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Část I

R o m a n c e  z p a m p e l i š e k

Oaoby: Dívka - v textu D
Hoch - voják, v textu H
Sbor 4 - 5  dívek (14 - 15 let) - v textu Sb-d

Sbor dívek sedí po celou dobu v táto scéně na zemi, někde 
vpravo, blízko rampy, viji věaee a kytičky z pampelišek. Po- 
pia scény, kostýmů, svícení, hudby viz v článku.
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Hudba, otvírá se opona

D Kdybys byl alespoň holubem, 
ty příliš vzdálený jsi, 
do tváho stínu modrého 
lehla bych si.

opírá se o portál 
vlevo, dívá se do 
dálky

Do tvého stínu měkkého 
a myslila bych na tvé dlaně, 
jak v trávě semínko 
se ztratilo všechno slibované.

jde po šikmě vzhůru, 
přitom mluví, posadí 
se na ni, někde u le
vého horního kraje, 
stěžuje si

Smutná skála,
nad ní křídla havraní,
dlouhé, dlouhé
bylo moje čekáni.

Ach, co jsem se, milý, 
co jsem se nehledala, 
tam, kam semínko zapadlo, 
byla tvrdá skála.

Smutné skála,
s kterou se objímá borovice, 
já jsem chtěla 
z načí lásky více.

Kolikrát jsem hrách přebrala, s trpkosti
kolikrát jsem oves zašila, 
vždyí jsem, milý, 
k sobě jenom lunu oknem pustila.
Jenom lunu stříbrnou 
jak zvečera lístek na jívě, 
možná, že to na zem spadly 
mé první vlásky šedivé.
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Sedmý rok tvé vojny prudce vstane
jak zlé mračno plyna. 
Povčz, což jal 
eízařevým čeledínem?

Jinde jsem dnes večer 
trávu dala, 
nebylo tam kameni 
ani tvrdé skála.

Tolik pampelišek 
kvetlo v černé hlíně, 
každá nesla zlato 
na prstýnek.

Jedna dávno odkvetla 
a z chmýří mlha bylá, 
do prstýnku pro tebe 
ad zlato rozpustila.

vzpomínka na to, 
co bylo

Do prstýnku pro tebe 
i a kapičkou rosy. 
pověz mi, můj milý, 
zda ten prsten nosíš?

naléhavé

Povčz, milý,
k čemu moje věrnost byla? 
Jako kdybych vítr 
do záhonků sila.

zouťale
skloní hlavu, pláče, 
mírně odvrácena od 
publika

Sb d Tak si stěžovala,
hlavu k ňadrům chýlí, 
nad ni v tichu krouží 
holub bílý.

jemný hudební motiv 
zprava vyjde po prak
tikáblu voják, zasta
ví se asi uprostřed, 
pozoruje dívku.
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Ach, to není holub, 
to ae junák vrací, 
aedm leaů přešel, 
sedm vrchů v mracích.

Sedm vrchů přešel 
a aedm řek k tomu, 
z vojny ae vidy vrací 
nejkráaněji domů.

D Povčz mi, vojáčku, 
pověz mi upřímně, 
zda v tom smutném čaae 
byl milý vidy při mně.

H Tvůj milý zapomněl, 
jinam ae přiienil, 
v jiném al máš hledat 
avoje potěšení.

Co mu, děvče, vzkáieš? 
Nejate ai přec cizí.

D Co můie říci mrazu 
mladý líatek břízy!

Já mu vzkáii 
tolik štěatí, 
co je v tomto háji 
liatí.

dívka ae během vypravování 
pomalu otáčí, jakoby chtě
la jít domů a apatří vojá
ka, nepozná ho

rozběhne ae k němu pro 
zprávu o milém

voják atále na praktikáblu, 
poalouchá ji, zkouší její 
věrnoat

dívka zesmutní, ale mluví 
vroucně, upřímně, bez hně
vu

Vzkáii mu 
i tolik zdraví, 
co je v tomto háji 
trávy.
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At mu nikdy vody 
v studni neubývá, 
ani písni,
které mi rád zpíval.

Když chléb ráno krájím, 
ú brdce mne bolí, 
jako bych je také 
posypala aoli.

Ze mne si bral 
dřív než z mého věna, 
bez něho jsem louka 
nepožatá, nesklízená.

Sedm let,
to byla dlouhá doba, 
víc pro něho 
než pro nás oba.

Sb d Kvetou pampelišky,
kvetou v černé hlíně, 
zase každá nese 
zlato na prstýnek.

Jen jedna odkvetla, 
z chmýří mlha zbyla, 
do prstýnku zlato 
zase rozpustila.

odvrací se, bolestně

přesto e pochopením

stoji zády k vojákovi 
jemný hudební motiv 
voják má radost, schá
zí za dívkou, obrací 
ji a přitahuje k sobě, 
dívka jej konečně pozná, 
objeti

Zlato rozpustilá 
i e kapičkou rosy, 
tepaly ten kroužek 
lístky mladých Osik.



Usmívá as junák, 
děvče k sobě vina:

H v tvém srdci ja zlata upřímně, vroucně
víc než na prstének.

Víc naž na prstýnek, 
co sedm let nosím, 
stále na něm avítí 
jak kámen kapka rosy.

kapka chladné rosy 
z přesmutného rána, 
když jsem sbohem dával
tobě, milovaná. odcházejí spolu, musí

to být prosté, upřímná

Hudba - opona



—
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Cáat II.
V y s o č i n a  m i l  o s t n á

Osoby: 1. dívka - v textu - hubatá, energická, věří klepně
1. hoch - v textu - furiant

tvoři první pár (vidy vlevo)
2. dívka - v textu Dg * upřímná, milující
2. hoch - v textu Hg - dobrosrdečný, mírný

tvoři druhý pár (vždy vpravo)
3. dívka - v textu - sólo; musí být hezká,

milá, přitom rozumná i energická, má szyal 
pro skutečnost, humor 

klepna - v textu Kl
Děti: 2 hoěi (12 - 14 let) - v textu h^, hg

2 dívky (12 - 14 let) - v textu d^, dg 
Děti může být i více, pak se mezi ně rozdělí texty, nebo v dět
ských scénách mohou být vždy jiní dětští představitelé.
Melodie poličských písní si vybere inscenátor podle toho, jakou 
chce navodit náladu - před dětskými scénami vždy stejnou melodii^

/
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Po hudebním závěru první části je ticho, pak se zdáli ozve me
lodie některé z poličských písni, veselé, té, která pak vždy 
ohlašuje výstupy děti. Opona jde vzhůru.

Výstup I. (Děti) d^, dg přiběhnou zleva, drží se za ruce 
do středu až na rampu 

d. Naši orali na poli a vyorali škopek, 
dg v tom ěkopíčku hrotek, 
d^ a v tom hrotku prstýnek, 
dg v tom prstýnku kamínek, 

v tom kamínku tři mládenci 
jeden z nich byl nejmilejší

h

"1
obě obrátí se k sobě, říkají 

spolu
se nepozorované přiblíží a skočí mezi ně

hi Hu!

Ja když květou trnky, trnky, 
tak se plaší holky, holky, 
a když květe hloh, 
tak se plaší hoch.
Seš-rli holka posvícenská? 
Nejsem!
Máš-li v kapse kus koláče? 
Dej sem!

Všecky panny zakázaly, 
aby piva nevařili.
Že je pivo tuze kejslý, 
že jsou po něm chlapci pyšní. 
Ten můj milej nejpyšnějši, 
protože je nejhezčejši.

začnou se škádlit; děvča
ta se polekají, vyvýsknou, 
rozletí se jedna doprava, 
druhá doleva

obrátí se k d.

d^, dg ho vyženou, vrátí 
se jen di

odběhne doprava
dg se vrátí zleva, přiběhne do středu až k rampě



dg Do Prahy je cesta dlouhá, 
já ee na ní přece dám.
Jde-li po ni můj František, 
já si na něj zavolám.

Můj Františku rozmilý, 
vyprovoá mč na míli,
vyprovoď mě na dvě na tři - dg odběhne, zleva při-

h^ p já tebe na čtyry. běhně h^

Kdybych věděl, že tě najdu, 
ěel bych k tobě na kalandu.
Na kalandu na seno, 
že ti říkaj Mařeno.

Na kalandu, na špejehárek, 
vzal bych s sebou pytel jablek, 
pytel jablek, pytel sliv,
nepudu dom, až to sním. h^ odběhne, hudba

Výstup II. (Páterem nebudu)

Na scéně přibyly březové lavičky, jedna vlevo (jako před 
chalupou), jedna vpravo (jako před statkem). V táto prostoře 
se pohybuji dva páry, jedna dívka, klepna. 1. pár je doma vle
vo, 2. pár vpravo.

přijde zprava, sedne si na lavičku vpravo

Darmo,rodičové, vzdorně
darmo nakládáte, 
páterem nebudu 
šak to uhlídáte.

Kdyby se trefilo 
mši svátou aloužiti 
muzika by hrála, 
moh bych se amejliti.

14____
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Kdyby se trefilo
kázáni dělati,
přišly by tam hezké holky,
musel bych se amáti.

Kdyby se trefilo 
panny zpovídati, 
moh bych se zmejlit, 
moh bych milovati.

Kdyby se trefilo 
jit k nemocnýmu, 
moh bych zabloudit 
k děvčeti hezkému.

Hg Přiletěl ptáček 
z cizí krajiny.
Donesl psaní 
v něm pozdraveni.

Byl bych se podíval 
do země český, 
že jsou tam taky 
děvčátka hezký.

Zůstanu radši 
v jihlavským kraji, 
najdu si děvče 
hezký z Moravy.

Zleva se objeví Hg, při
sedne k prvnímu, při vypra
vováni jednoho jeví účast 
druhý

Moravka chodí 
přímo jak svíce, 
každá má k chlapcům 
upřímné srdce.
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Ve vodě se husa koupá, 
měl jsem holku, byla hloupá

Hg inu, byla hloupá.

H^ Esll jsem se usmál na ni
zaáála si oči dlani,

Hp inu, zaSála si oči dlani.
!
Votočila na mě záda,
dyž jsem se ptal: Máš mě ráda?

Hg Inu, máš mě ráda.

A dyž jsem ji vzal za ruku, 
to vám bylo u nich hluku,

Hg inu, to vám bylo hluku!

H^ Vytreperendila na mě
tátoj, dědoj, bábě, mámě, 
že ji nikde pokoj nedám, 
tule támhlet když ji potkám -

Hg inu, dyž ji potkám.

H^ I ta jejich stará hnědka,
musela to vědět hnedka,

Hg inu, musela to vědět hnedka.

H^ Vari, z cesty, vari, holka, 
hloupějšího není volka,

H^ Hg inu, hloupějšího není volka.

Hg Oral jsem měkotu
od plotu ke plotu, 
vyoral jsem děvče, 
vy oral 'jsem děvče 
v červenám fěrtochu.

vesele

směji
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V červeném fěrtochu 
a bílém kanduši, 
však ti to, má milá,
Andulko rozmilá, 
nesluší.

Já mám pascan jako kvítí 
na tej naší zahradě.
Jestli chcete všechny poznat, 
povím vám je po řadě.

Jedna padna je tak hezká 
jak malovaný obrázek, 
jenom malou chybičku má: 
tenká je jak provázek.

Druhá padna jako rúže, 
červená a buclatá, 
jenom malou chybičku má: 
na lidi je hubatá!

Třetí padna je oulisná 
jako naše kočička, 
jenom malou chybičku má: 
je jak palec maličká.

Čtvrtá padna jako drak, 
udělá práce do roka, 
jenom malou chybičku má: 
je jak jedle vysoká.

Čtyry padny jsou bohatý, 
a tá pátá chodičká.
Ta žádnou chybičku nemá 
a ta bude žena má. nyní vypravuje zase kama

rádovi

na středu, nejdříve vypra
vuje kamarádovi 
k obecenstvu
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Hg Doetal jsem šáteček, mám ho vrátit 
pro jednu panenku mám ae trápit?
Pro jednu panenku snad ne, 
zatřesu jablunkmn, jabko spadne.

Spadne jablíčko nebo pět, 
široký je, má panenko, svět.
Pro jednu se trápit? Snad ne.
Hruštičkou zatřesu, jedna spadne.

Spadne hruštička nebo víc, 
za jednu panenku jinejch na tisíc.
I kdybych snad v kapse neměl nic, 
vás, panenky, mí ti budu na tisíc.

Dg Pojžte vy, mládenci, 
pojáte vy k nám ^ 
já vám ty spálený 
buchtičky dám.

H^ Když sis je spálila, 
nechej si je, 
my se tě o ně neprosíme!

Chlapci odcházejí, drží se kolem ramen, zajdou,
Hg se však vrátí, když ho nikdo nevidí a vklouz
ne za děvčetem do chalupy

Výstup III. (Děti)
Hudba - dětský motiv
di, dg sedí na lavičce vpravo nebo na středu na prakti
káblu, mají košíčky s kraslicemi, čtou si, co na nich 
mají napsáno

trochu se vytahuje, 
aby posílil své sebe
vědomí, zprava vyjde Dg, 
chvilku poslouchá, jak 
se chlapci vytahuji,pak 
zavolá,láká je, hoši ae 
už chystají jit za ni 
náhle, překvapivě
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d^ Komu tu pomlázku dám,
ten bude srdce mého pán.

dg Koma tu pomlázku daruju, 
toho srdečná miluju.

Zleva vběhne h^, vyšlehá dynoVačkou dívky, ty vřís
kají, když se to uklidní, nabízejí mu kraslice a 
čtou nápisy

d^ Je na světě hodně ptáčků, 
kteří pěkně zpívají, 
zde je zase málo hochů, 
kteří Věrně milují.

dg Vezmi to vajíčko na památku 
od velikonočních svátků,

h^ Nelez za děvčaty přes ploty, 
nebudeš mít roztrhaně kalhoty.

Z upříT^ého srdce 
roste strom, 
do falešnýho 
aí bije hrom!

d^ Tento ptáček
nese zde psaní; 
máš nechodit jinam 
neš ke mně aamý!

vytáhne ze svého uzlíčku 
nebo kapsy jedno vajíčko 
a čte
z druhé kapsy

smějí se; dívky si jdou 
sednout vlevo na lavičku, 
hoch jim k nohám - 
čtou střídavě nápisy

dg Lítej, ptáčku, lítej, 
máš strakatý peří - 
každá holka blázen, 
která chlapcům věříi
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h^ Péro psalo, 
ardee hrálo, 
když na lásku 
vzpomínalo.

d^ Já tebe miluji
a ardee ti daruji.

dg Když by mi bylo
možno zvědět, 
že máš holku jinou, 
nechala bych ardee 
rozřezat! ai pilou.

d^ Moje nejmilejši ardee, 
podejme ai pravé ruce.

dg Ty můj zlatéj obrázku, 
daruju ti pomlázku.

h^ Miluj ty mě jak já tebe
pújdem spolu až do nebe.

všichni Já miluji, netajím - 
ale koho, nepovím!

smějí ae 

vatane

vatane

vytáhne ještě jednu 
kraslici, dělá a ní 
tajaoai; dívky mu ji 
seberou
smích; všichni spo
lečně odejdou

Hudba

Výatup IV. (Láska nehněvaná není milovaná)

První, "levý" pár (D^ H^) i druhý "pravý" pár (Dg Hg) i p hra
jí každý svůj příběh, nevšímají si sebe navzájem.
Zleva vyjde D^, sedne si vlevo na lavičku, zprava vyjde D
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Jeteli, jeteli, 
jetelinko drobná, 
vzkázal mně Honzíček, 
íe mu nejsem rovná.

Na krásu, bohatství 
bych se vyrovnala, 
na faleš, na fortel, 
to mně není možná

Sedne si na praktikábl na střed, 
zůstává poodvrácen v zamyšleni.

H^ Spadl lístek z javora, 
spadl na nás oba.
Pojá,má milá, vyprovoá mě 
až do našeho dvora.

vyjde zleva zamyšlen, sedne si 
vedle vlevo; lavička vpravo 
je temná

A já s tebou nepudu, 
protože tvá nebudu.
Ty jsi synek ze dvora 
a já dívka chudobná.

vstává

A já s tebou přec pudu, 
protože jen tvou budu, 
Třebas máti bránila, 
zůstanu jen tvá milá.

hezky, k němu

Zlá, Jeničku, zlá rada, 
včera máti pravila, 
až přej přijdeš pod okýnko, 
abych neotvírala.

etarostlivč

To já ti neudělám, 
protože tě ráda mám, 
dyí já mám jen tebe ráda, 
i kdyby máti bránila.

usedají na lavičku vlevo; 
ztemni se



Zapomeň, aynečku, zapomeň, otočí oe ze avého miata
na tu nači láaku zapomeň] čelem k publiku, ale mlu-
Neehodívej k nám více uč, ví jen k aobč
odvede mč aobč jinej muč.

Pyeky jaem to tobě pravila, 
dyč jaem k vám pro vodu chodila, 
če náe ali Udá rozvedou, 
namluvič ai padnu jinou^

Ty budeč, aynáčku, ěíaatnčjčí,
doataneč dčvčátko hezčejái. 
Hezčejái, bohatči deaetkrát, 
zapomeň, čea mč míval rád.

Hi Jeatli jaem já aynek 
zámočnajeh rodičů, 
pro jednu panenku 
ze vai neuteču.
Ze vai neuteču, 
na vojnu ae nedám, 
pro jednu panenku 
ten truc neudčlám.

Jeatli jaem já dcerka 
chudobnéj mateři, 
čak já ledaakomu 
neotevřu dveří.
Jeatli jdu otevřít, 
nejprv ae podívám, 
jeatli za to atojí, 
če já mu otvírám.

zůatane aedčt; naavítlt 
levý pár
odvrátí ae od dívky, vata- 
ne, vzdorovitá

rovnčč vatane, 
vzdorovitč

odchází vlevo, za 
ní, lavička ztemni
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Hg Já jaem ae nehněval pro lidský řeči, zprava vyjg^ p ^
že mi anad nepřejí tvých modrých oči. za ni Hg
Ale protože jaem uhlidal,
že tě jiný miloval, lítoativě
proto jaem mě láace 
konec udělal.

Dg Po tom ti můj milý, 
pranic nebylo, 
že u mě aeděl někdo jiný.
Tma bylo a venku prěelo.
Vedle něj jaem aeděla, 
alova nepromluvila.
Na tebe, můj milý, 
atále myalila.

Hezkej holoubku na zeleným doubku, 
nedělej mně více větěiho zármutku.
Já ti ho nedělám, děláš ai ho eama, 
dyž já nejaem doma, lítáě za jinejma.

rázně

těší ho

hezky, k němu 
ueednou na pravou 
lavičku, avčtlo pryč
zleva a D^

prudce

odejde vlevo uražena, zůstane na lavičce; 
zprava ae připlíží vesnická klepna po praktikáblu, 
zůstane stát na středu, pokýve hlavou a mluví spíš 
pro sebe

K1 Kdybys ty, Františku, 
po plotech nelez.
Že ty tam panenkám
věnečky bereš. jde ^ němu, popouzí ho

Některé panenka e pohledem na D.
myslí sobě, 
že není přes ni 
v tej hospodě.
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Vlasy, ty má pěkně 
učesaný,
před eebou fěrtoch 
ucouraný. odplíží se doleva

Děvče švarný, všechno marný, 
už našemu milování 
zvoní hrany.

vztekle, otočí se, mluví 
jako do okna

D^ Hochu milý, odzvonili - 
za mnou dávno už mládenec 
chodí jiný.

smutně
posměšně, energicky 
zmizí, zůstává na la
vičce

Hudba

Ty bysterský zvony, 
ty tak smutně žnějou

odpoutá se z praktikáblu 
jde k levému

a to tej mej lásce 
hrany vyzvánějou.

Hrany vyzvánějou, 
volej na vše strany - 
co umřelo, vo to 
marný naříkání.

Marný naříkání, 
vím to, milý zvony, 
ale dyž to srdce
tpořád stejno bolí. zůstává opřena

Hrajte,páni muzikanti, vyskočí, furiantsky
každý rád tancuje 
a děvčátko švarný 
každý rád miluje.
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K1 Každý rád je pomiluje, 
potom zanechá tak. 
Falečný je děvče hezký 
jako karafiát.

vrátí se, našeptává

Hezký jako Karafiát, 
růžička na keři, 
ale nikdo nechce děvče 
lehký jako peří. zpět doprava

Hg Vysvítilo slunce jasné 
až ha ten náš dvůr.
Nemysli si, má zlatá panenko, 
že já budu tvůj.

zoufale se obrací k domku 
své milé, vyhrožuje ji

Nebyl bych než velkej blázen, 
abych si tě vzal, 
když si jinší zrno vyloupali, 
abych plevu bral. odejde doleva

Zpívala bych sobě, 
veselo mě není, 
daleko široko 
mo.ie potěšení.

Moje potěšení, 
potěš tě pánbůh sám, 
koho já ráda mám, 
aí ho dnes uhlídám.

Můj Pepíček oře 
v zeleném úhoře, 
koníčky se točej 
na hedvábný šňůře.

Točejí, točejí, 
jako mlejnaký kolo, 
a to sám pánbůh ví, 
budu-li já jeho.

Y pravém portále,, pokra
čuje ve svém monologu.
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Když nebudu jeho, 
tak budu bratrova,
budu, můj Pepičku, zůstává v zamyšleni na svém
aspoň tvá švagrová. místě v oravém portále

h u d b a  (některá z vase3ýeh, rázných melodii 
sbírky)

K1 Po předměstí jsou panenky, zleva vykouknou K1 a D^,
přistrojené ják hraběnky. posadí se na levou lavičku 
Jedna druhéj povídá, 
čím se která umejvá.

A ta jedna kozím mlíkem 
a ta druhá bedrníkem 
a ta třetí smetenou.
Za tou hoši potáhnou.

K1 Po mlíče je tuze bledá, 
po bedrnikoj červená, 
po ametaně je blejěi 
jako lístek po dešti.

vyběhne z pravého portálu na střed prakti
káblu, mává šátečkem a volá

I zdola, i shora, 
každý na mne volá, 
jako bych každému 
frajerenkou byla.

Každý na mne volá 
každý na mne křičí, 
jako bych já měla 
laštoviči oči.

K1 Naše Ančka pláče!
Co je jí, aj co je ji?

odběhne

K1 a se dívají za ni; 
m  posměšně

3



K1 Vokradli ji v noci zloději, 
aj, zloději.
Ukradli jí nový eajčky tři,

Dl aj eajčky tři, eajčky tři. diví se
K1 Že tou láskou Anka nešetří,
Dl aj nešetří, aj nešetří. zlomyslná radost
K1 Ale zlej oumyal neměli,
Dl aj neměli, aj neměli. přitakává
K1 Jen aby to lidá věděli, 

aj věděli, aj věděli..
Jak Andulka naše je sladká, posměšně

Dl aj je sladké, aj je sladká,
K1 dali je mládencům na vrátka, sděluje tajemství
Dl aj na vrátka, na vrátka. chichotá se
K1 Naše Anka pláče! a předstíraným soucitem
Dl Co je ji, aj, co je ji?
obě Inu hoši ji už tectka nechtějí,

aj nechtějí, aj nechtějí. smích; odejdou zabrány 
do hovoru

h u d b a  - dětský motiv

Výstup V. (Děti)
d. , d- přicházejí zleva, usedají na lavičku,
nesou si kytky a jeden už uvitý věneček

*1 Každá vije věnec svýmu 
a já smutná nemám komu.

*2 Uviňme my muškátovéj 
od Míliny Dvořákovej.
Uviňme my Chalovýmu 
Dolfičkovi rozmilému.

d2 Ona mu ho proto dává, 
že ho věrně milovala.

středem z praktikáblu přichází h^, vidí dívky, má 
chut si hrát, mrkne na děvčata, ta pochopí, d^ zů-



etane na lavičce vlevo, dg 
vo a dá ai věneček na, hlavu,

h^ Uyž já čel skrz černej les, 
žaly tam dva padny ovsa.
Já se vás ptám, vy panenky, 
všech mládenců milovčnky: 
Byla-li tu moje milá, 
je-li zdravá, neb co dělá?

d^ Tvoje milá tu nebyla,
včera tejden pohřeb měla.

Ukažte mně tu cestičku, 
kerou najdu mou Ančičku.

d^ Ta cestička ušlapaná, 
rozmarýnem proplétaná.

dg Kdo tu Chodi po krchově,
Ze mně nedaj pokoj v hrobě?

h^ Chodí tady tvůj Pepiček 
tvého srdce milovniček.

dg Ho3 ten Šátek, ho3 do moře, 
abys neměl po mne hoře, 
a ten prsten ho3 do tmi, 
namluv sobě děvče jiný

odběhne na lavičku vpra- 
zavře oči

vážně; tato scénka musi pů
sobit dojemně, naivně, jako 
dětská hra 
prosí

otevře oči, mluvi

jde k ní, klekne

vážně, položí mu ruku na 
hlavu,
skloní hlavu, dlouhá pauza - 
hra skončila, necháme ji 
doznít

najednou hoch tleskne, vyskočí, d^ dg vyběhnou z 
laviček na střed, h^ mezi ně, pokračují ve hře; 
všichni tři se vezmou za ruce, otáčí se v kolečku
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d^ Pásl ovčák ovce, 
v zelený dubině, 
v černým lese.

h^ Šla tudy má milá, 
celá uplakaná, 
ptala se ptala, 
kdo to pase.

dg Pasou to hoěi
s modrejma očima, 
pasou to hoši neženatí,

všichni máj bílá punčošky zastaví se
a černý střevíčky 
na rukou žlutý rukavičky.

d^ se odpoutá, volá kamsi doprava, jakoby někoho 
viděla

d^ Pan adjunkt jlnramovmkej,
všichni hejdum hej, hejdum hej, 
d^ hej, což von je galanskej! 
dg Von má klobouk novej, 

pentlou lemovanéj, 
všichni Hejdum hej, hejdum hej! 
d. Choti jeho milá

chytnou se za ruce; 
na "hejdum" dřep, 
na "hej" vztyk

mu ho lemovala, 
hejdum hej, hejdum hej!

d^ Protože ho věrně milovala, 
věrně milovala,

všichni hejdum hej, hejdum hej! děti odběhnou

h u d b a
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Výstup VI. (Nesu ti lásku v šátečku svázanou)
Dj a Hg 3i jeden druhého nevšímají, mají každý 
své problémy; jde podle rampy zprava doleva, 
poklekne na středu, mluví k pomyslné čekance

Čekanko u cesty, 
trhám tě pro štěstí,
abys mě milýho popřála, zůstane v pokleku zamyšlena
když tys na něj darmo čekala, nad "květinou"; zprava při-

Hg Zima je, zima je, 
dyt se celej třesu, 
otevři mně,má panenko, 
však ti něco nesu.

Nesu já ti lásku, 
v šátečku svázanou, 
abys ty mě uvěřila, 
že přec nemám jinou.

Kdybych já věděla, 
kde můj milý oře, 
běžela bych za nim, 
přes červený moře.

chází Hg, dívá se jako do 
okénka domu vpravo

sedne si na pravou lavičku

vstane, rozběhne se k levému 
portálu; teskně, vroucně

Hg Košilička nová, neválená, pro sebe; sedí na pravé la- 
že je má Nanynka pohaněná. vičce 
Kdo jiMn81?všici lidi.
Já ji nepoháním, mně se libí.

Košilička nová, neválená, 
že je má Nanynka pohaněná.
Kdo ji hanělŤMůj kamarád.
Já ji nepoháním, já ji mám rád. odejde vpravo
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D^ Nedám, nedám odpoutá ee od portálu;

to vám,mládenci, povídám, do neurčitá
z mladýho stromečku česati.
Musíte, mládenci,čekati! odběhne vlevo

h u d b a

Výstup VII. (Laštovička černej pták, ta nás ráno vzbudí)

Je pozdní večer; na pravé lavičce sedí v zamyšle
ní Dg! zprava po praktikáblu přichází D^, ještě 
se otáčí a mluví jakoby k někomu za scénou.

Až půjdeš,Pepíčku,za mnou,
obal si kramflíčky slámou: přeběhne praktikábl edprava
aby necvakaly, naše nevzbudily. doleva,odejde jako do domu

pravá lavička se rozsvítí, sedí na n^ Dg, poslou
chá mužský hlas za scénou

Hg Nes mě,koníčku,nes, za scénou, z dálky
přes ten zelenej les, 
pozdravuj mou milou, 
že k ni nepřijdu dnes.

Dg na lavičce odpovídá na ten hlas, sama pro sebe

Dg Kdybys k nám přišel, 
než měsíček vyšel, 
dála bych ti dala, 
do kloboučku višeň.

Do kloboučku višeň, 
do kapsy kadlátek
a do právej ruky nyní přijde Hg zprava, při-
pěknej bilej šátek. sedne si k Dg na lavičku a

lavička se zatmi
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Zleva přichází H^, furiantsky, už se někde v 
hospodě asi napil a rozhodl se, že udělá konec; 
klesne na lavičku

Sbohem, sbohem dávám 
všem nedvězkým padnám, 
nedvězkým mládencům 
je zde zanechávám.

Objeví se opět klepna na středu praktikáblu, 
pozoruje H^, káravě pokyvuje hlavou

K1 Odbila hodina, 
bude brzo druhá, 
ještě se Pepíček 
po vesnici toulá.

Toulá se on toulá, 
nemůže trefiti, 
nechce mu Mařenka
dveře otevřití. odejde šmejdit jinam

vstává z lavičky, obraci se jakoby k oknu 
chalupy svěho děvčete

Otevři, otevři malovaných dveří 
a já se podívám, kdo u tebe leží.

Neleží tu žádný, objeví se jako u okna
je místečko prázdný, 
pro tebe, Pepičku, 
stále přichystaný.

Hraje opět pravá strana; Hg a Dg na lavičce

Dg Na naši zahrádce bílej ptáček skáče, 
klekání zvonějí, lidi se modlejí,
jdi už domů, chlapče. domlouvá mu
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Hg Já domů nepůjdu, já tady zvostanu.

Až mě dáš hubičku, krásnéj šocrdlíčku, 
teprv domů půjdu.

Má milá, věnec máš, 
pro koho ho chováš?

Dg Chovám ho pro tebe, 
potěšeni moje, 
že ty mě rád míváš.

Já toho touláni nezanechám, 
dokud já ty vrata nerozsekám; 
vrata nový, jasanový, 
já tam mám Mařenku k milování.

D^ Kdo se toulá, netoulej 
po tej noci tmavěj, 
patří na něj zavolat 
jako na zloděje.

H^ Ach nevolej, nevolej, 
dyí já jsem tvůj milej.
Dybye ty byl milej můj, 
vobešel bys celej dům.

Hi Třikrát jsem dům vobešel, 
dveře jsem nenašel, 
jen dost malý vokýnko 
a k tomu jsem přišel.
Sdělej kliky, závory, 
pusí mě do komory.

Di vyjde jako z domu a přisedne 
lavičku

Di Jestli oba usneme, 
kdo nás ráno vzbudí?

rozhodně 
přisedne blíže, 
chce ji objemout

hezky, sdrečnS

něžně

dívka odejde, 
stáhnout světlo
hraje opět levá 
strana

jako z okna

stěžuje ai

prosebně 

si k němu na



Laštovička černej pták, 
ta náa ráno vzbudí, 
ta nám bude štěbetat,
až bude den bílý. stáhnout světla

hraje opět pravá strana; Dg mezitím odešla,
Hg vstává z lavičky a divá se jakoby na dům

Hg Panímámo, copak děláte?
Vždyt přede mnou dvěře zavíráte.
Já k vám jdu, opravdu, 
dáte-li mně vaši dceru za ženu.

Moje milá z okénečka kouká, 
hodila mně klíček do klobouka.
Tu máš klič, můžeě jit, 
můžeš sobě polehoučku otevřít.

Kayž jsem počal dveře votvirati, 
slyšel jsem mou milou nařikati.
Nenaříkej, moje milá, 
vlaštovička by se v hnízdě probudila.

Má milá rozmilá, 
dej mně hubičku!

D^ Ty by ses rozmlsal!
Chtěl bys každou chviličku!

Hg Když jsem já šel okolo háje zelenýho, 
natrhal jsem lupení do šátku bilýho.
A dal jsem ho do lože, kde má milá leží.
Vstaň a pojá mně otevřít malované dveří!

Dg Já bych otevřela; jenom kdybych mohla. vyjde jako z domu 
Nedaleko dveří, panímáma tam leží, 
ona by to uslyšela.

34

stáhnout světlo

rozsvítit, na 
lavičce

odběhnou

rozsvítí se pravá 
strana



vyjde z domu
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XI Ach dceruško, dcero má, 
e kýma to rozmlouvala?

Dg Mluvila jaem a poduškou, 
ušila jaem maličkou, 
bylo mně pod ni alma.

H  To nebyla poduška, 
to byl někdo jiný..
Jen ai, dcero,pozor* dej, 
a^ áe ti neatane, 
jak ae atalo jiným.

D2 US ae vice neatane, 
uS ae atalo včera.
Můj věneček zelenej, 
z rozmarýnky pletenej, 
odneala pryč voda.

trochu posmutněle

a daměvem jde k Hg 
klepna zmizí

Vlaštovička litá, povídá, Se avitd. 
Jdi,aynečka,dom&, at tě nevyženu.
Já bych byla bita od avoji matičky, 
Se jaem nene žala za noci travičky.

hezky
domlouvá mu

Hg Já bych byl taká bit od aváho tatíčka,
Se jaem nenakrmil vranýho koníčka.
Ani nenakrmil, ani neočeaal -
co jaem já pro tebe, co jaem pro tě vyatál! upřímně 
Ach vyatál, vyatál a vyatdti mueim!
Tebe, má panenko,já doatati mueim. vroucně

odejdou apolu; hudba (dětaký motiv)

Vý.tup VIII. (Děti)
d^ vyjde zprava, zastaví ae na šikmě, divá ae někam 
do dálky; h^ hg ji odněkud pozoruji
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d^ Máječku, máječku, 
skétěli břízu, 
už ju vezou, už ju vezou,
už naši chlapci na ni nepolezou. h^ Bi sedne, h^ ai

dodá odvahy, jde k
hg Skátěli bučka dívce

ii potůčka.
Proč eeš, panenko, tak hezoučká? 

d^ Já jsem hezoučká pro synečka, 3 úsměvem
on ei mě vezme do srdečka.

hg Já mém panenku, 
hezkou dívenku, 
spořádanou.
Má bílou mašličku 
červenou sukničku 
lemovanou

h^ Nedvězký panenky 
velký parádnice, 
daly si vyšívat 
na zádech zajíce.
Na zádech zajíce, 
na fěrtochu lišku, 
na bílém šátečku 
divokou husičku!

d^ Nechodívej, synku, k nám, 
už jinýho hocha mám.
Ten má novou chalupu, 
budu chodit v šalupu.
Za chalupou pole lán, 
koupím já si mezulán!
A ty nemáš, synku, nic! 
Nechodívej za mnou víc!

vytahuje se před 
dívkou

dívka se usmívá, 
vtom jí za záda vpad
ne h^ a tahá ji za 
sukni

dívka se po něm ože
ne ; rozhněvaně

oplácí mu 
odběhne

dělá na něj "kyš, kyš, kyš", 
odběhnou z jeviště

hg se směje hochovi^, 
h^ ho honí, poskakují; 

h u d b a
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Výstup IX. (A ted jsem se vdala, Čepce jsem dostala)
zprava klepna. Jde podél rampy, kroutí hlavou, 
uprostřed se zastaví

K1 Přeci mně, Rozárko, řekni, 
jak ti ty nožičky spletli,
v komoře na postýlce, může si hlavu ukroutit,
na červené peřince. potom jde dél po rampě,

zmizí vpravo
po praktikáblu zprava přichází D^, zamyšlena si 
sedne uprostřed, mluví pro sebe

Ty mě, synku, povedeš, 
do cizího statku, 
tam mně budou vyčítat 
mou chudobnou matku.
Tatík mě vezme za ruku, 
matička za vlasy, 
a budou mně povídat, 
kudy cesta ze vsi.

zleva vyběhne H^,

Když tj jsi miloval, 
proč jsi nevzal, 
vždyt ti to pantáta 
nezbraňoval)

Zbraňovala mi to 
panímáma, 
že není peřina 
dodělána!

Ach co jsem si dovedla 
s mou všetečnou láskou, 
že mě budou rozvíjet 
mou hlavěnku krásnou:

za ním D^, která mu vyčítá

odejdou v hádce

pokračuje ve své samomluvě 
sejde s praktikáblu, posa
dí se na lavičku vpravo



ze zeleného věnečku 
do zlatýho čepečku.
A to jsem si dovedla 
já smutná děvenka.

zleva ee vrací rozhněvaná D^, do atředu jeviště

ro^te tam jalovec, 
jalovec jak vdovec, 
jako vdova.
^ak suchý bodláčí, 
tak píchá jalovec, 
jalovec jak vdovec, 
jako vdova.
Mám ráda rozmarýn, 
ale ne jalovec, 
jalovec jak vdovec, 
jako vdova.
Vezmu si mládence 
a žádněho vdovce, 
vdovec jak jalovec,
jako vdova. odejde přes jeviště

Už mi ten čas přišel, 
že musím od mámy.

Kterak se mám odměnit 
mej zlatéj matičce, 
že mě vychovala 
v strakatej peřince.

V strakatej peřince, 
v bílým povijanu, 
že mě vychovala 
k stavu manželskýmu.

V tej naší zahrádce energicky

Ach smutno, truchlivo, 
smutno na vše strany.

vpravo
vstává s lavičky, jde 
až na rampu, louči se
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Vy jste mě chovala, 
má zlatá matičko, 
vždyí vy mě ztrácíte 
jako strom jablíčko.

Jako atrom jablíčko 
a všechno ovoce, 
vždyt vy mě ztrácíte 
nepřijdu k vám více.

Můj zlatéj tatíček, 
ten v maštali stojí, 
dvě pěkný kravičky 
pořád pro mě stroji.

Má milá matička, 
ta v komoře stoji, 
vosům pěknejch peřin 
pořád pro mě stroji.

Ještě se podívám 
po sekniei kolem, 
abych monla dáti 
všechněm spáhembohem.

My jsme dobrý řemesnici, 
my to dobře známe, 
za maličkou chvilenčičku 
ženu uděláme.

v dáli se ozve táhlá me
lodie písně "Na zeleným 
doubku" nebo jiná česká 
svatební, doprovází tiše 
její loučeni

rozhlíží se

dívka odchází, nechat do
znít; vtom do té nálady 
vpadnou veselí a Hg, 
postaví se jí do cesty, 
vezmou ji mezi sebe

Hg Za krejcar je hodná kudla, 
a za dva je hodnéj nůž, 
budeš-li ty hodná žena,
tak já budu hodné j muž. všichni se smějí, hoši

odejdou, mávají na D^, ta 
chce odejit, ale narazí na 
klepnu; si zatím uváza
la šátek na hlavu
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Coa, Mařenko, coa dělala, 
žea před oltářem přísahala?
Nechtěla jsem, musela jsem
před oltář kleknout, plakala jsem. Chce odejit, klepna 
Včera mělas pěkný růže ji nedá
a dnes máš jen svýho muže.
Včera mělaa pěkný kytky 
a dnes máš už jen rulíky.
Včera mělas ještě radost, 
a dnes už máš jenom žalost.
Včara mělas bilej věnec 
a dnes už máš Černej čepec.
Včera bylas Soukalová 
a dnes jseě u Kalášková.

krči rameny, klepna odejde; D^ pozoruje pár, 
který přichází zprava - je to Hg a Dg, štastni a 
veselí, drží se za ruce

Dg Pověz mně, můj milej,
Jeníčku rozmilej, 
pověz mně upřímně, 
kdy budu tvá?

Hg Až žito požneme 
a domů svezeme - 
pak budeš, panenko, 
pak budeš má.

D3 Dyž jsem byla padnou, 
tou malou divčičkou, 
lezli za mnou hoši 
dost malou skuličkou.

A teá jsem se vdala, 
čepce jsem dostala.
Už žédnej za mnou nejde 
celejma vratama.

upřímně

s humorem varuje Dg

K1

K1
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přicházejí všichni - i děti - z 
na ecěnu, obklopí půlkruhem; 
chá zády obrácena k obecenstvu

d^ Tam pod Rybným na té louce, 
pásával tam vovčák vovce.

dg Ta jedna ee mu ztratila, 
která napřed chodívala.

A ty zadní všechny prodal 
a peníze v kartách prohrál.

Co neprohrál, koupil lipku 
avej Andulce na kolíbku.

všichni Aby hodně kolíbala,
to dětátko vychovala.

se pomalu obrací k obecenstvu, 
hudba - Spi, dětátko, 'spi

D-̂  Za to já tě, můj Jozífku, prosím: 
udělej mi, co já míti musím.
Udělej mi takový housličky, 
aby měly ruce i nožičky.

Za to já tě, můj Jozífku,prosím, 
udělej mi, co já míti musím: 
udělej mi kolíbčičku novou, 
abych mohla kolíbat! nohou.

obou stran 
je poslou-

usmívá se;

hudba zesílí - závěr
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před revuálkou

P Skláři na Vysočině a v Podkrkonoší 
vynášeli kdysi z jara stará, 
neduživá světlo,
při němž v-nízkých jizbách za šera 
brousili vázy, číše a misky.
Stará světlo pochovávali v noci 
do země a čekali na úsvit -
na nová a čisté světlo. odejde

vlevo vyjde před oponu recitátor - básník, v prá
vám portále současně skupina 4-5 dívek (Sbd)

1.
Rb Jak bych mohl

na tu noc zapomenout!
Na průvod, jenž bral se k lesu!
Ještě dneska e nimi ve vzpomínce 
nesu
lucernu e čadícím světlem 
na ramenou.

Sbd To světlo pochyb, 
tápání a smutku, 
jež avit jenom 
za soumraku krade, 
jako by měl být 
jen listopadem:
z mlh, nadějí a malých smutků.

Rb To světlo, které zkomíralo 
nad vlhkými brusy 
a křivě ve skle odráželo 
myšlenky i tváře jejich, 
každým rokem z jara 
z jizeb vynášejí 
a s ním všechno zlá, 
co tu kdo zkusil.
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Sbd To světlo dávných večerů,
jež viselo jim nad hlavami, 
to světlo mdlé a jedovaté, 
které dodnes slabé mate 
a ty, kdož jsou příliš sami, 
nesou v průvodu, jenž kráčí tiše 
hájem mladých břízek.

Rb Já, jenž uměl písni jenom vítr zvednout 
a viděl život jak přelud v oblacích, 
jdu s nimi staré světlo 
i ve svých očích zatlačit, 
abych jako oni mohl žiti ještě jednou.

h u d b a

recitátor i sbor zmizí za oponou; při otevření 
opony, kde jsou už rozesazeny recitátorky (R^_^) 
a recitátoři (M^, Mg); R^ předstupuje ze středu 
jeviště na rampu

2 .
R^ Jací jsou to u nás lidé!

S bohatýry si nezadají v ničem; 
brusem jako stříbrným klíčem, 
zamknou krajinu podmračenou 
i s lunou, již pastevci s kopců ženou, 
mezi stěny křehké, průsvitné, 
lahvi, pohárů a roztodivných baněk, 
na jejichž stěnách 
květ i v mrazu procitne 
a sklo je potom jako lehký vánek.

Oni nemluví a v dílo zahloubáni, 
už ve svých předcích 
dávno rozhodnuti,



křemen ohněm drti
a ze svých jako hrady pevných huti 
vynášejí čiše, sklenice a džbány.

Co tu přešlo slavných dynastií, 
rytců, foukačů i těch, 
co jenom křemen drtí!
Tu zemi, pošlapanou válkou, 
vedli proti smrti 
a dodneška se o ni biji.

0 zemi, jež strmí z dětských spánků 
do modra až ke skřivánkům, 
vlnici se z úlů 
k rozžhaveným hutím.

Nejednou jim duha slětla 
do brusů,
až zem se pozachvěla.
Tolik světla těžko bylo 
unésti i včelám.
Ale oni čekajíce na tu chvíli, 
brusy roztočili a ryli, ryli ...

Tak nějak pták zpívá,
když je na svobodě,
tak nějak jehla na desce se chvěje
a leptá hudbu naděje i beznaděje.
Až do konečků prstů 
proudí světelný ten přiliv 
a zvedá tuto slavnou chvíli

nad strnulá hlavy v pomačkaná čepici.

Oni nevědí, že místo nich
tu sedí básníci,
kteří kreslí píseň beze slova,
jako orel, jenž ve skále klová
a chce hnízdo
nad hlubinu strmící.

47
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hudba; R^ ai jde sednout na střed na dolní okraj 
šikmý; ostatní přednášejí vsedě, Rb se opře o le
vý portál a naslouchá

3.
M^ Dědově nad bruay říkali, 

že sklo je sítnice světla,
že zachytí i ty nejjemnější záblesky příštího světla, 
jemuž tváří v tvář 
stanou vnukově.

Rg Šli do stávky přežvykujíce 
slova nenávisti, kleteb.
A přece jsou jak světlo čisti!
Jen skrze jejich ruce 
jíva do skla vkvete.

R^ Ruce,
jež mnou džbánek z hlíny, 
ten bez květú, 
s pomněnkou za jiný, 
ruce plně palčivosti,
1 něhu zachytíte, 
jak jej orosený 
nese žena od pramene.
Ruce prací požehnaně, 
bezejmenně.

Mg Kdo myslel na to,
aby mezi drsnou rukou 
a křehkou stěnou sklenky 
zbylo ještě místo pro pomněnky 
či pro květ hřebíčku a růže, 
ten už není životu nic dlužen.
AÍ jeho žízeň dlouho sklenku zdvíhá!
Ale ta už není ze skla - 
to je jiná tíha.
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R^ Učil se u vážky, 
která ryje 
křídlem do hladiny 
žár srpnového poledne 
a podvečerní stíny.
U dešíové kapky, 
jež třpytivě tesá do kamene 
vňe, co v pádu zrcadlí 
a podléhá změně.
I větru ptal se, 
jenž do dálek čistých 
ryje zlato 
planoucího listí.
Tu z čar nejkřehčí, 
již ty ryješ, čase - 
sejmul ze svých vrásek.

Na duhu myslili,
na ptačí zpěv i na babočku.
Z jejich barev, čirosti i něhy 
vybrousili čočku 
a slunce s věčným ohněm 
do ní spoutali.
Dálky vesmírné / 
jak vločky roztály.
A v náe je jako na planetách - 
kdo v sobě vychladne, 
na jinou vzlétá / ,< 
a znovu životem se klene 
do nových citů a do myšlenek.

R^ Umouněný křemen,< / 
který neví o čase.
I tenhle zablácený křemen 
dočká se.
Probudí ae v ohni 
jenom na vteřinu,
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nejčiatšim, co má v sobě, 
přilne k vinu.
Umouněný křemen, 
který nevi o kráse^
I tenhle zablácený křemen 
dočká se.
Ze sváru hlín a dešíú prastarých 
vynese nad démanty a jantary 
prosté sklíčko, pod nimi najdeme 
i lék na rakovinu.

4.
I píseň musí býti čistá 
jako vaše miska, 
když básník na ni klade, 
po čem člověku se stýská.

sejde po šikmě pomalu dolů, za
Rg Do skla jak do svědomí

ryji svou radost, ohvěni trav, 
křidel mávnutí
i to, co každý je sám eobě dlužen.
Jaké svědomí asi mají ti, 
kdož zabíjeli?
Co cítili a žili, 
i oni vyryli -

do stínítka lidské kůže.
Nad jejich střechami 
se ještě nerozplynul dým, 
jenž dosud stoupá 
nad Osvětim.
Pod postýlkou svých dětí 
najdou každé ráno 
botičku z Osvětimi 
rozvázanou!

vstane

posadí se těsně
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Rh Zastavíš se v nedaleké huti, ze svého místa

z mládí najdeš tu pár kamarádů. u portálu
Po válce aem přišli z východu i ze západu 
sklo foukat a křemen drtit.
Mávnou rukou kamsi do větrná, 
odkud zdravě táhne od ohniště.
Jejich slovo je jak křemen Čisté 
a dýmka stále plná.

Mg Bojovali jste,
aby z výhně na frontách 
zbyla jenom jiskra pro ohniště, 
nad nímž se křemen taví.
Jaký to byl den, plný slávy, 
když nad hlavně děl pozvedli jste 
sklářské pištěly, 
v nichž plamen úrodný 
se s živým dechem snoubí.
Pak vydechli jste z hloubi! 

sbor To je chvíle,
^1-5 se kámen o dech lidský láme,

pro chléb narodí se miska 
pro žízeň zas džbánek.
Věci, strádající bez lidi a bez domova, 
jsou tu zase, znova.

Rb Piji z mých pohárů a nejsou jejich, 
na co všechno si připíjejí!
Na tučné zisky, na své smutné zdrav?, 
na války. Jejich děla tak dobře tráví.

V tom poháru, jejž vaše ruka zvedne, 
je i v noci světlo jako za poledne.
A když jej potom k ústům nese, 
i přes tu velkou dálku setkáváme se.

odpoutá se od 
portálu, přejde 
trochu doleva



Tino jim šlehne jak plamen z výhně 
a čiš plná světla znovu zrcadli mne.
Váš pohled nejistý se o můj zlomi 
a spálen na popel vám padá do svědomí.

Brusy modrá vlákna odvíjejí, 
do šera z nich světlo odkapává.
Už prorůstá jim mladá tráva, 
dobře je ji.

I takový svit zé skla vylomí 
že z něho zbude světlo pro poledne!
V té chvíli prý je v lidech jako ve dne 
a oni vystoupí ze svého svědomí.

Někdy zas světlo, 
jak vodu váži 
a ze studny bezedné 
vynesou vždycky kousek dne 
a položí jej lidem 
do oken i na zápraží.

Jednou budou lidé 
jak sklo obyčejní, dobří.
Zadýchá-li v mrazu 
někdo jejich duši, 
jejich odpovědi budou 
květy jinovatky.

Někdy nejsi víc
než sklíčko od sazí začouzené.
Díváš se do nebe, nevidíš nic, 
jen černý mrak se tebou žene.
Ale skrz sklíčko od sazi 
děti až do slunce vidí!
Udělej to také tak, 
jako ony rozhrň mrak - 
a najdeš sebe a lidi.

popojde kupředu, bliž 
k lidem

stále v pravém 
portále

h u d b a
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5.
Světlý den. Z pryskyřičná vůně.
Z borovic až slunce stéká.'
Oblaka, vemena plná mléka, 
po dubnových deštích 
hlína ještě stůně.
Země, přivázaná za traktory, 
troubí na rohy pasoucích se krav 
dálkám i výškám na pozdrav 
a svolává všechny roviny a hory.

Rb On tento cas do skla snímá
gestem širokým jak obraz svého věku. 
Je. tu všechno o zemi i o člověku, 
rysy, povaha i naše klima.
Kéž tuto zemi už jen láska dělí. 
Vždyí i já chci vyzpívat, 
jak dnů všedních ubývá 
a přibývá v nás na nedělích.

R^ Hvězdičko netřesku,
vemnutá do skla z hlíny, 
do které z hvězd 
se večer převlékáš? 

sbor Až za hranice kosmu 
letí víra v člověka 
a přistane na vteřiny)

R^ Jací jsou to u nás lidé!

Rostlí z vichřic, křemene a hlíny! 
Písni má, jsi z nich a stůj vždy při 
Ten, kdo umí křemen svléknout z kůže 
jako had ji svléká, 
a chce mu dšti život nový,

vstane, zůstává 
na svém místě

vstóvá s verši, 
ostatní vstávají 
a ní; velmi ukáz
něně a tiše

přednášejí*2 *3 \  *1 "2
vystoupí opět ja
ko na začátku na 
střed rampy 

nich!
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ten už jde vstříc příštím řekám
a jejich vlnám
střádá stříbro na podkovy.

závěrečná hudba; všichni stojí tiše až do konce

o - 0 - o -



Vytiskly Středočeské tiskárny, provoz 19 - ROMAYOHEM - 1536/68








	Blank Page



