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Konec svûta

V hale Wilsonova nádraÏí navezen popel a rmut

do v˘‰ky dvou metrÛ. Rozeznáme tu popel od

Kostfiína, z Nagasaki i Var‰avy, z Hloubûtína,

Radlic i ze StfiíÏkova. Tolik popela, Ïe z ulice

do haly se vchází po zvlá‰È pfiistaven˘ch, vy‰la-

pan˘ch, olejem nasákl˘ch schÛdcích. V tûchto,

místy je‰tû tepl˘ch forách drobounkého, su-

chého a sypkého popela Ïhavû rudnou kousky

neshofien˘ch uhlÛ, prolézají staré papíry, zívají

vyhozené úfiední fascikly, otvírají poÏeráky

prázdné konzervy s orezl˘mi okraji, válejí se

roztrhané ponoÏky, celé zakázané knihovny,

Ïloutnou zde pásovci kniÏních hfibetÛ, po nichÏ

se to s gustem, chrustavû ‰lape. Kopule haly je

odshÛry dolÛ ovû‰ena vysvûdãeními z obec-

n˘ch, stfiedních a vysok˘ch ‰kol, reverzy, v˘pisy

z matrik, katalogov˘mi lístky, mzdov˘mi kar-

tami, lékafisk˘mi parere, zatykaãi, trestními

oznámeními, vstupenkami do kin, varieté a sle-
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láfiské potfieby, razítka, okousané tuÏky, rad˘rky

a maskoty desperátních úfiednic. Na stole za

pfiepáÏkou SPRAVEDLNOST leÏí rozpeãetûn˘

telegram, na nûmÏ lze zdálky je‰tû pfielu‰tit:

JSEM NA POCHODU ALE NEPRIJEDU

ZACHVAT UREMIE KAREL.

V‰e pfiipraveno k hostinû. Symposion pfied-

pjatého betonu. Tabuli tvofií rozloÏitá pod-

kova, sestavená z mnoÏství restauraãních a ka-

fírensk˘ch stolkÛ, v‰e bûÏného typu. Stolky

k sobû nedbale sraÏeny, bez ubrusÛ, se zaschl˘-

mi mapkami pivních slitek, s oním penetrují-

cím TEPLE ZAPLIVÁNO. Nohy stolkÛ zabo-

fieny asi decimetr do popela. Opfiete-li se lokty,

nohy se mûkce nesly‰nû propadávají.

Do vylidnûné a jiÏ odsouzené Prahy pi‰tivû,

pisklavû, hekticky se sjíÏdûjí poslední vlaky ze

v‰ech konãin. V kufrech star‰inÛ, aktovkách

povûfiencÛ, sítûn˘ch ta‰kách, v kabelkách z viks-

lajvantu nebo jen po kapsách prodfien˘ch zim-

níkÛ tûch fiídce vystoupiv‰ích na zledovatûlé

peróny nacházíme láhve s destiláty. Jsou to

panãe, dokonalé poblijóny. OkamÏitû po vstupu

p˘ch tygrÛ, propustkami, dovolenkami, fotka-

mi pin-ups, jakoÏ i fakturami.

Je listopad, kolem dvacátého, venku mokfie

snûÏí. Halu vytápí jediné topné tûleso, jeÏ na-

opak tolik sálá, Ïe kaÏdého pfiiblíÏiv‰ího se zi-

momrálka popálí. Zvenãí sem fujavû táhne, vítr

povívá v‰emi tûmi nástropními a nástûnn˘mi

debilitami, takÏe halu prostupuje setrvalé, od-

nikud nikam vlnûní.

Pokladny zmûnily své nûkdej‰í orientaãní

nápisy. Napravo, nad první a druhou poklad-

nou, které slouÏívaly provozu na Liberec,

pfiibili ceduli s uklohnûn˘mi nápisy LÁSKA

a SPRAVEDLNOST. U dal‰ích dvou, kdysi ur-

ãen˘ch pro smûry na Slovensko, oznamuje ce-

dule UMùNÍ a FILOSOFII, naproti ãtvefiice

pokladen ‰títky s nápisy SVOBODA, REVO-

LUCE, TRVÁNÍ, VùRNOST V ÚDùLU a po-

dobn˘mi obecnostmi. Prostory za pfiepáÏkami

jsou neumeteny, plny hadrÛ, kondomÛ a pa-

vouãí, kovové pofiadníkové li‰ty ale pfieplnûny

pfiipraven˘mi jízdenkami. Úfiední stoly opu‰-

tûny nakvap a naráz. Válejí se po nich kance-
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prostoru se jak vrány sesedají mí dávno zesnulí

spoluÏáci, Jifií B., Milan G., bratranec A., zahy-

nul˘ o náletu na Lipsko, Gustík K., ubit˘ na

pochodu smrti z Buchenwaldu, dále tam vi-

dím suspektnû se svûtem se rozÏehnav‰ího mi-

nistra Jana M., jsou tam básníci Franti‰ek H.,

Konstantin B., Mario K., vojín Kuracino, svo-

bodník K., s otevfienou bra‰nou od pistole, na-

pravo rozeznávám nahlouãeninu tváfií, Aloise

K., právníka z UH, inÏen˘ra C., zahynulé ka-

marády z fakulty, je tu DP, ano, noetick˘ nihi-

lism, Jifií O., Hanu‰ B., mrtví z revoluce 45, je

tu Hanu‰ F., dosud se Ïlutou hvûzdou na zim-

níku, pfiekrytou ‰kolní bra‰nou, stále tu ruku

kfieãovitû drÏí na hvûzdû, mé vlasy pomaloun-

ku vstávejte, jste tu v‰ichni? Na první pohled,

auf den ersten Anblick, jsou ti ode‰lí v dobrém

stavu, vyÏivení, podsadití, v sobû nalezlí, suve-

rénní. Jejich chování bych zdárnûji neopsal

neÏli co smûsici spoãinulé vûdoucnosti, trpké-

ho, trnkovû zabarveného klidu a nervózní po-

bavenosti, spájené s obavnou vytrÏeností, roz-

mlouvají-li náhodou s osobami Ïiv˘mi. Mezi

do haly zbavují pfiíchozí láhve zábalÛ, strhnou

vinûty, odzátkují a obsah vylijí do aluminiové

nádrÏe nad otevfien˘m Ïáravi‰tûm. Pan Kdosi

‰Èourá dlouh˘m pohrabáãem. ·pinavé jiskry

dosedají do popela. 

Nikam se odtud nelze dovolat. Zasrané te-

lefóny! ale ten vulgární postesk je smû‰n˘. Ses-

tra, která náhodou pfieÏila z nádraÏního per-

sonálu, chová dosud v pfiíruãní bra‰nû smotek

fáãe, nÛÏky a ‰neãka zaschlého leukoplastu.

Nádhera. Dráty pfiestfiihány, doprava po mû-

síce zhroucena, svítí se zde sotva tfiemi dochá-

zejícími zlodûjkami, po‰ta a telegraf prorezá-

vají trávou, nikdo z pfiíchozích se nepoptávejte

po komunikativû jakéhokoli druhu, postupu

ãi právní instanci. To jsou bagately pod sesu-

tou a napfiíã naprasklou fo‰nou entropie. Vût-

‰ina, jak si v‰ímám, má cigarety. ·etfite jimi,

bobánkové!

V hale ru‰no. Odhadem na sto, sto padesát

bytostí. Jeden druhého zná, ale právû tak ne-

zná. Za hodinu bude problém známosti ãi ci-

zoty setfien líhem. Po levé stranû hodovního
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pfiedu opodál, klade pfied sebe pÛvabnû so‰e-

nou nohu po zpÛsobu americk˘ch mondén,

ale protoÏe je jiÏ pod párou, valnû se jí tento

eroticky zam˘‰len˘ úkrok i úskok nedafií. âa-

soprostor se smeká do ÏlábkÛ. Obãas kdosi za-

kvedlá hrdlem a vyplivne zkomoleninu à la

LEBRÉ, LEBRÉ.

Je jedenáct dopoledne, bujará to hodina

Pfiedpeklí. Jak v‰ichni zefiasnatûli v nejhybnûj-

‰ím proudu! Jak zabydlení v budkách zvukÛ!

Asi na sedmou veãerní je nahlá‰en v˘buch

a pak ihned následuje Último Júzgamento. Po-

kud jsme zaslechli, je v pfiípravné permanenci

závratná administrativa, takÏe nazítfií kolem

tfietí zrána má b˘t definitivnû zakonãeno tfií-

bení se v‰emi pfiíslu‰n˘mi záznamn˘mi úkony

odmûn i trestÛ do osobních karet. Ale jak sem

dojede ta banda vypráskaná? Jak se sem dovalí

to hejno inkoustÛ? To pfienechávám koÀovi.

Na opozdilce se ze zásady nebere zfietel.

Basta fidli, mozek na zdi! Basta, Giovanna!

Kdo se bude od této chvíle do pûti minut po-

flinkávat pfied vchodem, bude zbit a ponechán

sebou pak vedou pfiitlumen˘, roz‰afn˘ hovor,

v nûhoÏ obãas zaklokotají slabiky KLA a GLU.

Pokud jsem pro jinou roztrÏitost v tomto

smûru vÛbec naslouchal, dosvûdãil bych, Ïe

jsem nabyl dojmu, Ïe jejich jazyk se zdál zcela

postrádati sykavky a co do vûtn˘ch ãlenÛ Ïe

byla ménû frekventována adjektiva ve pro-

spûch substantiv a sloves.

První se zdá b˘t podnapilá jedna známûj‰í

rodina. Její pfiedstavitel (ostatním tvrdí, Ïe

takto je podrou‰en poprvé v Ïivotû) poskakuje

cviãeneck˘mi pohyby v dlouh˘ch podvlékaã-

kách a líbá v‰em pfiítomn˘m Ïenám ruce se

servilním doslovcem – Celíbám. V levé ruce

tfiímá natrãen˘ rÛÏov˘ pukét. Jeho manÏelka

se pokou‰í zazpívat své star‰í sestfie pieçu ze

Závi‰ov˘ch písní, ale stûÏuje si na poklesl˘ hlas.

Vidím i zpovzdálí jednoho daleko mlad‰ího

ãlena této skupinky, jak jak˘msi kolkem místo

malífisk˘m ‰tûtcem maluje na kus hobry idol

vûãné fajfky, u‰tûdfiuje si pfiitom notné pfiíhyb-

ky z alkoholické smûsi v nádrÏi a odpornû pfii-

tom poka‰lává. Jeho Ïena zfiejmû, v Ïivém zá-
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stfied spu‰tûní. Hoj ryc koza kozina! Elá hop!

Daj nám syra, gazdina! Krpce vyletují! Kdû-

Ïe moje gusle! V‰ichni odkládají svÛj civilní

hábit a za mnohého smíchu i divení se obtáãejí

v organt˘nové roucho na tûlo bezpodmíneãnû

nahé. Îe bude zima? Aber wo! Ale totoÈ. Jaké

to tvary! Jaká prsná, ramenatá, snûdû ojínûná

krása! Na nohy si v‰ichni, muÏi Ïeny, obouvají

zlaté antické opánky, hfiejíce si pode‰ve o tepl˘

popel. Tfiináct ka‰tanÛ za korunu! Sám si pfii-

drÏuji na hlavû, zfiejmû na odli‰enou, ãervenou

vlnûnou ãepiãku, pfiepletenou z dávného svetru

a na nohách se py‰ním lyÏafisk˘mi botami s ly-

Ïemi. Kfiápy! TuãÀák z mysu Decepción. To

odli‰ení pfietrpce sná‰ím, u bot je ‰patn˘ záfiez,

jsou to obyãejné turistické baganãáky a úpravu

na lyÏafiské boty provádûl nûjak˘ prÈák, takÏe

vázání lyÏí, z dob tak Erika Rudovouse, nedrÏí,

co chvíli se sesmeká a lyÏe se stáãejí boãitû ne-

Ïádoucím smûrem s pfiekfiíÏen˘mi ‰picemi. Ten

obludn˘ ‰torch a zpicnut˘ je‰tûr! I tady zaska-

kován tisícer˘mi pohledy, rohován úsmû‰ky,

‰tvané zvífie, kádrován skrze hlezennou kost

na dlaÏbû supÛm. VáÏen˘ pane dvefiníku, uza-

mknûte koneãnû vchody! Hnûte sebou, mi-

losti! Dvefiník, bradat˘ P., je zavírá s dlaÏdiã-

sk˘mi nadávkami a zfiejmou námahou, ne a ne

je dovfiít pro popel, hrnoucí se ven skulinami

postranic a kolem vefiejí. Koneãnû se mu to ale

zdafiilo, teì jsme hermetika, ‰kvírami vrat je

ale pfiec jen na mnoha místech znát rozbitou

ulici a v pozadí vyhofielé sady pfied nádraÏím.

Fuje sem drsná zimavina.

Zaãíná se tedy pitka? Piteãka, pravíte? A do

Ïivota! Kde tlí na‰e dávná radost? Stenograf,

ãasomûfiiã, tlumoãník, kádrovák, jakoÏ i úfiední

denuciant jsou pfiipraveni s hokejkami v jedné

z turniketov˘ch budek. Tvofií i zde, coÏ je s po-

divem, skupinu opovrÏenou. JenÏe svût aÏ za

hrob uplatÀuje své nároky. Pro utrÏen˘ knof-

lík nechá padnout tfieba velkou vûc. Byl jsi

arcivévoda, prosím, má‰ mít katafalk, ale

pouhá hrabûnka Chotková? Ryc s tebou na

podlahu, i s tou bednou! Poryvem fukéfie se ze

stropu obãas urve potvrzenka nebo úãet a ne-

klidnû krouÏiv˘mi drahami se sná‰í dopro-
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chové ! JenÏe k tomu nedo‰lo pro dal‰í udá-

losti.

Pfied nádrÏní halou náhle, s nesnesiteln˘m

‰kvrãiv˘m zákvilem brzd, jak tûsnû pfiedcházívá

havárce, zastavuje otluãené, svinibrodskou ze-

lení natfiené auto, vejtfiaska jakási, naloÏená pod

nebe fÛrou slisovaného sena. Halda je s nejvy‰‰í

nedbalostí pfievázána papírov˘mi motouzy,

které co chvíli praskají. Jakmile auto pfiistálo,

prochvûl mnou slaboproudovû pocit pfii‰krce-

nosti a souãasnû psího tû‰ení. A to uÏ z budky

vylézá, vÏdyÈ je také nejvy‰‰í ãas, za pût minut

máme dokonalé utrum a sklapne na vûky, moje

snoubenka S. V prÛvodu dvou, odtud je to

znát, jiÏ podnapil˘ch ‰oférÛ. Vybavuje se mi

slovo Kramfleky. Moje milá si sedá znaãnû da-

leko ode mne, ostatnû tûÏko urãit v jaké vzdá-

lenosti, neboÈ neustále pfiecházím z místa na

místo, ale v tomto okamÏiku aÏ na druh˘ ko-

nec hodovního prostoru, a zdá se b˘t hluboce

zabrána v hovor se sv˘mi prÛvodci. Jeden

z nich, teì to lze urãit najisto, je uÏ na mo-

tyku. V pravideln˘ch obãasech mumlavû vy-

a tûÏk˘ porod, pohubl˘, s alergickou pupínka-

tou pletí v obliãeji, svûtle ka‰tanov˘ch, básnicky

rozevlát˘ch vlasÛ, do pytle! s oãima zaníce-

n˘ma od neustálého pomhourávání do lejster,

drbaje se na zádech i na podbfii‰ku, to budou

filcky! s padajícími lyÏemi a pohlavíãkem

scvrkl˘m, zdravím se s desítkami znám˘ch.

Jaká robota! Proã má‰ ty lyÏe? a Co to má‰ za

ãepiãku?, na kteráÏto tázání nenacházím v ce-

lém ‰irém svûtû vhodnou odpovûì. S v˘jim-

kou dvou tfií se nikdo právû takhle neopomine

zeptat. MÛj ústroj je ov‰em nejv˘‰ zákonit˘,

celá moje v˘bava, ta koÀská nátura zbouch-

nutá buldokem se sloními boltci, mnû byla

nadto jiÏ pfied léty pofiadatelstvem hostiny pfii-

dûlena – tak jaképak copak? A co a kerak?

Nejdfiív si pfiipíjím s evidentnû mrtv˘mi.

Alkohol mi ale nechutná, ta ãirá látka arabská.

Odpovídám na ploché otázky: Kdys maturo-

val? Má‰ doktorát? A kdypak ses vlastnû oÏe-

nil? Podivno, pfiitom mnû právû tito odbytí

pfiipadají nejÏivotnûj‰í ze v‰ech. Jakpak se asi

budou tázat Ïiví? To bude teprve to pravé ofie-
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V bílém organt˘nu, podetnut˘ albatros nebo

vykulkovan˘ tuãÀák, klapaje lyÏemi, poskakuji

po studen˘ch kachlech chodbiãky na nádraÏní

pisoár.

Zde objevuji dvû na mne ãekající dûvãátka,

plná v˘smû‰né chtivosti, pûknû rostlá a bou-

belatá, jednu v ãerven˘ch, druhou ve svûtle-

modr˘ch ‰ateãkách. MY VÍME, MY VÍME,

chechtají se mi jedna pfies druhou do tváfie. Ne-

chápu, co to ‰tûbetají. Zdá se, Ïe dûti nemají na

mysli bombu, Ïe se jen ‰kodolibû radují z mé

situace, kterou odhaluji teprve teì, jak totiÏ

pfies lyÏe do Ïlábku vykonám potfiebu? Pfií-

tomnost dûtí nedovoluje, abych si odlehãil.

ZmocÀují se mne nev˘slovné rozpaky, jdou na

mne mrákoty (jak by zdÛraznil jeden z m˘ch

pfiedkÛ). Odkudsi tfieskne revolverová ranka,

a dûti zapla‰uje.

Po chvíli se zahfiát vracím a vidím ku své li-

bosti, Ïe zábava je v proudu. Pfiistupuje ke mnû

mÛj pfied léty zesnul˘ str˘c V. s vinnou násos-

kou, jaké morav‰tí Slováci uÏívají ke ko‰térské

sondû. Dfiív neÏ staãím promluvit, pozvedá

kfiikuje: Pane ‰iditel! Pane ‰iditel, ãest práci!

âest! Náhle klade hlavu na ruce, a ten ráz usí-

ná. Snoubenka si teprve teì, jakoby ze sna,

pfiipomíná mou pfiítomnost, právû jsem se

nanovo zapletl lyÏemi do noh stolkÛ a clou-

mavû se snaÏím vytrhnout. Zachycuji snou-

benãin, jak bly‰tivou kudlu nenávistn˘ po-

hled. Pfies hlavy hodovníkÛ mi hází balíãek.

Lapám jej, zimou kyanotick˘mi prsty obtíÏnû

strhuji mastn˘ papír a nalézám uvnitfi karba-

nátek, zabalen˘ do prÛklepu jedné své básnû.

Její první ver‰e: JEDNA ZA DRUHOU LE-

GENDY… Dále jsou v balíãku ‰piténka udro-

beného ãaje a skrojek chleba. Kus prÛklepu

ver‰Û je odtrÏen a pfii okraji textu naãáráno:

NEP¤I·LA MI VRANKA! JAK TO UÎIVÍ-

ME? KDY ÎE TO MÁ SPADNOUT?

Chce se mi neodbytnû moãit. Náhle, ‰Èasten

(neb˘t toho nutkání), vzpomínám si na dlou-

ho do podvûdomí zasunutá slova písnû – jako-

Ïe uÏ zpívám: …vzru‰enû stojíme / nad tvojím

tûlem / Ïivot tvÛj velik˘ / uprchl ãelem! / Úkol

je velik˘ / Ïivot je mal˘ / ó karibú, ó karibú…
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musím uÏ bûÏet, míval jsem tû vÏdycky rád!

Tak Salve!

Hovadsky mne bolí hlava, sháním v organ-

t˘nu sedolor, ale kde!, padám, i druhá lyÏe se

sesmekává, je tak líp, budu se moci alespoÀ

ãásteãnû zkomponovat spánkem, kter˘ pfiichází

i nepfiichází. Tormentum insomniae. This gol-

den dew of sleep… a do podobného blábolu

jsem pozvedán dvojicí paÏí, mrákotnû vzhlí-

Ïím a poznávám Annu K., která ke mnû horce

‰eptá: „Milovala jsem tû kdysi nesmírnû, chtûla

jsem naveskrz poznat cel˘ tvÛj Ïivot, ale vûfií‰,

Ïe bych dnes ani neodpovûdûla na tvÛj dopis,

i kdybys nûjak˘ poslal? Ostatnû by ani nedo‰el,

k nám na ves nedoruãují. Musíme na po‰tu aÏ

do Boleslavi. JenÏe jak jít pro po‰tu, kdyÏ jsem

napofiád pfiipoutána k dûtem? Nehledû uÏ, co

s nimi bude teì?“

Spoleãnosti náhle chybûjí zápalky, nikdo je

nemá. Pro takovou nicotnost propuká na dru-

hém konci stolu rvaãka, v houfu rváãÛ rozpo-

znávám ãernou k‰tici básníka M., mává mou

ztracenou lyÏí (‰pice je potfiísnûna bramborá-

obratnû ruku, nalévá mnû curÛãkem do sklen-

ky od hofiãice a fiíká: Napij se, mil˘ mÛj, to je

prvÀák, ten si li‰ky sedláci schovávají jen pro

sebe! Usmívám se na dûkovn˘ch rozpacích

a náhle cítím, Ïe jsem definitivnû ztratil jednu

z lyÏí. Takto poloopû‰al˘, neúpln˘, jsem je‰tû

neobratnûj‰í. Ptám se str˘ce: Str˘ãe, jak je

u Vás? Myslím, jak je TAM? Str˘c si v odpo-

vûì s pfiekotn˘m chvatem vyjímá napfied le-

vou, pak pravou oãnici a s takto vysleplou

tváfií odpovídá: Práce pofiád dost! Je to jak na

‰patnû organizované, pfiedem nezaji‰tûné bri-

gádû. První dny jsme ani pofiádnû do úst ne-

vzali, fasovali jsme jak˘si eintopf, fiídkou bram-

boraãku. ·lo o zfiejm˘ omyl, ale v poslední

dobû, jak jsem sly‰el, se podobná nedopatfiení

dála houfnû. Abys rozumûl, existuje zásvûtí

nûkolik, na‰e bylo nepfiíslu‰né, nakonec to

spravili, ale stejnû se oãekává reorganizace.

Cestu tam jsem nemûl ‰patnou, v kupé jsem se

srazil s jist˘m Richardem W., pr˘ od pera,

a tebe znal. Jinak z nûho vylezlo, Ïe je vá‰niv˘

filatelista, stûÏoval si na ulcus, ale promiÀ,
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Co si nyní poãít s vakuem ve v˘vûvû? Pfie-

kraãuji koitující dvojice, nûkdo chroptí: GE-

ORGUS, EQUITUM PATRONUS ! a IN

TEMPESTATE SECURITAS! Vrávorám po-

dél podkovy k místu, kde, v˘skajíc, sedí S.

s roztrÏen˘m, teprve nedávno zakoupen˘m

ãervenoÏlut˘m svetrem. Vyhrnuje si suknû

nad broskvová kolena a vykfiikuje: TEN SE

VYZNÁ, LUMP! TEN ASI UMÍ ZVLÁD-

NOUT ÎENU! S odporem konstatuji, Ïe se

do mé nenávisti vtírá uspokojení. Pfiistupuji

ke snoubence, beru ji nûÏnû i rozechvûle za

ramena, a pfies svÛj odpor fiíkám: S., to jsem

já! Nepfiebralas? Ona na mne odspodu hledí,

nic neodpovídá, jako nikdy nic neodpovûdûla.

Tu navÏdy bych chtûl zniãit tuto tváfi, znicovat

ji noÏem, aby  nebyla, aby nebyla nikdy byla,

rozpoltit ji vedví jak zévu obrovskou. Znovu

naléhám: Nepoznává‰ mne? To jsem já! CoÏ

skuteãnû není pomoci? Tu se má znejmilej‰í

rozpomíná, prudce jí obÏivne tváfi, naskoãí jí

hektické fleky a vyskoãí: Lenin to prej myslel

dobfie! NaãeÏ, odstrkujíc nûkolik nápadníkÛ,

kem), a volá: A kdyÏ pfiátelství, tak na celej

Ïivot, a ne na rok, na dva! Obrací se k topné-

mu tûlesu, u kterého se teì, jak vidím, tísní

skupina b˘val˘ch nakladatelÛ. Básník kfiiãí:

Pane ‰éf! Odedne‰ka mohu b˘t bez vás! Tohle

jsme si neujednali!

Okny haly je na ulici vidût bizarní v˘jev:

tûÏk˘ tahoun, percheron bez kopyt, bolestivû

na‰lapuje na rovnû sefiíznuté pah˘ly, vleka za

sebou k postrojÛm rozedfien˘m lanem pfiivá-

zan˘ kmen. Asi uprostfied kmene leÏí fiemeny

pfiivázan˘ muÏ, v zimníku, má zavfiené oãi,

v promodral˘ch rtech retko. Ten muÏ je mr-

tev, vím, ale kdo jsou vrazi, ktefií mu k o‰álení

svûta kdesi daleko odtud vloÏili do úst hofiící

cigaretu? Vrávorám od okna. Zrak padá na

hodinky. Budou dvû! Pouh˘ch pût hodin, jak

nesnesitelnû matou ãlovûka, kter˘ v posled-

ních chvílích hledá soudy! PfiemoÏen zmat-

kem, musím si sednout na nejbliÏ‰í Ïidli, za-

chvacuje mne lítost, Ïe se ocitám tady, Ïe jsem

se dostavil, Ïe jsem se dal oblafnout. Ale vÏdyÈ

jsem byl dovleãen v fietûzech!
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hodiny. Parkovou cestou, kterou je vidût pfii-

vfien˘mi vraty, pfiichází sem vznosná postava,

zdá se, Ïe muÏská, doprovázená chlapem v ãer-

né uniformû. Postava si pfiidrÏuje vlající rou-

cho. Oba pfiicházející, opfieni vûtru jak skále,

pfiebroìují ulici, uÏ se bofií rozevlát˘m senem,

uÏ prorazili, uÏ stojí ve vratech haly. Úfiední

denunciant s kádrovákem vybíhají vstfiíc dvû-

ma neplánovan˘m pozdním hostÛm, ale klou-

Ïou po olejové kaluÏince, zbyv‰í na zfiíceném

torzu jakési kachlové stûny, a padají. Nov˘ host

si mezitím v závûtfií poopravuje vlas, jeho prÛ-

vodce se usmívá zdárnû pfiekonané námaze,

utahuje si opasek, dohodu a posouvá na opas-

ku pistoli. Ukazuje svému svûfienci do ãela

a stfiedu jiÏ rozvalené hostiny, pfiímo do roz-

vráceného chumlu h˘fiilÛ. Teprve teì hosta

poznávám, se srdcem je‰tû rozbu‰en˘m mi-

lostn˘m hovorem. Musím doznat: jak svûÏí

zÛstává!

Zdá se, Ïe i ostatní jiÏ toho muÏe poznali.

V‰ech se zmocÀuje zbabûl˘, nepopsateln˘

strach. Po krysím zalézají kam se dá, vífií po-

ktefií za námi vyformovali vilnou besídku ze

spleteniny údÛ, ramen, poprsí a vykulen˘ch

oãí, chvatnû pokraãuje: Taky musíme schrastit

advokáta, ale musk˘ho, ne Ïenskou, ta by byla

proti mnû zaujatá, ten chlápek nám poradí,

jestli bych za tebou nemohla jen tak, se dvûma

kufry! A nezapfiísahej se mi! V nebi nemaj

rum! – Zdû‰enû koktám: Jakej Lenin? S ãím se

smífiit? Jakej rum v nebi?, ale snoubenka se

sklání, vlhce mne líbá na boltec a kdyby se svût

v pfií‰tím okamÏiku promûnil v páru, ten poli-

bek smifiuje v‰e…

Znovu vrazil do halové prostory studenec,

zvedl ze stûn a ze stropu chuchvaly papíru,

desítky a stovky se jich sná‰ejí k zemi, na oka-

mÏik vzniká dojem témûfi lib˘, lib˘ jak v po-

ãátcích surrealismu. Venku se rozzufiila vichfii-

ce, poãasí se evidentnû zhor‰ilo, je to na draka.

Na chvíli vichfiice rozehnala mraky, takÏe dala

prosvitnout maliãkému slunci, které vysílá kosé

paprsky, stínající hlavy hodujícím. S temn˘m

Ïuchnutím padá na prsa vûtru hora sena z vo-

zu, v nûmÏ pfiibyla má nevûsta. Máme ãtyfii



30 31

já lotr jsem se sem prodral nebo byl prostû za-

nesen zmaten˘m shlukem a vzápûtí naprosto

poprvé v Ïivotû pociÈuji, Ïe o sobû svobodnû

rozhoduji. Zaplaven k neune‰ení líbezn˘m

ozónem, pláãi, uÏ pláãi hrkavû a zmítavû, ko-

neãnû proud slzí odplavuje centy, koneãnû

srdce zpívá volné jak v hodinu prvoposlední,

prosto hrÛz. On se ke mnû úsmûvnû obrací:

CoÏe tolik pláãe‰? Chce‰ mnû snad nûco svûfiit?

Tahám ho rozãilenû za rukáv, takÏe jej manû

svlékám dopÛl tûla, a pod bubnovou palbou

v‰ech tûch oslepen˘ch oãí mu napfied ‰eptem,

ale pak uÏ bez sebe do únavy opakuji: Vûfií‰, Ïe

já samojedin˘ nejsem vÛbec pfiekvapen, Ïe se

dostavuje‰, Ïes to ty, a Ïes právû zde?! Náhle

v závrati zahlédám snoubenku, jsme si nyní

blízko, sedí naproti nám dvûma úÏasnû zmen-

‰ená, a s buclat˘mi dlanûmi na kolenou a s oãi-

ma zledovatûl˘ma na mne syãí: Ne‰a‰kuj! Ne-

‰a‰kuj pofiád, srabe!

Tato poznámka rozesmála ztuhl˘ kruh, kle-

sám do Ïidle pokryt studen˘m potem, on si

urovnává roucho a znovu Ïádá o klid. Mezi-

pel, navzájem se sráÏejí, schovávají se jak ma-

rionety do turniketov˘ch kójí, milenci se od

sebe v náhlém zhnusení odtrhují, Ïeny s pi‰tû-

ním prchají chodbami, v‰ichni se zaplétají do

organt˘nÛ a padají jeden pfies druhého. Pfií-

chozí klidnû stojí, zas po v‰ech tûch eónech

v pÛvodní urãenosti, opu‰tûn jak strom v pou-

‰ti, a slabû gestuje rukama na znamení, aby se

pfiítomní uklidnili. NedÛvûfiivû, krok sun krok,

pfiipraveni k v˘stfielu, plíÏiv˘mi pfiískoky se

tisíckrát oklamaní navracejí na místa. Kdosi jiÏ

pfiistrkuje dvojici Ïidli, se hfibetem devotnû

ohnut˘m, kdosi nalévá prÛvodci hosta do

kalí‰ku prÛhledné kofialky. Ten do sebe sklen-

ku obrací, ale vzápûtí dodává, Ïe je to dnes

jeho první poslední, víc Ïe nesmí. Je prÛvod-

cem pacienta, kter˘ pfied hodinou podepsal

revers. AÏ bude po v‰em, dá si do fafáku, ale

teì prr! On nanovo dÛstojnû nabádá ke klidu.

V‰ichni se koneãnû jakÏtakÏ sesedli, hosti‰tû

i podlahy vyhlíÏejí jak ústupové cesty z front.

Kruh posluchaãÛ visí na jeho ústech. Nevím,

jak˘m dostrkem jsem se octl jemu po pravici,
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demokratiãtûji se naklání hned na tu, hned na

onu stranu, jeho rty ‰evelí v perliv˘ch perio-

dách rozboru vzdorujících souvûtí, náhle si

v‰ímám, Ïe mu na praviãce chybûjí ãlánky prs-

tÛ, a to u palce a ukazováku. Velmi uÏ unaven,

se k nûmu nakláním a ptám se: Kde sis ublíÏil,

Pane? 

On se na mne lehce smûje, hladí mne po vla-

sech, jsem jako pfienepatrná, stádná oveãka,

uklidÀuje mne: Ale prosím tû! Stavíme nahofie

ve Stfie‰ovicích králíkárny! Ví‰ sám, uspûchat

nemÛÏe‰ nic, ne‰ikovn˘ maso musí pryã, stalo

se mi to, jsou to necelé tfii mûsíce, to je vod cir-

kulárky…
(Prosinec 1953)

tím mnû jeho prÛvodce poskytuje nenároãné

sedativum. Mechanicky polykám. Koneãnû se

host dostává ke slovu. Do zti‰eného vroucího

kotle promlouvá lahodn˘m hlasem: P¤ÁTE-

LÉ, NEBOJTE SE! JSEM S VÁMI. V¯BUCH

JE DOSUD NEJVùT·ÍM, ALE ¤ÁDNù NA-

PLÁNOVAN¯M EXPERIMENTEM OKRA-

JOV¯CH OBLASTÍ HMOTY A DUCHA.

VÍTE DOB¤E, ÎE TO, CO JSTE POKLÁ-

DALI ZA CESTY, JSOU SLEPÉ ULIâKY,

MINULOST JE VÎDY PROPAST VINY,

ALE NESNÁ·ÍM JEDINCE, KTE¤Í SE PO

ROZPOZNÁNÍ BùÎN¯CH CHYB TLU-

KOU V PRSA A HYSTERICKY SI RVOU

VLASY. JE T¤EBA SETRVÁVAT V ÚDùLU

A V DOBRÉ VÒLI VIDùT BUDOUCNOST.

NezadrÏiteln˘m proudem se po tomto sdûlení

rozlila na v‰echny strany znovu uvolnûná zá-

bava. Kdo zodpoví otázky, nyní zneviditelnûné

hvûzdy? Kdo shrkne mezihvûzdn˘ prach v su-

rov˘ rubín? Proã tu náhle sedí on jak prostfied

sv˘ch, popíjí koflík horkého ãaje, proã k nám

zahovofiil jak lep‰í partajní fieãník? Co nej-



Obelst
âechy – Bavorsko
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Despocie

Despocie ovládá ãasování:

zná jen tvary Utloukala jsem

Utloukám Utloukat budu.

Despocie pfiesnû rozli‰uje:

muÏe s potrhl˘m v˘razem i roztrhan˘mi

vnitfinostmi

jednostejnû povápní zapomnûním.

Despocie je pokroková: dokraãuje nejtíÏ,

právû kdyÏ se podûlává,

je doãasná: trvá uÏ pomalu vûãnû, 

vyzná se v nejmodernûj‰ích zbraních:

zasívá obu‰ky, ofie bumerangem,

i dopadne to s ní dobfie:

sopka zachrlí jednou za století,

pohfibí tfii kultury

a pak zapfie i nicotu.
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(II)

Jsem toho svûdkem, a kdybych to nefiekl,

syn by mnû naplil do oãí a zkaÏen by byl

ten vymûfien˘ zbytek ãasu.

Jsem toho svûdkem a s vámi to platím,

jakoÏe myslím uÏ jen na Boha.

Jsem toho svûdkem a nebaÏím po pomstû,

musel bych se zbláznit a pûstovat ji

a zbytek du‰e, popsan˘ ikstou verzí

pokusu o smír,

roztrhat na kousky.

JenÏe jsem toho svûdkem, takÏe pÛvodnû

jednolit˘ ãlovûk

událostmi byl roz‰tûpen na pijáka v hadrech

a smûfiovaãe ke svûtlu,

toho, kter˘ jednou rukou pfiijímaje dar,

druhou je hotov mr‰tit kámen.

Jsem toho svûdkem, v‰ech tûch bûsÛ,

jakoÏe moÏnost zmûny ãi nezmûnitelnosti

jsou mimo mÛj dosah.

(I)

Ledová du‰e doby

Totální oÏebraãenost

Syté lidstvo montuje protézy

Milenci zastudena fieÏou svá tûla

Druh druha ohmatává jehlou

smoãenou v kurare
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(IV)

Mûl postel na spoleãné cele Druhé obloÏení

Trpûl nespavostí a dusnem

Jindy hermeticky zabouchlá okénka dnes

náhodou vypadla

to patrnû GabrielÛv umûl˘ chrup

Vnikalo trochu svûÏího vzduchu a ranního slunce

Na pankráckém dvofie v provozu dvû ‰ibenice

Popravy zaãínaly ve tfii ãtvrti na ãtyfii ráno

TakÏe sly‰el v‰e

Od hlá‰ení zahajovacího pfies zádrhel oprátky

do hlá‰ení koneãného 

Rolník Z. K. umíral ve smyãce pût minut.

(III)

Zmínûn˘ je‰tû Ïije a ty kurvy by po nûm mohly –

Mûl obrovskou knihovnu, Josepha Surina,

Eckharta 

Böhma, mystiku katolickou protestantskou,

indickou hermetiku, kompletní Blawatskou.

Knihy pÛjãoval, nûkdo ho práskl.

Vnitráci zabavili knihovnu a po v˘stupu z trestu

mu jeden vajgl s vajglem v hubû fiekl:

Ale pane! Ale jdûte prosím vás! Knihovna

je ov‰em va‰ím majetkem!

JenÏe bude aÏ na va‰e doÏivotí deponována u nás.

Kdybyste si snad chtûl stûÏovat,

postaráme se, aby vám zkrátili dÛchod.
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PozÛstalí potkali na ulici cvikr bez muÏe:

opfiel se o nádobu na odpadky: nevlili jste mi

nadûji,

rytífiové, to tedy nevlili!

Do jednoho mûsíce ode v‰ech tûch pfiedtaktí

byla zem, plná rubínÛ a euforie,

pfiepadena v noci z pûti nesvûtov˘ch stran.

Svat˘ Martin bloumal mezi tatarsk˘mi pancéfii

a jeho otec zazoufal.

Hofiely kolejnice. Pfied libereckou radnicí

postfiílena matka i s kojencem v koãárku,

vlajky pfiikr˘valy krev a krev vlajky.

A opût ‰ik hrdin, hrdin outl˘ch,

opfien o zeì prozfiení pozdna.

A opût ten kontinent, pfiemísÈující stáda po své

nicotû,

po pÛlstoletí vraÏdovlády opatfiiv lovcÛm jelenÛ

místo kÛÏe Ïeleznou postel,

podstrãil lovcÛm hvûzd napfied kytku meãíkÛ

pak smlouvu jako cár

a pak zloãin co milost.

Spád na spád pfiepadal vodopád.

Pustá Ïatva hnila na dlani Boha.

(V)

Pfied pÛlí ãervence ‰edesátosm

pukla napfiíã mísa, jiÏ nám dvacet vûkÛ podával

¤ím.

Houslové boky, netknutû po tfii roky visící nad

zárubní,

rozlétly se

a s lupnutím a tfieskem

pfiistály mezi ofiechy na zbiãovanou podlahu.

Je‰tû neÏ byl do domu dodán dûdÛv dalekohled,

vnuk

prost˘m okem pozoroval jednu nízkoobzorovou

hvûzdu

kuplífisky pfiivfiené víãko vesmíru bez pochvy

i meãe,

takÏe dokonce idioti, co se odjakÏivo vysmívali

znamením,

jeden po druhém zmlkali.

·estnáctého toho mûsíce se obûsila Salomé

na ‰vihadle ze silonu a zniãila tisíc obrazÛ.
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Ale takto drzí sprostí a odporní byli odjakÏiva.

Skonãil nedobr˘ rok a historie nás pomstí,

pomstít nás musí.

JakoÏe fiekl: láska a nenávist?

To je nepfiesnû!

Existuje j en  l á ska

a pak láska zhrzená, sadismem zbiãovaná,

jakoÏto klima nenávisti.

Tak je to pfiesnû, a proto se doãkáme.

Pfiicházel advent, bolesti na‰e spojená,

jenÏe hvûzda nade chlévem byla z flitru.

Sr‰ela ‰albou, jesle nehfiály.

Samá ne. Ano tlelo v Punkvû.

Pak zemfiel otec. Zvracel z mozku

a pohyboval víãky zatûÏkan˘mi kamením.

Ano, zlíbal jsem ho na tváfi i zulíbal mu ruce,

na které svítily dva safíry Indie

a rubín Nejsvûtûj‰ího Srdce.

Zase jsem jí byl zaskoãen,

takÏe snad skuteãnû mají pravdu národy severu,

jestliÏe tam smrt je rodu muÏského.

A to byli je‰tû tak drzí, Ïe na Silvestra

pálili rachejtle uflusan˘mi sliby

a cunt k nim ulepili ze slimej‰ích slin.

A pak byli tak sprostí, Ïe nachcali 

do Ïivého ohnû

moãí, zoctovatûlou nakládan˘m bol‰evismem.

A byli tak odporní, Ïe nezavfieli tlamy

a tlemili se jimi pfied pomníkem tesan˘m

z matek.
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a zpeãeÈujete jediné dûjství skuteãné,

Kalvárii totiÏ, kde to nevypadalo jinak.

A jakoÏe Pavel dovedl proti nehodnému mûstu

vyprá‰it plá‰È a pak se za mûstem ani nezaprá‰ilo,

tvrdím, Ïe od Sumeru nebylo takového hfií‰níka

a od Ninive cynika,

kter˘ by nicotu s takov˘m bengálem

jak tajtrlick˘ klobouk vsazoval

na témû hor.

Byli jste to vy, kdo v‰echno zavinili,

v‰echno z dûjin pokfiivené se ve vás shrklo,

a pfiesto nemá vesmír v˘stupky na pátefii!

je to jen na‰e nekoneãná únava –

ale sejdete jak tráva! a kdybyste sem snesli

mûsíãní povrch,

pfiíroda se za‰krábe po Ïebrech

a do jednoho vûku znovu zarybní fieky

i zapotoãí pou‰È.

Nadûji volám k modfii hor,

ale ty, prokletí, zÛstaÀ stát vbito tam,

kam jsem tû zasadil jak sosnu do skal.

(VI)

Byli jste to vy, kdo ve hfibetû roztrhli Písmo

a mysleli si, Ïe je tím zru‰íte.

Byli jste to vy, kdo zatahovali honiãky na knûze,

svlékali je donaha v uranov˘ch senkruvnách,

po koupelnách ubíjeli hadicemi 

a mysleli si pfiitom,

Ïe tím znectíte jejich kfiíÏ osobní

a obecn˘ katolick˘ roztfií‰títe.

Jen jste jej osázeli dal‰ími démanty,

jenÏe ony osvûcují

od vás odvrácenou tváfi kosmu.

Vy jste to byli, kdo vypalovali oãi matek

a je‰tû do tûch olovûn˘ch dÛlkÛ naplili,

vy jste dûtem podávali Ïraloãí kost,

vy jste dávali na jednu celu vraha a básníka

a vraha básníkovi dávali za pfiíklad.

Obracíte v trosky, ãehokoliv se dotknete,

ale kdybyste aspoÀ mlãeli! vy se navíc vysmíváte

jak na obrazech z patnáctého století,

nechápajíce, Ïe odpeãeÈujete bezdûjinnost
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Vy ov‰em smíte! za vámi stojí Moloch.

Vzali jste nám Ïivot, a i ten

jsme museli pfieÏít.

(VII)

Nikdo vám uÏ neuvûfií jediné slovo,

pazvuk, ropotající z va‰ich otvorÛ, sklouzl

po naklonûné rovinû do jímky hnusu

a tam se v klubku provlãuje s vlky.

JenÏe vlk je vzne‰en˘! dnes se mnû o vás zdálo,

macarát, nadit lany stfiev,

odnikud nikam se valil a tfiísnil mnû spánek.

To je va‰e podoba! a jiná

jsou svinky, odvalím-li kámen u jalové studny

a ony, oslepeny sluncem, prchají do v‰ech stran.

Jako BÛh má nesãetné nevystihnutelné podoby,

vy máte ty, jeÏ se dají sãíst na prstech ruky

a jsou pfiesnû vystihnutelné.

Jak jste sami! a va‰e odpadlost dospûla tak daleko,

Ïe ztratila stud a onanuje pfied spálen˘m lesem.

Na bfiehu bystfiin klackem ubíjíte pstruhy

a nezapalujete oheÀ,

jen zakládáte KainÛv ãoud.
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(IX)

V hnátech démonie praská osobivost,

na sopku posadila kaÏdou pfiíchylnost i klid

a ãisté zvífie promûnila v ãlovûka.

Sklánûní já, skuãení na hrazdû jmen pfiídavn˘ch,

balanc nad propastmi, kam nikdo nevyhánûl,

chlemtání vína místo upíjení pramene –

pozdû se omlouvat, jen sebespalující, a tedy

od plamene

vá‰eÀ pojmenovat, k zástupné, ale pfiec jen lásce,

jej zvût‰uje zaÏiva,

zatímco zmen‰en umírá…

OdpusÈte v‰ichni, kdo po pfiíkopách

uÏ neumíte zdravit jitro, a fiíkat vám jména kvûtin,

hodili byste pachem, právû protoÏe chcete vonût!

Ó dluhu k pomnoÏnosti a tlaku posledních

vtefiin –

sílo tlap, jimiÏ lev

vytlouká na buben vûãné Ano!

Naprocházel se! Chtûl,

aby ho BÛh mûl rád! Zástûna necudu se h˘be,

(VIII)

Svat˘ Jeron˘me probuì lva, propÛjã mi jazyk,

vyfiízni svÛj a vloÏ jej do m˘ch vydoupnûl˘ch úst,

smeÈ v‰echny básnû, skopni do pekel 

to blábolení.

Zapuì pavouka na stropû krypty,

zaklenuté pfiedpjat˘m v˘smûchem.

Vzbuì lva, ozbroj mne spárem,

promûÀ mne v mimolidské,

ve fantóm, kter˘ ukonãuje a poãíná.

Ty, drÏiteli klíãového charismatu,

propÛjã mnû jazyk,

jímÏ bych bliÏní uãinil znovu bliÏními

a dokázal postavit je pfie tváfi andûla.
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Byl ten, kdo opou‰tûl, a koho opou‰tûlo

po cel˘ch praporech v‰e Ïádoucí. To utrpení

nemûlo cenu. Na jeho konci oÏehlém

kanãil drek. A jen poezie, roubovaná zcestnû

na vzadu ti‰tûn˘ kmen tisu,

se rozklenovala v klenbách,

menstruujíc Ïenu do muÏe vraÏenou,

v‰ak Ïenu uráÏející.

Kam nadít se, ne napfiít, kam?

kdyÏ uÏ jsme v‰ichni spáãi Himaláje,

kam nadíti se, aniÏ otoãiti

hlavou ke zdi, jak ti praví v koncentrácích,

aniÏ se vzdáti a je‰tû dáti,

co nehledat a uÏ jen dojít, kam?

Snad vskutku nûkdo zte‰e kámen

a najde ãtyfilístek na louãce vysoãiny.

Kmen plané hru‰nû, co rve se na rozpacích

zas s dal‰ím jarem a v kmeni choro‰ vrostl˘,

k˘msi zroben˘ moÏn˘ svûtec,

slíben˘ nedokonav˘. A nade fivem propasení

ticho, úp a je‰tû o úp v˘‰e,

‰panûlská bota tlaãí hrot.

Nûco chtít! To i nemluvnû

obtûÏuje matku, ale vizte jen dárnost

a sklánivost zvedavou! –

nedovedl, jsa pfiíli‰ po otcích!

Modlil se a bez evidencí o sly‰bû

vzápûtí nadouval se, kohoutil po námûstí,

zacházeje do prvních vrat. AniÏ co vûdûl –

a kdyÏ se dovídal, pak hromová Pozdû!

Naprostá nepouãitelnost neÏivé hmoty

vr˘vala do pejchy letorost zdání hmoty Ïivé

i tomu, kdo zhá‰el pochodeÀ… Eklipsy

Platóna. UÏ se i navyznal dost.

Navyznával se pfies ãefien a divil,

Ïe nikoho to nezajímá.

Naplamenil se a soptil, Ïe nikoho nechytl.

Krb, láptû, rozmotávané dûtmi,

vÏdy kolem, míjení na míjení,

omyl telefonátÛ, aniÏ chtûl koho volat.

Nevyléãiteln˘ krvotok lyriky

a sykot vtefiin v pou‰ti stehen.

Proluky gotiky, jen proto ale, Ïe ‰ilhal

po stiscích baroka. Svrb na svrb. 
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(X)

Taky já byl na tom tak, Ïe obûsit se ve sklepû

vlastního domu,

byli by na to pfii‰li za pût deset dní.

Taky já byl na tom tak, Ïe jsem tfiikrát propásl

vlastní smrt

a znovu byl odsouzen k Ïivotu, kter˘ je jen

prodluÏováním umírání.

Taky já lezl stfiepinami skla do vlastní krve

a bylo mi to lhostejné, neboÈ jsem za tím

svinstvem tu‰il spánek,

jediné, co mi zbylo, aby i to mi bylo odÀato

a abych nazítfií procitl do pekla bez postav.

Taky já pochopil jen zlomek vesmíru, a po

pfiedlouhém putování

nedospûl nikam, lépe, jen s em.

Ale ani ve mnû neuhasla neodolatelná vÛle 

zniãit takto znetvofien˘ Ïivot, proklít zrafiãenou

‰albu

a nepfiestat kfiiãet: LeÏ! LeÏ smrtelná a hnusná!

Taky ve mnû je zabudován kfiíÏ ze zlata

na podnosu z platiny

zasnûÏen, zmen‰en, rukama dûtí zdfieven,

na zem cizou patfiící

spatfien˘ domov.
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Pfiece 
jen…
Mnichov 1972

tak pevnû, Ïe jím neotfiesou Ïádná budoucí muka,

kfiíÏ posázen˘ drahokamy, kfiíÏ otcovsk˘ 

a nádhern˘,

také já byl osvícen a nikdy jsem nepfiestal vûfiit,

Ïe toto peklo svûdãí o Ráji.


