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Letní noc

Ve rnlze večera juž tonou lesy,
a ticho rrrěkké, srrící,které byvá,
kdy večer s nocí ve objetí splyvá,
se na krajinu zdŤínrloutiše věsí.
Pták jenom probudiv se ze srra kdesi
se zved se vzkvetlé, volrré stromu srrěti
a ve tnrě modravé jak jiskra letí...
Teď měsíc z bludnfch mrakfi lehké směsi
sám vyplul volně velkf, vítézící,
a jehly své jak velká kopí tkvící
dá snících korurr vzkvetlfch stromfi metá...
Z jich větví rnlha táhrie ku rněsíci,
jettžv páry lemu, oblak ve srněsici
své světlo lije v noc tak plnou leta!
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Niké

Ěeeké vázc

Jak byci trávy ostréšéavou
zpití
se ženoumuži bojem slepí k seči,
kde polnic hlahol v štítú
tňeskuiečí.
katttv kŤikudivérn,Íevuvše.. Ťrtí.

Ta vfině, která z kraje smalty tvojí
vzduclr blahfm vznětem,vázo stará' sytí,
že souzvukemse chvěje, platre,svítí,
je olympern, kde staí.íbozi stojí.

Boj, vŤava!Ps& jak v noci děsnévytí
zní |idí kŤik,těl pád, vždyzrrratekvětší,
jírn Ares štěká,dáví rnužev léči,
jírri Pallady se štíta pŤilbanítí.

Aé svět se s světfijinfch kalem pojí,
jen v tobě spí taj ce|y, velkf žití,
vzruch, síla, mládí jas i lásky zpití
v tvé vrirri, která bolry, světy zhojí.

Tma z lrádu, která duše žere,valí
se kolern. k olynrpu již chtivě vstává,
kde Zeus na boj lačněhledí z dá|i.

Než v rroci věčnétetnnověk náš shnily
jak vše se zÍítík rreznáménru
cíli,
dej, tvrij aťsvit se ke mně. kráso, schflí.

A z ruky jeho, v nížtnocje a sláva,
teď Niké skočíkrásy svojíve plápolu
a kr'epcestoupá v boje vŤavudolŮ!

Ó zaÍ mi vždy,at zíín té ve sn clrvíli,
aév vášni velké,v dívčímoku vzriatétn,
aépravdoujsi' či sladkfm fantazmatem!
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Y cirku

Plá slurrce vedretn cirku písek žhavy,
a prach a pára, jež se z rrěho zvedá,
na slonfi hňbety černé,
tuhésedá,
jichž kroky těžkébrázdí písek plavf.
Jich těla obrovská a žáremhnědá
a rnučetrárnuclr děsrrě žrav.Íchdavy
jdou cirkem teď v ryhnickémkyvu hlavy
jak vizionli v pouštitěla bledá.
Tak jdou, jak jindy chodili pít k zdroji,
kdy plála rroc a lvovév slujích Ťvali
a nrěsíczáŤil,Afriko, v poušé
tvoji!
A teď o tobě, Afriko, sní v dáli
a Ťevjich, velikf a rreskorraly,
jak samurnmystickf se cirkem valí...

SoneÚ

Slunce velké v mlhách juž se topí,
ve vodě lesk jeho z|aty žárem hoÍí,
teď vsled vzplarrouc bájné fresky divem tvoÍí
na nebi, kam jisker svojich vmetlo snopy.
Na všech stromech plarrou jeho rudé stopy
v temnu kory v pláči vichru teď se noŤí
ve kru|r dálnf' trnavy rrekonečn ch rnoŤí,
v letargickf kraj, z nějž k žití zas se vzchopí.
To v své dumě vida tra terase snící,
v žití všeho marnost patňe s bledou lící,
děls: To podzim jest juž nutny všeho světa.
Vtom jak na odpověď síla jakás kletá
vichrem listí uschlé, spadlé smetši plaše,
na teras ie rnžikem v tváŤe vrhla naše.
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l)ialog

Tragédie:
Juž ztiš se! Z číšesvé dám ti drres píti,
rnečvytasímzas Caesara i Cida,
kde vtip se frašky prázdny jindy kydá,
dnes prorokri ti slova budou hŤmíti.
Ctnost, z|o, co v duši tvojí zápa| vznítí,
čímsláva boje Ěve, čírnvyje bída,
co srdce strěrríIntěžkév hloubi hlídá,
vše dám ti ráda! Spěj se tímjuž zpítl!
Dav:
Nic rrechci z toho, co tvá rnísahostí!
Nech proroky si své a reky, boje _
vše mdlé a vontté,krérnyrnirrulosti.
Mně milejšírrežvšechnydivy tvoje
je lulnp, jerržvesele se ve svět dívá,
a poslanec,jerržlrlavou k všernukÝvát....

AkÚ komedie

V rrěrn satyr nahf líně v tupémležísrrění
a sluncem záÍnfm zpit zrak sivf rnhouií v stínu,
co ruka ke rtu maně dutou klade tňtinu,
z nížt6nfr,ručejzrárla vždy se divě pění.
Vous plavf zcuchán, hlavou v srrivérnzamyšlerrí
mu hyrnnusbouŤnfdosud zvoníke cti vínu,
co ve strech plát zÍínyrnfy bílérra svém klínu
a na rtech cítíostrf žár jich políberií.
Jak klidrrě ve vzduchu torn lndlérna parrrérndiírná!
Teď hlava klesla níž,juž v žhoucívedra tísrri
jej spánek rrezdolrr1f
snad v svoje pouta jírná.
Vtolrr stín však dívky kol se rnihrrul strornútŤíslrí'
a dŤívnež nadášSe' ol1 z houštískočivv mžiku
se za Irískokem kŤepkfrnžetrev srníchuryku...
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PoÚIesk

Fraška

Jak moňe pr"íbojpotlesk ztrí' ryk bouŤrrf davu,
jenž vidět chce ho znoyu) tragédie reka,
a hlučí divě v jeku, bouŤíse a vzteká
jak lev svou zvedající v Ťvanídutérn hlavu.

Dav z její nejraději pije číše
a v sladkérn vítru, které r' rrí se pění,
zpit vŮrrí opojivou, jež z néj dyše,
rád každf stápí ret po rrudě derrní.

Jak jisker záÍn! Liják, světla žhoucí Ťeka,
jež nebe celé svoji stápí ve záplavu,
vše vzkŤik teď mocrry rázem v děsnou schvátí vŤavu
a jásot fena je, jež vyje jen a štěká.

Co škodí tu, že rrěkdy trochu vfše
se r'zedtne kapka v bujném pňekypění? PŤec vidíš rád, jak v suverénrrípyše
své zoubky grizeta na tebe cení!...

Leč v chvíli té, kdy hrdel sta ho volá v ryku,
své dílo Ťevem toho rněíe okamžiku
on zÍí,jak nralfm je terr potlesk k jeho práci...

Však v jednom pŤec soud davu vždy je pravf:
Aé v tragédii kolosi jdou k boji
a bozi, reci aése ňítív osud tnravf,

A s grácií když potom v mramorové líci
terr těžkf béŤepeníz slávy vítézící,
ve snění hoÍké vždy se duše jeho ztrácí.

nátn ve frašce vždy život blíže stojí
a slovo, nahodilf vtip a hravf
nám mrrohdy víc než celé drama praví...
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Píseů svaÚodušní

SoncÚy z |etniho

Juž nebe bílf šat svfij z par
se sebe vlídně svrhlo vráz _
6 pojďte z prsújeho pít
ten harmortiesvatf jas!

1. Na promen,ádě

Dí hlasfi sta: Ó pojďrne,pojdne pít!
A pták: Já mládě jdu jím nakrrnit!
A člověk:Duši svou jdu opojit!
Ó ho.u''u za mystickf terr dar _
vše douškem plnfm pije vráz
tvé mléko sladké, tvoji záí,
ten harrnoniesvatf jas.
Dí hlasútisíce a pták a květ:
K svézemi vraénrese juž pňecezpět! _
však člověk:Ne, teď k Bohu začnernlet!

splínu

Jdu pěšinoutak asi kolem páté.
KoI všudehustá oblaka jerr prachu
_ však, tnadatn,promerrádynaše znáte _
se rníchajía matou v slutrce r.rachu.
Co rrrucha moskytfi všech roje klaté
si kadril tančívolrrě,beze strachu
na ruky rnojípleti rudě zlaté
plnf tlachŮ...
a hovor kol zní všedrríclr
V té chvíli vy snad - vzpomínárnjen rnaně_
si otvíráteokno, v květu srněsi,
jež plašeku vfchodriíhledí stratrě
v rrádhernoukrajirru a horskélesy,
a líně, na prsou květ purpurovf,
tak studujetern drrížurrrálrrovy...
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Úra$édie

2. Vzpomínka

AnÚická

Zda posud někdy, slečno,vzpomínáte
na sladké chvíle ty' kdy za yeě,era
v lip hustéaleji, tak plné šera,
jsme večerbloudili až do deváté,

IIji Ceorgoau

kdy lampy v tmu své světlo |ily zlaté
a v Íece bronzetn vlna hrála sterá,
kdy stance božského
čtoucCautiera
jste žárembledla touhy vrchovaté?
Zda jako já, již žitímmdlá a |íná,
v svět zÍítenudy svojí šedouparou'
či k dobrodružstvímlásku majíc starou,
když oblohu noc v samet černf spíná,
s jinfrni verši v stínujiné lípy
rrajinéhosvémetáte snad šípy?

To kárnen do tvé narníňenfhlavy,
jenž rázem vždycky zchromítě a zkruší,
to lva je Íev,ze sluje parnéhluši
kdy pouští|etí,bezmeznf a dravf !
Jak Cerbera zub mystickf ažravf
vzdor, síla její tvou rozhlodá duši,
tys červ,jak ve prachu se peče,suší,
skŤekjejí ohněrnsžehnetě a zdáví.
Nad propast její, v prázdno, jež se ch!|í,
ty skloněn v vteŤinmžiku, v dravéchvíli
ve změti had&, chimér,Erinyí
zvěi bohy, lidi, vesrnírjeden zpilf,
kruh okeanu, slunce fantom bílf
zŤíšna dně, v muce divéjak se svíjí!
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Dvě masky

2. Hamlet
Jak vítr v mrak nám stíny v mozek bijí,
sta padne jich a sta jich znovu vstane
a rej ten v kr.rh jde dál a neustane,
až krví tvou a tukem tvym se zpijí.

1. Aias
Ret v slinách žlutfch, oko v krvi slité,
jak tupě kouií se a točív tmách,
puch stád a rozvíÍenyletem prach
a nervy tvé strašide|drápy zryté!
Jak bfk, provazy do masa až vryté,
much mraky na krku a na brvách,
ty v pÍedtuchyjat náhlou muku, strach,
ke slunci rrozdry zvedášděsem zpité.
Vše marné,síla, Íev tvrij v sraznémryku|
Jak souzeno ti, v chvíle chrnurnérnmžiku
v klín jámy nahépadáš u vír dravf.
Ó t.yji rruttlostia usouzení,
já v muk svfch kŤeči,divém otrávení
tvfch ran hnis cítímrnučivf a žravy!

A v lebce tvé pár jen se zhÍeje zmijí
a díra bude hnít,kde oko plane'
a nervy tvoje strhanéa sdrarré
ve hrobŮ dusnfch línémpuchu shnijí.
Snad v jiném znovu žítzas budeš těle?
Snad hnusu děs tvou v prázdrru zhltí duši?
Vše v stínechjde. T6n, barva zmírá v hluši.
_ Proč kalnf pot rnáš na parnémsvém čele?
- Slyš, vyje strašidlo,jak nocí kráčí:
Derr pošeljuž, tmu jíst teď pojďte, spáěi!
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Večerní

SvaÚodušní

Na stráních hor a lesú na pokraji
všech vzdechri ruch v noc noňíse už tmavou,
a vlny ňek tou smutku zpity slávou
ve vfparech svfch jemnfch usínají.

Zní zvotty,vzduch je zlata pln,
kam slunce svatf zrak jen pad,
od vfchodu až po západ,
vše v krvi hoňíjeho vlri.

Sr-ríhvrcholú,jež slunce žárernplají,
se vposled zoÍírÍtíplápolavou,
jež v barvu zvolna plynouc bledě plavou
sta perlí sněžnfch ve své krvi tají.

Sta ptákri letí do mrakri,
a zpéva chvat všech oblak&
v tom sladkém tančísoutnraku.

Z jich oblaku, hle, Venušeteď bílá
na nebes vzlétnoucazurovésrázy
vln svojich stÍíbrochvějnév éterb,ází,

A duše těžkélidí všech
zášé,bolest, trud a hlad a led
se sebe rády svrhnou hned
a s oblaky jdou tančitv spěch.

co dušetvá, tím prázdna děsem zpilá,
sny marné zÍíca chirnéryjen všude,
teď nahá ve hvězd moŤeletí rudé!

Sta dušíletí do mrak&,
a zpév a chvat všech oblakfi
v tom sladkém tarrčísoumraku.
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Oblaka

ve ďne

PodsÚaÚa

Života

T . . .8 . . .

Rond

Vzduch z|at!, krví slunce prosycen .
Jím rnrakúvopálovfch plove tiš
a klesá, chví se, kolíbá' dme vfš
jak chumle pěny...

Je žitípodstatajen dfm,
jenž z duše mojí v éter vzletí
na poupěti
a zmizíjak déšé
v mžik listem vypit žíznivfrn.

A v zrak mrij mdlf a v nebe potoPenf
až ku zornici tmavéníža níž
fantaztnat, vizionťr padá tíž_
fantomy, ženy...

A jako kotrec všeho pozdravím,
kdy ztratím sám se ve mlh změti je žitípodstatajerr dfm,
jenž z duše mojí v éter vzletí _

I sním,jak tulak veself a divf,
já v jiném těle, dávrro zt|e|émjiž,
kdes v krčmě u moŤejsem prázdnil číš

Pak páry trachetn modraqfm
se v rytrnu sladkém budu chvěti,
v tmě vlnivé nežke mrrě sletí
tvar novf kňídlemmlhavfrn.
Jet Ziti podstatajen dfm.

a pak - co do oketr vlrr zpěv bil tklivf riejkrasšíženu tiskna k sobě bIíž
kfs tanec taněil, bizarnía snivf...

2B

Naposled!

Skňeky

Pojď, děvče,divokf jen tance let
a vína doušek hlubokf a dlouhf!
Na zdraví holek všech! Dnes naposled _
a zítra?... Marnf sen a lnarnétouhy...

Jak balvany, jež s hor se Ťítí
- ten spád a rej! _
v noc chmurnou naše padá vytí _
huhej,huhej!...

Já odejdu, všakjinf pŤijdehned,
jak já on bude veself a smělf ...
Na zdraví hochri všech! Ty dáš mu ret
abrzy toulavf svújživotcelf...

Zmrhaná léta tvoje mladá
a duše ston
a život smrtnf, dívéízrada...
ten vír a hon!

Však pňijde parnf den a sžehnekvět
a v hrobě sama ležet budeš zticha...
Na zdraví mrtvfch všech! Dnes naposled a zítra?...Slyš,jak vítrv tnoÍedfchá!...

Však z nitra dál to hŤmía ječí,
tu vzlyk, tam ňev,
jak srdce v těžkérve se seči
kouŤ,slina, krev.
A novf ráz a vfkŤik novf!...
Kam padne jen,
číret nám pŤecejednou poví?
Vše dfm a sen?...
Ty v noci v tichém sloucháš snění,
ten Ťev a rej
jak tÍíští
se a sráží,pění:
huhej!...
huhej,

so

Emmeleia

Klid moŤíprastarfch a hvězdrifch spícíchsvětri,
svit zlraslfch sluncí v tobě plane, hoŤí,
srníchbohú,síla starfch idol& i vzlet&,
vše z tebe dfše, v duši rnou se rroŤí.
A tělo v ňastlérnchitonu a gesto ruky,
vše v linii tak čisté'ladné, ryzÍ,
zvuky
a zpévu,flétrry,cimbáIu a píšéal
tak tišejdou a zmírajía mizí.

Ty starf tanci rnystickéhoplnf kvasu,
kdy srdce pod turrikou v tichém chvěrií
tvou pilo harrnonickou, nestnrtelnoukrásu,
jak častozŤítě duše rnojev snění!

To motfli se lehkfm jenom nesou letem
a v bezdné prázdno hrred se zase chf|í,
to pŤeludjde bez stníchu,beze smutku světem,
jen krásy rresrnrtelrré
farrtombílf.

Ty bujnf kordax nejsi v bouňrrém,
žhoucímjase,
jerrždurnrrěv srnělérnrád se nese letu,
rri sikirrrris,jenž touhou divou zachvíváse
tváŤv smíchuluznou maskou halíc světu.

Ó
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Ni H6,ry nejdou tak ve sboru tancující,
ni Crácie, ni sněžnáAfrodité,
kdy s olympu se v noci sIresouk zemi spící
a za nitni Sny letí láskou jemně zpité.

V tvújklid aévnoňen,ve svatynijeho trnavou,
v svět ce|y bez touhy zŤeve svérnžale
aétvéhojenom rytmu slyšímnad svou hlavou
zrrítbožskouvlnu bez oddechu, stále!

Ne, světŮ šéastrrfch
syrrrbolty jsi skvoucí,
jirn
kdy klid
věčnf vládrrul beze hrází,
kdy člověkještě neplašilzvěŤv lesíclrŤvoucí,
ni rrohou llestoup rra skal zmlklé srázy.
Všech krajin dávnfch duše rnystickéa svaté
a horizorrtťr
nekonečnfch sláva
v tvévrině pohňbeny spí v hrobce zIaté,
teď chimérajirn sladká z hrobu vstává.

tragédie,sestrovelebrráa svatá,
l|uze, rrežzrriknešplašev taji,
rnéschyl se duši, tebou aése zpíti chvátá
ve svétn zas aÍ'šéastnausne ráji!

s2

Symfonie

Tvá ruka prŮsvitná kdy v klávesech se lírrěhoupá,
vzduch tnoňeInprochvělf a jemně zlatf
nně zdá se z t6n& syrnfonie tvé že stoupá,
nyrtovfch poupat v&rríslabě vzíatf,
tvá ruka prŮsvitná kdy v klávesech se líně houpá.
A z moŤet6nri vfš, hle' noŤíse a stoupá
v rytmickémjasu ostrov v nachu vzítaty,
jejž pŤíbojv|ažnf v parách sytfch jemně koupá'
co světla těžkf proud do ruda zlatf
teď z tnoÍet rrri vfš, hle, noňíse a stoupá.
Z oblohy čisté,orlfi stádo kde se koupá,
lijákem jisker žhoucíchbledě zlatf
se k chrátnu j rrickémuv hudbě sladké lroupá
svit zory svaté,silou divou vzriatf,
z oblohy čisté,orl& stádo kde se koupá.
Z tmy svatyně juž zatín myrhy vŮně stoupá
i zpěv& hymna, jimiž chrárn je vz atf,
a ve rnhách chvějnfch bílá Venušese koupá,
v purpurrr1fskryta plášéhvězdami z|aty,
z tmy svatyně co zatím myrhy vúně stoupá.

A jako slunce, nad arclripeljež se houpá
světla hází z|aty,
a k zerritudéšť
rná láska mrtvá, farrtombí|f, z hrobky stoupá
a rrad tvé lrudby tak jak vyhní vzítatf
teď jako slutrce rrad arclripe| vráz se houpá.

,n

Alpote

za

Česká píseĎ

P.J. B.

Kdy obzor v mlze zlatotkarréjemně splfvá,
u kaple prastaréa zšedlédo lilií
v hedvábu černě mdlém klekáte, zbožnésrrivá,
své roucho složenovždy měkkfch do linií.

Jen šedá lada. Vichr jimi letí
a poslední rve rudf' suchf list
s těch prázdnfch větví a s těch holfch snětí'
Slyš v stromfi korunách ten tvrdf svist!

Jak řadra vzdmou se čistfch do linií,
v hedvábu mdlá jak krása vaše vzplane snivá,
když bledé oblohy se mroucím svitem zpíjí
zornicí vašísn& se chvícímlha divá!

Mha v brázdy lehá zvolna. V kraj kol němf
tak k smrti snruttrátáhne nálada.
zas jeden k vlhké sprchnul zemi.
list
Teď
A slunce mdlé tak zIěžka zapadá.

A nebem rudě stŤíbrnfrnse chvícímlha divá,
hle, hvězd jež prvních svitem bledfm juž se zpíjí,
tajemná hudba sladká z taje Iká a zpívá,
rrižovfmvzduchem extází se vŮně lijí.
Z oblakfi z|atfch extází se vúně lijí,
mystická hudba azurem co lká a zpívá,
vám nad hlavou u kaple zšedlédo lilií
aridělri bíIfch tlum, jak Vinci snilje, splfvá.
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|)ivadelním

žánrŮln

Petra

Jasmína

Láska

osudu

Co zÍe|a pozoroval ve divadle,
vše s pudrem hladkfch verš&svfch nám dává:
vzdor srdce tam i bolest prudká, dravá,
vzlet, cit a žáry zase dávno zchladlé.

Byl páže,pověstdí, ten smál se stále vesele,
jak jiskry trysknou-li,to z meěri čepele,
a taková v tom smíchu byla duše svoboda,
jak s osudem když v kostky hraje Náhoda'

Tam tváÍe bídou vyhublé a vpadlé
a vedle hoch jak horská bystňeiílkavá'
pak jas, čímláká a čímvraždísláva,
a rŮžekvetoucí a riže svadlé.

Smrt jediná je pravda jen a skutečnost,
ten pravil smích, víc nejsi na zetni než host!
To proto bylo, pověst stará vypráví,
že s vlastním katem pil hoch častona zdraví.

Však to, ěím vítézítak rád on vždycky,
ta slza snílka,kterou v svět se dívá,
jež studí a jež pá|í,srdce zhňívá,

Párr jeho kata vysílal lnu na pozdrav;
ten jitra každého,jak velel dvorsk1fmrav,
stál s chladnou riklonou u nohoujeho postele,
na hrdle šĎ&rukrvavou a hrozbu na čele.

ten soucit jeho hlubokf a lidskf
je opálovou,skvoucírosou svěží,
jež na motivechjeho prostfch |eží.

A z rozkazu jej tím vždy ráno ujistí:
,,Snad požádápán ještě večerkoňisti;
to za urážku, spáchanou kdys za vinu
tvou hlavu bujnou srazímti jak travinu...
,,A dovolíš,že rreopustímtě již celf den;
jsi volnf jinak a jsi zcela svoboden,
jen provázettě budu jako vlastnístín
na vrchy životai jeho do nižin...
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A byli pŤáteli:rád v číštnu vína nalívá
a v krčmuchodí s ním, kde chasa hemživá,
kde dudy vŤískají
a ječíklarinet
a vášeĎomamnf a žhavyženekvět...
I u mě tak. Má radost z téhožzdroje pramení;
od paty oděn v že|ezeaž k temerri
to rek kfs pŤedemnou vždy ráno zahude:
Meč tas a k rárrě pŤipravse: tož d, nous deux!
S ním v boj jdu zouÍalysvrij o sen, svoje o dílo,
jež chce, zrát má-|i, krví by se občaszalilo
jak láskou žena,lijákem jak květina,
a jako bol, by usnul, ždá to od vína.
Mé ovoce je z téch,jež dlouho nezraje,
jež sládne rnhami až,luk smutnfch u kraje,
kdy z varu zvednou se vod temnfch, podsvětních,
a na horách již ležícos jak první sníh...
A vím: dnes nebo zítra, dÍívneb později
mně na šíjvítěznouon stoupne šlépějí'
a vím, mečvjede do hrudi a zastudí...
ret krev, tváŤzkŤivena,však srdce hoŤínadějí,
to proto, v chvíli tu že teprv jasno mi,
že rek to je a s lotrem dŤevcenez|omí,
že rytíÍto, sproséákakterf neskolí,
že hruď mu musí čelitorlí buď. neb sokolí...
Je večerteď, noc havraní,vše lehlo ke spaní,
jen pramen vzbudil se a rozhovoŤilpod strání,
však v pláč terr, naslouchám, se zlozvuk občaszamísí;
a poznávám:to on je, bdí, mečbrousísi...

A možná zítra mha již rozstoupíse do dáli,
smát plod se bude uzráI!,
a v ruce mrtvé,zať.até
mé
štěstí
dlouho ztracené
mrij osud uzrá|y,
rozklene.
nade mnou korunu svou pop&lnoční
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PíseĚ

ke eÚi horkého

dne

Než ne tak, ne tak - pojal z|e bych jeho snahu.
Byl den ten dobrf dělník v služběsvéhoboha
a k nrémuhrobu, k pŤísnékrásy prahu
lnne donesla dtres obŤíjeho noha.
Dík za to! Kde jsi o krok dones jiné,
mrre donesl jsi v lásce o mil tisíc,
a dojato se ve trrně k tobě cosi vine
bezjrnenné,dávno mrtvécity kŤísíc.

Den odchází v své těžkézbro1i,
rinavy, prachu, hněvu na trěm |ežítíha.
Jednomu vrásku vyryl po zlém boji,
mně po srdci však šla dnes mečejeho rfha.
Den odcházía duše naslouchatse učí.
jak hruď tvá popleněná slabě dfše,
jak pohŤebrrěteď vody z jeziu hučí
tvé zrazenéa odcizenéŤíše.
Je večer,měsíc poselstvísvá cudrrá
na hory stydrroucíjiž píše;
svět celf hloubí se jak bezdná studna,
po horkémdrii teď rád se chlad ten dfše.
A život mfij sám kdos teď do vod spouští
jako mrtvolu jej v hoŤkémpísku skládá.
t
Cas zaplakat a vzpomenoutiv lesní houšti,
co duše měla pŤílišdlouho ráda.
Den odchází.Co pŤinesmně? _ Jen novéodcizení:
svět odstrčilode mne tisíc sáhŮ'
chlad nasil do mne, zlhostejnění
a víc zas rozved mou a ieho dráhu.

A zbožné|íbátn,slzy v horkémzraku,
a stydnoucíjiž ruce
tvé :mátožné
a jihne cosi ve mně, v dušemojí tnraku,
a srdcem tane v poslednía světlémuce...

R,ez názvu
M. P.

Tmou zrádrrfch cest se brodě v mládí, plriém spor&,
rád zdvihal zrak jsem vfš, kde tlna Se s jasem sváŤí,
a zvída|rád' kde hlava vaše na obzoru
zapadlych věkŮ nesla pochytanouzáňi.
Ta hlava z těch, jež ruka starfch ryIa v kovu
rreb vňezávala,božstvo,zbožnědo kamerre:
cudrrostírovna hvězdě, básnickémuslovu
svou hudbou, v ulici se srnějezasmušené.
Ta hlava, nad luzy jež kalrrou tŤíští
s polibkem krásy cudné na zhrdavémčele
kdys plula ve praporcŮ stínuk popravišti,
i nyrríještě zbrojnou záÍísměle
si svítína svézkamenělénepňátele.
Rád, parrí,nemívaljsem čítarrkovfchvzorri _
však kouzlern podivrrfm mne provždyjala
ta hlava vaše,pňíslibkrásy rra obzoru,
jistota, radost v oku, z nížse síla smála
a jež jak hvězda nad plavcem, tak pevně stála.
Pak životrozved rrás:já s clrmurnoulící,
vy s hlavou vztyčenoujste rozešlase ráda;
a společninárn byli jenom zákeÍníci
a siné ticho, s hvězd jež popŮlnočních
padá,
a boj a puklf štít,mečzbrocenf, a zrada.

A v spánku těžkémjen, jenž dfmem zava|enf,
já sn& svfch v spáleništi,svojívíry u dna
lsem chvilkou svítit zŤel tu hlavu rrad plameny
iak v hluchf ža|á\ tmícíse jak morná studna,
záÍ hvézdysestupuje, zlnaÍenáa cudná.
A pÍešIaléta.Červáneksvit vykoupenf
a záhrobnějiž čistf lije v naši cestu;
jdu vedle vás a vidím jako druhdy, beze ztnény,
sen dávnfch dob se směje v hlavy vašígestu.
Noc stojí pÍedemnou; jak vítr tma z ní duje
a v touhu dmfchá, jež zde nikdy nevykvetla...
A cítím,noc jak padá, nás že zasnubuje
svou tajemtroua věčtrousvatbou tmy a světla.
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Pňiiezi|

do Prahy

Paní R ženě Soobodoaé

Zas tedy vracítnse v rozrytébojištěosudu svého,
na kterémod let se biju za fantom v bolesti Zrozenékrásy,
za se|7svfch hlubitr, nedostupnf v pfilnočnímtichu
ještě,voní a|áká a vraždí;
jak vzkvétá,a zajínén
tla trrístomacešskép&dy, kde ozvěrry není
ani
myšlerrkámrnojim,jež padají k zerni, rrevzlétše
do pťrledráhy, stŤeleníptáci; v rnístovražedtlévšemu,
co nežijev houfech a nebydlí rádo v děrách a jamách.

Již dávno se ztratily rneze, smutn mi porostlékvítky,
svízelŮ hrozny,jež sirnfmi plameny rrad drolivou clrytly se strání,
slzičekzakňiklá bolest, douškyrnateňílaskavě rozrostlétrsy,
do nichžjsern skládával churavou hlavu a horečné
skráně.

S nadějíkleslejšínežli kdy jirrdy,unaven, zhoÍklf;
s oštěpemvmetetrftn zezadu zrád,ně,s ranou' krev kterou
uniká zvolna, všakjistě, stojímtedy tu znova
na dlažbě cizíholněSta: neb cizí jsme spolu vždycky si byli.

Téžsrnolnf sen sosen ve slurrci sněnf na skále šedé
v nevěnrémvětru byl dávno již rozvát;
i pěšinekzasrrěnch nitky, po nichžjsem se zvěŤíchodil,
zlf kdosi za lesy svinul mi v klubko a odnes.

Zas tedy,Íážise sebe, bydliti s hmyzem a hoŤknout
loudavou válkou s každfm a s všenri?Zas na tvrdémspáti
kamerrí,pÍikryt jen mrazem? K čemujerr, rci tni, 6 srdce,
S rozutnemcizí jsi vždyckya stále, 6 srdce?

B|ížíntse Praze. Poslední stromy povadlé,Ťídké,
košéátka
naděje jakési odrané,zrazenépustě,
pro posměch trechané,churavfm listírnv stydnoucímslunci
teď tŤesoua lítostnípodivně oko i srdce.

Čr'" tia mi ten? Cizí jeho mi bozi, oltáÍe,u niclržse modlí...
tupfch
Těch surovfch tváÍí!Hlav zpleněnfch par'rácťr
a kupeckfch duší!A očí,kteréžvfkajílíně a zdlouha
svéprázdrro,však lačnětak pasou se na cizím hoŤi!

Vtorn prida již neplodná, ve škvárechzduparrá,pustá
vlaku mi za|eh|aokno vysoko vystÍiklou vlnou
a zrarriladuši: povznesjsem oči.V rnrak dfmu vhalena
surovych bolestí díIna,|ží,podvodri pŤíšerná
jakási kvočna,

A štítivf odpor tnne jímá, hrrus churavf z toho,
ulicí projít že musím, dotknout se maně snad cizího těla,
bezděčnf herec posměšnébídy, kterou tu věky a věky
sehrává město to na hrobech lepšíchčasrii lidí,
prach jejich rozvát! šlapajíctupou svou patou.

stÍíz|ivá,syrová, tupá stála tam, zíva|aPraha.
Mráz rrudy a hrrusu sevňel tni srdce a roztŤáslnervv.
zatímcoradost odnášel daleko za lesy vítr,
vyprchlou v ni, ztracenéteplo a pohňbenournladost.

Dorny tvé staré,strženémíjím'na jejichž drolivém zdivu
čtverečkyosmahlé,bytú někdejšíchstěrry se vzorketn pestrÍm
hnízda,
srněšrrěa vychladle visí, sraženávlaštovčí
i dětství,
mého
nevědomého
hllízda i snŮ mfch kdysi,
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zaLí|ncomotyka zvoní, rfče chraptivě skňípou
pohiebrrí píseri starému Světu' jerrž pod nimi Inizí,
a za Lání vozk&, práskání bičfi, surovfch kleteb
jeviště tvoje se rozpadá,,farrtome bledf' mladosti moje...
Věk starf je mrtev a trovf, rredočkav,na rnístějeho
sbíjí své kulisy s surovftlr chvatern; běda však, vidím,
starého tlenrá to krásu a kouzlo, nového nemá to sílu,
jerr slabost rnirrulou s bídou vlastrrí v groteskní páií to zrnatek.
I na obrazech italskfch rnistrfi, drahfch tntrě, vzpomítrátn lnatrě,
podobná scétra tatn bfvá. K zÍícenině starého domu
pÍileperr pňístňešeklaéovf, z nouze a chvatně jen sbitf,
pod rrím pak na slámě' světlo rrovéhověku' božskésměje se dítě.
I zde jako tatrr scéna je stejrrá. PoboŤen svět jest staqf,
rumiště všude, bezrady stnutek, zatítntrosttraprrá a slepá.
Strom také podobIry rra dvoŤe tom, hle, jako na plátně starém
zrazeny stnutek své korurry Iladartno l]ese a stŤásá.
Kde však spasitel tv&j je, rozryté rněsto a bezradf lide?
Národe, tvrij kde je rytíÍ a světec? Novfch rnyslitel Ťádfi,
básrrík a tvrirce? Dárce odvahy nové, novych světitel forem,
kterf by zarrítil Irročála z prornrzlé hrudi tvé vykrYesaljiskru?
Thk pÍerrrítámna horké dlažbě tvé, tněsto' tŤídarnitvflrii
k dcrrlrovukráčeje, popel hoňkf kde lrodiny vrší a kupí,
a odpověď prázdrlou ve sluch rni šurníhlučícíluzy obrovská škeble.
Pod věží procházím chnturtrou, jejíž jizvy kvetou teď v slurrci
a rllystickou Ťečíhovor'ícosi marně skrčenéchase.
Vtorn strátrě tvé se již na mrre, PetŤírre,smějou laskav;fnr snríchem,
ňeka, rrástroj věrrry, laděnf na píseI.rpodsvětnou, zhluboka šurní:
dech pňírody dfchá ve mlle věčnějšírnčírnsi'než každéje hoŤe.

jetrotn ,u\
_
A v chvíli té, gérriernchystané dávrro ve Stlech
, ,
Dyva
záÍ krásy podivné, duchové z oblak se vylila \a Zem1
pozlatit .petu t.opute, štítyi stÍechy,na cl]ažbuulic i šlehla'
zeln Starou a zraze|7o|fmladosti skrápějíc vítretni rosou.
Večer padal zatítn a tiše. bez hrrěvu, uzavt'en světu,
jsenr statlul,
nad teprrarrriživota, rněňejiclr oddeclr, chvíli
jsern o slunci prvtrítrr,
a souvislost tajernrrouchápaje r,šeho,sr-ril
obětí lnojí.
ornládlou
zerni,
polije
jež
a
vzejde
po stnrti mé
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Yzpotnínka

z vašeho

rodného kraie

Za Uletlevem

von Lilieneron

Po,ní R ženě Saobodoué

Ve vašíkrajině rodnése smrkem' jedlí snoubíse réva;
krev do žil a oheř a odvahu ve zrak lidu ta v!évá.
A k dumám zas zve tě, sny divoké spÍádati učíhned vedle
kosmatá, ztepilá, stožárrra loď do snové země, májedle!
Pod rií jak lehneš, pŤi pramene písni, vítr kdy v korurrě stérrá,
hned plavcem jsi na lodi, nebe hned moŤem,oblaka jeho jsou pěna.
Jsou poledne žárná a znojná,jak nikde, v krajině vaší,
červánkli kr&pěj tesklivá takénikde není však dražší.
Bělavé plameny poledne hází a do polí olrrrěm zde hárá a dfše,
večerpak laskavé stráně schytanéteplo vracejí prochladlé líše.
Zatímco v parcích prastarfch lrŤečéan
stylovf krripěj vodová smáčí,
bh kŤídlatfv rižÍchtam usnul, Triton a Nepturrse rnračí_
obilí vlní se, tekuté zIato,a vytržené
jakoby Ze Sna
směje se nebe; v tu chvíli ti naráz prsa Se stávajítěsná.
Horké a parné drri tarn v prúvodurnívajívečerysteskem již
posvěcené;
ve hvězdy omže|érádose smrákavénebe pak rozeklerre;
zatímcorosa Se studerrá na hrobech srovnan ch se zemí sráží,
prastaroupověst lid šeptási, sesedlf na zápraží...

Srnrt posud lásku naši pŤedbílrá,
žel,básrríku,o tisíc hon&.
Jak rád bych ti byl Ťekl zažíva,
čírnbylo mi tvfch veršúněkolik _ ne ted',po tvémjiž skonu.
Derr červencovfbyl, jak tys jej milovával,
a slunce zápasilo s větrem
o lásku vlhké lrroudy,pŤízeĎtemnfch Sosen'
borovic ztepi|ych i nízkfch klečí,
vln v potoce i travnych na pasece stébel.
A všudeživotplanul, tryskal, vňel a dmul se,
sta zvukri pro radost svou sedlal,
sta v&níokÍidloval
a rra tisíce rozpoutávalvášní_
a z bŤehú'v rrěžbyl dlouho odňíkavětištěn,
teď vstával, vylévalse, slavně bil a šlehal
plarnenysvfmi,
až v dlouhfch rytrrrech
vvclrvěl se v odvěk.íéter.
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Však tam' hle, na stráni kamenité,
již s|ézáborovic houf slavnf,
kus nebes temnfch chladnou modňí
v korunách jejich zachytlo se
a mlčelov nich bezezvukou hloubkou.
Než na lesníjá cestu zašel,
kde smolná vtirlě tála milujícím vzduchem
a kŤemensám a oblázek i písek Ťíčnf
vlznamné tŤpytil se jak v noci hvězdy.
A rra técestě lesní, v koleji její měIké,
já poklus koně tvéhoslyšel ze tvébásně
duchovfm sluchem,
i větvičky,jež po tváŤi se jezdci svezly,
i jehličí,jež sypalo se za ním
se suchésnítkyna zem.
Teď ustal: k'iĎ tvfij donesl tě.
Mně do smrti však zníti bude
s šelestembÍíza lesri monot nnírn dechern
cval koně tvého,srdce tvého mužnyrytmus _
jsou zasnoubeny navždy s verši tvfmi
jak bouŤes b|eskem.
A chápu naráz všecku trpkou rnoudrost tvoji,
tu moudrost málornluvnou, na Ťečskoupou:
pročv pozadítvfch veršúslurrnfch často
se ospalf proud |ínéLéthéstáčel
a pročz ní ticbfm mrazem válo...

Já chtěl bych jenom jedno:
tak v Života sedět sedle pevně,
jak ty jsi sedával v nětn,
podlosti lotrri, luzy tlachu vzdá|en,
tak cele zbožnéoddán jenorn
života mohutrrémukyklopskérnurytmu,
dát néstse jak ty jeho olrŤímklusem,
ohromnouširoumelodickoujeho vlnou.
A naráz spadnouti pak na zem,
když vypršeli tvoji dnové,
a nad sebou zŤítv pádu ještě
tu bezezvukouhloubku
nebeskéhosmíchu...
čerrrého
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a ranila tě ranou, od nížneléčíse,
ne zde alespori. Pro ni ve smrt šel jsi rovně,
když moudrostijsi všeckyshledal směšnělysé
a svět hrou oplzlou a tludnou nev1fslovně.
V něj očirnajsi zary| v hrťrzetÍeštícíma
jak pohoňelf rukou v popel, kte$, dymá,
však zklamarréhrred odtrhls je beze slova.

I
Yždy cizí činy tvé,jak by ti nepatŤily,
ti byly: jak by šašekkfs v tv&j vniknul azyl
a znásilnil tě v nitru, rimysly tvé zkazil,
v pád obrátil tvťljvz|et a v bídu tvoje síly.
A zrak tvfij diváckf měl na nich již jen zájem:
tak polo s odporern a polo s vlažnfm hnusem
se po nich v pohledu nes zvrácenéma kusérn

tak ptáci veslují peruémiprokŤehlfmi.
A jako světlo duchovité,kteréza podzimi
po lesích straší' směv rozsvěcelse na tvélíci,
cos čekal bezradně a zrazen druhy svfmi
se propadal, a dojem byl', že měl cos stňíci,
co bylo by |ze vyzpívat,však rrelze ňíci.
2
Pam tce J. N.

Byls mlád a zemÍels hrdě na hádanku,
již osud v chvíli opilépro tebe složil:
jen pro ni nebylo ti radosti ni spánku
a ona jen, ne ženy,jed ti vstŤiklado žil

A konec učinilspak naráz pŮtce nízké
a marné,v nížse utkávaly stále znova
tvé smysly vfbojné a srdce tvoje mnišské.
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Na kňižovaÚee

Šlu.'o"; tma její jako černévíno zráIa
a hrúzně sladce hloubila se, bezdná studna:
cos v&ní fial a cos dusnern lhala.
Je pop&lnoc a tys již u dna.

Je chvíle tajemná, pťrlrnezi létern,zpola
již mezi tesknfm podzimem.
Dnes' cítíš,osudováobrátíse kola,
a cosi víc nežlistí sprchne v svitu rndlém,

Hvězd nevidět, jerr kahan čadív svitu líném;
čekals,ostÍicetě raní,
kde bÍečéan
polibek chutná jedovatfm blírrern.
A strach: snad bude tak až do skorrání.

jenž od západu po mracích sem šlehá.
V kruh těSnÝ teď tě borovice sevŤely,
co v korurráchjim vŤe,je píseii bezebŤehá:
a naráz cítíšvedle ní svúj životnecelf.

Ne, ztiš se, srdce, chladnf vítÍjiž se zdvihá,
jde k ránu čas a brzy již se rozdní,
a jako rosa v slunci zasměje se tíha
lítosti tvojí neplodnéa pozdrrí.

Den nejistf jest již a kalně mživf
a noc' dÍívnežli tušíš,pÍichvátá.
Teď v srdci naposled se budí víra v divy,
a duše tvá to náhle vo|á, |étazajatá.
Sriy tvoje zakňiknuté,umlčené
teď kŤídlyv kruhu bijí divoce.
To chvíle osudná a k rozhodrrutížene:
dnes nebo nikdy kvésta zrát a trhat ovoce.
A všeckoláká, skutek v dosah ruky visí
a ve vzduchu je teplo skoro zvíŤecí...
Teď stačív tebe velká víra čísi
ti zpŤetrhanfsen tvúj znova navléci.

PíseĎ prosincová

Strom zplenénya bezlistf
tu stojíšv prosinci,
však cítíš,kdo teď u krbu
se hŤejí,žejsou rnalincí.
Svit červánek.Tvá čistatváň
a hola tvoje dlari,
všakjako kohosi,
kdo zaplatil všernbožstvŮmdaií.

Je ticho, marn světa hluk
odstoupilod tebe;
nráz padá s prvních hvězd
a v duši cosi zazebe.
A stojíšv dumách, ruce tvé
ti klesly znaveny.
Jaks rád, když náhle prornluví
vniterrrésladké pralneny
svou včelíhudbou houslovou!
Jim zbožněnasloucháš
a chápešnáhle, žejsi byl
vždy utracená pŤednístráž.
Se stromu kdes kles hnědf list
a sotva utišil
se vzdech, hned v hlubšíticho vpad
zpěv bouŤlivÝtvÝch vlastních žil.
Tu teprv plně jasrro ti,
jak byls vždy zcela sárn
se srdcem svfm i s touhou svou
i snem; poslední pad teď klarn.

AposÚrofa

mého kraje

MyšIen,o na galerii

sa. Barbory

2
na Horách

I
Zas tedy po letech. Po rnrtvérnjdu však listí
já, ktery kdys jsem běhal tvfmi trávníky.
Co z toho? t6n kdyžještěznám, jírnžvítr svistí
po plárrích tvfch, i lesri tvfch dech velikf.
Znám véžtvou každou' chrám tvlij každf posud,
znám Íetézslávy' pfchy, hanby, vin a zrad,
znám místa,kudy štěstíšlo, karn stoupnul osud,
znám dějri tvfch i strmf vrch, i kolrnf pád.
A jako druhdy v zahradách tvfch šeňíkstojí
a fialkarni voní zdivo zdrolerré
a slunce jako druhdy urníratse strojí
a mtáz se brzy po tváŤi tvépÍežene.
Však rád bych nad všecko zŤeljako dítě ještě
sv m zrakem někdejšímti hráti po líci
boj slunce jarrríhoa dubnovéhodeštěrád dout bych slyšel slunce tvéhopolnici.

Kutnfch

V tu stranu děd žil jederr, v onu praděd druhf.
Jim dráhy těsnéosudu běh vyměÍil:
_
ie od zrozenído snrrti až sepjal v kruhy
u pň""e život ten nrěl vfsost svou a styl.
Jak prsten rytrnu prostéhojim jasrrě kázal,
tok životajich v uzounkf' se těsnal bŤeh:
však Ťádu vyššíhobyl pokornf on vazal,
ctil tajemstvía odvahy měl vzlet a žeh.
A praděd múj mně z mysli nevychází,
jak, mudŤecklidnf; od sebe svět odstrčil
a mocně mezi něj a sebe vstavil hrázi:
svět pŤed ní,za ní on jen nitru svémužil.
A klidně nesls v luzy škleb a soudy lstivé
svéěelo jasnéjak na tninci cézara_
6 děde, po svémkdo zde žije, zemíi dŤíve:
jen malodušnostv světě tom s ctí sestará!
3
Ó kraji m&j, teď touha divná ve mně hárá
po mezích tvfch se toulat, snít v cest koleji,
v tvé vfini koupat se, již po tobě vždy zjara
tvélesy opiléjak vírrorozlejí.
Jak sladko bylo by r!ě zaraziti v pťrdy
tvé zvrstvenía temně krásrrf sklad,
jít ve dne tišeza pluhem a prací rudf
pak večerpÍed d&rn na besedu vyjít rád,

tlach všedníposlouchat i děd|i vtrímatzkazku
jak ohně pohaslépŤedvěky na horách,
jich boj prožívatpoznovu i jejich lásku
vynášet zezpod srovnan ch již cest a dralr.
A v drnu zprah|ém,jenž až sem šle pachy zrádné,
jich hrobu cítit rozžhavenoupňítomnost,
prach jejich, tušit, že teď na retech tvfch sládne,
a nrazem zachvět se až v posledriísvou kost.

J

Dnes jinak je. Jde k podzimi a dni jsou kratší
a záhy padne na tebe i na mne mhla,
tma, které utéci krok žádnf nepostačí,
nade mnou hluše ležet bude zatuchlá.

4

Teď lásce spěchat tŤeba,na sta sedlat koní
a vypustit, co rety cudně věznily,
teď časje krásu zpívattvou a šíletpo rrí
a lačně chytati tvrij ťrsměvspanilf.

Mně hnusna byla podlá tlupa zprah|á,
jež šplhatipo tobě zištrrědovedla_
já hněvem po ní bil a ke lži orra sáhla
a k pomluvě i kalu, záštímposedlá.

Teď čas s hvězdami bdít až v první kuropění
na hlásce černfch věžítvych i hradbě hor,
teď čas nad hroby schflit v rozjímavémsrlění
a v s|zy roztavit své lásky hrdf vzdor.

Když sprostota a tupost k tobě lísala se,
já stranoustál a posměch v líci nrěl:
to pohrdání nebylo k zasnědlétvojí kráse,
hněv k parazitúmtv m rtem jenom chvěl.

Teď čas ve hvězdách ěíst do rarrnípísně kosŮ
a clonu zdvihat, v niž tvéděje vhalerry,
a ráno s hlídky sestoupit a vtisknout v rosu
zrak viděním tvé tragičnostispálenf.

Kde liclrotníciza chlebem jen obraceli
svrij pro lup vychovanf, ustaralf zrak,
já krásou tvou jak vínemplnil jsem se celf
a vňel tak božsky bezcílně jak jarrrí mrak.
Tvfch plání linie a pahorkútvfcli čary
ty méhoducha jaly ke kouzelnfm hrám dnes bojácně jerr rozkošetépablesk charf
a v&rri plachou ve sloky své zavíráln.
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TŤi mosÚy

fii mosty jserrr pňešel.Pod prvním potok se hnal,
to potok, jenž v ňeku a s ní pak k moŤi ubíhal podél tií skal.
A za ním zem |eže|azázrak& mládí. Víly tam bosé
tančily kolo své zmámenév měsíčnérose;
ještěrky na slunci hŤály se, plakala hrdlička z lesa
a rusalka smála se zavlhle ze stŤedučernéhoplesa.
ThIn ovoce zjíněnévonělo, lákalo, zpíje|o_ cožje to hňích?a kdosi se táza| a vášnivf jeho byl smích:
Kdožeje česá,kdožeje česá,zde, prostŤedsamoty,uprostŤedlesa?
Však poslézeodtud jsem vyšel.Stesk ze štěstísrdce rnéjal,
ze štěstídlouhéhopŤíliš.Trn nudy se z rť í všech v srdce mi véal,
v srdce mé temrréa teskné,jež rádo ná ža|.
TÍi mosty jsem pŤešel:pod prvním mladf potok se smál.
Most druhf oblouk měl smělejšínad oblouk dulry,
jej bozi klerruli véky,z|éztijej riděl byl krušnf a tuhf.
A za ním poušékamenná stŤelasvé vysmahléprahy,
nebylo rosy, ni vody, ni louky; keŤjen sem tam zprah|f a nahf
o soucit prosil tvéoko. Písekjen všudea skály
proud slunce ohněrn sv1fmzaléval neustálf.
A balvany šedékol byly tragicky rozmetány,
jako by pod nimi zdrcetraspala těla jakási; jako by kyklopská dlaii
v jedinf náhrobek zrněnila celou tu pláĚ
a písmo vfhrrižnéa pŤecetajemnénapsala nař.
Koryta potok& vyschlfch v kraji tom bolely jako jizvy a rárly,

a vítr když zdvihl se, smrti dech zjeho vál rist:
ji koleni všudecítil jsi dfchat a stŤítse a hoŤeta rúst.
Tu hlas kfs ve rnně mně ňekl: Balvanu chop se a do ruky clláto
a podobu duše své,bol její, žíze a žár
vlij v něj a vdechni a odvěkf dej jim v nětn tvar.
Co maléje, vyhub teď všeckoa tragickf celf svŮj svár
vykup tak ze sebe. Poslech jsem, pracoval. Klato
však bylo mé dláto.
od sochy odštěpekodletěl kdysi
a čelo do krve zrani|, bí|éa |íbeznéčelo to čísi,
to kohosi, u mne kdo v bědách všechstál,
kohosi, jehož mně závidétmohl každf, i král.
Mně všecko pŤedzrakem stmělo se. ZabouÍil starf v nitru mém
svár
mocněji ještě.A zkraje já vyšel,na srdci navěky muky té spár.
TŤi mosty jsem pňešel.Na druhémsežehmne slunečnf žár.
A tŤetído mlhy tkárr byl, jak v oblohu dráha je Mléčná,
a krása jakási |eže|ana něm, zv|áétní,nezemská, neslunečrrá.
Jak pŤesněj jsem šel, zvoltra se zavíral v dŤírnotězrak,
jako by duch kfs laskavf na oči sypal mi opojnf mák.
A já jsem pňešel,všecekse tňesa,k zemi jsem upadl něm
a v hrfize tu cítím:zde svatá je, slíbená od věk& zem.
Fantomy z dětstvínesou se kolenr a hvězdy mžíjejiclr rysy
a hlas jejich jako pláč vody s nitrem tvfm mísí
a neodtéká.Zňen odtud životmá snrysl a sklad
jak pohádka, jejížjsi slfchal se rtri drahfch ti spád.
A naděje tvévšecky,cítíšteď, vzpomínkyjsou jen zde zakuklené
a život tvúj celf bublina zbloudilá zahnaná od pramene.
TŤi rnostyjsem pňešel. Za tÍetímteprve poprilnoc nebe své
rozeklene.
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Píseů lrpíeího

r'měslě

Já v městě se srdcem sqim léta,měsícea tfdny
zamrzám zvolna v blátě studeném.
Kdy chlum sv&j rněkkf spatňím,oheií nad ním vlídrif
a pole pohorskérozstrrátérodnfm lnern?
Nebesa vysoká, jež plaše zrak mrij zrarrí
vždyjako cudnf ledovcovf sníh?
Kdy za luzy škleb lstivf uslyšímjiž kání
kŤik tesknf a skňivanídrobrrf snrích?
A obličejtv&j zdali uzŤímještě,sinf
teď tvrdfm zvrh|ym světlem plyrrovym'
omytf hvězdami z tvé temrréviny?
A v srdci svémzda v konec rozdvojítn,
co města ďábelskf žár spek ti ve škrabošku:
tvj hňícha krásu, smích a sIzy,noci soutnrak,šerodne a v čistotnouje svedu složku,
jak vyšla z božíruky zrazené?

Pluka

zrarku'

Múj zrak tak utvoŤils,že mnohem víc nežjiní
pil z Tvéhodivadla a jako vír je sál,
že s démonyvšítmy se pobratŤila vklíní
se v srdce věcí všech,pronikne v lŮno skal,
do fiordfi vjede, nejhlubšíšer kteréstíní,
v jichž lalocích až posud nikdo nepňistál:
jak vosí žihadlove světa Tvéhovniká sklad
a netrípÍízeTvé,jížnedoved by potrhat.
Mne mučil dlouho dost: pod všechněchmilfch tváŤí
on vnikal pokožku,s nich serval vzkvetlou pleé
a objevil, že klam a lest a zrada sváÍí
Se tam' kde jinfm byla klidná běl a šeď;
zŤel matky vlastní zradu ve svatebnímšláŤi,
zŤel věčnfch slibťrpŤíliščasnouvfpověď;
a není chrámu, do něhožse nebyl vbil,
a není svatétmy, jíž nebyl znásilnil.
Byl smutny čaroděja nrzky alchymista.
Nebylo slzy, jíž by nesved rozložit
v pochybnésložky,budiž nad anděla čista;
ni duhy, aby neuhasil její svit,
byés nebem svázat chtěla zatracencli místa
a otcovrahy toužilas ním usmíŤit:
jen zdaj a klam a mam odevšadvynášel
a popel smutku,jev& marnf shon a žel.

66

Proniknul všecko a teď ohrožujeTebe:
jak zvěŤ štve jeho šípTě slÍízlrivf
v poslední rikryt. Proslídil Tvé peklo, nebe
a nalez jen hry mechanism neživf.
Zde každf oheř mrzne, každá něha zebe,
o něj se tŤíští
všech Tvfch divú pŤílivy.
o rychle! Hory tmy sval na něj neb ho spal:
sám popel smutku je, všechjevú klam a žal.

Píseů iiÚňní

Nad městem stojím- vŤepode mnou _ kles noci sleduje, zdvih
.;ttra.
Má zeméteď se k ránu obracíjak lodi bok,
jež k odplutíse chystá;
a tesknfm srdce otŤesemjá vnímámjejí změnu místa
na mapě duchové,sám jeden z jejích lodivodri zítra;
to srdcem sevŤenfm,jež nevzrušil tak nikdy lidskf krok,
teď pohyb její sleduji; napjatf strojŮ chod,
otŤesydunivé a temné
tuch, bázní, myšlenek tisíce vybavujíze mne,
ažjako kŤídelptačích,rybích ploutví doprovod
se mísív sinf var a v šelestrozbrázděnfch vod.
Je vfchod pŤedrrámi, a jako opálová miska
vŤeobzor skrytfm plamenem a světlem dštía blfská.
Než město rodrréza mnou již se zrakŮm ztrácí:
mrak géniria duchfi mně je pozastŤel,
jenž od svfch ridělú a lích a rikolťra děl
se šéasten
domri vrací.
Čas stŤídyje, a rafij hodin duchovfch se zvrací
v polohu púvodní.S radostnou písní
sta duchŮ odchází,však novfch ňad pŤedtebou rojí se a tísní;
po lanech šplhá se a po žebÍících
stoupá: místa nezajatá
horečně,díla lačnf, obsadit teď chvátá.
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Teď, cítím,časje mrtvfch vděčně vzpomenout
a mladé pŤísněpozdraviti; tajemstvíuctít svatf proud,
jenž jedinf, pod změny klamnou tŤíští,
od věk& do věkťlse vylévá a vŤea prfští
a na vlnách s{ch nese hvézdynejvětšíi slední troud.
Mou hrudí, cítím,nyní prolévá se jeho žár
a prostupuje ji jak nadoblačnádráha Mléčná;
a všecko novf smysl má, i novf béŤena se tvar:
co z věcí vy|éváse nyní, zpévje nekoneěna.
o rozkošeté bezejmenné:zajedno s ním moci bft
a srdce svéhovzpouru šílenémoudrosti tépodffdit!
Já nevím,kam proud tento spěje; bft v něm však a bfti jím
je štěstínejvyšší,
je sama skutečnost,a vedle ní i životdfm.
Pták, nad propastízpívám. Bezmezná, vím, láska oblévá mne
jak ostrov moŤe:v tmách i božínáruč rozepjatou zňím.
I rozum, ba i víra, naděj sama, vše to slabéje a klamné,
vše nestaěítajemstvíto ti pŤiblížit;
v radosti jenom loži hrrizně krásném,v dusnéjejí kukli
motflí kÍídlasloženásnad uslyšíšse nedoěkavěchvít...
A pochopíš:tv&j, smrti, osten zlomen je a štíttv&j puklf;
nic nevezmeša všecko pŤidášmně; víc uěiníšmne mnou;
blížk srdci mému,k srdci Jeho vrhnešmne svou ranou taiemnou.

Chvála

agonu

Podzim již poboŤilklenutí žáru, |étojímždusilo zemi,
odpoutavvšecko,co věznilo dechem svfm tělesnfm pŤíliš:
touhy, odvahu uspanou v polednímznoji.
ptáky i listí, zadŤímlé
Cudností Íádu a kázně prostoupil nebe, že utuhlo pŤesnoc
v démantnouarénuk závod&m duchovévúle a nejčistšísíly;
a smát-li dá se mu chvílemi ještě,je risměv to plachf
plápol jak kahanu, kterf pŤevrhlinaposled v orgii pusté,
pableskem na prahu leželo hudební ráno.
zatímcostŤíbŤitfm
Teplo, jež těkalo nad zemí posud, obrátil v duchovésvětlo:
dráždivf jeho je rinik po plochách, rozstouplfch v bezmezískoro.
V domova bídě teď, v zatuchléplísni našich nizounkfch sklepfi,
kousavá závist kde s ropušízlobou slinou stÍíkajípo všem,
co volné a silné, tržištěmíjejíc,za svfm klidně jde cílem,
v rachot dunivfch koles v ulicích zšeÍe|fchzáhy
sluch teď ucpávám častoa pŤivírámzhrdavf pohled.
PŤedzrakem duše mé, boji zatrpklé,ale i kalené v ocel,
ty nyní vstáváš,moŤemé, citlivé zrcadlo věčna
i mojí nezměrnétouhy; ty, v písni jež Homéra milovat učil se
chlapec,
jednou
mety,
tuše tu tajemstvínápověď, podobu
své nejvyšší
kteréjsi jalo pak mužekouzlem své obrody věčné,
a pÍecejednoho smyslu; palestro, největšína léto zemi,
nejčistšítaké,stvoŤenák bezelstnfm zápas&rn,jimiž se roste,
efébjak o nich sníval jsem v mládí posvátnépísni.
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svaÚÍ Váelav

Kameni zkušebnf všelikésíly, v němž není riskoku, klamu,
zdoláš a stopíšnaposled každou bídu a slabost a špatnost,
jako vynesešposlézena své olbŤímípleci jen reka:
zkoumatel dušíjsi věrnf, pečlivf odvážcezlata,
na božímmlatě obilí vějec, jenž od plevy prázdné
naz|át|ézrní rozvrhem osudnfm oddělit umí;
pomocník Boha jsi, zákon války a soutěžekterf dal světu,
aby se cenit nauěil národa národ a soupeňesoupeň,
jenž sílu chtěl míti váženusilou, však hrdinství ceněno věčnem.

Selskf

HŤbitovevelkf, bojiště větší,největšíživotaláne,
brázdu kde zavírá za pluhem Undiny proradná píseř,
práce kde, sázka kde jedno jsou, osud kde náhody tvar má,
jehož hra bojem a proroctvímzávažnymnejlehčírisměv,
šíŤcesvé otevŤhruď lidskou a k moudrémušílenstvísvému
pŤichyl člověka srdce!

Na těžkémgrošovémkoni
rousnatfch nohou,
na koni selskéhozrodu a díla,
na koni o sedle s lesklfmi hŤeby,
podzim kdy dalekozrakf rozstup dal kraji,
kdy plna je sfpka a humna bobtnajístohy,
risměvnf, vlídnf'
pŤelud utkanf z prftzraěnfch dálek,
lehynkf jako tŤeštivám|ha,
vinicí, která těká a chví se,
jíž zraje modravě jíněnf htozen,
žehnajenesešse po rodnézemi.

Ty, jenž jsi jediná nesmírnáduha,
strženáTitánem jakfmsi s nebe a vúená na zem.
pÍelude zhmotnělf, fato morgáno pevná a ztuhlá,
skutečnostodhadem jinfm než dotykem tápavéruky
hodnotitučjej!
Ty, jež jsi nebezpečvztfčená v zákon,
milovat velikost pro velkost naučdnes zdrobněléplémě,
hrdinstvím naučje modlit se, odvahou obcovat s Bohem,
nelkat a neplakat, spoŤitisloly, svírat se v jádro!
Poušti největšía jako zahrada kouzelná pŤitom,
k sestupfim do nitra soustŤeďje, k pramenŮm poslední síly
tlačje a nuéje! A slova-li píší,temná jejich buď jiskra:
síIa ta h*j u nich, která ve tvfch hlubinách dŤíme
pod písně mámivou pěnou!
A tančí-li,nad propast noha
jejich se sázej, kŤídlenatichou pohrdou smrti!

Neboéjsi slunečnékníže,
moudréi statné,
a dílo tvébylo sluncovédílo,
kŤeséane,
asketo, pňísnf jen k sobě,
laskavf k lidem.
Štipitirévu na svazích,stráních,
pod nimiž rozLitytopas chladnfch Ťek plyne,
jsi doved,
jako cimbuŤíjejich věnčiti
okrouhlou kaplí a chrámem
lepého,pffsnéhoŤímského
díla.
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ochránit národ od žravostiNěmcú'
vklíniti v jasné Západu dí|o
dušejeho spaniléstavebnf kámen,
Íádu učitisílu, krotit ji, šlechtit;
k rikolúmvelikfm zapÍáhatbujnéhobfka,
chrániti tak ho od zv&le, od zkázy vlastní,
ty moudrf, prozŤetelnfi statnf,
jsi doved;
dáti národu poslání tvorby
v souladu s velikfm poselstvímsvětla,
ty, jehožmyšlenka tvoŤivápňedjala věky,
jsi doved.
Díky ti, díky!
A nyní své pŤehlížíš
dílo,
kdy tisíciletívypila věčnost,
jako vfheií slunečná vypíjíkrripěje rosné
na rané trávě,
kdy v spravedlivfch kolejích času
zvrací se náklad
tolika pyšnějšíchcíl&,
však mělčejšíchtaké a plytkfch,
dobyvatelri surovfch myslí, zmámenych mozkťt,
mrtvolnfch srdcí.
Hle, země tvá posud zde |eží
zdupaná, neroznesená však kopyty válečnfch oŤri,
zalidněná čeledítvojí.Pokornf, plachf risměv po rtech jí pobledlfch běží
a trhá se chvílemi k vzlyku a k pláěi,
jež na nitce visí.
Dech hluboko sraženf v zpleněnéhrudi,
vydychnout právě se strojí.

A ty sestoupášs koně,
ienž netrpělivě udidlo hryže,
-a
pozornéucho kladeš jí k vychudlé horečnéhrudi
a naslouchášdlouho:
po místě pátráš, kde v hlubokém ohni
tňesese bolestnésrdce.
Pak tichf a laskavf těm se nejprve zjevíš,
kteréjsi miloval v někdejšímživotěsvatém'
spanilf, |íbeznf duchu:
nepatrnfm, prostnfm, ubohfm, chudfm.
Děd zmoňenf za stavu rachotnfm dílem,
na zápražijenž vpodvečerused
a pŤicláníoči si pŤeddálkou, která je bolí,
uvyklf práci v zášeÍíjizby,
vídá tvúj hojivf nebeskf risměv,
sálanf v poslední zamženésvětlo,
ve chvíli, večerkdy hňbitovy pŤiblížilke vsem
a na rtech cos sládne pachutí popel& mrtvfch.
StaŤeně,klestí jež sbírá
v lese, jenž podzimem děravět zaěal,
prosvitnešdoubím, skropenfm západu zlatem:
na plenu šedivou,plachou jí padá
pŤílbytvéhoŤícípŤísvit.
Vjíždíši pasáčku do snú,
hochu, jenž v sychravémlze
na mezi, u ohně schoulenf usnul,
pŤeshlavu staženopytloví režné;
vjíždíš
tam v brnění z|atém
na koni, kterf se vzpíná
jakoby ke skoku na hlavu dračí.
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Á jindy vyrťrstajína nebi zpěněnémraky,
kdy den parnf ještě je na konci záŤí,
a pozdní bouŤka se nítí
plápolem bleskťr,rachotem hromúa tŤeskem.
Tu kťrri,kterf na poli brázdu táhne
a radlicí obrací šéavnatou
líchu,
náhle se plaší:
hrot tvéhokopí z mraku snad ve zrak mu šlehl'
vzpíná se, zvichŤenf,ušima stŤihá,
u huby bělavou pěnu.
Tu oráč povznášíod pluhu oči
a obrys tvrij bouŤlivf, zsínalf stihá,
jak roztává v nebesképáŤe,
ty naše bojovné,válečnékníže.
A chvíli trvá, než ukrotí zvíňe,
než myslí mu dozní
chod železnfch vět dvou z kroniky staré,
než vzpurněji na kleče lehne,
až země vyšlehne krvavfm pramenem tekutéhlíny
a koŤenfit|ícíchse vyhrne plesnivá syrová vúně:
odpověď pr1dybouŤnémuzvolání nebes.

Chvrf,Ia žebrríkťl

Jen oni jsou velcí a prostí a krásní,
jen jejich postoj již zaživa básní
a pŤedjímáandělri cudnost a něhu.
Jsou novéděcko:
od nich se rozbíhá novéhoživotakolo vždyénic nejsou polo,
a ěím jsou, jsou zriplna všecko.
V nich život natez se a v nutnost vešel svou:
a není v nich možnostírŮznfch a není v nich možnostídvou.
Když v hadrech svfch pŤedemnou roste z nich jeden,
vím, z ěeho Bťrhje, z čehosvět' z čehočlověkje spŤedenže je to láska.
Bezděky všecko životu dali, co s nás spadne až smrtí:
všecko, co malé,co bědné,co mumraj' co maska;
odstouplo od nich všecko,co tísnía směšnía škrtí.
A proto jsou volni a proto jsou krásní a proto jsou králi,
že všeho se vzdali:
svět jejich je již stálf.
A ruce na klíně složené,bezvládnéjiž,
teď ve vfbojích ustaly teď touha v nich, aby si pohrály.
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Kdysi všakzdvihalyjako štítživotatíž
vfš,vfše,vfš,

hvězdnéaž na zápraží:
vzepětímtrupu' hrudi, ramen i paží,
chocholem tělovévlrry
kamsi do v/še podaly
obětní misky, vlastní krví jež plny
kypěly, viely.
V ně pŤelily život sv&j celf
a jsou teď bez krve skoro; proto tep jejich pomalf.
Teď misky jsou prázdny a vedle nich leží,
napohled: hlína,
cín
či hmotajiná.
Nic nechtějí od lidí; a pňece každy z njch vzpíná
se po hračce.Pohráti toužísi penizkem, kterf tam
sněží,
tak jako dítě hraje si,
když chytá paprsek slunce neb stín
a zacinkat toužíjím o rnatky klín
či něméhoklavíru chce se Áu rozzvučetosleplé
klávesy.
Pod nimi hluboko vlní se životad.Ím.
zmítá se, tŤesese pára, narústáchocholnf var.
Duch jejich nad nimi nese se vysoko, rozpjatf
orel dalekozrakf
o
oku, jež vidí.na
šp".,dtit.,i v"s, i -'s,--slunném
jež proniká oblaky, mraky "e-i
a odhmotnit dovede světovoutíž.
Á hovoŤík nim:
PŤečistfživel, tŤikráteblaženf: bída!
Je pŤísnaa silna jak plamene žár,
je tvrda jak objetí smrti:
svfm kruhem morovfm nebeskou bránu nám
hlídá
a okovy malosti na nás iiž drti.

Je věčnostidělnice pffsná a cudná
a vfhnÍjejí žhnedech
ve dne i v noci, ve chvílíchvšech:
co prošlo jí, zaživapŤerŮstáve hlati nezmarnf tvar.
I ona je životapramen a studna:
sestup jen hluboko dost, ke kosti propal se žár _
radost, prstfnek z|atf, směje se u dna.
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Kdys z věčnostijsi vyšel a vtělil jsi se v čas a v zem.
Je myšlenka tvá živoInyní; spoutána nervú provazem
se zmítá, pták lapenf v síétu motouznou,již tělem zvem.
Je kovadlinou dnes, co včerabylo kladivem.
Teď se rtti zní, co včeratrině byla ticha hlubinná;
co v Iríse zrcadlilo, tvá duše marně vzpomíná,
když zasníse v pŤesladkémjarním dešti,
v němž vrině fialek a suchéholistí zhasíná.
Tvá jistota teď v touhu, vášeř změnila se.
Tvfm tělem horečkateď žhne a hlava tňeští
po jakés vášnivéa temnékráse;
ta muěí, pod ní jak hruď tvoje rozpíná se.
Tvé ží|ynapjaty a žízeítv hrdlo bije
lepkavou vlnou sucha.
Co slunce olovo své tekutépo tobě lije,
ve spáncích sta spuštěnfch kladiv ti dopadem buší,
rachotí píseř válečná v cikánském bubnu, na kotlích uší.
Pít chce se, pít; žítchce se, žít;bít chce se, bít teď vlna krve kalné ze srdce ti tryská do paže
a zrak tvfij smrt zpívá chraptivou polnicí.
Teď hrozny černése nalévajív životavinici:
6 moci zabít, moci mÍítza to, začvášeř tvá rozkáže|.

Však blízek bfvá večerznavenému,zraněnému,
k němu.
a vlídnf samaritán, kleká s olejem hojivfm
chlad,
teď
dfší
kerri
rozkvetlfch
i
v&ně
i n,-euy žen
skorem,
kdy stíny tvé,6 slunce zapadlé
oŤá, ploiy trnitépadají poutníku v cestu ze zahrad,
ildv t".o se rozpjalo životastydnoucímborem.
Tvá věčnost,tušíšteď, k tobě se hlásí:
zvon p|áče nauku spásy,
na oči padá ti sen.
Kruh piošel jsi, k vfchodu zvrací se nyní tvrij západ:
6 uč se jej chápat!
Na oěi padá ti sen:
6 moci tam nav6zat,kde byl kdys pŤetržen...
Ó k..'h.' věčnostisvaty, prstene Boha,
chví se a pokleknout toužímá noha:
zas pojmešmne' zas opsán, zas tebou uzavňen.
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Krása

ělověku

ZÍi na mne' však nechtěj mne mít!
Ne jímat rnne smysly:
Ó vari, nikomu není dáno
tnne spoutat, mne zotročit'
Jen toužiti po mně, mne myslit a snít
ty srníš.
Ne jímat mne smysly však nikdy nechtěj ani opsat mne čísly.
Pálí jak samuln' žehne jak mor
mlij dech z téch kovovfch rist:
rra koho dechtru, smrt dfchárn
z rnorovfch rist.
Ustař, Ó vari, ustup a pust!
ZÍi na mne, však nechtěj mne mít:
jen vzdálenf, púlrročněhvězdrrf
blaží m&j svit.
Ty pod ním zbožné kňovině duše rosou tou světlou
pÍej žít'
pŤej rrist.
Ustari, 6 vari, ustup a pust!
ZÍi na tnne, však nechtěj mne mít!
Mne spatŤit smíš zrakern' kterf se modlí,
však nikdy zachytit rukou, jež nutí: prodli.

To vítr rozlorníšspíš,
rrežutrhnešblesk mfch hněvivfch zrakil,
unesešbouÍi mfch Ťas,
než toho mrrě vrátíš,kteréhomíjím:ěas'
Jsern věčnéco bylo; než domyslíš,není to již.
Než zazrcadlil se ve vědě vašíkalné,
pohas múj svit.
ZÍi na mne' však nechtěj mne jírnatrlechtěj mne mít.
Mé mrazivépoupě stní rozdechnout v květ
jen ěistf zrak géniú,démonú,dětí:
na tom nrěj dost.
svět!
odrristej životu,pÍerťrstej
Pak múj budeš zásmrtnf ženich a host;
pak vteňinamá rozkveteti
ve věčnost.
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DíÚěti

- dědiei

Jdu ulicí. Již siry večerk zemi padá;
je ticho v hrudi:
i cizích záštípŤebolelo,i tvfch b|ízkfch zrada.
A davy černfmi se prodírám,
jež mouchami se kolem rojí.
A je mi, jak by proudy kalnfch Ťek
zde na ulic i na náměstíkŤižovatce
se stÍetlyse všech světa stran v ropotnémboji,
sem vrhly vod svfch hluchou záp|avu i žlutf jek.
Než co to? Srdce zmítá se mi nyní v nepokoji.
Čímkletba jejich, jásot zní,čímsténákolej práce,
čímv dílo sen, čímbolest v lásku uzrává,
čímvozu nákladního ripí náprava,
teď poslouchám; tu čítatise uěím ze zvuk&:
co k sobě lne a co se sváff,
to skládati se uěím s soustŤeděnoutváŤí,
jak slova z písmeneksi skládá dítě v slabikáŤi...
A jasně cítím,pravá zde je dílna života:
zde kotel obrovskf, jenž nemá dna,
ni vrchu, dolu, a v němžvěěně víŤí,proudí, kolotá
krev, vášeĎ,plamen, sen i vúle, která mučí;

zde roztok divokf se vlní, z néhožkrystal první vzpuěí,
tvar tvrdf budoucna.
Však tebe nejvíc v davu hledám,
dnes dítě-nemluvně,mfij zítrasoudce-dědici.
Tvťrjzrak snad lidem tupf, zasněnf je,
však já zŤímjeho skutečnost:on' norec toužící,
víryjiž, v nich badá,
se spouštív pŤítomnosti
on nad vlnami jejími si hnízdovije,
a z ěeho v budoucnosti žít,již snášísi a skládá.
Snad spatŤiljsem tě již,
snad na mně hled tvfij ulpěl plachf
a poděsil se mne jak neforemnéhračky:
a karkulku, svfch tváŤíměkké váčky
ty k hrudi chťrvyobrátil jsi vráz
a do pláče ses dal hned strachy.
Mne touha divoká teď chvátí,
když ne té zÍít,
tožaspoř, synu budoucna,moc's tebou v duchu rozmlouvati.
Ty najdešpo letech snad v popelu mémjiskru nezdušenou;
a odprysknuv šeď vrstvy svrchní s něho,
ji skropíšvzduchu mladou pěnou
a roznítíšji v novy žár _
a v chvíli teskně tvfirčí
snad nad ním zkuješ novf světlf tvar.
či nad věty mé pramen' kterf tiše zurčí,
se schflíš snad ve chvÍ|ižízněz|é;
a srdce tvoje hoŤemmdlé a vyprahlé
snad po ritěšejeho rozteskníse
a zbožnéku hladině jeho pŤiklekne,
to v žáru palnéhoa vražednéhopoledne.
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Ó ait buď rt m, jež tak se ke mně schflí!
se nikdy neomflí!
o Bože,dej jim, v žití ať"
Jak včely nadej moudrostíje pudu,
i v sebevražděaése vrhajíjen do květnéhokalicha;
kéžpod pocelem jejich vždyjen láska zavzdychá
a zdravídej jim odevšadse dopítii síly...
A na to vzpomínkuaž po letech pak tobě spasenému
kdys pŤivanedech hrobovf
a paměti tvé po jmenu mém náhoda se zeptá,
kéžtep|f risměv srdce tvéhojen jí odpoví
a ret ni hlásky nezašeptá.

T'a NÚilanem

SÚefánikem

Jak orel rodnfch tvfch tatranskfch štítú
zasaženlovcovou kulí
o zlomenémkňídlek rodnéses potácel zemi.
Ó kterak zaduněla pod pádem tvojím!...
A lačná temnfmi risty všechněchsvfch mrtvfch
krve tvé horké rázem vypila proudy neboélačnaje, lačnavždy bude
tryzny svfch nejdražších
dětí.
PŤedjejím prahem klesl jsi,
osvobozenézemě své reku největší,první.
Posle, vítězstvínad maratonskévětší
kterf jsi pŤines,v ruce vavňínusnítku,
jenž světa jsi prošelveškerédíly,
vesmír kterf jsi zbadal,
polibkem svfm abys v ni poslézevtělil
svobodu jejich i velkost, krásu i sílu, ňády i kázeít.
Blaženf tfikrát!
NeboépÍed zenitem svfm, ve vzestupu dráhy i síln
kdy poledne ještě neklade nejkratšístíny
a s travin nesešlaposud pÍedjitňnírosa,
isi klesl.
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B|ažen! tŤikrát,
neboéjsi nepoznal bytku tvoÍivésíly,
neboémíza tvá tryskala vysoko posud
a pŤímok slunci se hnala.

Hluboko do stŤeduzeméaž
jeho sved koňen:
časuproudy kolem se žeřte a pěřte,
on pevně st&j v budoucích věkťrzlobě i tísrri.

B|aženytŤikrát,
neboéDuch tv j dul do tebe posud veškeroumocí
nezplihla posud
a v mrtvémbezvétÍí
plachty.
kŤídlatvé vfbojné

Ale rozum tvújjasnf, duch tvrij mužnya silnf
v kupoli jeho hoňiža plaIi!
Žá,"^ svfm poledním prochvěj a prolni ji celou,
vysoko v oblasti nebeskévynes ji
kňídlemsvfm slunnfm a horkfm!
Či.tu u lehka a vzdušnaaépluje,
oblakúsestra,
a obzor aéovládá celf, pozemská hvězda _
vesmíru,jak jsi jej miloval, cítil,
zmenšen obraz.

Ne bohú závist,
ne temnéhoosudu surová pěst to
tě srazila k zemi.
Bfih to strhl tě v pÍemíÍeněhy
na svoje planoucí srdce _
v propastnévíry bezednélásky
uvrh tě načas,
abys zas vyplul z nich, novf a větší.
V něm uhoŤels,jeho tě vypila láska
jak slunce rosu,
hrdino v&lí a duchem, bohatfre srdcem,
trpiteli, muěedníku však kÍehkfm svfm tělem.
KÍestiteli země své rodné
novfm kňtem ducha, ohně a síln
synu její nejlepšía její zároveř otče!
Ve chrámu zák|ady,které teď klademe právě,
mezi jeho žu|ovéprahorní kvádry
srdce tvévášnivé,horoucí,bušícípňílivemvěčna
zazdíti spějem.

88

Josefu

B. Foerstrovi

Tvá píseř teplá je' jak člověkuje teplf země doprovod:
jak ruky drahé stisk od kolébky ho vede v černf hrob.
A hluboká, u hlubokfch si ráda kleká vod
a hvězdy zrcadlí, i srdce stesk, i ducha čistévfboje.
V ní země tesknf dech i nebes světlo tvrdése v jedno taví
a jednou radostípak štká i pláče oboje.
A čistfm rydlem stŤíbrnfmjsi nakreslil
sen lásky, bolest očistnoui smrti temnou bránu obrodnou.
I srdce serafickf vzlet jsi v temnénebe vlil:
jak tancem kŤídeléternfch, dvou a dvou,
jsi jím je rozsněžil.
Sen záhrobí i ducha žhavépoledne
jsi pŤeklenulsvéhudby duhou očistnou.
Teď žárem ztajenfm tvá díla posud žhnou,
neb den je ještě. Avšak blízko noc: a s ní se v Světlo rozplynou.

SÚromu svobody

Byl stromek tenoučkf to jako prut
a slabf, že bys jej byl objal dlaní.
Jím každf vítr clouma|: zdá|o se, že se skal, hrud
se nepovzneseani.
Však krví za|éván,jež lidem let pět tek|a ze ži|,
se pňes noc krásně rozkošatil
a nebe skoro dopjal a hloub než maják do skal
se do srdce všemdobrfm zakoňenil.
Buď zdráv mi! A stel všude stín
těm, jimž byl dňívživot rnukou!
Aéplody z|aténa větvích všemhoŤí
v dosah rukou!
Měj člověk čestnf,dobrf; silnf pod tebou svŮj stan!
A větry divé, svobodné,vy líbejte se v jeho koruně s čtyŤsvěta stran
a se všech zemskfch moŤí!
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Teď pŤedchvilinkou slunce zapadlo
ne bez jakési stŤízlivé
teatrálrrosti:
jsou hory pŤedtebou jak prospekt jevištní,
jak stňižené
z modravě čerIrého
plechu jen nahoŤezelenj, pakost jakoby plísně
či svadléhomechu.
Leč slunce bylo pravdivéa prostéa v barvě plavé
a padalo tišejako závažíhodin:
tožzvo|na a věrně _ věcné,stÍídméa nespěchavé.
A tys je pochopil a ty jsi rnu vděčnf
a blahoŤečíš
mu tiše:
vy, hodiny Věčna,vy spolehlivé,
vy, jež nesete i stŤežíte
osvobozenímé i mfch drahfch,
jak krásno je vědět: ni pozd,ěj,ni d,ííaejak dobŤeje pod vámi dfchat na zemské líše.
Teď poslednívozy již Íítíse do vsi
a náprava (lpí, zní bičúpráskot,
jako by z pistole stŤílel,
zní hlasú halas, smích drolí se
jako pŤezráléklasy
a psfi štěkotse do toho vtíná,
pak zase sténajíosy -

však pode všímbublá
iako pramen pod kameny ta měkká slovenština,
-ta,
ježi když laje a klne, o cosi prosí.
Teď voly vypÍáhli, a ve tmě i cítíš,
jak krok jejich kŤivf;jak ch&ze jejich je těžká;
a cítíši na dálku ve tmě: jha jejich jsou od krve teplá,
a tepléjsou snopy,jejichž klas trčíbodlinou z yozťI,
jak tepléje pod ostny tělíčkoježkaba, teplá je práce lidská, teplá je od ní zerně všecka,
teplé i hvézdy,teplé i hroby, teplá i záhrobní stezka.
A náhle pŤedtebou zaskfipla vrátka
- pohÍebně,svatebně: marně to hádáš _
a krok ěísi se v zrosenétrávě vysoképlouhá:
jen vteŤina- a v okně se světflko mihá.
A rozumíš rázem a ke tmě se modlíš:
stele-li lože si rozkoša láska,
nebuď jí, 6 noci, krátká;
stele-li však si tam nemoc a hoŤea žalostnátíha
a bezesná touha,
nebuďjim dlouhá!
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ylaky

Divokf reji strakatfch světel
roztěkal.ryv noci po peronech, nádražích,tratích,
zdánlivě šílenf,a pŤeceplnf
Íádu a smyslu!
SernaforrivfkŤiky
do tmy své strakatévfstrahy houkající
i vy, zÍízencfilampičky čadivé,
toěenédokola nerndlícírukou,
když vozy k sobě se Ťadía spínají,
jak jste mně milé!
Prožehl člověk tmu vámi
a prošil ji svfmi llervy'
rozumem k sobě ji pŤitáhjak hákem
až na dosah ruky,
ji ochočiljako domácí zvíÍe
černéa huĚatésrsti,
o ni prodloužil sebe:
jak je to krásné!
A ty, v|ažnávúně dalekfch krajú a zemí
a bŤehúmoŤskfch myrtovím vzkvet|fch,
ulpělá možnána oknech vagonriještě,
po stupátkách jejich snad roztroušená

s rozšlapanfmi sirnatfmi mim zy květy,
nebo na lesklfch rourách stroje
zajínén!ch parnatou rosou
v krúpějích sraženánáhodou posud:
jak tě rád piju!
nozdrami rozšíŤenfmi
A tebe neméně,
oblaku sazí i kouŤe,
i tebe, páro v sykotu unikajícízpod pístu,
mléěně bílá jako rozbitá mlha ve žlebech horskfch!
I tebe, alpskfch sosen a smrk&,
staletfch, rozsochatfch,
stňapatf stíne'
kterf ses rozstňikl po stÍecháchvozli,
když prorvou pod tebou vlak se byl pŤenes,
i tebe, zdá se mně, na jinovatceještě se rfsovat vidím
jako tam nahoŤeu vás,
kdes vykrajoval svúj cípatf ježatf vzorek
tra nedozírnéledovépláni polité lunou.
Jak vás miluji, vlaky!
Roznášítenás jako semena na podzim vítr
a kladete každéhona místo určeníjeho,
jako by psaní byl s adresou pŤesrrou.
A mluvíte k němu: Zde pobuď chvíli! Spočiii! Vyryj svou stopu!
Nebo stepíunášetdál se dej,
rostlino do vzduchu setá,
která máš ve větru koÍen!
Člověčemoderrrí!Proude vteŤinovf,intermitující!
Mluno vybitédo tmy!
Vfleve éternévlny!
Jehlo elektrická, žhavájak jiskra, která v oku již pálí!
Jakési neznáméuchvátanéhorečnéruky
nástroji vfbušnf, bez pevnfch tvar&, ale tím většísíly,
určenf,abys jedrrou snad zemi tu s hvězdou dalekou spojil
šílenfmjakfmsi stehem!
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A svět sblíženfvámi
je pŤehlednfjako mapa
a drivěrrrfjak dětskéhŤiště...
Než, běda, vystěhovaleckfch očížalostnápíseř,
bezradná, bezpomocná, zaprodaná již pÍeJ zrozením,
ta lítost lidské tváŤezpokorné|éaž do psa
mne zalila nyní.
Muži tŤi v kožišíchvyšitfch v rohu žlutoua zelenou nití
zašitf v košili na hrudi peníz
hledají velikou, ěerveně tápavou rukou;
v pateru sukní zvoncovitfch dvě roby,
vysoké ěižmy mazanélojem,
stojí,zbloudilé ovce dvě, vedle;
a dětí sípavfch, strupovitfch, balíkri opruzerréholidského masa,
za nimi z kupé vypad a pŤevrhse pytel:
a vysypal kolem hromádku živoucíbídy.
I ty nesls ve svfch ritrobách, vlaku,
i ty donesešk cíli'
kde v dolech, p|antážích,jatkách
otročitbudou pod dolaru knutou.
Tak jako opilfch rekrutri zmačkanoustrakatou tíseií,
jež do kasárenskéloužednes ještě se vlije špinavou
stružkou.
Tak jako tamtěch děvuch dvou po městě žízeí,
jež zavedeje na zprostituovanf chodník
širokétŤídyzsinalé světlem elektrickÝm
a proleze vŤednatousyfilidou,
dŤívenež veIrku zrno se nalije n.apoli v klasech
a dítě v životě matkám.
Tak jako lichváň& mrtvfch rybích očí,sádlem zalitfch tváíí,
.
bankéňú,
finančníchpirátri, burziánťr,spekulantŮ h,ač.i,
"
divoké luzy lidožravé
dobŤesepjatj,Íetěz,

prostouplf magnetickfm proudem mrzkosti lidské,
jemužnikdy ještě nechyběl článek,
aby k cíli jej dones.
A vidím:
rredosáhtoho, co chtěl, nikterak člověk.
Ani o krok cíli se nepŤiblížil
s vámi, stroje,jen cestu si ztíži|.
Dálek rrepŤeklenul,
nesblížilrozdé|ené,
nesevŤelv objetíroztržené:
a smrt a hrfiza a vfsměch jen v dálku ho žene.
Ani s bratrem on nedoved splynout,
ba se sebou v nitru ani se nesjednotil.
Je zemécelá, svět celf, jako by nežil:
to horečkajen po dálkách touhu mu nalila do žil.
Dál než od Zemé k Martu
od člověkaposud je ku člověku.
A toužím:
zrriěit vás, na prach rozbítvás, vlaky a stroje,
a p|azivfm cestám polním vrátiti lidstvo.
ode vsi ke vsi na káŤe drkotavé
s tatarskÝm vychudlfm koníkem stepním
rousnatfch nohou a zapeklé hŤívy
vláčejse, lidstvo,
abys od abecedy zača|oznova
a nepŤeskakovalov slabikáĚi ni jedné stránky, ni Ťádky!
Aby ses učilo jísti nejprve družně,
sytit se vzájemně,šatitse vespol,
by nemrzl, člověče,brat tvúj, zatímcosám hŤeješse v šubě,
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o Soustodělit se,
podávat dokola nrižsi, ktefnr krájí se chleba,
neboépak odvyknešvrážetjejdo žeberbratru...

Paní smíchu a svěÚla

Pak teprve,po tisíciletíchsnad,
znova vytlalezni vás' 6 stroje, člověk
a rra pouti novépo vás se vydej
za novytn cílem čistéa veliké lásky
s poselstvímjejím světu i hvězdám.
Zbytečnymtroudem tnezi mou a tvou tváňí
jsou drreskahvězdy:
i bez rrich se na ní zažehám,hoňíma svítím.
Mé a tvéoči
jsou jako elektrickf vfboj dvojíhop6lu,
lečjednoho vírnéhoproudu:
bťrhhovoŤív nich s bohem, besedníks besedníkem
hned smíchern,hned vzlykem
pŤespropast času,která se láme a klikatí
jak dvojí hrana protilehlá
jednoho stolu.
Jsou rozkošenejvyšší,
jež vyslovit tnožnojen závratí.
A věčrrost,
odluka, dálka: jak možnose jim dnes rresmáti?
A rnŮj i tv&j risměv
jak květina dvojív kytici jedné
a jedirréváze
hoŤítarn spolu.
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A jásá mně tváŤtvá
za prahem zraku
v komnatě temné'leě znící
světlem i sluncem, brouky i ptáky
i šelestemhmyzu i kanoucí pryskyŤicí
jak suchá kremonskfch houslí deska,
již rozzvuěel mistr v rukou svfch tlaku
včerai dneska.
Hrob, noc, mráz, pohoňíledu, moŤei vesmír,
ba dálka věčnosticelé
těm, kdož sejít se touží,
víc není než kratičká mezi dvojí chalupou stezka:
vroubená rezedou, mátou, hŤebíčkem
a tymiánem
a rosou studenou skropená v ťrsvituraném.
Zbyteč,nfmtroudem mezi mou a tvou tváňí
jsou hvězdy dneska.
A jako vybití blesku do tmy a.mraku
a odpověď na ně, jež se dňívejiž v obloze hvězdnatéčetla,
je zastŤen směv tvfch záhrobníchzrakfi,
6 ukrytá paní smíchu a světla.

Pňed noeí

Tvrij zrak je světlem napojen
a věcmi jak obilnf klas zrny
je plnf,
komora, do nížjsi dlouho snášel a skládal.
Co v něm teď hoňí,jsou samésvětelnévlny,
sám zvučícíden.
Teď láska tvoje k životuje v zenitu:
teď sílu měj odtrhnoutjej od věcí,
teď sílu měj opustit zemi tu.
Co v duši stopu vyrylo ti,
z trí neztratíse.
A ostatnínech klidně do tmy odtéci
jak vodu Ťíčnou
ze síli.
A lítosti aéduše tvoje pŤitomnecítí!
Svět ve tméza tebou hasne.
Teď za dveŤestudenévem,
za kliku, která mrazí,
a mužně vkroč do tmy!
Co v srdci ti hoŤí,aby dopláti mohlo,
na to pffliš je krásné.
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A slova neprav již a z&stař něm
na vfšinách,
ježs ovládl vfsostnfm pohledem;
nic nebuď mu nyní již hrází!

NovoIuní

Jen jist buď, že tě vesmír celf
i búh sám nyní doprovází
svfm celfm dávnověkfm sneln.

Teď noci temnéjsou a bez konce;
a hluše ležína krvi
tlak odvěké a nikdy nerozžatétmy.
Teď tepny tvoje bijí na poplach:
je zprile touha v nich, je zp&le strach.
Teď každá stará rána
se znovu otvírá
a rozl.ataje hloub a šíÍje rozeklána,
než byla první noc neb za prvního rána.
Teď propast každá toužísvětlo pít
a mrtví a nenarození
se k lidské krvi slétajíse nad ni nachflit
jak nad džbánret nebo mráz nad plamen:
teď děti počatybÍt chtějí v l&ně žen.
Teď z hlubšíchhloubek nežjindy
vrou studní prameny
a ticho pršísině z nejvzdá|enějšíchhvězd:
květ, kterf nikdy nekvetl, chce dneska kvést,
plec každá šlehat sterfmi kŤídlyneb rameny.
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Teď žízeítživotavíc mučínežli pouštěžár;
a srdce tvéje kladivo,
jež ukouti na kovadlině chvíle a krve
chce novéhoělověka tvar.

Pňed Svaqírn l)uehem

Teď víš'že osud světa nesešve své krvi.
Teď víš,že pŤedtebou nebylo posud nikoho:
jsi jedinf a sám a prvf.
Teď démantnérydlo, boha snad jakéhos pyje
v tvébytosti oŤea obrací v ní nejhlubšíložiska:
mrtvo navěky je,
co ve vteŤinéz ní ažkhvězdám netryská
a neoplodníje.

jež u zdi kvetly, je již rozvát,
Dfm šeŤíkri,
a byl tak lehce modravf
jak v dálce chlumy.
A vždycky věŤils o něm, že ti zrak tvfij chorf lzdraví.
Leč jasmín rnedovf již twézdysvoje vykrajuje
a brzy do očíti lehrre mdle
jich bledost tesklivá jak u oltáŤníchsvěc.
A lípa na hŤbitověnasazuje bradavičky
svfch poupat;
a kaštany tak vystŤídá,jichž hnědé svíčky
na větvích trčísežehlé.
Jdeš do polí a tvoje plec
jak by se rozpučetichtěla kŤídly.
Je vzduch jak zelenavf hedváb hebkf
a prťrsvitnfjak voda jezerní
a stále tekutf a neustydlf.
A jenom ten Ián iepky,
jenž pŤescestu se hnal ti, fanfárou v něm halasí.
Teď plečky potkáváš:chvílemi zazvoní
o štěrkjich plech;
je vlídnépočasí
a ve vzduchu postojíchvíli vúně po koni.
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Pak vpravo blížepŤihlédneš
a vidíš:
obilí stojíjako bÍeh
a krásně letos vymetá.
A ohnice již hoŤív něm a rdí se mák
jak kdysi jedna drahálíc,
ježje již létapod drnem...
Teď hlasy slyšíšz dálky' od hranic,
a je to jak bratrskf pozdrav ze světa;
a je to, jak když víno se z jednéčíšev druhou pŤelévá.
A cítíš:teď po skráních ti šumívlhkfmi kŤídlypíseri tvá,
tvá milovaná píseř světová...
Teď víšto: všichni tví mrtví,všichni Iví živí
jdou s tebou:
jsi s nimi jedna směsice.
A vidíšrád, jak z chatek koui
tam z onédrobnévesnice.
se korunami dubú proplétá
a rychle se pak rozp|fvá v tom nebi suchém.
Jsme těsně již pŤedSvatfm Duchem.

Prineezné

z ěÚvrÚi Úovární

Má princezno, jež vyrostlas na dlažbě čtvrti tovární,
kde o chleba je na n&žboj,
6 hola hoj,
jak pod cenu Se teprve tu krása promarní!
Já zÍímtě s hochem do dupárrry jít;
na tobě spíchnutfch,
pár hadŤíčk&
však takf vkus je v nich,
že dámy největšíby u tebe se mohly poučit.
Z niďrt občasvyšlehne tvé krásy plavf blesk,
v nich hoff těla tvéhotichf sníh.
Jsi královna, tak suverénníje tvfij smích,
a byla bys i v cárech jí;
a pÍec ti na rtech kvete z krve stesk,
po štěstístesk ve chvíli prllnoění...
Máš ruce drobné a newízní ramínka,
dva citrony jsou tvoje prsíčka
a nožka tvoje maličká
pro božskouk stehnťrmlinii je jenom záminka.
Jak oblak kolem neseš se: co krok, to krásy vděk,
a většítím, čímkráčíštišeji;
a každf posun vfchvěj elektrické vlny je...
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Jsi jako vína plrrá amfora, krok každf ulije
z tvé krásy něco krripějí
do prachu ulice.

Weni Úmou a ÚsviÚem

A pŤecepŤijde den, jenž pŤineseti pláč a vz|yk:
tvŮj kluk tě pošpiněnouodhodí.
A propláčešdní několik,
než pochopíš,žejinak to již v světě rrechodí.
A klidna p jdeš zítra na chodník.
Vím, moralista tváŤsvou krabatí
a tlachá cosi o práci a čestnéchudobě.
Však ty víšjako já, že prázdnénádobě
je lehko hlučeti a kázati.
Yždyť.nezná, co žár krve je, jenž v ži|ách procit,
co plamen, kterf v těle rozkvétá'
co sta jeho po životélačrrá,prokletá;
jak v žilách nedočkavfritok krve je,
již člověksudbě dluhuje
a jednou proleje.
Ne, chudoby prach pleétvou sotva rozleptá.
Tě čeká syfilis.
Tvé tělo božskébude sama rána, vÍed a hnis...
Leě dneska zasměj se a odvěémi,
zda po zimě se jaro ptá
a po popelci orgie
a rúžepo stoce, v nížjednou dohnije.
Má princezno, jež vyrostlas na dlažbě čtvrtitovární,
kde o chleba je na n&žboj,
6 hola hoj,
jak pod cenu se teprve tu krása promarní!

Mezi tmou a ítsvitem
|ežícelá velká zem:
kdožeji zbadal?
Já v noci procit jsem ze sna.
Paprsek uily nu oknech, na zemi Ieží,
púl jihne, pŮl mrzne,
u k.á"u a hrťtzaze všeho dfše,
až hruď je z toho ti těsná.
A ticho jím hudebné snéží
a skhdá se v závéje,v nesmírnédálavy duše,
v celé pusty a stepi,
a pláěe, jak plakati umějí housle,
jež v ruce hudec má slepf ...
To odlesk strašidelnéholedovce mrlžebfti,
jenž temenem na nebi svítí
a nad propastíkvete,
do nížduch mŮj jednou se zÍítí.
To tucha dne mrižetéžbfti,
ta prvrríkrťrpějsvětla,
jež o zemi se rozstŤikla,
jak s nebeskéhotfnu sem slétla
a hudebně zavzlrykal'a...
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A duše má v hr&ze se ptala:
Je měsíc to, kterf ."
k západu,
je den to, jenžse nem"hyli
že rozeďníti?.

JisÚoÚa

M&j Kriste: kdo duši z nejistotvysvobodí?
Je cosi jen v rozkladu,
nebo se cosi již novéhorodí?

Jdu po pěšině v polích, ve snech ztracen,
zadumán a tich.
A slyšetdychtímjenom
pšenice uzrá|é,drolivé skoro, jež pňede mnou lehá,
ten rzivě rudf a plamennf smích,
kterak mi z obrovskévfhně té osmáhlé,rozsmáté
do tváňe dfše a šlehá.
Kveteš a zraješ,má zemé:teplo jsi posud, síla i něha:
mladá jsi, vonná a divá,
a do tváŤeposud mně vlaje, hŤebicemoje plodná a teplá'
tvá ohnivě sluneěná hŤíva,
jak kdyžjsem po tobě, chlapec, kdys zmátneněchodil,
v travách tvfch vysokfch, do bokú ošlehárrjimi, se brodil.
Než obloha nad tebou taképosud propastje černá
a saje mne jako kdysi.
Mně hledět tra ni se nechce; riděs se v pohled ten mísí
jak pelyněk vkápnutf do číševína:
strach do mne se vtíná,
že vpije mne do sebe jak sněhovou vločku ěi krťrpějdeště.
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Tu dlaní si oko zac|áním,tebe
se chytám a k tobě se vracím,
má země,
když hrfizajde na mne'
že zniknu beze'stop v její mrazivě
klidné a lhostejnétlamě;
když závratí dálav ui'í a slrží
"
se chvěji a mrazením
nekonečna
jen tma, led a mha dfší
na mne z bezdna i beztvárnavěčna...

TtehY Podzim

Tu ruka má tebe, 6 země,se chytá
a drží.
ty stojíšpevně, o tebe možno
se oprYít,
ryeboj
do tebe možnose nohama vríti"
roztápat po tobě možno'. dluni jako
po bocích ženy,
jež usnula vedle mne
v noci
a jejížoddech i ve tmě mi na
líci vorrí,
plamének větrem utrženf,.
Do tebe možnoi lidské semeno
síti
tak jako do ní.
Jsi pevná a tuhá a stá|á a věrná
a hovorná v tichu i smíchu,
a jako jí i tobě se po tváŤi,když
vás muž i blesk zt'jra|,
pláč v proměnnfch. pablescích,h;";.
Do tebe možnose zarlti zrakem
i rukou
a vrahu bez tvaru v prsti se
skríti.
Ty pevna jsi: sám ob)or tvúj
se bezpečněklene a svítí
po horách, dolinách, lesích ""á"s'y
l ran""r',
jak žebronadsvětně velkého
obra.
Ó dus" má, zmučenáhloubání
mukou.
všídumy neplodnézanech:
bezpečnona tobě jest mně,
6 země,a klidno:
vím, ke mně i k červ&mi l"
"uerii*kava,s stejně i dobra.

Je země celá teď jedinf stúl,
pokrytf ubrusem laskavéhoslunce
bílého'hovorného
jak zpěvnérty tvé nebožkymatky.
(Jak pocel jejich i po letech,
i ve vzpornínceposud je sladkf!)
hŮl,
odlož, poutníče,
ty, kterÍS tak dlouho honil se světem!
Teplem a vriní dfše dnes rodná tvá lícha
jak mladá žena,jež ulehá k spaní;
jak vinice odstrojená k vinobrarrí.
Pňisedni a jez!
Pijadfchejasaj!
Zde té rric neporaní.
Však dÍíverty tvé rozchvěj modlitba tichá!
Je země ce|á zahrada uzráIá,
pŤetížena
ovoceln nesčesan;fm:
broskvemi, hruškami,jablky' hrozny i oŤechy.
Jak sladko je po letech zasednoutza rodnf stťrl!
A na plotně píseř ta bublavá!
A pod krokem tvfm skňípějícípísek
podlahy čistě vydrhnuté
jako by Ťíkal:
Je dobŤe,brachu. Sešlijsme se. PÍeceses dochodil Útěchy.
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Teď pohleď na jabko, ježna dosah ruky
ti nabízívětev.
jež prosíjakoby z jakési neznámémuky,
abys ji očesal.
Jak krvavé!
A vonné!
A zajíněné!
To vodou tou čerIloua divou, jež pod ním se žene
a v nížtak dlouho zhlíželose.
Utrhni je a jezt
Jablko podzimu svéhrr,
zažehlév jakési krvavé rose.
Ale věz,
když na rty je kladeš,
že uzrá|o nad vírem života tvého
hrdého,osaměléhoa bouŤlivého
a všechnu svou vťtnia sladkost
že vysálo z ného.

Chvála

rodiček

Jsou chodícípole a na nohy vztfěené |ány
a chtějí bft hluboce, hluboce rozorány;
a jejich rozlehléboky
jsou k novémulidství brány.
Chtějí, by semeno do nich znovu a znovu se silo.
Jsou jako pole:
za rány klasy a za bolest dílo.
Pňesvatf chrám je, ženo,tvétělo,
pŤesvaté,
co z něho vychází.
od věkfi do věk& vŤez něho životaproud:
slunce do něho zapadá
a slunce z něho vychází,
a nese i ostatnívšecko na své olbŤímípleci.
Však nejkrásnějšíje pŤeci
u svéhozrodu:
kdy plyne rozěísnutv pramen
dvou bílfch dúlkovfch ramen,
kdy plyne strouhou
dvou bílfch sloupovfch nohou...
A když pŤedmužemlehnou a rozevrou
své nohy pozdvlžené,
šíp,kterf je protkl, tudy se žene
a letí.letí na věčnost.
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Na hvězdě ni nejvzdálenější
nižádny anděl, nižádnf démon
nenalez posud od něho hrot.

Chváta

Úaneěniee

I ony jsou vojáci leě ne smrti, než života1.
i ony na poli válečnémpadají
tak jako vojáci;
a smrt jim žold vyplácí.
Rodička každá
nejen ve chvíli porodu,
ne: stále a stále krvácí,
to láskou tou, již do prázdna utrácí.
Jdeš pŤednimi pokorně a s hlavou schflenou.
Neboéčímtoužíš
byt, to ony jsou:
život si podávají
jak v kovovfch vědrech
ze studně váženouvodu
za zpévua s halasnou ozvěnou.

Jsou nohy tvéduchovější
než jinlch lidí tváŤe:
jsou plny myšleneka jejich skrejší
a více myslí nežjinfch žen mozky.
A jsou téžprúchodnísloupy
k živémuchrámu
tvého záÍnéhotěla:
do něho božstvakosmická
již v lúně mateŤském
vjela.
tvé
tabu.
Je od chvíle tétělo
A není tŤebamu šláÍe:
je samo závoj Íídky,měkkf a vonnf ...
Ah, není tÍebamu nijaké clony.
Je jako deska skla či slídy,
za nížbŮh tisíciletf, tisícivěk!, bezevékf
teď spí.
A je jako dítě spuštěnéna dno Ťeky:
kučeravouhlavou o stěny
tvéhotěla opŤenf
on v tobě dÍíme.
A procitne a ty ho hned cítíš...a tančíš.
Je vfheř a ohnisko a jeho plamen
má sto tisíc ramen:
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a bodá tě, lechtá, |ížea trápí.
A ty jsi hned tisícejiskea jež z něho srší,
a ty jsi požárnéslapy
a ty jsi, čímse nám sdílí,
čímdo očínám i do dušíprší.
Tys jeho a my jsme zas tvoji:
tak Ťetězjsi, kterf nás s odvěčnempojí.
Á občasdo stěn tvfch bije
jak pŤíští
motfl do stěn svékukly.
Pak hrriza mne jímá.
Jsi menáda bohem svfm štvaná:
je jakási kosmická rána,
co tančíš,
a zrak tvŮj v hrrize teď vyjící
mrtvf kámen je puklf.
A jindy jsi rozstňiklf vodopád ze|enf,
jenž visí se stěny
vysoko se skalnfch pohoŤí.
A kŤišéály
ridri tvfch
tím mně teď hovoŤí.
čímjinak mlčítam
led, měsíc, duha a sníh.
Jsi spoutanf světovf vítr,
jsi našich dušívězněnf vz|et.
A proto rozpětím nohou svfch
měŤíšmně svět.
A proto tanec tvúj krásu tvou tyčía staví
a hned zase boŤí:
je ona tajemstvípŤenosnfštan,
je oheř, kterf nikde se nezastaví,
je plamen a jeho žár,
je každf jí poplatnf tvar:
a nic, ni smrt, jí neumoŤí.

Jsi vesmíra jako on celá
a se všech stran zavŤenátak jako hvězda:
jasně.
iak ona hoňíš,bez dfmu,
je
M'-'ě s tebou krásně.
Že všecko má meze, rohy, rihly a hrany,
žejednou umŤítitňeba,
mně věru se nezdá.
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moÚiv

Smích oliv tvfch stŤíbŤitfch,
dumu tvfch cypŤišfi
já miloval,jihu, na tvépomoŤské
stráni.
Z číšekňišéálné
víno tvé tehdy jsem pil:
pablesky jedněch a stíny druhfch
tak rád jsem vídal lámat se na ní.
Všecko mně zhaslo. Pojedu sotvajiž na jih.
Jen to bych věděl rád, zda jednou,
dŤívenež dodfšu,
na tebe vzpomínka,Marto má |ícítak drahfch,
slije je v jedinéSvětelnéčíši:
smích oliv tvfch stÍíbŤitfch,durnu tvfch cypÍišútakženi smrt jich nerozliší?

Yečerní beseda

Rád s dělníky i Ťemeslníkyna venku večerbeseduji.
Mně milo s nimi smát se, vtipkovat
na lávce kamenné
pod šeŤíkema u domovních vrat,
zatímconebem poslední mráčky zlatéplují.
Tu starosti dne vážně Ťešíme,
tu vtip se mastnf kamarádu na hňbet pňilípne.
PÍes uličku se nese vfině rezedy a máty
a jakfms šumemhudebním vŤevzduch.
Je |íbezn!skon dne:
a hovor náš jak vrchovatf v&z obilí ěi sena
je nějak smyslem d&sažnf a chocholatf.
Však nadevšemám rád
smích zdravě ceněnfch dásní.
Mně rnodréchrpovéoči
v osmahlémourovétváňi
jsou dneska tou nejlepšíbásní.
A rád mám rider širokou dlaní'
rád mužovoženypo pleci poplácání,
rád vidím, jak zážeh studu
se jí do tváŤepŤitomvhání...
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A pak již tma a rozchod
a dobrénoci pÍání.

Naplnění

Je studená tráva již a krápe z ní rosa.
Jak krásná je teď tvá noha bí|á a bosá,
ty vysoká žerromladá,
co tamhle se zahradou plouhá!
Svítíve tmě jak zamženf měsíc
a brázda za ní jak za Iodí
hlubokáje a dlouhá...

Všeho ses prf zÍekl, všeho ses prf vzdal
po boji, jejžs marně bojoval.
K smíchu!
Ve chvíli tu, jaks to Ťekl,
darmo máš,
po čemjsi se létapjal.
BŮh sám náruč rozepjal
teď po tobě.
Kde tě pŤítelzradil, člověk opustil,
anděl za něho tam nyní slét.
Jak léčivázŤídlašumíjeho kňídla:
dech sv&j s tvfm teď vjedno slil.
Za ruku tě bere:
a žár lásky jeho šlehá z néhodo tvfch žil.
K naplrrěnítvémuodvádí tě:
ze Starcejsi novédítě,
ze soumraku novÝ den.

]22 Letrrí slunovraÚ

Či do moŤeke dnu já padnu,
na krku žernovosličí?
A zdusím tak nenávist
k zbabělcúm,k luze podle se krčící?
Já nevím.A zatímje večertu:
les zmlkl, moŤese posmoutí.
Červánek karmínem prokvítá
a měsíc vyšel nad proutí.

Je moŤednes mrtvo, žár
se po něm réžkyroz|évá;
zhluboka spí a dfše,
životatichá prodleva.

Ó rychle, rychle! Tam k západu,
Marto má, pohlédni.
Tam, tam teď uhoŤízvolna
radost má poslední.

Však les zato na horách
je v čern ch ěižmách,v podkúvkách,
srních jebo až sem slyším,
rt& jeho vidím plamennf nach.

Ó rychle! Shoď se sebe šat!Časnestojí;
a brzy se rozední.
Jsou krátké teď rroci'
isou dlouhé teď dni.

Je moňe teď mrtvo, žár
se po něm lěžkf roz|évá,
zhluboka spí a dfše a pŤecve vzduchu slyšímhlasy dva.
Ten jeden jde z hor a druhf
se zdvihá z hlubin podmoňskfch:
v tom prvnírnje jásot,
v tom druhémzrádnf je smích.
Ž" ,u horách padrru? A vítr
mťrjpopel lesem rozvéje?
A slunce mne vypije,
jak pívá na trávě krripěje?
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ZápasišÚě

Jedinf nesmírn;fdémanttvrd.ía rnihavÝ
jsou dneska nebeskénadsvětié dálavv.
rozstouplé
do tnrazu,do ticha,do svěila.
Ne louka elysejská měkce tam rozkvetla'
ne asfodel stÍese tam pro stíny;
to palestra se tam k zápasťrmnejvyššímroz|ét|a
v bezmezí;ne, kraj není tam hostinnf.
A oko své upírášvfš a vfš, jak bys byl pÍikován.
Ne, není tam b|aženfchstan.
Blaženstvíslovo je mrtvolné.Tam ruch je a zápas
a boj,
tam ke' klání rytíŤťr
nejvyššíclivyjíždÍváj;
tam palestra pro reky, pro obry pro bohy...
Co slza ta, hroudy ty Synu uboh.Í?

Chvála

majáku

Jen kov, sklo, kánren:jen co funkce je:
tak nriluji tě v ukrutné a bdělé kráse tvé.
Zde lidská myšlenkase vzpjala ke skoku:
v nejvyššímvysoku.
strážstvoÍila,jež zavéšerra
Zde vítr zkameněl, zde oblak ztroskotal,
zde tvrdá pěst vyrostla ze zoufa|ychskal.
Na oblohu zde poprvése vrhá lidská zem
v ritoku tomhle pŤeludnéma kamenném.
Zde té|oodvrhám, zde nejsem víc
neždvojice šílenfch zňítelnic.
Jen čistérozpétí,jenmezi dvojím věčnemvteňina,
jež sotva rozžh|ase, již zhasíná.
Jen blesku vykŤičník,
oblouku prasklá tetiva,
a pŤecduchovní síla vfbojná a plenivá.
Zde jsem jen mezi kmitern kmit a bodernbod,
a pŤecezrak mfij s hvězdami žhne o závod.
Kdo dálky největšídémantnoukosou poseče?
Kdo ze tmy nejvíce vražednékrásy vykÍeše?

126 Z ey|<|u: Teď zraie ěas...

2
Jde k večeru,a moŤelesk i lesa stíny
teď vyvažujeden
na váze červánkri.I života
i smrti znaky v rovnovázejsou:
svár každy usmíŤen.

I
Teď opŤenjsa d rskéhosloupu o profil,
já hledírn na moŤei rrebe,ridolí pád, strání zdvih
tak v sebe zahloubán' tak zcela tich.
A zasněn zÍím,jak se stromu se na strom pňelil pyl,
jak tamaryškukouÍ do moŤezapadá,
a vše se spolu objímá, že nevím teď,
kde vlna koněí a začínázahrada.
A zÍim,jak slunce moÍes oblohou
teď vážev jeden vlhkf polibek,
jenž na zem horce hrne se
a vše svou krví zalije.
A chápu: dobro, zlo, smrt, život'ošklivosti vděk
jeri jediné tajernnévlny vfchvěj je.
A prosíInčas:Svrij zastav tok
a strij nejkratšívteŤinu,
až srdce světa bíti uslyším.
Pak, směv na rtu, v očíchjas, poraženvším,
mně pňej, aétiše zahynu.

Teď hvězdy na nebi i touhy ve tvéhrudi
souhlasnfm rytmemjdou.
Teď poslouchat ti stačí,
jak strár'ise strání vúní
a strotn se stromem mluví cikádou.
3
Teď zraje čas a dává milostí,
co odepŤelti zákonem.
Teď den je noc a noc je den,
je tisíckrát
teď skutečnost
a desettisíckrátpňebitf sen.
Teď světlo všecko vylehčuje
a tisíc duch& myšlencetvékŤídlapŤipíná;
a ta, která tvou věčnostíse stane,
teď k tobě tanečníhrou pluje:
tvá od věkťrzvolená vteŤina.
Teď poledne je: a InodŤe,hle, hrozí v dálce
bouňkovétnračnoApenin;
teď síla tvá nejkratšívrhá stín
a mezi osudu skaliny vklíněná
hrdliččímsmíchem,slyš, se srněje
náhody šéastné
ozvětra.
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Teď moŤskf slanf van
se mísínad tvou hlavou
s nahoŤklouvliní včelínri.
Teď všecka bída tvoje mrtva je.
Teď ovoce,jež za tisíce let
teprve jinfm uzraje,
tvéduši pršízpěvnfm deštěmdo klínu.
4
Je dusná noc:
teď hroby vracejí,co k sobě kdysi pŤitáhly:
Kde mrtvol puch jsi čekal,
tam voní fialy.
Teď všecky propasti se s nebem snoubí
a kvetou hvězdami.
Sám alpskf štítzde nad námi,
co včeraještě mrazem dfchal ku hvězdám,
teď v ženskémaso změk
a klín svrij rrabízívesmírnfm tmárn.
Teď poznals to ze sebe sám:
i smrt je polibek.
5
Mně je jak dítěti,jemužse dásně sbírají,
jak dušije mi dnes, již popsals, Platone,
jíž na kŤídlechvypučízítra peruti.
Jak lodi, která tamhl" . -oŤ"* zápasí:
snad dopluje, snad utone.
Jsem jako pták, jenž zítra z hnízda vvletí.
jsem plnf bolestía plnf pŤitolnlstí,
a všemse chechtám potají.

Mně zákon k smíchuje a všechenŤád,
já odplavímho jako vlna shnilf cár:
co v hrudi nesu si, je novf tvar
a bohatšínež stat'|ytisíckrát.
Mně chce se svět naruby zobracet,
tož snížiti,co nad nárni,
tož zvfšiti, co pod námi:
dnes pŤátelitse mohu s hochy, dívkami
jen pod dvacet.
6
Jde léto k zenitu a všecko zapaluje
mladfma lvíma očima,
z nich oblak jisker po moňi a zemi duje:
je požártam, kde včera byla tma.
Jak temnf hrozen na vinici
čas nyní uzrává:
teď žravostlásky strašlivá,
tak dlouho v tobě spící,
se probouzí.A brzy nestaěíti
celéhosvěta potrava.
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PňesÚupná

sÚaniee

Zde směr se mění, vlaky pňepŤáhají.
Po srázech vlevo?
Snad krása, kterou hledali jsme, tam se taií?
Teď hned se dáme tedy jinou kolejí!
Na zbytek dnfi svfch dfchám,
by dohoňelyrychleji.

lloňská

vlašÚovka

Po vzruchu žízni|jsem, mně líno bylo na pobŤeží,
kde život loudavě a jako v pytli svázán běží.
Tam oslíka mne znudil klus, olivy vlasaté,
k svfm jilm&m věrně pŤisáté,
i bňečéany
jak v bajkách slušnfch všude pŤedepsáno:
tam věěně stejnépoledne i večerje, i ráno.
S rybáŤi na člunechjsem na lov vyjel
pít pohyb, změnu. Den, noc jsme pluli a novf den zas míjel.
Kde změna však? Jen vody, vody, vody nekonečné.
Sám obzor jak by olovem byl protržen.
A nikde vzruchu. Na duši tfž rmutn! hlodá hlen.
Jak zdi a hory nepohnutě trčípÍede mnou'
a nekonečnfmskelnfm snem zmraženyk lod]<ámlnou.
Svobody nikde. Jen ty masy vodrrítéžceleži
trade mnou tíhou starfch cimbuŤía véží.
Ó 3uko.' rilevou mně v nudě bylas, vlaštovkomá moÍská!
Ty niti tep|á,jež váza|as rnne se zemí!
Ty nerve rozchvéIy,
jenž škubese a láme, jak blesk klikatí,
až zač,nečlověk i v ža|áÍiznova doufati.

t3t
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Jak rozbilas to moje vézenÍ!
Jak tebou na líci mou nalehl van svobody!
Jak zrakem líbal jsem tvfch kňídelcitlivÝch
hrot elektrickf,
jímžpsalas do vody
své kmity rozmarnéi smělé osmičky a nicky!
I jméno Její, zasutéjiž v mojípaměti,
tak zdá|o se mi'
vráz rozkvetlo pod tvfmi perutěmi;
a slyšel jsem též,6 zázraku,jak zpod nich
se na vteŤinuzaperlil ten Její dávno zhas|j smích...

Djrm na sÚráni

I
Zde |ežína stráni.

Vinice pod ním kadeff se
a tamhle za tŤtinamimoŤeprobleskuje.

Když b6ra hvízdá,
je dobŤezde, i scirocco když duje.
Je teplo v něm, když venku zima svistí.
Je chlad, když venku žár.
Je krásné pak zfft s jeho prahu, olivovélistí
jak čeŤíse, až strář jím celá postffbÍena
a ještělučnílem.
Na sloupech téžkfch|ežíia nade dveŤmi
se šklebíerb po rodu dávno zhynulém.
A vyjdeš na balkon a: moŤe,moňe,moíe všude.
Je mocnétak, žejako chlap tě na ramena pozdvihuje
i zde a jako s zátkou od lahvice
si s tebou pohrává.
Víc nejsi na něm rrežtamhleta skvrna modravá.
A pramen ze skály se vedle lije
a mdle jak polapená,věe|a zpívá
a kolébátě do spánku.
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Kdos síníchladnou jde:
a v polosnu je sladkf i zvuk jeho opánkŮ.

2
Zde žítijsem si kdysi pŤál. Ten sad mít a ten dťrm
a ženu,již bych miloval a tiskl k rtrim,
a dítě, kteréza ručku bych vodil
a stŤežiljak hasnoucísvětlo zŤítelnic.
To m&j byl sen: ten míti zemskf podíl,
jenž muži zákonnf. Zde sadaŤit
a zelirraňit,orat, kopat, trávu síc
a zemi ryěem obracet a na podzirn
obilí vozit tamhle do mlfna
v tu hodinu, kdy soumrak vše mhou tesknou popíná.

Je večer:z trhu domri jdeš.
Až dopoly
ženavyjde v ristrety.
Na lokti dítějedno, a druhé,jak na ně kfváš,
citlivka plachá, se zardívá až po uši...
Rty k polibku ti ženanastavuje:
tÍi kroky pŤední cítíšjiž,jak voní moruší...
3
A touha má se vyplnila: po letech zde |ežím
na loži z|omenf.
Vzduch proudem plyne svěžím
mně od okna a chlad od moŤepňináší
lidské vši.
térozšláprruté

Den celf vyplněn je prací:
a časunení trápit se, ni naŤíkat,ni snít...

Jak ve snu mlaskat slyšímsandály
a tváÍ zÍímzpÍísnélouv bělavé loktuši.

A navečertvédílo ležípŤedtebou
je hned jak Ťádku Ťepyčerstvěvyoranou
a pŤehlédneš
tím pohledem, jenž seznámil se s mezí, stěnou, hranou
a ví, co múžea nemrižechtít.

A venku tisíc věcí spolu hovoŤí;
rrežěas. ten mlčí:zesul se mi na duši
a suje stále ještě.

Zde se stíny se nitra nebiješ,
ni v sobě nepŤemítáš
popel dní shoŤelfch
jak u nás na severu.
Zde do větru nesiješ,zde i v Noci miluješ jen dceru
Dne jasného...
Jdeš žitímklidně, statně, rozumně:
jak trouby hlahol zní ti do práce vinaŤricizích smích
a oliv česači,již kŤepčítamhle na humně,
ti do snúještě vrhajísvfch snědfch lftek plápoly...

A místo smíchu dětskÍch list
se stolku slyšímlékri ston:
trou v lahvičkách se o sebe.
Tu chvíli zeleř v okně mne vždy více zazebe.
Tmu vidím stále rúst a rfist:
je pokoj celf jakby lapen v šedésíti.
A venku, slyš, se pramen rozzpíval
o dni, jenž dohoňela víc se nerozsvítí:
ne, víc se nerozsvítí.

136 Bohonosiě

Já nesu boha jakéhos,to vím, však jeho tvar mi vždyckyunikne,
jen nohou jeho já se dohlédám,když zrak se nejvfš pne;
leč kyčlejeho, hruď a stehna, obliěej a tváí
se tratí ve mracích a rozp|fvají v hvězdnf šláŤ.
Jsem jako haluz tenká, pÍetížená
listovím a ovocem'
jež vyši stromu svéhozměŤíteprv v pádu svém,
když zlomena se v letu temnémdolri potácí,
to krásnou smrtí tou, jížklesá dělník pŤi práci.
Až na mne pak se tíhou celou brih múj zesuje, mne rozdrtí,
já vfše bokri jeho tknu se aspoř ve smrti
tím pohledem, jenž žasempŤedsebou všecko pá|ící
teď na vteŤinuaspoĎ prorazil tu zkou lidskou hranici.

traro v čecháeh

se sněhem,stín s jasem
Mrak se sluncem, déšé
se bijí; a všude dva a dva
do sebe vpeŤeni.
A vítr k tomu skočnouhvízdá.
Na stromech jako černéboule visí prázdná hnízda.
A jako z Liáta kalně rostou dni:
dnes mráz a zítra obleva.
Ve větrech se vrány pŤevalujína svfch kŤídlech.
Jde kŮř a pofrkuje, hrna ěernébrázdy.
Za západ& má všecko ocelovf nádech,
a skvrny jak od prašiviny mokvají v pastouškáchna zdech.
Pučíjiž bez a trnka nasazuje,
a nahoŤkléhocos ve vzduchu cítit kvečeru,
kdy teplf vítr od západu pŤesdubiny duje.
od města k městu, ke komínu od komína
a od fabriky ku fabrice
se za tichfch chvil cosi pŤede,nit bez tvaru a bez jména.
A země |ežítu, ta stará a ta věrná:
tisíckrát pluhem zraněná, tisíckrát kovetn zjizvená:
na novéséměěeká.
Čeká, čeká je od člověka.
Proč váhá?

I38 Teskná

$avoÚa

Vzduch voní mátou a rozmarfnou.
Hej, ty tam, krásko má,
zazpívejrolničkou,
zasměj se tamburínou!
Zazpívej píseťt
o lsti, lásce a zradé,
zalímcotisíce světlušek
svítía hasne na zahradě.
Zazpívej píseít
o lásce silné,o zradě silnějšíještě:
o všem,co odnesly větry a vody,
o všem,co zadupou podzimní deště.
Vítr se myrtami honí
a usíná uprostŤedvinic.
Kdeže jsem viděl už
tenhleten zsina|f měsíc?
Je plnf puchfÍú,psisko poscíplé,
kteréšpatněse líná.
Co na rtech teď sládne mi,
je to hrobri snad hlína?

Vzduch čpími teď bouŤkoua hlínou.
Hej, ty tam, krásko má,
zazpívejrolničkou,
zasměj se tamburínou!
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BenáÚky

horečné

Ze mne vy vstáváte, z m|Ity,krve a hrŮzy.
Vaširni traghetty bloudím zas:
v nich vŤítislyšímjá čas,
kter/ už není,
tisíce farrtomricrkati slyšímzas chúzi.
ony jsem miloval, s těmi zde bil se.
Hej, ty tam, ty černavf
s tím ozdobnfm kordem:
bods ty mne, bod tebe já do hlavy
kvŮli técikánské milce?
4 ty tarn, co plazíšse, jsi ty snad strakatf had?
Ci žena,kvetešjedovou lící?
Ke mně pojď! Hlavu svou pozdvihni!
ovšemže,to jámy jsou, do nichžjsem spad,
náměsíčníkkrásy tvé
v hadrech tvfch omamně spící.
Mně všeckouž mate se...
Kde maska se končí,fantom&pralese?
Kdeže se poěíná tělo?
Vše do sebe splfvá. Já hmatám sám po sobě,
nejsem-li takéjen ve vlastní osobě
mátoha, pŤelud?

Co krásou kdys bylo, do mlh se schvělo,
zemÍítiv iluzi lásky.
Co pevnéje, to lebka a hnát:
smrti šklebíse odevšad
na tebe tenhleten ďábelskf prstoklad:
klavíre rozbitf, zrcad|o rozpuklé,
Benátky, vy město masky.
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otázky

Viz, tamhle v souvrati
již kvete první snítka vavffnu.
A včela opilá se po ní potácí
a padá teď. Ráz! Mrtva? Vyčerpána?
Zabita pŤi práci?
Hned zrána;
6 duše, uvaž to, hned zrána.

Krásná

rovnováha

Je jarní den.
A slunce bije do stránía do skal
ohromnou světlou holí Mojžíšovou:
a hle, ručejez nich se dolfi iítí
o sněhu píseř zpívajíce,
o sněhu, kterf roztál'

A nad tím vysoko Aip čára bouŤlivá se klikatí.
tak cudná jako led, tak živá jako rána:
v nÍ životjak bys slyšel ještě crkati:
a svítí,jak by kvetla krví.

V azuru klidrrémnad nimi sníh velehor se koupe
a je jak ťrsměv,kterf na zem spad a nerozbil se,
a je jak plachta bílá, do nížženatrávu sžatouskládá:
děravá trochu, ale pŤececelá.

A za ní Čechy.
Tam pole stŤese a zmrvenéje také krví.
novéreky volá: až sem hlas jeho slyšeti.
{
PŤesdálku rozlit je, pŤestisíc pŤenesse sem tišin,
pŤesdeset tisíc vfšin:
Kdo bude prvf? Ó duše má, kdo bude prvf?

Trávníky kvetou pňed ťlstavemduševněchorfch
a' oroseny' chudobky v nich v běli mrzrrou
a anemon pár blouznivě tam v koutě škytá
a macešky se zalykají barevnou svou rrěhou
a krokusy se trápí pro jih
a jeho Íeckoudálku.
Jdu rra návštěvutam
a písek pod nohou mi vrže
a vrže zpěvně tak, až k sobě pravím:
ne, to není písek, to je jakfs novf,
až posud nestvoŤen druh cvrčka.
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Po stráni vzhriru stoupám
a vidím:
zahradníci dvojmo a dvojmo tamhle stojí
jak figury na šachovnici:
jsou ke mně obráceni lící
a ze s|ámy vybalují rŮžovéstromky.

Kd|yž isem snil o BeeÚhovenovi

Sedm zmrzlfch je vlevo,
sedm zdravf,chje vpravo:
krásná rovnováha.
I já cos ze sebe dobfvám, srovnávám, měŤírna sčítám:
do nitra oko mé vsáhá:
sedmero hoŤe,sedmeru radost
pŤineslazima.
Krásná je života rovnováha.

Vzduch ještěje ledovf:
ale co jím se dnes stŤíbÍité
smfká,
to není jen slunce žár,to neníjen ptákŮ zpěv:
to světa jsou, slyš, roztavenéokovy.
Teď... teď... Já slyším,jak padly s tŤeskem
s rukou i s nohou, jež poutaly.
Tu vlnu smíchu nevidíš,jak se teď nalévá světem?
Vfbuchy, neslyšíš'barevnéradosti?
VfstŤely do mlh? ZvíÍenív hlubinách moŤí?
K nejzazšímhvězdám až vrženésignály?
Ty ritoky zeméa její vzepjaté paže,
by nebesa k sobě až strhly a v sebe je pojaly?
Tys neviděl tarnty dva zahnědlépahorky,jak s oním
se ridolím ze|enymobjaly?
Naslouchám a zírám vytržena srdce cítímaž v hrdle:
v masitérty a rudé teď roztálo
všecko kornaténa zetni,
všecko, co v dušíchje ztvrdlé.

116 No'r

měsíe

Je novf měsíc jako zrno elektrické,
zaset.é
do prsti nebesképláně.
Lesk jeho je sváteční:Evo, otevŤidlaně,
modli se za lásku.
A věz: teď poklady se v zemi otvírají,
teď ženy pod ním krví zakvétají,
ty ěisté,které milovat se dají
jen jednou za život.

l)en a noe

Den jasnf je, den tvrdf je a ÍanÍárazní do boje:
ten zlatf je a horkf je jak blesk.
Leč večer nadcbází a v duši tvé zap|áčíhoboje,
roh zatoužía flétna zavzlyká
pro všecko,co jím rozdrcenoje.
A na zemi pad zatím temnf šláň:
a ty jdeš po bojišti, sbírášmrtvoly
a umfváš jim z bláta J<nebi obrácenou tváŤ.
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Pozďní

[éto

a ohnivé sluneÓné

rtlže...

Jak zelenéŤeky tekou stráně, hory a lesy.
Pták, kterf v nich tiká, a roh, kterf v nich p|áče,
jsou jako ta vlna, jež o kámen šplouná:
jen hlubšímčiníticho a nevzbudíspáče.

rúžepad na mne plátek...
Z ohnivéslurrečné
Kde jsem to snil? Pod trijí? Pod cypŤiší?
Nebo snad stanul jsem prostÍedhŤbitovníchvrátek?
Ztíchabuď! Aénikdo nevidí,aénikdo neuslyší...

To všehozapomnění!Jak někde by ukryt byl jeho pramen
a v bublinách tryskal kdes mezi Stromy'
neb vyvěral tamhle kdes v mechu: tak je ti.
A k zemi zraky, stále jej hledáš. Tak pŤikleknout k němu
a pít a pít a lokat a lokat až do nevědomí...

padlo už na mne. Vidím, co jiní nevidí,
Šílenství
slyším,co oni neslyší.Jak věci se kupŤeduŤítí
a z vnitra vrou!... Aě životměŤímjiž jen na pídi:
postát je zradou! Nechtěj, nechtěj, 6 duše, se opozditi!
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Na vrchu stojíš,tamhle, mezi dvěma buky,
rozkročena
na štíhlfch chlapeckfch nohou.
A jako slunce své pablesky po kraji hází
s divokfm plesem a tŤeskem,
ěinely t6nťra barev,
tak ty se zas do slunce směješ,
zvonice smíchu a zpěvu:
mládí tvé za provaz ta|tá,
až zvon tvúj divoce bije
a zpívá.
Á černá pŤilba tvé divoké hlavy,
rouhavá, vzpurná a dusná,
je vfhrťržkouvšemu, co se ti blíží,
neskloněná pŤed ničím nikdy.
A zatímco rána
rtú tvÍch roztrženfch kwácí temně,
oéi í zuby, blfsknavé stejně,
hladovéstejně,
na lup vyšly si světa
požítatlidi i věci.

Vítr se do tebe vzpírit
a sukní ti rfsuje širokéboky,
boky, jako je mívajízámoÍskélodi,
plné lidí a zvíÍati věcí dobrfch,
koÍení,vfiní,mastíi semen,
boky, v nichž se zástupy tísní,
hotovy vyjít, jásavé,s hudbou, zpěvem a kŤikem...
Buď zdráva
k dalekfm bŤeh&m,
a dopluj šéastna
je zemé,
tahle
lepším,než
neplodná, prokletá, hnojená s|zou ažIuěí.
Jdi a ji za|idni ělověkem novfm,
čistfm a silnfm,
kterf jako ty hlavu svou
rouhavou, odbojnou do slunce tfčí,
zvonici smíchu a zpěvu.
A zapomeř téhtetébásně: nechce bft více než šátek,
kterf ti k odjezdu na pozdrav k!vá.
Ty zústaneš,
ale on zmizí,
chvilkovf proďužitel záchvěvu toho,
kterf mnou,kdyžjsem tě uviděl, zmítal.
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Tulák

veleměsÍ

Lovci času a stňelcovénáhod,
odlesky vtile cizí, mátohy, stíny,
polrríplevel a semella slabosti lidské,
.podzimním
větrem ve víru honěná chvilku,
'a
pak zavátá do smrtnfch tišin?
Zažeb\iohně a zhŤáli si studenéruce,
aniž rozpja|i stany?

V bídnémpokoji hotelnémza deset frank&
daleko od vás, má nemilá mil'á, má hoÍká tam v dálce, sedím
a hlavu mám v dlaních a do dum jsem zaryt
jak do zemézvíÍe(raněné,než dodfchá vkrátce),
utopenecčehosi,co nemá jména,usmfkaná onuce lidská,
veleměsttulák.
Lokty opňeno stolek viklavf, pohaslézraky
a hlavu v dlaních,hledím na jeho desku:
plna je ran a jizev a spálenin, plna je rfh a vrypťr
od líhu, sirek a doutníkri,svíěek a, hle, zde od žhavékulmy
a tam, viz, jakoby otisk nehtú,jež v zouÍalstvído ní se vryly.
A zatímcocizí město stesk domova pŤehlušittouží
a vrhá mně do ušísv&j slaně nahoŤklf pňíboj,
Ó ano, rná hoŤká tam v dálce, nahoňklf hoňkostípodobnou
hoŤkostivaší'
a proto mne vám zas bezděky vrací:
já bráním Se tomu a násilím rra ty teď myslím,
kdo pňede mnou prošli tu, vepsali rány a vpálili znaky
do téhleměkké dŤevěnédesky.
Kdo byli? A odkud šli a kam zašli? A kdežejsou nyní?
Kde jejich jsou loženeb hroby?

Jiskra po nich v popelu, zdá se mi, chvíli ještě se tŤese.
A jako dítě ospalé,ve snách už zpo|a,
ke kamnťrrnvyhaslfm vztahuje ještě churavéruce,
tak i já ušlésvéoěi napínámjak jiní ustydlénohy
a na tomhle hŤejije ohni,
jehožuž není a jehož snad nebylo ani.
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SousÚolovník

A bude tomu tak.
V hospodě staré,opuštěné
a v samotě a na rozvodí moÍí,
kdes vysoko a na pohoff
se ocitneš: a nezvíšani jak.

A spíšeutušíšnež uvidíš,
že stŤese na obzoru lesú mrak:
a srdce tvéje jako pod noži.
Hned hádáš:je nedaleko pfilnoci.
Á světlo měsíčnéjak sivf popel pÍesátf
tím sítem nejjemnějším
teď vidíš: sněžína ubrus
a chytá se ti na šaty.
Á stŮl tě k sobě jaksi zve
a nemúžeš
si pomoci:
tožsednouti si zkus.
Á náhle uzÍíšjej: kdos ZastÍenf
a sedí tobě naproti.

TváÍ jeho nemfižešrozeznat, ani jeho podobu:
je ce|f jako mrak a jako světlá mha,
v něm světlo sváÍí se a tma
a záÍ se z néhoprodírá tak vítězné,jak do hrobu
by zakopali ji,
a ona zezpodjeho hrud by tryskala...
TváÍ jeho nedovedešrozeznat,
a pŤecjsi k němu láskou roznícen
a ruce stisknout bys mu chtěl.
Vtom hrdliěka se kdesi zasmá|a;
a náhle pochopíš:to v očíchrozkvetl mu sen'
ten, kter! sám jsi dosnít neuspěl.
Hlas hodin se stěny
do toho nyní jako kr&pěj skane.
A je to, jak když svíce ve větrném tahu vzplane
a v vlastním světle zalkne se;
a je to jako hudba vodná v krápníkovéjeskyni
a tanec víl v měsičnémsvitu za rosy
na louce lesné mezi skalami;
a je to, jako když se někdo proviní
a s Úsměvem pak odprosí...
Vtomjako by kdes doupnák zakví|el,ač nocje hluboká.
A cítíš:na dosah on pŤiblížilti světné d'á|avy.
A chápeš:
to volání jde ze zakletí,
to po svobodě touha, která nedoletí,
když kŤídel nep&jčíjí anděl nebo bťrh.
A ZastÍenf teď vstal a náruč rozepjal'
Ty do ní vrháš se: tak tělo padá do propasti,
tak smetí do ohně.
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A kŤídlotmy se za teboujak těžká vratazavírá...

Katnf den

A uslyšíšjen již, jak děl:
Já věrnf jsem: a z tebe všecko uchovám,
co cenu má; rozdrcen musíšbj,t, ač chcešJi vlásti.
Nebyl bys do mne pad a ve mně uhoŤel,
víc tebou kdybych nebyl, než byls sebou sám.

Teď s rťržeplátek sprchl poslední
a větev,holá jako hnát, do vzduchu ění.
Dfm sinf po pleti tvéodhalenébéží
jak po rybníce oce|ovf mráz.
Tvá ťrstav kŤečichroptí a oči vyhoÍelédo lávy
vzdor jakfs ještě kŤičí,zlomenf a mlhavf.
A venku tiše cosi bezjmenného,
zvuk ochraptělf, rozdrolenf
se zvolna suje se zámeckych věží
a na okno se tiskne risty černfch závějí.
Teď zora deštivá a zimomŤivá,zuby jektající
se zdvihá fosforná a ž|utfch Iící.
Pod okny listí zděravěléhoÍce zt|ívá:
fialky pod ním nekvetou.
A země voní teskně zimní hlinou
a děsí zámlkou zlou, prokletou.
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|fvizd

v noei

Na loži horečném
bdíša naslouchášdo noci:
naslouchášvytŤeštěnzrakem i sluchem do
dáli.
A'do. duše bodají semaforri vfstražnéhroty,
vfhybky špatně stavětré,,,,o.iy nedbale stŤežerré...
Do ní se vtínajívfkŤiky , neÁoci, signály poslejní
pomoci
a v ní se teď rozbouňíšturmya lenn.,
lodí těch, které se o skálu blrti, v"kÍk jejich
darmf...
Á do ní padají vfstŤely do tmy a do Ťeky skoky,
do ní nrižvrahriv se vtíná, do ní se uryp,l.|i
.oky,
jež vězeťlprohnívá v zatuch|écele,
den po dni.
Do ní stony se sijí z da|ekfch bfehú i zLlízkÝch
rněst.
ze samot,vesnic, vodníchi pozemníchcest.
A náhle hvizd do tvéhosnění. Brzy se rozdní:
to trenívidina, to užje skutečnost.
Dva poldovéŤítíse ulicí, slyšímhvizd jejich
píšéal...
A ženskéruce zalomenéa oči vvtňeštěnj
a vfkŤik v hrdle rdoušenf... A ticho. Dost.
Á teď znova a zase: surov/ hvizd jejich píšéal.
'
Teď kdesi tam do trny jakl by
"u.i"nul
pod jedem puklf nejčistšíbenátskÝ
kŤišéál.

Jdou, jdou uÚopenky...

Jdou, jdou bytosti těch, kterémiloval jsem,
pod podloubímstarémrtvéčtvrti,
kde se stíny stelou,
neboéstín&nemají.
Večerjdou a púlrrocjdou, noc celou
krápníkovfm koridorem snri a vzpomínání,
jerržse ristí do pekla snad potají.
Jdou v poslednímmživémluny plání,
kdy už, krvavá teď, vyhlodaná, jak krysami žraná
zvolna zapadá.
Thmtévoda kape od kloboučku,
ledná jinovatka na jiné se tŤásní,
a téhletérybí šupiny se smekly se šatri...
MoÍská pěna u rist se jí slehá, a na nich se zasní
nejdéletvŮj hled.
Jako náměsíčnákráčí.ruku zaéatu.
oči hluboké a vyčítavé,
nezní krok jí se špalíčku,
nechvějese životv mrtvémlíčku:
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sinějšínežjiné siné,
mrtvějšínežjiné mrtvé
do podsvětníňeky plyne...

Pramen

Jdou, jdou, hnány sudbou zlou,
koridory srru a podloubími,kde krok jejich nezní,
kde je zlf kdos až do rána vězní,
jdou, jdou utopenkypod měsícem,pod vodou...

Vzduch vfheř a slunce je požár:
kol dokola hoňípísek a skála.
A do toho rráhle ta nota! Ta stŤíbrnánota!
Ta zelená nota!
Jdeš blíž:to kytka strornúuž zdá|ky se smála.
A u nich je pramen. Zpod ba|vanu tryská
a stŤíbremzvoní.Chytá jej miska
z dob poharrskfch ještě;
a ticho tak těžké,že dech až vypíjí...
Klekni a lokej! Znova ti doliji!
Leč pŤiklekni tiše: a nerozrušpňíliš
stín,jak se teď nade mne chflíš.
Jak když se modlíš,buď mysl tvá zbožná|.
Zde najáda zajatá p|áče
ji odrazem v hladině možná
a uzŤíš
v tom šeru,jež stele oliva doupnavá.
A vezmi s sebou spánek a mír duše,
plod, kterf u mne rád dozrává.

162 VfsÚraha

Plamen

Den mučítě, já vím. Je světlo jeho stŤízlivé
a mělké
a věcí tvar tě suše Ťežedo zraku.
Jak málo dává duši tvé,té |ač,né
zázrakfi,
co roz|éváse pŤedtebou a větrá jako pěna!

TarrčilaspŤede mnou a zpívalas, já zmámenf
jsem zíral na tě bez hnutí.
Jak se ti pÍiblížit?Spoutat ti peruti?
Kolena zajmout rameny?

Já vím: ty bft bys chtěla vysoko kdes na horách'
daleka lidí, vědma, na mftinách v salaši
a v žárovištihvězd to hledati,
co ve tmách vŤe a v hloubce sténá,
co tvaru nemá posud, poslání, ni jména.

Já ruku holou v tebe ponoŤil,6 plameni,
a srdce hledal, stŤeda bod.
Zv|ni| se žár a zasykl mstnf doprovod:
nes navždypo mně znamení!

Leč zÍím,jak zrak tvúj ohoňelf z nichjen bolest vynáší.
Jsi ruka, která rouhačskyžár svatf rozhrábla...
Je duše tvoje navždynakaženazávratí
a jako šerpazcuchaná, véc,která ti již nepatŤí,
ve hvězdnémprrlvanu, šláŤztrhaní teď vlá.

164

A pňece

Strždémantnéhosvětla je nebe
a moňe stržje zpéněnéhr&zy
a životje savf vítr a propast mámivá.
A pňece:
pták nad ní zpívá, zora se zardívá.

llimrÓz.r- květe

sírn.í-...

Mimízy květe sírnf, jak tě miluji:
když prodloužil se trochu den,
tak v lednu, do ulic tvé trsy vyplují,
pak sním, nad tebou nachflen.
Do mlh se země propadá a do mrazri
a havranri skŤek dobréhonic nevěstí:
6 mim6zo, má.duše stroj se k tvémuobrazu
a jak ty risměvem ěel neštěstí.

166 Za maÚkou

ZÍím zraky tvoje vybledlé, do dá|av rozzírané
a jakoby až do temnoty na rozvídky vyběhlé.
V nich horečnéhocosi tŤesese a plane:
tvúj strach, zda na děti se bída nevalí,
neštěstí,hrúza,pohroma a povodeř a pÍívaly.
,,Jsou mosty strženy?Kdo Ťeky pŤeklene?
Kdo pom&žez|éztvrchy sklenéné?,,
A zÍímtvéruce: jsou jak větve ohoŤelé
a nepučíz nich zeleně:
to vášníplameny, od nichž tvé děti chyta|y,
je sežehly,když jsi jich spěla uhasit.
Teď hvězdnf po nich kane svit
a chladíje.
A padlas rázem, séatapŤi práci:
mzda první, kterou již zde vyplácí
svfm dětem milosrdnf Brih.

A mne

niezrná

Je čas,kdy ticho pršís vysokéhonebe
jak pečeézamlrklá,jež v ohni roztála:
co duše tvoje něžná Íícti nedala,
teď mne jak mráz z tvych očíodcizerrlch zebe.
Co Atropos teď pŤestňihla,nit životaje režná,
již Klotho na muka ti upŤedla.
Hodina bije. V rizkostech se ještě rozhlédla
tvá duše,leě v dálkách těká již: a mne nezná.

168 Teď měsíe sÚudenÝ

Poslední

plavba

Teď měsíc studerif a sinf,
jenž za léta hrál v rosnfch krfipějích,
strom od stromu stŤepo lese své stíny:
je sever tam, kde bfval jih.

Tvá loď se zmíIala,když vysoko šly vlny,
leč vždycky velikf a čistf měla cíl.
Běh její bouií byl a nebezpečíplnf,
leč od směru se svéhonikdy nechflil.

Svět otočil se kol své osy,
já zristal stát. TváŤ nevlídnou a rohatou
mně Fortuna teď ukazuje, pohled kosf,
a do očímne bije tmou.

A Pallas stá|a za tebou a její kopí
se smálo zlatem v mracích šedivfch,
to jak by už vyhlížela,až rostrum tvé se stopí
do bokfi |odí cizích, a vln stŤíknesmích.

Jdu dešti, mrazy, mhami,
jsem motfl zapŤedenfpod kuklí:
v mé mysli šípek,kterfs podala mi,
jak tehdy voní' rozpuklf.

Teď jinak. Anděl mocn1fiv očíchžár a blesky
a v kŤídlechhudbu sfér,tak stojíria lodi:
on v pŤístavposlední tě, risměv podrrebeskf
když hasne na vodách, již provodí.

I7t) \ioe na periferii

Jitro

se budí

Zahnéd| obzor trochu a zhoustl dfm komína.
Sirényjeěí a továrny lidi právě vyplily.
jež na cosi vzpomíná'
Jdou dělníci tou chťrzí,
A zpévzní z putyk k harmonikám a je opilf.

Yiz, na vfchodě Ťeňavíuž černf pruh
a s hvězd se světlo mlžně tňepetá.
Slyš, kohout volá, hlas se venku na cos ptá
a ten' co vedle spal, se budí, časnf druh.

Jdou mladéfabričky,chrup jejich hoff rozsvícen
pod smíchem červenfm a hochy pijí očima.
Teď karmín prošleh západem a cítíš:končíden;
a všecko mdléje, jak když o rozkoši rozjímá.

Už horečnáse světla roztěkala za Ťekou,
k&ř pod čabrakouňehtá, k jízdě ustrojen,
a zde, viz, topoly prošlehly z mlžnfch plen
a jdou vpŤed... I ty, duše, stroj se na pouédalekou.

Fanály rozsvítili již a ž|utéhoŤísemafor.
A chvěníjakés churavéod něho ku hvězdě
se nese' jež teď, krŮpěj mléčná,tryskla nad obzor,
a zachvacuje také zem. A v nervech víšjiž: noc je zde.
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tz2

Je

prOSinee...

IIudba za ňekou

a nenechá se dlouho rozplašit
ta mléěná mha, co spadla pňede dnem.

Na chvíli hudba za Ťekouse zasmála a pozdvihla
svou hlavu opilou, leč hukot vod ji brzy udusil:
a byla jako mrtvá tváÍ,již zahalili v tyl,
a byla jako pohoŤí'co na rrě padla mhla.

Á ěerná hlína voní, záÍ spí nad městem,
a teple a mdle svítí v parku Venuše...
Teď tknut sirobou všeho do duše
se musíš usmívat všem světa bolestem.

Jsou krásná pradlen ramena' když sehnuty
na druhémbŤehuprádlo perou pod stíny
tŤíjasanú;zpod rukou vrou jim bubliny
a vítr hnědé vlasy cuchá jim a žhavírty.

Je prosinec, však po trávníku ze|eném
hrá ještě mihotavf svit;

Leč když se voda zaka|í,když stoupá povodeř,
jsou zahnány hned do města s temnfmi arkfŤi:
a lávky oschnou hned a palouk osiŤí
a není loktú zrcadlenfch ve vodě a není pěn.
Ty, ježs odešla,i ty, ježs nepŤišla,podivnf host,
jste jak ta hudba v dálce za Ťekou:vám poué
čas pŤetrhlneb nedopÍed.Pňedběhnout
jej musím: šíp,stÍelenf touhou na věčnost.

I74

PňediaňÍ

Jak slunce litoěí!Jak prožehujeháj terr bezlist/!
něm dívky kolo tan8í:šat
I
1í- p.tuun prŮsvitní.
A otázka se v hrdle zdvihá':Ěr ..u"a""'nevěsty?
A lítost ve hrudi: že spočtenyjsou
tvoje dni.
Za hájem ňeka studená se valí pod
d my,
kž z městajdou, a blyskotá
-od.ou á"" .
T.",::u?.teď pŤedjarem, ten""zabíjí.
Leč prsty zkŤehlfmi
se drží dívky za ruce a smíchem
noy po."ty
háj celičkf: kam z něho stffpek pad,
rozkvete sasanka.
Mé srdce směj se též,než ^,a, ie
ot.ouJ
a nežse domkne k tobě led! Co
smrt teď tká,
nám není víc nežsvatebníkošile
kmentova...

Mně sÚesklo S(D...

Mně stesklo se po máku, chrpě, koukolu,
zajatci v dusnfch městskfch zdech,
po lánech širfch, po besedách u stolu
kdes pod bÍízou,po nevfbojnfch snech.
Iá zmučen všírntím tlachem titěrnfm
i vtipálk& hloupostívtíravou,
chtěl bych zňítstoupat zase z chalup dfm,
zvon nebes modrfch slyšet nad hlavou.
A v polích cítit země oddech mohutnf
a hlínu jich bít jako oceán
o lod]<usvou a vidět hoŤetisvé dny
v tom slunci, které bije se všech stran.
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Zátpas s andělem

Jsem smetí zmítanéa |étající
na věčnostia časurozhrází,
nad dvojí propastía mezi dvojí sférou:
zda budu kámen, ten, o nějž se vlny rozrazí?
Jsem člun, do něhoždvojí proudy perou'
a biehu neznám, kam má bytost vyplyne.

Ne jako Jakub s Tebou, rovn s rovnfm,
já s Tebou tak se rreutkám:
ne v stejné rovině a ploše a ne v stejné dráze;
ne kopírn a ne mečem, ani prakem,
než duší svou: ta v zoufalství se chvěje naze:
tak bez zbrané, tak zcela sám.
Zbroj tvoje démantná, ta hoŤínade mnou
jak v zimě rozjiskÍené nebe p&lrroční,
že zmámen jí, svfm zťrskostrrělfm zraketn
já vfš se nedopnu, než ostruha kde tvoje ční
a mží se jako srpek měsíční;
leč k pŤílbě tvé já povznesu Se duchem,
perutí jeho mihavou a tajemnou.
Na hlavě stojíš mi a meč mi vrfváš do čela
a síla tvá se jako bouŤka magnetická
nade mnou v hrrize sechvěla:
leč nezoufám, vždyénesu!
Pode mnou propast ohně, kouŤe, d mu,
až se ti srdce rozbuší:
nade mnou pevtlost síly, jistoty a plesu,
rrež moje ne, tam proniknout mi nesluší.

Lečjedno vím, to jedno jediné:
já nesu Tě, byéporažena ne prost viny,
a byéjerr od vteňiny do vteiiny:
to jedno vím, to jedno jediné.
A to mně postačí:mne propast nezhltne,
ni mečtvrij neroztne.
Jak světlo nebo vítr proplynu já mezi nima.
Jak Ty jsem zory syn a dědic dne
a jako Ty bojuji zraky plamenfma.

l7B

Zenská

podobizna

Jak vinnf keŤ svfij hrozen nalitf a zajínénf
tys nesla vlhkou tíhu krásy své,
osudrrf riděl divoženkyči snad víly měsíčné:
své lfino bleskem boha ožehléa zryté,
klín potŤísněnfkr&pějí té vonnépěny
z jakési moŤskévody podsvětnéa tajemné,
kde hvězdy koupou se a kam i slunce chodí
ze záÍe pravěké pít jas na sklonu dne.
Tvá krása krápala jak medu plástev plavá
a téžkybyly ti i rusf vlas i hlava ospalá
i tělo tvé,strom pleněny z|ou rukou vraha.
Kvas pučel v tvarech tvfch, jej do těla
ti vsila jako sémědo prsti zlá Venuše
a v bocích síla vŤelati' že div ji pojala
tvfch šírfch kyčlírozklenutá amfora _
leč zrak tvúj pomněnkovf tiše nad tím plál,
tak rozpaěit a provinilf:
a byl, jako by odprosil za hmotu bez duše
a jak by ěekal, že pro setbu svou tvétělo anděl pŤeorá...

Krajina

ve vysokfeh

poloháeh

duše

To krajina v polohách duše vysokfch.
Skal bazaltnfch tam trčímnohf hrot
a tra něm cosi jiskŤíse jak kobaltovf sníh.
Jezera černá nehnutá spí v lunnfch kráterech do hloubky
propadlfch
a dějství rozjímajítesklivá a pŤedvěká,
jež v prázdno vyvŤela,že nebylo zde člověka.
A v p&Inoci, kdy ticho sněžís nejvzdálenějšíchhvězd,
na vteňinu se zamžív nich trs zhaslfch konstelací:
ty za obzor tvfch snění mladistvfch zapad|y dávno již
a hlouběji než ližní kÍíž...
To vteŤinaje jen a do lednéhoprúhlednase voda vrací.
A cirkus hor jakoby z pekla vyvŤelf
si sedl na pláni a vzdor svrij v nebi zrcadlí.
Zde ze slzí tvfch, vyplakanfch na zemi, vrou tiché prameny'
co v krápníkovéjeskyni tvá první vášeř tlí:
a pláč všech věcí je tu kamennf.
Sern chodí k púlnoci pít pekelné dvě jezdkyně,
jež mučívalydětstvítvé již ve snech puberty;
tu vody vzplanou na vteŤinujako pod svící
a rudě vzhoÍítetnná jeskyně:
mstnf mají vyhoŤel! zrak a pňílišrudé smilné rty ty poznal bys je mezi tisíci.

]80

Teď

čas se v Úoku obraeí...

Teď čas se v toku obrací, vŤe vúně jako propast tmy
a za tebou se zavírá cos jako máta nebo rezeda.
Teď píseř kŤísfi ustává a zpév se pozvedá
kdes pod keňi,
jej pějí dva a dva,
ti na sebe nevidí a se neznají,
a divíš se, jak pŤesto harmonicky zní.
Teď nebe hvězdami je žíhanéjak križe panteŤí
a kadeňí se jak jakási mladá vinice:
ze|ené hrozny visí tam zapad|fch dávno zhvézdění,
a spadnou-li, tož spadnou pějíce,
a tma se od nich tady rozední.
A duše tvá, to ril je pŤeplněnf, vroucí pŤi práci:
ji prška zIatfch světel skropila.
A listí, slyš, se chví, to bakchantka se tudy potácí,
to včela krásy je, šíIenstvímvěěnfm opilá.

Teď léÚo oďehází...

Teď léto odchází a za tebou zrak obraci,
svou rumělkovou tváŤi vlasy lněné;
je všeckojedinou a horkou vibrací
od záÍe hvězd po kozlí nohy rozpolcené.
A
v
a
a

po tvfch sadech jásají teď plameny,
nich hoŤíovoce a sládne v pelu
žena,jež sem pÍichází, ta zrak má zmámenj
kolem těla tančícízlou tarantelu.

Teď hradby padají,jež zahradu
tvou dělily od sadu Hesperoven:
teď plod tvrij dá ti za ovoce jejich náhradu,
kdo z něho okusí,je polobohfiln roven.

I82 triž l|en se ehflí k večeru...

Jsou modré dálky

dnes...

Již den se chflí k večeru,uzrává hrozen
na tvojí popleněnévinici,
jak krátká je cesta do lisoven,
a žasneš,
co po louce jdeš rosou studící.

Jsou rnodrédálky dnes jak dráhy pro zápasy
a hvězdy hoŤíjak démantnětvrdf cíl:
je šéasten
ten, jemuž dnes vítr sežehvlasy,
je blažen ten, jemuž zrak démantvypálil.

A vidíš,hlavu zdvihna v tesknépfše,
jak malf zbytek dne
tam uhoffvá v západě; a do tváňe ti dfše
teď popel tvéhorozv|átéhoplamene.

Tma opíjídnes modrou vriní magnetickou
a jako tělo ženyje: chce bfti vzata v plen.
Leě ten, kdo věčnostmiluje, odvrhnout lidskou
on musí mdlobu, a zrak mu bft musí vypálen,

Zdupána role tvá od cizích koní kopyt,
a kdes ty sil, tam jinf ža|.
Leč tich buď, duchu múj,nechtěj se žalemopít
a véz,i tomu žesv své pfše pŤitakal.

by nehladil jím ženu,aby, v moŤiplavec,
jím nehledal svou vlast, zbytečnouvěc,
by, prilnoci jen věrnf, absolutna dravec,
byl smrti vfsostnéklidnf a čistf milenec...
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Yéznénát

In memoriam

Jeny Němečkové

Tvúj prstfnek do studny temnéupadnul
a ze dna zpívá občasjeho teskná ozvéna;
ač píseř tvoje byla tichá, bezvinná,
pÍecz živola tě kdosi jal a do ňetězfivkul.

Ty nepŤijdešjiž víc, o h&lku opňena,
a rty Ti risměv nerozchvěje.
Jak blízka jsi mi teď, kdyžs vzdá|ena,
a vetkána již riplně v mé vnitÍníděje.

Je chvíle, kdy vňe v studni proud, jak svit
měsíce po ní plá. Pták v kleci bije kŤídloma
a vězenkyně tehdy zmítá se a chvíle má,
kdy z vězení se toužívylomit.

Mlčí už život pod Tebou, je kalnf jeho dfrn
a jiskra v něm jen občaspraská
a zhasíná.Tvé oko svítí:Nezradím,
že na srdce mne strhla svatá láska.

Je marné ro. Až jedno jitro, obáván a nečekán,
do něho anděl vejde, prstfnek má k zásnub&m.
A ty se zachvíšod paty až k vonnfm rtúm
a vyjdeš;a záÍ |ít se bude po nebi z tvfch star.fch ran.

Tv&j den byl horoucí i večerpalčivf
a bŤemenojsi nesla, zraněna a prosta.
Teď věčnostbohata je zázraky a na divy,
andělé celují teď na rty hosta.
Je duše Tvoje z bludú vyrlata a z ran
a z tísně. Co se line z ní a tryská,
to požársvětla je, chce k nebi byti vyzpíván,
to vichr je, víc nejsem v něm rrežstéblatŤíska.
Tmy hoŤíjiž,je protrženaopona
a jásá všude světlo i nach neustydlf.
Než děj se lásky svatédokoná,
mne nadej, duše má, sv m zrakem, svfmi kŤídly.

186 A jseš iako

člověk

zlnámLetly...

Pňes zábradlí země pŤíliš
ses do vesmíru zadíva|,
ažjsi vyplašil stíny mrtvfch,
co spí mezi slunci a hvězdami:
tak mffnci v letním dni v potoce
|ežíve vodě po stech a po stech
a vykládají jiskrami plochy mezi kameny
a klamou člověkao vzdálenostech,
až neví,kde slunce je, kde voda, kde listí, kde tráva.
A jseš jako ělověk zmámeny
neb dítě:
nevíš,kde končískutečnf
a kde zaěíná sněnf žal;
co žiješa co se ti jen zdává.
Jsi jako b|ázen, kterj,
se na svou ruku v slunci zadíva|:
hledí a hledí, jak se obrážív nehtech
a stínuje chlupy na pihoviték&žistihá jen čistf jev.
A zapomně|, že na hlavě má ránu,
že s čela krápe mu krev.

Doiem

z tieha

Ticho, ticho, ticho vytŤeštěné,
že až jímá závratí.
Stín bys uslyšel,jak jindy kámen
do propasti padati.
odkud? kam? proč? co? a naě?
Což to někdy zvíš?
Zah|eď se a zasni se, aéuvidíš
hroudu svéhostínu do hvězd padati,
aéuslyšíšten der, tŤeska hluk,
jímž padl prostŤedb|aženfcb a ozáÍenfch těl
a rozbil zrcadlo podsvětnfch luk,
kde kvete zajínénfasfodel...
A uši si pak ucpi, rouhači,
a rrěěímpiikryj zrak,
aéneslyšíša nevnímáš,
co pojmout duše tvá již nestačí:
vzíryěnístírrŮ,jich vfkňik světelnf,
i jak postava jedna záÍivá
do proudu zpěněnéhostoupá si
a zraněnési ěelo omÝvá.

]BB Leě nejvíe mučí kňídel pahf|y...

Teď chvíle je, kdy všecko mučí:
pŤátelské
ruky bolí stisk a nesnesiteln;fje dotyk žen.
Tu chvíli by dobŤebylo ti
v propasti u vody černé,ponornétak ležetroztňíštěn:
na čele světlo zb|ácené
a v očíchdodoutnalf sen.
Teď tisíc zace|enych ran
se otevírápoznovu a zeje dokoňán:
isi ohoňelf prst, jsi obnaženfnerv' co ve vzduchu se tetelí.
Jsi sám, na světě zce|a sám
a lhostejnějšík riěmu než k svfm dětsk.Ímhrám:
a nenímyšlenky,již bys moh sdelit prrtáli.
Teď pálí stará nenávist
a stará láska jako vfheri žhne;
a víc než láska, kterous vyplftval,
ta nenávist,jižs na nehodnépromarnil,
na ty, kdožjednou zradili.
Leč nejvíc mučíkňídel pahf|y,
jež sám sis kdysi osekal:
jimi ses pekla netkl v pádu siném,
stŤemhlavém,
ni v nebe nevrústal
svfrn nejpyšnějším
zerritovfm snem.

PňípiÚek

poslední

Ty dny, jež s tebou žiIjsem, deštěulily:
jak z|y by kdosi ěernou roušku pÍes ně stáh.
Já neuzÍímjiž postavu, již poznával jsem v tmách
tam pod strorny,ni tichou tváĎ ni risměv rozmilf.
Teď totéžslunce svítí,leč mdlf svit se sotva rozední.
KŮĚ černf stojí pŤeddomem a bije o zem kopyty,
již nedočkav... Na zemi pohár Iežírozbit!
a není ani z čehopít pŤípitekposlední.
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MilosrdensÚví

Dlilosíí Úknuuj.

Ty za mrrou pŤišlajsi a pňešlasproto deset tisíc pohoff
a pŤebrodilasstatisíceŤek.
Tys déle za mnou na cestách nežhvézdnf paprsek:
a nohy tvéjak slunce na horách den co den zahoŤí.

Jak věela zmámená má duše do kalicha
již, ticha,
se ŤítíTvojí milosti. Má píseř ustala
kol slyšímšumětjako vodopád
Tvfch světel do temnot mfch vpád.

Ty márnic puchem prošlajsi, vonná a netknutá,
žhlas na ledu a roztavilas patou sníh,
na poplvanfch stěnách, v špelunkách a v hamp ejzích,
bys našla mlle' se chvěla v plynu tichá hlava tvá.

A duše moje nemá pŤánísvfch:
hluk vŮle marnf je a také ztich.
Tep krve v žilobitíustává,
a jldna rána hoŤíjen: Buď vúle Tvá.

Tys prošla plamenem a nezkalila ho,
tys prošla kňišéálema bytosti tvézáÍe spanilá
jej ještězladila a zjasnila:
on chvěl se v ní jak housle v ruce nadlouho.
A vposled v červaproměnila ses a prolezlas
mou rakev shnilou, sto let ztlelou mrtvolu:
rty jedny s tebou byl jsem v svatbě u stolu
Smrti, a jedno víno pil a v jeden vsál se hodokvas.
A pak, když svítalo, tys vzala loktuši,ji roztŤepilasv mhách,
a milostná, svou tváŤjsi do ní zavi|a:
to proto, aby záÍe tvá mfch zrak& rrevypálila,
by neporazil mne z tvé krásy strach.
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Hovoňí

anděl

jež kÍíde|mfch van v tobě nítí,
To rozžíznéní,
tu horečku,jež tebou lomcuje a jež tě láme,
to vysvlékni, a včerejškahadry m|žné,měsíčnísvažnití
jarních... tamhle plynou.
a mlčky uvrz do potokťr
A nahou duši svou mi nastavjako dlař, co prosí,
a s ní svou všeckuvinu.
Já požárpustím po ní:
ty zuby zatni! Zdus vfkŤik!
on hloub té zraní
než blesk a spálí všecku tvoji snětivinu.
A rihor duše tvé? Ó u,,o. prvosenka vyroste pak na ní
rok tňetíod chvíle té.

Laskawf

podzim

Jdou hodiny, má každá v ruce tichf košíček,
v něm dary pro tebe, a na sestru je žárlivá:
když odchází, nadlouho na tebe se zadívá,
a prsten v trávě nalezneš,co s prstu se jí smek.
Je podzim laskavf a ze zemése zdvihá d.Ím
a bozi, dÍívnež dojde k pŤelomu,
ti plní každf sen: a ovoce teď padá se stromri
ne tknuto větrem, ne sluncem, jen pŤánímtvfm.

ts4

I)e profundis

clamavi...

on do duše tvévloupe se, ji rozložía jedem prostoupí,
že nepoznášji zítra:je zrno vrženédo stoupy
a drcené.A nezachová vzpomíneka zradí milovanf tvar
a svár a zmar.
a tma je, nejistota,mlha, déšé
A k Bohu sténaljsem: Jsem k smrti chor, mne vyjmi z hr&zy změn
a času.A klid mi pŤej,Pane, na bŤehuvěčnosti,tam mne změĎ
buď v kámen, nebo v písek. Chci němf bft a ležetbez citu,
Tvou slávou děsivou prochvěn v své tmě, Tvé moci v rikrytu.

To mys je v duši tvé' oIl vbíhá nejdál ve vln svár,
kde černébí|éje, kde rozplfvá se každf tvar,
kde mhy a deštěstále kouff se a propast vŤe
a v mukách ripí hlas a jícen tmy se nikdy nezavŤe.
Tam vyplivuje propast pekelná těch nrtvo|y,
ježs kdysi miloval. Ty rozhlodány do prili
jsou nyní jakfmisi záhrobnímikrysami
a ve tváŤíchse hloubí jámy jim pŤestrašné
tmy,
z nížnení svítání.Ten vlas, kterf jsi hladíval,
ten plnf písku je a štěrk z podmoňskfch skal
se válí v něm. A Ďadra, jež|íbáva|jsi v blouznění,
ti shnijí pŤedzrakem, než|ise rozední.
A na mysu tom, na bňehu,já spatŤiljsem tě ráno dnes,
6 mrtvá modlo duše mé,jak poplval a zohavil tě běs,
jenž posud bez jména.Já v paměti tě hledal, ale nenašel,
jen pustf rráÍekvln z ní troubou k Soudu zněl.
Tys byla teď v tuhletu skutečnoststrašlivouzměněna,
tak sama ošklivost a pytel červ , jáma plazri bezedná:
čas neničíjen dneška,on zohyzdítakérninulost,
mrtvoly z hrobťrvyvlečea rozmetá a zh|odá na psí kost.
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196 A slunee sÚudené

kosem hledí...

Světla hoŤelakolem mne rozsvícená,
svíčkyvzplanulé pňekŤikovalyslunce,
jako ruce vzt!.čené
pňi hÍe
smáli se muži, smáli se pŤátelé,smály se ženy.
Ále kdosi nevidnf šel asi kolem,
neslyšenkráčel, bez zvuku nes Se'
a pozhasínaljich:
jednoho po druhém,jednu i druhou,
pŤátele,ženy.
A není jich již, vfskotu hlav i rukou již není,
vfbuchťrsmíchu a očíjiž není,
a není mramornfch hrdel'
zpÍetrhánoje životapotrubí,
necrká ani nejslabšínití,
neboévyschla v něm zárove voda i žízei.
Ale široképrázdno do mne se vzpírá,
svistía na mne si lehá
a já se potácímpod ním.
Studenf podzimní vítr do trávy drolivé duje,
ta pod ním se láme, vybled|á, rzivá,
a plísní cos ve vzduchu páchne,

vlhkem, jaké se choulívá pod zdí hŤbitovní,
u vrátek pod kamenem
se star1fmerbem vymňelfch rodri.
A slunce studenéÚkosem hledí
jakfmsi sklivfm zrakem.
A vítr a mrak ohrožujímúj děravf stín,
kterf se chvěje, chmfÍí bodláku
uvíz|éna jakés holé děsivé větvi,
která tu trčíod věkú po věk _
ryšavf chuchvalec sazí
na prázdném studenémskleněnémnebi.
A zahleděn do něho věňím,
že sám bych jej odvál svfm dechem,
zpňetrhalchromou svou dlaní
a bez houby smazal, záhadnou zbyteěnou značku
na nahé tabuli smrti.
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19B Prorok

zpronevěĚilí'

A nevím ani již _ já zapomněl - jaké to nesu poselství.
Jen vím, že v ži|ách oheIi vňe a kolotá a pŤelije
se mtrě kams do nitra. A tak celf uhoÍíma cely je
mrij pád. Je dovršen.A spokojen jsi Ty a všichni Tví'
A vítr probuď pak a jeho smích! Aé pňijde, aby vza|
se rtri mně tajemství,jež nedovedjsem pochopit
a které zhoŤklomi. Je vítr rozvěj,je vypij slunce svit,
když sil jsem neměl, abych na požárje rozdmychal,

Já vykŤik ze sna. Bože,rty's mi spálil žhavfm uhlíkem
a do dlaně mně nalils hoŤícítrs plamene.
A cíl jsi postavil mi pŤedmrij zrak, mámení hory vzdálené,
a hory roztančiljsi pode mnou své berly riderem.
A Ťekjsi: Jdi a jdi a jdi a vlastnímtělem živ
ten plamen. A nes jej, až nová ruka lidská se ti nastaví;
a jdi a jdi, až klesneš, žerdi ho|á, na nížnení zástavy!
Pak do ruky ho lidské pňelij, ji najdeš-li;jen pak, a ire dňív!
A já jdu. Bez dechu, a pňecejdu. Pode mnou země vrávorá
loď a smějí se mi stráně, lidé, děti, obloha i pahorky.
iak
Já klopftám, já sázímchromf hnát sv j .'u p.u"h, na horkf
poušéovfpísek, na led, na stezku, kde nemohou jít dva.
A jdu. Mně s těla visí cár a onuce. A děti po mně p|azí jazyky.
Jákáži slovo Tvé a vfsměch, ňev a kamení
pŤilétáza mnou. Mám kola v očíchohnivá, šílení
mně do mozku se zatínáa chechtá se: Je Bťrhtvúj velikf !
Mně plamen Tv&j již maso sžeh a zažírá
se mně hfiŤ nežli nákaza a než mor do kostí.
Kde studánka, která mne douškem vody pohostí?
Mrij Bože, k ěemu Ti tak ubohéhoa chroméhokurfra?

já, jenžjsem nedovedlnežjím uhoŤet.
Ne, muže neposílej mi! Jen ženu|,Já ženy neuži|,
poněvadžvyvoletrecTvrij, žel, 6 tfikrát žel,jsem byl.
Aé krásnénohy má! A černf klín! A hŤíšnábuď jak tento svět!

VsÚaĎ' Samsone...

DÍy proÚi sobě sÚáli...

Aé nohy ti prorostou že|eznoupodlahou
a hlava kovovf strop!
Vstař, Samsone, vykonej zázrak!

My proti sobě stáli a bili se:
tak tomu osud chtěl.
Nám trouby jeěely a buben víŤil
a zpíva|ata puklá píšéala:
tys na mne' na tebe já míÍil.
Leě. zabíttě? Ne! Já tě nezabil.

Vzchop se, pŤíteli,vzchop!
Svět vysaď z veÍejí
a pŤenesho, jak Kryštof nes Dítě,
pŤesÍeku těm, kdož pŤejítji nechtějí.
A na hlavy vodnatédfřové vrhni ho těm,
kdož spali za pecí, mrzáckf rod,
a v obličej naplij ridivem zsinalf
těch, kterfm dŤívenebyl jsi vhod
a kdožnyní podlíjsou dost,
abv ti tleskali.

Já zabíti tě nechtěl. Já v skrytu měI tě rád:
tak tomu osud chtěl,
že postavil nás proti sobě,
nás, jež do jedněch měl stavět Ťad.
A tys pad obětíjakfchsi temnfch zrad _
lečjá _ ne _ já tě nezabil.
A te{ kdy ležíšpŤedemnou,
já nedoved bych za nic na světě tě litovat
já mohu ti jen závidět:
tak velkf jsi jak největšíhokŤídlalet
a rozpětítvéod vfchodu po západ...
Jak tě tak vidím, slyš, skoro bych byl rád,
kdybych tě by| zabil tak krásnf jsi a mocnf, tak plnf sil, tak rnlád.

202 Mtadá

žena zpivát

Já bez tebe nemohu žíti
a s tebou taky ne.
o rci mi, ta pÍestrašn
á žízeÍt,
jež s|ove žití,
6 rci rni, zda jednou pomine.
Tvá pekelrrá tváň,v niž vryt až do kosti
je temnf tvúj vzdor:
já pŤešlabych ňetězy hor,
bych znikla té její blízkosti.
A bez tebe tráví mne žár
a hrdlo mi do žhava suší.
Já prokleta jsem:
ritěchu, Bože,pŤejduši.

Starf

tniu.ž zpívát

Já s rist tvfch neutrh jsem plamene,
jenžna nich hoŤel,ni z poledne, ni z rána:
teď večerje a srdce moje zrnámené
po rtech tvfch stúně,kdy zotvírána
je k smrti každá brána. Zda projdu jí
s tím mučivfm a temnfm hladem?
Zda znaven ulehrru a usnu pod trijí?
Zda, vlkodlak, já pohoduji na těle tvémmladém?

204 PĚedsviÚ

Já spát jsem nemoh, čítnszmučena číms
zneklidněn
a vyzíra|jsem stále noc celou okny
z vlaku ven.
jsem pátral a co hledal, ri"i
bych dnes nedoved.
|o'č:ii
Byl rísrněvněčíto?
krásy t.-itz nyt iorsky l"di
'Byl
Na ňekách, rybnících,
v jich roztŤíšte"ja, zrcad|ech
nic vícjsem nespatŤilnežolovo u ,'o"í
těžkf dech:
ten.lnul k nim jako pŤíkrovk rakvi lne,
v nížmrtvéhnáty |eží,huberréa studené.
J\{rijbože,jak k jitru je ještě cesta
daleká!
ta
pustá je a beztvarájak močál.Lká
19c'tak
z ní žabíchorál mor6znÍ,a duš! má
provazy spoutaná, na krku kámen,
dolinná,
v tom slizu marně zmításe a sebe
i svúj osud proklíná...
Vtorn do nfdraž.ívjeli'jsme. Dělníci
pracovali v kolejích
a na čelechjich schflenfch, jak od
práce je pozdvihli,
jim pňedsvitjakfs hrál a
cosi"jako 'ffiy
smích
neb radost; a od čel se jim odrazil
a na lících
jim doplál pozvolna.

.T.ril:":l
:"|f;
.J*,'k, pŤ:ťil:'
,,o,^u,,,Ý.
1,o{,o,o

a bylo to jak pffstav v silnfch ramen
objetí;
a jako bezpečnost,
že k cíli sen tvťrjaoiáti...

Tak do srdce mi vpad po dlouhé
době lidskf jih.

Buce

Jde noc, má země|. TváÍ svou jsi do tmy zavila
a propadáš se, lodi pÍetížená,do noci
s nákladem slzí, děsu, zločinu.
Signály smrti odevšad. Strach štěkající
já slyším z ticha, a kde ve tmách zrakem spočinu,
jen ruce bí|ézírám, dvě ruce tonoucí.
A mučiti mne budou v snách
až do jitra, nežli se rozední:
ty v kŤečizaÍatédo ostŤic
jak do bŤitev, až stííká krve nach...
i ty v zoufalství zalomené
a potom v rakvi u|ožené,
strašícív světle voskovych svic:
dva lístky jakési podivné magnolie záhrobní,
uvadlé v siném svitu těch sliznatÝch dní.

Až bude zorána

pťida...

Jak z;áÍivsr...

Nahnutéchrámy a věžepodryték pádu a pekelná vfheř
těch vyprahlfch ulic!...
o duše má, svět starf umírá, Smrt jde a hvízdá si do dlaně
v plném slunečnémžáru,ne ve tmě, ne k dom&m se tulíc.

listí spadlého,Jak záÍivf je ještě írsměv
kopec vršitf
leží
zemi ho
rii"u
láyz
"u
" .i.".,,
korun Íídkfch vniká do něho:
uá.,,l""
jak pije ještěje, byéhnijícímirty!

Svět celf vrávorá a kamení,jež věky v jednotu slily,
se bouÍía rozpuěet chce se,
soud poslední blízek je
a po městech tŤasletí jako po listí pŤedbouŤív lese.

Ku kráse pÍisát, do vteÍirryvpit.
tvé dni.
i'-'""l',;i."írat, jak schnou poslední
bít
jen
buben
Ňun"n"k klid'-'y,slyš
povodrrí.
svÝch žil, hore8nf tep nalitf vnitŤní

A já jdu všíIn,lhostejnf zce|a k osudu svému,
a na skÍivana myslím, kterf až bude zde zorána p&da
a, srovnána se zemí, až stará neňest a podlost zde zet|í,
bublina písně,k nebi se vznese'
zajíkly štěstím,bod šedivě světlf.

Soud nad Úebou i nade mnou

i když vítr neduje.
Jsi korouhvičkana věži: směr ukazuje,
zrozen, nerodíš;
jsi
i.i n"s",', neneseš; voděn, nevodíš;byls
a zp|ozen,neplodíš.Jsi lehčíplevy, a pŤecezemi na obtíž.
již pít,
A jako zmrz|f opilec, v náruči |ahev,z nížnedovede
her,
z
dětskfch
onji-as mrtvf svúj sen, opqfskanou loutku
jámy
jak
prostŤedulice,
proboňenédo tváŤe
svá oči zamhouŤené,
jež zapomněli zasypat, protože zača|omezitím sněžit.

Ne: tys lháŤ a podvodník a pokrytec. Život vylháváš,ty nežiješ.
jen, po jinfch piješ' dfšeš,mlčíš,spíši jíš,
Ty životnapodobíš
tahací panák nicoty. To ďábel má tě na šiiúŤea na tobě
hrá písně ohavné,jak vítr na šibenici je hvízdává.
Tvá láska _ od jinfch odloženf šat.Tv&j hrrěv - zděděnf vŤeo.
Po jinfch miluješ,od jinfch uhnal sis svou nenávist a zášé
jak nemoc. Z druhéruky živs, tožz ruky Smrti, její pŤíživník.
Ta chléb ti z páry podává, ta vína stínovéhoz džbánunalévá
a ty jíš a ty piješ, a pňece netučníš:
to proto, žejsi larva nicoty,
lmy ochechule měchatá a partékai oškleba nalíc i naruby.
Sat oblékáš,a pŤecenahf jsi, až do rnorku kostíobnažen
svou hrrilobou a oplzlf až do své križesvědivéa zpruzené.
Ty srněješSe _ a víc to není nežli pustétlamy škleb
a shnilfch dásní ceněrría jejich vfdech morovf.
Ty pláčeš_ a je to jen cosi jak psí moča loužeH,o.
A žiješze setrvačnosti,protožeszemÍítzapomrrěl.
Jsi leklf šíl'jejž nese proud, a v dětech budí klam,
že plove. Mlfnské kolo jsi: točíš
se, i když není zásypu.
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l)nes

a Úehďv

,'Á od západu se nesla hrozivá jízda mrakfi,.,,
jsem na papír vrh, čtyňicettomu rokfi,
Ten
'verš
v zahradě venkovské,as v dubnu, zoranou čpěla
hlinou;
a pokračovatchtěl jse.m,leč vyrušenjá nevím čímjiž
jsem nedopsal ni tehdy, ni jindy oné
tásně.
mně na mysli povrch vyplula ta slova,
1Ť é":"
jak bublina z tmy vodnéstňelou iyrazila,
jako by ani zasuta nebyla nikdv
kamením toho těžkéhoa pŤedlouhého
živobytí,
jež směstnáno zííšnyní mezi ta dvě
slrivka: DNES a TEHDY _
jak blizoučko sobě stojí,napsána na
papíňe,
že sotva veš neb mšice prolezla by jimii _;
jak pňed vteňinou na rtech by se mi
slila
a odprfskla s nich sama, na ulehčenoutísni'..
Vyplula, vteŤinuv slunci hrála, propadla se
pak v tŤasaviskochvíle, bludička tesknoty a prázdna...
Co vyneslo ji z tmy nebytí?_ já teď jsem hádal _
co zhasilo ji
-rázem,jak když "ud..p"Jjiskru?
Snad to, že dnešekjak jen možno
,,"pádob".'
je onomu dni, co vzp|á|pŤedlety ;tyiiciti?

To povodeĎ povětrná a stelná budoucností
světlem a stínemjak kráva-stračkapŤešlelrnutá,
sněhu i deštěplná se hnala od západu,
urvanétrosky životúmrtvfch v náruči nesla
a hučela,jak svět by strhnout chtěla do svfch vírú
a odnéstijej kamsi k moŤi,koráb bez plachtoví.
A rozkypé|éproudy korunou stromfi tekly
rozzpívaly,polnice bŤeskné,
a topoly štíh|é
písně,
a v javorech svépěly zpénéné
zajatci hmoty, dneska blaženěrozpoutané.
A zemépod tím mokvala, syrová, teskná,
až po rodidla obnažená,zimnice koŤist,
a drkotala zuby. A na stromech pupence smolné
se nalévaly vstňícčemusi,co nechápaly
a co jim unikalo v tom všehorozvlnění.
Teď pohyb bylo všecko,beztvarf kotel
teď viel, mátoha a pŤelud kypěly z něho
jak mlha; tvar měnilo, svlékalo formy staré,
po novfch rozdychtěné,tykadlem jakfmsi bolestně nah m,
jako by protápat se chtělo až ke snu svémusnad v nitru neslo si ho od zrození...
A na bŤehuté Íeky rozkypěléjá tiše seděl,
zrak vytŤeštěn,
podivnf směsnf janek,
až do tuposti zasněn, lhostejnf k všemu,
co právě nebylo to dfmné zadívání,
utopen v tomhletom víru jevŮ, všímzmíIany,
všímrvanf a po všem roztouženf,
tak skoro stín,jenž ve světle moh roztát
neb rozplynout se v chuchvalcích mlhy.
Hruď moje vŤela,jak by se rozskočitichtěla,
a v očíchbolelo to od síly oněch dojmŮ,
jež na mne ůtočily.Ty všecky věci zdivočilé
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tak tísnily se ve mně a tak mne ohrozily,
jsem je nějak musil,
že odstrčiti
mělJi jsem na vteŤinuvydychnouti.

BásníĚka

záhuby

I vytáh jsem prrisvitnf papír z kapsy,
na čtvrtkysložil ho a bílou blanku
jsem pňiložilsi k očím,pňehradu stavě
tak mezi ně a proud ten vyběhlf z bňehri...
TéŤeky,životem vzduté,tepny tajemstvímrozbušené,
dnes není:jak by do sebe ji země vpila:
odtekla, došuměla.Koryto po ní vysáh|é zbyvá,
v něm balvany se šklebí,y zátokáchjacísi mloci
se líně vinou. A tvary jsou všude pevnéa ostré,
až do hran broušenéa íežousvou stffzlivostíoko.
A.ni"9" je mně, jak bych šumjejí stále slyšel
a jak by mně onoho jara tíseiído smyslri bila
a já měl bránit se jí tou prrisvitnou biankou.
Á v nejistotě po sobě tápu a papír hledám,
a že ho nena|ézám,stupřuje rozpaky moje:
mí než tehdy vím, jsemJi skutečnost,anebo pŤelud.

Nás oba pÍed zrozením osud prodal do moŤekamení:
nám navždypohled vza| na lesy, moŤe,pole, stromy,osení.
Nás do ža|áÍevkul, nám kolo děsu šlapatdal,
a rány jíst a bolest pít a pŤikusovat zoufalsIví a ža|.
My stokrát zemÍítchtěli jsme - ne: my musili žít
a bŤemenemvždy většímnéstkaždéhorána jitňní svit
- ten tisvit, jenž k jinfm pŤišeljim riděl jejich nadlehčit,
k nám do vězení vhoupl se jak vrah a po hlavě nás jal se bít.
A pÍece pÍišelden a pukla zeď, klenba se zesula,
co k nám však vpadlo, to nebyl nebes smích, to byl zla
pŤíšernfchechtot. To naše město hoŤelo,za zemětŤesení
plameny z p&dy šlehaly a.zem se kácela a čIověks ní.
Má duše rázem oněmla, tak padla na ni velká tma
i světa soumrak. Tuoje však, vědma s rozšíÍenfmaočima,
vráz stá|a tu a stojí posud. Silnfmi rty jí trhá šílenf smích
a chvílemi papírky jakés sbírá v rumištíchshoÍelfch.
A zatímconad ní kroužíožehlfm kiídlem holubi,
tajemnou věštbu skládá o konci lidstva, básníňkazáhuby.
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A, pŤee zrát diÚě...

V horeěee

A tekou vteÍiny a hodiny, vrství se léta,věk
pŤedtebou trčí,pevnost nebo věž, a děsí tě svou lící dračí;
a děti churavédo očízatím vpily záŤi pomněnek.

Řudy a Ťadypostelí.

A dštía sněžía pod lesem vadne tráva, tají stŤechfly
v den modrf v rinoru s směvem zimomňivfm
a mužstvízestár|ése poslézenad berlu nachflí.
A plody zrají na poli a v sadech, zatížívinohrad
a vstňícjde podzimu a zimě, zvadajíc,ta vlna marná
slunečnfch polibkú, vfkÍikú šílenfch i hluchfch vád.
A pŤecv životěmatky dítézrá. To zodstavcuje čas
a bude mnohfm k pádu pohoršeníma jinfm na radost.
Dá srnysl minulu a budoucno podchytí jako hráz
divoké vody. A jménojeho ve hvězdách, světu signál, zahoÍí
a lidé, zhnusení teď všehozplošeníma zneceněním,
svou hlavu pozdvihnou a Ťkou:Zde stojí lidské pohoií.

Č"r.'étabulky nad hlavou:
jméno,pŤíjmení,diagníza.
Jsou jako sáně, které se po sněhu rozjely.
Ne, jsou jako lodiěky
hotovék odplutí.
Tiše' tiše, lidičky, nebo se rozletí..
labutě, do nichžjsi stŤelil.
(Ty tam, nehrej si s tou čepelí
od nože;nevíš,jak mne to ruší.)
Černétabulky nad hlavou:
jméno,pŤíjmení,diagníza.
Zde smrt chodí,vídám ji:
krásná je, tichá je, bosá.
Vlasy má spleteny do věnečku
a směje se do hrsti.

,lÁ

Je obloha rťržestotisíclistá,
která pozvolna opadává.
Jako tváŤsvatéPanny je čistá
a je to snad její obraz.

T,a tŤetni mrÚrrjrni

Teď plátek jeden spad mi na postel
_ to se tak někdy člověkupoštěstíkdyžjsem se do ní dlouho zahleděl.
To rubáš je jak z hedvábí spŤedenf
pro deset lidskfch těl.
Píichází sestra' má núžky,
nastŤíhájich právě deset.
Do rána bude je prát a máchat a věšet;
a ráno, ráno, raníčko
je vyžehlísluncovou žehličkou
a pak nás do nich zabalí,
zaba|í, zabalí a vynesou ven'
aby se ostatnínebáli.
,,Sestňičko,pŤišlauž večernípošta?
A co novéhopŤinesla?
Noviny? Snad tam není nějaká zpráva z|á
o někom, kdo umŤel?..

I
Thk kráčelas, pozdvihlf šat,jak šla bys po popelu,
co žhavf plamen pŤikrfvá; a plochy zaujmout
jsi pŤitomnejmíř chtěla, rozznítkaždf kout,
své pažeplihé pŤitisklévždytěsně k tělu.
Tvé pohyby, ty byly rispornéa tiché zce|a
jak někoho, kdo samozŤejměvšehostŤed;
tys hluky všechnyjímala a chaos v svět
jsi tavila, tu moc jsi v pokoňesvéměla!
A v skŤecíchzpěv a v hluku t6ny, světlo v kouŤi
tys najít dovedla; tak prostor kol tebe jak chrám
se rozstoupil, jím varhannf zpěv hŤmía bouŤí.
Pak rázem zesul se, zby| ěernf sloup, shoÍelf trám.
Leě chvíli pŤedtínru tebe se zastavila
rná duše; měj dík, ta chvíle tak zcela její byla.
2
Do stavby osud zazdil tě a tíhu strašnoupoložil
na tebe; a tys mlčky,silná, nesla ji. A ve zdi
plesnivé hrob neznámf chtělas mít:jen hvězdy,
co stály nad domem,znát méIyjej, a klenba tep tvfch žil.
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Teď pouta sriata jsou. Jak oŤechze slupky, tak ze smrti
jsi vypadla: a v slunci hoŤíočíkaštanovf smích.
Jak zora mladá jsi a zuby tvéjsou horskf sníh;
a krása tvá blesk šavle z pochvy: nepŤátelpluk rozdrtí.

Hodiny sÚoupaií...

Kdos ve vézeníposud; a tužšínad led je jeho zeď.
Tma zouÍa|áa zlá jak mor, to v skále studna
je. A věziiova tváŤse chflí nad ni častohorečná;
a ruka vrhá ob|ázek a ucho čeká odpověď.
A je mu, jak by píseiízmrhanou pěl do věčna.
Kdy, kněžno, ví|ízpévmu zakvílí tam u dna?
3

Je krajina jak nástroj hudební a v světle zpívá
a v stínu mIěí;
má duše naslouchati se jí učí,
dech ztajenf, véíící,jasnozÍivá.

Ne člověk,plamen byla jsi do nebe vytrysklf.
Ni tužka,ani barva, rri skvrna tě pojmout nemohla,
jim vymkla SeS' ne tŤeštiváni prázdná mhla,
leč do žáru plnosti sálaná tak temně. Skly

Po nebes tváÍi, pŤesobličej země
jas, stín tajemně spolú hrají;
jsou jako otázka a na něco se ptají,
leč odpověď nezná schflené k práci lidské plémě.

jsem k tobě musil blížitse, jež t|umížár,
ne pouhfm pohledem. Ni ledná plocha zrcad|a
ti práva nebyla; v ní po tobě zbyla jen oblaku mdlá
obruba. Ze ti bude osudem žízniv tvar

Hodiny stoupajía nesou světla pŤekypělá vědra:
jdou krokem lehynkfm jak dívky k tanci.
Ty snít o jejich nohách budeš pŤi kahanci
snu k p&lnoci; a víla jeho buď ti štědrá!

a kfišéálhmoty že tě pŤitáhnea roztŤíští,
já vždycky tušil; že nebe tvťrjpád si vynutí,
aédŤív,aépozději. Ikare ženskf, pro pŤíští
jsi hádankou. ZhÍátjsem se rremohna tvémohništi,
leě zrakem zděšenfm sledovat musím do smrti
na nebi hluchém rudf vzkÍik drcenfch perutí.
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otánka

Cos odstavcuje se' cos rodí se' cos umírá.
Jen srdce moje, ježse bíti neznaví,
pňeryvu nechce znát, znát nechce rinalry.
Je smrti, je životav něm, mťrjbože,pŤámíra?

B,alaďa ze sÍarého dramaÚu

Noc vstala svět& ze hlubin, ze zemévzdechfi, hrrizy
ze s|zí moŤeslila se, a z jeho těžkfch par
se ke mně nesl nadoblačnouchúzí
fantomu jejího ten strašnf tvar:
jí blesky sirnfmi žhnou prázdnéd&lky oění _
to krásné vášně jsou, jež dávno pohasly ston srdcí zlomenfch ve vítr poprilnoční
se slil, a z st jí kvílí jeho náŤekzlf.
Pak občaskostlivěí hruď vzdfmá vlna dlouhá
a plní ji bolestí plamerry _
to splvaná a zakŤiknutá dme se ještě touha
a marně napíná štítděravf a prapor zrazenf.
Tak stojí pÍede mnou a v ruce její ledné chÍestí
Gorgony obrácená pŤílbice:
,,Dámjísti od všehoti, od neštěstí
a od nejhoršíchritrap nejvíce...
A pŤilbou tÍese:syčíz ní hned hadí hnízda
a jedy vrou a všecky boly těla, duše ripí z ní,
teď ječí urážka,teď posměch hvízdá
a pro hlavu mou pňipravenéchŤestíkamení.
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A ladně skanduje mi všecky pekla dary:
bezesnénoci, na nervech tlak olova:
a nejhrii v hrudi neztupěn je stále hrot ten star.f,
ta žíze nadlidská - lék pro ni země nechová...
A dá| zní hlas, než tŤebasv šíjicítímledy,
pŤecstojímnepohnut. A pŤíšernfhost
již slova tňi jen tiše šeptá naposledy
a na zem podéatpadám, kŤičímo milost.
ŠluNo" a nesla pro mne dary Pekla:
já stáI, pÍedjedním jenom duše moje klekla,
já stál, jen jedrra hrozba vzdor múj v slzy taví:
tvfch očízhaslr!.chbyl to pohled vyěítavj'.

Niké bezkšiď|á

I
To bylo v PaÍížias v dubrru. Já byl mlád, lroch skoro. Nebem
rozhozeny
se mráčky nesly večerem.A vzduch? V něm byly oči ženy,
co plakaly, leč oschly už a věŤíznoya. Cosi tálo v něm,
snad tucha štěstí,snad mihotavj sen. Zem
mně celá zdá|a se jak loď, která se chystá k odplutí.
A mně i lidem pučelo cos z plecí: snad pár perutí,
snad očípár, snad jiného cos slívalo se tam. A svět byl dítě:
srnál v pláči se, a zoubky včeranalitfmi svítě,
se hrrěval na nebe. PŤed chvílírudf oblak od Lesíka
se Snes a vylil do ulic; a pŤesladkfbyl hnedky jejich dech,
jako by rozkvetla v nich celá pole fialek.
A na nebi jen šmouhazbyla jako z mlíka
a do tmy dlouho svítila.
A dole davy jako v kotli vÍely
písně
a hovor, smích a
do oken mi pěnou stŤíkaly:
a srdce chod mi naráz zdá| se pornalf
a hruď má těsná, vfkŤik zpozdi|y _ vždyÍby ho neslyšely!
Já do nich vhroužitjsem se musil, s nimi splfvati
a s nimi jásati i tŤástise podivnou závratí.
Vždyésotva dolfi sešeljsem, ta dlažba uličná
se kácet zdála pode tnnou a jako vír,jenž nemá dna,
se hloubit. Jejich vfboje jsem pocítitchtěl na pleti
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až do koŤenenervŮ posledních,do sítě vlásečnic
se zachvět jimi; i dout jsem chtélz měchu plic
a vlastním hrdlem vyzkoušet,kam kŤik mfij doletí.
I dolri sběhl jsem a v proud jsem skočil lidskfch ker.
Já nevěděl, že vzhiurukams se ženemk Place de l'Etoile.
Nám vítr do tváŤísvětelnou pršku vál
a nad hlavou nám šuměl dětskf sen: snad orel z Kordiller.
Já žen a dívek rista líbal, jirni jsem se smál
a vfskal, já s jinochy jsem pružněl,kameněl jsem s muži,
já na z cítil sílu tu, co mne k nim druží,
ten kvas' co jimi prostoupá a v nich pak rozpučí
to novéjaro. Cos ani netušil, to naráz víš
ne mozkem, leč tajemnfch proudfi jakfms efluviem,
ne mozkem, ale těla povrchem a jeho klínem.
Jím do davu jsi zakleslf. A jsi si otcem zárove i synem,
i neseš,i nesen jsi, sám sobě unikáš i se v sebe vracíš
silnějšíještě _ sen to, kteréhoti nedá žádnf hašiš.
A z chumlú těl se vzpjal kriř dfmnf s nozdrami,
co ve tmě svítí.Á k nebi dlouze ržá|. Pěna od tlamy
mu kapala a země, jako by to víno by|o, zmámená
se chvěla pod ním. Tělem stávala se Rudea sloka kamenná
tam z Oblouku. Sestoupla do ulic. A noc obrovskf byla stav
a tkala v jednu osnovu tisíce nohou, rukou, hlav.
Á světla, jež z ní šlehala,ta v prsty se rozrostla, signály
to byly, do dálav vfstŤely,chapadla barevná, a na huězdy kfvaly,
by se zemí se sestŤily.Jak by se pŤedlakosmem nit:
jen se jí uchopit!jenom ji rozvinout!jenom ji domyslit!

2
Tu náhle, Niké široboká,jdeš stŤeddavu po náměstí...
odkud ses vzala? S lodí pŤistálas?ač žádnf vítr neduje?
a k moŤidaleko? Děs davy jme, když sandál tvrij si jimi klestí
svou cestu. Tak noc jde pŤeshÍbitovy,pŤescypŤiše,pŤestÚje;
ač na ně lehá rosou promrzlou, pňec snítky nesehne.
Tak nesla ses a kroky snovésázelas na schody plochfch čel
a oči tvé,to byly blesky vrženénad kŤečípadlfch těl.
Jen mraveništěpod tebouje lidskf rod...a pňec se k tobě pne.
A Parthenonu architráv tvé byly plece a tvé zraky hněvivé,
ty Ťasyměly ožehléjak dlouhfm zÍenímdo vfhně neb do slunce.
Tys vyšla mezi lidi dnes; jdeš hledat milence
pro vavŤínsvúj?
Slyším'jak uschlf chŤestíjen, když rve
jej o p&Inoci vítr na hrobech. Je plémě lidské mátožné,
stín miluje, ne slunce slávy, ani strmou vfsost dne
a prchá pŤeddechem tvfm jako ovce pŤed kopím.
Vtom o mne zavadila jsi. Já nevěděl, zda bdím neb sním.
Do tnorku kostí cítímposud od mramoru zamrazení,
jak smrt když se tě dotkne: z\omenf blesk okamžení.
Mrre mráz i žár divokou stŤídouZas a zase rozráží.
A hlavu zmámenu, já jižníchmoŤícítil dech,
jak spaly vúnějich v tvfch kŤídelpahflech;
a z v|ání jich já slyšel Arga let, kdy reci stáli na stráži.
3
To na Montmartru bylo, snad kdesi v rue Pigalle,
do ulic, na domy mlha se kladla.
Nad sebou Sacré-Coeur,cítil jsem, jak bych vzlykal
pro květŮ krásu, co v blátě dnes vadla.
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Jak nohu jsi pozdvihla v tom šíleném
tanci,
mne opilo i linie vlnitá stehna
tepaná v stŤíbŤe.
My rázem všichni pňed tebou hnanci
jsme byli. Buď bohyně, buďsi běhrra,
to jedno. Já v tobě jsem poznal svou Niké v masce'
a žejsi hráIa a prohrála v boji;
že život tvrij celf je dnes naposled v sázce,
že sama se ztrestášza prohru svoji.
Já pár dní potés rnola se díval. Dvě žerrskátěla
vyvrhlo moŤe.To jedrro mělo tvéplece
i nohu tvou v stŤevíčku
rudém.TváŤ v chaluhách zcela.
I tak vírn: zbrojná tvá hlava byla to pňece.
Takovéz ní se světlo |ije a tak záfr
jak žádná druhá. A tolik v ní hoňe!
jsem
tě neomyl. Cudně jsem tě pochoval v šláŤi,
Já
jak utkalo jej moňe.
Ni ty, ni já, žádnf z nás, běda, nemrižeÍíci
co Rekové od Marathonu: Nenikékatnerr.
MťrjBože a Panno pŤesvatá,zažehámsvíci,
polituj, kdo rredonesli sv.Íchbiemen.
4
Pamá,tce L. Kímy

S lešeníspad jsi, uprostŤeddíla, stavitel pŤespŤíliš
smělf.
V tratolu krve rozbitf vfkŤik tvéhotěla."
"ulkl.
Posledrríchvění čeŤíse na něm, na hlavě pozvolna
stydne
a v hrot ji skalnatf teše.Trámoví chumel a chuchval
bŤeveni klad i lešerrípatra jsi do nebe zvršil,
s oblaky splfvá to nyní, s mraky se proplétá,mlčí.

Nad tebou nočníhonebe je hvězdnatf pablesk a sláva,
pod tebou pevná skladba mateŤskézemé,ale ty tichf
rnezi oběma plyneš, na palubě nevidnélodi:
stožárje z duhy, v plachtoví m|žnyměsíc jí visí,
ztnitá se v lanech, lapená moucha. Na víčkáchpoprašekhvězdnf :
neškubou sebou již, zavÍená,kamenná; kryjí jen lehce
dálavné zraky: Kolumba veliké oěi, objevitele, plavce.
Tajemstvízíra|y,ale zavŤelyv sebe je zce|a, lakomá krypta,
a nástroj& není, aby z nich vypáčit mohl je někdo,
dlát není, paklíčfi,kleští,a pŤecje tam poklad mihavfch snění:
démantfi'z|ata z Klondike hoŤítam sluncová krása,
smaragd& taje tam smích a perel zamženypIáč se
tam rozvz|ykal _ podmoŤskáhudba z rovníka ducha,
kdy stěrrykolmésloupovéslunce až ke dnu vod spouští...
Náměsíěník krásy za snem jsi vyšel, vztyčenf,strmf,
zavolán magnetem lásky, po Ťímsáchchrámfi ses nesl,
hvězd prorvy a stržemarně náručíza tebou pjaly,
kŤídlatoupatu jsi sáze| na l-r$zy umrz|.f krystal,
ve snění rrad sněhy ledovcúdo nebe vrostlfch.
SpatŤitichtěl jsi zásmrttrouzoru, jak jiskrami doutná
v dúlcíchlebek odvěkfch mrtvfch a rozsvěcíoči
nezrozenychposud? A zapaluje plameny kŤídel
všemu,co z lásky se protápat toužízemí a nocí,
co posud se plazí a zmítá, trháno kŤečí?
A hffmá do jiter tichfch blesk usmání svého?
Z bvězd bleskovfm letem velikf pfilnočnímotfl se kácí,
na srdce, tla sta, na rty ti sedá; zavírá, rozvírá kŤídla
nerv zním horečnfm chvěrrím.A já vím to: erotickf děj je to'
děj kosmické lásky, vflev její do země z nebes,
větší,než kdyby blesky se nítily, nebes trámy se tŤásly
a otec nebeskÝ Ganymeda unášel ke kvasu bohťr.
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Jakási féerická rosa mu v kŤídlech zásvětnÝchbl.íští.
a rnagnetické vyboje od p6lu k p6lu on Ťídi
kňídeltěch stňídavfmbleskově fosfornfrn taktem.
A po každémdopadu zasněníjejich vyvrou vždy nové
proudy a novégejzíryvyšlehnouz teInnéhonebe,
od věkri do věk& rozstňiklésperma velkéhootce
vŤetam, zmítá se,lačnéoplodnit brázdy světri i hrobŮ.
Ze srdce tvéhose napít pŤišelrrovézas sílY,
rralokat novfch barev, aby se rozhfŤil jimi
spektrálnf mlčeníkvět a propasti omamnf vfdech,
nad tmu napjatá duha a nad mrazem risměv.
Nejsi to, Niké? Nenarostla snad ti zdrcená kŤídla?
V motfla pťrlrročního
změněná za praheIn a prostňedsmrti
těch, kteĚípadli, vítězi,v zápolenítom hvězáném,
bez slávy lidí a chroustťr,bohrim však pŤátelédrazí?
5

A pŤecekdyž tak vítr duje, pták vězněnf v kleci
ty tieseš větví pahfly:
nemožnostchceš dnes ztéci,
na absolutnoťltočíš'
až žár tě marnf vysílí.
Za slurrcemžíze tvá. V ně vboŤitise tak poslednísilou,
ježještězbyla ti!
Rozkvetlfrn soumrakem se prostŤítvlastrrínad mohylou,
tak toužíšs věčnemsplfvati.
Za sluncem žíze tvá. Do něho vpíti se, vboŤitilisty,
tak chcešv něm utonout.
A plamen bft; vysálej k nebi rázem žár sv&j čistf
a rozsyp se pak v sirf troud.
Jsou roztrhány tvoje, dryádko má, snovéšláŤe
a ruce tvé nadarmo vzpučely
vzdor všemu mŤížemia vzkvetly ze ža|áÍe.
A zrak tvŮj jako múj je shoŤelf.

Vám korunami vítr protékáa ve větvích várn sténá
proud divokf, 6 jilmy, plarany,
vězenímvašímlomcuje, až dryáda tam vyděšená
se celá chví. Mťrjbratňe zmítan.f,,

Sn& zato, vidin otevňenyjsou nám kraje
a zÍímetam, kde jiní tápou jen.
Trna v hlatě srážíse, obloha těhotná je
a věštboustává se náš sen.

mrij habŤespanilf, blesk do tebe vjel kdysi,
do tvéhopně se véala ožehjejí dŮm.
Nezpívajíuž v tobě ptáci, nebubnuji krisi
svou písničku,tv&j životzboŤeniště
rum.

Zasnénápanno' prozňelajsi! A jsi nyní vědma
a zÍejmyjsou ti knihy osudu.
Jsi vyvolená,v ritu počtenajsouc sedmá:
srrríšnahá byt, a bez studu.

Uprchli polobozi, skŤeti,co zd,eměli skríše.
jediná zby|a dryáda.
A v nocích pí.edjarníchsnad hoňekujetiše,
kdy světlo měsíčnénad ňekou uvadá.
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6
Je hoňko ze všeho.Na všeckopopela již lehly návěje.
Co vteŤina,to zmar; a smrti stín se nad ní tŤese.
Buď kliden. Všecko dals. A na rově tvémzrána rosa je.
Hoch tudy jde. A jmérročte.A hvízdá posměšněa zasměje se
a roztržitse odvrátí, než propadne svfm myšlenkám.
A bude to, jak do tváŤekdyž sjede rána sečná.
A já jsem šéastnftak, že to již nyní zÍím
a slyšíma do sloky zavírám
ten roztňíštěnfatom budouctra:svou koŤistz véčna.
7

a v klubko spŤedlycesty Se' jichž jsi Se nemoh dochodit
tam na zemi. Zde všehostručnéÍešení
a brutální. Zde dÍívnež spoětešpět, už mrižešv zemi t|ít,
v té tmě, která se nikdy nerozdní.
A naráz poznáváš:na tváÍi světa rána snětivá
je tenhle hŤbitov.A jak rozrfistá
se rakovitrou v život!Prostupujejej! Jak jím zahnívá
svět celf. Ó, dech morov1fmně bije o sta
i teď, co na papír ta slova vrhám proklatá.
Tma pršís nebe již a slunce zhasíná.
Bez stop má bytost bude světem ve prach rozyáta
a květy na rov mťrjjiž stŤásákalina

Sem slunce bije v litoku a žhavízdivo zdrolené;
a ticho takové,až mání závratí.
Svět vidíšpod sebou. Jde brázdou tiše smrt a žnea žne:
kraj celf pod tebou je jenom souvratí,

a svítí.dovětrŮ pokojně, jak by ani z mrtvyclr nežila.
o toho pokrytství!Síéna tebe smrt tká'
leč zernská zahrada se směje v slunci, spanilá,
co tebe ženoubičemna jatka...

z nížkouÍíse. Tam životv horečcese zmítá. v zimnici
a chvění po něm |etí nerv6zní.
Thm pracují a mrou pŤi práci ženy,děti, dělníci,
zd,ez opojenívyspali se: sní.

A pŤec,6 hanba, írstatvá tak k životujsou pŤisáta,
žejich i v smrti sotva odtrhneš.
.
o hanba nám! Jsme sotva víc než ovce nebo prasata
a všecek vzdor a hrdost naše_ lež.

odtamtud životase moňedme a stoupá ve vlnách,
až zde se, séato,zaráží.
A tiše stojíš,nad hlavou svou roztŤíštěnfch
trebes nach,
a počítášvln zkameně|! zlon. Zde závaží

Jsme větrfim dáni v plerr a míri než mrtvá snět
po Íecenesenáje lidskf rod.
Jsme plíseiína zemi, hrob náš je těsnějšínež nepamět
a v kolébce už zahnívánáš plod.

je času,věčna,nicoty, smrti i hry. Zde pŤeděldvojích vod
a odtud cesta jde v kraj mlhavf.
Zde vody podzemník tvépísni pějí doprovod,
zde do hloubek se promítly tvédálavy

Zavírám bránu. To ty jsi u mne' má Niké bezkÍíd|á?
Až ve hvézdách se ztrácí hlava tvá,
a tajím dech, srrad stojíščasuu zÍíd|a?
Snad urnu tnrtvou žal tvúi do|'évá?
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Ne, životanemrižešrozdmychat za smrti hrázemi
svfch kŤídelokleštěnfch pahfly;
však mstítim&žešvelkost krásy na zemi
na těch, kdo ji zde zradi|i.

z vod utopenci, zrak kalnf, kteŤíclávnojíž zahnili,
na cárech hlubinnf slizil se kal,
náměsičnicevášně a snu, spanilf
i teď na rtech risměvjim tál;

Čas,kotě slepé,nemrižešza k ži vzít a nebytí
jej vrátiti s pohrdou do tlarny.
Nemrižeš
odčinitinás, ni tuto zem a vznítiti
troud dávno shoňelf, rri horami

nevěsty zmaÍené,milence v dálavách hledal jich hled,
vedle nich nevěstky chrlí sem bordely,
na lících ličidlo, pod ním pňíjičnfjed'
rtech,
tra
ženy zabitéobjetím,zrazenépocely.

pohrobit malost blech a všíi plísně nezmary.
Do hrudi mé však obraévjem:
Tu jiskru zhas! Nedej jí vzp|áti v požáry|,
Ii zdrÍ.své nohy sandálem!

Tmy podivné zavy|y,Íítíse pekelná lavina,
hadry a cáry, tváÍ ožeh|áa trupu vychrtly vrak,
pohled ledovf, hnát odkudsi vyšlehne a roztíná
bleskovou šavlíten housttloucítnrak.

B

Postavy sežehléz pŤedpeklíveleměst,
rra lících škleb, kletbou ječíteď dav,
a jako na poli klas vzkvete v něm zatatá pěst,
rrežliji zhltne ten hučícísplav.

Já vidění to měl nad vŤavouměsta, bábelem
vzpoury a hladu, když k ránu jsem zdÍím.
Já procit. Na vfchodě krvavfch cárri ŤeŤavěllem,
v dálce Ninive dfmalo nebo snad Řím.
Pod mrakem sinfm se plaze, pod nebern z olova
bublal, vŤel tam a syčel nějakf proud.
Téieky lidskéhobláta! TYi, tňi, pět, pět a dva a dva
a celf mrak suchf a mrtvf jak troud;
pak zástupy bez konce. Jako by v horách strhla se hráz,
jako by roztály ledy, rozmok tam sníh;
jako by pohaslo slunce, do země propad se čas:
já mátoha stál, do mátoh zíraljsem tich.
A šli, šli. To poraženciživota,žebráci, zrazení,
všichni,kdo znamenívleptanédo krve
mají hned od zrodu, i ti, na něž hlad zuby vycení,
pes' co s kostítnaso ti rve;

A ruce bídou na kost zhlodanéobčasse zalomí,
zasykne slina, zub vlčíse vycení,
propadnou se, trysknou novézas fantomy,
do trny vryje se zubfi skŤípěrrí.
A po boku tamborjde, bubnuje jakoby k ritoku,
smrt ostnatá a plísní pro|ezlá,
a jiná bičempráská, jako by do těla otrok&
vpráskati dovedla odvahu zla.
A nad nimi rrrátožnfstín jakfs se potácí,
nese se dfmnf a rnlhavf rnrak
a duje a dmfchá jako měch kováÍrivpŤi práci,
studenfm žárem hoňímu zrak.
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Duje a dmfchá vzpouru a prokletí do duší,
které tu žerepekelnf drak.
Kdo jsi, obludo bez tvaru? Bolest má tě, žel,vytuší:
Niké bez kňídel.Sanra dnes vrak.
A na kňídel tvfch pahfly jak by se zachytil
a rozstŤelsám tnorovf zmar.
Do tebe krev a sliz se slévajíze všech světovych žil,
všecko,co s sebou se rozpadlo v svár.
MťrjKriste, což bída ta nemá dna? Z věkú a navěky
potečetenhleten krvavf kal?
Což, Kriste, zraky tvé svatéjsou nárn stále tak daleky,
jak kdyžs je na Colgaté zavíra|?
Je někde ve vesmíru srrad nějakf zásvětn;fvŤed,
odkud hr&za ta tenrení?
Nesmíňerrfi smrtí tvou? Kde věčnf dušeje led,
jenž uniká i tvérnusvatémurarnerri?
Tomu, co po lidstvu v milosti, nézea touze se pne?
Kde lárne se lásky tvépŤesvatámoc?
Kde nikdy nesvítá,kde slunce nevzchází,kde nerrídne?
Z|o zahryz|édo sebe? Noc jen a noc?
9
In memoriam Amošta Duoíáka

odešels v púli dí|aza pokynem anděla,
a v brázdé zajat, pluh tv&j stydne v souvrati
a zatnrzá. Ne, tvoje práce pÍestonení necelá,
v ní jinf prijde dál, nic z ní se neztratí.
Tvá plec, ta vzpírá teď již tnnohem vyššíkleriutí,
než zde jsi nes. Zde však po tobě prostor zbyl a studí.
Do většíhojsi vrost a nová sí|ajiž novf rikol si vynutí:
vzduch mladf cítímjiž bít do tvé mladéhrudi.

Tvé chytréoči neklidrré,tvébujnéoči sedláka,
ienž pole obzírá a stromky počítáa stÍeží,
pot'u.tn jak by je sfouk. Zhas zrak, co rád věcem pÍitaká,
kdyžje byl potěžkal.Je ticho na rozvídcevěží.
A postava tvá krychlová je naráz skála zvětralá,
vylomil:
z nížbalvan utrh se a kŤišéál
a zmírá u paty tvé vlrra větru, ta, co šeptala
ti tajemství,jak skokern ujít tisíc mil.
A teď po západu na nebes prahu v ěerrrézbroji
postáváša stín tvfij popelem na nás padá jen,
kdo nejblížjsrne ti byli v tom tvémtěžkémboji,
a k rrám jerr schflí se a mrtvě vzdychne: nesmíŤen.
Jak tvá i naše nedoorána je lícha,
leč pŮlnoc zhvézděná nátn zakazuje zoufati;
a pluh náš jako tvfij vyorat toužíz rnlčerría ticha
ten svit, jenž svfm červárrkemjej posléz zatratí.
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Záehvév

hrttzv

Improvizarc,e

vítr protéká,až zvoníjejich šupiny
}n"l.r
jak plíšky.Stín se stínemteď tancuje,
až vÍe zahrada
a k nebi stčíkástromťrdfm. Tma dá světla
se propadá
a zem je rnoňepohnuté,já opilf se na něm
ko sám. Dětinnf

o Dunaji stesku, 6 Dunaji v dušemé srrětrí,
6 Dunaji lásky a touhy.
Já po letech jsern tě zas uviděl,
pŮst mrij, terr byl tak dlouhf.

je rnŮj žas.A pak, raz, se všecko
mění v |rňbitovnírovinu
a mraziv.f,prst rrějakf rnne chvěním zasáhá.
Á- v hrťrzehmatárn po sobě' nejsenr-li stín rreb
mha:
zda nezatoulaljsem se k podsvětía zda v
ně nevplynu.

Já s strašidly,s larvami zatímse bratÍil,
i se stíny v rritru svém bil se.
Já hrozny tvé zamženédrtil jsern v snění,
já roky vzpomínek zapíjetdoved jsem v chvilce.
Já na hrobech, v márnicích spíše
jsem žil než na lukách, v sadech.
Já utratil smích tv&j na |ících,
já prohrál, cos do očíkdysi mi nadech.
Já daleko do mlh zašeljsem, ztracen,
odvykl radosti, den je už krátkj,,
jít pŤedsebe musím,kupŤedu,kupŤedu,
a neohlédatse ni okarnžikzpátky,
nemám-li zkatnenět.Já zapomněl
rra tvoje rusalky, ví|y.Já krásu tvou zradii
v parněti nevěrné.odpusé mně. Los jsem vytáh si
z|f, mnéneblahf pňipadl podíl,
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tožpopele' mrazl. Mne nelákei víc už
víl koly v tněsíci,pohlérťržnou
svou pětru.
Je dohráno. A|e já za všecko
zaplatil plnou pŤecejen cenu.

NávraÚ

Je pozdě již. Zapomněními rralij jen,
kr&pěj vody podsvětné,ty moje Lithé.
A na bÍezíchtvych aémlha se rozprostŤe
a po lukách tvfch al mi jen asfodel kvete.
A v p&lnoc, až z vod tvfch vyplyne
stín ten, z těch jeden' jirnž vladaŤíProserpina,
své vlny rozšum.Aé náŤku,stonu já ,'",lyií-,.
aénikdo mne neproklírrá.

Za mnou zavolals svou písnínejteskriější,m&j dorrrove,
ty zádurnčivf na plárii jílné,ty studerrf.
Já vidím zas rněsícestpek, teď mraky proplove,
já hledárn a nena|ézámsvé vyvrácenékoŤeny.
Jilm šurníjak jindy a vrhá hovorrrf stírr,
lavičkyrrerrívšak,kde bys nechal svújžal,
nerrítu matky, jíž by ses vyznal z sv1fchvin,
tretrítu otce, jelrž by se tiše očimasmál.
Teď cizí lidé tu sedí,mysli jsou studené,
a novéstezky šlapou ze statku hájem tvfm bňezovfm.
Starf vyhasl krb a popel ti vítr hned požene
do líce a rra rtech ti zahoŤknez komína dfrn.
Jdi na hŤbitov.Tam stojí čas neb tečepomali.
Jak druhdy cypŤišestojí tam stráž.
Vše stejné!Hroby se jenom porrěkud srovnaly'
Teskně jak jindy barvínek svítía zimostráz.
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Chvá|a

lékaĚe

Plášébělav/, na očíchskla,
tak stojíštu, voják dťrmyslu,ticha a šedi,
tak stojíštu, v&dce náš v boii
se smrtí.
Neboés ní vedeme válku.
Proslídit chceme kryty z|a,
na. slunce vynést,co v ltížináchzimničnfch
tňeštía děsí,
zaklít smutek a hrrizu, ochočitběsv.
spoutatjich jed.
Zde.stojíšmezi svfmi zkumavkami, rnikroskopy,
kňivulerni,
mezi množírnami,kulturami
pevně rozkročenna mladé zemi'
zápasník pokornf, tichy,
rozsévačzdravíprostŤedsnětivélíchy.
Co v pekla zákrutech vŤea sténá,
ty jímáš
a v zkunravce tvésnad zítra bude to pěna
z nektaru boh&:
népenthesanebo acholon:
a utišílidskf ston.

Kolern sebe sad lidskf jen štip
a roubuj jen všemi rouby
to lidské pláně.
A slunce, to slunce mladéa veselé,
prostup tv;fch nemocnic sály'
ožehujlíce, aby se smály,
rozsvěcej rremocnfch postele,
bij se všech stran na ně.
Kolem sebe sad lidskf jen štip!
Ať'žije se radostněji, aéžije se líp
na tétozerni!
Ji jako ráj myslil B h
kdys rnezi hvězdami všemi.
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242 Chvála

umírajícího

Nic svéhouž nevlastníš.
Ne, to nejsi již ty, ale neníjiž ani j , ani rny.
Již nejsi nic, a proto všecko bft zaěínáš.
Ne, nejsi již náš.
My v ní jsme, ty vyšelsjiž ze všípohromy.
Ne: jsi již na pětinu, na čtvrtku,na prilku boží.
A čekášna Smrt jen, na vítr,kter/ tě jako loď plachetní
do pŤístavuvorrnéhosloží.
Jsi nějakékrásné a tajemrrévfchodní zboží:
aromat,hudby a světla plná
jsi loď a nese tě vlna,
nezapsanána nrapě v nižádnématlase,
vfchvěj snad nějaké hvězdy od jižní točny;
jménanemá, jen zapěrrímvolá se,
a hlas musíšmíti bezpomocnf.
Jsi psanís velikou hoŤící
pečetí,
leč adresy není na tobě viděti;
jen ty ji zriáš,
proto se z posledníchsil usmíváš.

tě v něm,
Na prostěradle ležíša pŤenášejí
jsi
pro
pÍíliš
lehkf
tuto
zem
neboé
a pŤílištěžkf posud pro nebe,
pro oblak, pro vítr,paprsek, pro hudbu, pro sebe.
Jsi něm mezi vším:mezera, pomlka, pŤechoda most,
jsi nenášjiž, jsi z jinéhosvěta již host.
Jsi pŤechod,ale nespěšnf'jsi pŤechodpomalf,
z ran k r&žín a z bolákri k záÍi, ze smutku k radosti:
seěkej, až všechny tvé boly jak ovoce uzrá|y,
až ce|y tvrij žal, stúl prostňenf,
ke kvasu spojínás a pak pohostí.
A rrenívteŤiny,
by z tebe netryskly pablesky jakéhosdivnéhoticha:
a my Se v trětn celí koupeme,
až se v něm dokoupeme
novélásky a novévíry a novéčistoty:
z nás nikdo již nep|áče,nezavzdychá,
novéa spasenébudem pak plémě,
prostéod sloty.
Rozbil jsi tvar svfij a novy nestavíš:
ruce máš složerrypodél těla a bez v|ády,
rozčís|ybleskem jsi strom,
dopěli v tobě již ptáci a cikády,
do velké túně propad ses již.
A oěi tvé,ty ti již nepatÍí.
Do nich teď věděnísrrěží,
a zdiveně trčí,dvé strnulfch věží,
dvé maják&, hlídek noci a viny a trny
na pobŤeží,
tam moňe mrtvoly vrhá zabité od bratŤí.
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Rozbil jsi tvar svfij a nestavíšnov .
Nemluvíšslovy,
ni čela sklonem, ni trhnutímpaží,
ni kolen vyčnělfch hrotem,
ni hlavy svéznojem:
stojíšjiž v rižasuna zápraži
věcí, jimž není jména,ni tvaru, ni čísla.
Jsi čára ve vzduchu studící,svislá,
a pŤecejiž socha a písmo a kaplička skorem
v sutinách, obrostlá kol maliním
a do ticha vyboŤenái s kŤížem
Kristovfm.

T',als|inaě

Ó no"i, rrad tebou schflenf, raněnf závratí
světel tvfch sleduji propastnf mih.
Chtěl bych, loď opilá, k kráse tvépŤistáti,
chtěl bych ji pŤetavitv mrtvfch rtú smích.
Ó noci, své paprsky vezmi a setkej je na rubáš
prrihlednf z rosy)ticha a kŤišéálu
a na srdce jedrroje slož,však ty je znáš,
rukou svou duchovou zlehka a pomalu.
To srdce se pod ním, pravda, nezhÍejejiž,
tnrtvéje, lnožná však víčkoočníse zac|tvěje,
zaškube sebou a zrak se pÍes hrobu mŤíž
zaÍežedo dlouhé zsina|ézávéje
času a tmy. Možná že uslyšíminulost v peŤejíchzpívati,
možná že pod magickfm dechem mé vúle a tvojich sil
tep se v ní rozkmitá z dozně|érozkoše závrati,
oheř se rozlije pletivem žil,
na c|rvíli vzpomene' na čas,kdy blouznili slavíci,
mlnem tvfrn tajemnym oži|áv tmách,
ěervánkem, kterf jsi rozžeh|apňed sebou, na líci
pŤeludnf záhrobnívzplane jí nach.
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Chvála

mnieha

Je jaro a voní lepkavá brázda,
jde za oráčemkonipas polem,
kos hvízdá svou píseř,
kovově tryská zpév drozd,a,
jako by od kúry borovic šupiny lámal,
a skŤivanse ve vfši za|yká štěstím.
Barvínku větévkado vzduchu otvírá báz|ivá oěka.
kouff se dfmnivka na cestě v lese,
sasanka stydne a blatouch svítísvfm lakem:
rozšíŤilase země a zvfšilo nebe.
Ale ty, zrak upŤenf k zemi, skloněné čelo,
zazdívášse do sebe, do vrstev hlubšícha hlubších,
a stavíšchrám i zároveir hrobku
ze svéhonitra:
odvrácen od hvězd,
novési kŤešešze tmy a mrazu
a rozdmychávášje
silou svévŮIe.
odchází |éto
a mlhavf podzim staví plaménky ocrirruv lukách,
zažehájeňabinvětrnékytky,
češechmel a zhněďuje jerišskou rúži.

Koroptev dávno již vyvedla mladé
a tep|f je ještě zaječípelech.
Jiskra rra mftirrě v lese doutná pod smrčímještě,
ale stydnoucípotok světla
protékávzduchem.
volú,
Pod jhem se loudá k domovu spŤežerrí
bobtnají sÍpky'
chléb čerstvěpečenf voní
a za jeÍáben nebe se zavírá tesklivou rfhou.
A děti na zápražízrak rnhouff
zelenf m stŤípkemzahleděné
do slunce, kteréstydrroutiváhá.
odr&stá mládí a snúm ztrácí se v práci,
potťrěekv lukách.
Ale stáŤídalekozorrré
čte,čte znovavhvézdách i v písku i v květech.
Ale ty, netečnf k všemu,
do nitra vidíši slyšíšjen,
dostavuje svou vnitŤnícelu,
prazáklad světovéstavby,
vyváženouna vahách ticha a smrti,
dokonalosti pffměr.
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Za iednou

mrÍvou

Plamen svfch zrakťrzastŤisi dlaní,
pŤestváň svou stáhni si šláÍ!
A do ulic vyjdi. Bok plny at zraní
v rrich zraky. Něrná a nahá pňed oltáŤ

Smál se to ďábel? Volal to b&h? Tohos nezvěděla.
co Siréria
Šlu. hlasem a pňeŤíkávalas,
"u
ti šeptala:ta v nitru tvém,ta nikfm nezÍená.
Ty náměsičná,ty loutko svéhobíléhotěla

těla postav se dnes! Boh&m oběése strojí.
Saturnálie dneska jsou, a není vin.
Hlava buď zavita do roušky trojí,
ale černf aédaleko svítíti klín.

duše,tušilas,co tě to šálí?
a vášnivější
Proč hvězdy nebylo, na niž by se zrak zavěsil?
Proč tápalas, krvavé ruce, a pročubfvalo sil,
proč bez konce ty byly, po nichž bloudilas, z|é ská|y?

Búh opilf městem dnes šílí.
Nevěstu hledá si z dcer tétozemě.
Pudri smečku už pustil: ty se neomflí.

Pročstále odjinud se smála kouzelnice-ozvěna,
až padlas? Proč traráz tváí tvá, podeševzchozená,
se zkroutila, zčernalf papír v plarneni?

Podzernníchodby, vy zavilé,temné,
chce život várni bft podáván:
ten z ž|učia medu, hrtzy a krásy, vášně a ran.

A vteÍina,a byl to kornout protrženf:
nabíledrri,co dlouho chránil: hlod a steny
i slzy, jež v hlubinácb mraznfch na led karnení.

V posledníeh
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leÚníeh dneeh

I
Jdou dni: rre, plují. Jsou to světla vfchvěje.
Jak perel boky klenou se a iako du.hvmží
stesk a touhu.
Teď všecko odhoď, co mukou bylo ti a pÍítěží,
nahf; lehkf oddej se! A ret tvlij aése zasnrěje
1
směvem blouzniv rn a věňivfrn.
Tenhleten čas se nevrátí:
zapadnejako mha, odletíjako dfm,
od věk& do věkťrje jedinf
i se svym poselstvím.
A pňemožerro,
dbej' aépŤílišněžnésrdce tvé
teď není zratrěno té krásy závratí.
Dbej: slunce jen, ne srdce tvé aéměŤíhodinv.
ty, jež do západu ti ještě zbfvají.
2
Dbej, aby s|zy z něho netryskly:
je krása jeho nadlidská,
proto by den ren zkalily.
Aé radost jen se zaper|ía zavfská!

Bol sebevíc to, tkvi na rtech risměv spanilf.
A zloba zhy , ta, co se mstí.
oblakem bílfm viset chtěj nad krásy propastí:
neboéjde radost a všem ranám odpustí.
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sÚĚemehy

.!ětévka
stŤemchynese v ni nahoňklou
od rnohyly,kde kvetla s kalinou' i do nrévzpomínky.
Na tvojí hrudi vpadlé,vychudléjak rnalinkf.
je její plátek! Utržek zmačkanÝa bí|Ý
z poselství,z něhožnic již nikdy nepŤečtu.
Ne, nad vodu rodnou se již zrak tv&j nerrachflí:
tvé oči ze|enéjižjinjm ohněm žhnou.
A vidím tlamičkutvou štičí,
zlou
i rybí tělo tvépod šupinami měsíčnfmi
i šatytvoje lehfnké a zp|ih|é,jakk tělu lnou'
jak městempocuchány jsou.
Rusalko, v městech bez vody jak blátivéjsou zimy:
bez ledu, bez bruslí!A jaké po ulicích ," tu- p|azídfmy!
A souchotě, staňenkymdlé, alejí uvadlou
se vláčejí,dvě h&lky Za n)ce) a v plících harmoniku zlou'
Ty' dítě vod a lesti, zde rtemoh|as žít,
kde po parketách tek leniv.Íelektrick.í svit
a |oužípotom stál a hrril.
Jak dlouhf život,i v horečkách,ti zde byl!
Teď do noci tvrij pŤízrakpláče skvrrry hektické,
na podzim listím rezavfm do dálek roznášerré.
Teď vlna se k tvfrn drirn rretiskrre,
nezpívápod ní tvé tělo tisícpěrrné.

Své plíce vykašlalas v dupárnách, ty,jež na mftích
měsíce,
isi jindy tančila,ty dcero pasek, Ťíčky,
po nížkdys vody tekly pějíce;
a noc čpavá velkoměstská vysála tvé hrudi sníh.
Tévririě stÍemchyv poprsí tvémdětskémnerozvitém!
Jak strašív chladnémpokoji, dlouhfmi dešti nudy srnytém!
Jak posedá mne žhavěji nežženy živédech,
když měsíc opiovf jde uprostŤedlomenic a strmfch stŤech!
Kdy životatok bahrritě v rákosí ironickém zaniká,
kdy jitro mlěí a den mladf pranic neÍíká,
kdy slunce není víc než lampa, jež stÍíz|ivěvykrajuje
plech té nejsuššífl6ry smrtné,cypňišea tťrje.
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Yěštkyně

Již bruy žertvapohasne, dfm nízkoplazí se.
Ty stojíš,plaše vztfčená, zrak v žáruvytŤeštěn,
na stech pěnu krvavou, olovo tra svém
.iazyce
a pažesvislé,hlavu zvrácenujak v divé souloži:
polita potem srnrteln1fma zsinalá, uprostŤedžen.
jsi-li pravá věštkyně,tě rnučírrejvíce.
|:"hy!?'
V zoufalstvívoláš po bohu, co se ti jindy zjevoval
na mftině, tarn prostňedčedičovfchskal:
zda oblakem ti jasrifm teď tvé temnésrdce obloží.
Tvé ruce k l&nu lnou a tra něm visí, hadi zkíehlí,
a hrábly by v ně v zoufalství jak v žárovištěhned,
pravdu vynesly. Leč ritroby tvéjako jehly
!1'z 1ěho
,
tě bodají;a studí,neplodrré,
jak velehor.t.yt"a...
To
len tvrij mozek rozžhavenfverše mrtvétlaboli,
ne lúno tvé,tvfrn bohem obtěžkané.
Pťy9{"- by|y božínámluvy a na rtech plápoly
polibkli. Slovo všední,zvětra|éjenna .t""t, pe,,r
ti,
jsi sarnabludička,co padla do bláta a do
sítí.
Co na horách ti krásu lhalo, je teď ošklivost,
smrt a ne boha rreslajsi a jsi teď mrcha strhaná
a čekášjen, až vylije se hrris a vy|ezeti z těla kost.

P|ít zítÍekbude na tebe, smích lidí, pohana
tvújťrděl.A nejhŮŤ:pŤedzrakem tvfm ti vystŤízlivělá
a studená teď |ežívěštbatvá,
pro niž jsi padla. A rrenívíc než poslední šípdo těla,
jež nrtvéjiž. A smysl duše,co v tobě dloulro zrál,
leď víšto, netríyíc než mrtvfch bohŮ sedlf kal.
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A proÚo zrak

Úvdii Úemně Žhne...

A vťrrrětvá za ruku jímá nrne, je sanra ruka,
a dvéÍekobek tvfch mi otvírá.
Zde šperky slunečnése kupí v hromadách,
podivnou a z|ou vúli hrobfi kryjíce.
Zde všeckoosudu je blyskotaváhra
a zá|udná. Zde po Ťímsejdu: zrak rni zavÍe|strach.
Zajatec vod a měsíce
na zvo|ánítvé v hrrize čekárn,
že na dno propasti mne uvrhne, se lekárn.
Snad proto zrak tvrij temně žhne,
snad proto smutek doutná
na dně tvé krásy, jiskra trouchnivá,
snad proto zpívá teskně loutna
mi tvéhohlasu, že tŤtinouv Stygu zachvívá:
a v ploše černfch a znaven ch vod
se nebe vypálené zrcad|í,
bludička nad močály tanec tančízl!
a duše prokletéteď hledají svúj brod.
Snad proto smích tvrij, píseř pffliš štědrá,
zná zaskÍípěníokovu,
jenž zavadil o studně roubení,
zná der, ktery zvrhá nádobu,
a krripěj pŤespočetnátryská z vědra.

Než krása tvá plností vlastní opilá
se o hladinu rodnou v stonu roztŤíští
a nežIiv kalinu se skryje mohyla,
vždy znova štěstív strach utuhne o pŤíští.
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sÚolu

Yeěerní

Chvála

Jtž tmí se, červánek ledovf už brzy dodoutná,
obzor se rozklesl a pod ním hroby v ridolí
jsou beze dna.

Ne, nejsi věc:
jsi pÍítel,jsi domácí zvíŤe,jsi zhmotnělf obŤad.
A voníšještě teď javorem,
tím nejstaršímze zahrady,voníšjím poŤád.

Padají stírry a svět se Ťítív mhy. Zní píseťtpod Ťekou.
Už na koně sedli jiní, na cestu dalekou
je rohy za horami zvou.
Do nitra sestup, krb rozži a neztistávej vrrě,
stril prostŤen, hoŤísvíce, je odestlárro lože bohyrrě
tobě i rnně. tobě i mně.

o tebe možnose opŤít,na tobě možnoje sníti.
U tebe všichni se stffdáme
a vystŤídáme:
odejde jeden a nastoupídruhf.
Krásrrf je životapÍítoka poŤad.
A svítív tobě prsteny dohaslfch let, 6 svítí,
zajatéslunce doutná a praská
a v tichu, napnu.li sluch, slyším,slyšímteď cosi:
to crkavf let je znavenévčely.
Ještě teď větvemi piješ slunce a listovím krripěje rosy.
A stále ještě,javore mrtvf',
kol tebe v prilnoci kola svá rusalky tančí,nahé a bosy.
jsi celf.
Ne skutečnost,
ne jev: podobenství
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Jak ty i Kristus se pro všecky prostňel
a všecky své věrné svym pŤesvatfmtělem dnes ještě živí,
obětován znoya a znova největšímzázrakem lásky:
jeho krev z o|táÍetryská, jeho tělo se sněží,
bělejšínad lilie, nad sněhy p6lri.

Pramen

žaluie

A obec jeho kol oltáŤekleěí, muži a ženy,
a láskou k němu v tělo iedinésrfistá.
Dej, Pane,
rty jedny aémoje jsou u tvéhostolu,
aés nimi všemijsem jediná rista.

Chtěl bych v odmlce dlouhé zrcadlit hvězdy a slunce,
ale dcera má, nepokojná nerv zní vlna,
vzdouvá se, propadá, horečnátěkavá teprra
nevítnkterfch sil podzemních,kteréhosrdce a kteréžekrve.
Jako by soupeňitchtěla se vším,s osikou chvět se,
urréstnejslabšízávany větru' travinnf šelest,
sfkorky zapípání a rozkyv motflích kÍíde;.
A že nedovede toho, zhoÍklá se vylévá v mechy,
vsáknout se nechává pískem,
ztratiti chce se mi v zoufalstvív zemi,
protožemarně milovala vítr a listí a trávy.
Do mlčerríse propadá púlnoc'
ale nezmlká svár její se mnou.
Pastucha lehá si na zem a pije ze mne tučnfrnartoma,
kozími syrečky páchnou mu sta,
ale já čekám, čekám vílu, vílu mlčeriía vílu ticha,
prilnočrrívílu s očima záhadnějšíma
než mihotavf lom nejčistšívlny.
Utajím dech, až nad mne se schflí,
abych zadrže|něco z vŮně bělostnfch zoubkú,
bělejších,nežli je nade mnou bŤíza,
a taky něco tepla z její rfižovétlamičky štičí.

A po ní brzy již pŤijde paprsek jitŤní
desky
a udeňído mne jako do stŤíbrné
a rozzvučímne do mojí poslední touhy.
Do ohromnézvuěícípŤízesvětla mne vetká,
do dechu hoŤlavézemě mne Zapne
a učiníZe mne) čímvždycky bfti jsem toužil:
krfipějku modravérosy, ostrŮvek stínu,
kterf, věŤímto, vypije brzy už polední slunce.

Chr'ála

sÍarého pasqíŤe

PísečněpŤedemnou stojíš,za tebou Kováry
ne člověk,leč pomník.
Vzduch Íídkf je na horách, paprsek fujary
chvíli v rrěm láme se,
nežli se v kr pějích rozdfch.
Jsi celf drolivf a zvétra|y:
mech trochu a houba trochu a trochu troucheř.
Ó rroci do vody propadlé,6 plachty sluněnfch sečí,
6 slunce zamžetlév hudební perleti
oblakú! Ó stopy na zemi, tvé nohy je na ní vyst.á|y,
loudavépŤi stádech, dvé kleěí
těžkéhopluh,-.,kterf dlouho nosily a kterf do vsi již zapad.
Stáljsi tak bezmála století.
A prach pŤitomprožralti líce,
chyt se ti na ěelo,
lišejníknudy a snu.
A jíní, co na tvépostavě ulpělo,
je cosi již jako první zárodek rubáše,
je cos mezi tvou kožía tvfmi šaty,
je více než ona a mérrěnež tyto.
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Smrt ritek z néhojiž zachyt|a.UprostŤedsalaše,
nevidná, do rukou hluše si zatleskla,
a snadno jej rozpÍede
v cosi z m|hy, mrazu a vodního skla.

Chvrfila vojáka

Slunce již pro tebe nesvítí,
ale na tvéjakoby leštěnélbi
plamínek občassi zažíhá
světflko věčnéz tvé koliby.
A tvéoči kamennéstudánky, suché a písčité,
jsou cosi jak škeblevyprané,
zapornněl kdosi je r-rabŤehuvod dávno odteklÝch'
je vybělily slunce, deštěa sníh:
až na dno jim vidíte.
Zrcad|i|y kdys blesky, jímaly oblohu,
zaja|y anděla,
když jednou b|ížzemě se mih.
A od té chvíle nechtějí
vidět už nic: jakoby sežehlé,
zastŤené
v nahnědlérnhle,
pÍezírajínás maličké,nás ubohé,bídné,
ony mrtvéjiž, mrtvéa dalekozornépňece.
Upjaté kamsi pŤestuto zem,
pŤesjejí zoÍea pňesjejich mňížea klece
k nějakénevidnéolbŤímíkotvě,
která důí tuto planetu na zlatémlaně
a kterou hledají na dně bábinfch zkazek spíšnež na dně rnoňía tápou v rizkostech, těkají v strachu,
kam stouply by, aby dost viděly:
vysoko, vysoko, sluncovéna pohoff.

Hroby se do mlh propadly,
po rnrtvfch mokvají prázdnéjámy a studí _
vÍe země,
jediná zsina|á rána vetknutá do něčíhrudi.
Rekovéod věkťrdo věk& padlí,
zdviženéhledí,
zahledění do hvězd,
na hranicích našich teď v púlnoci stojí.
Y prázdnlch d&lcích vítr jim rozdoutnájiskŤičkuještě,
kostlivá ruka pŤimrzá na vfzbroji,
na lebce tiše se tŤepetápraporek rozch|íp|ék&že...
Plápolavf životakahan v pr&vanu hvězdném
chráněn chce bfti že|eznourukou v kabátci režtrérn.
Mrtvf vysoko vzt!čen
stát chce a padnout na pŤíděstěžněm.
Ale živf živémupodává ruku a tiskne,
neboénesmíbft zrušenoživotaposvátnékolo,
kterése jako pevnostíobruč
klade pŤedtvoje královské plece.
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o vlasti, démantná,hrdá svítítvá čelerrka
do dálav tmy a do dálav věkfi,
zatímcofosforem hňbitovnírndoutnají rty tvé
a hoff mi více než dráha Mléčná:
rty tvé,jimiž jsi naposled z|íba|a
svézítňejší
mrtvé.

tledvábnf

šáÚcěek

Šát"č"khedvábnf po létech našeljsem,
jej vúně pleti tvé,tvé slzy prolnuly,
i skvrnu po krvi tvé v kruhu rezivém.
Yan žhavf na mne dfch, mnou žár chvé|minulf.
A hlavu tvou hned vynesly vzpomínky vzbouŤené,
vlas bohatf a hustf jako obilí.
Jak pÍilba byla; svár světla a tmy, noci a dne
se na ní chvěl; na rtech jí bloudil Úsměv opilf.
Zapadlas do tmy, dŤívrrežriplně jsi prosvitla,
pÍed vfbojem tvé krásy nejvyššízhas její svit.
Na tobě leží,Pallado tná, ve všem sudba zlá:
po tobě kopí zbylo z|omenéa puklf šít.
Já pŤedtebou byl lháŤ a kŤivopffsežník,
když zmrhanétvémládí stálo pŤedemnou.
Já zuby zala| a potlačil pláč i vzlyk,
já modlitbu jen jednu nahmát v nitru tajemnou.
Mrlj Bože, proseb marnivfch a ješitnfch
k tvé tváŤi nevznáším,k tvfm nohám nekladu.
Jen jednu: mfm nepŤátelŮmmne nedej v plen a v smích,
tnne nenech pÍihlížetmdle k mémurozkladu.
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SÚezka

ža|u

oeÚny

Ta stezka žalu nernrižebft strmá dost,
dost na ní nemťrže
b/t skal ni kámení.
Blaženf, kdo s risvitem v márnici je první
host:
tomu se kámen v chleba promění.

Vítr bouŤlivf zplenil již sad a zcuchal stromúkoruny.
Když mha se ztratila, na lukách stály jste, ocriny.
a mlčícík pŤípitkukalichy.
Na stonku skleněnémsevŤerré
Velkf klid na srdce pad mi a ticho zjíněnéna líchy.

V}ed nejmilejšíbuď ti, jenžse tvrdou
kožíprotlačí,
i hnis, jejž na hnojištisdírá žebrák
sklem.
^ .A věz, že v prstech b'ožích
jsou jen jeh|yz bodláčí,
šatšijejirni, o kvasu svatebnírnty
objevíšse v něm.

Zemé a nebe, podzim i léto se spikly a svaŤily
ve vás všecky svéjedy, zrady i žal. Ale tvar váš je spanilf!
Díky jim za to! omamnf pocel Proserpinin z podsvětí
rosou ve vás již zjih a čeká jen, až srdce uzavŤepečetí.
Rek pije z vás stoje. Pak v pokoÍetu vaši číšodloží;
a klidnf, do červánkfi zírá, tíebasstál na rroži.
Loď čeká, čeÍíse tnoŤe,on stoupne do ělunu, lodivod
těch duší'co v pralese nenašlystezku a v životěbrod.
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Chvá|a

hrobkv

Jsi nejvěrnějšíz všech náručí!
Zeno, jež nepouštíš,
cos jednou objala!
Jak sevffti dovedešvšechno
více než tisícem obručí!
A tŤebastvá práce je pomalá,
jak je dúkladná a jak je čistá;
a není v ní místa.
které by bylo tňebapňedělat.
Jsi jedrrajedirrá sta!
Jak líbáš,jak saješ!
Pod tebou tisíce a tisíce zubú se zasmálo,
obnaženfch v čelistíchdo sněhu vylíbanfch
polibky tvfmi;
a jako blesk šla od nich záŤe
ze severu až na jih.
Jsi jedria jediná rista
a tisícemžahadela nrrakemjisker
do těl všech pršía vr&stá
tvá tajemná vilnost.
Jsi celf jedinf horoucípocel
a jako sníh rra slunci
roztává v tobě člověk.

Jsi silnějšínežpluky nepŤátela jejich ocel.
Jsi černézáhrobníhodiny
a odbíjíščas marnosti
každ'énu,kdo tebou prošel:
a tretrípro tebe rrároda a není církve a tretrírodiny jest jen červotoč
a jeho bezhlasésutky.
Jsi hospoda,která vždyhostí
a která se nezavírá?
Jsi tavícípec
a její žár nad každf pornysl prudkf?
Jsi to, co životsvírá
jak skoŤápkukleště,
by z něho vypadlo jádro?
Jsi lásky pŤístěnek?
Jsi rnanžel&mladfch komora?
A kdybych tě odkryl,
spatÍil bych lože bíléa ve svícrrechsvíce
a žerrichavjíždětividěl bych do dvora
a rozhoŤelf zrak a žhrroucílíce?
Nebo jsi vŤedrozpadlf na tváŤi země?
NIrchovištěa rasoviště?
Pňírodysmrdutá dílna,
v nížrozk|ádá hmoty a tavíje v retortách
a destiluje z nich hadíjed a muchomúreknach
dělnice v zmazpr'éšerce,dbalá a pilná?
Jsi žalái jsi kolébka?
rnotfla kukla?
Jsi zítÍejšího
Jsi stav, ktery tka a tká a tká
a vetkat toužíi hvězdy do té své osnovy?
Jsi lodice, na věčnostposlice, ale srradpuklá?

,7'

Nikdo mně nepoví.

PrsÚjrrek

Á pŤece_
a
a
a
a

buďsi i žalái buďsi vězení
stěny tvé svírejtežtělo tisícem obručí,
pŤecebrzy se rozsvítítvé temnérnlčení
zdi tvoje padnou a zr\o z nich vypučí
světlo se vylije, bystŤinableskri.

A pňece i do trny nejhlubší
si polibek propálístezku:
meč věrrr a na hlavu tmy dobňe namíŤenf
rozdrtí věznice, rozdrtí ža|áÍi ieho stěnv.
Jas z tebe vytryskne
a rozntetákarneny a zdvihne je, jako povodeĚ pozvedá prohnilf
plútek,
nežli jej odplaví.
Sečkejjen chvilku:
hned, hned... co časse zastaví.

Ten prsten, co se ti s prstu smek,
se zakutálel daleko, někam až do trávy:
v něm hoŤelotisícejiskérek
jako kr&pějí rosy.
To dávno už. Den byl tehdy mlhavf
a nízko visel srpek měsíce.
Já hledal jej dlouho
a tnarně: snad celf lidskf věk.
Tys zatím zemŤelaa já toho skoro neviděl.
Sly kolem mne drťržičky,
šli kněžípějíce
já
jich
a
si
skoro nepovšim:
ten prstfnek, ten prstfnek stal se mi vším.
Tys zatím zemŤela.
A to, co ztratil jsem, nikdy již nespatŤím:
nikdy nespatÍímtebe. Necelá
byla mi Souzenahodina pro štěstí.
Tys zatím zemňela
a já jsem zestaral.
Pohasl červánek,kterf se laskavě smál
větvemi stromŮ.
Noc je tu; a já nedojdu,
nedojdu domŮ.

274. Thneční

Jsrne všichni, 6 všichni do jednoho kola vpjati
a nikdo z nás nesmí vypadnout:
ta zde ruka je moje a tamta je tvá
a obě jsou tvoje i mé,
protožejedno slunce je z|atí.
Tančíme na jaŤe po chudobkách a po trávníku
a vítr letnicovj, z nás musí dout
a jiskry rrést a zažehat ohně, kde byla tma.
Yiz tatn, po jaňi letí a bouňí ji dme.
Do vlasťr révoví, do vlasŮ révoví|.
A propleéteje tím lněnfm i zlatistfm jasem!
A nohy vysoko zdvihat,
vy pozemštítanečníci!
,,,\le vždyt máme na nich okovy, tuhlety okovy...
Právé že máte okovy,
tnusíteje až do nebes zdvihat, až k otci éteru zdvihat
a dotknout se ho svou hoÍící lící,
vy nebeštívyvolenci, vy zemštítanečníci!
A ruce své až do hvězd a sluncí
musíte dovésti vztyčit a po rrich je rozepnout.
Cervárrkri záhrobní trach a radost jak víno v číši,
kde je ten, kdo vás nevyslyší?
,'Ale vždyémátne na nich tolik' 6 tolik pout...

Právě že máte tolik těch pout,
musítedovéstje vztfčit a do hvězd až rozepnout
a vzbouŤitvšecka ta slunce, všecky ty hvězdy spícíi bdící,
vy pozemštítanečníci,
až oslepnou od vašízáŤe,
od té protrpěné,probolené'na životědobytézáÍe a krásy
a Ťeknoují jak milence:
Pojď mezi nás, má jsi!
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SÚudna

Vru stále a jsem stále jiná, a pňec stále stejná.
Jsem země krev, a pŤecejenom času stín.
Jsem noc a tma a toužítnpo světle,
a pŤecebojím se, že nejsem víc než|isnri dfm a plyn.
Mé děti, vlny nerv6zní,jsou ve mně pták& hejna,
pryč ode mne by chtěly, do ciziny stále rozlétlé.
Jsem stŤízlivá,a pŤeceopojenívěčrrostíti v číšipodám.
Jsem proradná a podobná všem ženáma všem vodám,
a pŤecevěrna; zazvoníti z Acherontu ještě v sluch
mrij poslední sten, než s dfmem odplyne země duch.
Poslední pocel tvújz tétozemě! A já v něj uzamkla
své všecko: po lásce touhu, snu klam i zradu, sílu zla.

T,imní

Když duje mtáz a vítr na nás naléhá,
co v stromech zcuchanfch a větvích zlámanfch
se zmítá,je jen kalná pěna bezbÍehá,
6 duše má, nad víry věrnfch hlubin tvych.
Jen od návěje rmutu oheĎ obnaží,
lež neuhasí žár a srdce nezlomí.
My víme: v nás věěnost na hlídce a na stráži,
vrch na rozvodíjsme, bojiště světla, tmy.
Ža, 1.ttc hloub se do nás propálí
a zasvítí pod obnaženou vrstvou popela.
Jsme jako echo odraženéod skály:
a Smrt jak píseř ěekáme, by bytost naši dopěla.

27B triž neni léÚa...

S risměvemna mne pohlédni,
a tŤebasse slza drala do zraku,
je utrhni.
Jsou poslední.
A rychle západem mraziv1fmjiž odtékají'
co zby|y: naše dni.

Již není léta,deštěje splavily,
odnesly větry pocuchal první mráz.
Holf je v sadě tŤešní
kmen
a paprsk slunce po kťrňenahéjenom hrá,
když blvá jasnf den.
Už risměv jeho není spanilf,
je zimavf a oči zebou od něho.
A pŤecev záhoně zpleněnémnejvíce
tam u rybníka shnilého,
kde tňtiny polámanétrčí,jas jeho kalíce,
já včeranašelještě r&žípár.
Zde ještě rozkvetly, kde bys jich nečekal,
kde, hádal jsi, k&ř smrti nejdfl stál
a pridu rozdupal.
Jak risměv jich byl tesknf a pohled těkavf!
Jak měkce hloubilo se za ním
kus popleněnédoubravy!
Jak nepravdivévšecko,podobné zázraku|.

2B0 Krajina

pňed Léthé

A k sobě tísnítese, jak by vás vítr mohl rozmetat:
jste hromádka popelu a smetí navršenf hrad.
A náhle, jako na rozkaz, váš ce|y zástup k Íece pŤikleká
a shnilf je jak listí smetenésem větrem zdaleka.
A král i žebrák - první vyrovnání _
z ní pije ne ze sklenice, ne z poháru: jen dlaní.

Dál k severu se havran téžkymkŤídlem potácí,
je mráz a vzdušná brázda za ním ihned stydne.
A tam, hle, se stín jakfs s prázdnou mošnounavrací
a motá se a pod brvou dva uhlíky žhnou bídné.
Má oči krhavéa nohy bosé,ochozenédo krve.
Pes hladem sešlf vyje onde pÍed vraty
spáleniště.Jak hlas má hluchf, sípavf
a jak tě dlouho náŤekjeho rve!
Je prašivf a hŤbetzježenya strupatf
mu mokvá vŤedy.
Západ děravf
jako by cedil jakfs žlutavfhnis;
a noc již jde a všechenpňísvitzháší.
Jen hnízda zcuchaná na stromech ještě straší.
A ledovf dech Íeky na líci náhle ucítíš,
je dotěrnf a hlodá až do morku kostí.
A zdar vám, prfivod váš již vidím, nečekaníhosti!
Plazí se jako had a bŤedeve sněhu
a olovo se na paty vám věšía brání v rozběhu.
Jste všichni zvétralía na kost vysmahlí,
ač šaty máte zplihlé, jak by je prosákly mhly.

282 Hodina

po pťrlnoei

Tak chvěje se láska,
Ze strachu' aby dŤívnevystydla,
než donese pomoc.
A odrazy jakfchže vzdá|enfch konstelací
ve váS se tŤepía lámou!

Teď prameny se pohnuly' co v země hlubinách
spí v kolébkách kovú a v magnetickfch polích;
a procitly ze sna.
Snad zvábila je láska k světlu a k člověku,
snad protojsou stará loženáhle jim těsná.
A vylily se velikou touhouz|oží svfclt
a z pťrlnocise pŤeneslyv jih.
Teď lapají po vzduchu, šumía vrou,
po svatbě se světlem dychtí,jitÍníchtějí pít rrach,
nechtějí,nechtějí spát, 6 zemé,v tvfch hlubirrách,
v kolébkách kovú a v magnetickfch polích.
Prarneni, ty tepno země, jak biješ láskou a touhou!
Až k hvězdám pneš se a zdviháš
svrij churavf rytrnus:
zde, zde rrěkde jsou zakopány
poklady zeméa snad její srdce...
Tak crká krev, která se ělověku vylévá z rátty|.
Tak tepou zraněnémumotflu
veliká pťrlrroční
kÍídla!

Už slova nepravte mi. Já pochopil všecko.
A tišejiž s vámi se vrací
duše má zásmrtnou branou.

284 YinobranÍ

VŤe víno v kádích a zpěv zapadá hluboko do polí,
do ticha většíhonežli co kámen do vody:
teď starérány jsou již zjizveny a nebolí
a duše čeká teď, kdy mladf ěas jerr novou píseř navodí.
Teď rozhodily náručína kopcích márnice
a čekajísvé dávno už sezdanéženichy,
teď barvy strakatési hŤbitovynadechly na |íce
a s polmi, zahradami splynout chtějí v jedinf mlat velikf,
na němž se tančí,zpívá a bubnuje k obžinkám
a větry po němž se honí se všech světovfch stran.
Běda ti, jenžszústalsám, jenžsnepŤiklonilsvéduše k hrám,
ty budeš dlouho bloudit, než budeš pod jilmem s révoupochován,
protožeschleba lásky lámat a dávati nedoved,
protožeshlasu neslyšel,jenž k společenství
zve,
a nad číšibratrskou schfliti neuměls ret,
teď kdy nebesa í země se vedou za ruce
a spolťrjdou, jedinou pěnou vinnou potŤísrrěné
děti dvě.

Chvála

mlaÚu

Jsi rovnf jako ten stúl a zahnědlf jako ta lícha,
jdou v čtyňstupupo tobě ti tvoji mlatci
jak vojáci vyslaní s hladem se bít.
To teplo, jež z perny tvé dfchá,
je zvíÍecískoro a stvoŤenolidskou prací.
Venku se stmívá,a|e z|aty proud zrní uvnitň si zpívá,
on lidskfma rukama prošel a voní už po nich,
zní cepfi ritok a ples, až tŤesouse základy zdiva
všech pevnostísvěta a dfm jich děl v slunečnf svit
se mění, by celf svět prostoup a pronik.
Až nebude bojišé,až zemébude jedinf mlat,
až do rukou božíchčlověk složí
osud svfij i všeho svéhozboží,
až r&ževyroste z h|ožía trní
jak z krve mír až Kristus sám na mlatě podávat bude
životavíno a lámati chléb,
dej mně zas v mlatě svém mlatcem bfti a stát.
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Z Útzkosti

7', bezč,asi

Jde bouŤkaoblohou z olova, nebe mrak jedinf četny,
ženouse kroupy a záhy zabušína dveŤehlad.
Jak krásně svítíteď ty snopy z perny,
na mlatě zrno z nich brzy už bude se smát:
6 pojďte sem všichni, kdož máte hlad.

Když nejvícejsi zahalen, jsi nejvíc zÍejmy.
Pňijď, větÍe,a masku richvatem mi sejrni
a odnes ji, lehfnkf papíreka cetku hedvábnou!
Aé oheř mé touhy svobodně k nebi vystňelí,
aéruce mé k rukárn tv m, bratÍem&j, lnou,
aéledy puknou, co srdce mi sevňely!

od děl země se tŤesea zmučenátŤeští
a obzor v plameni jedinf nach:
všecko se kolísá, všecko se rozplyne v ohnivémdešti.
O hnizo, kde jakf pevnf je hrad,
ostrov ěi skála, véž,chrám anebo hruď'
o niž se rozbije strach?

Já náhodu jsem prosil, by rni dala pŤístŤeší,
já s lidmi smlouvatnechtěl, s nimi se každf hned prohŤeší.
Cas zemŤel,věčnostinení,je bezvládí a bezčasí
a západ churavf do noci zrazenébezradně vtéká.
Má duše královská,jak pokorně pod doškyvešlajsi
a s díkem pŤijalazde hostinnostchleba a mléka...

2BB

Yáleěná

Chvála

Ie země rozkopána, snad od koní, snad od vrahfi,
o každou mez je slepf boj, psy odvšadslyšíšvft,
pěst na hrdle, na šíjimeč,smrt v ruky dosahu,
čpíjiskrou vzduch a co chvíli ti mťrže
stňechu zapá|it
a bez chleba, bez chleba spát pújdoudnes děti.

Jsi strom do kosmu od věk& do věkri štípenf
a elektrické vfboje jsou tvoje vfdechy,
jsi zrno rozsévačemvrženédo tmy a na bňeh dalekf'
jak noc je let tv&j a je plnf rozmaru a prorněny.

A zatímco děla lijí lotňi-zbrojaňi,
matka již neživédítě kolébá,
a až nám dcery roztrhá zítra muničnífabrika'
jejich metresy se rozvalí na hedvábnémpolštáňi:
a děti, naše děti mrou v hadrech bez chleba.
Pro dfrn a požár,pro mraky sírnépŤed vfbuchem,
pro bleskú kÍíženía signály tajernnfch vln
již neděle celé slunce rreviděti:
a až vyjde a záfi svou probije zahoustlfm vzduchem,
oblije pěstičky ohryzléa nadutá bŤíškazemŤelfch dětí.

z'ern'é

Jsi bohyně a víla a kněžka jsi šílená
a vždyještě těkavfm zrakem hledáš oltáŤsvrij
a v červáncíchmáš pro hry své divokou slfij,
když do mlhy nadhvězdnésmáěíšsvá olympská kolena.
A pŤecjsi nejmilejšíbožídceŤnevinná, rozsévač
tě chtěl mít krásnou jako svrij směv a hroznou jak bouÍi svfch Ťas,
pÍes tebe voda moŤíodplfvá a spadá ti jak vlas
na šíji královskou a do snŮ ještě zní ti její pláč.
A hvězdy v noci zazvonírosou o tvfch stromúlistoví
a červánk&nach ti pelem lehá na víěkách.
PŤed tebou člověk v kolena poklesá, jímá ho strach,
co lesy tvéšumíz svych hloubek, zda tváÍ tvou mu dopoví.
Já nejsem víc než zhas|f svit a prysklá bublina,
jen mrtvf bod ve proudu tvéhoodvěkéhopramene _
než dopíšiten Ťádek,možnože v vteŤiněztracené
v nic se propadnu,věc, na niž se sotva vzpomíná...
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Tys zrno magnetickévšak vrženéčas&do brázdy
a den co den mocnějšíz tebe š|eházáÍ,
má ruka pňed tebou si víc a víc zastíráv děsu tváŤ
a v stranípokorně čeká na ten den své mzdy,

SÚarému měsÚu z m'6ho mládí

kdy z bokútvfch i steherrti vyšlehnechvěníbouňlivé
a setba časúbudoucích se v lťrnětvémuž hr-re
a jásot světa vykoupenéhoporazí vás i mne
pod tebe, pod tebe, ty svatéhoducha vášnivf pŤílive.
Těch strání s révou,co tečeaž do ulic
a mísíse tu s vúnífialek!
co ukrfvají soch tvfch líc!
Těch bŤečéan&,
Těch modrfch kopcťr!A jak tančído dálek!
Kdykoli tebou jsem šel, vždycky tam za rohem
svéštěstíže potkám,jsem snil.
A vždyjá chvěl se jiného života zásahem
a vždycky žár mi proběhl pletivem žil.
Dnes tebou starf se belhá poutník a poustevník,
sčítatelzrazenfch nocí a dnŮ,
jenž vážil všehozrod, zánik i vznik
na váze rozpadlfch pňáníi sn&.
Teď jeden má jen: rád by, aby tvé ulice duněly
pod krokem koní a skfipotem děl,
by hlahol věkfi se probudil, šlehl rnu do cely
a Svobodu náměstím tvfm jíti by zŤeI,
Svobodu mladou a červánkemzardělou,
lví oči hněvivédo bleskri hoÍící,
s pŤílbouna hlavě a na ní se světla hrou
a mládí našehoranf pel na líci...
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Tu vínetnz révy,jíž se kadeŤil v máji tv&j vinohrad,
by pňipil všemu,co v tobě zas rozkvétá,
a jedinfm douškemvypil by a s risměvetn,rád,
co v tobě krásy a sí|y uzrá|o za |éta.

Svědek

A poraženk zemi, v dálce by utušil ohromnf proud,
ostrovy hesperskéve vodách schované,
ten vťrního omámí snad, na |Íce zaěne rnu dout
a všehozapomněnímu do duše pňivane.
Já po životakraji spíšjsem prošel nežli jeho stŤedem
a spíšnež okruh změÍil jeho lem,
spíšstín nežživota spíšdivák v těle bledém
já šlapal yaéi zrazenou a sirou zem.
Já podlostíjsem vašich všecky Ťádky sčítal
a svědek vašich poníženíbyl,
já odmítal,co podplatnf mi risměv nabíze|a skytal,
já pošlapan! a zmarněnf vámi pyl
jsem sbíral. To klam: ne samolibostješitriá a chladná
mně k pomstě nabrousila zbra :.
Búh ve mně trestal váS, ne, nebyla zde zrada žádná,
mne zbrojil svatf hněv a chtěl svou dař.
Já čela svéhopŤedmocnfmi neponížil,
já chuďasa jsem miloval, on drah byl mi.
Já lidskost vámi deptanoujsem pŤírniljen a vfšil
a jídal rád chléb chudoby a tmy.
Vy báli jste se mrrejak svéhokata a jak svéhosoudce
a já jen někdo byl, kdo vydá svědectví.
Vy pomluvy jste na rnne vymfšleli lhouce
a záštívaše rostlo. koŤenzlÝ.

Vy v šláŤjste pokryteckf halili své hadí tváňe
a zalhali ten lásky lidské div:
váš plamen byl a prospěch z něho, jeho svit a záÍe,
mfij pal' z néhožbyl živ.

Yěrnf

sloup ehrámornf

To v poušti bylo. Chrám zboíen,jen sloupy zťrstaly
a stouply si na trávy tesknf lem.
písní
uspával šum moŤepomalf,
Je
je omžívalvítr svym slanfm polibkem.
Je velbloud nerušil zpěvem svfch rolniček,
ni kŤik hrdelnf, jak jej kloktal beduín.
Vstávaly a hasly rody, spal a hÍímalčasu vztek,
po prapradědu otec tu vládl i syn.
Sloup jeden slunce vzbudilo, tak ukrutnf byl jeho žár,
i vzepjal paže,nésti chtěl svrij architráv,
leě spustil je hned: nad ním jen trochu j" p*.,
a pod ním pár nahoŤklfch trav.
I usnul znova. Až jednou v noci vzbudil jej mráz:
nebesa nad ním krov jedinf zdoutnalf.
A v rižasupoklek a Bohu se poklonil vráz.
Cas tek dál, Iečnetkly se ho již jeho pŤívaly.
Vyřat z nich, ve věčnostzíra|on napoŤád
okem, v němžjitra risvit se tÍás,
v tanečníkajednoho proměněn z nebeskfch Ťad,
co nesou klenbu démantnoui její pás.

Prosba

ilI|adf

Co včerak nebi trčelo,je dnes jen rumu hromádka,
jsou sutiny, kde včera chrámy byly, brány, hrady.
Zavanu| smrti dech, a jejich památka
je míĎ než popel na zemi a mlha nad vfvratí
a zhrda jimi ledva rozkrabatí
ret mladf.

Já vyšelz času,leč věěnostichci se dochodit,
jdu tmou, leč bleskem světla chci bft poražen,
jdu slujemi a podkopy, leč na vrcholcích sosen svit
chci viděti se rdít.

Ó d"1, bych pevně stál v tom světě, kde se všecko kolísá a Ťítí
sloup, kterf nese tvéhonebe klenutí,
jej možnorozdrtit, jej není možnopodvrátiti,
jej pokleknout jen láska k tobě pÍinutí.

pouÚník

Já nechci spáti v klíně žen,
já větrúmnebeskfm jsem chtěl svou hlavu dát,
by zcuchaly ji. Mne ženevelkf časťrchvat
a v kroku mémzní všecky horskébystŤiny,
ty ve mně magneticky slily se v proud jedinf.
Nepokoj světa ve mně je, let země v prostoru,
vfboje krve všech mladfch národ& a větru i slunce svár.
Jsem mladfch dravcri nedočkavf dráp i spár,
budoucno s pŤítomností
ve sporu.
Proto mťrjkrok ritok a dech mťrjsněhu vánice
a smrt ne cíl, jen v kŤižovatcepŤestupnástanice.

2g8

Pohled

vzhťrru

Tma z dolin valí se a zoufale v ní tonou sosny.
KeŤ každf dfmá mhou a nikde světlf pablesk rosnf.
Jak stožárytěch lodí ztonulfch, jež pad|y vodám ke dnu,
jsou jedle teď: mráz běžípo nich jako v lednu.
Chlad plazí se už po zemi a ona rychle stydrre
a odevšadse ze tmy blfští vlčíoči slídné.
Je zrak tvfij ve tmách udušen a v hrrize zajat!,
a smrt a zmar je, co se ti teď věsí na paty.
Ne! Vzmuž se! Vypni hruď a hlavu zvraé
a zahleď se jen tiše nebeskou na souvraé.
Jen vyviř duši svou ze sítétemnfch hluchfch cest
a uvidíš tam záťthvězdnou drríti se a kvést.
K ní pjali se a v ní se vždycky koupali
i stromúvrcholy, i člověk,jenž se rozpjal do šíŤea do dáli.
Snad zajatec jsi: ale ne tmy, nfbrž hvězd.

T.,ranénf pramen

Jak podivně sípeš,když se vylévášdo mechu
do svitu měsíce,tam dole na mfti!
V tvfch krŮpějí tajemnémrozdechu
chvílemi cos jak duha se na travách rozsvítí,
záhrobní duha' sen nebo pÍelud. V kapradí
chvíli se tŤeseněco jak píseř rozbitá, zakvíIí,
jako by stŤepyripěly. Ty víš,noc nezradí
ten náŤek tvťrjjíkavf, pláě dlouhf a zavi|f.
Je pŮlnoc a z většíchhloubek vrou prameny.
Teď láska světem jde, na kŤídlechvynésti
chtěla by svět nebo jej obejmouti rameny.
A ty ji chceš zpívat.Ale jenom své neštěstí
naŤíkatmŮžešstr}ranfm rytmem: ret zraněnf
a hrdlo proffznuté i vyrážku neÍesti.

trak za Úebou?

Ten d&m, kde zernŤelas,je rozboŤerr
a vykácena zahrada, do nížisi chodila.
Když tudy jdu, rnněje, jak v sen
bych padl a voda mne těžká pňikryla.
To město, kde žilas, se rozpadlo, červivf druh,
jen vítr,jen déšé
se po něm prohání;
zavÍela voda, zavÍe|se za tebou vzduch
a bez echa po tobě volání.
Je jen tvrij hrob: kámen' ticho a mráz.
I kahan u něho zhas: nedolili oleie.
Zde starrul čas,zde člověk ma bod a má hráz,
odtud jdou, bez tvaru, času,do věčnakoleie.

S nowjrn iarem

Jak rozrost se zatímživot!Jakf je temnf a hustf!
Zkošatěly koruny stromú,platany, stÍemchyi jilmy'
delšíjsou letorosty,větve zhoustly a vypryskla smola
bohatší,slznějšízase nežloni'
A v mftirrách tráva je vysoká, k bokťrmšlehá až dívkám,
tenkfmi jazyky svfmi lížejim dlaně,
které toužís jinfmi splétatse v tanečnímkole.
A té páry u nozder koní! Jak je ta teplá!
Těch oěí, srnolencri lesklfch, vsazenych do těsta tváÍí!
A novéděti zdvihají k tobě zdivené zraky,
pokolení dorostla nová a v jejich tváŤích
na néžodpověď nemáš.
se otázky rozžilry,
A večery jindy tak družné,jako by z mraznéjších,
ustydlé, dfchaly hlubin a zmrazi|y hvězdy.
odcizil se ti život,nebo tys odrostljemu?
Hlubší šumíproud mezi tebou a věcmi:
životu cizí, pilíí, trčíšuprostŤedmrazivé ňeky,
která stoupá a stoupá, bÍemenanová na své vysoképleci,
a bubliny její z většíchhlubin a s kalrrějšípěnou
se o tebe lámou a bezhlase tŤíští.
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A hluchoněmf se po placech vlečeš,na postrach lidem,
a dohovoÍitse s nimi nem&žešani,
jen znameními dáti se poznat,
a brzy snad budešjen pŤedsebou varovat bližní
klapačkou malomocného.
A tak sám v lesích hlubokfch doutrráš
a z vnitra se trávíšnesdílnfm žárem,
vyhnanec samoty,ticha,
tajemnf souputníkpťrlnočních
nebes,
zatímco bubriují k litokúm novfm zm|azenéhnáty
a Íanfáry troubí kov slunečnf, mladf a novf,
pÍi|oženyk jara větrnfrn ristrim.

PĚísÚav troseěnf

Sem, do stržeté,se nebe propadlo, kdy nevím,
je dávno tomu, snad pŤedvěky již, snad věera teprv,
pŤijakéms podsvětnémto bylo kataklyzmě.
Jako když prfitržmračendo ridolí padá
a vody odtécnemohou, balvany zahrazené.
na všernleží:
A modro jeho roztŤíštěné
je modrá tráva tu, jsou keŤe,je modrf pralnen,
co ze skály se Ťinea zpívájen o málo hlasněj
rrežcikáda ona tamhle v tom houští
teď schnoucímjiž a balzamicky vonném...
Zde modro jeho ležía zrcadlem je samo sobě.
Bez hnutí vše do něho vrfistá a v něm trne.
jak by je budoucnu podati mělo
v téjeho p6ze nejkrásnější,nejvícejeho,
hmyz do jantaru medovérakve uzavŤerrf.
A ticho. Častečejen, tep jeho neznatelnětiká,
tak slabě, jak by byl chorf. A pňece věci
zde ohlodává, srdce tvoje podrfvá ti v hrudi,
tvou pamět, tvou obraznost,sílu tvou ti oddrobuje,
aniž víšo tom, aniž to jen tušíš...po atomech.
A jazyk jeho jako každá voda dŤímotnfje
a slova lichotná, v lítostistínu,ti rád šeptá:
lhostejnf obsahjich a melodie všecko...
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MrÚwf básník

A víšto hned: zde něco ztroskotalo,
snad věčnaslib' snad věno nekonečna.
A ztroskotánísladkf zá|iv, tak mimo čas a prostor,
i mimo pamět, i rozum, soudnost lidí,
je zde pŤístavsn trosečnfch,ikarsky roz|ámanfch,
zežeh|fchv ohni věr, setkání promeškanfch.
Krev ze ži| ti zde tiše odkapává
a nevíšo tom ani:
tak v jedno s pralnene crkotem to splfvá,
pŤikrytopurpurnfm stínem západu a zapomrrění.

Pad uštván vámi, z ruky vysmeklo se varyto.
Zde |ežína bňehu vod černavfch a hlavu vrytu v sítí:
je dozpíváno,dotouženo,
dosněnoi dožito.
Teď sfček zpívá mu, bludička v tňasaviskusvítí.

Na vahách vúrrípúlnočníchteď vážíšvšecko,
co bylo a co není,
a miluješjen, co vúně unesou a větry ranní ztratí
a červánkyvečerv studenérose najdou...

A na tváŤi zŤímstopy bláta vašehoi vašich slin,
ění risměv dásní vfšklebnfch v nicotu zahryz|y,
ten hoŤíz bahna krvavě a svítíze sítin,
ten' věčnemtknut, vás děsí víc nežďábla kly.

A chápeš již: za branou tich až tvoje hudba leží
jak za devátfm moňemIndie tvoje,
království ztracené,odkud jsi dávno kdys vyšel,
jak krása za bolestí, za smrtí mír a pokoj.

To škleb lva mrtvého,jehožse bojí ještě šakali,
ten bodá ještě z bláta, jež jste na něj nakupili'
ten marně byste zalhávali, marně uspali
své svědomí,ten kámen prosvítí,ten zahoňíi zpod mohyly.

A tiše,poklidnf a zkonejšenf
zrak proti slunci si dlaní pŤicláněje,
teď vidíšlidskf svět celf krou hlodarroua roztÍíštěnou,
i modravévšehov nicotu roztávání.

To básníkriv smích vítězny a |uze hrozící,
nad pozoun biesknf je, jak katŮv mečje ostrf,
jej anděl každf ponese v den soudnf na|íci,
jím smát se budou z popravišévšech mučedníkfikostry.

I

I

Alhrozíjen! A zmrazísmích na podlfch rtech a stavípomyje
chval lacirrfch a hrŮzou dfchne v ješitnf tlach nedoch&dčat.
Aé ohrozí sen janka i troupa vzdech, děs aézvěstuje
dnŮ budoucích,jež ve tmě prorockézÍína lavinu vzrŮstat.
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SÚaré věže a brány

A pod hvězdami, do nebe vrostléa v něm ztonulé,
vy lvice k skoku do tmy zchystané,
strnule,
své hŤbetyzježené,zrak pŤimhouÍen1f
až slovo soudu věčnostpŤivane,
vy čekáte.A na luzu padnout pak a ji rozšlapat,
rod mrzkf pobít,jenž se vplížil do svatyĎ!
u božíchvrat
A sednout tiše pak, 6 sfingy kŤeséanské,
jeho očištěnou
síř...
a stŤežit

Nad města změé,nad chrám a zahrad,zeď a ulic svár
jste vyrostly a stín váš sám vás ohrozil.
Jsou, již ve vás zÍí jen zdivo, oblouk, barvy a spleéčar,
já ve vás slyšímsrdce bít a bouŤižil.
Jste sám šrám a sám sek, i risměv váš je zšav|ován,
jak tváŤepŤedkrimfch jste zjizveny,
já veěer do rúžírozkvétatvidím tisíc vašichrarr...
Yy záÍe věkťrpohaslfch, vy smrti ozvěny,
jste rébusjizev jeder-rjedinf, jste věnec trnov
a v noci na vás planou mučedníkúkoruny.
Jich smyslu nikdo nenašel,jich smyslu nikdo nepoví,
svit hvězd jen pršío pfilnoci na runy
a čtejich znak. Vy krásy a smrti pŤetesknésignály,
na kňižovatkyvěkri vržené,
vy pastfňesnad čekáte,vy zahleděnéčasťr
do dáli,
jenž stádce sjednocenédom& pŤižene?
Svfm stínem na vás litočía bije vás mdlé doby mátoha,
sliz nrěsta,lež a kal várn tŤíští
o boky.
Vy tišestojíte:tak stojíten, kdo složil rra Boha
svou celou pÍi, svá práva i své nároky.

30B Y kryptě

Je ticho zde, sem zvenčíslabf vzdech jen stěžízayane,
ni práškem nepohne, bez echa umírá.
Sum vzdálenf zde ihned pohasne jak pŤísvitdne,
zde hrob, zde v zvuk i ve světlo je nevíra.
A pňec! Drres pňíliv hlaholnf se pŤestoprodral Serrl;""
Je v městě jásot, je slávy bakchanál
a tolik vfstŤelfi a vfbuchú a tan) až hnula by se zem,
až pad by ten, kdo posud pevně stál.
Ti mrtví,co tu |eží,na prach i hrom děl jsou citliví:
když v bitvách hŤměla,s pohrdoujim čelili.
jich čijeje jak vťrnípŤílivy
Teď ze sna budíje, chŤípí
jich,
jak
je,
je
a risměv
vítá
spanilf.
A mrtví z rakví tyčíse a vzpínajíhruď kostlivčí
a vášnížhavourozkvetájim shnilá líc...
Leč vteiina! a od zubŮ dech zhrdy zdvihne Se a zasyěí
na hanbu, jež tam se zdymá bez hranic,
na podlost bez studu, velkosti parodii frivolní,
jež slizem špinavfm tam všeckoulila,
na bahrra potopu, už ani hroty věžíneč,ní
z ní,
na džungli,jež neví,co hruď je zmuži|á.

A mrtví slouchají,pak od hlavy se k patě zachvéjí
a sesujíse prachu do hlubin:
tak rozpadá se na mrtvole krále brokát zpuchÍely,
tak velkost dvakrát umírá a k stínu lehá stín.
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poslední

PasÚfňko mrÚvfeh let...

Ty s chrámem zboŤenfm,se sloupy puklfmi, mé pŤedhoňí,
jež kleneš od nebe až k zemi most,
jak rád bych zrak svťrjs tebe sřal, jej těkat nechal po moÍi
a zváží|tak okovenr skelnfm skutečnost!

PastfŤko mrtvfch let a snti, jež pásalas tam v dolí,
v klínu těch svahri a těch skal,
a mráz se bijí na poli:
tvou píseř vítr odnes a déšé
je mrtev, kdo ji tehdy poslouchal.

A zatímcodní pal, sliz nocí, vedra ritoky
i popel dní by stín zde pŤernítal,
tam nebes světlo by se z mrakú stržesmálo potoky
a slář by pěstí bila v čelaskal.

Já zby| jsem jen a chodím tu, zrak vrytf do země,
a hledám, co odpadlo z tvéhokužele.
Tys pŤedlav smíchu jim, tys rnilovala je, ne mne:
já sbírám vlákno odlétléa zpuchŤelé.

Ó ay*y marnévzpomínekminulfch, hned už rozváté,
já k snění šílenémuteď nit navlékám:
vás rád bych zachytil v vteŤinuposlední;vy poznáte,
že do rubáše vás iiž tkám.
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již tyé oči teskné,do světla pŤimhouňené,
Já nespatŤím
v nichž chránila se krfipěj tmy,
ty oči neklidné a na rozvídkách,odkud se zas bouŤežene,
tváŤrozkvetlou rty lačnfmi.
Já vidímjedno jen: do nekonečnacesta pustá běží
a na ní v mrazu uzlík těla složenf.
Jej odvrh kdos, jemuž byl těžkÍ.Bílf; jak když snéží,
jen krví vyšity dvě na něm písmeny.

Pobídka

...A vezmi ruku mou a pobídni mne v chvat,
m&j princi: vyjděme rychle a kradí.
At zrak náš o mrtvo|y nezavadí;
at nezÍímto, co plálo a co jsem miloval,
stydnouta vychladat
Časněji zemÍítnež druzí,
odejítvčas,
v tom všeckovždyckyje.
Kdo víno pil,
aénikdy se netkne patokfi, pÍezírápomyje.
Já na olympu seděl, žil s bohy pŤi kvasu,
ret smáčel v nektaru, já bil se o krásu;
mne mezi vepŤeneklaď, ni hadry špínu,pastuchy:
6 velikf, 6 stozáÍn!,6 stoduchf!

x
x
x

NeičešÚější ÍalenÚ

,,Nechať mrtuí pohŤbíuají mrtxé.,,

Největšístarostíza každédoby
jsou, budou u nás pohŤbyi hroby.
Zaživa pňedmětembyls podlosti, z|oby,
po smrti - jaké tu zázraky, divy|.
Nežasni! Ze všechtalentri pompe-funěbre
nejvíc se v Čechách vyplácí, nLjvíceživí.
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Znaií se
Zaonaísklm

Potiže s hodnoÚami
m'ed'iokrit m

Dnes i buže domníad se, že je zrcadbm.

Vaše nesmysly prf malé,
mé pÚ proti tomu rreskonalé.
Pravdu jakous máte, muži kožení.
Ániž víte, v hlavě se vánr občasrozední:
v dobrém,ve zlém- ve všem prostňední!

Jsou slova, Pňehledrivjež dráždísluch:
hodnota,kultura a takéduch.
o světle nerad slepec slfchá,
a pŤed syslem o ptácích zticha|.
Tak hodnoty.Kdo vúbec v Čechách něco ví,
co Chalupnf mu dŤívenepoví?
Hodnoty. A ,,Umwertungaller Werte"?
To Chalupnéhoopisuješ,hloupf čerte!
Múj pŤíteli,pro tebe radu rnátn:
Uniknout toužíščeskfm sprostotám?
Piš za ,,hodnotu..všudeklidně ,,b|áto,,,
a jist buď, PÍehledzatleská ti za to.
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Karlu
El$arÚu
Sokolovi,
auÚorovi'oduehového55
fejeÚonu

Nápis

Synu, k radě mojí nebuď hluchf,
rrapni pŤejemnf svrij sluch:
na pokoji nechej duchy,
pokavad ti schází duch.

Ten pytel zmítá p se pŤeceživotem:
vŤeprf cos, kypí, šumív něm,
tak áušuje se aspoií soused Šlem.
Však nápis uklidní tě brzy:
,'Karnelskf Jan.. čtešna té tvtzi
a ,,obchod uhlím..pod tím zabíIeny.
Buď klidnf: mluvívá již nitro věcí jmeny.
obchody uhlírn teď prf upadají,
však časopisyšance mít se zdají.
Věc hlavní pytel: vždycky nalezne se brak,
jenž do něj vecpe se a vyplní jej tak;
a po jinfch téžzáhy opiěit se umí,
i prskat, sípat, spílat, tŤáskatnadrozumy.
Buď kliden: s tisměvem píihlížejchlapčímhrám:
pŤetrženáfirma - starf prázdnf pod ní krám.
,,Kamelskf Jan",
ten pŤedváIkou byl pÍec již vyprodán!

na Národ
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tr(arikaÚurisÚovi

A. HofftrreisÚrovi

,,Hold

SvěÚla Praze.s

cln

Chudla neroztrhateln!
d Ia Lumír a osuěta

ch literárních

koženek

Hněváte se na mne' milf brachu, velice,
že tak rychle trhám kabát, šaty,časopisy,stŤevíce?
Že rád mám stále novémanžetvi listv?
DobieJi se pamatuji, Tvorba, to je pnívě tŤístf;
jejž jsem za|oži|.Šatydvacatery sám
a pět listú ročněaspoř utahám.
A nic odpornějšíhomně není nežli literární koženky'
jež se dědí púl století,ty ctné staŤenky.
NeboévěŤte,puch v nich důívá se náramnf,
a když číslovyjde, nos si ucpu aspoř na tŤi dny.

Praze.
Světlo pÍišlo,,holdovati.o.)
Ale Praha, zadkem k němu obrácena,
vzdychla:
Jaká blbá scéna!
Jen aby to nepoškodilomé saze!
Ach mé drahé saze!
Ach mé saze,
saze, saze,
saze!
K světlu běžela bych naze,
ale pňec drres nutna,
ne-li sukně, košile neb kutna,
aspoií kosmetika.
Po ní srdce rnoje tiká:
A to jsou mé drahésaze,
ach mé saze,
saze) saze)
saze!

\ Slyším.ti tato slouo, nuím uždycky dojetn, že ten, hdo ho užil, má škrkaaky nebo tasemnla.
kasa nho pitotnéha boucharolukého slna qool n ue mně tuto osociaci, ]tterou nic
nedouedc disociot:ot.

324 Má poslední

zkušenosÚ

Hlavu pošimralsmu trochu:
na rozum a srdce dotaz
zaÍídi|jsi, pošetilf hochu.
'L|e zvíÍe,věrno sobě
_ svědek zÍe|to očitf odpovídástále zadkem jen a kopyty.

dr. KramáĚe
Jeremiáda
uměním českfm
moderním
nad

Ó 1"..'^, jerum, jerum,
quae mutatnina rerum!
Jak umění dnes zkáze propadlo,
to strašnéje a málem by se vypsat nedalo.
Jen rozum, hmota, vfpočet a macha virtu zní
se na tě odvšadrozšklebía ovšemzáhy dozní,
aniž se srdce tvéhotkla. Té Sodomy
snéstSlovan nemriže.Národní pohromy
v tom vidí politik. A továrník a Slovan
se z hloubi dušerdí,
když plátno moderníjen uvidí,
a panenskf svúj špatnězaměstnanf cit
do novinovych protestrihned spěchá vlít...
Ó i"..,-' jerurn, jerum,
quae mutamina rerum!
Jak jinak bylo kdys! U prádla pÍistih oldŤich Boženu,
to statná byla dívka, toždobrfch českfch koŤen&,
i lftko' prs téžodhalenf tomu rrasvědčují:
hrred věděls co a jak: a cit hned v tobě bují.
A Lešetínskf kováÍ rozkroěen' své hroudy pán,
vojákrim čelil, celému snad regimentu:
hned pochopils a slzí vyplakat mohs celf džbán
či několik. ach. centri.
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Á.dnes? Jak uplatnit se mohou šnuptychle,
když malíŤobraz pečejak auto neb ajroplán
a komponuje do válce, do koule, ao uy"t't"l

',Karel

Capek

tlnezi detekÚivy65

Ó 1",u,,,,jerum, jerum,
quae mutamina rerum!
Jak s chutí se podruhépovečeŤí'
když pŤedtímcit, jak náIeží,ti srdce zěeÍí...
Ještě že máme toho Medka,
statnéhostarodružiníka,plukovníka, oficíra.
Jdeš do divadla, nu' a hnedka
ti šátek s očívláhu stírá:
jak dobŤeobčasdělá ti ta tekutina
čírá|.
Však jinak, bože,kam se poděl slovanskf cit čistf,
když básníci, 6.že|,jsousloro všichni komunistyi!
Jak
pak obchod bavlněnf, plateniákf,
-vzkvéta,T!ž'
když k vlasti lidé cit jen mají platonickf?
Ó.i".u-, jerum, jerum,
quae mutamina rerum!

,,Jsou u n s spisouatelé..., kteíí 1tfipomínají slepé tittÍn1,.
Karel Capek m d,eset očí. Zabloudění jest xylau,čeno.,,
F. Peroutka

Máš deset oěí,
génia,vtip, vkus, slávu, um
a pracuješstrašlivodo hloubky...
Jerr to mi Ťekni,
aénejsem éululum:
Nač je ti ještě tŤeba_ Peroutky?
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nlll".g..dvou podílníkťio auÚora a čÚenáÍe,
v Pňíběhu na pokračování
v Národním osvobození

žtuw Úisk

Autor (trochunedoslfchavf): Řek jste: hašé?
CtenáŤ:Ne, já mínil: nastavenákaše.
Autor: Inu, já vím: hloupé,
ale _ naše.

obálka už o tom šeptá,
obsah o tom zpívá.
Pochop pňec:tam, odkud vane puch,
fialka se někde skromně skrfvá.
Ž|utf papír,žlutf duch.

330 V nároďě

filologťl

Nežli Fausta napsat
je ho pŤeložit.Rozhodně.
vděčnější
\ětšíjsou tu potlesku a slávy,
většípoklon, většípenézžné.
Protož,synu, svrbí-li tě dlaii,
Fausta novéhonám nepiš.
Radši počkej nař,
až ho u sousedfi někdo napíše.
A pak k dílu! Capisce?

,PÍi

sklenee

vína66

Z vína,zvláště toho slabšího,
stojíli nějakouchvíli,
snadno zbfvá ocet.
Pane múj,v tom se snad rreomflí,
kdo tvou knihu pročet.

332

,,Citt..

a ěin

Činaňiči čířané
nebo piíštíčinovníci?
Vyrábějí samévelké činyjen
s pŤeukrutněvážnou|ící.
Že jsou pňíliščinči?
Nu, co škodí?
Jsou pŤíznivcivlivní, rádi nemají
to' co pňílišňinčí.

Nebezpečné sousedsÚví

Do Bohnic mne posílá pan Machar.
Milf bože' to je iiáká satira!
Tlustá jako poleno! Vtipná jak chachar!
Hrot však do Něho-\ se zadírá:
chudák, zapomněl, že ze StŤešovic
bIížje tam, než co bys hodil stŤevíc.
Jedrra ce|a prázdná je tam, v ní pár lavic:
bezpečněv ní bude schován
starf megaloman.

1 Velikáši á, Ia Vilétn II. oblibují si aelká písmena; pouolme to tedy i nošemugenerálo
a básníkai na perui.
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Ceská

liÚerární

(ale mnhla by to bjt také: česk politick
sp ole čensko -klubistickd atd. )

Kamarádi z mokrf čtvrtě,
zap|aépánbu, žejsme se tak sešli,
zaplat pánbu, žejsme se tak našli,
jak jsme rádi, kamarádi,
máme chlívek, žejsme se tak našli.
Máme chlívek, na ocásek
dáme my si mašli,
máme chlívek, žejsme se tam vešli,
všichnivešli.
Prasátkn jsme zpťrsobrráa stoudná:
stejnf rypák, stejná štětka,
v korejtku to hezky šplouná,
ba jo, šplouná,
a pomyje dávno nejsou u dna.
Stejnéslunce, stejnf chládek,
aéžije múj kamarádek,
stejnf rozum stejně sluší:
věŤte,kmotŤe,věŤte,tetka:
suině je ten, na mou duši,
kdo vypadne z vrátek,
ba jo, z vrátek.

, aěd,eck .

Kdo vypadne z vrátek,
cestu nenajde nazpátek,
suině je to:
pročna hubu nedal on si plátek?
Jo, jo: kdo vypadne z vrátek,
brzy pohÍebnírnu zahrá
ten rráškolovrátek,
ba jo, kolo-,
kolo-, kolo-,
kolovrátek.

336 Podle

Úoho-)

Racionálnf

ehov běsťl

,,Píizn<íte sna'd, pane redaktore, že md ulastní taorba
md x sobě kus běscl. Aspoř Manfred Macmillen nebo
Scarabeus zaucinějí hodně infernem a nelze o nich íici,
že obsalrují početnéprúměrnostL,,
J. Kardsek

,,Ty, pan Vachek brání plodnost...
,,Jakou?Tu od Zoly?"
,'Ne. Svou vlastní...
,,Nu, to je pak jiná. Že ho huba nebolí...

.|

B.rIo napsárw asi píed 4-5 měsíci;ale stdxá se aktu
lní, kdyžp. Vachek začínáxyd'áaat
suésebrané spisy rc 20 srazcích.

x ]. čís.Líterdrních nouin

Prokletá to zem!
Ne a ne rodit démonú!
TožtŤebaje pěstovat.Vem kde vem!
Karásek nabízíje pod cenu:
na kopu jde jich šedesát
a jednoho dá nádavkem.

??7

33B lfušrfiÚy

Tiše, tiše! Pravda' stŤílelose:
Radotín a Duchcov, Košrity.
Tiše, tiše! Žaa"y sten a u"d""hy'
to jsou jenom štacejedné maršruty.

Několik

epigramť|

1. Dal udouin groš
Že néjakf demagog z stŤíbrnaprava,*)
své mladosti trosečník,patokáŤbezzubf,
po tobě slinou plil, jak mu šla od huby?
Buď shovívav!
Vždyéje to vše,co dneska rodíjeho hlava.

StŤílelose dnes; a ?ítra tňebaspŤijdou:
Trenčín,Košice u Š.i.uny.
Cožpak žandár za to mttže,
že mu vběhne psisko do rány?

2. Psi a psi

Tiše, tiše!Aéje puška
o líc dobŤeopňena!
Tiše, tiše: aéje rány dobňeslyšet,
al se z dálek vrátí jednou ozvěna!

Jinde pes, když zuby ztratí,aspoř moěí
na kÍížea na patníky.Ale u nás: jiná finta.
PŤedojemněpo tobě on oči stočí
a na boty ti pŤeoddaněslintá.
3. Nepromokau!
Na. nějakémtom špatnémverši, to ti odpoví
v Cechách dneska každf, má|o zá|eží.
Jen když karakter byls juchtovf
a za vzor m&žešsloužit čs. mládeži.

.'

Pro neod'borní|ry:češtinaruknpisná!
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4. Epištola bratŤím

LiÚerární

jaro

lgB4

K svépotÍeběsi, bratŤí,volte zákoutí,
jak komu páchne nejvonněji.
Pes každf,jak dovede, aéštěká
a močí.Moudréhoto sotva zarmoutí.
Ale poutníky,co do dálavy žene tucha
snu a krásy, a jak jdou kolem vašich oken,
chrarite aspori od pomejí
svéhoducha.

Ze seyeru bouŤejde, z Polsky mrak& jde pr&trž
a z Maďarska ženou se kroupy.
Kdo tohleto nevidíša nemáš strach,
jsi Honza a k tomu nemálo hloupf.
A doma, m&j pane, teprve zle je.
Fašírkavšudea všecko,i v okapech domú:
sto fakult, sto pedelú,děkanri tisíc,
veterináňi i Husova fakulta k tomu.
Ó dornu, mŮj pane, to bude tedka zlé:
zas bude Gajda generál, mžikem
si natáhne lampasy trochu jen o|ez|é
a šavli si uváženad pupíkem.
A Horkf jednou tfdně, bohatfa
fík nám seká, pecky po rrás on hází a šéopky,
rek je on ve válce tužen!,na socany štír,
špíriyon lije po nás celé hned škopky.
Za vá|ky zfackovat chtěl on Štefárrika,
s babami se teď spokojí, nemá-li chlapa.
Když rreplane zrovna' génius aspoii rád bliká,
a čertv nouzi, jak víte,i komáry lapá.
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Už víc jak pŤedrokem Neumann se v PŤítomnosti
políbil s Peroutkou pŤevŤele
velmi:
nu, pffklad snášelivosti,té kŤeséanské
ctnosti,
daly nám tyhle dvě pohanskéšelmy.

Soukromé

nešÚěsÚí se zzarpo'viďáL

Mlasklo to po vlastech v šíŤia dáli,
ozvěnou k horám se nesla ta pŤíkladnápusa,
Prachovskévrátily nám ji pak skály:
rozuměj, kdož nejsi beran anebo husa.
A tak my se tedka sbratŤímevšichni,
svárú a p&tek my zabijem zmije a ěervy.
Múj vrahu, b|ížjen pojď a na mne dfchni,
já vydržím,já mám ty českobratrskénervy.

Jeden hoíec-uje,
druhf žal-ní.
Hoši, hoši,
to jste komunardi skalní?

Neboévěz to, my jsme ty milé dětičky,
co se tak rády hledají ve tmě.
Ne, my nemáme strach, my se jen bojíme
a my jen škemráme:Tati, veď mě!

PŤecevíte,
zákony jsou na to v SSSR tuhé.
Je soukroméneštěstía veŤejnéštěstí.
A to první, hergot sakra,
musíšvždycky dovéstobrátiti v tohle druhé.

Za ruěky vemem se a hajdy, do postflky:
snad ty bouŤkypÍespíme,cinky a blinky,
k sobě se pňitisknem drobnfmi tílky
a ráno budou jen trochu mokréty plínky.
Slezme se v hromádku jako ti švábi!
Sám bít se? K čertus tím! Dnes kolektiv vede.
SvŮj odstín mít, koho to dneska už vábí?
Košile všudejen bílé,čemé,rudé a hnědé.
Chroustúmnoho se letos vylíhlo,
žítbudem v roce my pÍevelmihorkém;
věci se budou dít?... No, já posloužitchtěl jsem zde
jen tímhletímmalinkfm vzorkem.

Tak napŤíklad:
umŤebásník.
Soukroméneštěstí.Ťekrreš.
Ba ne: veÍejnéto štěstí.
Tak se musí dovést
vždycky,kluci, všecko snésti.

344

Oehrana

Úvorťr na lTnnĚení

I)va epigramy

,,Pod'Ie dodatku k paragrufu 78 zákona no ochranu republiky
bude trestrjn uězením od B dn do 3 ntěsíc každf' kdo popouzí
k ndsilnostem, nePí telsklm čin .m nebo ztíštíi protí jednotlixci
proto, že j e stouPe nec dem okratick o-republikdnské
form1, nebo demok rtl t ického žddu Če skoslo uenské republiky..,
Zprríuu z nouin

Nejen republiku, nejen sloupy,
tŤebachránit i latě, i republikány.
Jsou na vymŤení'chudáci; a slabí a hloupí.
Zubr, kivi, blboun, ty pŤíkladybuďte tu dány.

Úspěchy u chrnu dobytká.íském
,,Beneša Blažena jsotL híebec
chot'u...,,
a klisna českého
RežisérBor x obraně saétzl,''aktualizace Shakespeara.

Pokroky děIáme veliké v rase.
Tak anglického plnokrevce
pŤepěstilBor na českéhohÍebce;
ještě že zristal pÍitom sám
(umělecky)to poctivédomácí...

Riziko kritikouo
Varuj se soudit Jarra Čarka:
jirrak po ruce hnedky bláta je kárka.
,,Venkov..je jediná rodina:
hned rozštěkáse celá psí dědina.
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346 l)va

epigramy

2

3,X7

,;T,:;:,:!:.,;:;Tť,!},iÍÍ,,,,",,!!i,iiil}a,,
nic. co by nozted,lo.zahíálo duši,,;.

V ťnodníkuA.árodních listfl
z 2- prosince t.n nuí.tá nris.podepisatele

Kramáž
:,:,:i::::,
;,T:::::::r::of:,",
Jsme tedy jenorn ,,spisovateli,,.
Ještě že rteňek: s odpuštěrrím.
Sakra! Jak je ten prosinec vesel.f!
J a k z a č í n áb á r i r l s k 1 / r nz a f u n ě r l í n i !
Škodu že vás tak vysoko cenírn!
A dát vaše jmérro do uvozovek _ že rte|._
toho já nesvedu. Pro Inne jste stále: KR{MÁŘ.
Do slova, do puntíku a do písmerre'

Karel, kamáí t Aiárod,nícltlistecll
2. prosince t. r.

Vlasterreckésrdce vaše rozehňáti
nedoved z nás rrikdo. ža|.6 ža|!
Ale" brachu. zde i všichrrisvatí
krátcí byli by' jsern v duchu prál.
Z|edově|ésrdce kejklíÍovo
rreprožehne
žádné,ani lidské,
ba ni božíslovo.
Na studerrénohy vynašli už lidé bačkory
ale rra ledovésrdce, všecka práce trrartrá,
trevynalezještěnikdo ani futrál elektrickf,
arri kaInna stáložárrrá.

s4B

l)va

epigramy

Pozontost za pozornost
(4d,. Hoffmeistroui)
To věc lehká rrerrí,bfti kat.
Mnohf za tím vyšel, rád
by: a pňec i v nejzlejšíkarikatuňe
zristal trochu - advokát.
Trochu cbváIí,trochu haní,
trochu koketí a málo zraní,
a pár vtipťrhoní na šririŤe.
Ale sotva zabije:
ne krev, inkoust se zpod pera vylije.
Nerríkdo chce kat:
tnnohémuv tom brání _ advo-kat.
Brora su.udclausk!'
(Jot4'" Machoui)
Sv. václavsky bronz, aémlij, aéMyslbekú,
slirru vrací pornluvačiodpovědí
a ta potom pevně
v tváŤirokúněkolik ti sedí.
Proto pozor!
A rnírni se v své mstě i ve svétnvzteku!

I)va epigramy

Inualidní
Akademik X dnstal cenu za t^elkopěstění
tlastenectxíxe stém celožixotnímdíle xeršu_énl.

Vy se ptáte, zač mu rnetál
byl jest dán?
Inu, za verše to není:
marnésnění
za nic nestojí.
Už je odtroubeno,užje po boji.
A tak jest mu ordrr dárr
za ten vlastenecky buben
stejnf chŤtán.
a za k němu pňiriáIežející
Česká sláua
Nejdňívje to kupka smetí,neňádu,
kterf vychrlili rra tě P.T nepÍátelé;
pes ji mrroží,rošéákv noci směle
do zákoutíleccos uložítam zticha;
politickf blb a literárrrípobuda
z |žía z pitomostísvfch tam leccos takévmíchá_
a tak to svinstvoroste, kypí jako rozhuda.
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A když dosáhne to tak rozměrri Popokatepetlu
a tys zatím zavíel oči světlu'
jednoho dne naráz v letním teplu
spečese to na mramor.
Pomník máš, mťrjsynu, nevíšani jak:
zde máš recept na něj, českf patent,
neomyln! vzor.

Strom bolesÚi
Palruítce R. s.

