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Úvodem.

Není žádným tajemstvím, že se poslední dobou nevydává příliš milostné poezie. Důvodů je více, ale ten
nevýznamnější je asi ten, že se naše pojetí lásky nějak změnilo. Vlastně bych měl říci ochudilo, ale
abych pravdu řekl, já tomu příliš nevěřím - to se jen změnil náš vztah k poezii vůbec. A to je škoda.
A přece básníky stále oslavujeme, snad abychom jim to nějak vynahradili, když už je tolik nečteme. Jak
to ale vynahradíme sobě? Nu není ještě pozdě, knihy básní tu stále jsou, stačí je otevřít a číst. Ovšem
nejen číst, ale také je procítit. Nemusíme vždy rozumět tomu, "co tím chtěl básník říci", stačí, když
víme, že se s námi nějak citově spojil, třeba přes nějakou tu vyšší dimenzi.
Horší je, že už také nemáme tolik básníků jako dříve: ne, že by nebylo dost talentovaných lidí nebo dost
iniciativy - prostě nejsou. Snad je to tím, že to básník musí všechno silně procítit a to není každému
dáno. Básnění není řemeslo a autor v básni musí dát kus sebe, své bolesti i svého štěstí. Jednou se mi
ptala během interview pro svůj Zélos Jitka Splítková, proč píšu většinou jen smutné básně. Na to je
celkem lehké odpovědět: štěstí je tak silný pocit, že ho ani dobře neumíme popsat. Bolest a smutek jsou
naopak bohaté na výrazy a úloha těchto básní ovšem není rozesmutnit, ale promluvit - když to člověk
nejvíc potřebuje.
A toto poslání bych přál i mým básním,
autor
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Šla přede mnou.

Šla přede mnou a kouzlem její chůze
já zmámen zůstal státi opodál.
A ona šla, ne - nesla se, ne - plula dál,
ač zdálo se, že nepospíchá tuze.
Jak ale popsat jeji svůdný krok,
když vhodný výraz slovník nenapoví
a těžko krásu vykreslovat slovy,
i kdybys napsal devět tisíc slok?
Že šla jak ve snu, jako lesní laň,
že kráčela jak tygr tichým krokem
a jako on houpala oblým bokem?
Ty řekl bys: té chůze, té se chraň!
Však její krok přec velkolepý byl,
když měkce kladla nohu před nohu ne, ani tak to napsat nemohu
a sotva bys to asi pochopil.
Snad řekl bych, že tančila ta laň,
ač "tančila", to není slovo pravé,
vždyť tančí také lesní žínky dravé
a přece smrt ti dát dokáže jejich dlaň!
Či napsat mohl bych, že jeji nožky malé však běda mi, já ztratil výřečnost
a zbytečno je z nouze dělat cnost:
po pravdě řečeno, bylo to nenadálé,
jak šla tak přede mnou, že kouzlem její chůze
já zmámen zůstal státi opodál.
A ona šla, ne - nesla se, ne - plula dál
a já jsem pochopil, proč nepospíchá tuze...
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Napiš mi báseň.

Napiš mi báseň, řekla mi : . .
ty přece hezké verše umíš i když ženám moc nerozumíš.
Napiš o tom, co vidíš kolem sebe,
zelený park a modré nebe,
napiš jak slavík tesknou píseň zpívá,
jak student učí se a zívá.
O lásce napiš, která smutek léčí
i o děcku, co upadlo a brečí,
napiš o polibku, kterým dá dívka vale.
Víc se mě neptej; přece víš, jak dále!
Takhle to pravila a jak by můza byla,
na rozchodnou mi čelo políbila.
Napiš mi báseň, řekla mi . . .
a já teď tady osamělý sedím
a na svět v parku zaraženě hledím.
Marně jsem čekal na ten veršů příval,
zatímco slavík pěl a student zíval.
Láska prý léčí všechen smutek,
leč mnoho slibů, skutek utek'.
U lavičky teď vskutku brečí dítě.
Ubohé dítě, matka neslyší tě Jak já mám tady verše psát,
když nikdy nepřestane řvát?
Nějakým zázrakem se ale děcko ztiší
a já už zase pilně píši:
S milencem dívka loučí se a mává
a na hřbitově roste tráva,
modrá je tráva, zelené je nebe

- a já se holka zblázním z Tebe!
Nakonec ještě popadla mě hrůza:
co když mě políbila anti-můza?
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Dnes.

Dnes dozrály jí velké hrozny vína
a těžké, unavené, se teď ke mně sklání.
Ta jejich vůně mámivá a líná
mě objímá a svádí k milování.
Mám velkou touhu potěžkat je v dlani.
Ne jejich tíhou se má ruka chvěje:
to lesní maliny se krupobití brání.
I ona brání se, ač v duchu si to přeje.
A jako kdyby málo rukou měla,
srdcem i nohama teď objala mě svýma;
k modlitbě spíná ruce vprostřed těla,
kde podobenství mlčících rtů dřímá.
Jak jí mám věřit, že se tomu brání,
i když je vlastně dávno přemožena?
Protrhl motýl kuklu - bolest díkůvzdání a z plaché dívenky se zrodila mi žena.
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Pomalé velké lásky umírání.

Osud mi před lety do cesty přivál dívku
a já jak malé psisko běhával jsem za ní,
neb netušil jsem, že mě čeká za trest
pomalé velké lásky umírání.
Já udělal bych býval vše, co po mě chtěla,
i skočil do ohně bez zbytečného ptaní.
Však plamen vášně časem přemění se
v pomalé velké lásky umírání.
V milostném poblouznění utíká čas rychle,
zvláště když ještě nabíráš ze štědrých dlaní,
však chvilky štěstí vystřídá pak zase
pomalé velké lásky umírání.
Kdyby mi tehdy o tom řekl někdo předem,
tak bych si jistě myslel, že je to jen lhaní.
To raděj umřít, nežli jednou prožít
pomalé velké lásky umírání.
Tak opuštěna v koutě naše láska pláče,
zatímco jiná není ještě nikde k mání
a žádný lékař dosud nezná léčit
pomalé velké lásky umírání...
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Zpověď dona Juana..

Světla číš do noci převrhl měsíc,
do tmavých zákoutí nastražil stíny.
Dívám se do tmy, z ní září tvá líc.
Ty pláčeš, já jsem však bez viny.
Já nehledal jsem lásku v očích tvých,
jen jsem tě toužil do náruče vzít
a nevzpomínal jsem na dávný hřích,
když místo jiné mohl tebe mít.
Proč potkali jsme se ve světa beznaději,
když sama láska vyhnula se nám?
Ne, neplač, tvař se veseleji:
ty lásku najdeš si. Já zůstanu tu sám.
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Máš oči.

Máš oči jako šelma,
drápky též,
a vše co říkáš, to je lež.
Ty ani nevíš, jak mě bolí,
bavit se s tebou o čemkoliv,
když moje slova vážně nebereš.
Máš vlasy jako půlnoc,
oči též,
a klidně říkáš mi: "Ty lžeš!"
Však ani nevíš, jak to bolí,
když se mnou mluvíš o čemkoliv
a moji lásku vážně nebereš . . .
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Snad.

Pár akordů než housle ztichnou zcela,
poslední plamen ohně u tábora
či refrén písně již jsi neslyšela.
Ruka, jež hladila mi kdysi ráda vlasy
a nyní sotva mávne na pozdrav,
oceán po bouři, který už nezpívá si.
Nic víc než polibek, možná i na shledanou,
podaná ruka zase klesne dolů,
oči, jež při setkání odvrací se stranou.
Možná i vzpomínka pak ještě letí za ní,
poslední sbohem břehům, které opouštíš . . .
Takové bývá lásky umírání
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Nelituj.

Byli jsme mladí, zblázněni docela,
jiní šli po suchu, my šlapali bláto.
Ne, nebyl čas dlouho se rozmýšlet
nebo se zeptat: stojí to za to?
Šli jsme pak světem jako dva poutníci,
kterým je ze všeho jen jedno svato.
Proto jim nestačí útrapy po cestě,
ještě se bičují. Stojí to za to?
Byla jsi nádherná, byla jsi jediná,
byla jsi duše má i moje zlato.
A přece častokrát ptát jsi se musela:
Co jsem to dostala - stojí to za to?
Cesta nás zavedla, kam jsi snad nechtěla
a sochař-osud si vzal hrubé dláto.
Však přesto, má milá, když srdce poslechla's,
věř mi: už proto jen stálo to za to!
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Lhář.

Řekni mi pravdu, žádala
a já se nahlas divil,
jak se tak může ptát.
Cožpak to nevidí?
Jsem do ní blázen,
blázen do ní jsem.
Ach ano, lhal jsem,
lhal jsem jí i jiným.
Jistě ne poprvé
ani ne naposled;
tak jak to chtěly,
jedna jako druhá.
Za to mě políbila,
uložila k sobě.
A já se zatím musel
z celé duše stydět.
Je lehké lásku rozdávat,
když nedáš z vlastního.
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Bocca della Veritá.

Bocca della Veritá,
má milá je přikrytá;
leží na ní metr hlíny,
protože si ji svedl jiný.
Šli jsme tehdy z Palatinu
až k Marii z Cosmedinu
a ta moje lhářka malá
u kamene přísahala.
Bocca jí však nepustila
a pravda se vyjevila:
nejsem láska jediná.
Moje ruka zločinná
dokonala dílo zkázy.
Teď skončím jak jiní vrazi.
Má milá je přikrytá,
Bocca della Veritá.
Poznámka: V Římě, v kostele sv. Marie z Cosmedinu, je kamenná kulatá deska, Bocca della Veritá
(Ústa pravdy), o niž se tvrdí, že zjistí, zda dotyčný mluví pravdu. To se dělá takto: vložíte do jejích úst
ruku a něco přísaháte. Pokud jste lhali, ústa ze zavrou a ruku nepustí. Proto se to nedoporučuje
zkoušet - jeden nikdy neví . . .
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Už nemám rád.

Už nemám rád ty pošetilé oči,
už nemám rád ty chvějící se rty,
nemiluji už tvoje dlouhé vlasy
na nichž jsem spával láskou ubitý.
Nezradila jsi ty ani já tebe,
nemám rád jinou, nemusíš se bát.
A neplač zbytečně, že lásku ztratila jsi:
já už tě prostě, děvče, vůbec nemám rád.
Co mohly dát mi tvoje pružné boky,
to už jsem, myslím, dostal mnohokrát.
Já s tvojí láskou chtěl jsem také tebe
a to's mi milá nedovedla dát.
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D-moll

Zabouchla's dveře: znějí prázdnotou,
nakyslé víno zraje v podsklepí.
Přihrblý stařík kulhá po nábřeží
a na rohu zas plakát vylepí.
U stropu světlo hází bludné stíny.
Sežehlá žárem, můra padá dolů
a z rádia mi hraje Ofra Harnoy
concerto staré pro cello v D-mollu.
Po okně venku kloužou kapky deště
a jezinky už dneska nestraší.
Tesklivé tóny pana Vivaldiho
mou lásku k tobě sotva zaplaší.

