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ze stropu kam oko nedohlédne
se ohromn˘ antick˘ sloup fiítí
a úderem prudk˘m jednu sochu drtí
a dal‰í sloup a dal‰í a tak dál
jiÏ je tu jen Azothien sám
z hrdla mu mohutn˘ smích extáze vyráÏí

N

ad v˘chodem ãervánky jiÏ blednou
ptákÛ sly‰et zpûv radostn˘
v Slunce prvních paprscích
pfied slují Azothien stojí promûnûn
S myslí ãistou a pfiece pfietékající
oddává se boÏskému snûní
bÛh je mrtev ten „jedin˘“
jenÏ pohfieb si sotva zaslouÏí
v u‰ích fiev posmrtn˘ch kytar duní
Slunce k zenitu se blíÏí
v‰ak dost jiÏ planého snûní
ãinem teì vítûzství vÛle oslavit musí

P

o lukách a údolích
je zvyklá královna vzhledem jít
temn˘mi hvozdy vábena
s orly rychlost mûfií svou
mrazivou mlhou huãících vodopádÛ
du‰e její je myta
podobna bohÛm
myslí svobodnou
milována bohem nesmrteln˘m
pod jehoÏ ochranou se stkví
Rozko‰í nekoneãnou
v jin˘ svût pohlédnout

16

5

HHHHHHHHHHHHHHHHHH
o osmi vûtách
b

PíseÀ
o
Azothienovi
HHHHHHHHHHHHHHHHHH

A

vítr venku náhle utichá
a o pÛlnoci za úplÀkového svitu
tûlo somnambulní vstává
po pás v blátû dny se brodí
bahno z jeho mysli stále vytéká

za burácení hromÛ
a smr‰tû vûtrné
se v tûle lidském
pfied ní zjevil

zothien bloudí lesem
v jeskyÀ divnû povûdomou vchází
hodiny v my‰lenky
ãerné se hrouÏí

Ke stále krásnûj‰í
a pfiesto nezkrotné
sestoupit se chystá
bÛh Wotan sám

v tichu nastalém
za tance lesních duchÛ
do rozko‰e bohÛ
zasvûcena jest
Rozko‰í nekoneãnou
v jin˘ svût pohlédnout

S

pohledem démona
jenÏ druhou stranu zfiel
v lidmi prokleté
puãí boÏsk˘ plod

vodopád kfii‰Èálov˘ se v‰ak
pfied ním zjeví
vÛli do Ïil mu vize vlévá
s odvahou ryzí
vodní stûnou prochází
ãist˘ jak dítû v ohromném sále stanul
kolem soch lidí tisíce stojí
vtom hlas duniv˘ se ozve ze v‰ech stran
„Zapochybuje‰-li na vtefiinu o své vÛli
sloup tû v okamÏení do zemû zarazí“
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VÛlí k Ïivotu
do propasti smrti pohlédnout
V du‰i ãlovûka velkého
jeÏ sám na pÛl bohem
propasti, ale i vysoké skály se rodí
na kter˘ch za nocí temn˘ch dlí
setra jeho krví nevlastní
nad‰enû k dílu pfiihlíÏí
do vaku nabéfie vûci potfiebné
a s Azothienem pfied zákonem prchá
V domû, kde tolik jar prodlel
ãetníkÛ na nûj ãeká pût
je‰tû neÏ bambitky namífiit staãí
mozkomí‰ní moky se jejich
na zemi mísí
VÛlí k Ïivotu
do propasti smrti pohlédnout

Z nevûdomí mu v‰ak
nikdo, ani PapeÏ sám
nevymaÏe rod jeho vznosn˘
– vzorec chování
Byl veãer zlovûstn˘
kdy boufie oh˘bala stromy
nutil zboÏn˘ otec Jana
by v kleãe pod kfiíÏem se modlil
zablesklo se v‰ak
v Azothienov˘ch oãích
kdyÏ v mysli spatfiil poníÏenost svou
a v extázi oba rodiãe své
umnû jak svinû podfiezal
druh˘ den nad mrtvolami
se sourozenci truchlí
z vãerej‰ího veãera
podivnou amnézií trpí
Z nevûdomí mu v‰ak
nikdo, ani PapeÏ sám

zadost uãinûno bylo
a hon na knûÏnu s pu‰kami
v lese blízkém podnikli
kde naposledy
ona spatfiena
po celodenním ‰tvaní
kdy proãesán kaÏd˘ kout
mnoho muÏÛ na‰lo smrt
oãí vydloubnutím z hlav
ãistû od tûl oddûlen˘ch noÏem
Ze skály na kterou zahnána lÛzou
za vûtru, jeÏ se náhle zved
neohroÏenû skáãe do propasti
na rtech s úsmûvem boÏsk˘m

Z

a hrÛzypln˘ch nocí
kdy ãlovûk sotva mÛÏe spát
zní temn˘m hlubok˘m lesem
radostipln˘ dûtsk˘ smích
za pomoci démonÛ lesních
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jeho jméno posvátnou bázeÀ budí
Azothienem on bude zván
Druh˘ den v‰ak v˘ãitkami
pfiepadnut je zcela
hfiíchem velk˘m provinil se
bude za to pykat

masem lidsk˘m
dle Wotanova pfiání
Ïivena nadmíru
by jeho syn siln˘m se stal

zaãíná v‰ak pochybovat
o uãení Krista
co mu má ten trulant zdechl˘
nûco pfiikazovat

v kraji tom prokletém
se obãas nízk˘ ãlovûk ztrácí
potravou knûÏny boha
aby se stal

ze sv˘ch velk˘ch pochybností
jde se knûzi vyznat
ten v‰ak pro jeho hfiích mrzk˘
nemá valné pochopení

V den sluneãn˘
po bolesti slastné
duch velik˘
svûtlo svûta zfiel

v louÏi krve sluha pánû leÏí
kfiíÏ mu z bfiicha trãí
Azothien zmaten˘ sám sebou
do rodného lesa se ukr˘t bûÏí

na slavnosti, kde kaÏd˘
opojen nektarem boÏsk˘m
jménem vznosn˘m
pokfitûn je boÏsk˘ syn

vzkvétá knûÏny syn
krmen ãerstv˘m masem srncÛ
a vínem lesních víl
v skalní sluji pfieb˘vá
a na kÛÏích kanãích spí
lidmi neru‰en
neboÈ v tûchto konãinách
stra‰idla stra‰í pr˘
duchové ‰patní si ho hledí
vÏdyÈ ochranou Wotana
se mÛÏe py‰nit jeho syn
Jsa 5 let stár
urazil pfiíli‰ víl královnu proradnou
a ta mu v odplatu
o polednách polibkem vlhk˘m
na palouku u cesty svûtlém
spánek mátoÏn˘ pfiivedla

fiízením osudu v‰ak vratk˘m tudy právû
rodina poãetná
a poãestná velice velmi prochází
a o dítko ztracené
se rodiãe Krucifixa znalí
ujmout znaãnû béfiou
a nebohého po spánku divném zblblého
do mûsta bez odporu vleãou

P

o dlouhá léta zapomíná
Azothien na svÛj pÛvod
Janem ho teì lidé zovou
v upomínku na Evangelium
pfiijmuv bídu myslí lidsk˘ch
na m‰e bystfie chvátá
by ke Krucifixu
horlivû se modlit moh
s bratry sv˘mi a sestrou svou
v znalostech Zákona se pfiedhání
by dobr˘m vûfiícím se v Ïivotû stal
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do pokoje panenského ti‰e vchází
ona plakat pfiestává
kalich pln˘ rozko‰e tam spolu
za celou noc do dna vypijí

Svolali se proto
v stádo tup˘ch ovcí
by spravedlnosti nízké
Nekoneãné ‰tûstí
jeÏ v nezkrotné du‰i dlí
jsa pfiíli‰ boÏské
neÏ aby dlouhého mûlo trvání

správnû v‰ak tu‰í
jsa velmi bystr˘ jinoch
Ïe sestra cudná jeho
kaÏd˘ veãer na nûj ãeká

Lidem zbabûl˘m v‰em a podl˘m
jeÏ mrtvého boha vz˘vají
na mysl zvolna pfiichází
Ïe dívka spanilá
jíÏ vidût obãas v kraji
je dle jejich mozkÛ blb˘ch
s ìáblem spolãena

pochybnostmi hlodán v‰emi
nemÛÏe valnû spáti
vÏdyÈ v pokoji vedlej‰ím
objekt jeho touhy b˘vá
drÏe v ruce písmo svaté
mukami je sÏírán

Azothien
Z amilován
do sestry své vnadné

statného muÏe
lze v nûm tu‰it jiÏ
jsa v pramenech lesních myt
rok Ïivota dovr‰il jiÏ

nektarem boÏsk˘m
K rmen
roste knûÏny syn

nevymaÏe rod jeho vznosn˘
– vzorec chování

