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Předmluva

Napsat předmluvu ke třem baladám a na-
psat ji kratší než ony balady, to je těžký 
úkol. 

Sergej Prokofjev svého času napsal operu 
Láska ke třem pomerančům a kritiky byly 
delší než celá zpěvohra. A ačkoli operu ni-
kdo neprodloužil, k  zástupu recenzentů, 
komentátorů anebo pouhých kecalů kaž-
dou chvíli někdo přistoupil.

Proto mi dovolte jen zvolat: Ať žijí tři balady 
Lubomíra Jaroše! Nemusíte k  nim zahořet 
láskou, ale měli byste si je přečíst.

KAREL SÝS 
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Ahasvér
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Ahasvér

ahasvér

Mizerná služba před vraty 
Sem by si asi Kaifáš nesed 
Vyžraný je jak tlamatý 
Árón, co dává dva za deset 
Pěkná sebranka, tenhle kneset 
Špína od hlavy po paty

A k tomu Ježíš, co ho soudí 
Čertovo zrno, námel v klásku 
Kde asi jeho otec bloudí? 
Žluklá odpověď na otázku 
S kýmpak to stará Máňa spala 
Že prý Duch svatý, lala lala

S hříšníky hýří, plno zmatku 
Do týdne slaví sedm svátků
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Ahasvér

A na nás slušné plivá slinu - 
Vybít je všechny! Spoluvinu 
Přiřknout i jeho učedníkům!

A, támhle jde, snad do soumraku 
Bude s tím lotrem provždy konec 
Tak co, syčáku, co, ty spratku? 
Kéž jen tě Jahve spálí v uhel! 
Co na mě čumíš, tisíc draků 
Tak tu máš, tu máš holí, bratku 
A moje jméno provždy volej 
Že po hubě ti teče olej 
K pomazání na krále

Jaképak jsi měl dneska zdání 
Že ujdeš svému osudu? 
Štvát, to jsi uměl 
Bez ustání 
Pleteš si pořád pány s kmány 
Však už je konec tvému lhaní 
A přitlučte ho, pobudu!

                 * * * 
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Ahasvér

To mě zas dneska bolí ruka 
A tři dny loupe ve kříži 
Mám před očima toho kluka 
Ty jeho oči ostříží 
Nedá mi dojít, dojít spánku 
Plaménky vhání do opánků

Nemohu najít jeho stopu 
Ač stop je víc než na potopu 
Kéž opláchnu se trochu v díži…

Všude cizí tváře, chýše 
Chce se volat, na Ježíše: 
Jsem ten zavržený, Pane! 
Plané kroky. Slza skane  
Třeba stokrát do Tvé číše 
Přece hřích můj nepřeváží 
Nebyl´s při mně - při mé pýše 
Stál jsem totiž strašně dole 
Až na druhém konci hole 
U Satana v divé stráži
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Ahasvér

Vroucnějšího prosebníka 
Nad mě není, nenaříkám 
Jenom prosím, přijď už brzy 
Byl jsem sprostý, hrubý, drzý 
Bez dechu se sebe zříkám 
Vyjdi, hvězdo, ukaž směr! 
Vždyť ty voláš, trpíš ve mně 
Z rány do úst matky země 
Na mě voláš: Ahasvér!
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Ahasvér
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Skon Johanky, královny české
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Skon Johanky, královny české

skoN JohaNky,  
kráLovNy české

Jak dlouze cesta drkotá 
Ke Karlštejnu v zimní vestě 
Jsem manželkou jak od Lota 
Co věčně pláče po rozbitém městě 
Pro Václava, pro vládce říše 
Co mé dny dlouží ve své pýše 
Do téhle výše, v tyhle hrady 
Hned tam, hned tady jeho srdce české 
Tak rudě bije 
A směje se a čechrá brady 
On je má chlouba, on má čest 
Proto mě, vozko, musíš vézt 
Za posledního prosince 
Třináct set osmdesát šest 
Mě, která jeho první manka 
Na hrad, kde hlahol, hadříky a lanka 
Veselí, lovy, zábava 
A dvorní pěvci, třesky, číše 
Spanilých dívek roztoužená blanka…
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 Skon Johanky, královny české

Hej, zastav vozko, nejsem v dobré míře 
Již natočil´s dost cívek na svá kola 
Jak je tu bílo a při nebeské víře 
Ta bílá jak hlas Hospodina volá 
Až trne v duši 
Však z lesa vytí! Muži, hola! 
Hej, družino, hej, dvořané, jste hluší?! 
Ach stůjte - Bože, co to za zvíře 
Zběsilý chřtán a také člověk zpola 
To Václavovy oči v čele téhle smečky 
To jeho Štvaní, štvaní a tři tečky 
To jeho ústa, když jdou špatné zvěsti 
A bílé tlapy jako jeho pěsti 
Kde moje spása, kdepak jsi, mé štěstí? 
Nohy tak těžknou, v krku pálí smola 
Z těch hořkých, nevyřčených vět 
Ze stromu padá suché klestí 
Když stisk, tak jeho naposled!

Stráň krku, průrva od života

Rudě se v králi víno zamihotá 
Jaký to hlomoz od polední strany 
Hej, zbrojnoši, hej, uzavřete brány 
To jistě úklad, další od mých manů 
Ba navléknou jej do sutany!
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Skon Johanky, královny české

Cože vece ten starý mnich?

Tohoto jitra čistou pannu 
Zastihlo slunko ve spánku 
Náš Pán ráčil vzít pod ochranu 
Navěky tvoji

Johanku
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 Smrt padlého básníka
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 Smrt padlého básníka

smrT padLého  
básNíka

Na stůl se šeří, noční svit 
jak by se též chtěl utopit 
v hromadě článků z tisku 
Hanebné činy svými stíny 
blíží se zas jak tamburíny 
zatnout zas do mě třísku!

Pojď sem, ty kurvo, dej mi pít 
ať snesu to, zas ponořit 
svůj čenich do tvých pysků 
Život je krátký okamžik 
ba kratší nežli mužský střik 
tak dolej mi tu whisku!

Odkud se vzal, ach Bože, spas 
anděli, stůj - jak hrůzný kvas 
s odpornou chutí mýdla 
civí tu smrt jak bílá sněť 
a mlč! Já znám tvou odpověď: 
„Ty jsi mi zlomil křídla!“
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 Smrt padlého básníka

Pryč s tebou, pryč! Ach, konečně 
zmizel´s jak dítě nevděčné 
andělská křídla zplihlá 
proč upadl jsem v nemilost 
mám tě hned dost, jsi špatný host 
utíkej pro líčidla!

Baže je pryč, tak rum teď lij 
a ty mi, děvko, žmoulej pyj 
až vyschne mi i mícha 
Básník že jsem? Mé volání 
zní jak to hnusné šukání 
jak prdy z mého břicha

A byly doby – nač vzpomínat 
co tep, to křídla, milost, chvat 
jen letět, letět do oblak 
a láska místo jídla 
Panenský dech. Dnes ve svých zdech 
vystaven vůkol na posměch 
jak bych si zlomil křídla…
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 Smrt padlého básníka

Jako ten anděl… Že by snad 
on byl mé mládí, plné vnad 
v němž sterá dívka zjihla? 
Ach, kde jsi? Tu jsi! Až jde mráz…

Vzpomínáš, jak jsem růže krad 
I z pomníků a ze zahrad?

- možná v těch růžích byl můj pád… -

A nebylo mi místa dost  
tak jsem se shodil jako skvost 
do kaluží, jak samorost 
prolezlý červotoči 
Já jsem tě hledal, taky pil 
abych se na dno potopil 
a našel tam tvé oči

Tady to nejde jen tak, víš 
buď ulétneš, či sestoupíš 
až do podsvětí lidí 
Lidé jsou taky andělé 
mají stigmata po těle 
a strašlivě mě vidí!
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 Smrt padlého básníka

Půjdu za tebou, kde jsi zas? 
Říznu si hrdlo v pravý čas 
zas budou ze žil vřídla 
Pak najdu tě jen po hlasu  
a zavinu ti do vlasů 
tvá polámaná křídla



19

 Smrt padlého básníka

Ty táhni, děvko, ať je klid 
konečně střep, jen srdce mít 
a zmužilost –

JEŽÍŠMARJÁ, VON SE PODŘÍZ!!!
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Závěr

... tak milujme se vespolek.

(Vítězslav Nezval)
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Vysvětlivky

vysvěTLivky:

AHASVÉR
Ahasvér podle legendy udeřil Ježíše Krista, když odcházel od ve-
lekněze Kaifáše. Za trest musí bloudit po zemi až do Posledního 
soudu.
Kneset - shromáždění (hebrejsky)
Josef Kaifáš byl nejvyšší židovský kněz, který soudil a odsoudil 
Ježíše Krista. Je zaznamenán jeho výrok: “Je lépe, aby jeden člo-
věk zemřel, než aby celý národ zahynul.” (Jan 18, 14.)

JOHANKA
Johanna Bavorská (asi 1356 - 31. prosince 1386) byla první 
manželkou Václava IV. Podle jedné z verzí se na ni vrhl velký 
lovecký pes a prokousl jí hrdlo.
Václav IV. (26.února 1361 - 16. srpna 1419) byl syn a dědic 
Karla IV. Český král (1378-1419), v letech 1376-1400 římsko-
-německý král.
Karlštejn je středověký hrad založený Karlem IV. za účelem 
uložení a ochrany korunovačních klenotů.

SMRT PADLÉHO BÁSNÍKA
Balada je reakcí na obecně rozšířenou představu, že veliký talent 
musí nutně trpět nějakým druhem závislosti (např. na alkoho-
lu). Životní zkušenosti ukazují, že takový autor časem upadá po 
stránce umělecké, mravní  či existenční.
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