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Básník revolty

Maurice Blanchard (1890–1960) je dnes pova'ován za jednoho 
z nejv%znamn!j"ích francouzsk%ch básník( minulého století. Pro'il 
v"echny jeho katastrofy, ale 'ádná z nich nepoznamenala to, co mu 
bylo bytostn! nejbli'"í: nezávislost. Za svého 'ivota byl tém!# ne-
znám%, oce)ovan% pouze n!kolika blízk%mi p#áteli a n!kolika de-
sítkami &tená#(. Nestál o slávu, o literární ceny, zcela dobrovoln! 
a úmysln! si zvolil místo na samém okraji literárního sv!ta, kter% 
mu byl cizí, nep#átelsk%, prohnil%. Opovrhoval jím, stejn! jako opo-
vrhoval spole&ností.  

„Nejkrásn!j"í socha / je "edá dla#ební kostka / $tverhran-
ná dla#ka / ta t!#ká kostka vr#ená / do ksichtu fízl%m.“

Básník(v 'ivot hluboce poznamenaly dv! události. První byl jeho 
út!k do Toulonu v roce 1907, kde se nechal najmout na p!t let 
coby námo#ník. Znamenalo to nejen te&ku za jeho neradostn%m 
d!tstvím pro'it%m v Montdidier, za v"ím, co obná"elo, co ho tak 
hluboce zra)ovalo, ale i poprvé pro'it% „závan svobody“. Druhou 
bylo náhodné setkání s poezií Paula Éluarda v roce 1927 v pa#í'-
ském knihkupectví José Cortiho. Objevil pro sebe surrealismus, 
jeho podvratn% dech, svobodu a revoltu. O sedm let pozd!ji vydal 
svou první básnickou sbírku.
T#eba'e se nikdy nestal &lenem surrealistické skupiny, rychle se 
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d(v!rn! sp#átelil s básníky, jako byli Éluard, Joë Bousquet &i René 
Char. André Breton ho pova'oval za jednoho z nejv!t"ích 'ijících 
básník(.
Blanchardova poezie je sou&asn! diskrétní i úto&ná, ostrá jako n(', 
ironická i blasfemická, plná podivuhodné harmonie i ne&ekan%ch 
p#eryv(, zoufalství i vzpoury, &erného humoru. Neloví obrazy se 
sí*kou na mot%ly, ale stojí si za ka'd%m ver"em. Je a' úzkostliv! 
p#esn%, t#eba'e, jak sám opakovan! zd(raz)uje, „imaginaci je povo-
leno v"e, imaginace má v"echna práva“. V básni nezná slovo kom-
promis, jediné, co existuje, je dobrodru'ství: „Básník není ni&ím, 
ale to, co hledá, je v"ím“.
Autobiografické prvky jsou v jeho textech sice pono#ené pod po-
vrchem, ale zárove) jsou dostate&n! viditelné, aby se zp#ítomnily 
tam, kde v%mluvn! dokreslují básník(v hlas. Historické a myto-
logické postavy mají náhle stejnou d(le'itost jako okolní skute&-
nost. Poezie není pro Blancharda jen zp(sob 'ivota, ale té' prostor 
revolty, kterou v"ak nikdy d!tinsky nezam!)uje s revolucí. Nebo* 
revolta, jakkoli vá"nivá a s'íravá, je v!cí &ist! soukromou, tak#ka 
intimním diamantem, kter% si vysta&í sám o sob!, zatímco revoluce 
je spojená s politick%mi &i revolu&ními stranami, které cht!jí jen 
uchvátit moc. Jak v%sti'n! napsal:

„Politika je královstvím v&kal%… Smrt státu… Práci je 
t'eba pova#ovat za hanebnost…“

Blanchardova poezie je stejn! v%bu"ná, plná konkrétních obraz( 
jako poezie Rimbauda &i Lautréamonta. Je jim spole&né málem a' 
jakési za#íkávání skute&nosti, slova, která se vyno#ují, hrají barva-
mi, zmoc)ují se &tená#ovy obraznosti, ve své ironii i opilosti jsou 
tém!# hmotná. Mají sílu úderu i p#edstavivosti, osvobozují u' tím, 
'e na kovadlin! básn! ni&í v"e, co &lov!ka svazuje pevn%mi pouty 
zvyku i dobrovoln! p#ijímaného zotro&ení. P#edkládají nám nezná-
mo, ranní hou"tinu i dálky mo#e, v pravém smyslu alchymii slova  
i metafor.
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„Ale kdo si to zde pohrává se spánkem? Kdo si to pohrával 
se sv!tlem? Noc, tato velká krvavá kotleta, se ne$ekan! 
vrátila do stepi. Noc a její stádo provon!ného kou'e.“

Tak jako byl Blanchard velk%m básníkem, byl i velk%m samotá#em, 
nenápadnou osam!lou existencí, která na první pohled v ni&em 
neodpovídala bohatství jeho vnit#ního sv!ta. Tém!# po cel% sv(j 
'ivot pracoval jako strojní in'en%r, aby se po smrti stal málem le-
gendou. V tomto bod! jako by se jeho 'ivot i osud protnul s jinou 
velkou osobností – s Fernandem Pessoou, nenápadn%m ú#edníkem 
z Lisabonu, jeho' rozsáhlé a mnohostranné dílo se za&alo vydávat 
a' posmrtn!, aby se rázem stalo jedním z v(bec nejoce)ovan!j"ích 
d!l minulého století.
Za Blanchardova 'ivota jeho poezii &etli a oce)ovali p#edev"ím bás-
níci. V jednom z dopis( Julien Gracq neváhal napsat, 'e u Blanchar-
da se „poprvé p#i &etb! poezie nenudil“. Oslovovala osobnosti z tak 
rozdílného spektra, jako byli t#eba Gaston Bachelard, Benjamin 
Péret, Jean Wahl, André Pieyre de Mandiargues, Jean Follain &i 
z mlad"í generace Pierre Peuchmaurd &i Jimmy Gladiator.
Maurice Blanchard pat#il k t!m nemnoha básník(m, pro které 
jakákoli iluze o sou&asném sv!t!, o v"ech jeho nanejv%" tristních 
spektáklech, byla prokletím: 

„Lze #ít bez nad!je? Zajisté, #ije se mnohem lépe a #ivot je 
mnohem osobit!j"í. A to je nanejv&" d%le#ité.“

JA N GA BR IEL
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Reklama

Doba u' není vytou'en%mi bou#kami. Zaháníme ta sm!"ná p#ání 
a p#íli" nechápeme, 'e mohla v jednu chvíli okouzlovat na"e d!dy, 
dokonce pod maskou syntaxe a slovníku.
Co ud!láme s t!mito meteorologick%mi úkazy? Co ud!láme s b!s-
n!ním p#írody? Pro& tento sv!t, pro& tisíce sv!t( se sdru'ují pro 
nebo proti na"í sebemen"í a d!tinské touze?

 



Laborato!

Mdl% úsvit odstra)uje v zrcadle mdl%ch barev zimní noc,  prosinco-
vou pohlednici. V hedvábí a chm%#í se vyjímají zvony Archand!lska 
svolávající k jídlu. Sbohem! horizontálo mléka, nedá" se pít! P#ines-
te nám prav% chlast! Dejte nám prostor, panensk% prostor, ospalé 
mo#e pro období spolehlivostí!
Vkrádám se rovnou k zázrak(m, na druhou stranu, ke Kandalak-
"e, která je pro m! neznámou, ke Kandalak"e, kterou bych cht!l 
poznat, a  odhazuji liány minulosti, hraji si na to, jak „zmizet“ jako 
vzpomínka na m%tické lesy.
+ed% medv!d s rud%m jazykem se p#evaluje v ko"i plném  mou-
ky. „Klid, m(j tane&níku!.. ,íkám ti, nezlob!“ a  podávám mu sv(j 
baret, kter% za&ne vá"niv! zkoumat. Pokus je"t! neskon&il. Má 
lo- sotva plula. Táhl jsem za sebou svou v(ni a hloupost. Strhnul 
mi kabát: „Dej mi pokoj, ty lumpe jeden! Je to p#eci srst tvé mat- 
ky!“
A medv!dí rodinka m! nep#estává pronásledovat: jsem o"kliv%, 
vy&erpan% ledov%m v!trem, zezelenal% strachem: „Co je"t! chce-
te?  Co chcete víc, ne' co jsem vám dal?…Vy jedno -áblovo plém!, 
zhltli byste snad i mou pam!*?…“
A na strohé pláni táhnoucí se p#es cel% obzor jsou je"t! i jiné rodiny, 
jiná souhv!zdí…
Zastavil jsem se p#ed m!stem. Lodní st!'n! se t%&ily jeden vedle 
druhého. Lodní st!'n! s ráhny, nekone&né "ibenice matematic-
k%ch funkcí. Stejné pokoje na mapách a stejné plakáty s olovni-
cemi. Upozorn!ní lodník(m, v!&n! modr%m mot%l(m. Ty stejn! 
nale"t!né hlavn! pro stejné #e&i. Ty porouchané kompasy, celá ta 
nehybnost, ten p#elud. P#íbytky!  jak rozko"né v#edy! co' neexis-
tuje na zemi jiné místo?
Neláká m! z&ernal% prst, ta hlava zmije. Ale druhá strana, pozlát-
ko horizontu za azurem pilí#e, a uháním k jihu za parn%mi zít#ky. 
Ka"lu na p#ítomnost. Tisknu své obratle pod prav% rovník imaginár-
ního sv!ta: ji'ní trolej! Hn!tu hv!zdy, a' m! berou k#e&e do rukou! 
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Ó rozko"e "elem! Vyu'il bych va"e ostatky pro d(v!rné pohyby 
z místa na místo!
Vid!l jsem v#ít davy, lidskou zu#ivost v kamení a blát!, epileptické 
v%k#iky o budoucím 'ivot! v Petrohrad!. Vrá'el jsem lidem n(' 
do zad a  p!st se mi &asto zabo#ila do odporného margarínu. Stát 
plul, ale nepotáp!l se.
Lenin pot#ásl hlavou, bylo sly"et, jak se mu p#eh#ívá mozek. Toto 
vyplachování sud( neslibovalo nic dobrého, a tak jsem sebral 
v"echny síly a let!l dál, p#es území ko&ovn%ch Skyt(. V nesmír-
né vagín! $erného mo#e jsem spat#il Jesenina, jak sedí uprost#ed 
rozkvetl%ch b#eh( a pootev#en%ch perle*ov%ch mu"lí, jak sedí mezi 
v(n!mi afrodiziack%ch kv!tin na svém gumovém Pegasovi.

Prvotní p#íroda! Falick% oblázek korunován révenou!
Odzbrojen% +t!pán je nah% jako kráter!

Kypr! Staré, znovu zav#ené knihy! Pak jsem upadl do posvátn%ch 
vod, do ka"e rozdrcen%ch nerv(: do Neptunovy polévky, polévky 
toho urostlého psa, vete"níka s nádobím.

Jsem sám v záchranném &lunu, kolem se zmítají promo&ení lidé, 
k#i&í, sna'í se rukama zachytit jeho okraje, a já ty ruce, ty svazky 
kozích bradek, usekávám jednu po druhé: „Táhn!te k Sirénám! 
Plavte k fosforeskujícím zp!vák(m!...“ Pokus skon&il.

Od Serapionu lemují cestu  koberce a sloni. Mladí otroci mi masíru-
jí svaly. Ml%ny pou"t! drtí slunce, vlah% olej m! prostoupil… Egypt! 
Egypt!… Velké tmavé o&i Charmiana jsou jako dva vesmíry a mezi 
klenoty Kleopatry jeho rozko"né u"tknutí a jeho hbit% jazyk je"t! 
oblouzen k#e&emi královny…

Hnal jsem se za krut%mi rozko"emi, smilnil jsem u levhart(, smilnil 
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jsem u posvátn%ch krokod%l(, závid!l jsem plodné zemi vyvr'ené 
Nilem a nakonec jsem vy"plhal na cedr, jeho' korunu zni&il blesk:  
byl jsem jako mnich na nedostupném kmeni. Hlavu jsem m!l plnou 
pta&ího trusu, nohy a stehna mi mezi meditacemi roze'ral hmyz, 
d!lal jsem si zá#ezy do stromu.
B!hem dal"ích ro&ních období, b!hem dal"ích temnot, jsem p#i"el 
o v"e. Má budoucnost se valila údolím, tak daleko, dokud nenara-
zila na skálu…

Na skálu lidsk%ch rozum(…
Na Sisyfovu skálu…
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Fale"né d#v$rnosti

Vydal jsem se na tu nemo'nou cestu. V"e jsem zahodil, nic mi ne-
scházelo, skoro nic, byl jsem jako zví#e la&nící po krvi. Ti"e jsem 
se plí'il. P#ipadal jsem si jako levhart.

Jsem drak, jen pohle-te na má k#ídla! Jsem zaho#kl%, pohle-te 
na moji 'lu&! Jsem hladk% jako led a &ist% jako h#bitov.

Bez úsm!vu i bez slz jsem vy"el t#i schody. Pro"el jsem ohn!m, 
a nezrudl jsem ani nezmodral. Spal jsem na pís&it%ch b#ezích be-
zesn%m spánkem.

Kdy' nastal ten prav% &as, tan&il jsem na mo#i. Pod mosty jsem 
se osv!'il osv!'ujícím vánkem. Na &elo jsem si odlo'il svítání  
a mlhu.

Neexistovaly 'ádné zastávky ani odpo&inek. V"e se zdvíhalo nebo 
klesalo, uhán!lo vp#ed, nic  se neodkládalo. Je to tak prosté pocho-
pit, je to tak hloupé!

Cválání obilím, dom%"livé cválání poko#eného syna, "ust!ní klasu, 
nepochopen% plav% pohled, povzdech p(lnoci.

Nedokon&en% dopis ne&eká, 'e zem#e. Chytil jsem ptá&ka, jeho 
srdí&ko poskakovalo a b!lostné ope#ení se chv!lo hr(zou.

Z Hory touhy, z té nejobd!lávan!j"í ze v"ech beznad!jn%ch zemí 
– století práv! slavilo sedm let, a a' se vrátím, bude mu sto, trny 
a krev, sm!"ná Golgota – sbíhám jinudy, ne' bych m!l.

Na podrá'kách jsem si odná"el popel a zrno. Chodím jako vítr, dub-
nov% a listopadov% vítr. Chodím jako p#elud mezi v!tvemi.



Chodím jako v(n! m!sty a zav#en%mi branami. Odná"ím si v!rnou 
ko#ist. Zv!t"uji se a  b!'ím dál, v zapomn!ní ztracen%ch otázek: 
co chcete?… Odkud jste p#i"el?

Chci prostor a pestrobarevné dny, nové posvátné dny. Chci lásku 
v lesích, peníze, poznání. Chci válku a zat&ené.

Chci úsm!v v zoufalství, zmocnit se sluncí, modr%ch, ocelov%ch 
sluncí. Chci zem#ít na k#í'i, na k#í'i "pinavc( a kouzelník(.

Chci samotu, vypnut% a on!m!l% motor, d#ev!n% koráb spící v láh-
vi.

Kdy' prameny zur&ely, kdy' zví#ata mluvila, kdy' starci posedávali 
na prahu dve#í a vym%"leli si p#íb!hy, vysv!tlovali své sny, "pinavé 
d!ti odvá'n! vstoupily do tekoucího a spletitého 'ivota.

Vypráv!ní vypráv!ná rozt#esen%m hlasem tak dlouho le'ela ladem, 
a' se slovo, které nic nevá'ilo, o&i"t!né od bláta vybavilo pod k(r-
kou chleba, a t#eba'e o&ekávalo zkázu, rostlo ze dne na den a za-
kryté tmavou ka"í se zat#pytilo jako srdce a "íp vyryté v k(#e buku.
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Nevermore

Kdy' jsem spat#il své první chm%#í, zlat% &i st#íbrn% samet, kdy' 
jsem náhle  promlouval jin%m hlasem, cht!l jsem nejprve spravedl-
nost na zemi a teprve poté pátral po slov!, které by otvíralo srdce. 
První no'i&ka prvního písmene, ostrá r%ha vytrysklá z poran!né 
nevinnosti, cestovala v m%ch kostech roz'havená a s hrozn%m 
hlukem Niagarsk%ch vodopád(. Rozdrásan% &as divoce t#ásl sv%-
mi zaprá"en%mi t#ásn!mi a hv!zdy zrály na fíkovníku. Tak to bylo 
a nic víc.

Zkrvav!l%, v mlhách a nejistot!, opatrn! jsem se vydal vp#ed, od-
hodlan!, s váhajícím h#ebíkem. P#eká'ející generace m! tla&ily 
v ledvinách. Vid!l jsem prav% úhel a jeho tisíc stup)(, k#ivolaké 
koryto, vít!zství a jeho zármutky. Dob#e 'e jsem se vyhnul napa-
jedlu a obroku, odhodil do vody pohrdav% ú"klebek a zasmu"il% 
pohled pana Fantina. Vid!l jsem, jak se v"ude kolem zvedá velk% 
vítr a jeho tisíc u"tknutí, vid!l jsem zlatá jablka padající jako dé"* 
a vid!l jsem, co u' nikdy nespat#ím.
Spadl jsem do hluboké studn! s neviditeln%mi st!nami, k#ídla mi 
nabobtnala bídou sv!ta, napnutá k prasknutí. Podkasal jsem jed-
nu plachtu, podkasal jsem druhou. Vztek pískal v lodních lanech. 
Strach zpíval v temnotách. Kli&koval jsem mezi sírou a fosforem, 
tak, jak si to p#ály ne#esti, tak, jak si to p#ály ctnosti, tak, jak si to 
p#ály 'ivoty, které ji' nejsou. Mí#il jsem stále rychleji ke kráter(m 
starostí, do hlubin zem! k modrému bodu, k &ernému bodu, k sa-
mému st#edu prázdna, kde v"e kon&í a kde u'  nic není.

Slavné ztroskotání. Lidsk% "íp, co p#elétá zelené vody, modré vody, 
'elatinu a 'blu)kání. Cítil jsem, jak mi po k('i stéká olej t!ch nej-
prost"ích znalostí, dobr%ch ve&er( a dobr%ch dní, d!tinské touhy 
hlub"í ne' mo#e, zp!vy náhody. Spat#il jsem zá#, p#echodn% cíl, 
rozluku úsvitu a noci, tajemství, které p#ichází, kdy' u' ho nikdo 
ne&eká.



Ud!lal jsem n!kolik sedmimílov%ch skok( jak král hor, ten poslední 
na samém konci ledovc(, zá#ícího podobenství, byl jsem kluzk%m 
jádrem vr'en%m bez úsilí a hluku, tvrd%m vyhlazen%m jádrem, ó ty 
zamlkl% chlap&e! Zmocnil jsem se slibu v!tru a pestíku, zmocnil 
jsem se tajemství pozvoln%ch klí&ení, mí#il jsem vysoko, velmi vy-
soko a' k tmavému nebi, a' ke stropu milosrdenství, a' k t#pytícímu 
se portálu, k úst(m stínu, k jejich monotónní hudb!: nikdy víc.
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Balada o zatoulaném psu

P(vodem m%ch ne"t!stí je ob#ízka. Opu"t!nost tv(rce spou"tí 
systémy a ten, kdo 'ebrá, i ten, kdo se &ervená, p#ijme ve sv%ch 
ná#cích 'elezná vrata.
Ne"t!stí a poni'ování m! vy&erpávaly.
Pytlák zhltnul, co náhodou nalezl, a radoval se z toho, jak se nacpal. 
M('e za to krev, slanina, modlitby a  prokletí.
Refrény mocn%ch p!ly ve st#evech. Kuplety a refrény.

De"tivá zima a smutné jaro, 'ivot je tak krásn%, kdy' za okny mrzne. 
.ivot je zachrán!n, kdy' m('eme spát, a vztek, v n!m' u' není 
ani "petka 'ivota, p#ib!hne na zavolání, aby vlil nov% 'ár do nohou 
a holí.
Zanechal jsem n!kolik vlas( podél cesty.
Opustil jsem vztek na vrcholu kopc(. Opustil jsem oblázky, opus-
til jsem korále, vzal jsem, co jsem mohl pobrat. Zakousl jsem se 
do v!dy, do t!ch nejv!t"ích kousk(, zakousl jsem se do zrcadla 
a pochlebování. Zakousl jsem se do spor%"e a rozmar%nu.

A' k m!stu, a' k potoku jsem v!t#il stopy u&itele. Marn! jsem hledal 
olivovník. Hledal jsem ztichlé vlny a ani p#esn! nevím kde.
Stín byl  p#ízniv! naklon!n zasv!cení.
Smaragdoví hadi zvedali hlavy do taktu jako mladá tráva ve vánku 
úsvitu.
A vítr fléten sm!#oval k naprosté dokonalosti.
Rozkvetlé stoly, v!zení a paláce.
Kouzelník m!l sedm rukou a varhany sv(dnosti.
R('e planoucích srdcí, v!&n! se opakující kolob!h i tento nem!nn% 
st#ed, má ne"t!stí se ukryla v posvátném lese.



Koncert samoty

My, zahalení mlhou, my, seve#ané, jedlíci mrak(, synové sn!h( 
a les(, my, navon!ní tulením olejem a voskem, ob&as sníme o ze-
mích prozá#en%ch sluncem.
A' dozraje ovoce, p#epadneme národy, které se nebudou bránit.
Utábo#íme se na stepích, v poh#ebi"tích zlatého písku.
P#ekvapíme ty, co se práv! probudili, cudné b!lostné paprsky, 
cizelovaná srdce, zamilované ruce a namodralé stíny uprost#ed 
vodotrysk(, my, kte#í jsme se vyno#ili ze &tvrtohor.
Kdy' se dav s rud%mi prapory a za*at%mi p!stmi valí po Belleville, 
fale"né ideje se kr&í na dla'b!.
A' se vrátíme vít!zn! z poslední války, vít!zové, ov!"ení medaile-
mi jako kapr "upinami, se vzty&en%mi korouhvemi, s t!'k%mi faly 
z&ernal%mi od st#elného prachu a rozedran%mi uniformami, dívky 
nás za bou#livého jásotu ob&an( zasypou kv!tinami, r('emi, ko-
pretinami a karafiáty.
Na"e kon! po"lapou va"e Gobelíny.

Dnes v noci se kon! slunce servali. Jaro m!lo nastat ve smluvenou 
hodinu. Ale co to, po ránu se probouzejí na"i mocní starci, vládci 
provincií, králové proslun!né zem! "imrající si 'ezlem b#icha.
Ó dávné &asy! Ó volání pták(! Je"t! chvilinku, je"t! minutku, pane 
kate! Zastavte mechanismus dní a nocí. A vy, monstra vyhladov!lá 
sv!tlem, sp!te dál! B#eznové slunce vyjde, a' král Anglie vyst#elí.

Na zámku v Provence zasedá soudní dv(r na trávníku. V"ude kolem 
jsou nádherné v%"ivky a p#edoucí ko&ky. Slaví se zrození sonetu,  
zdokonalují se r%my, vym%"lejí se po"etilé otázky, v proslovech se 
vytrácí n!kdej"í p(sobivost Laury a Petrarky.  A mlad% rytí# v my"-
lenkách na svou Dámu sklání sv(j "tít a vyz%vá na souboj divy Apo-
kalypsy. Ach! Kdyby tak vyzval svou tetu, nebo Pa#í'! Ach, kdyby 
tak vyzval mot%ly!
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A ve v"ech zemích, kde rezonuje ono kdyby jako pochode)  ve stud-
ni, ve v"ech jazycích, ve kter%ch se pí"e zleva doprava a ze shora 
dol(, na v"ech zvonicích, které se za&ínají stav!t od shora, ani' 
by se v!d!lo, jak budou vypadat vespod, na stropech, kam Michel 
Torticolis metá blesky a p#ibíjí sedm dní stvo#ení, vzplane ohe).

Mírumilovn% &tená#i, kdybys tak uv!#il, 'e jen 'ertuji! Jako kdy-
byste nevid!l, 'e v"e kolem vás stojí pouze ze zvyku! Jak podivná 
prostota!

Stvo#il jsem mytologii budoucnosti. Stvo#il jsem nerostn% sv!t, je-
ho' dokonalá tekutost nebude tím jedin%m, co vás p#ekvapí.
Jelen pobíhal po lese. S ka'd%m skokem se jeho noha zak#ivila 
v &árku, z ka'dého pohybu se stalo um!lecké dílo. Jeho velkolepé 
parohy, v!t"í ne' dvacetilet% buk, probouzejí v o&ích 'en údiv laní. 
Ale co to vidím, py"né paro'í se zapletlo do v!tví. A jelen zem#el. 
Nebo* jelen je zví#e, které se musí um!t ovládat.
Plebs vydr'í v"e. Rolník, kter% se hodiny a hodiny sklán!l k zemi, 
ani' by na"el nejmen"í kousek zelen!, se pomalu vrací p#es soused-
ní pole dom( s t!'kou hlavou plnou nejasn%ch my"lenek. Pokolení 
obilí se zrodí. A pokolení obilí se sklidí.



Pevnost t$la

Súdánem rodící se svobody dosáhneme studní velk%ch jako ruce. 
Nikdo nem('e vrátit zp!t na"e cesty, na"e sít! plné je&ících p#íliv(. 
Skláníme své tvrdé, d#ev!né hlavy nad své tan&ící stíny, nad zp!v-
né fialové barvy, nad poh#bené karavany. Oh%báme se pod sv%mi 
&ervánky.

A sláva je dole.

Objímám strom pln% zelen!, svírám v ruce oblázek, abych m!l tvrd-
"í p!st, svírám pohrdání v opratích, které mi pleskají ve ztuhl%ch 
prstech, v 'ulov%ch prstech, a v místech, kudy jsme pro"li, ra"í mezi 
dla'ebními kostkami tráva.
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M$síc v$tr#

Náhl% vítr obrací stránky, p#esunuje my"lenky a dává smysl ne-
srozumiteln%m slov(m, vítr, kter% stírá zbyte&nosti, prom!nu os 
a období, dislokaci ú&t(, které je t#eba zaplatit, facku.

Vítr poskakuje po vrcholcích hor, po trampolínách azuru a sná"í se 
na vlhk% stín, získává na velkorysosti, získává na podlosti a nutnos-
ti, vítr sn!hu, vítr, kter% si p#ed t#emi dny ukousl prsty, vítr, kter% 
je citovou v%chovou.

Vítr vzdychá v podob! zimy, v podob! vrby, vítr zpívá jako dvacet 
let v!&ného návratu brontosaura, vítr strhává komíny, staré st#echy 
a de"tníky, vítr, kter% je p#íslibem krásného po&así.

Vítr je jako armáda táhnoucí polsk%mi rovinami, vítr t#pytících se 
zrcadel a vyle"t!n%ch bot, vítr pochodn!, vítr trojhranné &epele 
mezi dv!ma mo#sk%mi p#ílivy.
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Sartrouville



Továrna se rozr(stá v polích s dom%"livostí rakoviny, posvátné 
hou"tí vyplazuje jazyk, &lov!k otupen% siln%mi v(n!mi je ope#en% 
a &ervené st#echy zívají na slunce v "eplav%ch souhláskách. P(vab-
né r%my kon&í poskakujícím hrá"kem, r%my v uschl%ch stromech 
podpo#í nové sklizn!, poctivé a ohebné r%my vyrostou s m!d!n%mi 
objímkami jako teleskop Svatého Bimbase a vrátí se ve&erním vla-
kem na provlhlém rameni galsk%ch rytí#(.

,eka je p#etí'ená, te&e ve sv%ch znaven%ch "atech, její 'lut% ohyb je 
prora'en blízko mostu Dom(, její o&i pomrkávají v odlesku ví&ek.
Mám t! rád, #eko, d!lá", co má". Nebe m! osv!'ilo kapkou tvé vody 
a p#eká'ky roztrou"ené po tv%ch b#ezích ji nijak neru"í, &lov!k se 
trochu sev#e, p#izp(sobí, nebo* spole&ensk% 'ivot za sebou zane-
chává stopu, vrásku.
Styd!l jsem se, 'e 'iji. Poklekl jsem u nohou 'ebráka. ,ekl mi, 
'e kdybych to ud!lal je"t! jednou, znovu by se vrátil do koloniální 
armády, a jeho pichlavé o&i se smály.

Od nazelenalého úsvitu jsem rozkvetl na podnosech pln%ch #epy, 
seb!hl jsem, Silenko, dev!ta"edesát schod( u kostela. Objímám ho-
rizontální zdi srdce, v"ehoschopného srdce, které odst#ihne mlhu, 
jarní úklid, a já tan&ím, poskakuji, a vy'en!né srdce je v bavlnce 
b#eh(, ve v%parech sv!ta, a já ma'u máslem svou touhu, op!vuji 
plynoucí #eku, symbol v!&nosti.
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Lacloche si schrupnul na louce. A to se nesmí: kdy' se chcete 
vyspat, musíte dojít a' do Claridge. Hejbn!te sebou! a hned p!s-
tí na 'aludek, na uboh% 'aludek, kter% nemá nic, co by proclil. 
A co doklady? Nemáte! To nevíte, 'e je musíte mít u sebe, #íká na-
bub#ele. Nikdo nesmí ignorovat zákon. Nau&ím vás ho, nau&ím vás 
dv! st! sedmdesát tisíc zákon(, ka'd% t%den dva, co' bude trvat 
tém!# dva tisíce "est set let.

Záhon ji#in je ve vyhnanství, zapustil sv(j stín a své radosti v zemi, 
která nikomu nepat#í, záhon za mo#i, refektá# jepti"ek, tlachání 
korálu a granátu.
Je to hlavou, která rozkvetla, hlavou, která pot!"í lidské srdce, hla-
vou, která p#e&nívá horizont, m#í'oví i prérie Yorkshiru.
Je to vítr, co zp(sobuje bou#ku.
Je to hlava, která chytá ryby, lidi, dob#e zabezpe&ené trezory, jen 
díky hlav! vítr zpívá v hluku dub(.
,eka sv%mi ko#eny stoupá k nebi.
,eka se vlévá do mo#e.

Vrhl jsem na Pa#í' svou zn!lou slabiku, hodil jsem kámen do pro-
pasti. M(j k#ik klesl do vody a nezanechal v ní ani vrásku. Slaboun-
ká ozv!na se vrátila do m%ch la&n%ch rukou, slabounká ozv!na plná 
smíchu rozléhajícího se v kurníku.
Byl jsem py"n% jako kohout, jako je strohé oko, jeho p#etékající 
srdce. Ml&el jsem ve stínu.
Kdy' zpívá slavík, sly"íme pouze jeho zp!v. Kdy' nastává ve&er, 
zaprodáváme se na rohu ulice.
Pátrám po své zbloudilé samohlásce.
Manévruji s lodí proti proudu, jako námo#ník v t!'k%ch vodách.
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Na ztichlém b#ehu, ve váhající tráv!, kde si prstem vyklepává" sv(j 
viditeln% rytmus, znechucení z rozko"í sv!ta!, si prozp!vuje komár, 
komár poblázn!n% sv!tlem, komár, kter% popsal sv(j list kolem 
mého nosu, pohyb tvorby.

Kdy' dobré semeno bublá v rákosí Velikonoc, neviditeln% chór ne-
kone&n%ch generací tká bez v%&itek poklidn% sen, ovzdu"í Pelléasu. 
V t!chto místech se ro&n! vylíhnou miliardy komár(. T#i miliardy 
lidí zalid)ují zemi. Ti, kter%ch je nejvíce, se do'adují svého práva 
na slunce.

Mlad% cyklista nata'en% ve stínu rozplétá sple* vlah%ch vln,
ozdobu ticha,
sklí&enost královny Amazonek,
svatební hrob,
incestní kv!t ka"tan(.

Remorkér s velk%m 'lut! nat#en%m komínem, to Gustave Flaubert 
táhne za sebou Oidipa, Ezopa, Foche i Lafleura. Hlásná trouba zdra-
ví Maupassant(v d(m, jeho poni&enou sádrovou bustu, v%v!sku: 
Pokoj k pronajmutí svobodnému mu'i a jeho témbru za devadesát 
centim(.

Bylo prádlo, které se pere, &isté? Byla Evropa v plamenech opravdu 
tak chladná?



Vid!l jsem #eku takovou, jaká byla p#ed deseti tisíci lety. Vid!l jsem 
galské chatr&e, k#iklavé barvy a napajedlo pro pratury v okam'iku, 
kdy se Caesar u Tibery klepal strachy. Vid!l jsem krále v!&ného 
ledu, kter% do"el a' sem, aby ust#elil nohu jedné slavné osobnosti. 
Cítil jsem &lov!ka a slane&ka, cítil jsem ob!ti, zvlhlou mízu, srpy 
ze zlata, uvázal jsem lo-, abych neskon&il v #et!zech královny Om-
falé.
Vydávám drsné zvuky vycházející z #ek, které bych nevym!nil ani 
za "est tuct( Iliad, ó handress athénahioille, p!l jsem p#ed st#íbr-
n%m vozem svého prince vítajícího legie, zlato se dalo pít, st#íbro 
bylo k smíchu a stromy slou'ily k modlitbám.







Opravdov% &ivot 

Pohle-te na snící ruku. Na ruku sev#enou v p!st. Na ruku, která 
sev#ela nep#ítomnost, kdy' se p#átelé rozutekli v husté mlze. Jsme 
tu, my, tví jediní p#átelé, ostrove v Pacifiku, zbab!lí p#átelé, které 
jsi hledal ve dnech pln%ch n!hy, p#átelé, pro n!' jsi uve#ejnil své 
gejzíry.

Kdy' se rozbíjí kámen, stává se, 'e vám úlomky vletí do tvá#e. Kdy' 
se nepozdraví velbloud, v jeho hrbu zraje pomsta a za deset let se 
velbloud uprost#ed pou"t! roz&ílí a cel% náklad svrhne mezi kak-
tusy.

Snící ruka sev#ela kaktusy.

První &lov!k, kter% promluvil, byl génius. Desát% u' pitomec. Dnes 
je ka'dé slovo zav!"ené na háku jako salámy v #eznictví. Dnes stej-
n! jako v&era, pro sebe, a ne pro tuto nesmyslnou v!c, dnes jako 
v&era nad roklí nocí nevíme, co je to strach ze smrti, nehlásíme se 
k n!kdej"ím dn(m, k p#íjemn%m setkáním a patník(m. P#ehlí'íme 
berle.
Snící ruka dosáhla citlivosti kamen(, citlivosti velblouda.
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Edi!ní poznámka

Pro uspo#ádání tohoto v%boru bylo zvoleno chronologické #azení. Jednotlivé texty 
vy"ly postupn! v t!chto sbírkách, v%borech &i &asopisech:
 Reklama a Laborato' jsou ze sbírky Malebolge, Éditions René Debresse, 1934.
 Fale"né d%v!rnosti, Nevermore, Balada o zatoulaném psu, Koncert samoty, 
Pevnost t!la a M!síc v!tr% jsou ze sbírky Pevnost t!la (Solidité de la chair), Éditions 
René Debresse, 1935. 
 Básnická skladba Sartrouville vy"la samostatn! v Éditions René Debresse roku 
1936.
 Báse) Opravdov& #ivot byla publikována &asopisecky v La Bouteille à la mer, 
&. 37, 1936.
 Záhadné barikády a Nep'emo#itelná p'íroda jsou ze sbírky Záhadné bariká-
dy (Les Barricades mystérieuses), GLM, 1937.
 Báse) V"ichni #iví je ze sbírky Nebezpe$í $íhající cestou (Les Périls de la rou-
te), GLM, 1937. 
 Text Síla v!cí z roku 1938 byl publikován ve v%boru Les Barricades mystérie-
uses et autre poèmes, Plasma, 1982.    
 Báse) První kámen je ze sbírky Je to svátek a vy o n!m nic nevíte (C’est la fête 
et vous n’en savez rien), GLM, 1939.
 Básnická skladba Afroditiny trávníky vy"la v La Main à plume, &. 2, 1943.
 Orfeus v podsv!tí, Obrazy, Dobytí Al#írska, Vlna, (trnáct& $ervenec, Vít!z-
n& tanec indián%, Mraky, Strom zp!vák, P'echod Bereziny, Revolta, Hic sunt 
Leones, Absurdní p'ítomnost, (as je jako chobotnice, Hudebníci prostoru, Po-
chodn! a rozmar&n, Alegorie, B&k z Phalaris, Diu Noctuque, Nev!stka, Svobodu 
nebo smrt, Pr%b!h dní, V&"ka zdí, Hrav! zdolávat p'eká#ky, Cesty a prost'edky, 
Království krtk%, Kv!tiny ledu, Cihlová p'í$ka, Dé") a krásné po$así, Toulavá 
báse*, Up'esn!ní, Wanderers of the Dark, Nadaná poezie a Slunovraty jsou ze 
sbírky V&"ka zdí (La Hauteur des murs, GLM, 1947).
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 Text Zahrada je ze sbírky (lov!k a jeho zrcadla (L’Homme et ses miroirs), 
Le Cormier, Brusel 1949.
 Básnická skladba +eky vy"la &asopisecky v Empédocle, &. 7, 1950. 
 Lightning awakes, Za jakoukoli cenu, Svatby, S'ist Zeit! S'ist Zeit!, Vítr oblevy, 
Media vita, Sv!t kolem nás, Gama bod, Prach a roky, Rozko"e války a Mlé$né 
dráhy jsou ze sbírky Sv!t kolem nás (Le Monde qui nous entoure), La Part du Sable, 
Káhira 1951. 
 Básnick% soubor Ob!tní dar vy"el &asopisecky v Le Disque vert, &. 3, 1953. 
 Nevysloviteln& smutek, Zrození a tragédie a Odlesky na hladin! vy"ly &a-
sopisecky v rámci souboru Nevysloviteln& smutek (D’une tristesse ineffable) 
v Les Lettres nouvelles, &. 29, 1955. 
 Zmu$en&, Kvetoucí stezky, Dvacet tisíc mil pod mo'em, Prameny a Outcast 
jsou ze sbírky Chléb, sv!tlo (Le Pain, la Lumière), GLM, 1955.
 Poznámka o protestu proti p%sobení v!tru a vln, Um!ní poetiky, Byst'ina jes-
kyn! #oldné' a Beauty lies in the eyes pocházejí ze souboru Lesk a bída (Splendeurs 
et misères) vzniklého v letech 1955-1956, pozd!ji publikovaného v Débuter après 
la mort, Plasma, 1977. Poznámka o protestu proti p%sobení v!tru a vln, Byst'ina 
jeskyn! #oldné' a Beauty lies in the eyes vy"ly p#edtím &asopisecky v Les Lettres 
nouvelles, &. 55, 1957.  
 Cizincem v cizí zemi, Zlaté rybky, Jako zlod!j v noci, Domitius Ahenobarbus, 
V matném sv!tle, V noci, v které se v"e hroutí a Ve znamení Berana vy"ly &asopi-
secky v rámci souboru Letní kv!t (La fleur de l’été) v Réalités secrètes, &. 3, 1956. 
 Básnick% soubor Spálená zem! byl oti"t!n v italském p#ekladu v Botteghe 
oscure, &. 17, 1956, pozd!ji publikován v Débuter après la mort, Plasma, 1977. 
 Báse) A to v"e je stále jen p'edehra! z roku 1957 vy"la &asopisecky v rámci 
souboru ,ivot, to je vynález (Vivre c’est inventer) v Le Journal des poètes, 1957. 
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