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I 
 
Je ráno... Vrátký kráčivec 
jde alejí... Jde ptáčkům sypat... 
Je všednost sama, jenže přec 
tak jemným, šedým, outlým případ, 
že uvnitř vlásku spát by moh, 
ve vlásku bídy, smrtky, žalu... 
Třebaže k hrdlu tiskne šálu, 
neudusí tu guturálu 
vzlyků, jež stud už nepřemoh, 
stud, který dobře svíral brvy... 
Paprsek slunce, právě prvý, 
plombuje zatím zuby soch 
a nehlásí se k jiné krvi. 
 
Je ráno... Pryč je úplněk, 
jenž říkal noci: „Jen si kousni!“ 
Siréna trhá střechy v jek 
a dušné kipjatoky jsou s ní 
s kroužkovým dutým brněním 
slůvek, jež v důlku půli vůli... 
Zdánlivě mrtvi sebou hnuli, 
a do župánků už se tulí 
mdlé krasavice tělem svým, 
jež užuž se skutečnem splyne, 
zatímco prs jak víčko jiné 
šeptá: to bych si ještě zdřím, 
a kolébá se v dlani líné. 
 
Pak vitamíny zaskřípí...  
Topinky ulic, přetírané  
česnekem davu, lehce čpí, 
sbírané mléko hodin tane 
a věci, které braly kdys 
ze samozřejmých, lidských ritů 
nejskutečnější realitu, 
se proměnily v přízrak mýtů, 
jenž hněte život na jakýs 
obludný sen bez východiska. 
Sotůrkům už se asi stýská 
a drama do nicoucích mís 
předsmrtnou lžící bije zblízka. 
 
Je slyšet hlasy různých zón: 
„Co vás to nemá, spíše jaksi–“ 
„tak koukej přijít, nabetón! –“ 
„Úroky? To je...“ „Pozor, taxi!“ 
„...od uřknutí, jak přece víš.“ 
„Samet? Kdepak! Vždyť ten se žehlí 
jen po rubu!“ – „Jó, když si lehli...“ 
„Už nemaj?“ „Sbohem!“ „Na tři jehly, 
víc sotva, co?“ – „Když neslyšíš, 
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I 
 
It’s morning… An unsteady man 
plods down the lane to feed the sparrows… 
He is woebegone and quite plain 
yet looks so fine, so grey, so narrow, 
as one whose nights he surely spends 
within a hair’s breadth of death and sadness… 
His throat, wrapped up as if for illness, 
cannot stifle the gutturalness 
of sobs his shame no longer mends, 
the shame that kept his brows well rendered… 
A ray of sun, the first, unhindered, 
fills cavities of monuments 
and claims no other ties of kindred. 
 
It’s morning… The full moon is gone,  
teasing the night: “Bite off a little!” 
Roofs are slit open by an alarm horn 
and boiling pots sound asthmatical 
when splitting the will with a slap 
of a few small words, lisping lightly… 
The apparent dead have moved slightly 
and fatigued beauties pull more tightly, 
loosened folds of a night gown wrap 
to feel their bodies with real fusing 
while a loose breast, its tension losing, 
whispers: I’d love to take a nap, 
a lazy palm for its cradle using. 
 
Then vitamins let out a yell…  
The toasts of streets, besmeared with garlic 
of crowds, give out an acrid smell. 
Skimmed milk of hours appears frantic 
and things – which always used to taste 
of human rites, those self-evident,  
facts and deeds as the most apparent – 
have changed into a phantom-legend, 
kneading life in a useless paste 
of a monstrous dream with no arousing. 
Baskets feel homesick, dramatising, 
when banging into lifeless plates 
with spoons of ante-mortem sizing. 
 
One hears voices from diverse zones: 
“That’s gibberish! Look at the other –” 
“Sure, you must come, so make no bones…” 
“Interest? How much? Then I’d rather…” 
“… should fix him with the evil eye.” 
“Velvet? No, no! You iron only 
on the back!” – “… such a lot of dowry 
and nothing left!” “Bye now, and slowly, 
no need to dash.” “… you may then kiss my ---, 



tak pol--- mi tentonc...“ „k mojí pleti 
to skvěle jde, leč... „Nazdar, děti...“ 
„...lesk na nose to dělá spíš.“ 
„Noviny! zvláštní vyd---“ „Máucta 
 
daj sem...“ „Jó, páni vod Kvasnic! “ 
„Dva za korunu, za korunu, 
dou, zvostřejí si lásky hic, 
citróny! – óny – ó...“ „Měl strunu?“ 
„Dostaneš brant, když budeš vést 
takovej –“ „Ne, až příští léto!“ 
„Teď to mám tango, dobrý je to!“ 
„Už není –“ „Máúcta!“„Prrr!“ „Snad netto?“ 
„Kde šiješ?“ „Tam, co Mae West, 
jenom u paní Schiaparelli...“ 
„Poplácat takhle po pr----“ „Smělý, 
až hanba mlu---“ „Tě duch, tak z cest?“ 
„A maminko, proč...?“ „Čí, ten Hely?“ 
 
„Večerník! Vražda---“ „Nebuď zlá!“  
„Co je s tím sudem?“ „Už ho kulím!“ 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
A tak to běží dokola 
z animul hned ke korpuskulím 
a ruší to jen tram či bus, 
jenž na blátě si pochutnává 
a mlaská zleva, mlaská zprava  
jazykem asfaltu, jenž znává 
i jiné chutě, chutě hrůz... 
Když spolk tři domy, znovu smí to 
zahlučet hlasy: „Je mi líto!“ 
„Ten nás vzal na paklík, no hnus!“ 
„Kost?“– „Koukaj, fotr, nechaj si to!“ 
 
A zatím vrátký kráčivec, 
jenž házel ptákům sladké drobky, 
dolévá slzu očních svěc 
a navrací se do své hrobky, 
tak outlý, že by spáti moh 
ve vlásku bídy, smrtky, žalu... 
Ač znovu tiskne k hrdlu šálu, 
neudusí tu gulurálu 
vzlyků, jež stud už nepřemoh, 
stud, který špatně svíral brvy... 
Paprsek slunce, dávno prvý, 
plombuje ještě zuby soch 
a nehlásí se k jiné krvi. 
 
Mlhavé vzduchy zrcadlí 
zlátnoucí střechu s kupou stromů 
(jak se špenátem řízek mdlý) 
a návěstí a dextrin k tomu 
a fonetický přepis ech... 
A jinde, třebas neviděni, 
jdou proutkaři, a jejich bdění  
– ať cení se či málo cení – 
je možná z těch, je možná z těch, 

you know what.”– “It suits my complexion, 
and that spot? Must be some infection.” 
“… and now, children, we say good-bye.” 
“Paper! Extra ---” “Rubbish collection  
 
is next week!” “… from the Promised Land?” 
“One pound only, or twenty shillings! 
For love revival, that’s well spent!” 
“… cheap lemons!” – “With him? Have no dealings!…” 
“You’ll get fever and then, at best…” 
“No, not this year! Maybe next summer.” 
“Hold your horses! That’s a wonder!” 
“Good day!–” “Stop that! Not the whole bundle!” 
“And your tailor? Same as Mae West’s?” 
“I shop only at Shipparelli’s…” 
“What about slapping your ----?” – “That’s Nellie’s.” 
“ You should be…” “Hi, back for the rest…?” 
“And, Mummy, why…?” “For our Alice?…” 
 
“Evening Prague! Murder…”– “Don’t be cross!”  
“Where is that barrel?” “Look, it’s rolling!”– 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
And so, around and around it goes –  
from big things to tiny, the whole morning –  
disturbed sometimes by bus or tram, 
which relishes its muddy outside, 
having been licked from right to left side 
by the voluptuous tongue of asphalt, 
knowing full well the taste of sham. 
Three houses gulped, it’s now permitted 
to say loudly: “Sure, I regret it!” 
“We’ve been conned! Gosh! What a shame!” 
“What? Bone?” “Look, you old guzzler, leave it!”  
 
And meanwhile, that unsteady man,  
who showered the birds with sweet nibbles, 
is returning to his dark den  
to fill with tears his red-eyed cinders, 
so lean he is, he surely spends 
his nights within a hair’s breadth of sadness… 
His throat still wrapped, as if for illness, 
he cannot quench the gutturalness  
of sobs, his shame no longer mends; 
the shame that left his brows unrendered… 
A ray of sun, not first, but hindered, 
fills cavities of monuments 
and claims no other ties of kindred. 
 
Golden roofs with abundant trees 
(like tasteless spinach with a schnitzel) 
show through the foggy atmosphere, 
while traffic lights and gummy spittle 
echo phonetic duplicates… 
And somewhere else, though invisible, 
diviners waddle, and their vigil 
– valued a lot, or contemptible – 
may be, perhaps, may be, perhaps 



jež nutí slovo peklem jaté, 
by trysklo v prosbách k výši svaté 
a vrátilo nám pravý dech. 
– – – – – – – – – – – – – –  
Leč někdo stoupá po schodech 
a zvoní tam, už potřikráte. 
 
II 
 
Takových jiter jak zde toto 
je tolik, že snad jedno jest... 
Já rozhodl se právě pro to, 
jež k dveřím mým se dalo svést 
a zazvonilo potřikrát 
a přes paprsky křehce lomné 
mi dopis dalo... Pro mne, pro mne?  
A od ní, ach, té nepřítomné, 
kterou jsem v dětství míval rád 
a zapomněl pak pozděj na ni?... 
Kde jsou ta její gesta laní? 
Kde je ten telefonní drát, 
který jsem vedl k její stráni 
 
a za sluchátka mušle dal 
(dva zavinutce tygrované)? 
Kde jsou ty sny, v nichž jsem se zdál 
té holčičce jak ten, kdo vzplane 
a vynalezne démonit? 
Kde jsou ta jiná, nová slova, 
bez smyslu slova, bez olova, 
a ta, jimž stačí někdy znova 
jen zpomalený pohyb mít, 
aby už došlo z jejich světů 
k úchylkám zbožšťujícím větu – 
a jiná, která mohla být, 
jen čím je benzín samoletu? 
 
I komár tenkrát přenášel 
nemoc nazvanou belárie. 
Básňovou čerň jsi pro ni měl 
a ta zas bělost od Marie, 
a oba jsme řekli: Už? 
A když jsme jabko rozpůlili 
na stejně smaragdové díly, 
často jsme nad nim takto snili: 
„Když Bůh vzal na náš glóbus nůž, 
byl z toho rovník... sen náš dávný... 
Však půjdem tam, ty budeš slavný, 
já do penálu schovám růž 
a smích už zatím bude splavný.“ 
 
Co je to vlastně budoucnost? 
Bylo jí tolik, že už byla, 
a tys byl prostě času prost?... 
Pětilampovka smyslů pila 
instrumentaci rajských vět, 
a neznals o andělských rejích 

what drives the word that hell is wringing 
to surge to holy heights and pleading 
for giving back our truest breath… 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Yet someone’s climing up the stairs 
and there, three times already, ringing. 
 
II 
 
Like this dawn here, there’ve been so many 
that all is perhaps the same chore… 
I chose the one, not voluntarily, 
which, out of the blue, came to my door, 
three times allured by pleasing chimes 
and, through frail rays, slightly diffracted, 
gave me a letter… To me directed!  
And from her! Ah, so long neglected, 
whom I was fond of in bygone times 
but let fade away all her features!… 
Where are they now, those doe-like gestures, 
and where those telephonic lines 
I stretched to her through hilly pastures 
 
making headphones of cockleshells 
(two curlicues with garish striping)? 
Where are those dreams in which I dwelled 
as someone who’s struck down by lightning 
and manufactures demonite?  
Where are the words, those new, those senseless, 
those other words, meaningless, weightless, 
and those that sometimes require less, 
than to slow down in their mad flight 
and diverge from what seems unreal 
to make a sentence their ideal – 
and other words that are as right 
as burning up some aircraft fuel?  
 
At the time, the mosquitoes could 
transmit a plague called alluria.  
All was for me as black as soot, 
while Mary could exude bright aura, 
and we told each other: let’s probe! 
Then, after we halved an apple, green 
as the most precious emeraldine, 
we often shared the following dream: 
“When God took knife and sliced our globe,  
the equator formed… Now we’ll be able 
to sail there: you, as poet-fable, 
and I – my pen case, with rouge and comb – 
will make our laughter navigable.” 
 
What is the future? Truly – what? 
Past any measure, it already 
passed, so your time became unthought. 
With wireless of senses ready, 
we drank arrangements of blissful words, 
quite unaware of angels prancing 



hromovou zvěst, a jak v těch dějích 
Bůh vypliv pecku vzpoury jejich, 
pecku, jež padla na náš svět 
a má se k světu, má se k světu... 
Pro její hluk tu rajskou větu 
mi nelze, nelze uslyšet... 
Ta tam... Ta tam... Však dopis je tu: 
 
III 
 
„Zmokla jsem... A teď hasačert 
zimnice sladké ve mně třese 
větami, jež chce říci žert, 
a slovy, jež jen smutek snese 
a hledá pro ně dotečník. 
Ach, hledá vás... Jen vzpomeňte si: 
my říjnovými prošli lesy, 
vy hoch, já děvče, ale kdesi 
už rychlík ‚sbíral vajgly běsí‘ 
a kouřil v azurový smyk. 
Nádraží... Lístek... Jeden pouze, 
ten váš... A zase kouř jen v prouze 
a otázka: čím je nám zvyk 
a přítomnost, když žijem touze. 
 
Mrak-krupař potom rozbíjel 
právě ty nejněžnější věci... 
Je to snad žal, jenž stírá pel 
a říká při tom jasně přeci, 
že pláč je dobrý fixativ?... 
Dost o tom!... Ale proč vám píši? 
Krutější mrak se snesl z výši 
a samota má dobře slyší 
a zachycuje kmit a kyv, 
když něčí verš má bdění dosti, 
že jako Sen směl strhnout hosti 
škrabošku, za níž jícen zív 
pln infernálních slin a kostí. 
 
Kdo sesílá v nás takto svit, 
ač dávno zhasla hvězda vroucná? 
Náhoda? Jak jí uvěřit? 
Náhoda nemá, nemá jsoucna, 
vždyť radost, strast ji nezná přec... 
Než buď jak buď, já, čtoucí včera, 
dnes píšu vám, ač nemám pera, 
zatímco slůvka tisícerá 
smazává roztřásání svěc: 
zahněte růžek ve své knize, 
ať rozšumí i vaše vize 
můj dům a sad a dětství věc, 
jež volá tkalce do své příze! 
 
Už brzy bude padat sníh... 
Tři komory jsou v patře vížky... 
Pak vyjedeme na saních... 
Ach saně, saně samotížky! 

with most thundering news, announcing 
that God had spat out their uprising 
as a stone, which fell on our world, 
and it’s doing well, doing better… 
Beatific words, in such clatter, 
cannot be heard, cannot be heard… 
They are gone!… Gone!… Yet, here’s a letter: 
 
III 
 
“I’m so drenched!… Now an ague-imp 
shakes my insides with a sweet fever 
of phrases, worded by a quip, 
and words, which only grief can lever, 
if enough full-stops could be found. 
Ah, it seeks you… Do you remember 
walking through the woods in November, 
you, still a boy, I, a young girl? 
A train arrived with smoke and ember 
from its ‘collection of devil’s butts’. 
A station… A ticket… For you only – 
then smoke again, in stripes, hence lonely. 
I asked what habits meant to us, 
and the Now, when living for longing.  
 
Then low clouds, the hail-makers, crushed 
the very things we loved so dearly… 
Is it grief, shedding pollen dust 
and, at the same time, saying clearly 
that tears are a good fixative?… 
Yet, enough of that!… Why this letter? 
A more cruel cloud let out its spatter, 
and my solitude intercepts better 
all that swaying and all that flick,  
when someone’s verse comes incognito 
as your Dream, and pulls off a little 
its mask to show yawning fatigue, 
full of infernal bones and spittle. 
 
Who sends down those luminous beams,  
though ardent stars have lost their brightness? 
A chance? I don’t believe in such schemes. 
There is no chance for any chances 
that joy or woe could recognize… 
Last night I read in subdued lighting, 
now I write, with no pen for writing, 
while thousands of words of my reciting 
are to be snuffed by trembling lights: 
earmark your book and hear the reason 
why our youth should fill up your vision 
of an old orchard and my house, 
with colours in their magic prism! 
 
It soon starts snowing all the way…  
Three chambers are there, in the steeple… 
Then we pull out an ancient sleigh… 
Ah sleigh, ah sleigh, you loosened slipper! 



Zda vzpomínáte? Jaký čas: 
já zahalena v pavučníku, 
vy ve vlčině podle zvyku, 
a trysk a kumys bílých smyků, 
a kůň, jenž škubal a pak spás 
rolničky se šťovíkem znění... 
To dětství že už není, není? 
Přijeďte, milý, čekám vás... 
Chcem z básnění hned do vědění.“ 
 
IV 
 
Tak opouštíš svůj pekelec 
a domovoj tě jinam žene... 
Jdeš ulicí, kde bijí v klec 
výkřiky davu vyrážené 
rozkoší zapomenutí 
a kde slét půlmrak černých ptáků 
a zobe oči, zrnka máku, 
a... Dosti! Skočíš do couráku 
a už jsi v čepech klenutí. 
Nádraží... Lístek... Časopisy... 
Ach, zapomenout na ty rysy, 
dokud se znovu nevnutí! 
Sbohem, ty mladý, sbohem, lysý, 
 
šuměnky zábav, sbohem již, 
sbohem, vy, kteří u stolu jste, 
zatímco druzí sedí níž, 
níž na podlaze síně pusté 
s troskami vnitřních armatur! 
Sbohem, mé město! Kdy zas znova? 
Kéž prozáří tě záhy snová 
radioaktivita slova, 
jež nese život mourem chmur. 
Snad čas se brzy hmatů nají... 
Mykadla pulsu však mi tkají 
plášť z páry, ticha, listí, kůr 
a chuligánsky zvou mne v báji, 
 
že musím dál, sic v sklíčení 
zas budu musit přemítati, 
co je to třebas ničení: 
že právě jím si lidé platí, 
když vzpomínají, že bůh snů 
jen z ničeho je stvořil kdysi... 
A za vzpour, jež se s troskou mísí, 
samotář leda sevře rysy 
a přepokorně říci smí si: 
Jsem budoucnost, když vzpomenu, 
byť měla být jen potud známá, 
že jsme jen žal a strast a drama, 
katorga srdce v šachtách dnů 
při kůrce smrti pod rukama? 
– – – – – – – – – – – – – – – –  
 
Leč zvonek už se rozetřás... 

I wonder if you recall those days: 
I, wrapped in a cobweb of paisley, 
you, as usual, in wolf’s peltry, 
and jet and kumiss of white frenzy, 
and a horse that jerked and then grazed 
jingled bells with oxalic timber… 
Is childhood gone and returns never?… 
Please, come, my dear. We’ll go unfazed 
from poetry to knowledge, ever!”  
 
IV 
 
And so you’re leaving your warm perch 
by displeased poltergeist evicted… 
You walk the street where crowds, encaged, 
are shaking bars with cries, emitted 
by lustful passions, deaf and blind, 
and where a half-cloud of black vultures 
pecks at eyes, at poppy-seed cultures… 
Yet enough!… Only fast departure 
brings you where arched girders unite. 
A station… A ticket… Then some reading… 
Ah, let’s forget that ingrained feeling, 
as long as it stays from one‘s mind! 
Goodbye, you young, you beardless being, 
 
you fizz of laughs, goodbye, I go!  
Goodbye, all you, sat round the table 
while others are seated below, 
at the packed floor of a bleek stable 
with ruins of internal gears! 
Goodbye, my town, my inspiration! 
Let be shone through with radiation  
of words, full of imagination 
that carries life through gloomy years? 
The time may soon gulp enough feeling… 
For me, though, pulse shuttles are weaving 
a coat of silence, steam and leaves, 
and force me into some crooked dreaming 
 
of going on and speculate 
(notwithstanding my deep grievance) 
what meaning can be in “laying waste”: 
that this is man’s absolute pittance 
when he recalls that God of dreams 
had once created him from nothing… 
As he revolts, through ruins shuffling, 
a loner, his brows firmly clasping, 
he’s himself, most modestly, asking: 
Am I the future that in me screens 
the widely unknown panorama 
of us as grief and fear and drama, 
and penal labour in mines of years, 
where crust of death is our manna? 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Yet, hear! The bell already rings… 



Ovečka?... Kdepak!... To se valí 
vousatý obr, jehož hlas 
má prsní mechaniku haly 
a ministruje dálkám kdes. 
Vida těch prsou, čela poval, 
smíš říci, že sem s mýtů dovál: 
tři noci Zeus potřeboval, 
aby byl zplozen Hérakles –  –  – 
Pak ještě v chodbě nápis zlatý 
čteš letmo: Nálezy a ztráty. 
Leč první slovo sežral rez 
a druhé chápe jenom svatý. 
 
V 
 
Jak z pomyslné odvety 
vlak cákal lakem krav a ptáků 
a natloukal je v kotlety... 
Zatímco zrak ve vlčím máku 
svých víček rád by vyvolal 
fotografické desky snění... 
Ach, jak jsme k tomu vyvěněni 
tmou noumenálních hrůz až v dřeni, 
vývojkou slz a suchých škál 
a jedem sudby, cítíme-li, 
že duch náš, nutně oněmělý, 
si rukavici hnusu vzal, 
dřív nežli sáhne v její cely, 
 
v cely, jež můžeš přirovnat 
k vagónům těmto, jejichž formu 
plnívá jurodivý chvat 
zrad, slz, milostných chloroformů, 
zločinů skrytých napřesrok 
a bídy, pýchy, atakdále... 
Projdi ta kupé... Je to stále 
a stále totéž, nedozrálé 
pod sluncem nervů zvaných šok. 
Načerno takto k smrtil jedem, 
vylháni kruhem, lhouce středem, 
kde každý jsme jak její sok – 
a nedovedem, nedovedem... 
 
Ach, nedovedem, Bože, ne! 
Jsme pouze tím, co peklo chutná, 
zatímco – ruce složené 
na strašných rukou Absolutna – 
ty čekáš, čekáš bez hnutí, 
ty, kdysi vichr uchronie. 
Nač čekáš, nač? Vždyť, kdo tě žije? 
Snad básník-smolař, který pije 
hrom sebezapomenutí 
v tragičnu, kam se musil vzdálit, 
by zaslechl hlas irealit – 
ale i on, ach, k čemu ti? 
Pokazí všechno, když chce chválit, 
 

A lamb?… No way!… A bearded monster 
is rolling in with roaring screams, 
shaking its mechanical structure 
like an altar boy from liturgies. 
Seeing that chest, with braces fitted, 
from a myth here it must have drifted: 
three full nights had Zeus needed 
to beget such a Heracles – – – 
Then in the hall, despite in tatters, 
you read: ‘Lost and Found’, in golden letters. 
Yet rust had bitten out the first, 
and only a saint would grasp the second. 
 
V 
 
The train splashed paint of cows and birds,  
like in a make-believe reprisal 
for stamping cutlets and not words…  
A poppy field lowered its visor, 
and lids, like photographic plates 
of dreams, through slits of eyes, quite narrow, 
exposed us to noumenal terror 
and, in the darkness of our marrow, 
doped us with tears and bone dry scales 
and with fate’s poison, while perceiving 
how our heart, through some muted dealing, 
was reaching inside those fate’s cells, 
its hands with filthy gloves conceiling, 
 
the cells that can be compared well 
to the wagons here: each encloses 
loads of an infatuated swell 
of frauds, tears, amorous narcoses, 
crimes, concealed behind  next year lock, 
and poverty, pride, etcetera…  
Walk those compartments… It is ever 
the same; mature will they be never 
under the sun of nerves called shock. 
Free trips to Death are for us arranged, 
lied up around, through middle deranged, 
confronted by Her round the clock –  
and we can’t manage, we can’t manage… 
 
Ah, we can’t manage! No, my God!  
We are only what Hell relishes, 
whilst you – with both hands firmly crossed 
at awesome chest of Absoluteness –  
are waiting, waiting, motionless, 
you – once the windstorm of uchronia, 
you wait for what? What’s your dilemma? 
A hapless poet, whose euphoria 
drinks roars of self-forgetfulness  
in the tragic realm of seclusion, 
hearing strange voices of illusion? – 
But, to you, he too makes no sense! 
His want to laud is but confusion. 
 



on, nejblíž k tobě, když je tich 
či když se brýzhá za potupy 
v gondolách smutku, v galoších, 
a všemi opuštěný úpí, 
on: bylé s nebylým, on: host, 
který ti s křikem za svět splácí 
a znova si jej bere v práci, 
když melancholie se vrací 
v hangáry duše, slepé dost, 
by nahmatala stavbu z kostí... 
V hierarchii dočasnosti 
je věčnem jeho zoufalost, 
a té zde nikdy není dosti... 
 
VI 
 
Stanice: Těšín, Pustý Krov, 
Outěchovice, Hrádek Větrů, 
už přejeli jsme Záplatov, 
vlaku je špatně z kilometrů 
a zvrací z žaludeční msty 
poutníky, kouř a jazyk lyží, 
jenž opřen líže pruty mříží... 
zatímco tebe táhne k tíži 
a do nitra tě volá stý 
slang fantómů, slang temných hnutí, 
kontrastů, jež se kříží s chutí 
v hraničku jakés očisty 
a čekají jen zažehnutí. 
 
Čekají marně... Vláček dál 
jde proti světlu do tunelu 
(jako by nit svou navlékal) – 
a myšlenkově létnou k čelu 
chebdí a debř a hubilen, 
kostřava, výplač, domoskyna, 
hrnčený oblak, opyš stinná, 
továrna, kterou skrývá dyna 
a která vystrkuje ven 
komínů rejstřík bronchiální... 
A znovu za podšívkou skalní 
bezvatý kabát nahých scén, 
jejž zapínají ptáci dální. 
 
Leč uvnitř, v žluti polotupé, 
nějaká heroina drog 
plyšovou marmeládou kupé 
tak sladila svůj skvělý bok, 
že člověk dělal v sobě stín 
rozkoši spící bez nadějí 
na krutém slunci krásy její, 
jež žhnula nejvíc tam, ach, kde ji 
jen naznačoval hustý klín... 
Hned naproti dva starci v skrytu 
seděli, skoro jako by tu 
přitiskli ucho na komín, 
v němž chytly saze dávných citů. 

He – close to you when he is mute,  
in gondolas of sorrow shaken 
by spindrift of his disrepute, 
lamenting when by all forsaken. 
He – a guest, who is and who’s not; 
the world has made him Your cry-debtor, 
yet he‘s again world’s stalwart begger 
when melancholy knows no better 
than to yield to his soul’s blind spot, 
so it can touch his ossuary… 
His hierarchy is transitory, 
his despair is his tragic lot, 
and that’s a never ending story… 
  
VI 
 
The stations: Gladville, Emptytown,  
Windcastle and Solaceminster, 
we have just run through Patchington, 
the train is sick of kilometres  
and pukes its gastric nemesis 
of smoke, pilgrims and dressed-up skiers, 
whose skis are licking walls and pillars… 
while you are drawn to heavy thrillers 
and tempted inwards for a tryst 
with phantom’s slang, arcane and dire, 
with contrasts, cross-bred to a pyre 
of some sort of strange catharsis, 
now waiting to be set on fire. 
 
They wait in vain… The train resumed 
head on through lights into a tunnel 
(like threading a needle, you watch bemused),  
and, in your thoughts – as through a funnel – 
there drifts to you, from roadside moats: 
darnel, dog fennel in weedy grimness, 
potted clouds, some headland in dimness, 
a factory with rows of chimneys, 
which stick up from thick overgrowth 
like organ pipes with bronchitic throbbing… 
A piece of lining from a quarry 
hides naked scenes in feltless coats, 
buttoned by birds, those migratory. 
 
But inside, in a yellow dullness,  
some heroine of opiates,  
in a compartment of jam-like lushness, 
was sweetening her stunning shapes 
so much that, under one’s own shade, 
one hid one’s lust, with hope to render 
the merciless sun of her splendour, 
which glowed the most, though quite tender, 
where her dense crotch hair could be traced… 
Across from her, two undercover 
old men sat, shortly to discover, 
their ears as to a chimney pressed, 
that their passion was soot on fire. 



 
Pak tu byl chlapec, který zvyk 
sát chmurný bonbón vychování... 
Ne ledasjaký kopřivník! 
Ne, zplozen ve vypočítaném vzplání, 
vyplní otcův přesný graf! 
Sedáčkem sedí, v zubech stiská 
prst nazývaný oblizmiska, 
leč když jsme v tunel vjeli zblízka, 
tu do tmy náhle pruce vstav 
a bera zázrak této změně, 
zeptal se skoro vytřeštěně: 
„Kdy začne, mami, biograf?“ 
(Tak baterku chce anděl denně!) – – 
 
A ty? Už zas se potápíš 
v své nitro, zprvu jako opak 
všeho, co z hrůzy světa víš, 
bys ihned nato sáhl do pák 
a dostředivě rozbušil 
motory snů, dynama bdění, 
nezapomenuv v rozechvění 
vysunout nad hladinu denní 
periskop jasnozřivých chvil – 
připraven torpédovat práci 
lží, jíž se daří v laicizaci, 
která jak nikdy, ze všech sil, 
se k vzpouře proti duchu vrací. 
–  –  –  –  –  –  –  –  –  – – – – – 
 
VII 
 
Vlak dochroupal svůj pemmikam... 
Hle, známý kostel, hroby temné... 
Souvěčně zadul hořký van 
za anonymátu jmen až ve mne 
a bylo mu tam dobře, žel! 
Žel? Ne! Ať aspoň chvíli žijí 
ti mrtví, kteří z žil nám pijí, 
však nikdy, nikdy nepřelijí, 
když plní krví asfodel, 
neboň nás šetří, šetří, šetří... 
Rádi by přišli za povětří 
ukázat, že v nich jest jen běl. 
Jenomže jsou tu psi. A větří... 
 
A hřbitov kresli frontispis 
toho, čím býval v době bosé. 
Byla to zastavárna kdys 
a trpělivě čekalo se, 
že Bůh vše jednou vyplatí... 
Dnes pouze marnost cítíme my, 
hrob propadá se v pouhou zemi, 
jde předkřesťanský průvan všemi 
s fatálnem škvíry při lati... 
A marně po životě třeští 
a mosaz rozkoší svých leští 

 
Then there is a boy who became used 
to sucking his upkeep like a lolly… 
Not a neglected nincompoop! 
No – begot in a pre-planned folly, 
uniquely matching father’s genes! 
He squats, between his teeth a finger, 
the one, his mum calls lick-and-linger, 
yet when we slide in the tunnel deeper, 
he stands up in the dark and screams: 
“It seems like some magic or other!” 
With eyes popped out, he asks his mother: 
“When are pictures going to screen?” 
(So angels want a hand-torch, brother!) – – 
 
And you? You are diving again 
into your mind. Therein all differs 
from the grim world you know, yet then, 
forthwith, you reactivate all levers 
and, centripetally, revive 
motors of dreams, dynamos of action, 
never forgetting to position 
a periscope of inspiration 
above the surface of daily life; 
prepared to torpedo deceptive labour, 
which, in laymanship, finds its favour 
and, as ever, with all its might, 
rejects all spiritual flavour. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
 
VII 
 
The train stopped chewing its pemmican…  
Look, the known church in graveyard dimness… 
Co-eternally sorrow ran 
into me from anonymousness 
of names, and it felt, sorry to say, well! 
Sorry? No! Let them go on living, 
those dead, who our veins are drilling, 
yet, never, never overspilling, 
when filling with blood an asphodel, 
for they want to spare us from stalling. 
They’d love to come, when storms are boiling, 
to show how white they are, how pale. 
But dogs are here, and they are howling… 
 
The graveyard draws the frontispiece 
of what it was when life was simple. 
It was a pawnshop, so, with ease, 
one used to wait, without a whimper, 
for God to come and redeem all… 
Today we notice but frustration, 
each grave a trap-door to extinction, 
and a puff of paganization 
blows through us, full of fatal holes… 
How useless is our endless groaning 
for life, our ceaseless lust’s brass honing, 



a hřbety svoje klikatí... 
Psi dále vyji, větří, věští. 
 
Větřili, vyli zavile 
na očistcové duše v tísni, 
a na krůčky i na míle 
rytmická spekulace plísní 
roztřásla lůnu v jejich vzor... 
Zavoněl kámen... Potom sady... 
Ach, kde to jsme, když dohromady 
s úžasem řeknem: Tady, tady!? 
Kde šumí strom, když šumí bor?... 
Hle její dům!... Záclony vlají... 
Zazvonit?... Počkat?... Či v tom taji 
sešlápnout akcelerátor 
pulsů, jež tlouci odpírají? 
 
Okamžik ještě!... Prodloužit 
to vábení!... Ať nedoznívá, 
leda jak třesoucí se cit, 
až tam, kde sama vůle bývá 
extází, bezsmrtným šílenstvím...  
Co dělá? Spí? Ne, lampa zleva 
do zoubku růže zlato vlévá, 
zatímco nová Cvětajeva 
ji okouzluje veršem svým – 
a duše čmárá po zdech těla, 
že rozuměla, rozuměla, 
jen ne těm značkám telegrafickým, 
jež někdo venku plaše dělá. 
 
Už jsem chtěl... Ne, ach, ještě ne! 
Nade mnou topol bez vítání 
mi hodil ke hře ztřeštěné 
rusavý lístek, lístek k stání, 
a plot chtěl zřít, jak starý je. 
Kmit nadšení měřený jasem 
slov, pro která i anděl vlá sem, 
chtěl být víc než pouhým časem, 
chtěl býti víc než árie – 
i hledal ve sochařské škále 
jakýsi vjazný jazyk stále, 
který by zvolal: Marie!... 
a mlčel přitom, mlčel. Ale –  –  – 
 
VIII 
 
Já tenkrát neobarvil sen. 
Ať vášně jiných ferměž vaří. 
Kamínek neťuk do oken, 
nevrzly schody v kalendáři... 
Mha táhla v lehkém zmítání, 
jako když medvěd horské ódy 
zuje své boty-skorochody 
a močí horce v chladné vody 
s kručením v břiše svítání... 
Pak metafory s toulkou schodné 

while having no backbone at all… 
Dogs keep on boding, nosing, howling. 
 
They were nosing, howling at the souls,  
those distressed ones in purgatory, 
while rhythmic, speculative moulds 
shook up the moon, their luminary, 
by little steps and at fast rate…  
Sweet smelled all stones… Sweet smelled the heather… 
Ah, where are we when, close together, 
we say, astonished: hither, hither! 
How does a tree feel, when woods feel great?… 
Her house!… Curtains – wings of a flier… 
To ring?… To wait?… Or, in that quagmire, 
to kick down and accelerate 
the pulse, which refuses to beat higher? 
 
One brief moment more!… Let’s extend 
that pleasant lure!… Let’s guard its fading 
just as a trembling sentiment 
and as far as my will be swaying 
in ecstasy, which never dies… 
Is she asleep at this late hour? 
A lamp pours gold on a rose-climber 
while some poetess – new Tsvietayeva –  
captivates her with charming lines, 
and the soul scrawls over her body  
it understood, understood fully, 
but not those telegraphic signs, 
dotted from outside by somebody. 
 
I almost did… No, not yet, nay!  
A poplar, through its branchy thicket, 
dropped to me, for some crack-brained play, 
a rusty leaf, a stand room ticket, 
and the fence asked: Is it valid, sir? 
A bright flash of enthusiasm 
for words from angelic horizon 
wanted be more than a mere spasm 
of time – more than a simple air – 
so it sought, with sculptor’s endeavour, 
some tangible tongue, which would ever 
call out: Oh, Mary! with some flair 
yet still remained silent. However –  –  –  
 
VIII 
 
Then, quite untainted was my dream.  
Let wants of others boil the varnish. 
No pebbles tapped the window screen, 
the calendry stairs stayed untarnished… 
Fog dragged on as a light raunch, 
as if the bear from a famed mountain 
took off his shoes, those wander-stricken, 
to urinate in a cool fountain, 
with dawn’s guts rumbling in his paunch… 
Then metaphors of endless roaming 



a jako báseň bezdůvodné 
mne odvábily k vítání 
jiného kraje, jinam do dne. 
 
Za měsíc teprv, za dva snad, 
když protoulal jsem, co se dalo, 
a cítil, že si hoře ztrát 
protiklíčové látky bralo – 
vkročil jsem v onen zvoucí dům. 
Ozvěna v domě nahrotila 
psí uši koutů v barvě lila 
a celým nitrem vála síla 
tak milá všem, všem odšelcům, 
tož síla věcí, věcí-stálic, 
jež naléhala, něhu valíc, 
na hlavní vzpomínkový šum, 
by obrátil se z rubu na líc. 
 
Ale ten šum už nevelne 
bez hořkých vln, jež vanou, mníce 
to neopakovatelné, 
to nikdy víc, to nikdy více, 
čím jako dítě směl jsi vlást... 
Nic nepomáhá potom míti 
slast, ženu, sebe, osud v síti 
a jaksi „z hotového“ žíti... 
Ne, kdo řek: vědomí, řek: strast! 
Neboť kde bez hry, bez hry ryzí 
nám kyslík zázračnosti mizí, 
tam začíná se plamen třást 
a hasne, hasne, snění cizí. 
 
Však v dětství, ne, čas nebyl čas, 
když jitru spadla dušehřejka, 
a pohyb demiurga v nás 
zachycovala čirá leika 
nevědomosti prvotní... 
Ničemu ještě neuvykla, 
hotova zkoušet, ať kam vnikla, 
zda už se zmiji zoubek vyklá, 
zda v mozku mřínků moře zní... 
Čas nebyl čas vždy znova vzatý 
na míru smrti, s ní jen spjatý... 
A snad jen proto, stranou dní, 
nechtěl jsi nikdy nové šaty. 
 
Jak lexikálně jsi byl zpit 
i duše tvoje činně-trpná, 
když zející pád perseid 
se rozsršel z elektrod srpna 
a nicotu měl k problému! 
Pak jasmíny se rozvoněly 
jak sperma zdí... A smrtky chtěly 
notový záznam jdoucí těly 
těch, kteří přetopili tmu... 
Leč ty jak ten, kdo sní a chodí, 
přemítals ještě na poschodí, 

and, like poems, of futile foaming, 
lured me to the land that would launch 
a welcome to my fresh dishoming. 
 
One, two months later, I believe,  
after I’ve roamed what could be roamed, 
and sensed that losses, in my grief, 
gathered sufficient antidote – 
I entered her welcoming house. 
The corridor reverberated 
in ears of nooks, with lilac scented, 
and my heart felt so much elated, 
as known so well to exiled souls. 
That’s the force of what’s never changing, 
a tender roll that‘s always urging 
the hum of a reminiscent pulse 
to turn inside out in its surging. 
 
Yet now, that hum pervades no more 
without sour waves, which cut a caper 
by quoting what has no encore, 
that never-more with no da-capo, 
which, as a child, you were allowed… 
Help can’t be found in any pleasure 
in women, self, or some fate-catcher, 
to live somehow at one’s own leisure… 
No! Who said: consciousness, said: woe! 
With no pristine play, there’s no meaning, 
and oxygen starts disappearing 
from magic flames and, in its last blow, 
it dies away as some strange dreaming. 
 
Time was no time for such young age,  
when daybreak dropped its potent spirit 
and, inside us, a demiurge 
was photographed as a clear image 
of our pristine ignorance… 
To new fashion still unaccustomed, 
ready to probe the depth it fathomed, 
if adders’ teeth have been unfastened, 
or, in tiddlers’ brains, the sea resounds… 
In our youth, time didn’t aspire 
to measure death, with it to conspire… 
And, because of that, you took the stance 
of never wanting new attire. 
 
You and your soul, in changing modes,  
were verbally intoxicated, 
when, from the August electrodes, 
the fall of Perseids scintillated  
to solve the problem of nothingness! 
Jasmine smelled strongly, as if coated 
with sperms on walls… The Reaper wanted 
to learn how well he had been noted 
in bodies, full of murkiness… 
But you, who dreams even when walking, 
you pondered about who next morning, 



kdo zejtra, citliv k oblému, 
levačkou kámen nejdál hodí, 
 
nejrychlej zmizí do korun... 
Jak zaklínadla na zdech plály 
křídové kresby ženských lůn 
a tajemstvím v nás dopadaly, 
zvířivše rozkročený van, 
jenž ponížením vzbouzel stále 
citová hnutí plazů... Ale 
ve výši zatím, v ptačí škále, 
se chvěl Farmanův monoplán 
a „vydržel tam přes hodinu“... 
Jsme dost, my jinak stíny stínů, 
když žasnem, jak je někdo hnán 
héliem nadšení až k činu. 
 
Pak, jako ten, kdo blíž se ptá, 
začal jsi chápat (dřív než radno), 
že kdo jsou lehčí vody života, 
nedostanou se nikdy na dno, 
nikdy, ach, nikdy, nikdy tam, 
kde Bůh nám říká v chvíli krásy: 
„Hádejte, v které ruce asi 
mám verš, který se nevyčasí, 
dokud jak obraz nemá rám?“ –  –  – 
Ne, citů proud jim opadává 
a z hlubin chladných jako náva 
hladový kámen srdce sám 
se vynořuje, zvolna vstává... 
 
To bylo první setkání 
se světem velkých, s dospělými. 
Stáli tu, jaksi ve zbrani, 
a předsudky šly sečně s nimi, 
a vlastnictví jen rostlo v nich, 
že před vraždami sotva zbledli, 
ba kdyby anděla snad snědli, 
i lejno své by prodat svedli 
co amulet sil čarovných. 
Žasneš, že podle Héraklita, 
v podsvětí, jež se s trestem splítá 
nezbude lidem nic než čich? – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Leč dost už o tom, sféro skrytá, 
 
vy vzpomínky mé, dost už, dost! 
Proč mám být vašich štočků dbalý? 
Tak špatně ukryl jsem jich skvost, 
že mi je slzy rozleptaly – 
a nechci zpívat dětství snad, 
nějaký návrat, únik z dneška! 
Ne jako ten, kdo žije ztěžka 
a celý v ztracenosti mešká 
a chce být chvíli kouzlem jat –: 
formuji dívčí fantóm mladý... 
Leč, jak jí říci, že jsem tady? 

with a good feel for rounded things, 
the winning pebble would be throwing 
 
and, as the fastest, wins his rounds…  
There, on the walls, so full of magic, 
glowed chalked outlines of Venus mounds, 
mysterious and enigmatic, 
which spread out like a lady’s fan, 
abasing yet still pleasurable 
to our reptile sentiments… However, 
in birdsong range, at higher measure, 
there swayed a Farman‘s monoplane  
and “stayed there for more than an hour”… 
We, mostly shadows in a tower, 
are amazed that helium can 
give to someone’s zeal so much power. 
 
Then, as someone who yearns to know,  
you started grasping (more than needed) 
that those who through life smoothly flow 
will never reach the deepest limit, 
never, oh, never, find that end  
where God tells us, in a magic moment: 
“Guess in which hand I hold the poem 
that won’t clear up its cloudy content 
until, as a picture, is framed?”– – – 
No! Emotion’s fall is their nature, 
and, from the depths, cold as a glacier, 
the heart, as hungry stone ordained, 
slowly rises to seek its nurture… 
 
So, that was my very first date 
with the world of grown-up people. 
As if armed to their teeth they stayed, 
with prejudice, which could be lethal, 
though ownership merged with them well 
so they were seldom scared by murder, 
and, even if they ate an angel, 
they’d sell their faeces to a pedlar 
to make charms with a magic spell. 
Are you stunned by Heracles’ vision 
that in the Underworld’s first lesion, 
man keeps only the sense of smell? – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Yet enough now, my hidden region, 
 
enough, enough of memories!  
Why should I care what’s on their spindles? 
I hid poorly their preciousness 
so that tears tarnished them to symbols – 
my childhood, I don’t wish to praise 
like some escape from times‘ wearing, 
Not like the one the life is staring 
down, who, fully locked in his erring 
Asks for a brief magical craze –: 
I’m shaping up a girl’s spectre… 
So then, I’m here, but how to enter? 



Ach, musím trochu zakašlat, 
host s noční službou srdce, 
který si za dne neví rady. 
 
IX 
 
Jak, žena už, mne strhla v proud!  
A jak se něhám sladce vzpouzí, 
když chceš jí z vlasů vytrhnout 
krákavou lopuchovou nouzi – 
vzdorná jak druhdy, jiná, táž! 
Jsme v knihovně... A meluzína 
hrá roštový part k číši vína, 
zatímco pohled, pohled mina, 
užasle říká: „Vzpomínáš?... 
... Ze mne vždy temno v skvrnách vane, 
však ty, ty pouze v chvíli dané 
punčošky na kotnících máš 
od krému trochu umazané! 
 
A jsem a nejsem... Ale ty 
se stále děješ, byť i posté 
prostíráš na stůl staletý. 
Jsi přítomnost, jsi ono prosté: 
žíti už teď, teď zaživa! “ 
Šeptáš mi: „Pohleď: to je voda, 
skutečná míň než tvoje óda, 
leč každý obraz se jí poddá – 
a to je plod, jenž vážívá 
tolik a tolik, míň či více... 
A to zde klín je, to zde kštice 
a prs, který tě blažívá, 
když došílela intuice! “ 
 
Ty, která světlou rukou svou 
znáš staré střihy domýšleti, 
nádobí drhnout přesličkou 
a na břeh kofeinu schvěti 
košilku cukru právě včas, 
ty, skoro na všechno jen sama, 
jak důvěrně jsi všemu známá, 
že s růží musí samo drama, 
cítíc tě jako boky váz! 
A verš! Jak v dešti rád se skryje 
pod oblouk pokorné tvé šíje! 
Jak rosteš tím, že vstoupilas 
v řád menších sester poézie! 
– – – – – – – – – – – – – – – –  
 
A jdem hájem... Střížaha 
ztišuje ráčkující mízu 
a jaksi z gruntu vyžahá 
prejerovanou hlásku hmyzu 
v klid, kde se krátké spojení 
uhodí do brňavky mžitek... 
Mráz míchá sádru na odlitek 
a inkoustová tužka kytek 

I have to give a cough, perhaps. 
A night guest ruling his heart well, 
yet, during daylight, with no sceptre. 
 
IX 
 
What?! A woman has captured me!  
And how sweetly she mocks my ardour 
when I make her fine hair free 
from the pest of a croaking wild burr – 
stubborn, as always, changed, the same! 
In the library, the wind is wailing  
to our toast – on grate bars playing – 
while my stunned look, her look evading, 
says: “Do you recall how I was then?…  
… Still oozing the black daze of darkness, 
whereas you – you, a rara avis – 
had stockings, with a bit of stain 
from polish, on both ankles tarnished! 
 
I am and I am not… But you – 
you are! Say, when setting the table 
or no matter what else you do. 
You are the presence, simple, stable, 
and living now, when still alive!“ 
You whisper: “Look here, at this water –  
maybe less real than the author 
of odes, yet, in it, all forms falter – 
and here, some fruit, heavy or light 
on the scales – and here, for your pleasure,  
my hair – and here, my breast you treasure 
so much for bringing you delight, 
when intuition lost its measure!” 
 
You, who can bring with a light hand 
old patterns easily into living, 
or scrub the dishes with a horsetail stem 
and sway down from the shores of caffeine 
a shimmy of sugar just in time; 
you, alone, for almost everything, 
yet a friend of so many things 
that drama with a rose begins, 
feeling you as a vase’s thigh! 
And verse! How gladly it takes rest 
in the arch of your neck! How modest 
you are and growing full of pride 
as a Sister Minor of poets! 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
We walk through a grove… A light haze 
tries to soothe the sap in its lisping, 
and, somewhere deep, it calcinates 
the insects’ phonetical minting 
into a calm, where a fuse breaks 
at the funny bone’s black-spot gasping… 
Frost mixes plaster for a casting,   
while blooming ink-pens can’t stop asking 



o navlhčených místech sní. 
Hrom detonací světa, slabý, 
duní jak blecha v uchu báby 
a karbol na nádraží dní 
jen čpěním habrů chřípi krabí. 
 
To tam je město, jehož lid 
z klobouku náhod losy tahá 
a přitom chce vždy pravdu mít... 
Mít pravdu! Jaká, jaká snaha 
nepřiznat zdání dvojí lom! 
Když je pak protkne jehla stesku, 
hned pod ní vsunou v klamném lesku 
gramofonovou plochou desku 
výmluv a lží, a v hluku tom 
nikdo se neptá: osud co je, 
čím plnit jeho prázdné sloje, 
když odmítá zde všechno, krom 
slz touhy, touhy bez úkoje. 
 
Co nevidí a nechápou, 
to nenávidí (neb se bojí). 
Zvláštní, že slepci, jdouce tmou, 
nechodí s nožem v ruce svojí 
jak vrazi, kteří musí smět! 
Leč marně vzpoura vzpouru hraje, 
marné jsou dostihové stáje 
slibů, kde Bůh je vyhnán z ráje! 
Dokud svět náš a onen svět 
zde budou stát jak protiklady, 
nebude nikdy míru tady, 
ba ani míru, kde by vzkvet 
mír se smrtí, jenž leží lady. 
– – – – – – – – – – – – – – –  
 
Pojď, drahá, dál!... Hle na líčku 
máš všechnu slast, již hýčká mlha. 
Nonparej tvojích kramflíčků 
ruší jen hohol nebo vlha 
a vločka padající v nic... 
Jen veď mne chvíli zjev tvůj mladý 
z tragična mikrokosmiády 
v dotyk, jenž cítí, že jsi tady, 
nejskutečnější z božských skic!... 
Ať zapomenu na svět křečí, 
svět, jehož přetlak nevyléčí 
křik prodavačů pijavic, 
blamatý, lilkující v řeči. 
 
Ať zapomenu, chvíli snad, 
že negramotná hrůza mění 
nám duši v enzym fantazmat. 
Třímotorové jejich chvění 
vše do své sítě zamotá 
a potom saje, potom saje – – – 
Sem ke mně tedy, prosté háje, 
studánky čisté u okraje, 

about some cool and moistened shades. 
World‘s thunder, which seems to be easing,  
thumps the hag’s ear as some flea wizzing, 
and days, like stations with acrid trace, 
reek of hornbeams in nostrils’ creasing.  
 
Gone is the town with all its plight,  
whose folks pull chips from hats of chances 
and everyone wants to draw right… 
Right! How swollen are loving glances, 
not knowing that all myths are bent! 
When later pierced with homesick needle, 
they slip under, in a false glimmer, 
the flat disk of a record player 
and play any lie one can invent. 
And no one asks: what brings the future, 
or how empty lodes can be nurtured, 
when he refuses all, except 
tears of passion, devoid of pleasure. 
 
All that they neither see nor grasp 
they hate (because they are too timid). 
It is strange that the blind don’t clasp 
a knife in the dark, while no limit 
is set to killers on their prey! 
In revolts, revolts can’t be hidden, 
nor by promises horses ridden 
where God is exiled from His Eden! 
As long as this world turns away 
from the world beyond, it stays hollow 
and any peace here cannot follow 
to nurture itself on its way 
to peace with death which remains fallow. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Come, my dear, come!… Look at your cheek,  
how fog is soothing all its rapture. 
Your nonpareil heels are so chic, 
at most an oriole makes them fluster, 
a snowflake that in a void resigns… 
Lead me awhile, young apparition, 
far away from my tragic mission 
to feel your caress and the virtue 
of the truest of God’s designs!… 
Let me forget the world of spasms; 
it can’t be relieved of its chasms 
by leech traders’ loud shouts and signs, 
full of typhoid phantasms. 
 
May I forget for a short while 
how easily illiterate horrors 
can arouse phantoms in my soul. 
Like an aeroplane on three motors, 
they shake and wag and tangle up, 
then suck and suck, and keep on sucking – – – 
Rush to me then, my homely sapplings, 
and fountains too, clear at your edgings, 



jenž naplakala samota! 
Přivěj mi, větře, s extázemi 
ne země národů, však zemi, 
která, jak boží gramota, 
co jedna budiž čtena všemi! 
 
Což neodvedl Hördelin 
až do Asie proudy Rýna? 
Bez hranic proudí boží čin 
a chápe, co je rozvalina, 
jen tím, že nepochopil zeď... 
A budoucnost (i v tom je shoda) 
se vynálezci vždycky poddá 
jen jako volná prapříroda 
a nekonečná odpověď... 
Proč na uzel jsme tedy stále 
v lenosti srdce jen čísel dbalé? 
Však dost už! – Drahá, veď mne, veď 
v cokoliv, co je nenadálé! 
 
Setřihni veletemný film 
a jmenuj kámen, ptáka, vísku, 
mukyni, nebesák či jilm 
s Nanebevzatkou na prapísku, 
jež drtí klanojazyčnou 
démonizaci naší doby!... 
Hleď, kterak havran mraky zlobí, 
až nabíhají do podoby 
úst, která odplivnou si tmou! 
A níž?... Je to snad pohřbu smouha? 
Z činelů zakouřila dlouhá 
polévka hudby, ve kterou 
umrlec zázvor kostí strouhá... 
 
A nic se místa netýká, 
že zejtra už zde kol hlav dětí 
kolotočová etika 
turbany bude zavíjeti 
a ženám zdvihne spodní flór 
až nad kolena mužů, kteří 
čekají už jen na příšeří... 
Pak cikánka si zčechrá peří, 
zobajíc z dlaně metafor. 
V kaňhavé její inkantaci 
se černá před růžovou ztrácí, 
leč sudbu viděnou jak vzor 
potrubní pošta nervů vrací. 
– – – – – – – – – – – – – – –  
 
A jindy jdeme v blouznění 
prastarým sadem stopy doklást. 
A Marie, chtíc souznění, 
mí říká: „Nebuď ikonoklast, 
viz, studna, vzpomínáš si už? 
Zde, když jsme jabko rozpůlili 
na stejně smaragdové díly, 
často jsme nad ním takto snili: 

filled up with tears from my lone heart! 
Waft to me, wind, with exaltation 
not of all lands, but just this nation, 
which, as a godlike avant-guard, 
reveals to all its erudition! 
 
Did not Hörderlin once divert 
as far as Asia the flow of the Rhine? 
The act of God flows without end 
and grasps the meaning of a ruin 
only by not understanding walls… 
And (as all agree) what comes later 
succumbs always to an inventor  
only as unimpeded nature 
and an unlimited response… 
Why then are we for ever knotted, 
into slack hearts like numbers slotted? 
Yet enough! – My dear, guide me close 
to anything that can’t be potted! 
 
Cut the film now – it’s more than dark – 
and name a stone, an elm, a hamlet, 
a rowan, a shiny pond, a lark, 
with Ascension to this aged planet, 
which crushes hard the forked tongue 
of our epoch, so full of demons!… 
Look at those ravens: their spiteful sermons 
shape clouds to mouths full of venoms, 
which spit out darkness like some dung! 
And lower?… Some sepulchral symbols? 
The music steams the soup of cymbals, 
which, with grated bones all day long, 
a dead man, as with ginger, sprinkles… 
 
And nothing here really cares 
that, next day, round the heads of children, 
the ethics of a carousel 
starts winding turbans, and then even 
will pull up women’s petticoats 
above the knees of men, who garnish 
their waiting by incoming darkness… 
Then a gypsy ruffles her plumage 
to peck from hands of metaphors… 
In her mishandled incantations, 
what’s black dissolves to pink impressions, 
but the pattern of future hopes 
returns through tubes to neural stations. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Another time, in reverie,  
we place footsteps in an old orchard. 
And Mary, keen on harmony, 
says to me: “Be no iconoclast. 
Look, the well, where we used to probe! 
Here, after we halved an apple, green 
as the most precious emeraldine, 
we often shared the following dream: 



Když Bůh vzal na náš glóbus nůž –“ 
„– byl z toho rovník, krásko moje! 
Užuž jsem napjal plachty troje, 
tys do penálu skryla růž, 
koráb měl atlasové kóje 
 
a celou, celou budoucnost! 
Bylo jí tolik, že už byla, 
a každý z nás byl času prost. 
Pětilampovka smyslů pila 
instrumentaci rajských vět, 
a neznals o andělských rejích 
hromovou zvěst, a jak v těch dějích 
Bůh vypliv pecku vzpoury jejich, 
pecku, jež padla na náš svět 
a má se k světu, má se k světu... 
Pro její hluk tu rajskou větu 
mi nelze, nelze uslyšet. 
Ta tam, Ta tam... “ – „A přece je tu, 
 
byť příliš nebo nedosti 
a jako pouhý obraz jsoucen, 
jenž nenaplnitelností 
si tolik zoufal, že je zhroucen! 
Však pohleď, milý, zde je strom 
a pod ním skála dračích mýtů, 
kde hrával jsi ve slastném skrytu 
na heligóny trilobitů... 
A bednárna, tam, v místě tom, 
kde obruče se v kupách tměly, 
jen my dva přece říkat směli: 
!BUFFALO STÁLÝ VELEDROM 
VSTUP ZAKÁZÁN VŠEM LIDEM S TĚLY! 
 
Čas tenkrát nebyl, nebyl čas, 
když jitru spadla dušehřejka, 
a pohyb demiurga v nás 
zachycovala čirá leika 
nevědomosti prvotní. 
Ničemu ještě neuvykla, 
hotova zkoušet, ať kam vnikla, 
zda už se zmiji zoubek vyklá, 
zda v mozku mřínků moře zní... 
Čas nebyl čas vždy znova vzatý 
na míru smrti, s ní jen spjatý, 
že dosud, asi z hrůzy k ní, 
nechceme nikdy nové šaty... 
 
Čím byl nám trzub na plotech, 
když ječníšťata dozrávala? 
Hrom práskl dveřmi trpkých ech 
a v prázdné síni blesku stála 
chuť na kaviár ostružin... 
Ten kaviár se jaksi pojí 
ke chrámu, kde jste s krajkou dvojí 
ministrovali v nepokoji, 
držíce postříbřený cín 

When God took knife and sliced our globe,–”  
“– the equator appeared quite neatly!  
Three sorts of sails I hoisted quickly; 
and your pen case, with rouge and comb, 
changed to a cosy boat so sweetly 
 
that the future had just become!  
Past any measure, it already 
passed, so your time became unthought. 
With wireless of senses ready, 
we drank arrangements of blissful words, 
not aware that angelic dancing 
contained thunderous news, announcing 
that God had spat out their uprising 
like a stone that fell on our world, 
and it’s doing well, doing better… 
Beatific words, in such clatter, 
cannot be heard, cannot be heard. 
They are gone, gone!… ” – “Yet, not much later, 
 
there’s lots of them or not enough;  
a mere portrayal of essences, 
unable to be realised 
and therefore losing all its senses! 
Look, my dear boy: a tree, a holm, 
and the cave of a fabled dragon 
where you would play, with cool abandon, 
the helicon of your dark demon. 
And coopery there, in that home, 
where iron-hoops turned dark in columns, 
and only we knew how to announce: 
! BUFFALO’S PERMANENT VELODROME 
WHO ENTER MUST THEIR BODIES RENOUNCE ! 
 
There was no time – no rush, no urge – 
when daybreak dropped its potent spirit 
and, inside us, a demiurge 
was photographed as a clear image 
of our pristine ignorance. 
To new fashion, still unaccustomed, 
ready to probe the depth it fathomed, 
if adders’ teeth have been unfastened, 
or, in tiddlers’ brains, the sea resounds… 
In our youth, time didn’t aspire 
to measure death, with it to conspire, 
so till now, for a mortal angst, 
we’ve never wanted new attire… 
 
Nothing could stop us – no thorny fence – 
when early apples were just ripening. 
Thunder slammed doors of resonance, 
and in the empty hall of lightning, 
stood cod’s-roe’s taste of blackberries… 
That caviar somehow educes 
a church, where you, in twofold laces 
like acolytes with restive faces, 
held silver-plated cups and dish 



a třesouce se užuž, zdali 
pár kapek vína, lůček malý 
v konvičkách nechá kněžský stín. 
Pak za oltář jste odbíhali. 
 
A byly knihy, knihy, ach, 
jež změnily tě v tepech mízních. 
Starověk žalů jimi táh, 
fotony kouzel sršely z nich – 
a světec stál tam v hříchu svém, 
a aby změkla jeho pýcha, 
vložil ji tvrdě, silou mnicha, 
pod sedlo Boha, který zticha 
na koni míjel obrazem... 
Čím byl nám úžas než vždy nová 
snění o gravitaci slova, 
které by odstrčilo zem? 
Ó totalito jazyková 
 
ve hvězdném řádu idejí, 
ať stále větší samotou jsi, 
vždy ještě básník zbyde jí, 
opustiv všechny, kteří lhou si, 
sám, šílený snad, ale jist, 
že věčná bolest každé doby 
nám vypíchává bez přízdoby 
písmo, jež možná pomohlo by, 
leč mi, ač slepci, nechcem číst... 
Ó milý, což už není dnění? 
Což tajemství už nemá znění? 
Čtěte to písmo hlasem byst! 
Chcem z vědění hned do básnění...“ 
 
Četl jsem? Nevím... Chvíle ta 
má ve mně stále tolik práce, 
že zas a zase přilétá 
jak pracovní den kontemplace 
a tou je vždycky bezcestí. 
Tam někde ztratil jsem tě záhy, 
tebe, už ženo, zjeve drahý, 
a hledal utajené vztahy, 
až mlčení šlo se zvěstí... 
Kéž nebyl jsem té zvěsti těsný, 
kéž měla prostor z míst až ve sny, 
aby se mohla přenésti 
přes Adrástein zákon děsný! 
– – – – – – – – – – – – – – – –  
 
X 
 
Mráz přesolil... A všední den 
krystalizoval do ploch strmě. 
Sosákem bruslí nesněden 
kraj, suchý jako postní krmě, 
na rybí duše dupal jen... 
Ale už zítra neveliký 
svit slunce tahal za cecíky 

and trembled with impatience whether 
a few droplets of wine would ever 
be left by the shade of a priest. 
Then the altar niche gave you cover. 
 
And there were books, so many books,  
which mutated your sap pulsation. 
Laments echoed from ancient nooks, 
charmed by photons of scintillation, 
while a saint tarried in his wrong, 
and, to soften his proud demeanour, 
he pushed it hard, with monkish fervour, 
under God’s saddle, who, sans clamour, 
on a horse’s image rode along… 
Wonderstruck by imagination, 
we dreamt of verbal gravitation 
that could propel the earth sidelong. 
O you, the total verbalisation 
 
in the stellar order of thoughts!  
May your solitude be outgoing,  
a poet still would plight his troth, 
those who deceive themselves disowning. 
He stays alone, but sure (or mad?) 
that suffering of every moment 
embosses signs without adornment 
in braille, as to relieve our torment, 
but we, though blind, leave all unread… 
Oh, my dear, is there no sun rising? 
Has mystery lost its surprising? 
Feel each sign on a statuette! 
I want from knowing straight to rhyming…” 
 
Was I reading?… I do not know…  
Those moments are so full of action 
that, in me, it’s a constant flow 
through working days of contemplation 
and this will advance heresy. 
There, somewhere, I lost my vision 
of you, a female apparition, 
when searching for a hidden mission 
till silence brought a prophecy… 
Don’t let my mind become too narrow, 
let it find places with no sorrow, 
so it succeeds to supersede 
the Adrastos’ decree of terror! 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
X 
 
Frost oversalted… Weekdays went 
crystallizing into sheer facets. 
The land, dry as a meal in Lent, 
brought to skates’ proboscis poor harvest, 
just trampling fish souls underfoot… 
Yet soon, next day, a few warm cuddles 
of the sunshine milked frozen udders,  



rampouchů vzatých všemi cviky 
v crčivě průlinčitý plen... 
Les vrzal. Dostal boty nové. 
Vzduch srážel se. A z chuti rtové 
musil být o ponebí třen 
jak žmolky v kaši krupicové. 
 
Ač v tkáni rmutně komolý 
koberec sněhu mluvil o tom, 
že býval dobrý pro moly –: 
Přec po něm přišlo jaro potom 
a s ním i v lícni plicní křik 
těch, kteří v krčmách týden celý 
bosáckou nemoc léčit směli... 
Dívky se zavíraly v běli 
na oba prsy, klín a dřík 
a zahodily klíče do mil... 
Syrůvky jitra spánek zlomil, 
až mléko teklo v okrouhlík, 
v němž racochejl si vrásky omyl. 
 
Nic nechtělo však pevný rám... 
Ve městě začli všívat asi 
do víček brvy nevěstkám – 
a zde snad panna prodá vlasy 
z přebytku, kterým bývá vzdor... 
Tejprve pozděj (pozdě skorem) 
dar zázračnosti jaksi horem 
padaje do přírody forem 
vyšel z nich jako celý tvor... 
A kdyžs jej cítil v tmách se chvěti 
nejasným smutkem ze zajetí –: 
slunce jak iluminátor 
je přišlo létem ovíjeti. 
 
Už léto? Jakže?... Tam, kde stín 
průzračné vzduchy s toulkou spínal, 
zlá neuralgie elektřin 
začla teď škubat originál 
v prchlivou pomíjejícnost...  
Vždyť i ten krtek jen tak bose 
pohřbíval stále cosi v rose, 
až na sta mohyl kupilo se 
a nikdo neřek: dost už, dost!... 
Melancholie vracela se 
v hangáry duše s notou v hlase, 
že jsem jen host, ach, všude host, 
a ostatní že pouze zdá se! 
 
Čas slavnostně se tvářit zvyk... 
Podojiv lůnu, zadělával 
na koláč, koláč-bolestník, 
a s mákem dnů jej ráno dával 
na ubrus mlhy vlající. 
Pak sychral v hořkých kapkách bromu  
a spínal na rukávech stromů 
smuteční pásky pro pohromu, 

squeezing, pulling, to test its powers 
for getting porous, trickling loot… 
The woods in unused shoes were struggling, 
air condensing, on palate rubbing, 
when trying to chafe itself smooth 
like pellets in semolina pudding. 
 
Though its tissue was sadly lost,  
the snowy carpet kept repining 
at being useful just for moths. 
Yet nonetheless, the spring was coming, 
cheeks and lungs full of yelling lot 
who received a whole week allowance 
to cure their trampish blues in taverns… 
Girls were locked in white encumbrance 
upon both breasts and lap and slot, 
and threw their keys in farthest dingles… 
Their sleep broke toadstools of morn twinkles, 
so milk ran in a flower pot, 
in which a leprechaun washed his wrinkles. 
 
Nothing required solid parts… 
In town, they may have started stitching 
eye-lashes through eye-lids of tarts, 
and here – a hair-sale by a virgin, 
in excess to her stubborn whine… 
Not till later (too late, to ponder) 
a gift – godsend and full of wonder – 
falling down into nature’s order, 
came out of them as a complete one… 
When, in the dark, you felt its shudder – 
quite sad, not free, but captive rather –: 
there rose the illuminating sun 
and enveloped all with warm summer. 
 
Summer already?… Where shades tied 
vagabondage to rising thermals? 
A grim neuralgia electrified, 
then tore apart all originals 
into fitful impermanence… 
Even the mole was in a flurry, 
barefooted and eager to bury 
something in grave-mounds in a hurry 
and no one said: Stop! It makes no sense!… 
And melancholy kept returning 
in hangars of my soul, disturbing 
with a thought that I’m just a guest, 
and everything else mere pretending!  
 
Time, too, pretended it felt great…  
It milked the moon, then added flour 
to let dough rise for a cake called ‘hurt’ 
and, with seeds of days at this hour, 
it served it at fog’s flapping veil, 
then it dunked it in bromide bubbles 
and zipped it up at sleeves of arbours 
with black ribbons, to mourn disasters, 



která má v srdci stálici... 
A světlu, jež se dlouze třese, 
nejdelší rakev sbíjel v lese, 
věda, že umírající 
vždy ještě trochu natáhne se. 
 
Pak nad růží se objevil 
mdlý bělásek: pevnost se vzdala... 
V neměřitelný rytmus chvil 
má loučení se propadala, 
zrovna, když jsem už navykal 
hledati v chodbách, plných skruží, 
hřebínek, sponu, vše, co druží, 
a spěchal s nimi nebo s růží 
k Marii, kde jsem plaše stál, 
s očima asi šílenýma, 
s něhou, jež sochu křídly snímá, 
šťasten, když směl jsem podat šál, 
padla-li trochu větší zima 
 
pod zjasněnými jasany – 
šťasten, když jindy, skoro známě 
a jako pohyb jásaný: 
opřela dlaň svou o mé rámě, 
aby spíš mohla vysypat 
kamínek ve střevíčku rudém... 
Jak jsme se ptali před osudem, 
kde spolu jsme, když teprv budem, 
a jak přec brzy potom pad 
mezi nás oba údiv z díla, 
jež trhala už zpětná síla 
v dvě duté formy, v jejichž chlad 
jen nepřítomnost kov svůj lila! 
 
XI 
 
Vlak cáká lakem měst a jmen 
a couvá kpředu o krok oční. 
Mouchy nádražních čekáren 
navrtávavě lokomoční 
slibují chlípně rudý tón... 
A je to sonda stojazyká... 
Pod rozkročeným sloupem bliká 
vemeno lampy s trochou mlíka 
a někde stydký saxofon 
zapíná knoflíčkové boty 
na nožce nahé ženské noty, 
zatímco píšťala má sklon 
vyrvati uhlí bílé joty. 
 
A havran čmárá na kurhan, 
na žalník, buhor, hroby temné... 
Souvěčně duje hořký van 
z anonymátu jmen až ve mne 
a cítí se tam dobře, žel! 
Žel? Ne! Ať aspoň chvíli žijí 
ti mrtví, kteří z žil nám pijí, 

those fixed stars which in the heart hail… 
It nailed together the longest coffin 
for trembling light to stem its popping,  
knowing that a dying man will 
stretch out every time before dropping.  
 
Then a faint butterfly appeared 
above a rose: the fort surrendered… 
Immeasurable was the beat 
of time that pulled my goodbyes under, 
even as I began to get 
used to cooper’s halls with their treasure 
of brooches, combs – and us, together, 
and hurried with them, filled with pleasure, 
to Mary. I must have looked mad, 
with both eyes mortified by shyness: 
a statue, floating on her mildness; 
happy when allowed to hold her plaid 
under cleared and brightened ash-trees, 
 
whenever it got colder a bit more– 
or other times, even a habit, 
a mere gesture, yet what a joy 
when she slipped her palm in my arm-pit 
to easily shake up her red shoes 
and remove a grain of sand or something… 
How often we faced fate, demanding  
to tell where we stayed while still becoming 
yet, soon after, became confused 
by results of our own creation, 
torn now apart by retrogression 
into two hollows, chilled by ooze 
of poured metal of separation! 
 
XI 
 
The train squirts paint of names and towns  
and eyes its steps, reversing forwards. 
In station halls, the gnats and flies 
are sinking deep their drilling bore-heads 
with a promise of lewd red tone…  
And it’s a clapper of hundres pickers… 
Legs wide apart, a pillar flickers 
milking lamp udders in small trickles, 
and, somewhere, a shy saxophone 
buttons up notes he has just spotted 
on bare legs with shoes still unknotted, 
while the whistle loves to be blown, 
so coal can puff its i’s white dotted.  
 
At a grave-mount, a raven scrawls 
on tombs and grief-yards, full of grimness… 
Co-eternally sorrow blows 
up in me from anonymousness 
of names, and feels there, sorry, well! 
Sorry? No! Let them go on living; 
those dead, who always enjoy drilling 



leč nikdy, nikdy nepřelijí, 
když plní krví asfodel, 
neboť nás šetří, šetří, šetří... 
Rádi by přišli za povětří 
ukázat, že v nich jest jen běl. 
Jenomže jsou tu psi. A větří... 
 
Hřbitovy kreslí frontispis 
toho, čím byly v době bosé. 
Byly to zastavárny kdys 
a trpělivě čekalo se, 
že Bůh vše jednou vyplatí... 
Dnes pouze marnost cítíme my, 
hrob propadá se v pouhou zemi, 
jde předkřesťanský průvan všemi 
s fatálnem škvíry při lati... 
A marně po životě třeští 
a mosaz rozkoší svých leští 
a hřbety svoje klikatí... 
Psi dále vyjí, větří, věští. 
 
Větří a vyjí zavile 
na očistcové duše v tísni, 
a na krůčky i na míle 
rytmická spekulace plísní 
roztřásla lůnu v jejich vzor... 
A trpkne kámen... Trpknou sady... 
Ach, kde to jsme, když dohromady 
s bezmocí řeknem: Tady, tady!? 
Kde padá strom, když padá bor?... 
Všechno je Žalov, všude lkají 
a nikdo neví, jak v tom kraji 
sešlápnout akcelerátor 
pulsů, jež tlouci odpírají... 
 
A v hadrech táhnou údobí, 
jako by věčnost byla více, 
je-li věčností chudoby, 
která v své cudné sémantice 
naruby vykládána jest. 
Jazýčkujíce množnou zmijí, 
vedřiny ideologií 
do bludných kruhů dusně svíjí 
už každou z otevřených cest. 
Pád v kometově litém svazku 
sám sobě určil den i sázku, 
kdy musí, musí, musí smést 
všejednotící princip: lásku. 
 
A poutník zas je hrůzou brán 
do buněčného zasvěcení, 
když promítá mu na ekran  
vagóny dnů, jichž obsah není  
než zločin skrytý napřesrok 
a nemoc, pýcha atakdále... 
Projdi ta kupé... Je to stále 
a stále totéž, nedozrálé 

our veins yet never overspilling 
when filling with blood an asphodel, 
for they want to spare us from stalling… 
They’d love to come when storms are boiling 
to show how white they are, how pale. 
But dogs are here, and they are howling… 
 
Graveyards pencil a frontispiece 
of what they were when life was simple. 
Pawnshops were they, so then with ease, 
one used to wait, without a whimper, 
for God to come and redeem all… 
Today we notice but frustration, 
each grave a trap-door to extinction, 
and a puff of paganization 
blows through us, full of fatal holes… 
How useless is our endless groaning 
for life, our ceaseless lust’s blades honing, 
while having no backbone at all… 
Dogs keep on boding, nosing, howling. 
 
They are nosing, howling at the souls –  
those distressed ones in purgatory –  
while rhythmic, speculative moulds 
shook up the moon, their luminary, 
by little steps and at fast rate…  
And stones turn bitter… So does heather… 
Ah, where are we when, close together, 
we helplessly say: hither, hither? 
Where does a tree fall, when woods are razed? 
All is Griefville, all a quagmire, 
and no one knows how, in that shire, 
to kick down and accelerate 
the pulse which resists to beat higher… 
 
And times pass in the shabbiest rags,  
as if the worth of eternity 
could increase on some paupers’ backs 
when the semantics of chastity 
interprets all in a wrong way. 
Adders’ tongues of intoxication, 
ideologies on vacation 
tauten the coils of suffocation 
all around any open way. 
In a violent comet cluster, 
the fall fixed date of its disaster 
when it must, it must sweep away 
love – all-uniting lord and master. 
 
The pilgrim once more is filled with fear,  
when seized by a sacred cell-order, 
which projects on his inner screen 
truckloads of days, which are no longer 
but crimes hidden for next year’s clock, 
with illness and pride, etcetera… 
Walk those compartments… It is ever 
the same; mature – will they be never 



pod sluncem nervů zvaným šok. 
Načerno takto k smrti jedem, 
vylhání kruhem, lhouce středem, 
kde každý jsme jak její sok – 
a nedovedem, nedovedem... 
 
Ach, nedovedem, Bože, ne!  
Jsme pouze tím, co peklo chutná, 
zatímco – ruce složené 
na strašných prsou Absolutna – 
ty čekáš, čekáš bez hnutí, 
ty, kdysi vichr uchronie. 
Nač čekáš, nač? Vždyť kdo tě žije? 
Snad básník-smolař, který pije 
hrom sebezapomenutí 
v tragičnu, kam se musil vzdálit, 
by zaslechl hlas irealit – 
ale i on, ach, k čemu ti? 
Pokazí všechno, když chce chválit, 
 
on, nejblíž k tobě, když je tich, 
když nicota rozkládá svoji 
lenivost v slzách pracovních 
či, když snad opuštěný stojí, 
on: bylé s nebylým, on: host, 
který ti s křikem za svět splácí 
a znova si jej bere v práci, 
když melancholie se vrací 
v hangáry duše, slepé dost, 
by nahmatala stavbu z kostí... 
V hierarchii dočasnosti 
je věčnem jeho zoufalost, 
a té zde nikdy není dosti... 
 
Neboť i smrti malý je 
prostor, jejž v básni nechává jí 
pro její glosolálie, 
jež stále mumlá, stále spájí, 
nedbajíc v jakém jazyce... 
I smrti, která dobře ví, že 
pes podhrabává kámen tíže 
a my zas vesmír, kde vždy blíže 
hledáme její stálice. 
Hledáme marně. Jsme jen zcestí, 
když chcem ji přemoc‘, v sebe vnésti, 
vždy o plnosti bájíce. 
Bůh vejde se jen v nic, ne v štěstí! 
 
Člověk musí být zavržen, 
má-li snad vůbec tušit, co je 
trpělivost... A den co den 
chutnat ty její hořké zdroje 
a nechtít vědět, proč tu jsou. 
Ale i svatí v hloubi skály 
od světel znáti toužívali, 
zda strast svou v hrdlo ďáblů svalí, 
zda nadarmo ji nenesou... 

under the sun of nerves called shock. 
Free trips to Death are for us arranged, 
lied up around, through middle deranged, 
confronted by Her round the clock – 
and we can’t manage, we can’t manage… 
 
Ah, we can’t manage! No, my God!  
We are only what Hell relishes, 
whilst You – with both hands firmly crossed 
on awesome chest of Absoluteness –  
are waiting, waiting, motionless, 
You – once the windstorm of uchronia, 
you wait for what? What’s Your dilemma? 
A hapless poet, whose euphoria 
drinks roars of self-forgetfulness  
in the tragic realm of seclusion, 
perceiving voices of illusion – 
but, to You, he too makes no sense! 
His want to laud is but confusion, 
 
he – close to you when taciturn,  
when nothingness begins dissolving 
its sloth in tears of his work churn 
or, when lone he feels unbelonging, 
he – a guest, who is and who’s not; 
the world has made him Your cry-debtor, 
yet he‘s again world’s stalwart begger 
when melancholy knows no better 
than to yield to his soul’s blind spot 
so it can touch his ossuary… 
His hierarchy is transitory, 
his despair is his tragic lot, 
and that’s a never ending story… 
 
Brief are the marginalia 
even for death, when left in verses 
as its own glossolalia, 
which he mumbles and always merges, 
not being vexed by their parlance… 
Death too knows well how dogs can tunnel 
through the weight of stones, while we funnel 
throughout the cosmos in our struggle 
to come nearer to its fixed stars. 
We try in vain, only enticing, 
wanting to conquer, yet compromising 
the dream of fullness inside us. 
God can’t fit in bliss. He fits in nothing! 
 
Man has to be completely doomed,  
if he is to sense just what patience 
is… And, day by day, be consumed 
with savouring its bitter sources, 
not wanting to know why they are there. 
Even saints in a rock enclosure 
invoke the lights to solve their poser: 
is Devil’s throat their woe’s arouser, 
the very woe they have to bear?… 



Nám ovšem poznání je zrádné. 
A že svět jeho tmou si vládne, 
i láska propadá se tmou 
a v žádné srdce nedopadne, 
nikdy, ach, nikdy nedopadne... 
 
Je noc... Snad ten či onen vstal 
a doufá v život, v milost, v míru. 
Vchod u hrobky však není dál 
než lidské sémě u vesmíru, 
kde nebůh, uznán, stal se zlým. 
Kdo váže uzly, zatajuje... 
Leč neslyšíte, jak už duje 
hněv, nejmíň zřen, když nejblíž tu je? 
A není, není pohlavím, 
co anděl přikryl svoji dlani 
při studu sebezapírání! 
Jak úpěnlivě gestem tím 
nás před zánikem ještě brání, 
marně, ach, marně, marně brání. 
 
A marně zvem po celý věk 
v svá hnutí stádně nebezpečná 
mír bez míry... Jako bys řek: 
mír bez matečných louhů Věčna... 
My, kteří kdysi vzlétali 
a znali vztlak a podnebesí, 
sedáni sov a krásu kdesi –: 
teď bez proroků, kteří děsí 
a s nimiž jsme se střetali, 
chcem budovat, co nás jen slaví... 
Jenomže sama země praví: 
Bez ryzí transcendentály 
se žádná stavba nedostaví, 
 nikdy, ach, nikdy nedostaví. 
 
(1939-1940) 
 
 
První testament Vladimíra Holana 
 
První testament bezprostředně navazuje na Holanovu 
sbírku Sen, v níž básník vychrlil vizionářské obrazy 
ohroženosti člověka a přicházející zkázy.  Zvěstovatel 
připravující se  apokalypsy poslal své poselství do doby, 
která stála na počátku válečného běsnění. Lyricko epická 
skladba První testament vyšla o rok později, v roce 1940,  
kdy německá armáda ovládala velkou část Evropy, v 
době, kdy v českých zemích nacisté rozpoutali masové 
persekuce. Nikdo tehdy nemohl dohlédnout, kdy a jak 
válečná apokalypsa skončí. Takový hrůzný kontext 
šokujících událostí a zastřených dějinných perspektiv 
devalvuje již předem i básníkovo slovo, které v zešíleném 
světě jakoby mohlo demonstrovat pouze svoji 
bezmocnost. Básníkům se ovšem nabízela cesta úniku k 
obrazům přírody, jejíž věčný řád se zdál být imunní vůči 
přítomnosti, nebo k tklivým vzpomínkám, do nichž 

But our knowledge is perverted 
and, by its gloom, the world fermented – 
then love, too, sinks into despair, 
and no heart can ever be contented. 
Never, ah never be contented…  
 
It’s night… A man arose to seek 
some hope in life, mercy, leisure. 
Yet the crypt gate is short and bleak 
as man’s seed is at cosmic measure, 
where an avowed non-god gorged all stars. 
Knotting the knapsack means concealing… 
But don’t you hear the anger reeling,  
felt the least when most revealing?  
And it’s not, it’s not his privat parts, 
what the palms of an angel cover, 
full of shame for his self-denial! 
How dolefully his gesture guards 
us against doom. Oh, what a struggle! 
A vain, ah, a vain, a vain struggle! 
 
Through ages, in vain, we invite 
peace without price to our movements  
of herd-like strife… As if we vied 
for peace with no base of timeless moments… 
Once, we focused on buoyancy, 
the heavenly lift within us rising, 
the owls’ nesting, beauty hiding –: 
now, without seers, those spectres fright’ning, 
with whom we fought from infancy, 
we want just our works to be heeded… 
Yet, the earth itself has entreated: 
With no pristine transcendency, 
no work can ever be completed. 
Never, oh never, be completed. 
 
(1939-1940) 
 
 
The First Testament of Vladimír Holan 
 
The First Testament immediately follows Holan’s poem Dream, 
in which the poet spewed out his visionary images of impending 
danger and incoming doom. That harbinger of a brewing 
apocalypse sent his message into a time that stood at the 
beginning of the ravages of war. The lyrical-epical composition 
The First Testament was released a year later, in 1940, when 
the German army was in control of large parts of Europe and 
the Nazis unleashed mass persecutions in the Czech lands. No 
one could envisage when and how the war apocalypse would 
end. Such a horrific context of shocking events and veiled 
historical perspectives already devalues in advance even a 
poet’s word, which seems able only to demonstrate its 
helplessness in a world gone insane. Yet poets were offered a 
way of escape to the images of nature, whose  eternal order 
appeared immune from the presence of time, or to some 
touching memories that could not be penetrated by the turmoil 



neproniklo nic z vřavy světa. Nebylo málo básníků, kteří 
tuto nabízenou cestu přijali. Vladimír Holan ji však 
explicitně odmítá: „a nechci zpívat dětství snad, / nějaký 
návrat, únik z dneška! / Ne, jako ten, kdo žije ztěžka / a 
celý v ztracenosti mešká / a chce být kouzlem jat…“. Se 
stejnou prudkostí se také vzdává představy básníka, 
který bere na sebe podobu rozhorleného komentátora 
vnějšího dění. Nenavléká přítomnost do dobových 
rozvrhů historických událostí, do „ideologií“, které „do 
bludných kruhů drsně svíjí už každou z otevřených cest“. 
Je jedním z aktérů a zároveň soudcem, je svědkem, který 
ve světě fantomů a „irealit“ prožívá tragiku moderního 
lidství.  
Téměř současně s Prvním testamentem vydal Holan 
knihu Lemuria, která je jakousi směsicí různých 
prozaických i básnických žánrů,  bezprostředně se 
vzahujících k jeho  básnickým dílům. A nalézáme zde i 
místa, která se vztahují k Prvnímu testamentu: „mé 
zoufalství nad tímto světem a nad tím, co se na něm 
děje, potřebuje tolik prostoru, že si vynucuje a vytváří 
svět jiný… Svět, z něhož by se snad mohlo pomoci 
lidem…“ 
Vtažen do dějin osvobozuje se básník hledáním smyslu 
básnictví, které vždy osciluje mezi účastenstvím  a 
přesahy žitého dění,  transcendencí. „V hierarchii 
dočasnosti / je věčnem jeho zoufalost / a té zde není 
nikdy dosti“. Právě v tomto prostoru pátrá básník po 
nové řeči, kterou nepohltí čas kdy vznikla, po řeči, která 
odpovídá v obecnější rovině skrytým i zjevným 
traumatům moderního člověka.  Našel si svůj těžko 
přístupný, přebujele metaforizovaný jazyk. Ale uvnitř 
těchto skrumáží se uchyluje k bohatému stínování a 
zabarvování tohoto jazyka:  ke kontrastnímu či 
paradoxnímu spojování a prostupování abstraktních 
výrazů s konkrétním pojmenováním, někdy čerpaným z 
hovorové řeči, k narušování syntaktických pravidel,  k 
tvorbě neologismů, obměnám veršů. Využívá refrénů a 
variací, pracuje s rusismy a nezdomácnělými cizími slovy. 
Tento násilnický vztah k jazyku je však zkázněn volbou 
stejné strofiky i pravidelného verše s opakující se složitou 
strukturou rýmů. Básník jako by si sám kladl překážky, 
které ověřují naléhavost a hloubku jeho textů. Je to svět 
„temný“, říká Holan. „Ale i zde, podobně jako měříme 
horstva na měsíci, třeba měřit výšku z délky stínů…“ 
 
V české poezii se ve čtyřicátých let dvacátého století 
aktualizuje  tradice básnických příběhů. Lyricko epická 
skladba První testament se však  značně odlišuje od 
básnických povídek, tak příznačných zejména pro 
romantickou literaturu 19. století, kde lyrická složka 
doprovází a ozvláštňuje ucelený příběh. U Holana se 
příběh místy rozvíjí, místy ustupuje do pozadí či zcela se 
ztrácí, neboť je protkán pásmem reflexí a gnóm, které 
zjevují jednak obrazy labilnosti lidského bytí, jednak 
obrazy fantasmagorií soudobých dějin. Sám o sobě 
příběh nepřináší nic neobyčejného. Vypravěč, žijící v 
chmurném prostředí města, dostává dopis od přítelkyně 

of the world. Not a few poets accepted this proffered path. 
Vladimír Holan, however, rejects it explicitly: “my childhood I 
don’t wish to praise, / like some escape from time‘s wearing./ 
Not like the one the life is staring/ down, who, fully locked in his 
erring, / asks for a brief magical craze –:“. 
With the same vehemence, he is also giving up an idea of a poet 
who accepts the role of an indignant commentator on external 
affairs. He does not string the present onto contemporary 
timetables of historical events, onto “ideologies” that “tauten 
the coils of suffocation / all around any open way”. He is one of 
the actors and at the same time the judge; he is a witness who 
in the world of phantoms and “surrealities” is experiencing the 
tragedy of modern humanity.  
Almost simultaneously with The First Testament, Holan 
published his book Lemuria, which is a kind of mix of various 
genres of prose and poetry, closely related to his poetical 
works. And one also finds here passages that relate to The First 
Testament: “My despair over this world and what is going on in 
it needs so much space that it enforces and creates a different 
world ... A world, out of which one could perhaps help people 
...“ 
Drawn into history, the poet liberates himself by searching for 
the meaning of poetry, which always oscillates between 
participation in the course of live events and going beyond 
them – into transcendence. “His hierarchy is transitory, / his 
despair is his tragic lot, / and that’s a never-ending story …“ 
It is in this space that the poet searches after a new language, 
one which is not be consumed by the time of its creation; after 
a language that corresponds at a more general level to the 
hidden and overt traumas of modern man. He finds for himself 
an exclusive, rampantly metaphoric language. But inside these 
scrummages, he resorts to rich shading and colouring for that 
language; to contrasted or paradoxical joinings and 
permeations of abstract expressions with specific namings, 
sometimes taken from colloquial speech; to the distortions of 
syntactical rules, to the formation of neologisms, to 
modifications of verse patterns. He uses refrains and variations, 
he works with Russisms and foreign words not yet naturalized. 
Yet his violent relationship with the language is regimented by 
the choice of the one strophic form and a regular verse with 
repetitive complex rhymes.  It is as if the poet were posing 
obstacles to himself which could verify the urgency and depth 
of his lyrics. It is a world of “darkness”,  says Holan. “But even 
here, similar to our way of measuring the mountains on the 
Moon, one has to measure the height from the length of the 
shadows ...” 
In Czech poetry in the ’forties of the twentieth century, the 
tradition of narrative poems is revived. The lyrical-epical poem 
The First Testament is, however, significantly different from the 
books of poetic short stories, so typical in particular of the 
romantic literature of the nineteenth century, where the lyrical 
component makes the story more distinctive. For Holan, the 
story unfolds in some places, while in others it fades into the 
background or is lost entirely, being interlaced with a zone of 
reflections and gnomic forms which appear as images, on the 
one hand,  of the lability of human beings, and on the other of 
the fantasmagoria of contemporary history. The story itself 



z dětství, odjíždí k ní, váhá se setkáním, pobývá v její 
ztišující přítomnosti  a posléze se znovu vrací do 
původních míst. Obraz přízračného světa, který rámuje 
příběh o setkání dvou přátel, milenců,  je exponován jako 
„obludný sen bez východiska“.  V těchto partiích je 
zrůdnost světa spatřena také v torzech věcných, 
banálních rozhovorů, „hlasů různých zón“, které,  
uvězněné v „dočasnosti“,  jen prohlubují čas tísní, strasti, 
křečí a hrůz. Proti tomuto dramatu nicoty, básník 
exponuje čas setkání, „čas, kdy nebyl čas“, tedy jakési 
trvání času v nevinosti, úžasu, srozumění, vytržení, touze.  
Holan v Prvním testamentu vypráví osobní příběh cesty k 
pramenům životní zkušenosti a ke zdrojům svého 
básnictví (přítelkyně připomíná Holanovu báseň Sen).  
Identifikace autora s aktérem příběhu je důležitá, 
protože  signalizuje, že uvnitř „reálného“ děje se odvíjí  
ještě jiný „příběh“, který neustále obkružuje:  k otázce, 
jaké je poslání poezie v nesrozumitelném katastrofickém 
moderní světě. Holan ví o kráse utkvění v oné 
bezčasovosti, ale smysl básnictví nalézá na opačném 
pólu, na pólu nezajištěnosti, tedy tragiky. Proto také 
jakoby bez motivace odchází vypravěč od milostného 
příběhu, od zdroje bohatě rozvinuté emocionality, a 
obrací se k strastiplnému básnickému údělu. Snad proto 
na samotný závěr své skladby píše o nových duchovních 
vazbách poezie: „Jenomže sama země praví: / Bez ryzí 
transcendentály / se žádná stavba nedostaví, / nikdy, 
ach, nikdy nedostaví“. 
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does not convey anything out of the ordinary. The narrator, 
who lives in the dark environment of the city, receives a letter 
from a friend of his childhood, sets off to see her, hesitates 
about meeting her, stays in her calming presence, and in the 
end returns to his original location. The picture of a spectral 
world that frames the story about the meeting of two friends, 
two lovers, is exposed as “a monstrous dream with no 
arousing”. In these parts of the poem, the abomination of the 
world is viewed also in fragments of factual, banal 
conversations, “voices from diverse zones” that, imprisoned in 
“temporality”, only deepen the time of distress, sorrow, 
anguish and horror. Against this drama of nothingness, the poet 
depicts the time of their meeting: “Time was no time for such 
young age” – theirs was a time of innocence, awe, mutual 
understanding, ecstasy, yearning.  
In The First Testament, Holan tells his personal story of the path 
to the fountain of life-experience and to the resources of his 
poetry (the girlfriend recalls Holan‘s poem Dream). The author’s 
identification with the protagonist of the story is important 
because it signals that yet another, inner story is intertwined 
with the“outer” narrative, and is constantly circling – towards 
the question of what is the mission of poetry in the 
incomprehensible, catastrophic modern world. Holan knows 
about the beauty of being fixed in timelessness, but he grounds 
his sense of poetry on the opposite pole, on the pole of 
insecurity, and thus in the tragic. Therefore, all of a sudden, the 
narrator seems to leave the love story, a richly developed 
source of emotionality, and turns back to his grievous poetic 
fate. This could be the reason why at the very end of his song 
he writes about the new spiritual  commitment of poetry: “Yet, 
the earth itself has entreated: / Without pristine transcendency, 
/ no work can ever be completed, / never, oh never, be 
completed!” 
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