
Večerní paprsky 

Prolog 

Zapadne slunce, opustí kolonii. 

Svit pochodní omítne stěny Starého hradu, 

modrá světélka vybublají z bažiny, 

zář skřetích ohňů přilepí se na hory, 

jeskyně promítne silácké zápasy 

pro potěšení hostů novotáborské krčmy. 

 

Dokud Bariéra nestrhne černé sukno 

a na pár chvil nás nevrhne do modrého dne. 

 

Já, osamělý bard, naladím loutnu 

a vydám se své trudné písně pět. 

 

*** 

 

Starý tábor – tržiště 

Zatahuje se obloha nad hradem a vysvítají hvězdy, 

hlídky vracejí se z cesty 

a Starý tábor se schází k aréně 

na večerní představení. 

 

Ale já, potulný pěvec, 

pěju sloky prázdnému tržišti, 

poslední posluchač odešel při mé písni o kráse dívek, 

ani jsem nepostřehl, že zmizel. 

 

Pak slétlo tělo ze střechy nad tržištěm, 

poznal jsem v něm svého posluchače, 

na ruce jsem mu ještě našel 

 



vyryté dva články plotů 

a obrázek dívky 

v dlani. 

 

*** 

 

Na okraji Bratrstva 

Zde večer je již noc, 

pod štíty stromů ve stínech 

se protkávají páry z bažin 

s mlhou kouře. 

 

Záclona ještě před závěsem. 

 

Nevidíš na krok a bludičky tě lákají do močálu, 

těžko je rozeznat od kouzelných lamp, 

tak se díváš po žhnoucích kamíncích oharků, 

dorazíš ke kruhu a přisedneš si. 

 

A já, trubadúr zpod Bariéry, 

když si také fouknu, 

přestávám zpívat a začínám vyprávět. 

"Spáč s vámi!" 

 

*** 

 

U jezírka s krčmou 

Vlnky chňapají bílý svit měsíce, 

z krčmy se doléhá jen slabý sten, 

i já chňapu – chytám pro písně slova, 

a i ona sténají jen. 

 



A rolníkům padla, 

vrací se z rýžového pole 

bahno se jim leskne na nohou, 

sotva se vlečou, sotva jít mohou. 

 

A klatý oheň nechce chytit. 

Jen pár jisker, rudých vrstevnic na chroští, 

dokud si nepomohou trochou kořalky, 

vždyť stejně se s ní chtěli jen zahřát. 

 

Pak si mě konečně všimnou 

a ptají se co tu dělám. 

Řeknu, že píšu básně, 

o Novém táboru. Jaký je. 

 

„Tak napiš o tom, 

jak se všechno zastavilo v kruhu.“ 

Řekne mi jeden a druhý: 

„O tom, že další den bude stejný 

 

jako ten dnešní, a i ten včera.“ 

„Že sice skončí a začne u jezera, 

ale že v poli budeme máčet boty 

nebo s krumpáčem mlátit do skály.“ 

 

„Napiš, že když končí jedno úterý, 

už se bojíme dalšího,  

protože to máme šichtu v dole.“ 

„Napiš, že jsme závislí na dobrém spánku.“ 

 

„A taky na vlastním zdraví!“ 

„Napiš, že veš, kterou ráno vytáhneme, 



se nám večer do vlasů vrátí!“ 

„Napiš, že všichni jsme proklatí!“ 

 

„Napiš, že jsme na tomto místě, 

že jsme tu byli včera, že budeme tu zítra. 

Že smrt tu čeká na každého z nás, 

že zemřeme – právě tady.“ 

 

*** 

 

Epilog 

Nejdřív vrhaly hory stín 

a vykrajovaly prostor pro paprsky. 

Pak sloupy světla mířily na oblohu 

a teď jsou pryč. 

 

Já, potulný pěvec, 

bloumám s nepořízenou. 

Tu zastaví mě starý nekromant a říká: 

„Přijď do mé věže. Již dlouho neslyšel jsem básně.“ 

 

Já naladím loutnu a 

vydám se za ním. 


