
 



 
 

 
Jiří Orten 
 

VÝBĚR Z BÁSNÍ 
 
ČEMU SE BÁSEŇ ŘÍKÁ 
 
Čemu se báseň říká 
chtěl bys to udělat? 
V ústraní do hrsti vzlykat 
a hodně míti rád 
 
Slyšíš? To ona tiká 
Tak zoufale si hrát 
Čemu se báseň říká 
chtěl bys to udělat? 
 
Snad víš že kolikrát  
jsou slova strašně lichá 
Bůh ústa uzamyká 
nemůže více dát 
 
Čemu se báseň říká 
chtěl bys to udělat? 
 
 
V NAZLÁTLÉM VIDĚNÍ 
 
V nazlátlém vidění jsou všechny věci třmínky 
tma jemně prosvítá a pije noci dech 
kdo spí je zcela sám stýská si bez maminky 
a malé stýskání mu šeptá na ústech 
 
Bylo to oblačné poslouchej kamaráde 
a měkká vláha rtů mne omamovala 
byl jsem jak andílek jenž zlaté chvilky krade 
a schovává si je aby mu zůstala 
 
alespoň jediná Dej pozor příliš dýchá 
a vzduchu ubývá a je ho stále míň 
v nazlátlém vidění jež končit nepospíchá 
a mísí štěstí mé se smutkem dávnějším 
 
 
Ó OČI CIVÍCÍ 
 
Ó oči civící ó oči za očima 
vy druhé jejichž pohled nedojímá 
vy sestřenice víry světlu vzdálené 
vy jejichž balzámem je nezahojené 
vy vyzvědačky lásek s jejich mály 
vy jež jste při radostech naříkaly 
vy smrtí dávno před zemřením jaté 
vy které od dívek a básní utíkáte 
vy lupínky vy vědmi přítelkyně 
nalézající tajná dvířka síně 
 
Ó oči civící ó oči za očima 
vámi se zahledět na ňadra milenčina 
vámi je nespatřit a vámi o nich snít 
vy navždy odhldlané nezahovořit 
vy navždy odhodlané neviděti více 
vy jediné vy krásné zřitelnice 
vy které víte jako Bůh to ví 
o jednom srdci které hladoví 
že hladovění je jak věčná zima 
ó oči civící ó oči za očima 
 
 
 

  
Jiří Orten 
 

SELECTED POEMS 
 
WHAT IS CALLED A POEM 
 
What is called a poem, 
is it what you might want? 
To sob, cloistered and solemn 
and yet still love a lot? 
 
Hear the tick-tock! It’s him! 
in a play without hope 
What is called a poem 
is it what you might want? 
 
You know that many times 
words sound extremely odd 
God keeps our mouths tight locked 
when He can’t give good rhymes 
 
What is called a poem 
is it what you might want? 
 
 
A GILDED VISION 
 
A gilded vision wants all things to race 
while darkness permeates and drinks night’s breeze 
who sleeps alone misses his mother’s embrace 
when low-voiced longing whispers in his ears 
 
Listen my friend The clouds were in full climb 
and I by soft dampness of lips enticed 
felt like a cherub who stole glints of time 
and hid them to save at least a small slice  
 
of them Look out! His breath is nearly spent 
when air runs out in this abandoned room 
A gilded vision – no hurry to end – 
is mixing pure joy with my recent gloom 
 
 
OH YOU GAPING EYES 
 
Oh you gaping eyes oh eyes behind eyes 
you others whose soft look does not entice 
you cousins of faith from light far afield 
you for whom the balm is what can’t be healed 
you spy on lovers with little to toy 
you evermore bewailing any joy 
you taken by death long before your birth 
you running away from girls and poems 
you leaf-shaped and friendly clairvoyants 
finding the secret door to new parlance 
 
Oh you gaping eyes oh eyes behind eyes 
through you to see through you to surmise 
the lover’s breast as a dream undeterred 
you determined never to say a word 
you for ever resolved not to descry 
you only you the apple of my eye 
you knowing so well as God knows as well 
about one heart which has been starved to hell 
that starvation is like eternal ice 
oh you gaping eyes oh eyes behind eyes 
 
 



 
 

HOSTINKA 
 
Cukřenka s obouvátkem 
něžným jak pata Karkulčina 
cukřenka s obouvátkem 
na tomto stole hladkém 
se slzou vína 
 
Ach kdo tu slzu pil 
kdo pil ji před rozlitím 
zdalipak rty si osušil 
zdalipak jinou kdesi skryl 
tu jinou kterou cítím 
 
 
SMUTNÉ VYZNÁNÍ 
 
Nejčistší světlo je když svítá 
A přece přijde chvíle ta: 
můj obraz ztratí se ti někde v dálce 
a nebude už ani ve tvých víčkách 
 
Protože moje srdce nelétá 
a umí chodit jenom po špičičkách 
jedenkrát večer k tobě přicupitá 
a poznáš moje písmo na obálce 
 
Tu řekneš si že čehosi je škoda 
tma nejkrásnější že je když se stmívá 
a budeš náhle stařičká a sešlá 
 
Pak budeš plakat až ti slovo podá 
můj pohled který se už nepodívá 
a ucítíš že láska neodešla 
 
 
NEPOJMENOVATELNÁ BÁSEŇ 
 
Ó kolovrátky v tichu ticha 
nedotknutelnosti v ranách ran 
ó zalykání v tom kdo dýchá 
cípe jenž zůstal nepojmenován 
 
Ó chlade v prstech rozvášněných 
ó úkryte jejž kdosi zná 
ó lásko v pohrdání ženy 
ó v ošklivosti líbezná 
 
Rozlitý lede v době léta 
chviličko štěstí kalící 
ó lete který nedolétá 
ó bdění bdění pro spící 
 
ty bratříš se ty zajedno jsi 
s kdejakým srdcem bez boje 
Vždyť také dívkám jež tě s sebou nosí 
v sleposti jejich dáváš to co je 
 
 
DÍVENKA NA PROCHÁZCE 
 
Po cestách chodíme a kdekoho se ptáme 
zda neuviděl tu jež na malenky šla 
Ten kdo se mnoho ptá odpověď nedostane 
a my jsme bosi též jistě se popícháme 
a nedočkáme se té která odešla 
 
Varhánky zpívání pěnkava pěkně skládá 
a není-li to ona je to sýkora 
Z okna se vykláním a hádám co má ráda 
z okna se vykláním a nic mi nenapadá 
hluboko Vitoušek má slova zaoral 

LITTLE FEAST 
 
A sugar bowl with a shoehorn 
as slender as Little Red Riding Hood’s heel 
a sugar bowl with a shoehorn 
on this desk smooth and timeworn 
with just one wine-spilled tear 
 
Oh who might have drunk this tear 
who drank it before he let it spill 
did he wipe his lips dry and clear 
did he hide another one somewhere here 
the other one that I feel 
 
 
A SAD CONFESSION 
 
The most pristine light is at dawn 
And yet it comes that minuscule while: 
my face fades out and takes with it all hope 
when even from under your lids it goes 
 
Because my heart does not know how to fly 
knows only how to walk on its tiptoes 
one evening it pitter-patters to fawn 
and you find my hand on an envelope 
 
Then you say that it is with great regret 
that darkness is most beautiful at dusk 
and suddenly you look quite old and gray 
 
Then you cry when you have received a word 
from my look well hidden under my mask 
and you will feel that love is here to stay 
 
 
AN UNNAMABLE POEM 
 
Oh barrel-organs in calm of calms 
a wound in wounds so well disguised 
oh stifled breath that has no qualms 
a corner piece never baptized 
 
Oh cold in fingers full of lust 
a shelter in someone’s hiding place 
oh love in women’s deep disgust 
oh ugliness of utmost grace 
 
You the thawed ice in summer time 
a tiny taint on happiness  
oh you, my flight, which failed its climb 
oh the vigil for the one who sleeps 
 
you fraternize without a fight 
with all kinds of hearts eye to eye 
You give what’s to give with delight 
to girls who are blind and shy 
 
 
A LITTLE GIRL ON A WALK 
 
We walk everywhere and ask everyone 
if they’ve seen a girl picking up berries 
Who asks too much will learn nothing and none 
and surely would pierce ourself with shoes undone 
and will not find her when she disappears 
 
A finch composed a song so much refined 
if not he it’s one of the other birds 
I lean from my window and try to find 
what she may like but nothing comes to mind 
The Jolly Ploughman overturned my words 



 
 

 
Obláčky nade mnou jsou kousky nemesie 
ten druhý kousek červený 
to je snad srdce mé jež nedočkavě bije 
a ona odešla a možná neslyší je 
kterak jí dává znamení 
 
Až bude znavena k zemi se tiše skloní 
a pak se náhle podiví 
neb pozná že jsem s ní ve všem co kolem voní 
že s malou sýkorkou jí zpívám na jabloni 
a čekám na ni v květu hluché kopřivy 
 
 
O ČEM VÍ TESKNOTA 
 
V přestávce mezi životem a tam tím 
kocourek s kamenem až na dně rybníka 
pomalu vražedné andílky polyká 
a tam to nepřichází tam to má vždycky čas 
Vidíte kocourka? myslí si že se vrátí 
 
co přivázali mu to tíha nazývá se 
a luna již měl rád 
do vody nahlíží a udivena zdá se 
že na ni nemůže zamňoukat 
neboť má oči obrácené jinam 
 
A pije pije zvolna jako by se kál 
za všechny stehlíky které dřív mordoval 
za všechny okapy po klterých s deštěm běhal 
za všechny kočičky na které zapomíná 
 
v přestávce mezi životem a tam tím 
co jde tak pomalu jako se chodí spát 
když noc už minula a chtěl bys věčně spáti 
bez pomyšlení na návrat 
 
 
JELENE JELÍNKU 
 
Jelene jelínku 
kde jsi nechal laň 
jelene jelínku 
kdepak jsi nechal maminku? 
 
Teď krvácí tvá prostřelená skráň 
 
a víš milenče lesa 
který jsi zdíral břízkám sladkou kůru 
a ony opíjely tě svou šťavou 
že neuneseš s poraněnou hlavou 
svou bolest která k zemi klesá 
se všema čtyřma vzhůru 
 
 
UTONULÁ 
 
Za líc své něhy 
plula jsi na potocích 
mezi ztracenými břehy 
do krajin noci 
za líc své něhy 
 
Nespatřená a bludná 
zachytila ses krajů 
potopených u dna 
v záplavě tmy v záplavě bez krajů 
nespatřená a bludná 
 
Milenky končí za zábradlím 
tam neznáme tam něhy líc 

 
Cloudlets above me turn to nemesis 
A shade of red hue that is shown by some 
is my anxious heart beating with unease 
she went away and might not hear its pleas 
nor see that it was giving her a sign 
 
Then when exhausted she silently bends 
and suddenly quickly becomes astir 
when she has learned that I’m in all her scents 
and even in the trees with all those birds 
and in a dead-nettle waiting for her  
 
 
WHAT MELANCHOLY KNOWS 
 
In the pause between life and what is there 
a little tomcat in the pond alone 
sleeps on the floor with fishes and a stone 
and it’s not coming there it always has time 
Can you see him? he thinks he will return 
 
It’s called a weight that they tied to his neck 
while the moon that he loved so much somehow 
looks into the water taken aback 
by not being greeted by his miaow 
because his eyes are turned elsewhere 
 
And he drinks slowly as if hiding his guilt 
for all the goldfinches he caught and killed 
for all the eaves he ran along with rain 
and all the lady-cats he won’t see again 
 
In the pause between life and what is there 
sleep comes slowly as when going to bed 
at dawn when you’d wish to sleep in your lair 
for ever with no thought of coming back 
 
 
MY DEER, MY LITTLE DEER 
 
My deer my little deer 
where is your doe? 
my deer my little deer 
your mother why is she not here? 
 
Your gun shot wound is bleeding now 
 
and do you know you lover of trees 
who used to strip the bark of birches bare 
and soon their sweet sap made you drunk again 
that your wounded head can’t carry your pain 
sinking to the ground into dead leaves 
all fours up in the air 
 
 
THE DROWNED ONE 
 
For the face of your warmth 
you flew along every brook 
between banks you have lost 
to dark lands you mistook 
for the face of your warmth 
 
Unseen and troublesome 
you’ve been grasping the ground 
at the bottom with awesome 
darkness floating around 
unseen and troublesome 
 
Lovers hide behind parapets 
where unknown is the face of grace 



 
 

je roztříštěna tím co kradly 
ubohé vlny kráse smrtelnic 
 
Ale ty prý ses dala 
jediným rozevřením klína 
vodníkům kterým bylo zima 
 
Almužna lásky třeba malá 
ti ke smrti pomáhala 
 
 
JSEM NA POLIBEK MALÝ 
 
Jsem na polibek malý, 
povídal trávě zajíc, 
když přiběhl k ní z dáli. 
Léta mi utíkají, 
povídal trávě zajíc 
 
a dobrýtro se mi líbí, 
přiběhl jsem až z dáli, 
dobrýtro se mi líbí. 
Přece tě nepolíbím, 
jsem na polibek malý, 
 
léta mi utíkají 
rychleji, než se chce, 
povídal trávě zajíc. 
Léta mi utíkají 
tak divoce, 
 
chtěl bych je dohoniti 
ještě než bude tma, 
povídal trávě zajíc. 
Chtěl bych je dohoniti. 
A střihnul ušima. 
 
 
OHLÉDNUTÍ 
 
Ó deště tichem rozšumělé 
smutno je bez vás stromům v lese 
Pročpak vás vítr zase nepřinese 
a nenechá vás na znaveném čele? 
 
Jak nádherné to bylo stát 
a býti mokrý od hlavy až k patě 
mít za knoflíčky kapky na kabátě 
s těžkými víčky dešti naslouchat! 
 
Tenkráte mladé vrány z hnízda vypadly 
a za pršících teček  
běžel k nim zmoklý mraveneček 
pozdravovat je tykadly 
 
 
ČEKÁNÍ 
 
Čechy za oknem smutných duší 
obzore můj já vidím vás 
ze svého žalu nejčistěji 
až v hloubí jezer jež se chvějí 
Čechy za oknem smutných duší 
čekání dané na pospas 
 
k minulosti se usmívati 
s tím co jsou slzy v úsměvu 
vědět že láska ráda mučí 
nežli ti padne do náručí 
vědět že hlas se tehdy vrátí 
až vyučí se ve zpěvu 
 

smashed by what they took by stealth 
from mortal beauty of poor waves 
 
But one hears you gave it all 
to shivering water-sprites 
just by opening your thighs  
 
Love’s pittance even so small 
assists you to bear death’s toll 
 
 
FOR A KISS I’M TOO SMALL 
 
For a kiss, I’m too small, 
said a hare to the grass, 
when he ran to its sprawl. 
My years are running on, 
said a hare to the grass, 
 
this good morn I won’t miss, 
from afar I have called, 
this good morn I won’t miss. 
I won’t give you a kiss, 
for a kiss I’m too small, 
 
my years are running on, 
soon they will be bygone, 
said a hare to the grass. 
My years are running on, 
so wildly on and on, 
 
I’d love to catch them up 
before the darkness nears, 
said a hare to the grass. 
I’d love to catch them up. 
And he pricked up his ears. 
 
 
A LOOK BACK 
 
Oh rains, brought to humming by quietude! 
Without you the trees in the woods feel black 
Why does the wind not bring you back 
to wake my body from its jaded mood? 
 
How wonderful to stand there unconcerned 
of water drenched from head to toe 
allowing its droplets to button up my coat, 
and with heavy eyelids to listen how it rained! 
 
Then, during the rumble of raining bits 
when from their nests young crows fell out, 
there ran to them a rain-soaked ant 
and greeted them with its antenae-tips 
 
 
WAITING 
 
Czech lands behind panes of sad souls 
my horizon I see you well 
from within my grief the most pure 
deep where the depths of lakes allure 
Czech lands behind panes of sad souls 
on huntsman’s watch to no avail 
 
to smile in accord with one’s past 
for all that tears are in one smile, 
to know that love likes to confound 
before it puts its arms around, 
to know a voice will only last 
when having learned to sing in style 
 



 
 

A jenom nepatrná zmínka 
dříve než zmlknu na chvíli: 
kdo ještě žije nemoc přečká 
a musíš myslit na Palečka 
na bludičky a na Ječmínka 
že také bloudili 
 
 
KONČINY ŠTĚSTÍ  
 
Končiny štěstí, končiny ticha, 
kde končíte, kde končí konec váš? 
Jako se žije, jako se dýchá, 
milenku čekáváš. 
 
A ona přichází a chce ti něco říci 
o tajemství, jehož má plnou hlavu 
a které, jako všichni kouzelníci, 
schovala do rukávů. 
 
Neumíš uhodnout, až potom, když ti mizí, 
pomalu pochopíš, 
že moudrá dívenka zhola nic nenabízí, 
neboť vše dala již. 
 
 
LISTOPAD 
 
Vždy jednou za čas, za čas, který míjí 
jako váš malý pláč, jak vaše touhy mladé, 
přichází starý pán a sklání těžkou šíji. 
Ztratil jsi něco snad a hledáš, listopade? 
 
Kotouče páry, zimy, kterou saje 
zavátý park a všechny jeho stromy, 
s jehlami deště, který naříkaje 
rozehrál rozbité a dyšné gramofony. 
 
Co hrají? Hrají list, čáry, jež nečarují, 
list hrají, který se na slepé cesty klade, 
zatímco dívky spí u draků v černé sluji. 
Ztratil jsi, nenajdeš, ó běda, listopade! 
 
 
TAKOVÝ SMUTNÝ DEN 

Jiřímu Klanovi 
 
Takový smutný den, kolik jich bývá v roce, 
točí se pod mraky s talíři holíren. 
Už brzo odjedu daleko na vánoce 
dotknout se radosti a okřát domovem. 
 
Dostal jsem dopis dnes, můj přítel ještě žije, 
můj přítel, bratr můj, co je mi podoben. 
Ach moci říci: dost, vždyť cosi smutnější je 
než družná samota, než tento smutný den. 
 
Ty nevíš, co to je? Chodí to kolem vody, 
voda to ráda má a dává tomu krev, 
nu ano, deštíček, jenž sprchne na náhody, 
na vlasy, na rty žen, na lásku, na rakev. 
 
 
MODLITBA 
 
 Na starém hřbitově, kde se už nepohřbívá, 
 můj první žal, 
 takový krásný, hluboko se vrývá 
 kamením, travou, tichem, nechápáním, 
 ó Pane Bože, nech mne běžet za ním! 
 Proč jsi mi nohy zavázal? 
 

Just a hint before I become numb 
to words for the rest of my day: 
who’s still alive can climb a mountain 
and one must think of jack-o’-lantern 
and Tattercoat and  hop-o’-my-thumb 
that they too lost their way 
 
 
HAPPY QUARTERS 
 
You, happy quarters, quarters of silence, 
where do you end, where your own end may end? 
You are like life in a breathing cadence, 
when you wait for your beloved friend. 
 
And she‘s coming and has something to share 
from the secret the loom of her head weaves, 
and which, as every wizard does so well, 
she hid in her sleeves. 
 
You cannot guess until she moves to leave 
the truth slowly sets in: 
the clever girl has nothing to give, 
for she gave everything. 
 
 
NOVEMBER 
 
Once upon a time, the time that goes by 
like your tears, like wants, too small to remember, 
an old gentleman comes, his neck awry: 
Have you lost something and seek, my November? 
 
A wreath of steam, when cold winter sucks away 
a snowed-up park, with all its trees and stones, 
and needles of rain that began to wail 
on broken and asthmatic gramophones. 
 
What’s played? Some magic from a worn out score, 
from the leaves that fell on roads with no camber, 
while girls sleep in caves where dragons snore. 
You’ve lost! You won’t find! Alas, my November! 
 
 
SUCH A SAD DAY 
  Dedicated to Jiří Klan 
 
Such a sad day, like many in each year, 
it whirls with clouds and a barber’s pole. 
Soon I’ll depart, for Christmas is quite near, 
to touch on joy, to warm my homeless soul. 
 
A letter arrives, so my friend still lives, 
my dear friend, my brother, who looks like me. 
I dare to say: stop with your moody drifts, 
there’s something sadder that this day may see. 
 
Don’t you know what it is? It walks around 
all waters and they nurture it and praise. 
Of course, a little rain which soaks the ground 
with luck, love and a coffin on a hearse. 
 
 
A PRAYER 
 
A graveyard, old, with no cross, no fresh grave, 
my very first grief, 
so beautiful, so deep in me engraved 
by stones, grasses, silence and ignorance. 
My Lord, let me run after it at once! 
Why have you bound my feet? 
 



 
 

 Krám s knížkami, podloubí, bílá kašna, 
 tudy jde cesta vzhůru, na Barboru, 
 panenka štíhlá, vysoká a strašná, 
 panenka havířů a pana kostelníka 
 v srdci mi klíčí, tiše odemyká 
 kamenné tajemství, kamennou Kutnou Horu. 
 
 Za sedmi zámky, viď, jsi uschovaná, 
 tolikrát ťukal jsem, ach marné zaťukání, 
 ó země země mé, ó země, jež jsi sama, 
 moci se rozběhnout a tebe dotýkat se, 
 moci tě zase mít a říci: máš mne zase, 
 jsme zase sami dva, už nejsme, nejsme sami… 
 
 
VESELE, VESELE 
 

Lídě Matouškové 
 
Nic nestalo se přec. Ty jsi mne, Bože, ztratil, 
ty, který nesmíš snít, protože všechno máš. 
Bláhový, směšný Lot, který se neobrátil! 
Odvážná odvaha si stříhá na rubáš. 
 
Jsem trochu znavený. Hledej mne, dokud mohu 
být ještě nalezen, jak to, co zarůstá 
do kola, do kruhu, který má plno rohů 
jak lože bez smyslu (neb není Prokrusta). 
 
Neb není Prokrusta! To všechno možná bylo 
a není, není již! (Co není, v nebi dlí?) 
Ztřeštěný červotoč si navrtává dílo 
na druhou stranu, ven; už bude za biblí! 
 
Ó nejde o mou smrt. Jde o úžas, jenž hyne, 
jde jenom o kámen, jenž těžkne nad slovem, 
o kámen náhrobní, o kámen jako jiné, 
který se rozpadá a mře byv vysloven. 
 
Vesele, vesele jsme byli vysloveni. 
Kam znít? Kam šeptati? Kam zmlknout? Kam se chvět? 
Směr mrtev. Mrtev cíl. Žije jen opičení 
a to nás dovede už dávno nazpamět. 
 
Ó nejde o mne přec. Jde o budoucnost trosek, 
jež sebe zasypou. Jde o noc, co se dní. 
O ruku Boží jde, jež přešla do rákosek. 
O jeho spásu jde, nad níž jsme bezradni. 
 
 
MALÁ ODPOVĚĎ VELKÉMU PROČ 
 
Pro říčku poslední, pro všechno, co se vlní, 
pro kočky, pro kosy, pro roztočený svět, 
pro krásné procházky, pro hady na výsluní, 
pro lásku k zemřelým, pro slzy, pro paměť, 
 
pro dotek hedvábný, pro dotek této pleti, 
jež mámí prsty mé, bolavé v konečcích 
a ústa poleká a učí opláceti 
oplatkou nejsladší v hebkosti bílých cích, 
 
pro tuto hodinu, tichou a starodávnou, 
jež usíná a chce, abych též usínal, 
pro samotu svých snů, pro melodii slavnou, 
pro slávu ubohých chci ještě žíti dál. 
 
 
PŘEDJAŘÍ 
 
Zatím co tiká pták 
a zpěv mu ještě nechce z hrdla, 

A bookshop, an arcade and a white fount, 
that’s the way up to St. Barbara’s dome, 
so slim and tall, it makes my blood run out. 
The Virgin of miners and sextons’ frocks 
silently sprouts in my heart, and unlocks 
stony Kuttenberg, the secret in stone. 
 
Seven times locked and bolted is your home. 
So oft I knocked, but every time in vain. 
Oh earth of my earth, oh earth, so alone, 
I wanted to run to you and touch and feel    
and  have you again and tell you: I‘m still, 
yours, again you and me, not alone again…  
 
 
MERRILY, MERRILY 
 

Dedicated to Lída Matoušková 
 

You’ve lost me, my God, and what took your place? 
Of you, who mustn’t dream since well endowed. 
That silly Lot! He didn’t turn his face. 
The valiant valour has cut its own shroud. 
 
Look for me, so long as I can be found! 
I’m drained like all that’s overgrown with weeds, 
in coils and hoops, with corners all around, 
a senseless bed (for there’s no Procrustes). 
 
For there’s no Procrustes! All that might’ve been 
is now no more! (It dwells in heaven’s nooks!) 
A crack-brained woodworm drills its work obscene 
to the other side, through the Book of Books. 
 
My death does not count; my wonderment does, 
that stone which weighs down my words and sounds: 
a grave-stone like all others with buzz and fuzz, 
falling apart and dead when once announced.    
 
Merrily, merrily we’ve been announced. 
Whereto? Those sounds? Those sighs? That trembling ground? 
The way is dead, with monkeying entranced,  
which already knows us inside and out. 
 
I do not count! The future of ruins deigns 
by filling itself in with night dawn’s dust. 
And the hands of God, which He changed to canes. 
It’s His salvation that leaves me nonplussed. 
 
 
A LITTLE ANSWER TO A GREAT WHY 
 
For the last rivulet, for all that shakes, 
for cats and blackbirds, for the world that reels, 
for beautiful walks and for basking snakes, 
for love of the dead, for pain that never heals, 
 
for a silky touch, the touch of this skin 
that lures my fingers, then hurts their fingertips, 
and dares my mouth to teach me how to win 
with wine and sweet pancakes on soft white sheets, 
 
for this lone hour, so quiet and old, 
falling asleep, and wanting me to sleep, 
for peaceful dreams, for music, great and bold, 
for glory of the poor, let my life leap. 
 
 
EARLY SPRING 
 
While a bird chirrups high, 
and the song still sticks in its throat, 



 
 

zvonečky slyším, lehce padající: 
vstávejte, trávy, probuďte se, spící, 
od země do oblak! 
 
Jak je to nádherné, 
k ránu se protáhnouti! 
A řeky procitly, za hlavu ruce daly, 
za hlavu, za moře, ve kterém dlouho spaly — 
 
ó, roso, kampak jdeš? 
Jdu nebe pomodřiti. 
Jdu hlásek zvonkům dát, lehounce padajícím: 
vstávejte, trávy, probuďte se, spící, 
probuď se, kvítí! 
 
 
KLENBA 
 
Vroucnosti, mlčíš pod kožichem, 
jenž odhání nám chlad. 
Trochu to tlačí pod tím tichem. 
Komu se odevzdat? 
 
Kdesi je bratr, kdesi přítel. 
A zde, zde uprostřed, 
samota kývá, prázdný pytel. 
Tma. Velké ticho. Pustý svět. 
 
Promluv a čekej. Za chviličku, 
za čásek bez jména, 
ti cizí ruka podá smyčku. 
Co je to? Dutá ozvěna. 
 
 
BÁSEŇ ŠERA 
 
Šeří se v sadě šeříkovém. 
Ó, vůně pod kvetoucím slovem! 
 
Obloha pláče krvavě 
na sedmikrásky, po trávě 
 
a na stíněný kostel vzadu. 
Obloha pláče na zahradu. 
 
Co se to zvídá v každé vůni? 
Po celém světě šero trůní, 
 
po celém světě jako tady 
zvedá se smutek ze zahrady 
 
a hledí tiše do oken 
jak kmen, který je nachýlen 
 
jak zimostráz, můj kamarád, 
jak slepýš, nejsmutnější had. 
 
A zatím co ty verše píši 
ptá se mne hvězda, čím se liší 
 
od rosy, kterou krvavě 
nechalo nebe na trávě, 
 
od mého srdce, od slov mých, 
nesmírnou něhou opilých 
 
a dobře ví, proč se mne ptá, 
když v záři své se ligotá, 
 
když ligotá se, neustává, 
jako má ovíněná hlava. 
 

I hear little bells, as they softly call: 
rise up, grasses, wake up, you sleepy all, 
from the earth to the sky! 
 
How wonderful it is 
to stretch up in the dawn! 
The rivers rose, clasping their hands, headstrong, 
behind the sea where they slept for so long – 
 
where are you going, dew? 
I go to blue the sky, 
to give the bells more voice for their soft fall: 
rise up, grasses, wake up, you sleepy all, 
wake up, flowers, and fly!  
 
 
A VAULT 
 
My ardour, silent under thick furs, 
which keep away all cold. 
Under that calm, it silently stirs. 
To succumb? To whose fold? 
 
A brother and friend are somewhere else. 
And here, here in my midst, 
solitude gives a nod, an empty purse. 
No sound. A void. A darkened niche. 
 
Speak up and wait till time becomes loose, 
a very small time, nameless, 
then a strange hand will give you a noose. 
What is it? An echo? What else?!  
 
 
A POEM OF DUSK 
 
The lilac garden has turned dark. 
Oh, words in bloom, all scent and spark! 
 
The sky is crying tears of brass, 
reddish on daisies in the grass, 
 
and, behind, on a shaded church, 
the sky’s crying, left in the lurch. 
 
What is that scent that cools and fools? 
All over the world, darkness rules. 
 
All over the world, as it‘s here, 
a sad garden can’t hold its tear. 
 
It looks through panes, giving no sound, 
like a stem, bent down to the ground, 
 
like the boxwood, my good old pal – 
the snow-worm, the saddest snake of all. 
 
And while I’m writing this rhymed note, 
a star is asking why it’s not 
 
like dew, as red as coppered brass, 
left by the sky on sleepy grass, 
 
and, like my heart, and, like my words, 
drunken by songs of lyrebirds. 
 
And it knows well why she so asks 
when it glimmers in glowing masks, 
 
when it glimmers with glist’ning shine, 
like my head, befuddled with wine.  
 



 
 

 
KAMÍNEK 
 
A jmenuje se hrách. 
Někdy se kutálí, 
nemůže jinak ani 
a jindy za plůtkem 
si hraje s kohoutkem 
a neví nemá-li 
a jmenuje se hrách 
a kohoutek jej zobe. 
 
Skála? Ne. Oblázek, 
či slunce na oblázku. 
To mlčení, ten věk 
jenž zatěžkává lásku 
. 
Kolikrát přišel jsem? 
Už jistě čtyřikráte. 
V údolí pod lesem, 
kam brodívá se blátem, 
v prchavé zeleni 
a v tratolišti listí, 
kde mrtví pramení, 
můžeš to v tichu čísti. 
 
Oblázky. Čtyři už! 
A každý za mne říká, 
jak těžko odvyknout, 
když srdce neodvyká. 
 
Ostřejší nad nože, 
jak vítr na horách, 
jak vítr na horách, 
ach, bože, rozbože 
a jmenuje se hrách 
a na hrobě tu leží, 
ach, bože, rozbože 
 
a už se nekutálí,  
už roste na něm mech, 
už tlačí jen a pálí 
a neví, neví, má-li, 
nikdo mu nevěří, 
když ty jsi shořel v keři, 
že by chtěl býti dech, 
ach, bože, rozbože, 
že by chtěl býti peří 
 
 
TA KRAJINA 
 
1 
 
Myslíš si, že je zelená 
ta brčálová krajina, 
jež loučí nás a protíná, 
jež provždy si nás znamená, 
v níž rozmarina  
se k nebi vzpíná, 
kde neradostná zřícenina 
nalezla ve mně svého syna 
a v tobě tu, jež nemá klína? 
 
Jsi žena, neboť věříš příliš. 
Nalézáš pravdu, když se mýlíš. 
Nalézáš to, co ztrácí čas. 
Nalézáš, neboť ztratilas. 
 
Ta krajina je bezbarvá. 
Tou krajinou, kde jsme my dva, 
nabírá bolest jako lžící 

 
A LITTLE STONE 
 
And he is called a pea. 
Sometimes he would roll, 
for he can’t do otherwise, 
other times, behind a rock, 
he plays with a little cock 
unsure, if it’s his role. 
And he is called a pea, 
and the cock pecks him up. 
 
A rock? No! A pebble 
or just the sun on it. 
That silence, that mettle 
weigh down my love a bit. 
 
It was four times at least 
that I’ve come already. 
In a glen under trees, 
steps in mud unsteady, 
and in a fleeting green, 
in leaves that often bleed 
where dead men’s source had been, 
you can, in silence, read. 
 
Little stones. Four already! 
And, instead of me, each one 
tells how hard it is to steady  
a habit hearts can’t bring undone. 
 
Sharper than knives, 
like a wind on the lea, 
like a wind on the lea. 
My God, so many lives 
he has, and he’s called a pea, 
and he lies here on a grave, 
my God, so many lives! 
 
And now, he doesn’t roll, 
moss grows on him around, 
squeezed and burning in a hole, 
he’s unsure of his role, 
nobody would make a bet, 
that, when in bush you have burned, 
it would want to breath out, 
oh, my God, so many lives, 
want to be a plumelet. 
 
 
THAT LAND 
 
1 
 
Do you believe the green is true 
of that land’s periwinkle hue, 
which cuts through us, then takes apart, 
which does not let us stay unmarked, 
where the sweet smell of rosemary 
shoots to the sky in reverie, 
and where ruinous treachery 
discovers in me its son’s tomb, 
and in you the one with no womb? 
 
You are a woman, you trust too much. 
You find the truth when you misjudge. 
You find what time loses the most. 
You find it because you have lost. 
 
That colourless land has no hue. 
That land, with nothing but us two, 
is spooning up pain like some juice 



 
 

šťávu a vláhu pro trpící. 
Jsem cosi jiného, než ty jsi. 
Neztratil jsem, neb neměl jsem. 
 
Ta krajina je pod kocem 
a nevidíme pranic za ním. 
Ta krajina, kterou tě zraním,  
až podám ti ji někdy pít, 
ta krajina, tvůj jas, tvůj třpyt, 
co bude s ní, s tou sladkou ženou, 
jak ditě náhle odloženou 
a nemluvnou a plnou děr, 
jimiž pak slunce navečer 
odejde měsíc rozstíniti? 
Ta krajna se v sobě vznítí. 
 
Vždyť vím to, vím, že bezbarvá je 
ta krajina, kraj mého kraje, 
v němž hoří čas a nepálí, 
v němž snili jsme a váhali, 
až rozloučila náa a byla 
zelená, černá, modrá, bílá. 
 
2 
 
Myslíš si snad, že nekončí, 
krajina, jež nás rozloučí, 
myslíš si snad, že bezmezná je, 
že na nekonečnost si jen hraje 
obzorem, který zapadá 
jak navečerní zahrada 
vždy jenom v očích, které hledí 
s jediné strany (strany šedi?). 
 
Myslíš si snad, že počíná 
ta naše bledá krajina 
u nohou božích, jež jsou bosé, 
u našich rtů, anebo v rose? 
 
Ne, její smrt je nablízku. 
Jde neslyšně, jde po písku, 
jde, vzdaluje se neustále, 
tak blízká v srdci, v této skále, 
za kterou neuvidíš nic, 
za kterou barva bez hranic 
pohltí štětec na paletě, 
pohltí smrt, neb celou chce tě. 
 
Ó, končí, pohleď, v této hlíně, 
z níž pomalu se kvítek zvedá 
a rozhlíží se po krajině 
stonavě jarem, kvítek, bledá, 
zelená, černá, modrá, bílá, 
jež v úplnost se proměnila 
a za chviličku zrůžoví. 
 
Pak bude ticho pod slovy. 
 
 
POTKAL JSEM STUDÁNKU A OČI JSEM SI OMYL. 
 
Potkal jsem studánku a oči jsem si omyl. 
Pln plískanic a malých trápení 
potkal jsem studánku. A vše byl náhle omyl, 
který se v pravdu promění. 
 
Dívám se do sebe o radost pozorněji. 
Jak pes se otřásám 
a stříkám daleko úzkost a beznaději. 
Sám. Ale čistě sám! 
 
Potkal jsem studánku a řekli jsme si více, 

to sedate the sick and the recluse. 
I am quite different from you. 
I’ve never lost, for I’ve never had. 
 
A mountain hides that unknown land, 
so what we see is almost nil. 
That land with which I’ll make you ill, 
once offered to you as a drink, 
that land, your splendour and your glint. 
What befalls her, so sweet and mild, 
abandoned like a little child 
and taciturn and full of holes, 
used by the sun at evening’s close 
to cover the moon with shadow’s blinds? 
That land, at the end, self-ignites. 
 
I know, I know, it’s colourless, 
that land, the land of all my lands 
where time’s burning, but it stays cold, 
in which our dreams strayed unresolved, 
till taken apart to invite 
as green and black and blue and white. 
 
2 
 
Do you believe it has no end, 
that land so keen to separate? 
Do you believe it has no bounds,  
that it just plays with finite grounds  
where the skyline finds its decline, 
like a garden in evening’s shine, 
but just in eyes that always stray 
from the one side (the side of grey?) 
 
Do you believe that this pale land 
might have started where God’s feet stand, 
the feet so bare, without a shoe, 
close to our lips or morning’s dew? 
 
Its death is near, somewhere around. 
It treads the sand without a sound, 
it draws apart without a knock, 
near to the heart, near to that rock, 
behind which is nothing to find, 
behind which colours become confined, 
it gulps the brush, the canvas, all, 
it swallows death, thus takes you whole. 
 
Oh, look! It ends in this soft soil, 
from which flowers slowly uncoil 
and look around their homely land, 
sickly from springs, quite pale and spent 
by green and black and blue and white, 
which changed to be completely right, 
and soon turns pink like flamingo birds. 
 
Then quietude will guard my words. 
 
 
I’VE MET A FOUNTAIN 
 
I’ve met a fountain and washed from my eyes 
the sleet and all that suffering pain. 
I’ve met a fountain and saw my oversights 
which soon shall turn to truth again. 
 
I look at myself with more joy and flair. 
I shake my coat like a dog, 
sprinkling everything with awe and despair. 
My loneliness sets me agog. 
 
I’ve met a fountain and we talked a lot, 



 
 

než lidé říci mohou si. 
Pak, když jsem odcházel od této křtitelnice, 
usmíval jsem se na husy. 
 
 
BÁSEŇ NOVÉ SLÁVY 
 
Tomu, jenž přijde, zpívám do pochodu. 
Chci žízni jeho znít, být stopkou jeho plodu. 
Tomu, jenž přijde, zpívám do pochodu. 
 
Na zem si lehněte, ó, lidé, nejblíž je vám. 
Duní v ní kroky, strom, ta smělá báseň dřeva 
a řeka, která se neviditelně vlévá. 
 
Vezměte větev, která nerozkvetla, 
v pochodeň změní se po okraj plnou světla, 
v pochodeň pro všechny, jež nemusí být světlá. 
 
Řítí se vodopád a ze srdce vám tryská, 
hle, víra zářící, nad pomyšlení blízká, 
tomu, jenž přichází, slavnostní píseň píská. 
 
Ó, bledý, lidský, bratrský a čistý, 
ó, pevný, úplný, čirý jak ametysty, 
jsme připraveni již jak v listopadu listy. 
 
Do tebe padneme, do tebe zřítíme se, 
my skály poznali, studánky, jež jsou v lese 
a krutou odvahu v samotě, na útese. 
 
My smrt jsme poznali a tebou popřeme ji, 
bolest, tu bolestnou přípravu na naději, 
do rukou dáme ti, jež soucitem se chvějí. 
 
A láska naše ví, že boj, ten boj náš svatý 
ty slavně zrytmuješ, ty krásný, odpočatý, 
ve velkém poznání až strháš s duší šaty. 
 
Tomu, jenž přijde, zpívám do pochodu. 
Chci žízni jeho znít, být stopkou jeho plodu. 
Tomu, jenž přijde, zpívám do pochodu. 
 
 
ZTRACENÝ VOJÁK 
 
Oblaka krví posedlá, 
oblaka, koně bez sedla, 
plují a plují nad bojišti, 
kde kdosi sklidil všechno příští. 
 
Na kraji jeden chlapíček 
bez nohou, bez úst, bez víček, 
rukama drolí ještě hlínu, 
jež pije hnědou kalužinu. 
 
Byl velký úlid ran a masa. 
Večer sem dálné vůně střásá 
všem zahrabaným pod chřípí. 
Hle, háje lip jsou bez lípy! 
 
Ten na kraji si ještě čichá. 
Od shora dolů akrosticha 
posledních vzdech tvoří svět, 
jenž žije, jenž se jmenuje. 
 
Přilétá včela. Smutně bzučí. 
Není tu květin do náručí, 
jen hruď, jen místo žihadla, 
ztracená hruď, jež vychladla. 
 
Je mrtev, Bože. Čeká též, 

more than people would ever try. 
Later, when leaving this baptismal font, 
I gave to geese my widest smile.  
 
 
POEM OF NEW GLORY 
 
The one who comes I applaud for his march. 
I want to be his thirst, the snow in his avalanche. 
The one who comes I applaud for his march. 
 
Down to the earth, men, hear it from within, 
the boom of steps, the tree, that daring poem of green, 
and rivers, with estuaries unseen. 
 
Take a small branch, with buds just coming out, 
it changes into a torch, a flame ready to sprout 
and full of light, with no need to ignite. 
 
A waterfall surges, your beaming faith 
spurts up from your heart, beyond thought, intense, 
whistling to the coming one, to keep pace. 
 
Oh you pale and frail and brotherly and crisp. 
Oh you firm, unequalled and clear like amethysts, 
we are set for the month of falling leaves. 
 
In you will we fall, in you all concludes, 
we’ve learned of rocks, of pure springs, deep in the woods, 
and of cruel courage of lonely moods. 
 
We discerned death, with you we deny its scheme, 
and pain, that painful drill for hope to be seen, 
we put in your trembling hands with sympathy. 
 
And our love knows that you, so calm and bright, 
will employ great rhythm and rhyme in our holy fight, 
after you’ve stripped all souls with great insight. 
 
The one who comes I applaud for his march. 
I want to be his thirst, the snow in his avalanche. 
The one who comes I applaud for his march. 
 
 
A LOST SOLDIER 
 
Clouds, bloodthirsty clouds, 
like horses, but no saddles, no mounts, 
they float above all battlefields, 
where someone gathered future yields. 
 
At the far end, a little lad, 
with no mouth, no lids, and no leg 
is crumbling up some dirty lime, 
drinking from the pool, full of grime. 
 
There was a sweep of wounds and flesh. 
Evening shakes down vague scents afresh 
to all burried up to their ears. 
Look, linden lanes, they have no trees! 
 
The one afar can smell and lick. 
From heel to head an acrostic 
of the last sighs that always claim 
the world that lives and has a name. 
 
A bee flies in with a sad buzz. 
No flowers to hold in someone’s arms, 
just a chest waiting for a sting, 
the chest that lets no warm love in. 
 
He’s dead, my God. He also waits 



 
 

že do ráje ho zameteš, 
až trubka, která konec troubí, 
přehluší smrt a dílo zhouby. 
 
Je mrtev, smetí byvší pleti, 
smetí, jež učí odvraceti, 
jež půjde jednou pro svůj šat 
až do údolí Josafat. 
 
Tam, drnčíc kostmi o skaliska, 
tam, kde je brána tolik blízká, 
třásněmi prázdno ozdobí 
před krásou příští podoby, 
 
jež zalkne paměť, zahrdlí ji, 
jež zalkne to, co v živém míjí, 
a roztřese se věčným pláčem 
pod spravedlivým karabáčem. 
 
 
ČÍ JSEM? 
 
Čí jsem? 
 
Jsem plískanic a plotů 
a trav, trav deštěm skloněných 
a jasných písní bez klokotu 
a touhy, jež je v nich. 
 
Čí jsem? 
 
Jsem malých oblých věcí, 
jež nepoznaly hran, 
jsem zvířátek, když hlavu věsí 
a mraku, když je potrhán. 
 
Čí jsem? 
 
Jsem bázně, jež mne bere 
do prstů průsvitných, 
králíčka na zahradě šeré, 
jenž zkouší si svůj čich. 
 
Čí jsem? 
 
Jsem zimy tvrdé plodům 
a smrti, chce-li čas, 
jsem lásky, s níž se míjím o dům, 
dán za jablka červům na pospas. 
 
 
NENAROZENÝ 
 
Pod krajem zurčení, pod vodou, kde je doma 
se šijí skloněnou kde šije a kde tká, 
kde často počítá, co nebude a co má, 
vlhkem a zimnicí se dívá na kvítka. 
 
Protéká dálkami, spí a pak nespí zase, 
snad se mu cosi zdá, v neklidu procitne 
a sáhne po světle hvězdy, jež usmívá se 
za noci nezřené, za noci blankytné. 
 
Jak sladce povívá nekonečnými lány! 
V těch hájích milostných, milencům na dosah 
široce otevřen jak dopis rozepsaný, 
kde slovo miluji rozhoupá misky vah, 
 
jak sladce choulí se do sebe, do klubíčka! 
Čeká (a neví to), kdo že jej rozmotá, 
kdo že jej vyruší a dá mu lehká víčka 
na chvíli kratičkou, na chvíli života. 

for you to sweep him to Eden’s gates, 
when bugles blow in vibrant boom 
to silence death, to end life’s doom. 
 
He’s dead, just dirt of skin that’s not, 
the dirt that shows us what’s a blot 
and goes one day, to fetch its staff, 
up to the vale of Josafat. 
 
There, banging his bones on hard rocks, 
there, so close now to gates’ padlocks, 
he will ornate the void with frills 
to hide the face of future thrills. 
 
This will stifle all memory, 
this will erase all reverie 
and will quake with eternal wails 
under the well-earned cat-o’-nine-tails.          
 
 
TO WHOM DO I BELONG? 
 
To whom do I belong? 
 
I belong to fences and sleet, 
and to grasses, weathered by rains, 
to clear songs, which no warbles meet, 
and to desire that remains. 
 
To whom do I belong? 
 
I belong to things, plump and slouched, 
which never met any hard edge, 
I belong to pets, sad and grouched, 
and to the cloud, torn on its ledge. 
 
To whom do I belong? 
 
I belong to fear, its grasp tight 
with its fingers quite translucent, 
to a bunny in a dim light, 
who is testing its sense of scent. 
 
To whom do I belong? 
 
I belong to the winter’s grip 
on fruit and death on time’s own terms, 
I belong to the love I let to slip. 
I’m an apple at the mercy of worms. 
 
 
THE UNBORN ONE 
 
Past a sparkling land, where he feels at home, 
his neck bent down whereto he sews and weaves, 
where oft he counts what will and what won’t roam, 
through moist and cold, he sees flowers and leaves. 
 
He sleeps, then doesn’t, flows through all that’s far, 
he may have a dream and wake up afraid, 
he grasps for the light of a smiling star, 
at an unseen night, a night of suede. 
 
How sweetly he wafts over endless fields! 
In those graceful groves, where lovers embrace, 
he opens letters with half-written leaves, 
where the word I love tips the pans of scales. 
 
How sweetly rolled up, like a little ball! 
He waits (not knowing) for a whistling fife 
to entwine him, give him thin lids and call 
for a brief moment, the moment of life. 



 
 

 
A potom bude žít a potom umře zase 
a vpředu, daleko, po druhé procitne 
a sáhne po světle matky, jež usmívá se 
za lásky nezřené, za lásky blankytné. 
 
 
NENAPSANÁ 
 
Vezmi si plášť, ať neprokřehneš zcela 
a zavři oči, abys neviděla, — 
v takovém nečase, takovou cestou jdu. 
 
Ó, toho bělma, jež jsem zakrvácel, 
těch západů, kterým jsem slunce vracel 
v krutějším západu! 
 
A ona prostinká a ona nenapsaná, 
ona, jež věděla, ta matka mého rána, 
ne veršem, pláčem stená. 
 
Mluvil jsem slovy, ztichám také jimi. 
Vzala mi víru, život navrací mi. 
Jsou odpuštěna. 
 
 
OHNICE 
 
Vedeš mě po lukách, ten šíp mne neporaní, 
vylétne do výše, do předalekých výšek, 
Kde plují obláčky, oblé a plné zrání 
odkvetlých pampelišek. 
 
Jsou Boží? Všecho jsou, jsou jako země ničí, 
kde holá bída vlá z ubohých strnistek, 
čekají na vítr, na jeho dech, jenž fičí 
a sémě rozfouká jinam, než na písek. 
 
Vedeš mne po lukách vypjatých do široka, 
jsou jako cikánka z hlíny a ze zlata, 
jsou jako zajíček, jsou pestrá jako brokát, 
jak symfonie trav, hudba, ta devátá … 
 
Jsou tvé? Ach, ano, tvé, ty mi je přece dáváš, 
ty, jíž jsem putoval ze všeho nejvíce. 
Hořím! Jsem v plameni! Uhas mě, rány zavaž! 
Za klásky zbytečná vadnoucí ohnice. 
 
 
PRVNÍ BÁSEŇ 
 
Na paměť mléka crčícího 
a rorýsů a borovic 
a chleba, jenž se nepřejídá 
a hněvu, který ticho hlídá, 
narovnej hřbet, má malá kniho 
a dýchej z plných plic. 
 
Vezmi si mě a nech mne dýchat 
o chvíli déle, než smím žít, 
vyprávěj dětem o svobodě 
a řekni rtům o čisté vodě 
a lukám, kde jsou písně cikád, 
když šero padá na pažit. 
 
Citlivá chůze, procházení 
okolo plotů, řek a míst, 
kde bolí každé prudší slovo, 
kde poddávám se nad olovo, 
do ohně mizím, do kamení, 
abys už mohla číst. 
 

 
And then he’ll live, then again he‘ll die, 
and far, far ahead, he‘ll wake up anew, 
grasping for the light of his mother’s smile 
and her unseen love, her love azure blue. 
 
 
THE UNWRITTEN ONE 
 
Put on your coat, so you won’t be chilled through, 
and close your eyes to lose me from your view 
in such bad weather, because I come late. 
 
Oh, those whites of my eyes begrimed with blood, 
those sun-downs, whose sun I nipped in the bud 
with a more cruel sun-down of my fate. 
 
And she, simple and never written on, 
she, who knew well, the mother of my dawn, 
with tears, not with verses, she starts to moan. 
 
I talked with words, so words should calm my strife. 
They stole my faith, yet brought me back my life. 
Forgive them and let’s go on! 
 
 
WILD RADISH 
 
You lead me down the leas, arrows can’t hurt, 
they will fly high, very high they will boom, 
along full slopes, where round little clouds spurt 
with wilted dandelions, long past their bloom. 
 
Are they God’s or no one’s, as is the earth, 
where poverty flaunts from woeful stubble-fields? 
They wait for the wind, its wild soughing breath, 
which scatters spores away from sandy hills. 
 
You lead me down the leas, stretched in wide flairs 
like gypsy women, soiled and ebony, 
they are like brocade, like little brown hares, 
the music of trees, the ninth symphony. 
 
Are they yours? Oh yes! You gave them to me. 
You, through which I walked on my pilgrimage.    
I’ve turned wild! Tame me! Sooth my agony! 
You, in spikes of grass wilting wild radish.  
 
 
THE FIRST POEM 
 
In the memory of spilt milk, 
of swifts and pines and speaking tongues, 
of bread that never overeats, 
of hush my anger always keeps, 
straight up, my book, your spine of silk, 
and breathe in full to fill your lungs. 
 
Take me with you and let me breathe 
a little longer than I’ll live, 
talk about freedom to your kids, 
about pure water at your lips, 
where, on the leas, the locusts sheathe 
sun that meadows would like to sieve. 
 
At thin-skimmed pace, I walk around 
fences, rivers, this and that spot 
where many hard words always hurt, 
where I put on a leaden skirt, 
then dive into a stony ground 
to let you undo this taut knot. 
 



 
 

Snad někdo přijde, samotinký, 
naplněn spásou po okraj. 
Barvínky spí a jejich barvy 
můj tichý západ sladce barví. 
Já ležím navždy u maminky, 
kde je má zem, můj kraj. 
 
Kde končí svět. Kde začíná se. 
Kde vichr vichří hlas, 
až zvedne se a píseň vydá, 
zatím co smrt mu napovídá 
o životě, jímž počne zase 
zpívati boleráz. 
 
Na paměť mléka crčícího 
se skal až do konvic, 
na paměť biče, který šlehá 
tam, kde je něha, kde je něha, 
narovnej hřbet, má malá kniho 
a dýchej z plných plic. 
 
 
ZÁPAD 
 
Smrt sejme helmici a už ji nenasadí 
a setře s čela pot 
a pušku hluboko do měkké země vsadí. 
Ať vydá plod! 
 
Ach smutné ovoce, nesmírně zalévané, 
kdo si tě natrhá? 
Ošklivý kohoutek, od věků na čekané, 
zlověstně kokrhá 
 
a trhá ticho mé a odvádí je navždy 
k blátu a ke křeči. 
Zahrady večerní, hořící ohněm vraždy! 
Zahrady bezpečí! 
 
 
BÁSEŇ LÉTA 
 
Na paletě je léto. 
Ach verši dávných dob, 
ty usměvavá věto 
zimičce na otop, 
 
jak se to potkáváme? 
Uplývá hořký kruh 
a zatáčí se za mé, 
jež znekonečnil Bůh 
 
tak jako na potoce 
oblázky mluví-li. 
Jen jedenkráte v roce 
uzlátne obilí. 
 
To nejsem já, víš přece, 
kde zvedám okvětí, 
v neviditelné řece, 
v matce a v dítěti, 
 
v ospalých krčmách šera, 
v ťukání na obraz, 
ve vzdoru dálky, která 
již nespojuje nás. 
 
Propasti mezi dvěma, 
propasti v tisíci, 
rybo, jež vylovena 
přetrhneš udici, 
 

I hope someone will come alone 
with salvation up to his rim. 
The periwinkle sleeps, its colour 
protects my sunset from discolour. 
I stay for ever at my birth’s home, 
there is my land, there is my dream. 
 
There the world ends. There it begins. 
There storms sharpen their stormy voice 
till it rises and yields a song, 
while death prompts it to remain strong. 
The periwinkle always wins, 
when singing to let life rejoice. 
 
In the memory of spilt milk 
from rocks to jugs to speaking tongues, 
in the memory of the lash, 
which flagellates my tender flesh, 
straight up, my book, your spine of silk, 
and breathe in full to fill your lungs. 
 
 
SUNSET 
 
Death takes off its helmet, puts it away, 
and wipes sweat off its snoot. 
Then plants the rifle deep into soft clay. 
Let it bear fruit! 
 
Oh you, sad crop, which takes an ample soak, 
who will gather your fruit? 
On a huntsman’s watch, a hideous cock 
crows for a wilful loot 
 
and tears my peace, and escorts it away 
to the mud and cramps.  
You, evening gardens, with murders aflame! 
You, gardens of safe place! 
 
 
A SUMMER POEM 
 
It’s summer on my palette. 
Ah, verses from times gone, 
each line, a smiling hamlet 
with kindling to keep warm. 
 
A bitter ring hangs heavy, 
is this the way to meet? 
It’s turning topsy-turvy, 
God made it infinite, 
 
as He does with the pebbles 
in brooks, as one can hear. 
A golden harvest trembles, 
but only once a year. 
 
It’s me of all the givers 
that flowers have beguiled 
in invisible rivers, 
in mother and her child, 
 
in sleepy inns at daybreak, 
in paintings in recess, 
in contempt of a mistake 
that separated us. 
 
A gulf between a couple, 
between thousands of men, 
like fish, caught without scruple, 
it tears the net again! 
 



 
 

ó léto na paletě, 
mne také pálí žár 
a chci jím v této větě 
vyšlehnout nad stožár, 
 
nad hory, nad horečky, 
nad polámaný kříž, 
aby se v chladu tečky 
nemohl udržet již. 
 
SKONÁVAJÍ SE SLOVA JOBOVA 
 
Za bolest rukou, které nedosáhly 
na pohlazení, víru dej,  
tvůj úprk v noc je příliš náhlý, 
pomalu, zvolna odcházej, 
 
za bolest duše, kterou vyplenila 
odešlá láska, nech mne spát 
a spal a spal malá díla 
a nedopřej jim přetrvat, 
 
za bolest hrdla zpívaného 
o bolest výše, zemřít nech 
a skonávati v písni jeho, 
jež hoří slavně v plamenech! 
 
 
VÝROSTEK 

(Po Četbě Dostojevského) 
 

Odejdeš za nimi, za těmi dětmi slov. 
A v tichých štěrbinách, za zdmi a závorami 
budeš se toulati jako pan Versilov. 
Ale je jiný kout, viditelný a známý 
 
a o tom budeš snít. Zastřeš se, neunikneš 
tomu, co křísívá minulou podobu, 
až prchne naděje a stane se a zvykneš 
a strašně uslyšíš, jak klesá do hrobu 
 
ubohá mladost tvá. Jako pan Versilov, 
jako pan Versilov s umučenými křídly, 
když těžce zvedá se nad nezdařený lov, 
nad sítě bez očí osleplé za stavidly, 
 
jimž voda odplula až do náruče moří. 
Uneseš pochodeň? A co tu zapálí? 
Rusko je v plamenech a celá země hoří! 
Chceš běžet za jiskry? Nebudeš pomalý? 
 
Ach, zaplakat! Je mráz. Poslední u kormidla. 
Kam bys chtěl odejít za nimi, dětmi slov? 
Široký, slavný sen si upálil svá křídla 
a toulá, toulá se jako pan Versilov. 
 
 
BÁSEŇ NADĚJE 
 
A táhnou tudy vrány, táhnou hejno zmijí 
a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. 
Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií. 
Je velmi pozdní čas. Otvírá ústa zrad. 
 
Na vyvrácených patnících se usadili ďábli. 
Přesmutně střečkují a hřmotí kopyty. 
Ach, kdepak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, 
když všechny sklenice už byly dopity! 
 
Ó, kalvárie má, kdy kříž se zazelená? 
Já budu jako plod, já budu jeho štít, 
já budu jeho krev, já budu jeho žena, 

Oh, summer on my palette, 
I, too, am burned by glow, 
and will, with all I’ve uttered, 
flame up the mast, and flow 
 
over hills, and my fevers, 
over a broken cross, 
so the full-stop, which shivers, 
would not reduce its gloss. 
 
JOB’S WORDS ARE CLOSING 
 
For the pain of the hands not reaching out 
for their caresses, give me faith, 
your rush into the night was too abrupt, 
leave slowly, peacefully, with grace. 
 
For the pain of the soul that had its throat 
cut by bygone love, let me sleep. 
Let it burn out, burn out all that I wrote, 
so nothing’s left for me to keep. 
 
For the pain of the throat that had to sing 
by one hurt higher, let me die; 
departing slowly along its last string 
in glorious flames up in the sky! 
 
 
A RAW YOUTH 
  (after reading Dostoevsky) 
 
You follow them out, those children of words. 
And in silent gaps, behind gates and walls, 
you roam around like Mr. Versilov. 
But there’s one more nook your dreams will disclose 
 
as known and clear. Hide yourself, you can’t run 
from what may resurrect your bygone truth, 
when hope has been used and is gone and done, 
and, horror-struck, you hear your wretched youth 
 
finding its grave. Like Mr. Versilov, 
like Mr. Versilov with tortured wings, 
rising up stiffly when the fish-hunt’s off, 
and loopless nets remind of stone-blind things 
 
while water has flowed out, embraced by seas. 
Can you hold the torch? What sets it aflame? 
Russia is on fire, there burn all its fields! 
To be one of its sparks? Aren’t you too lame? 
 
Let’s cry! It’s cold. The last one at the wheel. 
Where will you follow them those children of words? 
A sublime day burned down its wings. I will, 
now roam and roam like Mr. Versilov. 
 
 
A POEM OF HOPE 
 
Crows are migrating with a swarm of snakes 
and with a song that makes all devils smile. 
You hunt them from your Calvary escapes. 
It’s quite late. Time opens the mouth of guile. 
 
Devils settled on upturned corner-stones. 
Sadly they prance, their hoofs clattering up. 
Where are those winters, and we, in frozen homes, 
after we’ve emptied the last glass and cup? 
 
My Calvary, when will your cross turn green? 
I’ll become its fruit, I’ll become its shield, 
I’ll be its life-blood, I’ll be its wife‘s spleen, 



 
 

já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. 
 
Ó kalvárie má, kalvárie mých příčin, 
je těžké nésti jej, je krásné donésti, 
zatím co vlající šáteček Veroničin 
místo mi slibuje ve věčné bolesti. 
 
Ať crčí lijavec, ať zahlazuje stopy 
mé cesty poslední, ať bouře česá zem, 
ať hory menší jsou, než byly za potopy, 
je ještě láska v nás pod strašným obrazem! 
 
 
RANĚNÍ 
 
1. 
 
Dokořán se země rozevřela. 
Déšť jak lékař kapal jí svůj lék. 
Po celou noc horká láva vřela 
ze sopek. 
 
Ty, můj kraji, horečkou jsi země, 
fantas drží tě a ptáš se naposled, 
ještě velmi mírně, velmi jemně: 
Kde je vřed? 
 
2. 
 
Duše má, jsi náhle bezvětrná. 
Jako kámen padlo ticho do mlýnů. 
Ztratil jsem jak zabloudilá srna 
otčinu. 
 
Do hran narážím a na odplatu 
bolestně a věrně myslívám, 
ale svoji Achillovu patu 
v srdci mám. 
 
 
CO MI ŘEKL KANÁREK 
 
Jsi cizí. Za tou strašnou stěnou. 
Mé vzpomínky. Tam. Pro jinam. 
A pro jinde. A na zapřenou. 
A k narozeninám. 
 
Jen proč? Ty zpíváš? Počkej na mne. 
Snad se to také naučím. 
Spal bych. Maminka nevolá mne. 
Bojím se. Mlčím. Čím? 
 
Svoboda, myslím. To jsou mříže? 
A ty? Co píšeš? Pro jinam? 
A pro jinde mé živé tíže? 
A k narozeninám? 
 
 
CO JSEM ODPOVĚDĚL KANÁRKOVI 
 
Prosím tě, mlč. A neptej se mne. 
To bzučí moucha a ne zpěv. 
Lež, tiše lež. Tvé drápky jemné 
nestačí na rakev. 
 
Zítra mi bude jednadvacet. 
Proto však nejsi ty. 
Neumím brát. Neumím vracet. 
Jsem jako zašitý. 
 
Pomoz mi. Schraňuj se mnou slova. 
Netluč se tolik o stěny. 

I’ll be the sun-ray that darkness will wield. 
 
My Calvary, Calvary of my strife, 
it’s hard to carry it, it’s great to bring in, 
while Veronica’s flapping little scarf 
promises a place in endless suffering. 
 
Let sheets of rain splash down on the refuge 
from my last voyage. Let storms raze the ground. 
Let mountains seem be smaller in deluge, 
there’s still love in us, despite fear all around. 
 
 
THE WOUNDED 
 
1. 
 
The earth has opened wide.  Doctoring rains 
were dripping drugs to ease what was enwreathed. 
All through the night, from volcano’s deep veins, 
hot lava seethed. 
 
My land! You are the fever of this earth! 
Trapped in your illusions, you ask once more, 
still gently, softly, for all you are worth: 
Where is the sore?  
 
2. 
 
My soul!  What calmness you show on your face!  
Silence dropped into pits like a dead stone,  
while I, like a stray doe, have lost the place 
I’ve called my home. 
 
I’m hitting walls, while attempting to deal 
with my revenge as a painful, faithful part, 
well aware that my Achilles’ heel  
is in my heart. 
 
 
WHAT A CANARY TOLD ME 
 
You look strange behind that dire wall. 
My recollections. There. Adrift. 
For somewhere else. And in a drawl. 
Is this your birthday gift? 
 
But why? You’re singing! Wait for me! 
I may learn it. I’d like to sleep. 
My mother has stopped calling me. 
I fear. Silent. No beep. 
 
Freedom, I think. Are these called bars? 
And you? What do you write? Adrift? 
Away from my live weight to stars? 
Is this your birthday gift? 
 
 
MY ANSWER TO THE CANARY 
 
Please, hold your tongue. And don’t disturb! 
It’s a fly buzzing, not a chant. 
Lie still, lie still. Your little spur 
can’t hold a coffin on a slant. 
 
Tomorrow, I’ll be twenty one. 
But what‘s all that for your kin? 
I can’t give back. I can’t turn down. 
I feel like sewed in. 
 
Help me to guard all words I scrawl. 
I’m like you, from the Canaries. 



 
 

Jsem jako ty. Jsem z Kanárkova. 
Pro marnost zrozený 
 
 
JEREMIÁŠŮV PLÁČ 

 
Otovi 

 
Poněvadž ty se vztekáš proti mně, a tvé zpouzení 
přišlo v uši mé, protož vpustím udici svou v chřípě tvé 
a udidla svá v ústa tvá, a odvedu tě zase tou cestou, 
kterouž jsi přišel. Izaiáš, 37, 29 

 
Ó, přísný pane můj, prchlivý Bože hrůzy, 
to tobě platí zpěv, jenž chvíli zastavil, 
chvíli, k níž kráčel jsem bolestiplnou chůzí 
a věky harcoval a s vesmírem se byl. 
 
Snad není bezedna, snad je jen pohroužení, 
jímž lze se dotýkat žen z žalu procitlých 
a přenocovat smrt, jež s povětřím se žení, 
a býti volnější před ukrutenstvím zlých. 
 
Pro horu posvátnou, že po ní chodí lišky, 
že opuštěna jest, jak strom jen může být, 
četl jsem proroctví té milované knížky, 
v níž tolik světla je a v níž je mír a klid. 
 
Oblaky zastřel ses a skryl ses za vodami, 
abys už neslyšel, co křičím k nebi až, 
a mne jsi zastřel též, noc dal jsi, v níž se zdá mi, 
že nesmím usnouti, že mne snad zavoláš. 
 
Polouchám celý čas, jsi tiše, jako němý. 
Poslouchám slzami, poslouchám, neslyším. 
Poslouchám polibky, dálkami, alejemi, 
bázní a neklidem,věcmi a tichem, vším. 
 
Já jsem ta země Tma, co hněv tvůj okoušela, 
co, zavalena zlem, nemohla viděti. 
Já jsem ta země Tma, jež pod tvým bičem mřela 
a mléko ztatila z pramene pro děti. 
 
Já jsem ta země tma, dal jsi jí kameníčko, 
dal jsi jí holou stráň a smrt a močály, 
dal jsi jí oko dne a nedal jsi jí víč´ko 
pro její temnotu. A matky počaly. 
 
A matky počaly a sladce obtížené 
šly česat ovoce, česati s podzimem, 
šly, dotýkaly se půdy, již touha žene 
za věčným počátkem, za světlem v mládi mém. 
 
A světla nebylo. To světlo, Pane, zhaslo. 
A slunce spálil mráz, všemocný vypinač. 
A zábli všichni tví a jejich těly třáslo 
nesmírné vzlykání, veliký vnitřní pláč. 
 
Tvá odvrácená tvář, tvá záře odvrácená 
smála se nad nimi a mstila loupežné, 
mstila je radostí dávala jim jména 
ztracených synáčků, jež čas a zítřek žne. 
 
Já jsem však země Tma, jsem nahý hřbet tvé metly, 
jsem matka světelných a věřím v světlo své 
a ty jsi mi je vzal, vzal jsi je pro rozkvetlý 
sad. no, ano, sad. Rozkvetlý hřbitove! 
 
Já jsem však země Tma, tvá milenka, tvá dcera, 
zpustošil jsi můj klín, mou zahradu, můj les, 
mé víno ohnivé jsi nalil do jezera 
s leklými anděly, již chtěli do nebes. 

Don’t beat so much against the wall! 
I have been born for vain reprise. 
 
 
LAMENTATIONS OF JEREMIAH 
 

To Oto 
 
            Because thy rage against me, and thy tumult, is come up 
            into mine ears, therefore will I put my hook in thy nose,  
            and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the  
            way by which thou camest. Isaiah, 37, 29 
 
Oh, my stern God, quick-tempered Lord of dread, 
the song that stopped time, it’s you at whom it aims, 
the time my aching feet were forced to tread, 
and rove through years and fight the Universe. 
 
There may be no void, just a dreamless sleep 
that can touch women, wakened from their grief, 
and step over death, while wild winds roar and weep, 
and cruel men are gone, to my relief. 
 
Because of the mountain, foxes walk upon, 
revered but dismal like abandoned trees, 
I read from the book, the most prophetic one 
and full of light and quietude and peace. 
 
You let clouds veil you, the waters hide, 
so as not to hear Heaven’s piercing cry, 
and you have veiled me too with the dark night, 
yet I must not sleep, your call may be nigh. 
 
I always listen, but you do not talk. 
I listen with my tears, yet I don’t hear. 
I listen with my lips, through lanes I walk, 
with unrest and silence and with my fear. 
 
I’m that land of Night that tasted your wrath, 
that, when buried by evil, became blind. 
I’m that land of Night your whip flogged to death, 
so it lost milk for each and every child. 
 
I’m that land of Night, you gave it just grit 
and swamps and death and hillsides, bare and steep, 
and the eye of the day, but with no lid 
to cover its gloom. And mothers conceived. 
 
And mothers conceived, and, with their sweet load, 
they joined the autumn to gather their fruits, 
they walked, touching the ground, and yearned and longed 
for an endless start, the light of my youth. 
 
There was no light. The light, my Lord, went out. 
The sun was burned by frost, that almighty switch. 
And bodies of your men shivered with fright 
and with sobs and cries, so immense and rich. 
 
Your turned away face, your glare that turned away, 
laughed at them to avenge their robber’s keep, 
and paid them with joy and gave them a name 
of each vanished son the morrow will reap. 
 
I’m that land of Night, the bare back of your birch, 
the mother of lore, the light in my gloom. 
And you took it away, and went to search 
for that old vineyard: a grave-yard in bloom! 
 
I’m that land of Night, your daughter, your date, 
you despoiled my womb, my garden, my trees, 
you poured my burning wine into the lake 
with stifled angels who wished to appease 



 
 

 
a cestou zemdleli, ty nechtěl jsi, ó, Pane, 
aby tě spatřili, marný byl jejich let, 
byli to andělé, byli do nebešťané 
a já jem země tma a musím krvácet. 
 
A tiše krvácím a pláči, hříšně pláči 
a rouhám se, ach, vím a hlava bolí mne, 
tvé milosrdenství doznívá v karabáči. 
Když přicházela noc, jím přikrývali mne. 
 
Jaké to procházky, jaké to putování! 
Na proplakaný stud bolesti měřici. 
Na vločky volnosti oceán zlého tání. 
A já jsem země Tma, jsem tvá, jsem věřící. 
 
Modlím se do noci, modlím se k minulosti, 
modlím se jiskrami, z nichž ohně rozvíjí 
jednou, ach jedenkrát, až bude po úzkosti, 
až bude vyčerpán hněv pro symfonii, 
 
až zloba zhroutí se, tvá zloba, Hospodine, 
až budeš laskavý, až zase rozeznáš, 
že trpím pro tebe, ne pro království jiné, 
že zmírám pro tebe, pro tebe v nebi až. 
 
Polnice zimy zní. Svoláv zabloudilé 
jiskřičky na oknech, na pláních, ve sněhu, 
jiskřičky těžkých slov v nedokončeném díle, 
sklánějícím se teď nad propast příběhu. 
 
Polnice jara zní a hlásek se jí chvěje, 
neumí zatroubit, neumí zavolat, 
je zkřehlá, po hrdlo vnořená do závěje 
tak jako každý čas, který je příliš mlád. 
 
Polnice léta zní, neurčitého léta, 
jež létá s ženami a padá za lesy, 
jež jako ony sní a ve snu nedolétá 
a dlouho čekává a potom zvykne si. 
 
Polnice podzimu. Na koho ona volá? 
Ach, na mne, věděl jsem, za dne i za noci 
vábím můj dávný strach z roztočeného kola 
po smrti v útrobách, po červech v ovoci. 
 
Čím tedy zavolat, čím chtít, abys byl při mně, 
u slz a bídy mé, ty, který nejsi můj? 
Volám tě vánicí v třeskuté, tvrdé zimě, 
volám tě hlasem luk, spi, čekej, přezimuj! 
 
Vánice nicoty z nejpravdivější věty. 
Země a dlaň a mír. To mi měl život dát? 
Hle, tryskem ujíždí vůz zradou rozejetý 
a věčně pojede, až do věrnosti snad. 
 
Ó, přísný Pane můj, prchlivý Bože hrůzy, 
to tobě platí zpěv, jenž chvíli zastavil, 
chvíli, k níž kráčel jsem bolestiplnou chůzí 
a věky harcoval a s vesmírem se byl. 
 
Já jsem ta země Tma, jsem tma, jem ze tmy země, 
čekám, že do lásky z krutosti rozkveteš, 
čekám a chvěji se, vždyť, je-li světlo ve mně, 
je také v bolesti, je v tobě, v tobě též! 
 
 
PO HUDBĚ 
 
Ó, není bezedna, je jenom pohroužení, 
jímž lze se dotýkat žen z žalu procitlých 
a přenocovat smrt, jež s povětřím se žení 

 
you and weakened en route; you did not care 
if they saw you, my Lord, wings in the mud, 
they were angels, heaven-dwellers they were, 
and I’m that land of Night and must shed blood. 
 
I bleed in silence, sinfully I weep, 
it’s blasphemy, I know, my head feels split, 
your clemency dies away on your whip. 
When the Night neared, they covered me with it. 
 
Oh, those long walks, those endless wonderings! 
On shame drowned in tears, a measure of pain. 
On flakes of freedom, what a black ocean brings. 
And I’m that land of Night, yours, loyal, I stay. 
 
I pray into the night and to my past, 
I pray through the sparks that soon catch fire. 
Once, oh just once only, fear will not last, 
when a symphony exhausted its ire, 
 
when wreath tumbles down, yours, I mean, my Lord, 
when you become kind, able to discern 
my ache for you, not for some royal abode. 
I would die for you and for your realm. 
 
The bugle of winter sounds calling lost flakes, 
those on window panes, on plains in the snow, 
the flakes of heavy words in half-done works, 
bent over the rift of an episode. 
 
The bugle of spring sounds in a swaying voice, 
not knowing how to blow, it holds its tongue 
when frozen stiff, in a snow-drift enclosed, 
as every season does that it’s too young. 
 
The bugle of summer sounds, quite uncertain, 
it flies with women and falls behind woods, 
it dreams like them but never grips its dream 
and waits for so long that it becomes used. 
 
The bugle of autumn. Whom does it call? 
Oh, me, I knew it, from evenings to morns 
it tempts my ancient fear from a wild roll 
in guts after death, in fruits after worms. 
 
With what to call then if I want you near, 
near to my tears and woes, you, who aren’t mine? 
I call you through snow-storms, hard and severe, 
I call you like leas: sleep, wait, don’t resign! 
 
Snow-storms in the void of phrases most true. 
What are life’s gifts? The Earth, a palm, some peace? 
Look, the cart that betrayal forced to move 
starts to run and runs to its faithful bliss. 
 
Oh, my stern God, quick-tempered Lord of dread, 
the song that stopped time, it’s you at whom it aims, 
the time my aching feet were forced to tread, 
and rove through years and fight the Universe. 
 
I’m that land of Night, the darkness of earth, 
I wait for love, born from cruelty’s bloom, 
I wait and shake, for if light was my birth, 
pain has it too, as, in you, it must loom! 
 
 
AFTER THE MUSIC 
 
Oh, there is no void, just a heavy sleep 
which can touch women to wake them from their grief, 
when death sleeps through while wild winds roar and weep, 



 
 

a býti volnější před ukrutenstvím zlých. 
 
Jakýsi trpký svist. 
Pláč studny za roubením. 
Jediný směl jej číst 
v nesmírném zamlčení. 
 
Taktoval do slávy, do prázdna, do větrna, 
jako by jedl chléb z nezasetého zrna. 
Byl výše, nežli Bůh, byl víc, než ze zlata. 
 
Že není beze dna, že je jen bez naděje, 
že láska po konci a víra po pravdě je, 
že po nekonečnu je ještě Devátá — — — 
 
 
JÍZDA 
 
Vlak jede po mostě a velmi pozdně píská, 
má jiskry na čele a nepřijede včas, 
protože vidí tmu tak nevýslovně zblízka 
a ona mnohá je 
a zlá 
a bez příkras. 
 
Jako by kdosi jel přes sebe po kolejích 
a víno, jež chtěl pít, v něm bylo rozlito, 
jako by hlavu měl uťatu mečem jejich, 
když čekal dychtivě 
na tebe, 
Judito. 
 
 
PRVNÍ MODLITBA 

… běda, tvá ústa zebou… 
J. W. Goethe 

 
Před žádnou smrtí neochráněn 
klesám na zemi modliteb 
a stokrát dále, než jsem raněn, 
stíhám svůj unavený tep, 
 
až do čistoty, která tekla 
kamennou studnou za krví, 
až do čistoty svého pekla, 
jež lásku ke žním pomrví, 
 
až do nížiny nenávisti, 
kde nářek písně přehluší 
a musíš nenasytně jísti 
otázky, tvrdé pro duši, 
 
až domů, tam, kde spaluje se 
má sirá skrýš, až do Boha, 
jenž odvráceně klenbu nese 
jak na jezeře obloha 
 
U TEBE TEPLO JE… 
 
U tebe teplo je, ach, to by se to spalo, 
hluboko do prachu ponořil bych se rád, 
z lítosti lijáků by tiše odkrápalo 
vše nahé na těle, ten zubožený akt. 
 
Oslepnout do světla v utuchajícím zpěvu! 
Cítím již na patře sám samet samoty, 
který mne opíjí a volá na prodlevu, 
aby se nebála a vešla do noty. 
 
Být mrtev, tatínku, nikomu nenáležet, 
neslyšet dupání, nemyslet, necítit, 
být mrtev, se sebou jen nevýslovně ležet, 

and cruel men are gone, to my relief. 
 
Some kind of hissing sound, 
which only he could read: 
the well’s weep in the ground, 
so immensely concealed. 
 
He beat the time of glory, wind and void, 
as if eating bread from corn never sowed. 
Higher than God he was, more than of gold. 
 
He is not bottomless, just not robust 
and love after end, and faith after trust, 
and after the Infinite, the Ninth will hold. 
 
 
A RIDE 
 
It’s late on the bridge, when train’s whistle blows, 
its forehead full of sparks, it may even stall 
in darkness, so inexpressibly close, 
and of many forms 
and grim 
and warts and all. 
 
As if run over oneself on the rails, 
and wine he yearned to drink was spilled on him, 
his head severed, they cut out his entrails 
when waiting eagerly 
for you 
Judith. 
 
 
THE FIRST PRAYER 
   . . . Alas! thy lips are cold . . . 
                                                                       J. W. Goethe 
 
Not protected from my life’s end, 
I fall to the ground of my prayers, 
a hundredfold more than I’m maimed, 
I trace the pulse of my drained nerves 
 
up to the pureness that has lured 
my blood into a stony well, 
let love for harvest be inured 
up to the pureness of its hell 
 
down to the lowlands with a hateful lea, 
where songs are deafened by your howl, 
and you must swallow greedily 
questions, too hard for your soft soul, 
 
up to my home, my hiding place, 
being burned down, up to God’s eye, 
who supports Heaven in reverse, 
as lakes do when the sky is high. 
 
IT’S WARM CLOSE TO YOU 
 
It’s warm with you, ah, what a lovely sleep. 
I’d love to dive into your dusty tract, 
the pity of rains would silently strip 
nude carnal desire off that wretched act. 
 
To turn blind into light, in songs enclosed, 
on palate the velvet of loneliness, 
which makes me drunk, then calls for a brief pause, 
so not to be scared, but tuned as one piece. 
 
To die, my father, belong to nobody, 
to hear no lash, no thought, no sense of touch, 
be dead and lie in detached rhapsody, 



 
 

být navždy připraven, být dokončen a mít. 
 
Mít, míti aspoň to, aspoň to nejvěrnější, 
svou volnou nicotu, snít, že se rozkládá 
na krásné kostečky, být sám, být zamlklejší, 
být přesně uprostřed, být čas, být zahrada. 
 
Být mrtev pro ženy, být mrtev pro přátele, 
být mrtev pro úzkost, být mrtev pro mrtvé, 
být, ano, takto být, tak úplně a cele 
a neviděti nic, co lupením se zve. 
 
Ach, tolik tepla máš, u tebe by se spalo, 
hluboko do prachu rád bych se ponořil, 
z lítosti lijáků by tiše odkrápalo 
štěstí, jež trpělo pro neviděný cíl. 
 
 
DRUHÁ MODLITBA 
 
Je tolik bolestí, které se marně tlukou 
v bezbranné kleci lidskosti 
a do nichž, Bože, saháš krutou rukou 
bez krve, bez žil, bez kostí. 
 
Na krásná zvířata jsem myslil bez přestávky. 
Vždyť také, také cítil jsem, 
bezcitně odírán o nesmrtelnost dávky, 
již vzali mi, již nezaplatil jsem. 
 
Raději býti psem, či tahounem, jenž táhne 
vždy jenom trpký náklad svůj, 
a pravdu větřit tam, kde cosi slavně zprahne, 
tam, kde se prosí: kamenuj! 
 
Jablkem tvým se stát, do něhož vesmír hryže 
a plodné červy polyká, 
stát se tvým jablkem z omamující tíže 
matky, slz, hvězd a básníka, 
 
jablkem volnosti na větvi zprohýbané, 
nádherným zimním ovocem, 
abys už nesahal svou krutou rukou, Pane, 
do křehkých věcí pod srdcem. 
 
 
ČERVENÝ OBRAZ 
 
Co to tu umírá? Slyšel jsem vyzváněti, 
smutný hlas zvonu tiše rozkvétal, 
kvetl a kvetl přebolestnou snětí, 
která má jméno pieta. 
 
Na sněžné dívky jabloňové květy 
napadaly a rozbřesk z toho byl, 
podzimní prs a návrší a světy 
pod puklým sklem zde kdosi zpodobil. 
 
A náhle nevím, chtěl bych zachytiti 
za knoflík božství pohyb zmírání, 
dáti mu přivonět ke skutečnému kvítí 
a z oné rány pít, která již nezraní. 
 
Bohaté snídaně za léta na trávnících, 
broskve a maso, ústa plná slin, 
za časů propastí, za časů nevonících 
chci malbu zrání do malin! 
 
Divoké ženy (kéž mne nespatřily!) 
ať běží nahé svému chtění vstříc 
za honcem výsosti, který tak přesně střílí 
do tůní bez hranic. 

for ever ready, done, becoming as such. 
 
To have at least what’s the most true, to earn 
my unchained void, to dream of sure decline 
into nice pieces, be more taciturn, 
straight in the midst, like a garden, like time. 
 
To be dead for women, dead for my friends, 
dead for my fears, dead for all who are dead, 
yes! To be just like that, with no loose ends, 
and see nothing that’s called a leafy spread. 
 
Ah, so much warmth you have, what a lovely sleep. 
I’d love so much to dive into your dust. 
The pity of rains would silently drip 
my bliss away from pain of unseen trust. 
 
 
THE SECOND PRAYER 
 
So much torment beats around without end 
in mankind’s defenceless abodes, 
and you, my God, grasp them with your cruel hand, 
which has no blood, no veins, no bones. 
 
I’ve thought of beautiful beasts without pause. 
Well, I felt I had feelings, too, 
when swindled of an everlasting dose 
they took away, I didn’t pay tribute. 
 
To be a draught-horse rather, who always pulls 
its unsweetened burden alone, 
to sniff the truth, where something surely lulls, 
where one is pleading: throw the stone! 
 
To be your apple, in which cosmos bites 
and munches virile worms like lard; 
your apple from intoxicating piles 
of mothers, tears, stars and the Bard. 
 
An apple of freedom on a sagged branch, 
a brilliant fruit from winter harvest, 
so that your cruel hand, my Lord, can’t touch 
the fragile things my heart has harnessed. 
 
 
RED PAINTING 
 
What’s dying here? The voice of bells was bright 
but sad, as it quietly bloomed and rolled, 
and blossomed and flowered with painful blight. 
pietà is its call. 
 
Flowers from apple trees, like snow with scent, 
showered the girls in a daybreak’s light; 
under cracked glass someone started to paint 
an autumnal breast and worlds in the height. 
 
I’m lost in words – it’s the motion of death 
I’d love to wrap on a button of God 
and let Him smell at true flowery beds 
and drink from the wound when bleeding has stopped. 
 
In summer time, rich breakfasts on lawns, 
some fruit and meat, and a watery mouth, 
in the time of spoil with no pleasant morns, 
I want a painting of berries grown ripe! 
 
Wild women (God grant, I won’t cross their eyes), 
naked shall they run and meet in their lust 
His Highness chaser with shots so precise 
into pools with no past. 



 
 

 
Potom se vrátím zas, uslyším vyzváněti, 
smutného hlasu zvon jak tiše rozkvétá, 
jak kvete, kvete přebolestnou snětí, 
která má jméno pieta. 
 
 
LOUKA 
 
Je ještě mladá. Sotva ví. 
A zatím jenom zelená se. 
Chci jíti za ní. Do trávy 
si tiše lehnout, mít ji zase. 
 
Proč ale není? Studí to, 
jako by louka zkameněla. 
Ó, kde je steh, jímž zašito? 
Kde tón, jímž naposledy zněla? 
 
Někdo se pase, někdo smí. 
Jdu obloukem, už na okraji. 
Prohraná lásko, nehroz mi! 
K čemusi pevnějšímu zraji. 
 
 
VÁNOČNÍ 
 
Smutek všech slavností, okna, svíce a chorál, 
veliké oči dětí, do nichž vešel div, – 
pověz mi, míjení, zda chléb ti neokoral, 
když kůrkou radosti pospíchal na odliv? 
 
Zvláčněla v ústech smrt, už zvykli jsme si na ni, 
nic nepatřilo nám z paláců hudebních, 
a koňům zima je, spřežení rychlých saní 
chce nyní vyjeti a razit cestou sníh. 
 
Ať skončí pobožnost! Dosti jsme promodlili, 
dosti jsme hořeli v tom, který bral a bral, 
ať nazí klesli jsme za ubohými díly 
do děr a do samot, v nichž sen náš okoral. 
 
Chrám tiší varhany a pojednou se tratí 
v mlze, již doposud jas víry pozvedal. 
Pověz mi, míjení, kde budeš přepřahati, 
až dojedeme tam, odkud již nelze dál? 
 
 
TŘETÍ MODLITBA 
 
Strnuly kosti mé, jak je to psáno v Písmě. 
Na tomto náměstí jsem po celou noc stál 
a k tobě modlil se a k tobě volal: viz mě! 
Po celou dlouhou noc žal ve mně rozkvétal. 
 
Nevěstky táhly tu, hleděly na mne zdlouha, 
ztučnělé samotou, bez tepla, bez krásy, 
řekly: pojď s námi spát, – leč spala moje touha, 
mlčela hanba má, okovy vzala si. 
 
Co jsem jim mohl dát a co jsem mohl říci? 
Dychtivě rostl jsem do prázdných nebes tvých 
a byl to marný růst, marný a zmarňující, 
tlačil mne do země, do hlíny neřestných. 
 
Ó Pane, tolik slz a ani jedna čistá! 
Na nahou víru mou pohleď, je bezlistá. 
Což ve tvém soucitu už nikde není místa, 
kde by směl spočinout ubohý žalmista? 
 
 
DÍVČÍ ZPĚV 

 
Then I’ll return and hear the bells chime bright 
yet sad while they quietly bloom and roll 
and blossom and flower with painful blight, 
pietà is their call. 
 
 
A LEA 
 
She is still young, she hardly knows 
that she’s only just turning green. 
I want to go and watch her grow, 
lying with her, as I have been. 
 
She’s not responding, feels so cold, 
as if the grass turned into stone. 
Oh, where’s the stitch, what seams were sewed? 
Where is the note of the last tone? 
 
Someone’s grazing, someone’s allowed. 
I go around, I’m at the edge. 
My long lost love, don’t blame me loud! 
Riper and firmer I’ll emerge. 
 
 
A CHRISTMAS POEM 
 
The sadness of fêtes, chorals, windows, lights 
and children’s eyes, wide open with great wonder, 
my driftwood, tell, how stale became bread bites 
when crusty pleasures had been torn asunder? 
 
Our mouths turned death into liquid whey, 
nothing belonged to us from concert halls. 
Horses are cold, harnessed to a fast sleigh, 
they want to go and break through snowy walls. 
 
Let’s end the liturgy! We’ve prayed enough, 
enough we’ve burned in Him, to no avail, 
till we fell down like a poor epitaph 
for lonely holes, where all our dreams turned stale. 
 
The church calms the organ and grows arcane 
where our faith shone so bright not long ago. 
My driftwood, tell me, where’ll you change your train, 
when the point is reached with nowhere to go? 
 
 
THE THIRD PRAYER 
 
My bones turned stiff, as it says in the Book. 
All night I have been staying at this place 
and prayed to you and to you I called: look! 
All night long my grief blossomed on my face. 
 
Here harlots dragged, observing me askance, 
grown fat by loneliness, they asked me: come 
and sleep with us – but I made no advance, 
with shackles on, my shame remained all numb. 
 
What could I give to them, what could I say, 
keen to grow into your heavenly void, 
and the growth was pointless, to no avail, 
it pressed me to the ground, where all was soiled. 
 
My Lord, those tears and all in gloom! 
Look at my naked faith – it has no leaves! 
In your compassion, can’t you find some room 
for a poor psalmist to rest there in peace? 
 
 
GIRL’S SONG 



 
 

 
Počkejte na mne, klopýtla jsem, 
vítr mne překřikuje hlasem, 
který se všude podívá, 
počkejte na mne, moji dva. 
Prvnímu přijdu poděkovat, 
může se do mé něhy schovat, 
k druhému sednu na pelest, 
budu ho vést, do lásky vést… 
 
Přezimováno. Otevírám 
svým nebezpečným snům a vírám. 
Ty první, spi, chci v dálce bdít 
a raničko tě probudit. 
Česej mne, druhý, už jsem zralá, 
vstup do mne jako katedrála. 
Za kodrcání kočáru 
stékáme vřele po jaru 
jak slzy, za nichž jsem se vzdala. 
Česej mne, drahý, už jsem zralá. 
 
 
KOCOVINA 
 
Hej, nářku, smím-li ti tak říkat, 
nechceš si přijít zanaříkat? 
 
Vůně, nechceš si zavonět? 
Vdechuji hrozně rád tvůj jed. 
 
Co je tu záclon nevisících! 
Bodá mne v srdci, v hlavě, v plících. 
 
To asi, že jsem tolik pil. 
To asi, že jsem pochopil. 
 
Nakonec kdekdo na půst věří. 
Zarytě myslím na večeři. 
 
Mám hlad! Co na tom! Budu jíst 
slzy a strach a nenávist. 
 
Mám také žízeň. Budu píti 
vánici, liják, krupobití, 
 
a potom usnu, zmožen vším, 
nad nedopsaným dvojverším. 
 
Ostatně, nářku, nač to říkat. 
Nechceš si přijít zanaříkat? 
 
 
NOC A DEN 
 
Do únavy jsem svážel seno, 
které už bylo usušeno, 
po cestách tolika. 
Jsem jenom vraník, ale cítím, 
že neusnu, když nezachytím 
vítr, jenž naříká. 
 
Hodím se do tmy, říkali to, 
a je mi toho někdy líto, 
brní mě kopyta. 
Upiju z noci ještě doušek 
a proměním se na bělouše. 
Podívej! Nesvítá? 
 
 
VLHKÁ 
 
Les slýchá za noci tvé šumění, má drahá, 

 
Hold on, you two, I have just tripped, 
that shouting voice, that’s only wind, 
which reaches everywhere and spies, 
stay put, you two, and mind your eyes. 
The first one – all my thanks are his – 
he may hide in my tenderness. 
The second one – from bedside edge  
will launch his love to my love’s surge … 
 
Winter has passed. I let my dreams 
enter me with most risky schemes. 
With you, my first, I’ll sit all night, 
and wake you up when day is light. 
My second, comb my hair, I‘m ripe, 
and pierce me, you’re my archetype. 
Let’s clatter down in our coach, 
to flow and find that springtime’s brooch, 
like tears, when giving myself up. 
My dear, keep combing, I am ripe. 
 
 
A HANGOVER 
 
My lament, may I call you, moan? 
Would you mind joining me to bemoan? 
 
And scent – to smell you is a bliss. 
I love to breathe in your malice. 
 
So many curtains hang apart! 
I’m stabbed in head and lungs and heart. 
 
It must’ve been due to many drinks. 
It must’ve been because of my kinks. 
 
In due course, all believe in diet. 
I’m strong, each dinner is my fiat. 
 
I’m hungry! So what! I shall eat 
my tears and fears, my hateful feat. 
 
I’m thirsty, too, I’ll drink some ale 
with downpours, storms, with icy hail, 
 
and then, worn out, I fall asleep, 
leaving my couplet incomplete. 
 
My lament, why tell I’m alone. 
Would you then join me in my moan? 
 
 
NIGHT AND DAY 
 
Dead tired I’ve been, carting hay; 
dry to the bone on this warm day, 
and down so many roads. 
I’m just a black horse, but I feel 
that I won’t sleep, unless I steal 
something of windy blows. 
 
I’ll dive into darkness, as they said, 
and this is what I oft regret, 
feeling my tingling hoofs. 
I’ll have a sip from the dark night, 
and change my coat from black to white. 
Look! It’s dawn above roofs! 
 
 
THE MOIST ONE 
 
At night, the forest hears you well, my love: 



 
 

šumíš mu v korunách a stékáš na větve 
s předjitřní vláhou ros, tvá tichá ruka sahá 
do rozespalých hnízd, teplých jak břicho tvé. 
 
Jsi celá ze chvění, když předříkáváš řekám 
mé verše, bojíš se a stud ti růžoví 
křehoučká ramena a ňadra, u nichž čekám, 
až mi je podáš k rtům, vlhnoucím pod slovy. 
 
Ty nevíš, nevíš snad, co bylo vysloveno, 
ty nevíš, kolikrát jsem naříkal tvé jméno, 
ty nevíš, že tě mám tak jako les, jak stín, 
 
který se prodloužila blíží nepřítomnou, 
ach, vím, že procitnu, mé sny si oči promnou 
a slavně obnoven povstanu ze sutin. 
 
 
PODZIM 
 
Podzim se už chystá 
svléci létu šat; 
já nemohu z místa, 
vpřed ni vzad. 
 
Jak tě strašně, léto, 
vítr poplení! 
Bože, takovéto 
trápení 
 
moje hrdlo stiská, 
zatím co jde z hor 
na nás, na strniska, 
hlad a mor. 
 
Komu jsme to dáni 
tělem duší v plen? 
Zticha! Čas se sklání 
nad říjen. 
 
STROMY LET, JAK SE VÁM ROSTE? 
 
Stromy let, jak se vám roste? 
Vím to poprvé i posté, 
že jen pláč vás zalévá, 
že jste proto ze dřeva, 
aby oheň chytil lépe, 
aby oči poloslepé 
spatřily, jak hoříte, 
stromy, stromy letité! 
 
Ve vás skrývaly se šelmy, 
ve vás štěstí odepřel mi 
nelítostný krotitel, 
od vás zašlo, co jsem měl, 
z vás je voda pramenitá, 
z vás je jitro, které svítá 
od vás slunce zachází, 
stromy, léta plná rzi! 
 
Ach, kéž ještě chvíli mohu 
dívati se na oblohu, 
která rudnout počíná, 
ať se slaví hostina, 
v níž mi volnost víno podá, 
ať mi lože nerozhlodá 
to, co jsem chtěl zašíti 
lety dvaadvacíti! 
 
(29.8.1941) 
 
 

your humming in trees, your teardrops on leaves, 
your gentle hand, obscured in dawn’s dew glove, 
touching the nests, as warm as your tummy feels. 
 
You are still shivering when you declaim 
my verses to brooks, blushful in your breath  
on arms and breasts. I wait for the same, 
as my words harden my lips to dry earth. 
 
You don’t, you cannot know what has been said, 
that, with your name on my lips, I often wept, 
that I have you like woods, like dusk of the day, 
 
lengthening to bring the absent one near. 
I know I’ll wake, my dreams wipe their eyes clear, 
and thus restored, I rise from my decay. 
 
 
AUTUMN 
 
Autumn is already 
stripping summer days; 
I am still not ready 
to move from this place. 
 
Your windstorms, oh summer, 
will drive you insane! 
Oh God, so much hunger 
and torment and pain 
 
eat my guts like vermin, 
while wind blows from hills 
pestilence and famine 
on us – stubble-fields. 
 
Who will take us over, 
wretched body and soul? 
Be quiet! In October 
time will buckle low. 
 
MY TREES OF YEARS 
 
My trees of years, how do you grow? 
From the first or hundredth sight, I know 
that you are watered just by tears, 
and therefore wood is your premise 
to start fire with glare and flare; 
then half blind eyes become aware 
that it’s you who’s been set ablaze. 
My trees, my trees, so old, yet crazed! 
 
Wild beasts were lurking there in you, 
it was your lion-tamer’s woo 
that took away my happiness. 
All that I had has become his. 
The water gushes from your spring, 
the dawn rises when your birds sing, 
the sun sets down away from us, 
my trees, your rings are full of rust! 
 
Ah, a bit longer, let me look 
sky up, where heaven has unhooked 
its most reddened hue in the east. 
Let’s celebrate, let’s have a feast, 
let freedom serve some wine, then sway, 
let not my bed be gnawed away 
by what I wished to sew up clear 
with my second and twice tenth year! 
 
(29/8/1941) 
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