuka. I{ybaíky.

vítr v korurróch tlubů -

a v tlchu g*: vodou Jak v ruskén roipónu

tesk}lvě rŽá11 koně.



Otdzka zn-1"1::
Co bys jeětě c irLj lT

iod 1ulrce z' ls.LŽt:rtýn ..cu.-v.f. l  iteben
jJetn j...nou bczr.tůnř roai l; l-] iI rukama3

r . .  rržít z3s vjechno1
zJ,é Í. clc,br.j
;;no v,_..

x:(x

Lgrvún\y ó'r]y zl ltou o:1Ízjru
a zi'..ouřív.ýnr tj'c.,era nud i.rt'i;:řiiiutr
r,<,zi.,...:1.11 3e o;;i i i  'Ié řt i .:sy ptáků.

<Isk., krlyž čt.'néř s!:iai:ne zn]vťÍl krritru
UdC:i i . 'zc l  d-1řÍ ..1;t2' .

.C<l bu.l.u dčIrt?Ň ,,Í"*\; -c tvé oůi.
"T,.rk ř.'kn1 něcol rigbufi joko i,l:'iť,.,zl.'
A kcyž jsenn pi.v.;to zaraŽenš uli.cl,
si'utnč scs odtáhla.

3erván\y &řly zl:rLou oř.ízku
a v jej1cb Lrrcchu n.:skutr.:čné zti,"ř,L
vystoupIo vilecfuio jaaněJ1 nÚŽ na rutrtgenu.

I{ocr

irt.,J.a ta1 která
zslézala náre za

už tátr}o orJ |(}énovce,
nehtgr.

xYlr

Te.qklivár holár ptoclrá rovina
p;'eé.,tá J'inkou tratl.
Ťicho' JL:ké jen Lm: na Jihu Úech ko'.cen z,íťí bjh'á.

třl srnky k l-su .D' cbtih\r.
Za:';.ž,:ný oLzoi. tone v nci,'orrgčt}u.

I
I



a

KsŽdé j lovo .b" s !u p! L 'ž:kúv 
-r1 n

Jel(ÍLJ1ť jeonou ,,rcrrJuvíš; brrdc to
Y té sll}utnó polostcpnÍ k..rnčině
níviijÍ vřci Ještě i;I. '! 'vÚu' i;,Jru.

i  j , zyku.

navždy.

A 1.lrávč tady cht'l byctr
bílá ol,]':,k* rr:o hl::voU
a ďuš1 čist,ou j: lk svět

Ale - proč u'..ír' .t, kt:yž

r.rr.ríret,

před Stvoř.nín.

Jc tak krésrré úít?

{u!or iristlí

Nevolí císl-ře wpuzen z tretropule
rysedá nlůky celé dny ns pustén břelru.

V z-.ihť:l<]ách Latia jistě ti.úl t.lnčÍ hebké Aeapcr1d,.Qr.

t icy Jen vic i  v. i jÍ z: j  noci ,
v lc1 a vítr.

.lak r:rr.,ky rrad zillivem plJ'ne ŽÍvot.

Lřív .,i$et19 pr.crtožti se Biu cirtěIo.
Icá :nueí - ab.y se rrczblúznil.

aflfr

Si:,utrú J ik naše dějir'y
krajlna před ziolou

. ' lčÍ a čeká.

SÍr1d <]esct válek naJedrrou racbotí kcesl za obzorem.

raiJ Je
radý ao
Iady Je
a Jcncln

Jcnže -

t lcho.
nestří lí.

na v,-\cchno Jestě i:ost čcsu
1ct$ 

"'táků 
brízdÍ čt.rý vzr-iucb.

J:k .,1ou..ot

mffi

^-



Včtraou nc;cí utÍkala js1 k hor.ómr
zutínrco něstečko v zválenýcb ductrnách
přežqlk<l v:lo sti.eclr.

i ' . lcr]obš}ů,::9o o o

Sníh pfesta1 roztávett na ' i i}adrro.:cín' uŽ ěe1er
tvé kcys1 n;drÉ oĎ1 ptoly se ÍJnei r*ez

Do dneškg nevím, co tÍ or ip 'věú, l t .

r:l)c

Den se rrž přcctl;il:lJ. a bor
( trldy se lesu pořád talďrlu ř.Íllá )
pct.:;:'nč1 Juko vys}oužlJ-ý tr;r$ód9
když ourřÍká svůj pert
o ! l  pot lusk . t t l l ' dc .

vozová ř i r ' ' l . ' - lbe ;; ir:č t 'n cbl i i r i l i ]-: j  i , : 'Ogbor.
^.eŽ .,,b.l,'I jtli ciri6, aastčiir tsi8.

Ť;ia terytčjší nuž Jeilqy dávno ziraslé ciívčí oč1.

A zesc byl  js i  v ton,
ii. 'bllže torii, lrát s1s říkari tgest1íst
Zas !:i:stý jÍl se ..íst]. s prvr:íro grěhen irc<1 nohana,
su. ašn; to k iouzalo

a Ey jsne šLL, urputnl! ěLl;
aŽ konečnč už z:išlo ner v:ii-lro.Jě svÍt:.it.

Sví ta t?
Nebo j..:m'c tupč klcy;;tali z lraci r1o nocl
s honci za rrárai
si jrnon nes',rd111 Jlnou saslru?

xx

iia rybník po v':Í}r:vu padá tišc tna
a kol-m nr.:Jeunou Je pusto
jirk g.:uo' tcn,, rl.llo v dá}cc n:l]:j.''.póvá kosu,

bylo Bui:tr



Viu Já, zJe nel}Í?
Yín vůbec něco ještě n5j isto?
ilráB po nohaÍ&.i zgg'íij ,

nebo tekuté pÍs$r?

Z
I'l a
Jen

qybník:r po výluvu táirne syrá vlhkogt.
každou otúzku oostávám n- jrll:zrrější odpověcll.
hvězciy st.jně září z vrtků do věkrl.

5 t c jně ;
1 tor j .l.: an'ámo.
se :r.,";l. ;.;Í1.,-.] zcá.

.xx

*&*^'
Flagbyový nrc\vi,sí D]d e;t-: stem,
:- 1š atý1 naki.ivo Jak ce}á Ít:.:še doba.

Jo dJlst' l lr. istci:án € l Co ,í

ijž .lá.m' ;dou po trrdIe
u ni-kde arri brstka i*trravsrtů.

^.ozyt.áČ.rÉ boJůvky oblak ztuiůy
za staŽ.nýnÍ rolctset ze$ká se

str.o'.y tr.ěící k neb1 treccb'ou.

aavoleJ do tlcbs
- E,ožt!á se někdo oZY€o
Zavo1'J na .:iúapce1

který se tebou pořád Ještě
na viesatóho ;hlapce zjsry
kuyž t'óh\y }eQr.

toulá1

u splaw1

l.aebyový u.íě }uqy civÍ tio z'']hrad.
tI6 pcztiě k půlnocJ.l trau;vaje z."tehuJí.
ituzkop:inýEÍ u}lce!ú žene vÍtr ssctÍÚ
il ikdo se neozval.

Jcn v ušÍch čr'nrí necdvr. ' : t t iý č::s"

á Frďre, csput regtr1, Ž* |1ryr i igoté,

.,íílrlá a tajuplná Jr:ko ů}.]u{i.



j -k i t i  3e  .* tÚuc ,
poktrd tái:'ere'
nic n;'ttí ztraceno.

r'dyb.yclron ně].1 ještě Jecirrou
všcclrno zi:e přesrrě do i,urrtíkU věc1ět,
Žil i jsrue zbytcčně.

gtsPif:Js1
Za tnnebrrélto počasí1

zing už ne a aikde an1 záblesk jara,
leiesátku 23 pór dní na xr.l lu,
toulí:m se po lukácb' jlnž se tu říká Psíl
S ž.Íznj.vou dycht1vostí c1l.or-iclára.

Vtahuji vz,iuch juk oysel vcl stv;r11
zLt^a už ne a Jer'o .;uÍ.ád hl'cln-i v cl{}l,

J.n ocJ'e u ůna .,Iac}rou n;.:i ' j i1
žc nčco lirásného une ještx; oslepí
a Že oám <}oč1st:, nadobr.o nci;<lhrá11e




