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I

Tento věnec kladu kolem skrání

těm, co v strázní plném žití

za nadějí si jdou bez váhání

a zlem nedají se otráviti

Je to těžké nepodlehnout věru

ale jde to, což nám ukazují

jak majáky ve večerním šeru

když kolem nich lodě v bouři plují

Kde lze hledaT zdroje naší spásy?

Ne, není mi vzorem ten, co kvílí

naříká a stále rve si vlasy

Jdu natrhat vavřín nebo kvítí

za to, že mi dal kus vnitřní síly

každému, kdo nedbá vlků vytí



II

Každému, kdo nedbá vlků vytí

dostane se od nich pohryznutí

když nehodlá s nimi v řadě jíti

tak, jak mocná většina ho nutí

On však ví: Ta bolest stojí za to

aby stál za tím, co proň je pravda

aby bránil to, co je mu svato

byť záminku k pohoršení zavdá

To dík tobě, zvláštní samoroste

dějiny se směrem k dobru hnuly

Za jeho ochranu všichni proste

Zaslouží si vskutku díků vzdání

kdo vzepře se bezohledné zvůli

kdo proti lži, ač sám, pravdu brání



III

Kdo proti lži, ač sám, pravdu brání

často ale potáže se se zlou

a ze spárů nic ho nezachrání

Jak smířit se s tou myšlenkou vlezlou?

Od toho tu jsme my všichni další

a je naší svatou povinností

pomoci mu v boji proti falši

když se první za nás slova zhostí

Važme si těch, kdož se obětují

Ač jsou skromní, náleží jim sláva

Bez nich špatné jako plevel bují

Jako hvězda do temnoty svítí

a nadějí pro všechny se stává

kdo se umí zlobě postaviti



IV

Kdo se umí zlobě postaviti

ten je tady vždycky ve výhodě

Podlou ránu spolehlivě chytí

Plave si tu jak ryba ve vodě

Ale hlavně když na druhé myslí

a svou dobu tlačí do normálu

není v noře zalezlý jak sysli

potom zaslouží si naši chválu

Přiznávám se, že jsem toho dalek

abych věděl si vždy ve všem rady

a té výzvy bych se asi zalek’

Obávám se pozvednout svou píku

a Jak don Quijote jít do té vády

Nejsem z rodu chrabrých bojovníků



V

Nejsem z rodu chrabrých bojovníků

Jsme jen sveřep trochu napřímený

Skláním hlavu, pochoduji v šiku

abych o ni nebyl ukrácený

Vím už, co se platí za odvahu

Vím už, jak se tady platí daně

Vím už, jak strach podvazuje snahu

a co stojí žít tu odvázaně

A jsou chvíle, kdy nic není jisté

Ptáš se, k čemu srdce, k čemu hlava

a vše za klid klidně dali byste

Čím víc od svých vzorů jsem já jiný

čím víc se mi síly nedostává

tím víc kladně cením smělé činy



VI

Tím víc kladně cením smělé činy

čím víc za ně odvážlivec platí

čím víc buší do něj svoje klíny

čím víc snů mu jako popel vrátí

Přesto on dál za světlem se vine

Pryč, jen pryč ze skutečnosti šeré

Nevzdává se, chce to míti jiné

Sází vše: Buď prohrá, nebo bere

Pochodni podoben v čele kráčí

a doufá, že přišla jeho chvíle

které pak dá, co mu síly stačí

A když padne, padne beze vzlyku

Dal, co mohl, pro své jasné cíle

Proto říkám svoje slova díků



VII

Proto říkám svoje slova díků

abych vzdal hold té nezištné práci

která jde a bez frází a křiku

pro dobré se třebas zakrvácí

Matka dětem, otec pro rodinu

děti pro rodiče a tak dále

Jen dík práci vím, že nezahynu

a zachovám své království malé

Slova nejsou nic, když se nekoná

a lidi si jenom slovy hrají

a myslí si, že vše řeší ona

Proto díky za ty dcery, syny

kteří vždycky jdou a udělají

když nemá se k tomu nikdo jiný



VIII

Když nemá se k tomu nikdo jiný

musíme my, co zůstali jsme stranou

NIc tu neděje se bez příčiny

Je to na nás. Není na vybranou

Když, tak půjdem do té první řady

Prosím, zvesela, ač v plné polní

Starosti si vezmem do parády

dokud se nálada neuvolní

PLakat, či smát se nastejno váží

Morous navíc obtěžkán je splínem

S radostí líp se jde pod bagáží

Raději o to, co třeba, míti péči

Lepší je věřit, že nezahynem

než dbát na poraženecké řeči



IX

Než dbát na poraženecké řeči

mnohem lepší je přec něco dělat

Radost z díla bývá o to větší

že jím odstraní se všechen nelad

Nač je dobré mlátit prázdnou slámu

Proč v tom běhat jak veverka v kleci

Nač semílat kdejakou zlou fámu

když je tolik jiných, lepších věcí

Ne růžové, ale černé brýle

je dnes u nás převeliká móda

na nose si nosit pošetile

Tak sní marně, že dá světu fleka

a myslí si, že ten se mu poddá

když se každý na celý svět vzteká
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Když se každý na celý svět vzteká

nemůžem se spolu míti rádi

Bližní pro nás není za člověka

když nám druhý bez výjimky vadí

Zlostný v každém vidí nepřítele

Nic pěkného kolem něho není

Uvězněn je v neprodyšné cele

svého zuřivého naladění

Myslím, že je lepší předpokládat

že ne všichni chtějí ublížiti

než o každém to nejhorší hádat

Tak důvěra nedůvěru předčí

a pradávná pak zkušenost dí ti:

Spíše nám všem řešit problém svědčí



XI

Spíše nám všem řešit problém svědčí

než nadávat na prohnilou vládu

Každý na svém místě se osvědči

Každý ať sám nese tu svou kládu

Každý břímě nese na rameni

Každý může kárat jenom sebe

Před tíží tou uhnouti kam není

a když, druhý trpí místo tebe

Smiř se s tím, že táhneš žití káru

BUde to tak, dokud budeš tady

Naštěstí víš: Nejlíp jde se v páru

Copak? Copak? Duše tvá si stýská

že si vůbec neví žádné rady?

Potíž zdá se být bez východiska?
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Potíž zdá se být bez východiska?

Vypadá, že není k vyřešení?

Zlobí pořád jak zadřená tříska?

Věz, že hrnec bez poklice není

Na každou hlavu se klobouk najde

Na každou díru je po záplatě

Těžký den skončí, až slunce zajde

a i ty se budeš mít zas zlatě

Budu teď mluviti na rovinu

Naděje umírá nejpozději

NIkdy to nevzdávej, milý synu

Stále platí pravda odevěká:

Příští dny teď na tebe se smějí

Rozhlédni se, a údiv tě čeká
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Rozhlédni se, a údiv tě čeká

Všechno černé má i líc svůj bílý

Ohonem den vrtí, třebas štěká

Nešťastné se střídá šťASTNOU CHVÍLÍ

pOLOPRÁZDNÁ ČÍŠ JE POLOPLNÁ

cHLÉB JE KŮRKA, ALE TAKÉ STŘÍDA

vÍTĚZ JÁSÁ, PORAŽENÝ KLNA

vESELÉ SE SMUTNÝM SE VŽDY STŘÍDÁ

pO NOCI VŽDY VYJDE SLUNCE JASNÉ

vŠECHNA TRÁPENÍ MAJÍ SVÉ MEZE

A KAŽDIČKÝ POŽÁR JEDNOU ZHASNE

zOUFALÝ JSI, NÁLADA JE NÍZKÁ

V MOČŮVCE PO BRADU SKORO VĚZE?

hLE, CESTA VEN Z TRABLŮ JE UŽ BLÍZKÁ
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hLE, CESTA VEN Z TRABLŮ JE UŽ BLÍZKÁ

tO SI STÁLE ŘÍKEJ DENNODENNĚ

vĚŘ, ŽE POŘÁD NA ČASY SE BLÝSKÁ

A ŽE VYHRÁNO JE VÍCEMÉNĚ

kAŽDÁ CHVÍLE V SOBĚ CHOVÁ KLÍČEK

sKRYTÝ KLÍČEK K SVÉMU ROZLUŠTĚNÍ

jEN TAK VYJDEŠ VEN Z OSUDU KLIČEK:

nEmysli si, ŽE ŘEŠENÍ NENÍ

nEUSPĚJE, KDO PODLÉHÁ STRACHU

nEUSPĚJE NIKDO, KDO SE BOJÍ

MÍSTO SMÍCHU MÁ SLZ JAKO HRACHU

kDO NA DRUHÉ MYSLÍ BEZ USTÁNÍ

TOMU ZA VÍTĚZSTVÍ V ŽITÍ BOJI

TENTO VĚNEC KLADU KOLEM SKRÁNÍ
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TENTO VĚNEC KLADU KOLEM SKRÁNÍ

KAŽDÉMU, CO NEDBÁ VLKŮ VYTÍ

kDO PROTI LŽI, AČ SÁM, PRAVDU BRÁNÍ

kDO SE UMÍ ZLOBĚ POSTAVITI

nEJSEM Z RODU CHRABRÝCH BOJOVNÍKŮ

tÍM VÍC KLADNĚ CENÍM SMĚLÉ ČINY

pROTO ŘÍKÁM SVOJE SLOVA DÍKŮ

KDYŽ NEMÁ SE K TOMU NIKDO JINÝ

nEŽ DBÁT NA PORAŽENECKÉ ŘEČI

KDYŽ SE KAŽDÝ NA CELÝ SVĚT VZTEKÁ

SPÍŠE NÁM VŠEM ŘEŠIT PROBLÉM SVĚDČÍ

pOTÍŽ ZDÁ SE BÝT BEZ VÝCHODISKA?

rOZHLÉDNI SE, A ÚDIV TĚ ČEKÁ

hLE, CESTA VEN Z TRABLŮ JE UŽ BLÍZKÁ
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