Fráòa rámek:
MODRÝ A RUDÝ

Píou mi psaní
vojantí páni,
a tam stojí psáno,
dvanáctého ráno,
e já musím rukovat,
oh, rukovat .
Voják je voják,
musí bojovat 
vloí k líci puku
vezme si na muku
tøeba vlastní srdce své,
oh, srdce své....
Zdrávi vzkázali,
v zdraví napsali,
já jsem reservista,
básník, anarchista,
zpívám si a proklínám,
oh, proklínám.
Pomaíruju,
zpívat si budu:
modrý reservista,
rudý anarchista,
v modré dálce rudý kvìt,
oh, rudý kvìt...!

Poslunì prosím, avlièko,
neztrácej klid.
Napsal jsem galantní psaníèko.
A budu bit.
V psaníèku lecos výskne si:
slib mi, hochu, slib!
Sokol vzlétl nad lesy:
sokolíku slib!
V závratných výkách jeden sen,
køídla rozbolí,
rozbolí touhou pro ten sen
køídla sobolí.
Tøese se dole bledý tøpyt
v smutku kaluí:
chtìl bych tì svìte poloit
do rùí...
Tohleto v psaní nebylo.
A moná, e pøec.
Snad e jen chuti nebylo
na tanec.
Kvapík jsem vìru protanèil
divý pøemnohý,
vak vám, vy nejkrásnìjí z vil,
bych lapal na nohy.
To holka musí býti volný pták

mít sukni jedinou,
sukýnku rudou jako mák
a dui nevinnou.
Vak vy jste tìká prsteny
a v kadém z nich je jed,
náramek nìèím zbrocený,
stìí bych vás zved.
A vy jste lehká svìdomím
a kluzce pøilne hrud,
já s vámi tanèit neumím 
k èertu jdi, zdráva bud!
Já vím to; hanbou vaich vnad
kdo roste ku slávì,
proè s námi chcete tancovat
a tøetit bezhlavé.
Já vím to, kolik mladých let
vám svadlo pod nohou,
by s pány mohla jste se vyválet,
kdy u nemohou...
Pokoøí, bodne pyný smích.
Snad se i zasmìju.
Do pekel s tebou horoucích.
Zatanèím. Prokleju.
Vím, zítra ráno raníèko
budu za to bit.

Poslunì prosím, avlièko
neztrácej jen klid.
Máme to teï v regimentech
divnou naci:
tuhle zase jeden voják
ztratil supernaci.
Ke Klatovùm mraky táhly
od umavy 
bìda tìm, kdo u vrbièek
nepozdraví.
Mraky si to povídaly,
mraky vdycky hrozí,
v osud ná se rádi vpletou
rozhnìvaní bozi.
A to byly divné mraky,
èerné jako høíchy,
jak by chtìly hromem bíti
do té lidské pýchy.
Já jsem na ty mraky koukal,
v Klatovech jsem leel,
po tìch mracích vzkazoval jsem:
Neel, holka, neel...!
Kdy je èlovìk jednou voják,
lecos v prsou tlaèí,
a kdy nechal holku doma,

vojna není sladí.
Kdy tam nechal zahrádeèku,
kde to rudì kvete,
jak by vojna netlaèila,
ty mùj milý svìte!
Zahrádeèkou bloumá kdosi
v dálku pøes plot zírá 
a já musím poslouchati
pana oficíra.
Mrakùm jsem si poaloval,
nebylo mi milo.
Zlý mrak pøilét, hejtman pøiel:
uhodilo!
Tøi vojáky, tøi bodáky
dali na cestu,
abych vìdìl, kudy, kudy
cesta k arestu.
Já vím, páni: tudy, tudy,
kde moc kamení,
podél cesty stromy holé,
nebe v plameni.
Kdo se jednou okrvavil
na tìch kamenech,
holých stromù píseò slyel
a èet v plamenech,

ten se dívá potmìile
jaksi pod brvy,
a co dýchá, vechno voní
divnì po krvi.
Stále mu to pøipomíná
jednu z onìch chvil,
kdy tìm vìtvím holých stromù
cosi pøislíbil...
Celièký jsi hochu mùj 
z pøíma stùj!
Dal jsi tìlo, dej i dui,
hezky ti to hochu sluí,
mùj jsi, mùj!...
Na noc nech si pìkný sen 
prsa ven!
vyrvi srdce, dej tam kámen,
abys nebyl jinou zmámen,
kdy jsi mùj.
Hochu mùj, mùj pøedrahej
pøísahej!
e jen já jsem láskou tvojí,
e rád pro mne umøe v boji
pøísahej...
Nìèí srdce...? Zamiø naò...
K líci zbraò!

Ruka ta se nesmí chvíti,
kdy má srdce prostøeliti 
k líci zbraò!
Nesl jsem si kuføíèek,
se mnou la má máma,
nadrobila slzièek
vema pìinkama,
øíkala mi, juchechej,
vojanské pány poslouchej;
juchechej, juchechej!
Budu, mámo, poslouchat,
a jed na to vemte,
více neli boha snad,
hergott sakramente.
Neklej, synku, juchechej,
vojanské pány poslouchej,
juchechej, juchechej!
Tyhle ruce, mámo, ví,
a to tìlo mladé;
co to mámo necítí,
e ti nìkdo krade?
Nerouhej se, synku, hej,
vojanské pány poslouchej,
juchechej, juchechej!
Pøiel mne pan lajtnant navtívit,
já jetì na pryènì leím,
pøiel se po ránu podívat,

jak asi leím.
Leel jsem, jak u se leívá,
èlovìku patnì kdy stelou,
na levé stranì, co srdce mám,
noc já jsem proleel celou.
Já mám s mým srdcem trápení,
já mu u tolikrát øíkal,
e èlovìk je proto jen na svìtì,
aby si hloupostem zvykal.
Podívej hlupáèku  øíkal jsem,
abych to znázornil zhruba 
vìø mi to, na svìtì platí jen
veliká huba.
Jsou-li v té hubì tesáky,
tu huba na cenì stoupá 
nemá-li na ni vak licenci,
je to vìc hloupá,
Na konec plivnou nám do tlamy,
øeknou, e bohu èas kradem 
pro jedny tesáky s licencí
ostatní leí ladem.
Sed jsem si na pryènì, potom vstal,
zvolna si zapínal bluzu.
Pan lajtnant váhal, jak oslovit
tak zvanou lùzu.

Pan lajtnant vìdìl, s kým má èest,
k lepímu nepatøím svìtu,
tak zvané luzy jsem já kvìt,
jejími barvami kvetu.
Pøece vak náhle byl v rozpacích.
avlí bøink a váhal zase.
Nemoh as vzpomenout, co ve je
Arschgesicht, Schweinehund, prase.
Nevìdìl, kterou z tìch distinkcí
dal by mi ke cti a chvále.
Èasto tak stávají tváøí v tváø
poddaní jednoho krále.
Modrý a rudý, barvy dvì
helmic lesk  kokarda lùzy,
nìkdy té rudé se oblékne
do modré bluzy.
Modrý a rudý, barvy dvì,
tma jedna, druhá je plamen,
jedna je políèek, druhá je
náruèí rozpjatých ramen...
Modrý a rudý, modrý bdí;
dále jen od hradu, dále!
Èasto tak stávají tváøí v tváø
Poddaní jednoho krále.

Pane mùj, dole v tmách blýsklo cos.
Dále jen od hradu, dále!
Nìkdy si patnì rozumí
poddaní jednoho krále.
Stín rudý na srubech! Smolný vích!
Chachacha  Chachacha  dále!
Nìkdy si podivnì zahrají
poddaní jednoho krále.
Na to as myslil jsem, zatím co
pan lajtnant váhal tu dále,
kterou z tìch øeèených distinkcí
dal by mi ke cti a chvále.
Náhle vzdych, hloupouèce usmál se,
èapkou trh a u byl v prachu.
Známo jest, co voják, to nemá
pøed nièím strachu...
Jedna matka zpívá.
est já synù porodila,
a co já se namodlila,
by mnì panna Maria
 hajej synku, kaji-ja 
dala mléka dobrýho,
abych si tì, ty mùj synku,
vychovala hodnýho.
est jich pøilo z nenadání,

a to bylo poehnání,
a my vichni plakali,
a kdy ivot nosit pøestal,
ruce nosit poèaly 
chraò vás pánbu, dìti mí,
byste byli jednou zlí
byste jednou na svých rukách
moje tìké srdce v mukách
irým svìtem roznesli...
A z tìch esti mladých proutkù
já tu ve svém smutném koutku
pletla koík zelený,
a jak jsem ho svazovala
srdce svého koøeny,
tolik jsem se tìívala,
e kdy krev ho svazovala,
bude poøád zelený...
Ale... od krajského mìsta
sem k nám vede bílá cesta 
Jei a Maria!
Chlapci moji, haji-ja, haji-ja...
Z ruky koík zelený
s mého srdce koøeny
potvora vyrvala
a... zpívala!
Cesta bílá, nutno jít.
Táta prát, to e tak...
musí být.

A prál:
císaø e musí
vojáky mít...
ach,
chraò vás pámbu dìti mí,
byste byli jednou zlí,
byste jednou na svých rukách
moje tìké srdce v mukách
irým svìtem roznesli...
Sotva se drí na nohou,
ké vichni svatí pomohou,
sotva se drí na nohou
mùj olovìný vojáèek.
Nadávat mohu: èubky syn,
naplivat mohu, co mám slin
oddanì scípne, a øeknu: zhyò!
mùj olovìný vojáèek.
Ocel lze pálit do bìla,
s olovem se to nedìlá.
Strachy se jenom podìlá
mùj olovìný vojáèek.
My to vdycky vyhrávali,
my to zase vyhrajem,
my jsme hoi od Vltavy,
císaø pán nad Dunajem.

Øíkává nám ná pan hejtman,
e jsme psi a prasata
a my o nìm øíkáváme,
e má srdce ze zlata.
Jen co trubaè v útok houkne,
hola hola tydlita,
a nás èerti, e my puku
nehodíme do ita...
Pøiletìli adjutanti
meldovat,
e u zase rebellanti
poèínají drancovat.
Uhoï bubeníèku,
uhoï na buben,
e tìch rebellantù
etøit nebudem.
A to já jsem bubeníèek,
tluèu rád,
plamen skoèil z pod mých víèek,
budu bubnovat.
Uhoï bubeníèku,
uhoï na buben,
e tìch rebellantù
etøit nebudem.
Pane hejtman, já jen prosím,
kdyby snad

ten mùj buben dnes se protrh,
co mám udìlat?
Uhoï bubeníèku,
uhoï na buben,
e tìch rebellantù
etøit nebudem.
A kdy mezi rebellanty
bratry máte,
v sen jich vìøím a tou bídu
jako oni proklínám?
Uhoï bubeníèku,
uhoï na buben,
e tìch rebellantù
etøit nebudem.
Palièky se roztanèily,
zaèly hrát,
jdeme, jdeme, jdeme, jdeme
bratry objímat.
Tluèe bubeníèek,
tluèe na buben,
nehrajem si na vojáky
støílet nebudem.
Bylo nás tam tøicet est:
desertéøi, zlodìji,
malé myky v malých dírách.
Bylo nám tam zima...
Tøicet pìt jich dralo peøí,

jenom já jsem peøí nedral,
já jsem dlouhou chvílí drobil
na stotisíc steskù.
Kazil jsem si oèi ètením,
obèas zamnul zimou ruce.
Venku bylo luté záøí.
Bolívala hlava.
Auditor mne ujioval,
e je taky liberální.
Na dvoøe u na katanech
krvácelo listí.
Pro dobrou øeè bojoval jsem.
Pod okno mi pøicházeli
èasto zpívat Rudý prapor,
kdy li v noci z hospody.
Podzim se tak rychle louèil,
ena má u odloila
klobouk slamìný a letní aty.
Snad ji ani nepoznám.
Bylo nás tam tøicet est,
To lze lehko pamatovat.
Lehko: rok to byl, kdy císaø
naposled byl v Èechách...

