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Předmluva. 

Jsou dva druhy básníků: ti první a pak tzv. básníci prokletí. Ti se nikdy 
nedočkají laureátství či pomníku na Slavíně a  už vůbec se nedostanou do 
čítanek. A po pravdě řečeno, ani o to nestojí: sláva je něco, co jim s odpuštěním 
páchne. Oni píší pro sebe a pro své přátele - pokud nějaké mají - a vůbec jim 
nevadí, že se o nich neučí ve škole a děti nepropadají z literatury, protože se 
nemohli nabiflovat jejich básničku. To nechávají umělcům tzv. zasloužilým, kteří 
bez toho, podobně jako květina bez hnojiva, ani nemohou žít - dokonce i tehdy, 
když už jim to básnění vůbec nejde.  
 
Prokletému básníkovi nikdo neřekne "Mistře", nenasazují mu věnce laureáta - 
ani na hlavu či později na hrob. Proto také prokletí básníci přicházejí častěji o 
svobodu než o inspiraci. Jejich básně se nerecitují pří státních svátcích, při 
slavných narozeninách, ba dokonce ani ne  na čajových dýcháncích snobů. 
Pravda, někdy a někde se třeba stanou na čas určitým kultem, ale většinou bez 
vlastního přičinění, protože jim právě ti kultisté vůbec nerozumí. 
 
Prokletí básníci píší prokleté básně a to prý by jim už samo mělo stačit ke 
spokojenosti. Ano, psaní básní je nejen neuživí, ale přináší jim naopak různé 
druhy nepříjemností. Jako třeba samotné jméno "prokletého básníka", i když to 
většina nosí hrdě, téměř jako rodinný štít, jako rodokmen. Někdy se jim divíme, 
proč to vůbec píší, když z toho nemají finanční prospěch. Pravda, žádný z nich 
neříká "co na mě mají, mě nezajímají, jen jeden - mamon", ale nezapomínejme, 
že oni píší z jiné potřeby, z té, jak se často říká, "vnitřní".  
 
Ano, ovšem těm ostatní se zdá, že je to spíše nemoc. Přesto si myslím, že je svět 
potřebuje i dnes - a možná ještě více, než včera. Buďme k nim tedy shovívaví, 
oni jsou tím jediným osamělým hlasem na té naší poušti. 

Autor 
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Prokletí básníci.  
 
My jsme ti básníci 
básníci prokletí, 
naděje žebráků, 
ostuda století.  
 
My srdce rozdáme, 
zadarmo, za babku, 
jen proto, že máme 
hluboko do žlábku. 
 
Všechny nás odháněj' 
od stolu, od vody, 
my láskou hříšnou jsme 
macechy přírody. 
 
Každý z nás otrapů 
má svoji milenku, 
i když už nemáme 
na chleba, na sklenku. 
 
City své hladové 
na papír složíme 
ač na to nemáme - 
přece se množíme. 
 
Ač toho žádný z nás 
nejsme si vědomi, 
tohoto světa jsme  
poslední svědomí. 
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Umírání. 
 
. . . A pak mě plavci vysadili na břeh 
a jejich ruce uchopily vesla . . .  
 
Vykročil jsem a s prvním krokem mým 
i strach mě opustil, jak zrádný kamarád. 
Chvíli jsem lesem šel, pak zase nízkou 
travou 
a brzy v dálce uviděl jsem skály. 
Sevřel jsem pevně zbraň - však co mi 
platná bude: 
je málo nábojů a mnoho nebezpečí! 
 
Unaven v stín jsem usedl, 
po chvíli opět vstal a dál se nutil jít. 
K večeru bylo již, když do trávy jsem 
kles'.  
Tma byla kolem mne a tma i v srdci mém. 
Bázeň a nenávist zůstali na pobřeží - 
s nimi já, ač došel jsem až sem. 
 
Ráno jsem probuzen byl horečkou a 
sluncem, 
však já se plazil dál, směrem studených 
skal. 
Unaven padl jsem, pak probudil mě hlad. 
Třetí den nevstal jsem. Jak mrtvý 
bojovník, 
jenž leží tam, kde zastihla ho smrt, 
ani já nepohnul se již, s očima zavřenýma. 
 
Hlad, horečka a unavené tělo, 
bolestí tisíce a přece jedna jen. 
Kolem mne šelmy dne a nebezpečí noci, 
ale já neviděl, ba necítil jsem nic. 
Jako bych mrtev byl, však přec ne mrtev 
zcela! 
Uprostřed další noci uviděl jsem dívku. 
 
Bílá a krásná, jako mladá břízka, 
přinášela mi v rukou potravu a lék.  



 
 

Do trávy usedla a neznámou mi řečí 
zpívala o čemsi svou píseň bez nápěvu.  
Však já ji neviděl, jen cítil její dlaně, 
kterými přitom něžně hladila mé čelo. 
 
Má bolest zmizela, už necítil jsem hlad 
a moje duše snila krásný sen. 
Tu pocítil jsem velkou touhu žít. 
Však ještě než jsem ústa otevřel, 
zavřela mi je chladným polibkem.  
Tak skončilo mé první umírání . . . 
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Lidé vyschlých srdcí.  
 
Soumrak padá v domů kouty tiché. 
Půjdu již spát: stín mne tlačí všade, 
nenávisti, stupidnosti liché, 
šálivosti, žen přeludy mladé 
 
nevábí mne více. Fantas bohů, 
spleen a nuda. Nuda a spleen všade. 
Nejsem nevěstka u zmrzlých rohů 
ani světec mdlý, ani ten, který krade 
 
těm druhým to, co oni kradli jiným, 
jež nakradli to to u cest, zmrzlých rohů 
a nechci usmívat se okem žlučí sivým, 
když náhle zase spadne soumrak bohů 
 
a soucit chtí vychrtlou mou duši, 
jež žije jenom proto, aby duše jiná, 
či cizí srdce, které láskou buší, 
zabilo. A kat dál  hlavu stíná  . .  
 
Když malým nákupem se stala velká láska, 
to jediné a lidské, co nám dosud zbývá, 
nám, lidem vyschlých srdcí?  
 
Kdo se na to dívá?  
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Nokturno.  
 
Já často chodíval jsem s tebou v světle 
hvězd, 
marně se snažil dobýti tvé lásky, 
seděl jsem s tebou v ohbí tmavých cest, 
v zajetí černé, tajuplné krásky. 
 
Přišla jsi za tmy, smyslná a chtivá, 
čarovným pohledem již k lásce jsi mě 
zvala 
pak ses zas' bála, že se někdo dívá 
a zase do stínu jsi mi dál unikala. 
 
Pět let jsem hledal tvoje němá ústa  
-za pět let neřekla's mi jediného slova - 
mnohokrát trápila se moje duše pustá; 
vždycky když našel jsem tě, ztratil jsem tě 
znova. 
 
Ty sama přiměla's mě nyní k tom u kroku, 
bych přestal vnímat bolest všedních dnů - 
teď milovat tě budu devět tisíc roků, 
čarovná noci, milenko mých snů! 
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Zavřete oči.  
 
Zavřete oči, prosím, mou vinou to není, 
že duši svou vám v nahotě své celé 
teď vylíčit chci slovy kazatele, 
bez příkras, omluv ai bez uzardění. 
 
Vy spasila jste mě ze světa beznaděje, 
na sebe vzala jste ten minulosti hřích, 
pro který dávno zapomněl k jsem, co je 
smích, 
však vzpomenu-li naň, mě ještě ret se 
chvěje.  
 
Vy ctnostná jste a já jen hříšník pouhý, 
světice kouzelná, již ve snách vídávám. 
Uprostřed myšlenek, v nichž obracím 
se k vám, 
já zahubil jsme dávné stesky, touhy. 
 
Vy krásná jste jak dobro, jako sen, 
a prostá něha vaši hlavu činí  
tak líbeznou, že vskutku spíše jiní 
nežli já sám ji mohou líbat jen. 
 
Vy laskavá a mírná jste jen stále 
a já jsme prokletý a možná satan sám. 
Jak jenom líbit mohl bych se vám, 
když do záhuby jdu a neváhám jít dále 
 
Vy rozumná a tichá, bolest neznající 
já přízrak noci, motýl zasněžený, 
milenec nemající ženy, 
šílenec, hlupák, dítě snící. 
 
Jen jednu otázku a rozhodnout se 
smíte: 
věříte mi, ž e pravdu říkám vám? 
Snad jenom na černé sny vzpomínám 
a stále doufám, že mě probudíte! 
 
Či možná ze vzdoru či mysli zakalené 



 
 

má slova ukázala vám zde duši cizí, 
anebo z bázně, že vše rychle zmizí, 
můj hlas mě rychle do záhuby vede. 
 
Měl zpívat slavík vám a zatím příval 
deště 
odnesl písničku a setřel s trávy jíní. 
Ne, nechci omlouvat se potom ani 
nyní. 
Jen jednu otázku: což věříte mi ještě? 
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Vzpomínka. 
 
Tisíce květů měl jsem 
na dlani, 
jen jediný mi neuvad'. 
Tisíce květů měl jsem 
na dlani, 
jen jediný z nich měl 
jsem rád. 
 
Hřál jsem jej, hladil a 
zas laskal hned, 
těšil se z jeho vůně. 
Však asi byl v mém 
dechu jed, 
když zvad' i on. Mé 
srdce stůně. 
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Milenky prokletého 
básníka.  
 
Coury všeho druhu 
co jich poznal svět, 
běhničky, děvenky, 
kurtizány hned, 
 
jindy zas dámičky, 
mistresky veselé, 
krásky pouvadlé, 
bohyně postele. 
 
Napuštěné lihem 
anebo drogami, 
hned Carmen z fabriky, 
hned zase bardámy. 
 
Vám už slovo láska 
vůbec nic neříká,  
prokleté milenky 
starého básníka!  
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Balada z Betléma.  
 
Byl pane růžový a 
buclatý, 
veselých očí, rudých 
líček, 
vypadal vám jak 
andělíček 
a rád se kousal do paty. 
 
Kdo by se divil, u čerta, 
že u nohou mu s třemi 
králi 
také i vůl a osel stáli 
a mordýř, tulák, 
poberta. 
 
A také ovce, ano pane!  
Ba ještě víc, než Izák 
měl,  
nežli ten zázrak uviděl. 
A vedle králů koně 
vrané.  
 
My přiběhli jsme, jaký 
div - 
na naší půdu padlo boží 
sémě, 
on narodit se hodlá v 
Betlehémě - 
a starý Šimon ze všech 
dřív. 
 
Hle, boží matka!  
A jí z tváří 
dvě velké, bílé slzy 
září, 
jak klečí vedle 
pacholátka. 
 
Však dojemné to bylo, 
mordyje! 



 
 

Má stará taky klečela 
a celou dobu brečela, 
zrovna jako ta Marie. 
 
Někteří dary nosili - 
kdo ale může v téhle 
době  
odepřít třeba krajíc 
sobě? 
My všechno, pane, 
zaseli! 
 
Ba, tak to bylo, přisám 
Bůh - 
má stará vám to řekne 
též 
a starý Šimon nezná lež 
- 
však taky chodí jako 
duch :-). 
 
Víc zpráv už o něm 
nemáme. 
Že zástupy ho volají,  
jak kázat chodí po 
kraji? 
Toho my, pane, vůbec 
neznáme . . . 
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Okno jsem otevřel.  
 
Okno jsem otevřel 
dokořán. 
Zasednu za sklenky, 
vyvětrám myšlenky  
a budu zase jako pán. 
 
To není nuda ani žal,  
to zas jenom snad 
si chce můj osud se 
mnou hrát - 
a já bych se s ním tak 
rád pral. 
 
To jenom špatná nálada 
mě ráno, večer, v noci 
popadá 
a nedá spát. 
Budu se rvát. 
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Pro.  
 
Nevěřím v přelud či smrti klín, 
dávno mě nevábí sudiček hlasy, 
nevím, zda Adamy, Evy jsem syn, 
nehledám tři děda Vševěda vlasy.  
 
Lhostejno mě vše, co druhým svato je, 
dávno již nevím, zda noc je či den, 
jsem jako kůň, jež přetrhl postroje. 
Já nevěřím už v nic- já věřím v lásku 
jen. 
 
Kontra.  
 
Jen jediné si hochu můžeš přát: 
peníze mít  
a v karty hrát, 
po nocích bdít,  
však ve dne spát  
a holky mít 
a laškovat. 
 
Co víc ti může život dát? 
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Memento mori. 
 
Siréna ambulance  prořízla teď vzduch  
a z davu chodců, stále spěchajících 
několik zastavilo se a otáčejí hlavy. 
I slyšet můžeš jejich dohady 
o operaci, o transfúzi snad. 
 
Doprava zastavila se jak porouchaný stroj. 
 
Na křižovatce stojí osamělý muž 
a kolem něho jak smrtící střela 
teď proletělo auto sanity. 
"Neštěstí, stalo se neštěstí . .  ." 
Zvuk sirény teď za rohem se ztrácí 
a metař, který postál na chvíli, 
 
teď zase klidně pokračuje v práci. 
Mně ale pořád ještě v uších zní 
to strašné memento, vizitka smrti snad. 
Zde lidé klidně jdou a jdou a jdou, 
kdesi však houká strašná siréna . . . 
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Pax texum.  
 
Že nejsem žádný básník říkají.  
Nu ano, pánové, já všecko přiznám rád. 
Vždyť skládat verše není skládat dříví 
a umět stavět rýmy bez námahy, 
to dokáže jen dobrý stavitel. 
 
Však já se nehádám, mí milí lichotníci, 
já naopak kritiku přijmu rád, 
leč obhajovat nechci vůbec nic, 
ani své verše, n i své myšlenky. 
Neb co se musí stále obhajovat, 
vysvětlovat a samo sebe chválit, 
to většinou je pod psa, pánové. 

A vaše názory mě nudí, věřte mi. 
Vždyť jeden každý dobře víme své: 
já dále budu bídné verše psát 
a vy pak štěkat zase. 
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S.O.S.  
 
Tam na severu, blízko 
Thunder Baye 
sám stojí maják. 
Sám 
vzdoruje bouři, vlnám a 
severním větrům. 
 
Dvě míle od majáku dole 
loď potopená. 
Co asi vezla, odkud a 
kam jela? 
Snad vracela se již, 
když krutý osud 
necitelnou rukou 
ukončil nenadále její 
dlouhou pouť.  
Snad. 
 
Možná, že  vyplula anebo 
prchala 
když silný vítr zahnal ji 
až sem, 
sem na skaliska kolen 
Thunder Baye. 
 
Proč právě zde 
uprostřed černé noci 
přistála naposled? 
Což neviděla světlo 
majáku? 
Kdo zachránil se snad,  
zatímco jiný naposled  
zahlédl blízkou zem? 
 
Kdo ještě vzpomene si 
dnes 
na jejich "Save Our 
Souls"? 
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Zpověď tuláka.  
 
Ty viděla's mne - myslíš, že se 
stydím? - 
ve společnosti prostých, 
ušpiněných lidí, 
v hadrech a ruce moje černé 
byly prací.  
A do paměti oči tvé se vrací 
a usvědčují mne ze 
smrtelného hříchu, 
že prací špinavou se živím a 
tvou pýchu 
 
že oklamal jsem, vymýšlejíc 
lež 
o jméně svém a povolání též,  
jako bych se snad styděl za 
své ztvrdlé dlaně. 
Či měl jsem ti snad říci 
odhodlaně, 
že cizincem jsem jenom ve 
tvém světě, 
který zhřešil už tím, že hrozně 
miluje tě? 
 
Ne, nejsem pánem kolkolem 
těch polí, 
s tulákem nemluví se slovy, 
ale holí. 
Teď pravdu víš a trest přijmu 
z tvých rukou. 
Uhoď i ty, když sluhové tví 
tlukou. 
Jsi z rodu těch, jimž láska není 
dána:  
pán má rád peníze a potom - 
zas jen pána.  
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Nekrolog.  
 
Dozněla slova lítosti i chvály 
na slunci vyschly slzy pozůstalých. 
Odešli všichni, kdo tu chvíli stáli  
nad rakví hříchů velikých i malých. 
 
Zlacený nápis přeje klidné spaní 
a z čerstvé hlíny, rozhrabané rýči 
černý prst kříže výstražně tu tyčí. 
Na jeho ramena své větve vrba sklání.  
 
Do hlíny zapadla i řečníkova slova, 
jež vyzdvihla tvé vzorné počínání. 
Dávno už neklečí tu milovaná vdova - 
u jejích nohou jiný klečí za ni. 
 
Jen divák přemýšlí a nedomyslí konce. 
Z těch řečí kolem hlava se mu točí 
a němou myšlenku my každý vyčte z 
očí: 
smrt je jen zatykač - kde ale zůstal 
soudce? 
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Zbojník.  
 
Přepadá pocestné za 
úplňkových nocí. 
Málo má druhů, hodně 
nepřátel; 
dokonce víc, nežli jich 
míti chtěl  
když opustil ho navždy 
Všemohoucí. 
 
Miluje víno a veselé 
písně 
i černé vlasy, co 
zaženou smutek, 
zná kouzlo zlata, 
strachuplný útěk 
ví, co je bohatství i 
chudobného tísně. 
 
Měl minulost, však 
zapomněl už na ni. 
Se sluncem vstává, s 
měsícem jde spát. 
Bez bázně zabíjí, však 
nedovede lhát. 
Poznal i nestálost 
ženského milování. 
 
Na zítřek nemyslí. Či 
bojí se ho snad? 
Snad proto pálí u oltářů 
svíce, 
aby zaplašil stíny 
šibenice? 
Anebo přese všecko 
někoho má rád?  
 

 
Už chytli ho a na 
popravu vedou. 



Ne, nevzdal se a nebyla 
to zrada, 
však čím kdo zachází, 
tím často i sám padá 
a oni též odpustit 
nedovedou. 
 
A tak tu přede všemi 
jako viník stojí. 
I ti, co neznal. k němu 
se teď hrnou, 
jak ďáblu hrozí mu a 
spílají a klnou. 
On ale dobře vidí, že se 
ho též bojí. 
 
Rozsudek krále přečetli 
teď krátce, 
jímž věrným poddaným 
se na vědomost dává, 
že spravedlnost má též 
svoje práva 
a ještě dnes se zhoupne 
na oprátce. 
 
Již kněze odmítl a 
nemá žádné přání. 
Však v jeho očích přec 
je stopa hrůzy. 
Chtěl v boji padnout, 
jako jeho druzi? 
V jaké zlé předtuše teď 
vlastně hlavu sklání?  
 

 
Už vedou ho, už 
šibenice čeká 
a odsouzenec níže 
hlavu kloní. 
Řetěz pout o dláždění 
umíráček zvoní, 
ve stínu smrti jde, však 
nikdo nepokleká. 
 
Dav netrpělivostí bouří 
se a reptá 
a ďábel - jehož kleté 
jméno 



na věky věkův budiž 
pochváleno -  
teď do ucha mu 
pochybnosti šeptá. 
 
Pak hlavou trhne, ruce 
zatne v pěsti, 
okovy zvedne, srážce k 
zemi srazí, 
doprostřed davu tygřím 
skokem vrazí, 
však osvobodit se mu 
asi nepoštěstí. 
 
Nu, chytí-li ho, milost 
nedostane. 
A uteče-li, půjde do 
kláštera,  
či přepadat zas bude za 
večera? 
jen ať ho chytí, dobře 
se mu stane!   
 
 
 

 
Uštvaný klesl. Prázdná 
lesní chýše, 
v níž sedával kdys on a 
jeho druzi, 
ho vítá. On však dále v 
chůzi 
pokračuje a cosi šeptá 
tiše. 
 
Snad zaplašit chce 
zrádné noční stíny, 
anebo zpovídá se, 
modlí se či vzlyká? 
Z lítosti nad sebou že 
přec jen zanaříká? 
On stejný vrátil se a 
přece trochu jiný. 
 
Neví snad kudy kam? 
Či nechce začít znova? 
On bez meče i bez 
přátel je tady 



 
 

a stejně padne bez boje 
či zrady. 
Anebo pro  úlevu hledá 
kletby slova?  
 

 
Ráno pak našli ho a 
pochovali v lese. 
A každodenně jaké's 
víly ruka 
sem drobné kvítí, které 
roste v lukách, 
bez otázek, jen se 
vzpomínkou nese . . . 
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Pohřbený za živa.  
 
Zde leží. Vedle složte věnec. 
Ač dobrák nebo vyděděnec, 
on zaslouží si též posmrtnou péči. 
 
Vzpomínka na něj v duši neuhasne.. 
Vše, co kdy miloval, ať špatné nebo krásné, 
dejte mu k nohám. ostatní ať klečí. 
 
Plačte a modlete se, knězi slovo dejte, 
uctěte památku jeho posledních chvil. 
 
Po jeho zásluhách zbytečně nepátrejte:  
on zasloužil se jenom tím, že zrodil se a žil. 
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Povadlé růže.  
 
Kde jsem vás natrhal, 
povadlé růže, 
kde jsem vás natrhal, 
kde jsme vás vzal? 
Snad mi je kdosi, 
ty povadlé růže, 
snad mi je kdosi  
dnes za okno dal. 
 
Sotva už voní, 
ty povadlé růže, 
sotva už vábí  
motýlí zrak. 
Tak jak tu růže, 
povadlé růže, 
vadnou i lidé, 
či není to tak? 
 
Nebyly vždycky 
jen povadlé růže, 
snad zvadly žízní,  
či byl to jen žár? 
Kdo vaší krásy, 
povadlé růže, 
bývalé krásy 
mi odepřel dar? 
 
Snad způsobil to,  
povadlé růže, 
snad způsobil to  
všechno jen čas. 
Však pro tu krásu, 
povadlou krásu, 
já právě růže  
miluji vás. 
 
Snad jsem je, má milá,  
povadlá růže, 
snad jsem je povadnout 
nechal já sám. 



 
 

Dnes jsem ti přinesl 
povadlé růže, 
na důkaz lásky ti 
ty růže dám. 
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Čarostřelec  
 
Tma rdousí odvahu 
jež na odpověď čeká. 
Tam dole pod ním teče 
řeka 
a stín, jež stojí na 
svahu, 
teď znovu zahaleká. 
 
Pak mlčky vyčkává, 
ač utéci by chtěl. 
Když nepomohl 
Spasitel, 
proč si teď s ďáblem 
zahrává? 
Úrok určuje věřitel.  
 
Tak rozhodnut jen 
zpola 
sám o svůj strach se 
dělí. 
Na jednu ránu vsadil 
život celý 
a přece čeká a zas do 
tmy volá: 
"Hej hola, kde jsi, 
Samieli?" 
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Muselo to být  
 
A kdybych zítra na cestu se dal, 
na cestu, kterou nechci jít, 
šel bych a šel bych s písničkou -  
u čerta, muselo to být. 
 
A kdyby zítra čas mi lásku vzal, 
tu lásku, s  kterou jsem chtěl žít, 
já bych si oči šátkem neutřel - 
co dělat, muselo to být. 
 
A kdybych zítra život vrátit měl, 
tomu kdo dal mi jej a teď mi ho chce vzít, 
já bych mu za to ještě díky vzdal -  
máš pravdu, muselo to být. 
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Hrob prokletého 
básníka  
 
O jedno prosím vás, 
drazí mí přátelé, 
co se mnou život vždy 
brali jste vesele: 
dlouho mne neželte, až 
budu v pánu,  
že jsem vám zasadil 
ukrutnou ránu. 
Rána se, věřte mi, 
rychleji zahojí, 
než první fialka 
vykvete na hnoji.  
 
Chtěl bych být 
pochován u staré lípy,  
starší, než byly mé 
otřelé vtipy.  
Pod lípou budou se 
milenci smáti 
a z lípy větvoví čmeláci 
zlatí 
utrousí na můj hrob 
květu pel žlutý 
anebo třeba trus 
holoubek krutý. 
 
Nemusí náhrobek 
ozdobit zlatník, 
namísto kamene postačí 
patník, 
co bude svolávat 
všechny psy z okolí,  
kteří svým potřebám 
uzdu tu povolí. 
Občas i pocestný 
usedne znavený, 
zuje si boty a bude 
blažený. 
 



 
 

Pak řekne pokojně: 
"Jaké to zátiší! 
Však dnešní básníci o 
tomhle nepíší, 
náměty čerpají z 
morální žumpy. 
Já bych vám ukázal, 
prokletí lumpi!" 
Že není po ruce 
prokletý básník, 
zvedne se, odplije, 
nakopne patník.  
 
Douška: 
Nemusím snad 
podotknouti,  
že se zapomněl obouti. 
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