Václav Hrabě – Láska je jako večernice
Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Zavřete dveře na petlice!
Zhasněte v domě všechny svíce
a opevněte svoje těla
vy
kterým srdce zkameněla
Láska je jako krásná loď
která ztratila kapitána
námořníkům se třesou ruce
a bojí se co bude zrána
Láska je bolest z probuzení
a horké ruce hvězd
které ti sypou oknem do vězení
květiny ze svatebních cest
Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Náš život
hoří jako svíce
a mrtví
milovat nemohou

Václav Hrabě - Citová výchova
Poprvé si všimne té dívky co prostojí
celý večer v dešti na nábřeží
Nastydneš!
Při rýsování škrábe první verše
Tyhle blbinky tě živit nebudou
Objeví podobnost holubích křídel a dívčích
rukou a bezzubý bastard
pedagogiky zašišlá zasvěceně:
"A jestlipak jste si něco přečetl o pohlavních
nemocech?"
Líbá ji kolena a slunce do krve odřené
celodenním vandrováním oddechuje
ve vyschlé trávě blízko jejich rtů
to všudypřítomná moudrost
farizejsky zalká

ve falešných terciích
zpocených duet
orazítkovaného a předem ohlášeného
takymilování
"FUJ!"
Tak
den za dnem
stále stejná
svrchovaná slina
moudrosti neomylné
padá
na sny které není možno zpeněžit nebo zaznamenat
do kádrového materiálu
na verše posedlých geniálních vandráků
na holubí křídla a odřené slunce v srpnové trávě
na smutek Ray Charlese poslouchaný poprvé
padá
slinivá moudrost
utišující prostředek
proti všem nebezpečným záchvatům
citu odvahy a opravdivosti
padá
svrchovaná moudrost
prevence proti fantazii
Smysl vašeho života "mladí přátelé"
(Jak potvrdí spěšně i klasikové)
je jasný
jako facka PARDON! ZPĚT!
Jako den:
ŠPEKBUŘT! KOVRKOT! KVARTÝR
A PENZE
Ostatně
"život vás naučí Hošánci"

Jan Skácel – Modlitba za vodu
Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská
Jan Skácel - Píseň o nejbližší vině
Je studánka a plná krve
a každý z ní už jednou pil
a někdo zabil moudivláčka
a kdosi strašně ublížil
A potom mu to bylo líto
a do dlaní tu vodu bral
a prohlížel ji proti světlu
a moc se bál a neubál
A držel ale neudržel
tu vodu v prstech bože můj
a v prázdném lomu kámen lámal
a marně prosil: kamenuj
A držel ale neudržel
a bál se ale neubál
a studánka je plná krve
a každý u ní jednou stál

Jiří Orten - Bílý obraz
Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni
s paletou v ruce kdosi stál.
Sněžilo, sněžilo do jeho malování.
On nevěděl, on maloval
tu nahou zimu, její pevné kosti,
údolí klína, hlubší, nežli chtěl,
a výšku ňader v strmé závratnosti.
Sněžilo na model.
Tu havran zakroužil, ach Bože, co ten chce tu
a odkud přilétá?
Byl štědrý prosinec. Sněžilo na paletu
a prázdná byla paleta.
Ta strašná bezmocnost zmocnit se malování,
jež padá na plátna
a je jak bílý sníh, jenž neví, neví ani,
proč padat má!
Ta strašná bezmocnost zastavit prchající!
Zeslábla ruka tvá,
jazyk máš svázaný a nedovede říci
tomu, co roztává:
Ó věčné proměny, taje vše utajené,
ó věčné proměny, až rozplynou se v sníh,
kde bude duše má, kde bude, v které ženě
a v kterých závějích?
Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni
s paletou v ruce kdosi stál.
Sněžilo, sněžilo do jeho malování.
On nevěděl, on maloval.
12. XII. 1939

Jiří Orten - Černý obraz
Marně lomcují opratě,
bič bije vzduch,
neuhodí tě, nemá tě,
marně lomcují opratě,
odkud odešel Bůh.
Kam šel? On jenom ví to, kam,
šel za cosi se bít,
dát vítr mlýnským lopatám
a šel a šel, on sám ví, kam,
šel do své lásky vbit.
Je jinde, jak to neříci,
jednou se vrátí snad.
Hle, pomatení biřici
jdou bohaprázdnou ulicí
životy zhasínat.
18. VI. 1940.

Karel Kryl - Lilie
Než zavřel bránu, oděl se do oceli a zhasil svíci,
Bylo už k ránu, políbil na posteli svou ženu spící,
/: spala jak víla, jen vlasy halily ji,
Jak zlatá žíla, jak jitra v Kastilii,
Něžná a bílá jak rosa na lilii,
Jak luna bdící.:/
Jen mraky šedé a ohně na pahorcích - svědkové němí,
Lilie bledé svítily na praporcích, když táhli zemí,
/: polnice břeskné vojácká melodie,
Potoky teskné - to koně zkalili je,
A krev se leskne, když padla na lilie kapkami třemi.:/
Dozrály trnky, zvon zvoní na neděli a čas se vleče,
Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče,
/: s rukama v týle jdou vdovy alejemi,
Za dlouhé chvíle zdobí se liliemi,
Lilie bílé s rudými krůpějemi trhají vkleče.:/

Karel Kryl – Morituri te salutant
Cesta je prach
A štěrk
A udusaná hlína
A šedé šmouhy
Kreslí do vlasů
A z hvězdných drah
Má šperk
Co kamením se spíná
A pírka touhy
Z křídel Pegasů
A z hvězdných drah
Má šperk
Co kamením se spíná
A pírka touhy
Z křídel Pegasů
Cesta je bič
Je zlá
Jak pouliční dáma
Má v ruce štítky
V pase staniol
A z očí chtíč jí plá
Když háže do neznáma
Dvě křehké snítky
Rudých gladiol
A z očí chtíč jí plá
Když háže do neznáma
Dvě křehké snítky
Rudých gladiol
Seržante písek je bílý
Jak paže Daniely
Počkejte chvíli!
Mé oči uviděly
Tu strašně dávnou
Vteřinu zapomnění
Seržante! Mávnou
A budem zasvěceni
Morituri te salutant
Morituri te salutant

Tou cestou dál
Jsem šel
Kde na zemi se zmítá
A písek víří
Křídlo holubí
A marš mi hrál
Zvuk děl
Co uklidnění skýtá
A zvedá chmýří
Které zahubí
A marš mi hrál
Zvuk děl
Co uklidnění skýtá
A zvedá chmýří
Které zahubí
Cesta je tér a prach
A udusaná hlína
Mosazná včelka
Od vlkodlaka
Rezavý kvér
- Můj brach
A sto let stará špína
A děsně velká
Bílá oblaka
Rezavý kvér
- Můj brach
A sto let stará špína
A děsně velká
Bílá oblaka
Seržante
Písek je bílý
Jak paže Daniely
Počkejte chvíli!
Mé oči uviděly
Tu strašně dávnou
Vteřinu zapomnění
Seržante! Mávnou
A budem zasvěceni
Morituri te salutant
Morituri te salutant

Josef Kainar – Stříhali dohola malého chlapečka
Stříhali dohola malého chlapečka
kadeře padaly k zemi a zmíraly
kadeře padaly jak růže do hrobu
Železná židle se otáčela
Šedaví pánové v zrcadlech kolem stěn
Jenom se dívali Jenom se dívali
Že už je chlapeček chycen a obelstěn
V té bílé zástěře kolem krku
Jeden z nich Kulhavý učitel na cello
Zasmál se nahlas A všichni se pohnuli
Zasmál se nahlas A ono to zaznělo
Jako kus masa když pleskne o zem
Francouzská výprava v osmnáctsettřicetpět
Vešla do katakomb křesťanské sektičky
Smích ze tmy do tmy a pod mrtvý jazyk zpět
Je vždy kus masa jež pleskne o zem
Učeň se dívá na malého chlapečka
jak malé zvíře se dívává na jiné
Ještě ne chytit a rváti si z cizího
A už přece
Ráno si staví svou růžovou bandasku
Na malá kamínka Na vincka chcípáčka
A proto učňovy všelijaké myšlenky
jsou vždycky stranou A trochu vlažné
Toužení svědící jak uhry pod mýdlem
Toužení svědící po malé šatnářce
Sedává v kavárně pod svými kabáty
Jako pod mladými oběšenci
Stříhali dohola malého chlapečka
Dívat se na sebe Nesmět se pohnouti
nesmět se pohnouti na židli z železa
Už mu to začlo

František Hrubín – Srpnové poledne
Živote, postůj, já jsem tvůj,
mám ústa, oči, noc a řeku,
miluji, vidím, hořím, teku,
radostem pláč svůj obětuj,
na čelo polož vrásku k vrásce,
mé rty dej nocím, smrt mou lásce!
Živote, postůj,
tohle je jistě ta chvíle chvil,
všechno, co jsem do tebe zasil, všechno, pro co jsem žil,
pro tuhle chvíli zrálo - živote, postůj tedy,
všechno vidím jako poprvé, jako naposledy.
Živote, postůj,
tohle je jistě ta chvíle chvil!
Teď musíš stanout!
Kdyby ses pohnul, čím bych dál žil?
Živote, postůj,
dám ti všechno, celou svou bytost,
postůj, máme poslední příležitost!
------Živote, díky, žes nestál!
Z každé chvíle se rodí tisíce nových chvil.
Kdybys byl stanul, byl bych mrtev, nebyl bych žil.
A žiji jen proto, že jsem nikdy a nikde neměl stání.
I ona chvíle pukla žárem, díky, žes nestál, díky ti za ni!

Ivan Martin Jirous – Magorovy labutí písně (ukázka)
Víš ty Bože vůbec o mně,
žes mě zavřel v tomhle domě?
Vzpomeneš si někdy na mě,
jak tu sedím v hnojné jámě?
Stvořils vavříny i oměj,
co z toho jsi schystal pro mě?
Odsoudils mě k marné slávě
nebo pojdu někde v slámě?

S kůží v ruce Bartoloměj
pokorně Tě prosím Pane:
Už mě nenech vězet marně
v Leviatanově tlamě.

Na Mírově jsem makal v kapli.
Když teďka po čtvrtý mě lapli,
šoupli mě dělat do kostela
a v klášteře je moje cela.
Ptám se Tě, Pane, vážně zcela,
ač trochu s potlačeným smíchem:
Nechceš mě nakonec mít mnichem?

Svět se připravuje k střetu,
já v kostele plném skřetů
třímám autogenu plamen.
Je to plamen pekla Pane?
Osvoboď mě od něj. Amen.

