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Poutník I 
 
 
 
Byl ve čer, už zav řela se vrátka 
a jakýs poutník zpíval písni čku. 
Ta slova zdála se být sladká, 
ale muží ček smutn ěl troši čku. 
 
 
 
Kousek dál v prachu cesty krá čí 
on, malý muž o dubové holi. 
Lem šatu po jemném písku vlá čí 
a nohy, celé t ělo bolí. 
 
 
 
Další krok, le č stát by cht ělo stá ří, 
upadne a zas se vle če dál. 
A nad hlavou už zase hv ězdy zá ří, 
on zase vstává a zase chvíli stál. 
 
 
 
Pak podívá se na prošlapané boty, 
naprázdno polkne a zase sklopí hlavu. 
To št ěstí i poutníkovy noty 
vytratí se jak zlod ějí ček v davu. 



Snová řeka 
 
 
Přesel den v noc a jemné šero 
spadalo ze strom ů na chladnou zem. 
Vítr list odvál dál nad jezero, 
nesl ho na k řídlech až k bílé Lún ě, 
potom jej upustil a list už jen 
padal dál branám vst říc do temné t ůně. 
 
 
Hlas strom ů ševelil s ozv ěnou šedých skal, 
ta zpívá o dálkách písni čku loudavou. 
Pod nimi poklidn ě znavený mužík spal, 
za ví čky leží mu p ředešlé v ěky. 
A v tom snu po vod ě starosti uplavou, 
na chvíli zatratí se do snové řeky. 
 
 
Ta řeka pramen má z jiného sv ěta, 
dál te če krajinou, toulavá, zp ěněná. 
Vede nás po cestách babího léta, 
za sebou nenechá nic víc než sen. 
V proudech svých utopí nejt ěžší b řemena, 
na b řeh je vyplaví, když p řijde den. 
 
 
S prvními kapkami studené rosy 
se muži o ví čka rozláme voda. 
Sedne si do trávy poutní ček bosý, 
nejist ě zamrká a sen mu odplouvá. 
Do tvá ří červených ho vítr bodá, 
děravé boty pomalu obouvá. 
 
 
Zas p ůjde celý den, než ve čer šero 
popadá ze strom ů a zchladí zem, 
než zase další list zbloudí až nad jezero, 
ozv ěna p řivane loudavou písni čku, 
prach cesty zašpiní i plášti lem, 
až zase obloha dá sbohem sluní čku. 
 
 
Pak hlavu do mechu kone čně složí 
a nechá řeku zas p řiplout až za ví čka. 
Ať te če do všech stran a do všech mo ří, 
na vlnkách houpavých p řinese sen. 
Cesta však dlouhá je a noc zas krati čká, 
snad chvíli potrvá, než p řijde den.  
 



 
 
 
Lodi čka 
 
Je čas jít a nám se nechce,  
už vítr plachty svál. 
Hodiny tikaj lehce, 
vte řinky b ěží dál. 
Voda už d řevo smývá, 
svist loutny z dáli hrál 
a delfín sladce zpívá  
a ptáci sk řehotaj. 
 

 
 
 
 
A tak si lo ďku naší 
i prsten zlatý vzal 
a my jsme byli v kaši 
a všechny svalil žal. 
A on zas, že ten, kdo krá čí  
a po svých klopýtal, 
že nám (to až k plá či) 
vše co m ěl v sázku dal. 
Té lo ďky že nám sta čí, 
ať p ěšky jdeme dál. 
 
 

Míří te ď k horám v dáli, 
proud naší lo ďku hnal. 
Paprsky slunce h řály, 
vítr déš ť nep řivál. 
A racci se nám smáli, 
led ňáček posmíval, 
že jsme prý nepoznali 
tu krásu mo řských bran. 
 
 

Tak jsme tu, páni malí, 
už vítr plachty svál. 
Už mizí stín nám v dáli, 
te ď vítr zafoukal. 
Zas loutny struny hrály, 
jó písn ě mužík znal. 
I my si zazpívali 
i nás te ď vítr hnal. 
 

Loď naše mizí v dáli 
a na ní mužík stál. 
Ten mužík sv ětaznalý 
tu lodi čku nám vzal. 
My lana p řetrhali 
a on te ď utíkal. 
My jsme ji zaprodali, 
když karty s námi hrál 
 
 

Až tam k lesíku v dáli, 
až tam co ohe ň plál, 
až tam co hory stály 
a tam co leží Kraj, 
tam co jsme karty hráli 
běžíme po svých dál. 
 

Padala sedma samá 
a on cht ěl hráti dál. 
Naproti naší lodi 
on v sázku prsten dal. 
Prsten, ne ledajaký, 
ten diamanty plál. 
Ten prsten, nejspíš zlatý, 
ale on neprohrál. 
 

 

 
 
 
. 
 
 
 
 

 
 



Cesta a návrat 
 
 
 
Bystrá ří čka tiše plyne 
v kraji, kde já vyr ůstal. 
Klikatí se jako jiné, 
nedaleko s horou splyne 
a dál šumí do všech stran. 
 
 
 
Vzpomínám si, jak jsme byli 
mladí, š ťastní, plní síly, 
když toho dne v bílední 
sv ůj domov jsme opustili, 
"sbohem" řekli poslední. 
 
 
 
Pak jsme vyšli podél řeky 
mezi dlouhé tiché sk řeky. 
Strachu už jsme m ěli dost. 
Když už jsme se vrátit cht ěli, 
stál p řed námi Temný hvozd. 
 
 
 
Ohromeni vešli jsme dál. 
Přiznávám, já trochu se bál. 
Všude kolem ticho bylo 
a ve chvíli ne čekané 
něco ho však prolomilo. 
 
 
 
Krá čel lehce, krá čel tiše, 
šustit listí nešlo slyšet, 
do svých pastí lákal nás. 
S lesklých vláken sp řádal sít ě, 
z nitek ten čích nežli vlas. 
 
 
 
Hladový a plný zloby 
vycenil své ostré zuby, 
opatrn ě, velmi tiše 
vylézal a kradl se k nám 
ze své černo černé skrýše. 
 
 
 
State čně jsme bojovali, 
pavouku jsme vzdorovali. 
On však všechny bratry svoje 
z blízkých kout ů temného hvozdu 
zavolal do toho boje. 



 
 
I když nám docházeli síly, 
bili jsme se hodnou chvíli. 
No jak z téhle šlamastyky 
měli jsme se dostat zdraví? 
Lesem zn ěly naše vzlyky. 
 
 
 
A najednou setm ělo se, 
burácení ozvalo se. 
všechny smysly náhle zbyst ří  
a pavouci rozprchli se 
všichni zas tam, odkud p řišli. 
 
 
 
‘To jde bou řka’ mysleli jsme, 
ale klidní nebyli jsme, 
neschopní jediného slova 
a v tom lese znenadání 
ozvala se rána znova. 
 
 
 
Teď jsme rychle utéct cht ěli, 
kam, jsme ale nev ěděli. 
Na všechny z nás padl splýn. 
Když jsme se tak rozhlíželi, 
bylo nás o čty ři mí ň. 
 
 
 
Všechny nás hned zarmoutilo 
to, co se nám p řihodilo, 
ale po té velké ztrát ě 
přišly další, tolik jako  
máme dírek na kabát ě. 
 
 
 
Šli jsme dál tím smutným lesem, 
drali jsme se hustým v řesem 
už nev ěda kudy jít. 
Nepřátelé stále v patách 
a nem ěli jsme sil se bít. 
 
 
 
Tak jsme p řešli hory, skalky, 
ušli jsme už velké dálky 
a krá čeli dnem i nocí. 
Tu cestu nám zastoupili 
tvore čkové p řevysocí. 
 
 



Zkoumavě k nám p řihlíželi, 
všechny si nás prohlíželi. 
a když zeptat jsme se cht ěli, 
co jsou vlastn ě všichni za č, 
oni nás hned uml čeli. 
 
 
 
Spoutali nás všechny k sob ě, 
zavázali ruce ob ě. 
A ti muži vedli nás 
tam, co Rohan stále vzkvétá, 
tam, do m ěsta Edoras. 
 
 
 
Mezi řečí slyšeli jsme  
to, co už však tušili jsme: 
že ti páni v plné zbroji 
za hradbami Edorasu 
hostinu nám nevystrojí. 
 
 
 
Když zavedli nás ke své brán ě, 
jako po hromové rán ě 
všude kolem prázdno bylo, 
jen v okénku malého domku 
se slabé sv ětlo rozsvítilo. 
 
 
 
Přišel mužík otrhaný, 
stá řím zna čně ošlehaný, 
pozvedl k nám malou svíci 
a pak polohlasem zvolal: 
"Můj ty sv ěte, trpaslíci!" 
 
 
 
Muži tehdá zpozorn ěli, 
když tu zprávu uslyšeli. 
Pak si dali čty ři k p ěti 
a nakonec pochopili, 
že opravdu nejsme sk řeti. 
 
 
 
Pak se pilo, hodovalo, 
na ohe ň se p řikládalo 
a my jsme všem povídali, 
pro čdo m ěsta rohanského 
tak neš ťastn ě jsme zavítali. 
 
 
 
 



A když ráno svitlo slunce, 
hodokvast už byl u konce, 
my se dále vydat cht ěli. 
Z Edorasu odešli jsme, 
kam, jsme op ět nev ěděli. 
 
 
 
Takto jsme se trmáceli, 
stále jinam p řicházeli, 
je to dobrých deset let. 
Obešli jsme spolu po svých 
celé kraje, celý sv ět. 
 
 
 
Mnoho let již uplynulo, 
mnoho z nás už zahynulo, 
zbylo nás jen pouhých p ět. 
Avšak v cest ě pokra čujem, 
už nás čeká jen ta zp ět. 
 
 
 
Vede horami a lesy, 
klikatí se v pláních kdesi. 
Další malé nám ji k říží, 
ale my už zpátky chceme, 
jen po ní naše kroky mí ří. 
 
 
 
Jsme už blízko od domova, 
v dáli tiše šumí voda. 
To Bystrá ří čka te če sm ěle 
kam p ět postav zase krá čí, 
až do hory Osam ělé.  

 



 
 
 
Poutník II. 
 
 
 
Do ticha šum ěl les a hu čela voda, 
v dálce už dozn ěla kopyta koní. 
Měsíc zas vylézal a cestu schoval. 
A s ní i muží čka jdoucího po ní. 
 
 
 
Z černavé oblohy se mlha snášela 
a na zem padaly deš ťové kapky. 
Postava shrbená tím krajem krá čela. 
Krá čela dop ředu, ani krok zpátky. 
 
 
 
Tma barvu ukradla zimnímu plášti 
a voda smá čela cizinc ův šat. 
Klobouk si potrhal o lesní chraští 
a jeho útroby svazoval hlad. 
 
 
 
Tělo ho bolelo p ři ch ůzi kulhavé, 
prošel už mnoho cest, tisíce polí. 
A kr ůčky pomalé zdály se váhavé, 
na pomoc do zem ě bodával holí. 
 
 
 
Cesta se stá čela do hvozdu temného, 
možná cht ěl zastavit a nejít tam. 
Hůl se dál bo řila do písku jemného, 
šel op ět do les ů, šel zase sám. 

 
 

 


