


radba šedých mrakù na tmavém nebi ponuøe kvete
Zeleò stromù, bìl kvìtù a smích v oèích dítìte
Jen slyšte, teï život sám pøíbìhy vypráví
Teï, když kosa let náhle zamíøil do trávy
Ševel vod støíbrozlatých ošeptává kameny
Kráèím jasnostinným lesem, dýchám vzduch plamenný



 

ísteèky stromù padají 
jak ztracené penízky 
na úsmìvu mi cinkají 
když kráèím remízky 
a zlato s vìtví padá 
 
Nad kopcem tìžknou høbety mrakù 
závoje sluneèních paprskù mizí 
a nad pìšinou vidím letìt straku 
do svìtù, co zdají se tak cizí 
tak vzdálené, jak Èas sám 
 
Šumivý listopád laská mé oèi 
jen tak stojím dojatý tou krásou 
zarudlý vodopád Slunce otoèí 
nic se nebojím, prodchnutý láskou 
k Životu 



tmavý koberec listoví padla bota tìžká 
výkøik zmrazil vìtvoví, zasténala pøezka 
zasupìl èerný kùò, mocnì hrábl kopytem 
sychravá mlha bílá halila chladnou zem 
pøízraèný les a pøízraèný dusot 
nadìje štvaná párem tìžkých bot 
mrazivé zlo opanuje nenávist studená 
smrtící kouzlo dechem èerným znamená 
èerný spánek, jen chladivá smrt 
už žádný vánek nevstoupí v hruï 
dávného krále z dávné povìsti 
posla zkázy, nemoci a neštìstí 



ítr vysušil mou tváø 
A zaryl se do ní vráskami 
Nedbale zhasil oèí záø 
Zapomnìl na moje laskání 
A krutì štípe do prstù 
 
Nad hlavou pøejasná nebesa 
Mraky vyfoukané do dáli 
Zoufale volají do lesa 
Vzpomeò jak jsme se poznali 
Kdesi v temném hvozdu 
 
Nad strništi skuèí meluzína 
Z mého nitra dlouhý vzdech 
Smutná únava nikdy neusíná 
Otevøená jak vìtru dech 
Na šírých pláních lysých hor 



 

èasech dávných, šerých, 
my pod hvìzdami tanèili 
na pavuèinkách vetchých,  
náš smích v rosu pad, na chvíli 

 
Jak líbezný byl tvùj hlas 
ach, Nimrodel, má lásko bílá 
v listí se tøpytil zlatý vlas 
mé srdce žalem zpívá 
kam padla slova šeptaná 
  
V lukách svìží trávy my poznávali svìt 
v bìlosti kvítí simbelmynë my chtìli posedìt 
ach, Nimrodel, má lásko bílá 
nad vodopádem nebe svítá 
 
Šedou plachtu vítr vzdouvá 
ten, který èechrával koruny stromù nad námi 
mé touze hradby bourá 
vracím se pro tebe, lásko má, obklopen vlnami 
ach Nimrodel, má lásko bílá 
kam zmizelas, vodopád smutnì zpívá 



tromy se sklánìjí 
nad pokosenou trávou 
šumí teï s nadìjí 
a se zelenou barvou 
se vesele zasmìjí 
 
V podveèerním zamyšlení 
køik sokola pro�al šero 
a když sluníèka øeøavìní 
mezi stromy odumøelo 
les znìl zvuky veselení 
 
Lesní královna slaví 
Další veèer pod hvìzdami 
a najednou se tmavý 
hvozd svìtlí cestami 
 
Tam putuje slièný lid 
Kdo chce, najde veselí 
Kdo chce, najde klid 
 



astelové stíny soumraku 
rozechvívají uslzené oèi 
jen nebesa plná pøízrakù 
krvaví odvìkými stíny noci 
a Slunce tiše vychládá 
 
Vítr dopìl podzimní chór 
i lkaní mokrých vrb již zešedlo 
uvadlý leží trávy stvol 
k obrazu svítání usedlo 
a teplo rychle vykrádá 
 
Pobledly tváøe hvìzdných mrakù 
v ochablém šeru živé bezmoci 
vztažené jsou ruce žebrákù 
ke hvìzdám, jimž už není pomoci 
jasnì záøily zamlada 
 
Tak èeká osamìlý tvor 
až jedinkrát jej pohltí svìtlo 
víly prchnou z úboèí hor 
ve tváøi utrpení odkvetlo 
zamrzá krásná zahrada 
v záplavì bìlostné nádhery 



aleidoskop šedých ornamentù 
prosvítá katedrálou modré duše 
svìtíce pìt vzácných momentù 
co šplíchají na srdce barvu tuše 
 
Kámen po kameni obracím 
posílám úsmìvy kouskùm mechu 
z plamenù oèi vytrácím 
høeji své srdce v draèím dechu 
 
V zlatorudém oceánu samoty 
proplouvám bezbøehými tichy 
tìším se z bledì lidské slepoty 
jen jasný život je tak lichý 



paprscích podzimního Slunce 
vyhøívám perutì svých snù 
víøím zlatého prachu unce 
pøichází konec krásných dnù 
a stíny se neúprosnì dlouží 

 
  Na modrošedých nebesích 
  vánek beránky prohání 
  doubravou lehce zvoní smích 
  naslouchám stromù volání 
  pøekrásný smutek se duší plouží 
 
  Obzor zastøel závoj mlhavý 
  šum podveèeru pìje horami 
  krajem stoupá pøíliv krvavý 
  kapky deštì po listí vyzvání 
  tam, kde život sám hovoøí 
  o zpìvu, smíchu a tanci se smrtí 

 



tojím sám v poli 
hory okolo se svírají 
bez listí jsem, holý 
lidské hlasy ve mnì zmírají 
 
Stíny mrakù jak ostrovy 
ve sluneèním oceánu 
snad pøijde èas mé obnovy 
snad zase nìkdy povstanu 
 
Mùj stín se dlouží 
vítr vyje ve vìtvích 
po šeru toužím 
a� skonèí radostný smích 
 
Tichý zvláštní strom 
beze stínu, beze jména 
bije do mì hrom 
mé oèi jsou vodní stìna 



ítr prohání spadané listí 
po prázdných ulicích rána 
meluzína pochmurnì si sviští 
nad stromy køièí vrána 
a vítá nový tichý den 
 
Lehounké šumìní deštì 
pøichází s bledým úsvitem 
kolikrát vdechnu ještì 
vùni rána se šedým pøísvitem 
rozpustím v srdci èerný sen... 
 
Ševelení stromù utichá 
ranní mlha cestièkami kráèí 
jantar na kmeni zasychá 
a na povadlém bodláèí 
rozkvétá namodralý len 



 

edomodré hebké ruce mrakù 
hladí mou mokrou tváø 
koukám vstøíc moøi èervánkù 
vdechuji zlatou záø 
a listí mi rudne ve vlasech 
 
Pod jabloòovou vùní postávám 
høejivé slunce zapadá 
když kouzlem šumu ticho otvírám 
v srdce mi zpívá zahrada 
zahrada úsmìvù 
a tisícleté ticho 
 



anèíme po loukách plných rosy 
zakletí v jediné vzpomínce 
slyšíme nad námi zpívat kosy 
házíme smutky do zlaté mince 
a platíme, platíme životu 
 
Ze stromù padá šustot listí 
vstøíc napjatým pavuèinám nebe 
tam vítr zvesela si sviští 
žijeme tady jen pro sebe 
pro tichou, tichou samotu. 



hloubi mé duše promlouvají 
pocity hudebníkù jiných staletí 
nejsem to já, kdo vede mou ruku 
aby psala, jak doznívají 
struny v srdcích jako prokletí 
èlovìka, co nemá ani kousek zvuku 
 
Šedošedý den mi drnká na duši 
mé oèi se mhouøí únavou 
a jediný zvuk slyším poøád 
hustá krev ve spáncích mi buší 
a jak protéká hlavou 
vesmír dostává nový øád 
 
Žiju myšlenkou, co dávno už zemøela 
stínem úsmìvu nakresleném na tváøi 
ale vevnitø je smutek vodopádu 
kdysi dávno potkal jsem andìla 
a od té doby mé oèi nìkdy záøí 
v pustých krajinách listopadu 



 

aslouchám øeèi vìtru v korunách 
útržky slov s listím padají 
rudá krev se roztéká po runách 
v kameni vyrytých potají 
sladké, sladké je snìní 

 
Když sním o divukrásných údolích 
s blankytným závojem z nebe 
tesknì se vznáším po hnìdých polích 
diamant mi pøipomíná tebe 
pøíliš krásné je snìní 
 
Mraèná opona zatáhla nebe 
poslední paprsky pohladily tváø 
vítr co høál mùj úsmìv teï zebe 
zahoøkle cítím jak krásný to byl lháø 
sliboval kuropìní 
    a pøišla 
      tichá 
        deštivá  

          Noc 



tíhlé kmeny topolù 
Žalostnì praskají ve vìtru 
Jenž fouká do stvolù 
Písnièku mrtvého kabaretu 
Chmurnì se táhnou veèery 
 
Rezavì vybledlá tráva 
V táhlém skuèení meluzíny 
Tichounký šepot vydává 
Nevzhledný je obraz zimy 
Bez bìlostné nádhery 
 
A ani slunko zpoza mrakù 
Nevykreslí úsmìv na mou tváø 
Ani krásné chvìní èervánkù 
Nenavrátí jasnou, milou záø 
Tak tìžké je být veselý 
 
Tolik jizev na srdci 
Zpívá o harfì a o strunách 
Na které hrají vrabeèci 
Ukrytí vysoko v korunách 
Tìch nejvzácnìjších vzpomínek 



latorudý rozbøesk èeøí høbety vln 
    pohoøí mrakù klesá za obzor 

za mými zády šeptá vítr z dun 
   pøináší støíbro vláhy, déš� od hor 
   do soli Stojezeøí 
 
   Jasné šíchory vln v duši šeptají 
   køik osamìlých rackù zní nad vlnami 
   tichým kouzlem okamžiku dech jen zatajím 
   stojím na vrcholku veliké tsunami 
   a srdce, srdce rychle tepe 
 
   V kalužích mìlkého svìtla útes plá 
   v cizí kraj prchla šedivá oblaka 
   nad pastvinou oèí kadeø vlasù vlá 
   a probouzí vìky starého tuláka 
   ze snìní v pøíšeøí 
 
   Rozboøenou citadelou bríza zpívá 
   modré nebe pro�ala hvìzda planoucí 
   v tichém koutku osamìní se skrývá 
   jas, radost a pøekrásný smích nehynoucí 

 



 

emná zeleò stromù 
            které se koupají 
           ve vlnách svìtla Mìsíce 
     barví stíny domù; 
     trávou se zmítají  

nárazy noèní vichøice 
Ó vznešená Noci 
bouøe a blesky mi chybí 
žiji nádhernou mocí 

   mlhavý dech se mi líbí 
   krásnì dává teplo svìtu 
   Vesmíre nad mou hlavou 
   tìžce tepeš dechem vzduchu 
   však zuøivým pohledem smetu 
   co køièelo únavou 
   v hodinì dávných duchù. 



ežíme u jezera tichých vod 
zajati chvilkou štìstí 
koukáme na žíøící zlatý bod 
jediné blízké hvìzdy 
a hladina je mrtvá jako sen 
 
Procházíme vesmírnými labyrinty 
naše oèi navždy jsou ztracené 
úsmìv zamrzl na tváøích s hyacinty 
smaragdy, tak krásné, tak bezcenné 
zas uprchl další pøekrásný den 
 
Rosou zdobené lístky zlatých stromù 
probouzí k životu spící srdce 
duní hlasy tisícù krásných zvonù 
zapomnìli jsme, život chutná trpce 
nemùžeme se hnout tam ani ven 



 

odní víla se smìje 
kousek od mého srdce 
dlanì mé šálek høeje 
a vítr vane prudce 
dunou z pouštì, kterou polykám 

 
I mrtví z hrobù vstali 
pro potìchu ze žití krás 
do tance se náhle dali 
když zpívali, cítil jsem mráz 
úsmìv se steskem jako drahokam 

 
Zelené smaragdy pro potìchu oka 
tichý úsmìv na zahøátí duše 
západ rudého Slunce skoøici fouká 
nese z vìkù starých kartuše 
z nich studnice pøátelství odmykám 



e vráskách kmene úsmìv ukrývám 
hledím ze záplavy listí 
souznìní v duši tvé otvírám 

svou šelestivou písní 
 

Opíráš se o mé tìlo 
já stíním tvoji tváø 
listoví se zachvìlo 
tvùj úsmìv krášlí záø 

 
Hledím na milence pode mnou 
a tiše se na nì usmívám 
nìkdy pøijdou, nìkdy odejdou 
støežím je a zakrývám 

 
Na Mìsíci, na Slunci, ve svitu hvìzd 
s vìtrem tanèím, sladce zpívám 
skrývám dùvìøivou lidskou èest 
v bouøích, dešti lásky hlídám 
svými vìkovitými rameny 
proháním beránky po nebi 
kdo pøijde teï, kdo pøijde sám 
odehnán, samoten a nepozván? 

 



øevrácené vozy hoøí 
po zemi teèou proudy rudé 
obloha blýská bouøí 
všude je plno temné krve 
 
 
Úvozem kráèejí fantastické stíny 
V patách válce supi obchází 
Krev na marodérské dýce od hlíny 
Vojska supi lidští provází 
 
 
Tichá bojištì, sladký van 
Pomalý rozklad mrtvého snu 
Na pole pøišel morový pán 
Lupièùm krátí spìchání dnù 
 
 
Vzrostlé lány obilí 
Kosila tu bledá útlá paní 
Lidské dìti se tu pobily 
Málo jen nedohlédlo na ni 
 
 
Slunce zmizelo za sloupy kouøe 
Šarlatová obloha, nachový obzor, pole rudé 
Zaplálo, zemøelo neštìstí, hoøe 
Zemì spálená, to� vše, co po nich zbude 
 



ramínek sluneèního paprsku  
veplouvá otevøeným okénkem 
a víøí zlatistá zrnka prachu 
plamínek lampy vyprskl 
a zahnal stíny strachu 
 
Malounká záplava Slunce 
lehounce otírá starý stùl 
jen knihy se topí v temnotách 
v tìch, co tryskají z mého srdce 
každým krokem v èerných šlápotách 
 
Pøehlížím zaprášené cestopisy 
a pohledem spoèívám na jediném paprsku 
tak tichý, jako milý spoleèník 
je se mnou - dnes, jako kdysi 
na stìnì hladí starý pøevleèník 
 
Malý proud svìtlého jasu 
doputoval k šeré zdi 
zachvìl se, pohasl a odešel 
sedím, vzpomínám jeho krásu 
poledne se promìnilo v podveèer 
jednou za rok ve stejný podveèer 



ech ztraceného jitra 
vychází z prsou mých 
ze zamrzlého nitra 
zbyl sežehlý jen vích 
a rosa na tváøích 
 
Horizont pøikrytý mraky 
chvìje se zlatorudým pøílivem 
pøitahuje moje zraky 
starou myšlenkou skálu rozbijem 
a nebe se spojí se zálivem 
 
Vstøíc šeru dávných vzpomínek 
obracím oèi jasné 
tu a tam kmitne ohýnek 
kde cosi bylo krásné 
jednou blikne... a zhasne 
 



tovky let minuly od dob, kdy mocní pánové tøímali v rukou meèe. 
Zapadlé dávnem jsou zpìvy hudcù, rozverní trubadúøi již nechodí 
zelenými úvozy. Na jejich loutny usedly závìje prachu, stejné jako 
ty, co zdobí šperky krásných paní. Dávno mrtvá je krása, která 
probouzí úctu a dává romantické sny mladým duším. 

 
Dnešní vìk se utápí v oblacích èerné mlhy, spìchu a šedi. 

Kdo si dokáže najít by� jen malou chvilku na odpoèinek, smích, na 
posezení pod korunami stromù? Kdo se potìší pohledem na pestré 
barvy obleèení, náhlé zazáøení oèí nebo zázrak úsmìvu? 

 
A pøece i dnes se najdou takoví lidé, S úsmìvem procházejí 

šedivými mìsty i zbytky lesù, paní obleèené v sametová roucha a 
šperky, pánové vystrojení ve zlacených tunikách a pláštích s meèem 
po boku. Smìjí se – a smìjí se navzdory; také se vysmívají. Ale 
jsou citliví – a nìco jim v životì kolem nich chybí. Nìco, co hledají 
a vytváøejí. Krásné vzpomínky a krásné prožitky. I dnes, stejnì 
jako vždycky, musí mít spanilá dáma svého ochránce. I dnes, stejnì 
jako vždycky, se toulají svìtem bludní rytíøi. Smutek, smích, zpìv i 
láska. To vše žije a mìní se málo skrz oponu vìkù. Šalomounùv 
smutek a dìtský smích, zpìv potulného pìvce, rozum a cit – to vše 
žije hluboko v nás. 

 
A my, rytíøi dneška, støežíme a milujeme, s taseným meèem 

v ruce vnášíme i do temných domù paprsek nadìje, i tam, kde se 
zdá, že už není pomoci. Kopím našeho snu probijeme i ten nejtvrdší 
krunýø nejistoty a náš smích zahlaholí nad našimi èiny v den jejich 
dokonání. V den, kdy se krásné sny promìní a zaènou žít kolem nás 
– a v nás samotných. 

 
     Norman knyght 

   
         Le petite rire 
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