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F, X. Šalda

Básně
Souborné vydání

Básněmi Šaldovo literární púsobení začíná,
básné nacházíme i mezi jeho pracemi posled.
ními a s vfjimkou necel ch dvaceti let na pie-
lomu století - kdy vťrbec pŤestal psát beletrii
-jsou stále součástíjeho slovesné tvorby. Tato
poezie, 1ejíž autor patií do generace symbo-
listú, vzniká v letech historicky snad nejmo-
hutnějšího vzmachu českého básnictví, a na
tuto situaci také zietelně reaguje. Zalímco se
napi. Šaldova dramata konformují s aktuál-
ním 1ivojov1fm směŤováním evropského dra-
matu, jeho básně _ i když nezastírají svou do-
bově kultumí pňíslušnost - hledají si nezávis-
Ie osobitou tvái dávajíce tak mimo jiné naje-
vo, že nechtějí bÍt pŤijímány ani jako projev
soutěživosti s momentáIními velikány naší
poezie, a ovšem ani jako díIo jimi ovlivněné
a zastíněné. Jsou povětšinou reakcí na udá-
losti autorova života _ usilujíce pÍitom neu-
stále o to, aby pňesáhly jeho lidskou zvlášt-
nost a nahodilost; jejich symboly a meditace
s sebou nesou zobecřující, v patosu někdy až
odtažité zobrazení existenciálních zápasú člo-
věka - a pňitom se v textu trvale zpŤítomřují
konkrétní a jedinečná data reality společen-
ské či pffrodní. obdobně se v Šaldově poezii
komplementárně vyvažuje i to, že básně, s ni-
miž autor naléhavě oslovuje čtenáŤe, mě|y za
kol také fungovat jako autokomunikát, měly

z básníkova bytí nejen vycházet, ale v něm
též nacházet své určení a smysl. V tom je mož-
ná také pŤíčina toho, že Šalda (kterf vydal jen
jednu knihu básní, bezprostÍedně reagující na
smrt R. Svobodové, Strombolesti,1920) vidi-
telně nesměňoval k shmování své poezie do
knižních celkťr. Pro melantrišskf soubor Spi-
sťr FXŠ pÍipravil posmrtnf vlbor z ní B. Éu-
čík (Noua et Detera,1938), dalším vfborem ji
nově zpŤítomnil M. Cervenka (Niké bezkíídl .
t9B2)' V našem vydání poprvé vychází Šal-
dova poezie v kompletním souboru. Skladby
púvodní a pŤeložené, tištěné i dochované ien
rukopisně byly tu vesměs podrobeny kriti;ké
revizi, která také umožnila zpiítomnit dolože-
nf vfvoj jednotlivfch textri.
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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 zdŤínrlou tiše 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,

jettž v páry lemu, oblak ve srněsici

své světlo l ije v noc tak plnou leta!



] 0 Niké

Jak byci trávy ostré šéavou zpití
se ženou muži bojem slepí k seči,
kde polnic hlahol v štítú tňesku iečí.
kattt v kŤiku divérn, Íevu vše ..  Ťrtí.

Boj, vŤava! Ps& jak v noci děsné vytí
zní |idí kŤik, těl pád, vždy zrrratek větší,
jírn Ares štěká, dáví rnuže v léči,
jírri Pallady se štít a pŤilba nítí.

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

A z ruky jeho, v níž tnoc je a sláva,
teď Niké skočí krásy svojí ve plápolu
a kr'epce stoupá v boje vŤavu dolŮ!

Ěeeké vázc

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

Aé svět se s světfi jinfch 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.

Než v rroci věčné tetnno věk náš shnily
jak vše se zÍítí k rreznáménru cíli,
dej, tvrij ať svit se ke mně. kráso, schflí.

Ó zaÍ mi vždy, at zíín té ve sn clrvíli,
aé v vášni velké, v dívčím oku vzriatétn,
aé pravdou jsi' či sladkfm fantazmatem!



12 Y cirku

Plá slurrce vedretn cirku písek žhavy,
a prach a pára, jež se z rrěho zvedá,
na slonfi hňbety černé, tuhé sedá,
jichž kroky těžké brázdí písek plavf.

Jich těla obrovská a žárem hnědá
a rnučetrá rnuclr děsrrě žrav.Ích davy
jdou cirkem teď v ryhnickém kyvu hlavy
jak vizionli v poušti těla bledá.

Tak jdou, jak jindy chodili pít k zdroji,
kdy plála rroc a lvové v slujích Ťvali
a nrěsíc záŤil, Afriko, v poušé tvoji!

A teď o tobě, Afriko, sní v dáli
a Ťev jich, velikf a rreskorraly,
jak samurn myst ickf 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.



t4 l)ialog AkÚ komedie

V rrěrn satyr nahf líně v tupém leží srrění
a sluncem záÍnfm zpit zrak sivf rnhouií v stínu,
co ruka ke rtu maně dutou klade tňtinu,
z níž t6nfr, ručej zrárla vždy se divě pění.

Vous plavf zcuchán, hlavou v srrivérn zamyšlerrí
mu hyrnnus bouŤnf dosud zvoní ke cti vínu,
co ve strech plát zÍí nyrnfy bílé rra svém klínu
a na rtech cítí ostrf žár jich políberií.

Jak klidrrě ve vzduchu torn lndlérn a parrrérn diírná!
Teď hlava klesla níž, juž v žhoucí vedra tísrri
jej spánek rrezdolrr1f snad v svoje pouta jírná.

Vtolrr stín však dívky kol se rnihrrul strornú tŤíslrí'
a dŤív než nadáš Se' ol1 z houští skočiv v mžiku
se za Irí skokem kŤepkfrn žetre v srníchu ryku...

Tragédie:
Juž ztiš se! Z číše své dám ti drres píti,
rneč vytasím zas 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,
čím sláva boje Ěve, čírn vyje bída,
co srdce strěrríIn těžké v hloubi hlídá,
vše dám ti ráda! Spěj se tím juž zpítl!

Dav:
Nic rrechci z toho, co tvá rnísa hostí!
Nech proroky si své a reky, boje _
vše mdlé a vontté, krérny rnirrulosti.
Mně milejší rrež všechny divy tvoje
je lulnp, jerrž vesele se ve svět dívá,
a poslanec, jerrž lrlavou k všernu kÝvát....



16 PoÚIesk

Jak moňe pr"íboj potlesk ztrí' ryk bouŤrrf davu,
jenž vidět chce ho znoyu) tragédie reka,
a hlučí divě v jeku, bouŤí se a vzteká
jak lev svou zvedající v Ťvaní dutérn hlavu.

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.

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...

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

Fraška

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.

Co škodí tu, že rrěkdy trochu vfše
se r'zedtne kapka v bujném pňekypění? -

PŤec vidíš rád, jak v suverénrrí pyše
své zoubky grizeta na tebe cení!...

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

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



18 Píseů svaÚodušní

Juž nebe bílf šat svfij z par
se sebe vlídně svrhlo vráz _
6 pojďte z prsú jeho pít
ten harmortie svatf jas!

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 harrnonie svatf jas.

Dí hlasú tisíce a pták a květ:
K své zemi vraénre se juž pňece zpět! _
však člověk: Ne, teď k Bohu začnern let!

SoncÚy z |etniho splínu

1. Na promen,ádě

Jdu pěšinou tak asi kolem páté.
KoI všude hustá oblaka jerr prachu
_ však, tnadatn, promerrády naše znáte _

se rníchají a matou v slutrce r.rachu.

Co rrruch a moskytfi všech roje klaté
si kadril tančí volrrě, beze strachu
na ruky rnojí pleti rudě zlaté
a hovor kol zní všedrríclr plnf tlachŮ...

V té chvíli vy snad - vzpomínárn jen rnaně _

si otvíráte okno, v květu srněsi,
jež plaše ku vfchodrií hledí stratrě

v rrádhernou krajirru a horské lesy,
a líně, na prsou květ purpurovf,
tak studujete rn drrí žurrrál rrovy...



2 0 2. Vzpomínka

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

kdy lampy v tmu své světlo |ily zlaté
a v Íece bronzetn vlna hrála sterá,
kdy stance božského čtouc Cautiera
jste žárem bledla touhy vrchovaté?

Zda jako já, již žitím mdlá a |íná,
v svět zÍíte nudy svojí šedou parou'
či k dobrodružstvím lásku majíc starou,

když oblohu noc v samet černf spíná,
s jinfrni verši v stínu jiné lípy
rra jiného své metáte snad šípy?

AnÚická Úra$édie

IIji Ceorgoau

To kárnen do tvé narníňenf hlavy,
jenž rázem vždycky zchromí tě a zkruší,
to lva je Íev, ze sluje parné hluši
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,
skŤek její ohněrn sžehne tě a zdáví.

Nad propast její, v prázdno, jež se ch!|í,
ty skloněn v vteŤin mžiku, v dravé chvíli
ve změti had&, chimér, Erinyí

zvěi bohy, lidi, vesrnír jeden zpilf,
kruh okeanu, slunce fantom bílf
zŤíš na dně, v muce divé jak se svíjí!



2 2 Dvě masky

1. Aias

Ret v slinách žlutfch, oko v krvi slité,
jak tupě kouií se a točí v tmách,
puch stád a rozvíÍeny letem prach

a nervy tvé strašide| drápy zryté!

Jak bfk, provazy do masa až vryté,
much mraky na krku a na brvách,
ty v pÍedtuchy jat náhlou muku, strach,

ke slunci rrozdry zvedáš děsem zpité.

Vše marné, síla, Íev tvrij v srazném ryku|
Jak souzeno ti, v chvíle chrnurnérn mžiku

v klín jámy nahé padáš u vír dravf.

Ó t.yji rruttlosti a usouzení,
já v muk svfch kŤeči, divém otrávení
tvfch ran hnis cítím rnučivf a žravy!

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.

A v lebce tvé pár jen se zhÍeje zmijí

a díra bude hnít, kde oko plane'

a nervy tvoje strhané a sdrarré
ve hrobŮ dusnfch líném puchu shnijí.

Snad v jiném znovu žít zas budeš těle?

Snad hnusu děs tvou v prázdrru zhltí duši?

Vše v stínech jde. T6n, barva zmírá v hluši.

_ Proč kalnf pot rnáš na parném svém čele?
- Slyš, vyje strašidlo, jak nocí kráčí:
Derr pošel juž, tmu jíst teď pojďte, spáěi!



24 Večerní

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

Sr-ríh vrcholú, jež slunce žárern plají,
se vposled zoÍí rÍtí plápolavou,
jež v barvu zvolna plynouc bledě plavou
sta perlí sněžnfch ve své krvi tají.

Z jich oblaku, hle, Venuše teď bílá
na nebes vzlétnouc azurové srázy
vln svojich stÍíbro chvějné v éter b,ází,

co duše tvá, tím prázdna děsem zpilá,
sny marné zÍíc a chirnéry jen všude,
teď nahá ve hvězd moŤe letí rudé!

SvaÚodušní

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

Sta ptákri letí do mrakri,
a zpév a chvat všech oblak&
v tom sladkém tančí soutnraku.

A duše těžké lidí všech
zášé, bolest, trud a hlad a led
se sebe rády svrhnou hned
a s oblaky jdou tančit v spěch.

Sta duší letí do mrak&,
a zpév a chvat všech oblakfi
v tom sladkém tarrčí soumraku.



2 6 Oblaka

T. . .  8 . . .

ve ďne

Vzduch z|at!, krví slunce prosycen .

Jím rnrakúv opálovfch plove tiš
a klesá, chví se, kolíbá' dme vfš

jak chumle pěny...

A v zrak mrij mdlf a v nebe potoPenf
až ku zornici tmavé níž a níž
fantaztnat, vizionťr padá tíž _

fantomy, ženy...

I sním, jak tulak veself a divf,
já v jiném těle, dávrro zt|e|ém již,
kdes v krčmě u moŤe jsem prázdnil číš

a pak - co do oketr vlrr zpěv bil tklivf -

riejkrasší ženu tiskna k sobě bIíž
kfs tanec taněil, bizarní a snivf...

PodsÚaÚa Života

Rond

Je žití podstata jen dfm,
jenž z duše mojí v éter vzletí
a zmizí jak déšé na poupěti
v mžik listem vypit žíznivfrn.

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

Pak páry trachetn modraqfm
se v rytrnu sladkém budu chvěti,
v tmě vlnivé nežke mrrě sletí
tvar novf kňídlem mlhavfrn.
Jet Ziti podstata jen dfm.



2B Naposled!

Pojď, děvče, divokf jen tance let
a vína doušek hlubokf a dlouhf!
Na zdraví holek všech! Dnes naposled _

a zítra?... Marnf sen a lnarné touhy...

Já odejdu, však jinf pŤijde hned,
jak já on bude veself a smělf . . .
Na zdraví hochri všech! Ty dáš mu ret
abrzy toulavf svúj život celf...

Však pňijde parnf den a sžehne květ
a v hrobě sama ležet budeš zticha...
Na zdraví mrtvfch všech! Dnes naposled -

a zítra?.. .  Slyš, jak vítr v tnoÍe dfchá!.. .

Skňeky

Jak balvany, jež s hor se Ťítí
- ten spád a rej! _

v noc chmurnou naše padá vytí _

huhej, huhej!. . .

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

Však z nitra dál to hŤmí a ječí,
tu vzlyk, tam ňev,
jak srdce v těžké rve se seči
kouŤ, slina, krev.

A novf ráz a vfkŤik novf!...
Kam padne jen,
čí ret nám pŤece jednou 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

Ty starf tanci rnystického plnf kvasu,
kdy srdce pod turrikou v tichém chvěrií
tvou pilo harrnonickou, nestnrtelnou krásu,
jak často zŤí tě duše rnoje v snění!

Ty bujnf kordax nejsi v bouňrrém, žhoucím jase,
jerrž durnrrě v srnělérn rád se nese letu,
rri sikirrrris, jenž touhou divou zachvívá se
tváŤ v smíchu luznou maskou halíc světu.

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

Ne, světŮ šéastrrfch syrrrbol ty jsi skvoucí,
kdy klid jirn věčnf vládrrul beze hrází,
kdy člověk ještě neplašil zvěŤ v lesíclr Ťvoucí,
ni rrohou llestoup rra skal zmlklé srázy.

Všech krajin dávnfch duše rnystické a svaté
a horizorrtťr nekonečnfch sláva
v tvé vrině pohňbeny spí v hrobce zIaté,
teď chiméra jirn sladká z hrobu vstává.

Klid moŤí prastarfch a hvězdrifch spících světri,
svit zlraslfch sluncí v tobě plane, hoŤí,
srních bohú, síla starfch idol& i vzlet&,
vše z tebe dfše, v duši rnou se rroŤí.

A tělo v ňastlérn chitonu a gesto ruky,
vše v linii tak čisté' ladné, ryzÍ,
a zpévu, flétrry, cimbáIu a píšéal zvuky
tak tiše jdou a zmírají a mizí.

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

Ó tragédie, sestro velebrrá a svatá,
6 l|uze, rrež zrrikneš plaše v taji,
k rné schyl se duši, tebou aé se zpíti chvátá
a ve svétn zas aÍ' šéastna usne ráji!

V tvúj klid aé vnoňen, ve svatyni jeho trnavou,
v svět ce|y bez touhy zŤe ve svérn žale
aé tvého jenom rytmu slyším nad svou hlavou
zrrít božskou vlnu bez oddechu, stále!



s2 Symfonie

Tvá ruka prŮsvitná kdy v klávesech se lírrě houpá,
vzduch tnoňeIn prochvělf a jemně zlatf
nně zdá se z t6n& syrnfonie tvé že stoupá,
nyrtovfch poupat v&rrí slabě vzíatf,
tvá ruka prŮsvitná kdy v klávesech se líně houpá.

A z moŤe t6nri vfš, hle' noŤí se a stoupá
v rytmickém jasu ostrov v nachu vzítaty,
jejž pŤíboj v|ažnf v parách sytfch jemně koupá'
co světla těžkf proud do ruda zlatf
teď z tnoÍe t rrri vfš, hle, noňí se a stoupá.

Z oblohy čisté, orlfi stádo kde se koupá,
lijákem jisker žhoucích bledě zlatf
se k chrátnu j rrickému v 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 Venuše se koupá,
v purpurrr1f skryta plášé hvězdami z|aty,
z tmy svatyně co zatím myrhy vúně stoupá.

A jako slunce, nad arclripel jež se houpá
a k zerritu déšť světla hází z|aty,
rná láska mrtvá, farrtom bí|f, z hrobky stoupá
a rrad tvé lrudby tak jak vyhní vzítatf
teď jako slutrce rrad arclripe| vráz se houpá.



, n Alpote za

P . J .  B .

Kdy obzor v mlze zlatotkarré jemně splfvá,
u kaple prastaré a zšedlé do lilií
v hedvábu černě mdlém klekáte, zbožné srrivá,
své roucho složeno vždy měkkfch do linií.

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

A nebem rudě stŤíbrnfrn se chvící mlha divá,
hle, hvězd jež prvních svitem bledfm juž se zpíjí,
tajemná hudba sladká z taje Iká a zpívá,
rrižovfm vzduchem extází se vŮně lijí.

Z oblakfi z|atfch extází se vúně lijí,
mystická hudba azurem co lká a zpívá,
vám nad hlavou u kaple zšedlé do lil ií
aridělri bíIfch tlum, jak Vinci snilje, splfvá.

Česká píseĎ

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!

Mha v brázdy lehá zvolna. V kraj kol němf
tak k smrti snruttrá táhne nálada.

Teď list zas jeden k vlhké sprchnul zemi.
A slunce mdlé tak zIěžka zapadá.



36 |)ivadelním žánrŮln Petra Jasmína

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.

Tam tváÍe bídou vyhublé a vpadlé
a vedle hoch jak horská bystňeií lkavá'
pak jas, čím láká a čím vraždí sláva,
a rŮže kvetoucí a riže svadlé.

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

ten soucit jeho hlubokf a lidskf
je opálovou, skvoucí rosou svěží,
jež na motivech jeho prostf ch |eží.

Láska osudu

Byl páže, pověst dí, 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'

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 často na zdraví.

Párr jeho kata vysílal lnu na pozdrav;
ten jitra každého, jak velel dvorsk1f mrav,
stál s chladnou riklonou u nohou jeho postele,
na hrdle šĎ&ru krvavou a hrozbu na čele.

A z rozkazu jej tím vždy ráno ujistí:
,,Snad požádá pán ještě večer koňisti;
to za urážku, spáchanou kdys za vinu
tvou hlavu bujnou srazím ti jak travinu...

,,A dovolíš, že rreopustím tě již celf den;
jsi volnf jinak a jsi zcela svoboden,
jen provázet tě budu jako vlastní stín
na vrchy života i jeho do nižin...



3 B A byli pŤáteli: rád v číš tnu vína nalívá
a v krčmu chodí s ním, kde chasa hemživá,
kde dudy vŤískají a ječí klarinet
a vášeĎ omamnf a žhavy žene květ...

I u mě tak. Má radost z téhož zdroje pramení;
od paty oděn v že|eze až k temerri
to rek kfs pŤede mnou vždy ráno zahude:
Meč tas a k rárrě pŤiprav se: tož d, nous deux!

S ním v boj jdu zouÍaly svrij o sen, svoje o dílo,
jež chce, zrát má-|i, krví by se občas zalilo
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 leží cos jak první sníh...

A vím: dnes nebo zítra, dÍív neb později
mně na šíj vítěznou on stoupne šlépějí'
a vím, meč vjede do hrudi a zastudí...
ret krev, tváŤ zkŤivena, však srdce hoŤí nadějí,

to proto, v chvíli tu že teprv jasno mi,
že rek to je a s lotrem dŤevce nez|omí,
že rytíÍ to, sproséáka kterf neskolí,
že hruď mu musí čelit orlí buď. neb sokolí...

Je večer teď, noc havraní, vše lehlo ke spaní,
jen pramen vzbudil se a rozhovoŤil pod strání,
však v pláč terr, naslouchám, se zlozvuk občas zamísí;
a poznávám: to on je, bdí, meč brousí si...

A možná zítra mha již rozstoupí se do dáli,

a v ruce mrtvé, zať.até smát plod se bude uzráI!,
mrij osud uzrá|y, mé štěstí dlouho ztracené
nade mnou korunu svou pop&lnoční rozklene.



40 PíseĚ ke eÚi horkého dne

Den odchází v své těžké zbro1i,
rinavy, prachu, hněvu na trěm |eží tíha.
Jednomu vrásku vyryl po zlém boji,
mně po srdci však šla dnes meče jeho rfha.

Den odchází a duše naslouchat se učí.
jak hruď tvá popleněná slabě dfše,
jak pohŤebrrě teď vody z jeziu hučí
tvé zrazené a odcizené Ťíše.

Je večer, měsíc poselství svá cudrrá
na hory stydrroucí již píše;
svět celf hloubí se jak bezdná studna,
po horkém drii teď rád se chlad ten dfše.

A život mfij sám kdos teď do vod spouští

t jako mrtvolu jej v hoŤkém písku skládá.
Cas zaplakat a vzpomenouti v lesní houšti,
co duše měla pŤíliš dlouho ráda.

Den odchází. Co pŤines mně? _ Jen nové odcizení:
svět odstrčil ode mne tisíc sáhŮ'
chlad nasil do mne, zlhostejnění
a víc zas rozved mou a ieho dráhu.

Než ne tak, ne tak - pojal z|e bych jeho snahu.

Byl den ten dobrf dělník v službě svého boha

a k nrému hrobu, k pŤísné krásy prahu

lnne donesla dtres obŤí jeho 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 mrtvé city kŤísíc.

A zbožné |íbátn, slzy v horkém zraku,
tvé :mátožné a stydnoucí již ruce
a jihne cosi ve mně, v duše mojí tnraku,
a srdcem tane v poslední a světlé muce...



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 pochytanou záňi.

Ta hlava z těch, jež ruka starfch ryIa v kovu
rreb vňezávala, božstvo, zbožně do kamerre:
cudrrostí rovna hvězdě, básnickému slovu
svou hudbou, v ulici se srněje zasmušené.

Ta hlava, nad luzy jež kalrrou tŤíští
s polibkem krásy cudné na zhrdavém čele
kdys plula ve praporcŮ stínu k popravišti,
i nyrrí ještě zbrojnou záÍí směle
si svítí na své zkamenělé nepňátele.

Rád, parrí, nemíval jsem čítarrkovfch vzorri _
však kouzlern podivrrfm mne provždy jala
ta hlava vaše, pňíslib krásy rra obzoru,
jistota, radost v oku, z níž se síla smála
a jež jak hvězda nad plavcem, tak pevně stála.

Pak život rozved rrás: já s clrmurnou lící,
vy s hlavou vztyčenou jste rozešla se ráda;
a společni nárn byli jenom zákeÍníci
a siné ticho, s hvězd jež popŮlnočních padá,
a boj a puklf štít, meč zbrocenf, a zrada.

A v spánku těžkém jen, jenž dfmem zava|enf,
já sn& svfch v spáleništi, svojí víry u dna

lsem chvilkou svítit zŤel tu hlavu rrad plameny -

iak v hluchf ža|á\ tmící se jak morná studna,

záÍ hvézdy sestupuje, zlnaÍená a cudná.

A pÍešIa léta. Červánek svit vykoupenf

a záhrobně již čistf lije v naši cestu;
jdu vedle vás a vidím jako druhdy, beze ztnény,

sen dávnfch dob se směje v hlavy vaší gestu.

Noc stojí pÍede mnou; jak vítr tma z ní duje

a v touhu dmfchá, jež zde nikdy nevykvetla...
A cítím, noc jak padá, nás že zasnubuje
svou tajemtrou a věčtrou svatbou tmy a světla.



44 Pňiiezi| do Prahy

Paní R ženě Soobodoaé

Již dávno se ztratily rneze, smutn mi porostlé kvítky,
svízelŮ hrozny,jež sirnfmi plameny rrad drolivou clrytly se strání,
slziček zakňiklá bolest, doušky rnateňí laskavě rozrostlé trsy,
do nichž jsern skládával churavou hlavu a horečné skráně.

Též srnolnf sen sosen ve slurrci sněnf na skále šedé
v nevěnrém větru byl dávno již rozvát;
i pěšinek zasrrěn ch nitky, po nichž jsem se zvěŤí chodil,
zlf kdosi za lesy svinul mi v klubko a odnes.

B|ížínt se Praze. Poslední stromy povadlé, Ťídké,
košéátka naděje jakési odrané, zrazené pustě,
pro posměch trechané, churavfm listírn v stydnoucím slunci
teď tŤesou a lítostní podivně oko i srdce.

Vtorn prida již neplodná, ve škvárech zduparrá, pustá
vlaku mi za|eh|a okno vysoko vystÍiklou vlnou
a zrarrila duši: povznes jsem oči. V rnrak dfmu vhalena
surovych bolestí díIna, |ží, podvodri pŤíšerná jakási kvočna,

stÍíz|ivá, syrová, tupá stála tam, zíva|a Praha.
Mráz rrudy a hrrusu sevňel tni srdce a roztŤásl nervv.
zatímco radost odnášel daleko za lesy vítr,
vyprchlou v ni, ztracené teplo a pohňbenou rnladost.

Zas tedy vracítn se v rozryté bojiště osudu svého,

na kterém od let se biju za fantom v bolesti Zrozené krásy,

za se|7 svfch hlubitr, nedostupnf v pfilnočním tichu
jak vzkvétá, a zajínén ještě, voní a|áká a vraždí;

tla trrísto macešské p&dy, kde ozvěrry není
myšlerrkám rnojim, jež padají k zerni, rrevzlétše ani
do pťrle dráhy, stŤelení ptáci; v rnísto vražedtlé všemu,
co nežije v houfech a nebydlí rádo v děrách a jamách.

S nadějí kleslejší nežli kdy jirrdy, unaven, zhoÍklf;
s oštěpem vmetetrftn zezadu zrád,ně, s ranou' krev kterou
uniká zvolna, však jistě, stojím tedy tu znova
na dlažbě cizího lněSta: neb cizí jsme spolu vždycky si byli.

Zas tedy, Íáži se sebe, bydliti s hmyzem a hoŤknout
loudavou válkou s každfm a s všenri? Zas na tvrdém spáti
kamerrí, pÍikryt jen mrazem? K čemu jerr, rci tni, 6 srdce,
S rozutnem cizí jsi vždycky a stále, 6 srdce?

Čr'" tia mi ten? Cizí jeho mi bozi, oltáÍe, u niclrž se modlí...
Těch surovfch tváÍí! Hlav zpleněnfch par'rácťr tupfch
a kupeckfch duší! A očí, které žvfkají líně a zdlouha
své prázdrro, však lačně tak pasou se na cizím hoŤi!

A štítivf odpor tnne jímá, hrrus churavf z toho,
ulicí projít že musím, dotknout se maně snad cizího těla,
bezděčnf herec posměšné bídy, kterou tu věky a věky
sehrává město to na hrobech lepších časri i lidí,
prach jejich rozvát! šlapajíc tupou svou patou.

Dorny tvé staré, stržené míjím' na jejichž drolivém zdivu
čtverečky osmahlé, bytú někdejších stěrry se vzorketn pestrÍm

srněšrrě a vychladle visí, sražená vlaštovčí hnízda,
hllízda i snŮ mfch kdysi, nevědomého mého i dětství,



4 D zaLí|nco motyka 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 rnístě jeho
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 pňístňešek laéovf, z nouze a chvatně jen sbitf,
pod rrím pak na slámě' světlo rrového věku' božské směje se dítě.

I zde jako tatrr scéna je stejrrá. PoboŤen svět jest staqf,
rumiště všude, bezrady stnutek, zatítntrost traprrá 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 l ide?
Národe, tvrij kde je rytíÍ a světec? Novfch rnyslitel Ťádfi,
básrrík a tvrirce? Dárce odvahy nové, novych světitel forem,
kterf by zarríti l Irročál a z prornrzlé hrudi tvé vykrYesal j iskru?

Thk pÍerrrítám na horké dlažbě tvé, tněsto' tŤídarni tvflri i
k dcrrlrovu kráčeje, popel hoňkf kde lrodiny vrší a kupí,
a odpověď prázdrlou ve sluch rni šurní hlučící luzy obrovská škeble.
Pod věží procházím chnturtrou, jejíž jizvy kvetou teď v slurrci

a rl lystickou Ťečí hovor'í cosi marně skrčené chase.
Vtorn strátrě tvé se již na mrre, PetŤírre, smějou laskav;f nr snríchem,
ňeka, rrástroj věrrry, laděnf na píseI.r podsvětnou, zhluboka šurní:
dech pňírody dfchá ve mlle věčnějšírn čírnsi' než každé je hoŤe.

A v chvíli té, gérriern chystané dávrro _ ve Stlech jetrotn ,u\ 
, ,

Dyva

záÍ krásy podivné, duchové z oblak se vyli la \a Zem1

pozlatit .petu t.opute, štíty i stÍechy, na cl]ažbu ulic i šlehla'

zeln Starou a zraze|7o|f mladosti skrápějíc vítretn i rosou.

Večer padal zatítn a tiše. bez hrrěvu, uzavt'en světu,

nad teprrarrri života, rněňe jiclr oddeclr, chvíli jsenr statlul,

a souvislost tajernrrou chápaje r,šeho, sr-ri l jsern o slunci prvtrítrr,

po stnrti mé jež vzejde a polije zerni, ornládlou obětí lnojí.



4 8 Yzpotnínka z vašeho

Po,ní R ženě Saobodoué

rodného kraie

Ve vaší krajině rodné se smrkem' jedlí snoubí se réva;
krev do žil a oheř a odvahu ve zrak lidu ta v!évá.

A k dumám zas zve tě, sny divoké spÍádati učí hned vedle
kosmatá, ztepilá, stožár rra 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 také nikde není však dražší.

Bělavé plameny poledne hází a do polí olrrrěm zde hárá a dfše,
večer pak laskavé stráně schytané teplo vracejí prochladlé líše.

Zatímco v parcích prastarfch lrŤečéan stylovf krripěj vodová smáčí,
bh kŤídlatf v rižÍch tam usnul, Triton a Nepturr se rnračí _

obilí vlní se, tekuté zIato, a vytržené jakoby Ze Sna
směje se nebe; v tu chvíli ti naráz prsa Se stávají těsná.

Horké a parné drri tarn v prúvodu rnívají večery steskem již

ve hvězdy omže|érádo se smrákavé nebe pak rozeklerre; 
posvěcené;

zatímco rosa Se studerrá na hrobech srovnan ch se zemí sráží,
prastarou pověst lid šeptá si, sesedlf na zápraží...

Za Uletlevem von Lilieneron

Srnrt posud lásku naši pŤedbílrá,
žel, básrríku, o tisíc hon&.
Jak rád bych ti byl Ťekl zažíva,
čírn bylo mi tvfch veršú několik _ -

ne ted', po tvém již skonu.

Derr červencovf byl, jak tys jej milovával,
a slunce zápasilo s větrem
o lásku vlhké lrroudy, pŤízeĎ temnfch Sosen'
borovic ztepi|ych i nízkfch klečí,
vln v potoce i travnych na pasece stébel.

A všude život planul, tryskal, vňel a dmul se,
sta zvukri pro radost svou sedlal,
sta v&ní okÍidloval
a rra tisíce rozpoutával vášní _

a z bŤehú' v rrěž byl dlouho odňíkavě tištěn,
teď vstával, vyléval se, slavně bil a šlehal
plarneny svfmi,
až v dlouhfch rytrrrech
vvclrvěl se v odvěk.í éter.



5 0 Však tam' hle, na stráni kamenité,
již s|ézá borovic houf slavnf,
kus nebes temnfch chladnou modňí
v korunách jejich zachytlo se
a mlčelo v nich bezezvukou hloubkou.

Než na lesní já cestu zašel,
kde smolná vtirlě tála milujícím vzduchem
a kŤemen sám a oblázek i písek Ťíčnf
vlznamné tŤpytil se jak v noci hvězdy.

A rra té cestě lesní, v koleji její měIké,
já poklus koně tvého slyšel ze tvé básně
duchovfm sluchem,
i větvičky, jež po tváŤi se jezdci svezly,
i jehličí, jež sypalo se za ním
se suché snítky na zem.
Teď ustal: k'iĎ tvfij donesl tě.
Mně do smrti však zníti bude
s šelestem bÍíz a lesri monot nnírn dechern
cval koně tvého, srdce tvého mužny rytmus _
jsou zasnoubeny navždy s verši tvfmi
jak bouŤe s b|eskem.

A chápu naráz všecku trpkou rnoudrost tvoji,
tu moudrost málornluvnou, na Ťeč skoupou:
proč v pozadí tvfch veršú slurrnfch často
se ospalf proud |íné Léthé stáčel
a proč z 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 zbožné oddán jenorn

živ ota mohutrrému kyklopskérnu rytmu,
dát nést se jak ty jeho olrŤím klusem,
ohromnou širou melodickou jeho vlnou.

A naráz spadnouti pak na zem,
když vypršeli tvoji dnové,
a nad sebou zŤít v pádu ještě
tu bezezvukou hloubku
čerrrého nebeského smíchu...



52 Ttsa$édie ďuše

I

Yždy cizí činy tvé, jak by ti nepatŤily,
ti byly: jak by šašek kfs v tv&j vniknul azyl
a znásilnil tě v nitru, rimysly tvé zkazil,
v pád obrátil tvťlj vz|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 zvráceném a kusérn

tak ptáci veslují peruémi prokŤehlfmi.
A jako světlo duchovité, které za podzimi
po lesích straší' směv rozsvěcel se na tvé líci,

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 opilé pro tebe složil:
jen pro ni nebylo ti radosti ni spánku
a ona jen, ne ženy, jed ti vstŤikla do žil

a ranila tě ranou, od níž neléčí se,
ne zde alespori. Pro ni ve smrt šel jsi rovně,
když moudrosti jsi všecky shledal směšně lysé
a svět hrou oplzlou a tludnou nev1fslovně.

V něj očirna jsi zary| v hrťrze tÍeštícíma
jak pohoňelf rukou v popel, kte$, dymá,
však zklamarré hrred odtrhls je beze slova.

A konec učinils pak naráz pŮtce nízké
a marné, v níž se utkávaly stále znova
tvé smysly vfbojné a srdce tvoje mnišské.



54 Piseů pĚeďiiÚňní Na kňižovaÚee

Je chvíle tajemná, pťrl rnezi létern, zpola
již mezi tesknfm podzimem.
Dnes' cítíš, osudová obrátí se kola,
a cosi víc než listí sprchne v svitu rndlém,

jenž od západu po mracích sem šlehá.
V kruh těSnÝ teď tě borovice sevŤely,
co v korurrách jim vŤe, je píseii bezebŤehá:
a naráz cítíš vedle ní svúj život necelf.

Den nejistf jest již a kalně mživf
a noc' dÍív nežli tušíš, pÍichvátá.
Teď v srdci naposled se budí víra v divy,
a duše tvá to náhle vo|á, |éta zajatá.

Sriy tvoje zakňiknuté, umlčené
teď kŤídly v kruhu bijí divoce.
To chvíle osudná a k rozhodrrutí žene:
dnes nebo nikdy kvést a zrát a trhat ovoce.

A všecko láká, skutek v dosah ruky visí
a ve vzduchu je teplo skoro zvíŤecí...
Teď stačí v tebe velká víra čísi
ti zpŤetrhanf sen tvúj znova navléci.

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

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

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



PíseĎ prosincová

Je ticho, marn světa hluk
odstoupil od tebe;
nráz padá s prvních hvězd
a v duši cosi zazebe.

A stojíš v dumách, ruce tvé
ti klesly znaveny.
Jaks rád, když náhle prornluví
vniterrré sladké pralneny

svou včelí hudbou houslovou!
Jim zbožně nasloucháš
a chápeš náhle, že jsi byl
vždy utracená pŤední stráž.

Se stromu kdes kles hnědf list
a sotva utišil
se vzdech, hned v hlubší ticho vpad
zpěv bouŤlivÝ tvÝch 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.

Strom zplenény a bezlistf

tu stojíš v prosinci,
však cítíš, kdo teď u krbu

se hŤejí, že jsou rnalincí.

Svit červánek. Tvá čista tváň
a hola tvoje dlari,
však jako kohosi,
kdo zaplatil všern božstvŮm daií.



AposÚrofa mého kraje

MyšIen,o na galerii sa. Barbory na Horách Kutnfch

2

V tu stranu děd žil jederr, v onu praděd druhf.

Jim dráhy těsné osudu běh vyměÍil:

ie od zrození do snrrti až sepjal v kruhy _

u pň""e život ten nrěl vfsost svou a styl.

Jak prsten rytrnu prostého jim jasrrě kázal,

tok života jich v uzounkf' se těsnal bŤeh:
však Ťádu vyššího byl pokornf on vazal,
ctil tajemství a odvahy měl vzlet a žeh.

A praděd múj mně z mysli nevychází,
jak, mudŤec klidnf; od sebe svět odstrčil
a mocně mezi něj a sebe vstavil hrázi:
svět pŤed ní, za ní on jen nitru svému žil.

A klidně nesls v luzy škleb a soudy lstivé
své ěelo jasné jak na tninci cézara _

6 děde, po svém kdo zde žije, zemíi dŤíve:
jen malodušnost v 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
tvé lesy opilé jak vírro rozlejí.

Jak sladko bylo by r!ě zaraziti v pťrdy
tvé zvrstvení a temně krásrrf sklad,
jít ve dne tiše za pluhem a prací rudf
pak večer pÍed d&rn na besedu vyjít rád,

I

Zas tedy po letech. Po rnrtvérn jdu však listí
já, ktery kdys jsem běhal tvfmi trávníky.
Co z toho? t6n když ještě znám, jírnž vítr svistí
po plárrích tvfch, i lesri tvfch dech velikf.

Znám véž tvou každou' chrám tvlij každf posud,
znám Íetéz slávy' pfchy, hanby, vin a zrad,
znám místa, kudy štěstí šlo, karn stoupnul osud,
znám dějri tvfch i strmf vrch, i kolrnf pád.

A jako druhdy v zahradách tvfch šeňík stojí
a fialkarni voní zdivo zdrolerré
a slunce jako druhdy urnírat se strojí
a mtáz se brzy po tváŤi tvé pÍežene.

Však rád bych nad všecko zŤel jako dítě ještě
sv m zrakem někdejším ti hráti po líci
boj slunce jarrrího a dubnového deště -
rád dout bych slyšel slunce tvého polnici.



tlach všední poslouchat i děd|i vtrímat zkazku
jak ohně pohaslé pŤed věky na horách,
jich boj prožívat poznovu 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 rozžhavenou pňítomnost,
prach jejich, tušit, že teď na retech tvfch sládne,
a nrazem zachvět se až v posledrií svou kost.

4

Mně hnusna byla podlá tlupa zprah|á,
jež šplhati po tobě zištrrě dovedla _
já hněvem po ní bil a ke lži orra sáhla
a k pomluvě i kalu, záštím posedlá.

Když sprostota a tupost k tobě lísala se,
já stranou stál a posměch v líci nrěl:
to pohrdání nebylo k zasnědlé tvojí kráse,
hněv k parazitúm tv m rtem jenom chvěl.

Kde liclrotníci za chlebem jen obraceli
svrij pro lup vychovanf, ustaralf zrak,
já krásou tvou jak vínem plnil jsem se celf
a vňel tak božsky bezcílně jak jarrrí mrak.

Tvfch plání linie a pahorkú tvfcli čary
ty mého ducha jaly ke kouzelnfm hrám -
dnes bojácně jerr rozkoše té pablesk charf
a v&rri plachou ve sloky své zavíráln.

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.

Teď lásce spěchat tŤeba, na sta sedlat koní

a vypustit, co rety cudně věznily,
teď čas je krásu zpívat tvou a šílet po rrí

a lačně chytati tvrij ťrsměv spanilf.

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

Teď čas ve hvězdách ěíst do rarrní písně kosŮ
a clonu zdvihat, v niž tvé děje vhalerry,
a ráno s hlídky sestoupit a vtisknout v rosu
zrak viděním tvé tragičnosti spálenf.



62 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|a zázrak& mládí. Víly tam bosé
tančily kolo své zmámené v měsíčné rose;
ještěrky na slunci hŤály se, plakala hrdlička z lesa
a rusalka smála se zavlhle ze stŤedu černého plesa.
ThIn ovoce zjíněné vonělo, lákalo, zpíje|o _ což je to hňích? -
a kdosi se táza| a vášnivf jeho byl smích:
Kdože je česá, kdože je česá, zde, prostŤed samoty, uprostŤed lesa?
Však posléze odtud jsem vyšel. Stesk ze štěstí srdce rné jal,
ze štěstí dlouhého pŤíliš. Trn nudy se z rť í všech v srdce mi véal,
v srdce mé temrré a teskné, jež rádo ná ža|.
TÍi mosty jsem pŤešel: pod prvním mladf potok se smál.

Most druhf oblouk měl smělejší nad oblouk dulry,
jej bozi klerruli véky, z|ézti jej riděl byl krušnf a tuhf.
A za ním poušé kamenná stŤela své vysmahlé prahy,
nebylo rosy, ni vody, ni louky; keŤ jen sem tam zprah|f a nahf
o soucit prosil tvé oko. Písek jen všude a skály
proud slunce ohněrn sv1fm zaléval neustálf.
A balvany šedé kol byly tragicky rozmetány,
jako by pod nimi zdrcetra spala těla jakási; jako by kyklopská dlaii
v jedinf náhrobek zrněnila celou tu pláĚ
a písmo vfhrrižné a pŤece tajemné napsala nař.
Koryta potok& vyschlfch v kraji tom bolely jako jizvy a rárly,

a vítr když zdvihl se, smrti dech zjeho vál rist:
ji koleni všude cítil jsi dfchat a stŤít se a hoŤet a 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 malé je, vyhub teď všecko a tragickf celf svŮj svár

vykup tak ze sebe. Poslech jsem, pracoval. Klato
však bylo mé dláto.
od sochy odštěpek odletěl kdysi
a čelo do krve zrani|, bí|é a |íbezné čelo to čísi,
to kohosi, u mne kdo v bědách všech stál,
kohosi, jehož mně závidét mohl každf, i král.
Mně všecko pŤed zrakem 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 druhém sežeh mne slunečnf žár.

A tŤetí do mlhy tkárr byl, jak v oblohu dráha je Mléčná,
a krása jakási |eže|a na něm, zv|áétní, nezemská, neslunečrrá.

Jak pŤes něj jsem šel, zvoltra se zavíral v dŤírnotě zrak,
jako by duch kfs laskavf na oči sypal mi opojnf mák.
A já jsem pňešel, všecek se tňesa, k zemi jsem upadl něm
a v hrfize tu cítím: zde svatá je, slíbená od věk& zem.
Fantomy z dětství nesou se kolenr a hvězdy mží jejiclr rysy
a hlas jejich jako pláč vody s nitrem tvfm mísí
a neodtéká. Zňen odtud život má snrysl a sklad
jak pohádka, jejíž jsi slfchal se rtri drahfch ti spád.
A naděje tvé všecky, cítíš teď, vzpomínky jsou jen zde zakuklené
a život tvúj celf bublina zbloudilá zahnaná od pramene.
TŤi rnosty jsem pňešel . Za tÍetím teprve poprilnoc nebe své

rozeklene.

6 3
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Já v městě se srdcem sqim léta, měsíce a tfdny
zamrzám zvolna v blátě studeném.
Kdy chlum sv&j rněkkf spatňím, oheií nad ním vlídrif
a pole pohorské rozstrráté rodnfm lnern?

Nebesa vysoká, jež plaše zrak mrij zrarrí
vždy jako cudnf ledovcovf sníh?
Kdy za luzy škleb lstivf uslyším již kání
kŤik tesknf a skňivaní drobrrf snrích?

A obličej tv&j zdali uzŤím ještě, sinf
teď tvrdfm zvrh|ym světlem plyrrovym'
omytf hvězdami z tvé temrré viny?
A v srdci svém zda v konec rozdvojítn,

co města ďábelskf žár spek ti ve škrabošku:
tvj hňích a krásu, smích a sIzy, noci soutnrak, šero dne -
a v čistotnou je svedu složku,
jak vyšla z boží ruky zrazené?

Pluka zrarku'

Múj zrak tak utvoŤils, že mnohem víc než jiní
pil z Tvého divadla a jako vír je sál,
že s démony vší tmy se pobratŤil a vklíní
se v srdce věcí všech, pronikne v lŮno skal,
do fiordfi vjede, nejhlubší šer které stíní,
v jichž lalocích až posud nikdo nepňistál:
jak vosí žihadlo ve světa Tvého vniká sklad
a netrí pÍízeTvé, jíž nedoved by potrhat.

Mne mučil dlouho dost: pod všechněch milfch 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 svatebním šláŤi,
zŤel věčnfch slibťr pŤíliš časnou vfpověď;
a není chrámu, do něhož se nebyl vbil,
a není svaté tmy, jíž nebyl znásilnil.

Byl smutny čaroděj a nrzky alchymista.
Nebylo slzy, jíž by nesved rozložit
v pochybné složky, budiž nad anděla čista;
ni duhy, aby neuhasil její svit,
byé s nebem svázat chtěla zatracencli místa
a otcovrahy toužila s ním usmíŤit:
jen zdaj a klam a mam odevšad vynášel
a popel smutku, jev& marnf shon a žel.



6 76 6 Proniknul všecko a teď ohrožuje Tebe:
jak zvěŤ štve jeho šíp Tě 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, všech jevú klam a žal.

Píseů iiÚňní

Nad městem stojím - vŤe pode mnou _ kles noci sleduje, zdvih

.;ttra.
Má zemé teď se k ránu obrací jak lodi bok,
jež k odplutí se chystá;
a tesknfm srdce otŤesem já vnímám její 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,
otŤesy dunivé a temné
tuch, bázní, myšlenek tisíce vybavují ze mne,
až jako kŤídel ptačích, rybích ploutví doprovod
se mísí v sinf var a v šelest rozbrázděnfch vod.

Je vfchod pŤed rrámi, a jako opálová miska
vŤe obzor skrytfm plamenem a světlem dští a blfská.
Než město rodrré za mnou již se zrakŮm ztrácí:
mrak géniri a duchfi mně je pozastŤel,
jenž od svfch ridělú a lích a rikolťr a děl
se šéasten domri vrací.
Čas stŤídy je, a rafij hodin duchovfch se zvrací
v polohu púvodní. S radostnou písní
sta duchŮ odchází, však novfch ňad pŤed tebou rojí se a tísní;
po lanech šplhá se a po žebÍících stoupá: místa nezajatá
horečně, díla lačnf, obsadit teď chvátá.



6 8 Teď, cítím, čas je mrtvfch vděčně vzpomenout
a mladé pŤísně pozdraviti; tajemství uctít svatf proud,
jenž jedinf, pod změny klamnou tŤíští,
od věk& do věkťl se vylévá a vŤe a prfští
a na vlnách s{ch nese hvézdy největší i slední troud.
Mou hrudí, cítím, nyní prolévá se jeho žár
a prostupuje ji jak nadoblačná dráha Mléčná;
a všecko novf smysl má, i novf béŤe na se tvar:
co z věcí vy|évá se nyní, zpév je nekoneěna.
o rozkoše té bezejmenné: zajedno s ním moci bft
a srdce svého vzpouru šílené moudrosti té podffdit!

Já nevím, kam proud tento spěje; bft v něm však a bfti jím
je štěstí nejvyšší, je sama skutečnost, a vedle ní i život dfm.
Pták, nad propastí zpívám. Bezmezná, vím, láska oblévá mne
jak ostrov moŤe: v tmách i boží náruč rozepjatou zňím.
I rozum, ba i víra, naděj sama, vše to slabé je a klamné,
vše nestaěí tajemství to ti pŤiblížit;
v radosti jenom loži hrrizně krásném, v dusné její kukli
motflí kÍídla složená snad uslyšíš se nedoěkavě chvít...
A pochopíš: tv&j, smrti, osten zlomen je a štít tv&j puklf;
nic nevezmeš a všecko pŤidáš mně; víc uěiníš mne mnou;
blíž k srdci mému, k srdci Jeho vrhneš mne svou ranou taiemnou.

Chvála agonu

Podzim již poboŤil klenutí žáru, |éto jímž dusilo zemi,
odpoutav všecko, co věznilo dechem svfm tělesnfm pŤíliš:
ptáky i listí, zadŤímlé touhy, odvahu uspanou v poledním znoji.
Cudností Íádu a kázně prostoupil nebe, že utuhlo pŤes noc
v démantnou arénu k závod&m duchové vúle a nejčistší síly;
a smát-li dá se mu chvílemi ještě, je risměv to plachf
plápol jak kahanu, kterf pŤevrhli naposled v orgii pusté,
zatímco stŤíbŤitfm pableskem na prahu leželo hudební ráno.
Teplo, jež těkalo nad zemí posud, obrátil v duchové světlo:
dráždivf jeho je rinik po plochách, rozstouplfch v bezmezí skoro.

V domova bídě teď, v zatuchlé plísni našich nizounkfch sklepfi,
kousavá závist kde s ropuší zlobou slinou stÍíkají po všem,
co volné a silné, tržiště míjejíc, za svfm klidně jde cílem,
v rachot dunivfch koles v ulicích zšeÍe|fch záhy
sluch teď ucpávám často a pŤivírám zhrdavf pohled.

PŤed zrakem duše mé, boji zatrpklé, ale i kalené v ocel,
ty nyní vstáváš, moŤe mé, citlivé zrcadlo věčna
i mojí nezměrné touhy; ty, v písni jež Homéra milovat učil se

chlapec,
tuše tu tajemství nápověď, podobu jednou své nejvyšší mety,
které jsi jalo pak muže kouzlem své obrody věčné,
a pÍece jednoho smyslu; palestro, největší na léto zemi,
nejčistší také, stvoŤená k bezelstnfm zápas&rn, jimiž se roste,
eféb jak o nich sníval jsem v mládí posvátné písni.
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7 l7 0 Kameni zkušebnf všeliké síly, v němž není riskoku, klamu,
zdoláš a stopíš naposled každou bídu a slabost a špatnost,
jako vyneseš posléze na své olbŤímí pleci jen reka:
zkoumatel duší jsi věrnf, pečlivf odvážce zlata,
na božím mlatě obilí vějec, jenž od plevy prázdné
naz|át|é zrní rozvrhem osudnfm oddělit umí;
pomocník Boha jsi, zákon války a soutěže kterf dal světu,
aby se cenit nauěil národa národ a soupeňe soupeň,
jenž sílu chtěl míti váženu silou, však hrdinství ceněno věčnem.

HŤbitove velkf, bojiště větší, největší života láne,
brázdu kde zavírá za pluhem Undiny proradná píseř,
práce kde, sázka kde jedno jsou, osud kde náhody tvar má,
jehož hra bojem a proroctvím závažnym nejlehčí risměv,
šíŤce své otevŤ hruď lidskou a k moudrému šílenství svému
pŤichyl člověka srdce!

Ty, jenž jsi jediná nesmírná duha,
stržená Titánem jakfmsi s nebe a vúená na zem.
pÍelude zhmotnělf, fato morgáno pevná a ztuhlá,
skutečnost odhadem jinfm než dotykem tápavé ruky
hodnotit uč jej!

Ty, jež jsi nebezpeč vztfčená v zákon,
milovat velikost pro velkost nauč dnes zdrobnělé plémě,
hrdinstvím nauč je modlit se, odvahou obcovat s Bohem,
nelkat a neplakat, spoŤiti sloly, svírat se v jádro!

Poušti největší a jako zahrada kouzelná pŤitom,
k sestupfim do nitra soustŤeď je, k pramenŮm poslední síly
tlač je a nué je! 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, kŤídlena tichou pohrdou smrti!

Selskf svaÚÍ Váelav

Na těžkém grošovém koni
rousnatfch nohou,
na koni selského zrodu a díla,
na koni o sedle s lesklfmi hŤeby,
podzim kdy dalekozrakf rozstup dal kraji,
kdy plna je sfpka a humna bobtnají stohy,
risměvnf, vlídnf'
pŤelud utkanf z prftzraěnfch dálek,
lehynkf jako tŤeštivá m|ha,
vinicí, která těká a chví se,
jíž zraje modravě jíněnf htozen,
žehnaje neseš se po rodné zemi.

Neboé jsi slunečné kníže,
moudré i statné,
a dílo tvé bylo sluncové dílo,
kŤeséane, asketo, pňísnf jen k sobě,
laskavf k lidem.

Štipiti révu na svazích, stráních,
pod nimiž rozLity topas chladnfch Ťek plyne,
jsi doved,
jako cimbuŤí jejich věnčiti
okrouhlou kaplí a chrámem
lepého, pffsného Ťímského díla.



72 ochránit národ od žravosti Němcú'
vklíniti v jasné Západu dí|o
duše jeho spanilé stavebnf kámen,
Íádu učiti sílu, krotit ji, šlechtit;
k rikolúm velikfm zapÍáhat bujného bfka,
chrániti tak ho od zv&le, od zkázy vlastní,
ty moudrf, prozŤetelnf i statnf,
jsi doved;
dáti národu poslání tvorby
v souladu s velikfm poselstvím světla,
ty, jehož myšlenka tvoŤivá pňedjala věky,
jsi doved.

Díky ti, díky!

A nyní své pŤehlížíš dílo,
kdy tisíciletí vypila věčnost,
jako vfheií slunečná vypíjí krripěje rosné
na rané trávě,
kdy v spravedlivfch kolejích času
zvrací se náklad
tolika pyšnějších cíl&,
však mělčejších také a plytkfch,
dobyvatelri surovfch myslí, zmámenych mozkťt,
mrtvolnfch srdcí.

Hle, země tvá posud zde |eží
zdupaná, neroznesená však kopyty válečnfch oŤri,
zalidněná čeledí tvojí. -
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 zpleněné hrudi,
vydychnout právě se strojí.

A ty sestoupáš s koně,

ienž netrpělivě udidlo hryže,-a 
pozorné ucho kladeš jí k vychudlé horečné hrudi

a nasloucháš dlouho:
po místě pátráš, kde v hlubokém ohni
tňese se bolestné srdce.

Pak tichf a laskavf těm se nejprve zjevíš,
které jsi miloval v někdejším životě svatém'
spanilf, |íbeznf duchu:
nepatrnfm, prostnfm, ubohfm, chudfm.

Děd zmoňenf za stavu rachotnfm dílem,
na zápraži jenž vpodvečer used
a pŤiclání oči si pŤed dálkou, která je bolí,
uvyklf práci v zášeÍí jizby,
vídá tvúj hojivf nebeskf risměv,
sálanf v poslední zamžené světlo,
ve chvíli, večer kdy hňbitovy pŤiblížil ke vsem
a na rtech cos sládne pachutí popel& mrtvfch.

StaŤeně, klestí jež sbírá
v lese, jenž podzimem děravět zaěal,
prosvitneš doubím, skropenfm západu zlatem:
na plenu šedivou, plachou jí padá
pŤílby tvé hoŤící pŤísvit.

Vjíždíš i pasáčku do snú,
hochu, jenž v sychravé mlze
na mezi, u ohně schoulenf usnul,
pŤes hlavu staženo pytloví režné;
vjíždíš tam v brnění z|atém
na koni, kterf se vzpíná
jakoby ke skoku na hlavu dračí.
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74 Á jindy vyrťrstají na nebi zpěněné mraky,
kdy den parnf ještě je na konci záŤí,
a pozdní bouŤka se nítí
plápolem bleskťr, rachotem hromú a tŤeskem.

Tu kťrri, kterf na poli brázdu táhne
a radlicí obrací šéavnatou líchu,
náhle se plaší:
hrot tvého kopí z mraku snad ve zrak mu šlehl'
vzpíná se, zvichŤenf, ušima stŤihá,
u huby bělavou pěnu.

Tu oráč povznáší od pluhu oči
a obrys tvrij bouŤlivf, zsínalf stihá,
jak roztává v nebeské páŤe,
ty naše bojovné, válečné kníže.
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 tekuté hlíny
a koŤenfi t|ících se vyhrne plesnivá syrová vúně:
odpověď pr1dy bouŤnému zvolání nebes.

Chvrf,Ia žebrríkťl

Jen oni jsou velcí a prostí a krásní,
jen jejich postoj již zaživa básní
a pŤedjímá andělri cudnost a něhu.
Jsou nové děcko:
od nich se rozbíhá nového života kolo -
vždyé nic nejsou polo,
a ěím jsou, jsou zriplna všecko.
V nich život natez se a v nutnost vešel svou:
a není v nich možností rŮznfch a není v nich možností dvou.

Když v hadrech svfch pŤede mnou roste z nich jeden,
vím, z ěeho Bťrh je, z čeho svět' z čeho člověk je spŤeden -
že 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 tísní a směšní a 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, bezvládné již,
teď ve vfbojích ustaly -
teď touha v nich, aby si pohrály.

T J



76 Kdysi však zdvihaly jako štít života tíž
vfš, vfše, vfš,
hvězdné až na zápraží:
vzepětím trupu' hrudi, ramen i paží,
chocholem tělové vlrry
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 hmota jiná.
Nic nechtějí od lidí; a pňece každy z njch vzpíná
se po hračce. Pohráti touží si penizkem, kterf tam sněží,
tak jako dítě hraje si,
když chytá paprsek slunce neb stín
a zacinkat touží jím o rnatky klín
či němého klavíru chce se Áu rozzvučet osleplé klávesy.

Pod nimi hluboko vlní se života d.Ím.
zmítá se, tŤese se pára, narústá chocholnf var.
Duch jejich nad nimi nese se vysoko, rozpjatf orel dalekozrakf
o 

-slunném oku, jež vidí. na 
"e-i 

šp".,dtit., i v"s, i -'s,--jež proniká oblaky, mraky
a odhmotnit dovede světovou tíž.

Á hovoŤí k nim:
PŤečistf živel, tŤikráte blaženf: bída!
Je pŤísna a silna jak plamene žár,
je tvrda jak objetí smrti:
svfm kruhem morovfm nebeskou bránu nám hlídá
a okovy malosti na nás iiž drti.

Je věčnosti dělnice pffsná a cudná
a vfhnÍ její žhne dech
ve dne i v noci, ve chvílích všech:
co prošlo jí, zaživa pŤerŮstá ve hlati nezmarnf tvar.
I ona je života pramen a studna:
sestup jen hluboko dost, ke kosti propal se žár _

radost, prstfnek z|atf, směje se u dna.



78 Vfehod i návraÚ

Kdys z věčnosti jsi vyšel a vtělil jsi se v čas a v zem.
Je myšlenka tvá živoI nyní; spoutána nervú provazem
se zmítá, pták lapenf v síé tu motouznou, již tělem zvem.
Je kovadlinou dnes, co včera bylo kladivem.

Teď se rtti zní, co včera trině byla ticha hlubinná;
co v Irí se zrcadlilo, tvá duše marně vzpomíná,
když zasní se v pŤesladkém jarním dešti,
v němž vrině fialek a suchého listí zhasíná.

Tvá jistota teď v touhu, vášeř změnila se.
Tvfm tělem horečka teď žhne a hlava tňeští
po jakés vášnivé a temné kráse;
ta muěí, pod ní jak hruď tvoje rozpíná se.

Tvé ží|y napjaty a žízeít v hrdlo bije
lepkavou vlnou sucha.
Co slunce olovo své tekuté po tobě lije,
ve spáncích sta spuštěnfch kladiv ti dopadem buší,
rachotí píseř válečná v cikánském bubnu, na kotlích uší.

Pít chce se, pít; žít chce 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 černé se nalévají v života vinici:
6 moci zabít, moci mÍít za to, zač vášeř tvá rozkáže|.

Však blízek bfvá večer znavenému, zraněnému,

a vlídnf samaritán, kleká s olejem hojivfm k němu.

i n,-euy žen i v&ně rozkvetlfch kerri dfší teď chlad,

kdy stíny tvé, 6 slunce zapadlé skorem,

oŤá, ploiy trnité padají poutníku v cestu ze zahrad,

ildv t".o se rozpjalo života stydnoucím borem.

Tvá věčnost, tušíš teď, 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.' věčnosti svaty, prstene Boha,
chví se a pokleknout touží má noha:
zas pojmeš mne' zas opsán, zas tebou uzavňen.
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80 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, púlrročně hvězdrrf
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 rozlorníš spíš,

rrež utrhneš blesk mfch hněvivfch zrakil,

uneseš bouÍi mfch Ťas,
než toho mrrě vrátíš, kterého míjím: ěas'

Jsern věčné co bylo; než domyslíš, není to již.

Než zazrcadlil se ve vědě vaší kalné,
pohas múj svit.
ZÍi na mne' však nechtěj mne jírnat -

rlechtěj mne mít.

Mé mrazivé poupě stní rozdechnout v květ
jen ěistf zrak géniú, démonú, dětí:
na tom nrěj dost.
odrristej životu, pÍerťrstej svět!
Pak múj budeš zásmrtnf ženich a host;
pak vteňina má rozkvete ti
ve věčnost.



82 DíÚěti - dědiei

Jdu ulicí. Již siry večer k zemi padá;
je ticho v hrudi:
i cizích záští pŤebolelo, 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 náměstí kŤižovatce
se stÍetly se všech světa stran v ropotném boji,
sem vrhly vod svfch hluchou záp|avu i žlutf jek.

Než co to? Srdce zmítá se mi nyní v nepokoji.

Čím kletba jejich, jásot zní, čím sténá kolej práce,
čím v dílo sen, čím bolest v lásku uzrává,
čím vozu nákladního ripí náprava,
teď poslouchám; tu čítati se uěím ze zvuk&:
co k sobě lne a co se sváff,
to skládati se uěím s soustŤeděnou tváŤí,
jak slova z písmenek si skládá dítě v slabikáŤi...

A jasně cítím, pravá zde je dílna života:
zde kotel obrovskf, jenž nemá dna,
ni vrchu, dolu, a v němž věěně víŤí, proudí, kolotá
krev, vášeĎ, plamen, sen i vúle, která mučí;

zde roztok divokf se vlní, z néhož krystal první vzpuěí,
tvar tvrdf budoucna.

Však tebe nejvíc v davu hledám,
dnes dítě-nemluvně, mfij zítra soudce-dědici.
Tvťrj zrak snad lidem tupf, zasněnf je,
však já zŤím jeho skutečnost: on' norec toužící,
se spouští v pŤítomnosti víry již, v nich badá,
on nad vlnami jejími si hnízdo vije,
a z ěeho v budoucnosti žít, již snáší si a skládá.

Snad spatŤil jsem tě již,
snad na mně hled tvfij ulpěl plachf
a poděsil se mne jak neforemné hračky:
a karkulku, svfch tváŤí měkké váčky
ty k hrudi chťrvy obrátil jsi vráz
a do pláče ses dal hned strachy.

Mne touha divoká teď chvátí,
když ne té zÍít,
tož aspoř, synu budoucna, moc's tebou v duchu rozmlouvati.

Ty najdeš po letech snad v popelu mém jiskru nezdušenou;
a odprysknuv šeď vrstvy svrchní s něho,
ji skropíš vzduchu mladou pěnou
a roznítíš ji 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|i žízně z|é;
a srdce tvoje hoŤem mdlé a vyprahlé
snad po ritěše jeho rozteskní se
a zbožné ku hladině jeho pŤiklekne,
to v žáru palného a vražedného poledne.



8 58 4 Ó ait buď rt m, jež tak se ke mně schflí!
o Bože, dej jim, v žití ať" se nikdy neomflí!
Jak včely nadej moudrostí je pudu,
i v sebevraždě aé se vrhají jen do květného kalicha;
kéž pod pocelem jejich vždy jen láska zavzdychá
a zdraví dej jim odevšad se dopíti i síly...

A na to vzpomínku až po letech pak tobě spasenému
kdys pŤivane dech hrobovf
a paměti tvé po jmenu mém náhoda se zeptá,
kéž tep|f risměv srdce tvého jen jí odpoví
a ret ni hlásky nezašeptá.

T'a NÚilanem SÚefánikem

Jak orel rodnfch tvfch tatranskfch štítú
zasažen lovcovou kulí
o zlomeném kňídle k rodné ses potácel zemi.

Ó kterak zaduněla pod pádem tvojím!...
A lačná temnfmi risty všechněch svfch mrtvfch
krve tvé horké rázem vypila proudy -
neboé lačna je, lačna vždy bude
tryzny svfch nejdražších dětí.

PŤed jejím prahem klesl jsi,
osvobozené země své reku největší, první.
Posle, vítězství nad maratonské větší
kterf jsi pŤines, v ruce vavňínu snítku,
jenž světa jsi prošel veškeré díly,
vesmír kterf jsi zbadal,
polibkem svfm abys v ni posléze vtělil
svobodu jejich i velkost, krásu i sílu, ňády i kázeít.

Blaženf tfikrát!

Neboé pÍed zenitem svfm, ve vzestupu dráhy i síln
kdy poledne ještě neklade nejkratší stíny
a s travin nesešla posud pÍedjitňní rosa,
isi klesl.



8 6 B|ažen! tŤikrát,
neboé jsi nepoznal bytku tvoÍivé síly,
neboé míza tvá tryskala vysoko posud
a pŤímo k slunci se hnala.

B|aženy tŤikrát,
neboé Duch tv j dul do tebe posud veškerou mocí
a v mrtvém bezvétÍí nezplihla posud
kŤídla tvé vfbojné plachty.

Ne bohú závist,
ne temného osudu surová pěst to
tě srazila k zemi.
Bfih to strhl tě v pÍemíÍe něhy
na svoje planoucí srdce _
v propastné víry bezedné lásky
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 nejlepší a její zároveř otče!

Ve chrámu zák|ady, které teď klademe právě,
mezi jeho žu|ové prahorní kvádry
srdce tvé vášnivé, horoucí, bušící pňílivem věčna
zazdíti spějem.

Hluboko do stŤedu zemé až
jeho sved koňen:
času proudy kolem se žeřte a pěřte,
on pevně st&j v budoucích věkťr zlobě i tísrri.

Ale rozum tvúj jasnf, duch tvrij mužny a silnf
v kupoli jeho hoňiž a plaIi!
Žá,"^ svfm poledním prochvěj a prolni ji celou,
vysoko v oblasti nebeské vynes ji
kňídlem svfm slunnfm a horkfm!
Či.tu u lehka a vzdušna aé pluje,
oblakú sestra,
a obzor aé ovládá celf, pozemská hvězda _
vesmíru, jak jsi jej miloval, cítil,
zmenšen obraz.
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Tvá píseř teplá je' jak člověku je 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 čisté vfboje.
V ní země tesknf dech i nebes světlo tvrdé se v jedno taví
a jednou radostí pak štká i pláče oboje.

A čistfm rydlem stŤíbrnfm jsi nakreslil
sen lásky, bolest očistnou i smrti temnou bránu obrodnou.
I srdce serafickf vzlet jsi v temné nebe vlil:
jak tancem kŤídel éternfch, dvou a dvou,
jsi jím je rozsněžil.
Sen záhrobí i ducha žhavé poledne
jsi pŤeklenul své hudby 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 nepovznese ani.

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 všem dobrfm zakoňenil.

Buď zdráv mi! A stel všude stín
těm, jimž byl dňív život rnukou!
Aé plody z|até na větvích všem hoŤí
v dosah rukou!
Měj člověk čestnf, dobrf; silnf pod tebou svŮj stan!
A větry divé, svobodné, vy líbejte se v jeho koruně -

s čtyŤ světa stran
a se všech zemskfch moŤí!

B 9
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Teď pŤed chvilinkou slunce zapadlo
ne bez jakési stŤízlivé teatrálrrosti:
jsou hory pŤed tebou jak prospekt jevištní,
jak stňižené z modravě čerIrého plechu -
jen nahoŤe zelenj, pakost jakoby plísně
či svadlého mechu.

Leč slunce bylo pravdivé a prosté a v barvě plavé
a padalo tiše jako závaží hodin:
tož zvo|na a věrně _ věcné, stÍídmé a nespěchavé.

A tys je pochopil a ty jsi rnu vděčnf
a blahoŤečíš mu tiše:
vy, hodiny Věčna, vy spolehlivé,
vy, jež nesete i stŤežíte osvobození mé i mfch drahfch,
jak krásno je vědět: ni pozd,ěj, ni d,ííae -
jak dobŤe je pod vámi dfchat na zemské líše.

Teď poslední vozy již Íítí se do vsi
a náprava (lpí, zní bičú práskot,
jako by z pistole stŤílel,
zní hlasú halas, smích drolí se
jako pŤezrálé klasy
a psfi štěkot se do toho vtíná,
pak zase sténají osy -

však pode vším bublá

iako pramen pod kameny ta měkká slovenština,-ta, 
jež i 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 cítíš i na dálku ve tmě: jha jejich jsou od krve teplá,

a teplé jsou snopy, jejichž klas trčí bodlinou z yozťI,

jak teplé je pod ostny tělíčko ježka -

ba, teplá je práce lidská, teplá je od ní zerně všecka,

teplé i hvézdy, teplé i hroby, teplá i záhrobní stezka.

A náhle pŤed tebou zaskfipla vrátka
- pohÍebně, svatebně: marně to hádáš _

a krok ěísi se v zrosené trávě vysoké plouhá:
jen vteŤina - a v okně se světflko mihá.
A rozumíš rázem a ke tmě se modlíš:
stele-li lože si rozkoš a láska,
nebuď jí, 6 noci, krátká;
stele-li však si tam nemoc a hoŤe a žalostná tíha
a bezesná touha,
nebuďjim dlouhá!

9 1



s2 ylaky

Divokf reji strakatfch světel
roztěkal.ry v noci po peronech, nádražích, tratích,
zdánlivě šílenf, a pŤece plnf
Íádu a smyslu!

Sernaforri vfkŤiky
do tmy své strakaté vfstrahy houkající
i vy, zÍízencfi lampičky čadivé,
toěené dokola nerndlící rukou,
když vozy k sobě se Ťadí a spínají,
jak jste mně milé!

Prožehl člověk tmu vámi
a prošil ji svfmi llervy'
rozumem k sobě ji pŤitáh jak hákem
až na dosah ruky,
ji ochočil jako domácí zvíÍe
černé a huĚaté srsti,
o ni prodloužil sebe:
jak je to krásné!

A ty, v|ažná vúně dalekfch krajú a zemí
a bŤehú moŤskfch myrtovím vzkvet|fch,
ulpělá možná na oknech vagonri ještě,
po stupátkách jejich snad roztroušená

s rozšlapanfmi sirnatfmi mim zy květy,

nebo na lesklfch rourách stroje

zajínén! ch parnatou rosou
v krúpějích sražená náhodou posud:
nozdrami rozšíŤenfmi jak tě rád piju!

A tebe neméně,
oblaku sazí i kouŤe,
i tebe, páro v sykotu unikající zpod pístu,
mléěně bílá jako rozbitá mlha ve žlebech horskfch!
I tebe, alpskfch sosen a smrk&,
staletfch, rozsochatf ch,
stňapatf stíne'
kterf ses rozstňikl po stÍechách vozli,
když prorvou pod tebou vlak se byl pŤenes,
i tebe, zdá se mně, na jinovatce ještě se rfsovat vidím
jako tam nahoŤe u vás,
kdes vykrajoval svúj cípatf ježatf vzorek
tra nedozírné ledové pláni polité lunou.

Jak vás miluji, vlaky!
Roznášíte nás jako semena na podzim vítr
a kladete každého na místo určení jeho,
jako by psaní byl s adresou pŤesrrou.
A mluvíte k němu: Zde pobuď chvíli! Spočiii! Vyryj svou stopu!
Nebo stepí unášet dál se dej,
rostlino do vzduchu setá,
která máš ve větru koÍen!
Člověče moderrrí! Proude vteŤinovf, intermitující!
Mluno vybité do tmy!
Vfleve éterné vlny!
Jehlo elektrická, žhavájak jiskra, která v oku již pálí!

Jakési neznámé uchvátané horečné ruky
nástroji vfbušnf, bez pevnfch tvar&, ale tím větší síly,
určenf, abys jedrrou snad zemi tu s hvězdou dalekou spojil
šílenfm jakfmsi stehem!



9 59 4 A svět sblíženf vámi
je pŤehlednf jako mapa
a drivěrrrf jak dětské hŤiště...

Než, běda, vystěhovaleckfch očí žalostná píseř,
bezradná, bezpomocná, zaprodaná již pÍeJ zrozením,
ta lítost lidské tváŤe zpokorné|é až do psa
mne zalila nyní.
Muži tŤi v kožiších vyšitfch v rohu žlutou a zelenou nití
zašitf v košili na hrudi peníz
hledají velikou, ěerveně tápavou rukou;
v pateru sukní zvoncovitfch dvě roby,
vysoké ěižmy mazané lojem,
stojí, zbloudilé ovce dvě, vedle;
a dětí sípavfch, strupovitfch, balíkri opruzerrého lidského masa,
za nimi z kupé vypad a pŤevrh se pytel:
a vysypal kolem hromádku živoucí bídy.

I ty nesls ve svfch ritrobách, vlaku,
i ty doneseš k cíli'
kde v dolech, p|antážích, jatkách
otročit budou pod dolaru knutou.
Tak jako opilfch rekrutri zmačkanou strakatou tíseií,
jež do kasárenské louže dnes ještě se vlije špinavou stružkou.
Tak jako tamtěch děvuch dvou po městě žízeí,
jež zavede je na zprostituovanf chodník
široké tŤídy zsinalé světlem elektrickÝm
a proleze vŤednatou syfilidou,
dŤíve než veIrku zrno se nalije n.a poli v klasech
a dítě v životě matkám.
Tak jako lichváň& mrtvfch rybích očí, sádlem zalitfch tváíí,
bankéňú, finančních pirátri, burziánťr, spekulantŮ 

" 
h,ač.i, 

.

divoké luzy lidožravé
dobŤe sepjatj,Íetěz,

prostouplf magnetickfm proudem mrzkosti lidské,
jemuž nikdy ještě nechyběl článek,
aby k cíli jej dones.

A vidím:
rredosáh toho, co chtěl, nikterak člověk.
Ani o krok cíli se nepŤiblížil
s vámi, stroje, jen cestu si ztíži|.
Dálek rrepŤeklenul,
nesblížil rozdé|ené,
nesevŤel v objetí roztržené:
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 zemé celá, svět celf, jako by nežil:
to horečka jen po dálkách touhu mu nalila do žil.

Dál než od Zemé k Martu
od člověka posud je ku člověku.

A toužím:
zrriěit vás, na prach rozbít vás, 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
vláčej se, lidstvo,
abys od abecedy zača|o znova
a nepŤeskakovalo v slabikáĚi ni jedné stránky, ni Ťádky!

Aby ses učilo jísti nejprve družně,
sytit se vzájemně, šatit se vespol,
by nemrzl, člověče, brat tvúj, zatímco sám hŤeješ se v šubě,



9 79 6 o Sousto dělit se,
podávat dokola nriž si, ktefnr krájí se chleba,
neboé pak odvykneš vrážetjej do žeber bratru...

Pak teprve, po tisíciletích snad,
znova vytlalezni vás' 6 stroje, člověk
a rra pouti nové po vás se vydej
za novytn cílem čisté a veliké lásky
s poselstvím jejím světu i hvězdám.

Paní smíchu a svěÚla

Zbytečnym troudem tnezi mou a tvou tváňí
jsou drreska hvězdy:
i bez rrich se na ní zažehám, hoňím a svítím.

Mé a tvé oči
jsou jako elektrickf vfboj dvojího p6lu,
leč jednoho vírného proudu:
bťrh hovoŤí v nich s bohem, besedník s besedníkem
hned smíchern, hned vzlykem
pŤes propast času, která se láme a klikatí
jak dvojí hrana protilehlá
jednoho stolu.

Jsou rozkoše nejvyšší,
jež vyslovit tnožno jen závratí.
A věčrrost, odluka, dálka: jak možno se jim dnes rresmáti?

A rnŮj i tv&j risměv
jak květina dvojí v kytici jedné
a jedirré váze
hoŤí tarn spolu.



9 8 A jásá mně tváŤ tvá
za prahem zraku
v komnatě temné' leě znící
světlem i sluncem, brouky i ptáky
i šelestem hmyzu i kanoucí pryskyŤicí
jak suchá kremonskfch houslí deska,
již rozzvuěel mistr v rukou svfch tlaku
včera i dneska.

Hrob, noc, mráz, pohoňí ledu, moŤe i vesmír,
ba dálka věčnosti celé
těm, kdož sejít se touží,
víc není než kratičká mezi dvojí chalupou stezka:
vroubená rezedou, mátou, hŤebíčkem a tymiánem
a rosou studenou skropená v ťrsvitu raném.

Zbyteč,nfm troudem mezi mou a tvou tváňí
jsou hvězdy dneska.

A jako vybití blesku do tmy a.mraku
a odpověď na ně, jež se dňíve již v obloze hvězdnaté četla,
je zastŤen směv tvfch záhrobních zrakfi,
6 ukrytá paní smíchu a světla.

Pňed noeí

Tvrij zrak je světlem napojen
a věcmi jak obilnf klas zrny
je plnf,
komora, do níž jsi dlouho snášel a skládal.
Co v něm teď hoňí, jsou samé světelné vlny,
sám zvučící den.

Teď láska tvoje k životu je v zenitu:
teď sílu měj odtrhnout jej od věcí,
teď sílu měj opustit zemi tu.

Co v duši stopu vyrylo ti,
z trí neztratí se.
A ostatní nech klidně do tmy odtéci
jak vodu Ťíčnou ze síli.
A lítosti aé duše tvoje pŤitom necítí!

Svět ve tmé za tebou hasne.
Teď za dveŤe studené vem,
za kliku, která mrazí,
a mužně vkroč do tmy!
Co v srdci ti hoŤí, aby dopláti mohlo,
na to pffliš je krásné.



t 00 A slova neprav již a z&stař něm
na vfšinách,
ježs ovládl vfsostnfm pohledem;
nic nebuď mu nyní již hrází!

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

NovoIuní

Teď noci temné jsou a bez konce;
a hluše leží na krvi
tlak odvěké a nikdy nerozžaté tmy.

Teď tepny tvoje bijí na poplach:
je zprile touha v nich, je zp&le strach.
Teď každá stará rána
se znovu otvírá
a rozl.ata je hloub a šíÍ je rozeklána,
než byla první noc neb za prvního rána.

Teď propast každá touží světlo pít
a mrtví a nenarození
se k lidské krvi slétají se nad ni nachflit
jak nad džbán ret nebo mráz nad plamen:
teď děti počaty bÍt chtějí v l&ně žen.

Teď z hlubších hloubek než jindy
vrou studní prameny
a ticho prší sině z nejvzdá|enějších hvězd:
květ, kterf nikdy nekvetl, chce dneska kvést,
plec každá šlehat sterfmi kŤídly neb rameny.



102 Teď žízeít života víc mučí nežli pouště žár;
a srdce tvé je kladivo,
jež ukouti na kovadlině chvíle a krve
chce nového ělověka tvar.

Teď víš' že osud světa neseš ve své krvi.
Teď víš, že pŤed tebou nebylo posud nikoho:
jsi jedinf a sám a prvf.

Teď démantné rydlo, boha snad jakéhos pyje
v tvé bytosti oŤe a obrací v ní nejhlubší ložiska:
mrtvo navěky je,
co ve vteŤiné z ní ažkhvězdám netryská
a neoplodní je.

Pňed Svaqírn l)uehem

Dfm šeŤíkri, jež u zdi kvetly, je již rozvát,
a byl tak lehce modravf
jak v dálce chlumy.
A vždycky věŤils o něm, že ti zrak tvfij chorf lzdraví.

Leč jasmín rnedovf již twézdy svoje vykrajuje
a brzy do očí ti lehrre mdle
jich bledost tesklivá jak u oltáŤních svěc.
A lípa na hŤbitově nasazuje bradavičky
svfch poupat;
a kaštany tak vystŤídá, jichž hnědé svíčky
na větvích trčí sežehlé.

Jdeš do polí a tvoje plec
jak by se rozpučeti chtěla kŤídly.

Je vzduch jak zelenavf hedváb hebkf
a prťrsvitnf jak voda jezerní
a stále tekutf a neustydlf.
A jenom ten Ián iepky,
jenž pŤes cestu se hnal ti, fanfárou v něm halasí.

Teď plečky potkáváš: chvílemi zazvoní
o štěrk jich plech;
je vlídné počasí
a ve vzduchu postojí chvíli vúně po koni.



1 0 4 Pak vpravo blíže pŤihlédneš
a vidíš:
obilí stojí jako bÍeh
a krásně letos vymetá.
A ohnice již hoŤí v něm a rdí se mák
jak kdysi jedna drahálíc,
jež je již léta pod drnem...

Teď hlasy slyšíš z dálky' od hranic,
a je to jak bratrskf pozdrav ze světa;
a je to, jak když víno se z jedné číše v druhou pŤelévá.
A cítíš: teď po skráních ti šumí vlhkfmi kŤídly píseri tvá,
tvá milovaná píseř světová...

Teď víš to: všichni tví mrtví, všichni Iví živí
jdou s tebou:
jsi s nimi jedna směsice.

A vidíš rád, jak z chatek koui
tam z oné drobné vesnice.
se korunami dubú proplétá
a rychle se pak rozp|fvá v tom nebi suchém.

Jsme těsně již pŤed Svatfm Duchem.

Prineezné z ěÚvrÚi Úovární

Má princezno, jež vyrostlas na dlažbě čtvrti tovární,

kde o chleba je na n&ž boj,
6 hola hoj,
jak pod cenu Se teprve tu krása promarní!

Já zÍím tě s hochem do dupárrry jít;

pár hadŤíčk& na tobě spíchnutfch,
však takf vkus je v nich,
že dámy největší by u tebe se mohly poučit.

Z niďrt občas vyšlehne tvé krásy plavf blesk,

v nich hoff těla tvého tichf sníh.

Jsi královna, tak suverénní je tvfij smích,
a byla bys i v cárech jí;

a pÍec ti na rtech kvete z krve stesk,
po štěstí stesk ve chvíli prllnoění...

Máš ruce drobné a newízní ramínka,
dva citrony jsou tvoje prsíčka
a nožka tvoje maličká
pro božskou k stehnťrm linii je jenom záminka.

Jak oblak kolem neseš se: co krok, to krásy vděk,

a větší tím, čím kráčíš tišeji;
a každf posun vfchvěj elektrické vlny je...



r 06 Jsi jako vína plrrá amfora, krok každf ulije
z tvé krásy něco krripějí
do prachu ulice.

A pŤece pŤijde den, jenž pŤinese ti pláč a vz|yk:
tvŮj kluk tě pošpiněnou odhodí.
A propláčeš dní několik,
než pochopíš, že jinak to již v světě rrechodí.
A klidna p jdeš zítra na chodník.

Vím, moralista tváŤ svou krabatí
a tlachá cosi o práci a čestné chudobě.
Však ty víš jako já, že prázdné nádobě
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 životé lačrrá, prokletá;
jak v žilách nedočkavf ritok krve je,
již člověk sudbě dluhuje
a jednou proleje.

Ne, chudoby prach pleé tvou sotva rozleptá.
Tě čeká syfilis.
Tvé tělo božské bude sama rána, vÍed a hnis...
Leě dneska zasměj se a odvěé mi,
zda po zimě se jaro ptá
a po popelci orgie
a rúže po stoce, v níž jednou dohnije.

Má princezno, jež vyrostlas na dlažbě čtvrti tovární,
kde o chleba je na n&ž boj,
6 hola hoj,
jak pod cenu se teprve tu krása promarní!

Weni Úmou a ÚsviÚem

Mezi tmou a ítsvitem
|eží celá velká zem:

kdože ji zbadal?

Já v noci procit jsem ze sna.

Paprsek uily nu oknech, na zemi Ieží,

púl jihne, pŮl mrzne,
u k.á"u a hrťtza ze všeho dfše,

až hruď je z toho ti těsná.

A ticho jím hudebné snéží

a skhdá se v závéje, v nesmírné dálavy duše,

v celé pusty a stepi,
a pláěe, jak plakati umějí housle,
jež v ruce hudec má slepf ...

To odlesk strašidelného ledovce mrlže bfti,

jenž temenem na nebi svítí

a nad propastí kvete,
do níž duch mŮj jednou se zÍítí.

To tucha dne mriže též bfti,

ta prvrrí krťrpěj světla,
jež o zemi se rozstŤikla,
jak s nebeského tfnu sem slétla

a hudebně zavzlrykal'a...



t 0B A duše má v hr&ze se ptala:
Je měsíc to, kterf ." 

"hyli 
k západu,

je den to, jenž se nem že rozeďníti?.

M&j Kriste: kdo duši z nejistot vysvobodí?

Je cosi jen v rozkladu,
nebo se cosi již nového rodí?

JisÚoÚa

Jdu po pěšině v polích, ve snech ztracen,
zadumán a tich.
A slyšet dychtím jenom
pšenice uzrá|é, drolivé skoro, jež pňede mnou lehá,
ten rzivě rudf a plamennf smích,
kterak mi z obrovské vfhně 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 tváŤe posud mně vlaje, hŤebice moje plodná a teplá'
tvá ohnivě sluneěná hŤíva,
jak když jsem po tobě, chlapec, kdys zmátneně chodil,
v travách tvfch vysokfch, do bokú ošlehárr jimi, se brodil.

Než obloha nad tebou také posud propast je černá
a saje mne jako kdysi.
Mně hledět tra ni se nechce; riděs se v pohled ten mísí
jak pelyněk vkápnutf do číše vína:
strach do mne se vtíná,
že vpije mne do sebe jak sněhovou vločku ěi krťrpěj deště.



]]0 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 lhostejné tlamě;když závratí dálav 

" 
ui'í a slrží

se chvěji a mrazením nekonečna
jen tma, led a mha dfší na mne z bezdna i beztvárnavěčna...

Tu ruka má tebe, 6 země, se chytá a drží.

ryeboj ty stojíš pevně, o tebe možno se oprYít,
do tebe možno se nohama vríti"
roztápat po tobě možno '. dluni jako po bocích ženy,jež usnula vedle mne v noci
a jejíž oddech i ve tmě mi na líci vorrí,
plamének větrem utrženf,.

Do tebe možno i 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 možno se zarlti zrakem i rukou
a vrahu bez tvaru v prsti se skríti.
Ty pevna jsi: sám ob)or tvúj 

""á"s'y se bezpečně klene a svítípo horách, dolinách, lesích l ran""r',
jak žebro nadsvětně velkého obra.

Ó dus" má, zmučená hloubání mukou.
vší dumy neplodné zanech:
bezpečno na tobě jest mně, 6 země, a klidno:vím, ke mně i k červ&m i l" 

"uerii*kava,s stejně i dobra.

TtehY Podzim

Je země celá teď jedinf stúl,
pokrytf ubrusem laskavého slunce
bílého' hovorného
jak zpěvné rty tvé nebožky matky.
(Jak pocel jejich i po letech,
i ve vzpornínce posud je sladkf!)

odlož, poutníče, hŮl,
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!
P i j a d f c he j a s a j !
Zde té rric neporaní.
Však dÍíve rty 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 zasednout za rodnf stťrl!
A na plotně píseř ta bublavá!
A pod krokem tvfm skňípějící písek
podlahy čistě vydrhnuté
jako by Ťíkal:
Je dobŤe, brachu. Sešli jsme se. PÍece ses dochodil Útěchy.



1 1 2 Teď pohleď na jabko, jež na dosah
ti nabízí větev.
jež prosí jakoby z jakési neznámé
abys ji očesal.
Jak krvavé!
A vonné!
A zajíněné!
To vodou tou čerIlou a divou, jež pod ním se žene
a v níž tak dlouho zhlíželo se.

Utrhni je a jezt
Jablko podzimu svéhrr,
zažehlé v jakési krvavé rose.

Ale věz,
když na rty je kladeš,
že uzrá|o nad vírem života tvého
hrdého, osamělého a bouŤlivého
a všechnu svou vťtni a sladkost
že vysálo z ného.

ruky

muky,

Chvála rodiček

Jsou chodící pole a na nohy vztfěené |ány
a chtějí bft hluboce, hluboce rozorány;
a jejich rozlehlé boky
jsou k novému lidství 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, tvé tělo,
pŤesvaté, co z něho vychází.
od věkfi do věk& vŤe z něho života proud:
slunce do něho zapadá
a slunce z něho vychází,
a nese i ostatní všecko na své olbŤímí pleci.
Však nejkrásnější je pŤeci
u svého zrodu:
kdy plyne rozěísnut v pramen
dvou bílfch dúlkovfch ramen,
kdy plyne strouhou
dvou bílfch sloupovfch nohou...

A když pŤed mužem lehnou a rozevrou
své nohy pozdvlžené,
šíp, kterf je protkl, tudy se žene
a letí. letí na věčnost.



1 1 4 Na hvězdě ni nejvzdálenější
nižádny anděl, nižádnf démon
nenalez posud od něho hrot.

I ony jsou vojáci -
leě ne smrti, než života1.
i ony na poli válečném padají
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 pŤed nimi pokorně a s hlavou schflenou.
Neboé čím toužíš byt, to ony jsou:
život si podávají
jak v kovovfch vědrech
ze studně váženou vodu
za zpévu a s halasnou ozvěnou.

Chváta Úaneěniee

Jsou nohy tvé duchovější
než jinlch lidí tváŤe:
jsou plny myšlenek a jejich skrejší
a více myslí než jinfch žen mozky.
A jsou též prúchodní sloupy
k živému chrámu
tvého záÍného těla:
do něho božstva kosmická
již v lúně mateŤském vjela.
Je od chvíle té tělo tvé tabu.

A není tŤeba mu šláÍe:
je samo závoj Íídky, měkkf a vonnf ...
Ah, není tÍeba mu nijaké clony.
Je jako deska skla či slídy,
za níž bŮh tisíciletf, tisícivěk!, bezevékf
teď spí.
A je jako dítě spuštěné na dno Ťeky:
kučeravou hlavou o stěny
tvého těla 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:



r  1 6 a bodá tě, lechtá, |íže a trápí.
A ty jsi hned tisíce jiskea jež z něho srší,
a ty jsi požárné slapy
a ty jsi, čím se nám sdílí,
čím do očí nám i do duší prší.
Tys jeho a my jsme zas tvoji:
tak Ťetěz jsi, kterf nás s odvěčnem pojí.
Á občas do stěn tvfch bije
jak pŤíští motfl do stěn své kukly.
Pak hrriza mne jímá.
Jsi menáda bohem svfm štvaná:
co tančíš, je jakási kosmická rána,
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.
čím jinak mlčí tam
led, měsíc, duha a sníh.

Jsi spoutanf světovf vítr,
jsi našich duší vězněnf vz|et.
A proto rozpětím nohou svfch
měŤíš mně svět.

A proto tanec tvúj krásu tvou tyčí a staví
a hned zase boŤí:
je ona tajemství pŤenosnf štan,
je oheř, kterf nikde se nezastaví,
je plamen a jeho žár,
je každf jí poplatnf tvar:
a nic, ni smrt, jí neumoŤí.

Jsi vesmír a jako on celá

a se všech stran zavŤená tak jako hvězda:

iak ona hoňíš, bez dfmu, jasně.

M'-'ě s tebou je krásně.
Že všecko má meze, rohy, rihly a hrany,
že jednou umŤíti tňeba,
mně věru se nezdá.



118 ,ižni moÚiv

Smích oliv tvfch stŤíbŤitfch, dumu tvfch cypŤišfi
já miloval, jihu, na tvé pomoŤské stráni.
Z číše kňišéálné víno tvé tehdy jsem pil:
pablesky jedněch a stíny druhfch
tak rád jsem vídal lámat se na ní.

Všecko mně zhaslo. Pojedu sotva již na jih.
Jen to bych věděl rád, zda jednou,
dŤíve než dodfšu,
na tebe vzpomínka, Marto má |ící tak drahfch,
slije je v jediné Světelné číši:
smích oliv tvfch stÍíbŤitfch, durnu tvfch cypÍišú -
takže ni smrt jich nerozliší?

Yečerní beseda

Rád s dělníky i Ťemeslníky na venku večer beseduji.

Mně milo s nimi smát se, vtipkovat
na lávce kamenné
pod šeŤíkem a u domovních vrat,
zatímco nebem poslední mráčky zlaté plují.

Tu starosti dne vážně Ťešíme,
tu vtip se mastnf kamarádu na hňbet pňilípne.

PÍes uličku se nese vfině rezedy a máty
a jakfms šumem hudebním vŤe vzduch.
Je |íbezn! skon dne:
a hovor náš jak vrchovatf v&z obilí ěi sena
je nějak smyslem d&sažnf a chocholatf.

Však nadevše mám rád
smích zdravě ceněnfch dásní.
Mně rnodré chrpové oči
v osmahlé mourové tváňi
jsou dneska tou nejlepší básní.

A rád mám rider širokou dlaní'
rád mužovo ženy po pleci poplácání,
rád vidím, jak zážeh studu
se jí do tváŤe pŤitom vhání...



120 A pak již tma a rozchod
a dobré noci pÍání.

Je studená tráva již a krápe z ní rosa.

Jak krásná je teď tvá noha bí|á a bosá,
ty vysoká žerro mladá,
co tamhle se zahradou plouhá!

Svítí ve tmě jak zamženf měsíc
a brázda za ní jak za Iodí
hluboká je a dlouhá...

Naplnění

Všeho ses prf zÍekl, všeho ses prf vzdal
po boji, jejžs marně bojoval.
K smíchu!
Ve chvíli tu, jaks to Ťekl,
darmo máš,
po čem jsi se léta pjal.
BŮh sám náruč rozepjal
teď po tobě.

Kde tě pŤítel zradil, člověk opustil,
anděl za něho tam nyní slét.
Jak léčivá zŤídla šumí jeho kňídla:
dech sv&j s tvfm teď vjedno slil.
Za ruku tě bere:
a žár lásky jeho šlehá z ného do tvfch žil.

K naplrrění tvému odvádí tě:
ze Starce jsi nové dítě,
ze soumraku novÝ den.



]22 Letrrí slunovraÚ

Je moŤe dnes mrtvo, žár
se po něm réžky roz|évá;
zhluboka spí a dfše,
života tichá prodleva.

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

Je moňe teď mrtvo, žár
se po něm lěžkf roz|évá,
zhluboka spí a dfše -
a pŤec ve vzduchu slyším hlasy dva.

Ten jeden jde z hor a druhf
se zdvihá z hlubin podmoňskfch:
v tom prvnírn je jásot,
v tom druhém zrádnf je smích.

Ž" ,u horách padrru? A vítr
mťrj popel lesem rozvéje?
A slunce mne vypije,
jak pívá na trávě krripěje?

Či do moŤe ke dnu já padnu,

na krku žernov osličí?

A zdusím tak nenávist

k zbabělcúm, k luze podle se krčící?

Já nevím. A zatím je večer tu:
les zmlkl, moŤe se posmoutí.
Červánek karmínem prokvítá
a měsíc vyšel nad proutí.

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

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

123



I24 ZápasišÚě Chvála majáku

Jen kov, sklo, kánren: jen co funkce je:

tak nriluji tě v ukrutné a bdělé kráse tvé.

Zde lidská myšlenka se vzpjala ke skoku:
stráž stvoÍila, jež zavéšerra v nejvyšším vysoku.

Zde vítr zkameněl, zde oblak ztroskotal,
zde tvrdá pěst vyrostla ze zoufa|ych skal.

Na oblohu zde poprvé se vrhá lidská zem
v ritoku tomhle pŤeludném a kamenném.

Zde té|o odvrhám, zde nejsem víc
než dvojice šílenfch zňítelnic.

Jen čisté rozpétí,jen mezi dvojím věčnem vteňina,
jež sotva rozžh|a se, již zhasíná.

Jen blesku vykŤičník, oblouku prasklá tetiva,
a pŤec duchovní síla vfbojná a plenivá.

Zde jsem jen mezi kmitern kmit a bodern bod,
a pŤece zrak mfij s hvězdami žhne o závod.

Kdo dálky největší démantnou kosou poseče?
Kdo ze tmy nejvíce vražedné krásy vykÍeše?

Jedinf nesmírn;f démant tvrd.í a rnihavÝ
jsou dneska nebeské nadsvětié dálavv.
rozstouplé do tnrazu, do t icha, do svěi la.
Ne louka elysejská měkce tam rozkvetla'
ne asfodel stÍe se tam pro stíny;
to palestra se tam k zápasťrm nejvyšším roz|ét|a
v bezmezí; ne, kraj není tam hostinnf.

A oko své upíráš vfš a vfš, jak bys byl pÍikován.
Ne, není tam b|aženfch stan.
Blaženství slovo je mrtvolné. Tam ruch je a zápas a boj,
tam ke' klání rytíŤťr nejvyššícli vyjíždÍ váj;
tam palestra pro reky, pro obry pro bohy...

Co slza ta, hroudy ty Synu uboh.Í?



126 Z ey|<|u: Teď zraie ěas...

I

Teď opŤen jsa d rského sloupu o profil,
já hledírn na moŤe i rrebe, ridolí pád, strání zdvih
tak v sebe zahloubán' tak zcela tich.

A zasněn zÍím, jak se stromu se na strom pňelil pyl,
jak tamaryšku kouÍ do moŤe zapadá,
a vše se spolu objímá, že nevím teď,
kde vlna koněí a začíná zahrada.

A zÍim,jak slunce moÍe s oblohou
teď váže v jeden vlhkf polibek,
jenž na zem horce hrne se
a vše svou krví zalije.
A chápu: dobro, zlo, smrt, život' ošklivost i vděk
jeri jediné tajernné vlny vfchvěj je.

A prosíIn čas: Svrij zastav tok
a strij nejkratší vteŤinu,
až srdce světa bíti uslyším.
Pak, směv na rtu, v očích jas, poražen vším,
mně pňej, aé tiše zahynu.

2

Jde k večeru, a moŤe lesk i lesa stíny
teď vyvažuje den
na váze červánkri. I života
i smrti znaky v rovnováze jsou:

svár každy usmíŤen.

Teď hvězdy na nebi i touhy ve tvé hrudi
souhlasnfm rytmem jdou.
Teď poslouchat ti stačí,
jak strár'i se strání vúní
a strotn se stromem mluví cikádou.

3

Teď zraje čas a dává milostí,
co odepŤel ti zákonem.
Teď den je noc a noc je den,
teď skutečnost je tisíckrát
a desettisíckrát pňebitf sen.

Teď světlo všecko vylehčuje
a tisíc duch& myšlence tvé kŤídla pŤipíná;
a ta, která tvou věčností se stane,
teď k tobě taneční hrou pluje:
tvá od věkťr zvolená vteŤina.

Teď poledne je: a InodŤe, hle, hrozí v dálce
bouňkové tnračno Apenin;
teď síla tvá nejkratší vrhá stín
a mezi osudu skaliny vklíněná
hrdliččím smíchem, slyš, se srněje
náhody šéastné ozvětra.



12B Teď moŤskf slanf van
se mísí nad tvou hlavou
s nahoŤklou vliní včelínri.
Teď všecka bída tvoje mrtva je.
Teď ovoce, jež za tisíce let
teprve jinfm uzraje,
tvé duši prší zpěvnfm deštěm do 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 štít zde nad námi,
co včera ještě mrazem dfchal ku hvězdám,
teď v ženské maso změk
a klín svrij rrabízí vesmírnfm tmárn.

Teď poznals to ze sebe sám:
i smrt je polibek.

5

Mně je jak dítěti, jemuž se dásně sbírají,
jak duši je mi dnes, již popsals, Platone,
jíž na kŤídlech vypučí zítra peruti.
Jak lodi, která tamhl" . -oŤ"* zápasí:
snad dopluje, snad utone.
Jsem jako pták, jenž zítra z hnízda vvletí.
jsem plnf bolestí a plnf pŤitoln lstí,
a všem se chechtám potají.

Mně zákon k smíchu je a všechen Ťád,
já odplavím ho jako vlna shnilf cár:
co v hrudi nesu si, je novf tvar
a bohatší než stat'|y tisíckrát.

Mně chce se svět naruby zobracet,
tož snížiti, co nad nárni,
tož zvfšiti, co pod námi:
dnes pŤátelit se 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 požár tam, kde včera byla tma.

Jak temnf hrozen na vinici
čas nyní uzrává:
teď žravost lásky strašlivá,
tak dlouho v tobě spící,
se probouzí. A brzy nestaěí ti
celého světa potrava.



I30 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 dohoňely rychleji.

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,
i bňečéany k svfm jilm&m věrně pŤisáté,
jak v bajkách slušnfch všude pŤedepsáno:
tam věěně stejné poledne i večer je, i ráno.

S rybáŤi na člunech jsem 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 trčí pÍede mnou'
a nekonečnfm skelnfm snem zmraženy k lod]<ám lnou.
Svobody nikde. Jen ty masy vodrrí téžce leži
trade mnou tíhou starfch cimbuŤí a véží.

Ó 3uko.' rilevou mně v nudě bylas, vlaštovko má moÍská!
Ty niti tep|á, jež váza|as rnne se zemí!
Ty nerve rozchvéIy,
jenž škube se a láme, jak blesk klikatí,
až zač,ne člověk i v ža|áÍi znova doufati.
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I32 Jak rozbilas to moje vézenÍ!
Jak tebou na líci mou nalehl van svobody!
Jak zrakem líbal jsem tvfch kňídel citlivÝch
hrot elektrickf,
jímž psalas do vody
své kmity rozmarné i smělé osmičky a nicky!

I jméno Její, zasuté již v mojí paměti,
tak zdá|o se mi'
vráz rozkvetlo pod tvfmi perutěmi;
a slyšel jsem též, 6 zázraku,jak zpod nich
se na vteŤinu zaperlil ten Její dávno zhas|j smích...

Djrm na sÚráni

I

Zde |eží na stráni.
Vinice pod ním kadeff se

a tamhle za tŤtinami moŤe probleskuje.

Když b6ra hvízdá,
je dobŤe zde, i scirocco když duje.

Je teplo v něm, když venku zima svistí.
Je chlad, když venku žár.
Je krásné pak zfft s jeho prahu, olivové listí
jak čeŤí se, až strář jím celá postffbÍena
a ještě luční lem.

Na sloupech téžkfch |ežíi a nade dveŤmi
se šklebí erb po rodu dávno zhynulém.
A vyjdeš na balkon a: moŤe, moňe, moíe všude.
Je mocné tak, že jako chlap tě na ramena pozdvihuje
i zde a jako s zátkou od lahvice
si s tebou pohrává.
Víc nejsi na něm rrež tamhleta skvrna modravá.

A pramen ze skály se vedle lije
a mdle jak polapená, věe|a zpívá
a kolébá tě do spánku.



134 Kdos síní chladnou jde:
a v polosnu je sladkf i zvuk jeho opánkŮ.

2

Zde žíti jsem si kdysi pŤál. Ten sad mít a ten dťrm
a ženu, již bych miloval a tiskl k rtrim,
a dítě, které za ručku bych vodil
a stŤežil jak hasnoucí světlo 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.

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

A navečer tvé dílo leží pŤed tebou
a pŤehlédneš je hned jak Ťádku Ťepy čerstvě vyoranou
tím pohledem, jenž seznámil se s mezí, stěnou, hranou
a ví, co múže a nemriže chtít.

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 žitím klidně, statně, rozumně:
jak trouby hlahol zní ti do práce vinaŤri cizích smích
a oliv česači, již kŤepčí tamhle na humně,
ti do snú ještě vrhají svfch snědfch lftek plápoly...

Je večer: z trhu domri jdeš.

Až dopoly
žena vyjde v ristrety.

Na lokti dítě jedno, a druhé, jak na ně kfváš,

citlivka plachá, se zardívá až po uši...
Rty k polibku ti žena nastavuje:
tÍi kroky pŤed ní cítíš již, 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 moŤe pňináší
té rozšláprruté lidské vši.

Jak ve snu mlaskat slyším sandály
a tváÍ zÍím zpÍísnélou v bělavé loktuši.

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

A místo smíchu dětskÍch list
se stolku slyším lékri 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 šedé síti.

A venku, slyš, se pramen rozzpíval
o dni, jenž dohoňel a víc se nerozsvítí:
ne, víc se nerozsvítí.



136 Bohonosiě
traro v čecháeh

Mrak se sluncem, déšé se sněhem, stín s jasem
se bijí; a všude dva a dva
do sebe vpeŤeni.
A vítr k tomu skočnou hvízdá.
Na stromech jako černé boule visí prázdná hnízda.
A jako z Liáta kalně rostou dni:
dnes mráz a zítra obleva.

Ve větrech se vrány pŤevalují na svfch kŤídlech.
Jde kŮř a pofrkuje, hrna ěerné brázdy.
Za západ& má všecko ocelovf nádech,
a skvrny jak od prašiviny mokvají v pastouškách na zdech.

Pučí již bez a trnka nasazuje,
a nahoŤklého cos ve vzduchu cítit kvečeru,
kdy teplf vítr od západu pŤes dubiny 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 |eží tu, ta stará a ta věrná:
tisíckrát pluhem zraněná, tisíckrát kovetn zjizvená:
na nové sémě ěeká.

Čeká, čeká je od člověka.

Proč váhá?

Já nesu boha jakéhos, to vím, však jeho tvar mi vždycky unikne,
jen nohou jeho já se dohlédám, když zrak se nejvfš pne;
leč kyčle jeho, 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 svého změŤí teprv v pádu svém,
když zlomena se v letu temném dolri potácí,
to krásnou smrtí tou, jíž klesá 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 žasem pŤed sebou všecko pá|ící
teď na vteŤinu aspoĎ prorazil tu zkou lidskou hranici.



I38 Teskná $avoÚa

Vzduch voní mátou a rozmarfnou.
Hej, ty tam, krásko má,
zazpívej rolničkou,
zasměj se tamburínou!

Zazpívej píseťt
o lsti, lásce a zradé,
zalímco tisíce světlušek
svítí a hasne na zahradě.

Zazpívej píseít
o lásce silné, o zradě silnější ještě:
o všem, co odnesly větry a vody,
o všem, co zadupou podzimní deště.

Vítr se myrtami honí
a usíná uprostŤed vinic.
Kdeže jsem viděl už
tenhleten zsina|f měsíc?

Je plnf puchfÍú, psisko poscíplé,
které špatně se líná.
Co na rtech teď sládne mi,
je to hrobri snad hlína?

Vzduch čpí mi teď bouŤkou a hlínou.

Hej, ty tam, krásko má,

zazpívej rolničkou,
zasměj se tamburínou!



t40 BenáÚky horečné

Ze mne vy vstáváte, z m|Ity, krve a hrŮzy.

Vaširni traghetty bloudím zas:
v nich vŤíti slyším já čas,
kter/ už není,
tisíce farrtomri crkati slyším zas 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 té cikánské milce?

4 ty tarn, co plazíš se, jsi ty snad strakatf had?
Ci žena, kveteš jedovou lící?
Ke mně pojď! Hlavu svou pozdvihni!
ovšemže, to jámy jsou, do nichž jsem spad,
náměsíčník krásy tvé
v hadrech tvfch omamně spící.

Mně všecko už mate se.. .
Kde maska se končí, fantom& pralese?
Kdeže se poěíná tělo?
Vše do sebe splfvá. Já hmatám sám po sobě,
nejsem-li také jen ve vlastní osobě
mátoha, pŤelud?

Co krásou kdys bylo, do mlh se schvělo,

zemÍíti v iluzi lásky.

Co pevné je, to lebka a hnát:

smrti šklebí se odevšad

na tebe tenhleten ďábelskf prstoklad:

klavíre rozbitf , zrcad|o rozpuklé,
Benátky, vy město masky.
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I42 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.

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

A za ní Čechy.
Tam pole stŤe se a zmrvenéje také krví.

{ nové reky volá: až sem hlas jeho slyšeti.
PŤes dálku rozlit je, pŤes tisíc pŤenes se sem tišin,
pŤes deset tisíc vfšin:
Kdo bude prvf? Ó duše má, kdo bude prvf?

Krásná rovnováha

Je jarní den.

A slunce bije do strání a do skal
ohromnou světlou holí Mojžíšovou:
a hle, ručeje z nich se dolfi iítí
o sněhu píseř zpívajíce,
o sněhu, kterf roztál'

V azuru klidrrém nad nimi sníh velehor se koupe
a je jak ťrsměv, kterf na zem spad a nerozbil se,
a je jak plachta bílá, do níž žena trávu sžatou skládá:
děravá trochu, ale pŤece celá.

Trávníky kvetou pňed ťlstavem duševně chorfch
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 Íeckou dálku.

Jdu rra návštěvu tam
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.



r44 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 rŮžové stromky.

Sedm zmrzlfch je vlevo,
sedm zdravf,ch je vpravo:
krásná rovnováha.

I já cos ze sebe dobfvám, srovnávám, měŤírn a sčítám:
do nitra oko mé vsáhá:

sedmero hoŤe, sedmeru radost
pŤinesla zima.

Krásná je života rovnováha.

Kd|yž isem snil o BeeÚhovenovi

Vzduch ještě je ledovf:
ale co jím se dnes stŤíbÍité smfká,
to není jen slunce žár, to není jen ptákŮ zpěv:
to světa jsou, slyš, roztavené okovy.

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' barevné radosti?
VfstŤely do mlh? ZvíÍení v hlubinách moŤí?
K nejzazším hvězdám až vržené signály?

Ty ritoky zemé a její vzepjaté paže,
by nebesa k sobě až strhly a v sebe je pojaly?
Tys neviděl tarnty dva zahnědlé pahorky, jak s oním
se ridolím ze|enym objaly?

Naslouchám a zírám vytržen a srdce cítím až v hrdle:
v masité rty a rudé teď roztálo
všecko kornaté na zetni,
všecko, co v duších je ztvrdlé.



116 No'r měsíe

Je novf měsíc jako zrno elektrické,
zaset.é do prsti nebeské pláně.
Lesk jeho je sváteční: Evo, otevŤi dlaně,
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 ÍanÍára zní do boje:
ten zlatf je a horkf je jak blesk.
Leč večer nadcbází a v duši tvé zap|áčí hoboje,
roh zatouží a flétna zavzlyká
pro všecko, co jím rozdrceno je.

A na zemi pad zatím temnf šláň:
a ty jdeš po bojišti, sbíráš mrtvoly
a umfváš jim z bláta J< nebi obrácenou tváŤ.

1 4 7



148 Pozďní [éto

Jak zelené Ťeky 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 hlubším činí ticho a nevzbudí spáče.

To všeho zapomnění! 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...

a ohnivé sluneÓné rtlže...

Z ohnivé slurrečné rúže pad na mne plátek...
Kde jsem to snil? Pod trijí? Pod cypŤiší?
Nebo snad stanul jsem prostÍed hŤbitovních vrátek?
Ztícha buď! Aé nikdo nevidí, aé nikdo neuslyší...

Šílenství padlo už na mne. Vidím, co jiní nevidí,
slyším, co oni neslyší. Jak věci se kupŤedu Ťítí
a z vnitra vrou!... Aě život měŤím již jen na pídi:
postát je zradou! Nechtěj, nechtěj, 6 duše, se opozditi!
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150 PosÚťii Úak ehvíli Vítr se do tebe vzpírit

a sukní ti rfsuje široké boky,

boky, jako je mívají zámoÍské lodi,

plné lidí a zvíÍat i věcí dobrfch,

koÍení, vfiní, mastí i semen,

boky, v nichž se zástupy tísní,

hotovy vyjít, jásavé, s hudbou, zpěvem a kŤikem...

Buď zdráva
a dopluj šéastna k dalekfm bŤeh&m,
lepším, než tahle je zemé,
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 téhteté básně: 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.

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 t6nťr a 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 vfhrťržkou všemu, co se ti blíží,
neskloněná pŤed ničím nikdy.

A zatímco rána
rtú tvÍch roztrženfch kwácí temně,
oéi í zuby, blfsknavé stejně,
hladové stejně,
na lup vyšly si světa
požítat lidi i věci.



]52 Tulák veleměsÍ

V bídném pokoji hotelném za 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 zemé zvíÍe (raněné, než dodfchá vkrátce),
utopenec čehosi, co nemá jména, usmfkaná onuce lidská,
veleměst tulák.

Lokty opňen o stolek viklavf, pohaslé zraky
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 žhavé kulmy
a tam, viz, jakoby otisk nehtú, jež v zouÍalství do ní se vryly.

A zatímco cizí město stesk domova pŤehlušit touží
a vrhá mně do uší sv&j slaně nahoŤklf pňíboj,
Ó ano, rná hoŤká tam v dálce, nahoňklf hoňkostí podobnou

hoŤkosti vaší'
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 téhle měkké dŤevěné desky.

Kdo byli? A odkud šli a kam zašli? A kdeže jsou nyní?
Kde jejich jsou lože neb hroby?

Lovci času a stňelcové náhod,

odlesky vtile cizí, mátohy, stíny,

polrrí plevel a semella slabosti lidské,.podzimním 
větrem ve víru honěná chvilku,'a 

pak zavátá do smrtnfch tišin?

Zažeb\i ohně a zhŤáli si studené ruce,
aniž rozpja|i stany?

Jiskra po nich v popelu, zdá se mi, chvíli ještě se tŤese.
A jako dítě ospalé, ve snách už zpo|a,
ke kamnťrrn vyhaslfm vztahuje ještě churavé ruce,
tak i já ušlé své oěi napínám jak jiní ustydlé nohy
a na tomhle hŤeji je ohni,
jehož už není a jehož snad nebylo ani.



t54 SousÚolovník

A bude tomu tak.

V hospodě staré, opuštěné
a v samotě a na rozvodí moÍí,
kdes vysoko a na pohoff
se ocitneš: a nezvíš ani jak.

A spíše utušíš než uvidíš,
že stŤe se na obzoru lesú mrak:
a srdce tvé je jako pod noži.

Hned hádáš: je nedaleko pfilnoci.

Á světlo měsíčné jak sivf popel pÍesátf
tím sítem nejjemnějším
teď vidíš: sněží na ubrus
a chytá se ti na šaty.

Á stŮl tě k sobě jaksi zve
a nemúžeš si pomoci:
tož sednouti si zkus.

Á náhle uzÍíš jej: kdos ZastÍenf
a sedí tobě naproti.

TváÍ jeho nemfižeš rozeznat, ani jeho podobu:
je ce|f jako mrak a jako světlá mha,
v něm světlo sváÍí se a tma

a záÍ se z ného prodírá tak vítězné, jak do hrobu

by zakopali ji,

a ona zezpod jeho hrud by tryskala...

TváÍ jeho nedovedeš rozeznat,
a pŤec jsi k němu láskou roznícen
a ruce stisknout bys mu chtěl.
Vtom hrdliěka se kdesi zasmá|a;
a náhle pochopíš: to v očích rozkvetl 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 krápníkové jeskyni
a tanec víl v měsičném svitu 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 pŤiblížil ti světné d'á|avy.
A chápeš:
to volání jde ze zakletí,
to po svobodě touha, která nedoletí,
když kŤídel nep&jčí jí anděl nebo bťrh.

A ZastÍenf teď vstal a náruč rozepjal'

Ty do ní vrháš se: tak tělo padá do propasti,
tak smetí do ohně.



156 A kŤídlo tmy se za tebou jak těžká vrata zavírá...

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

Katnf den

Teď s rťrže plátek sprchl poslední
a větev, holá jako hnát, do vzduchu ění.

Dfm sinf po pleti tvé odhalené béží
jak po rybníce oce|ovf mráz.
Tvá ťrsta v kŤeči chroptí a oči vyhoÍelé do 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 zděravělé hoÍce zt|ívá:
fialky pod ním nekvetou.

A země voní teskně zimní hlinou
a děsí zámlkou zlou, prokletou.



tsl |fvizd v noei
Jdou, jdou uÚopenky...

Jdou, jdou bytosti těch, které miloval jsem,
pod podloubím staré mrtvé čtvrti,
kde se stíny stelou,
neboé stín& nemají.

Večer jdou a púlrroc jdou, noc celou
krápníkovfm koridorem snri a vzpomínání,
jerrž se ristí do pekla snad potají.

Jdou v posledním mživém luny plání,
kdy už, krvavá teď, vyhlodaná, jak krysami žraná
zvolna zapadá.

Thmté voda kape od kloboučku,
ledná jinovatka na jiné se tŤásní,
a téhleté rybí šupiny se smekly se šatri...
MoÍská pěna u rist se jí slehá, a na nich se zasní
nejdéle tvŮj hled.

Jako náměsíčná kráčí. ruku zaéatu.
oči hluboké a vyčítavé,
nezní krok jí se špalíčku,
nechvěje se život v mrtvém líčku:

t 5 9

Na loži horečném bdíš a nasloucháš do noci:
nasloucháš vytŤeštěn zrakem i sluchem do dáli.
A'do. duše bodají semaforri vfstražné hroty,
vfhybky špatně stavětré, ,,,o.iy nedbale stŤežerré...
Do ní se vtínají vfkŤiky , neÁoci, signály poslejní pomoci
a v ní se teď rozbouňí šturmy a 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 nriž vrahriv se vtíná, do ní se uryp,l.|i .oky,
jež vězeťl prohnívá v zatuch|é cele, den po dni.
Do ní stony se sijí z da|ekfch bfehú i zLlízkÝch rněst.
ze samot, vesnic, vodních i pozemních cest.

A náhle hvizd do tvého snění. Brzy se rozdní:
to trení vidina, to už je skutečnost.

Dva poldové Ťítí se ulicí, slyším hvizd jejich píšéal...
A ženské ruce zalomené a 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 nejčistší benátskÝ kŤišéál.



1 6 0 sinější než jiné siné,
mrtvější než jiné mrtvé
do podsvětní ňeky plyne...

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

Pramen

Vzduch vfheř a slunce je požár:
kol dokola hoňí písek a skála.
A do toho rráhle ta nota! Ta stŤíbrná nota!
Ta zelená nota!
Jdeš blíž: to kytka strornú už zdá|ky se smála.
A u nich je pramen. Zpod ba|vanu tryská
a stŤíbrem zvoní. 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 nerozruš pňíliš
stín, jak se teď nade mne chflíš.
Jak když se modlíš, buď mysl tvá zbožná|.
Zde najáda zajatá p|áče
a uzŤíš ji odrazem v hladině možná
v tom šeru, jež stele oliva doupnavá.
A vezmi s sebou spánek a mír duše,
plod, kterf u mne rád dozrává.



162 VfsÚraha

Den mučí tě, já vím. Je světlo jeho stŤízlivé a mělké
a věcí tvar tě suše Ťeže do zraku.
Jak málo dává duši tvé, té |ač,né zázrakfi,
co roz|évá se pŤed tebou a větrá jako pěna!

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

Leč zÍím, jak zrak tvúj ohoňelf z nichjen bolest vynáší.
Jsi ruka, která rouhačsky žár svatf rozhrábla...
Je duše tvoje navždy nakažena závratí
a jako šerpa zcuchaná, véc, která ti již nepatŤí,
ve hvězdném prrlvanu, šláŤ ztrhaní teď vlá.

Plamen

Tarrčilas pŤede mnou a zpívalas, já zmámenf
jsem zíral na tě bez hnutí.

Jak se ti pÍiblížit? Spoutat ti peruti?
Kolena zajmout rameny?

Já ruku holou v tebe ponoŤil, 6 plameni,
a srdce hledal, stŤed a bod.

Zv|ni| se žár a zasykl mstnf doprovod:
nes navždy po mně znamení!



164 A pňece

Strž démantného světla je nebe
a moňe strž je zpéněné hr&zy
a život je 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 dobrého nic nevěstí:

6 mim6zo, má.duše stroj se k tvému obrazu
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 horečného cosi tŤese se 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&že z|ézt vrchy sklenéné?,,

A zÍím tvé ruce: jsou jak větve ohoŤelé
a nepučí z nich zeleně:
to vášní plameny, od nichž tvé děti chyta|y,
je sežehly, když jsi jich spěla uhasit.

Teď hvězdnf po nich kane svit
a chladí je.

A padlas rázem, séata pŤi práci:
mzda první, kterou již zde vyplácí
svfm dětem milosrdnf Brih.

A mne niezrná

Je čas, kdy ticho prší s vysokého nebe
jak pečeé zamlrklá, jež v ohni roztála:
co duše tvoje něžná Ííc ti nedala,
teď mne jak mráz z tvych očí odcizerrlch zebe.

Co Atropos teď pŤestňihla, nit života je 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

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

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

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

Poslední plavba

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

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 stŤíkne smích.

Teď jinak. Anděl mocn1fi v očích žár a blesky
a v kŤídlech hudbu sfér, tak stojí ria lodi:
on v pŤístav poslední tě, risměv podrrebeskf
když hasne na vodách, již provodí.



I7t) \ioe na periferii

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

Jdou mladé fabričky, chrup jejich hoff rozsvícen
pod smíchem červenfm a hochy pijí očima.
Teď karmín prošleh západem a cítíš: končí den;
a všecko mdlé je, jak když o rozkoši rozjímá.

Fanály rozsvítili již a ž|uté hoŤí semafor.
A chvění jakés churavé od něho ku hvězdě
se nese' jež teď, krŮpěj mléčná, tryskla nad obzor,
a zachvacuje také zem. A v nervech víš již: noc je zde.

Jitro se budí

Yiz, na vfchodě Ťeňaví už 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.

Už horečná se světla roztěkala za Ťekou,
k&ř pod čabrakou ňehtá, k jízdě ustrojen,
a zde, viz, topoly prošlehly z mlžnfch plen
a jdou vpŤed... I ty, duše, stroj se na poué dalekou.

1 7 1



tz2 Je prOSinee...

Je prosinec, však po trávníku ze|eném
hrá ještě mihotavf svit;
a nenechá se dlouho rozplašit

ta mléěná mha, co spadla pňede dnem.

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.

IIudba za ňekou

Na chvíli hudba za Ťekou se 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.

Jsou krásná pradlen ramena' když sehnuty
na druhém bŤehu prádlo perou pod stíny
tŤí jasanú; zpod rukou vrou jim bubliny
a vítr hnědé vlasy cuchá jim a žhaví rty.

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 pŤetrhl neb nedopÍed. Pňedběhnout
jej musím: šíp, stÍelenf touhou na věčnost.



I74 PňediaňÍ

Jak slunce litoěí! Jak prožehuje háj terr bezlist/!
I něm dívky kolo tan8í: šat 1í- p.tuun prŮsvitní.
A otázka se v hrdle zdvihá': Ěr ..u"a""'nevěsty?
A lítost ve hrudi: že spočteny jsou tvoje dni.

Za hájem ňeka studená se valí pod d my,
kž z městajdou, a blyskotá 

"" 
-od.ou á"" .

T.",::u?.teď pŤed jarem, ten zabíjí. Leč prsty zkŤehlfmise 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 než se domkne k tobě led! Co smrt teď tká,
nám není víc než svatební košile 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 všírn tím tlachem titěrnfm
i vtipálk& hloupostí vtíravou,

chtěl bych zňít stoupat 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]<u svou a vidět hoŤeti své dny
v tom slunci, které bije se všech stran.



]76 Zátpas s andělem

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 hoŤí nade 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, vždyé nesu!

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.

Jsem smetí zmítané a |étající
na věčnosti a času rozhrází,
nad dvojí propastí a mezi dvojí sférou:
zda budu kámen, ten, o nějž se vlny rozrazí?

Jsem člun, do něhož dvojí proudy perou'
a biehu neznám, kam má bytost vyplyne.

Leč jedno vím, to jedno jediné:
já nesu Tě, byé poražen a ne prost viny,
a byé jerr od vteňiny do vteiiny:
to jedno vím, to jedno jediné.

A to mně postačí: mne propast nezhltne,
ni meč tvrij 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 Krajina ve vysokfeh poloháeh duše

To krajina v polohách duše vysokfch.

Skal bazaltnfch tam trčí mnohf hrot
a tra něm cosi jiskŤí se jak kobaltovf sníh.
Jezera černá nehnutá spí v lunnfch kráterech do hloubky

propadlfch
a dějství rozjímají tesklivá a pŤedvěká,
jež v prázdno vyvŤela, že nebylo zde člověka.
A v p&Inoci, kdy ticho sněží s nejvzdálenějších hvězd,
na vteňinu se zamží v nich trs zhaslfch konstelací:
ty za obzor tvfch snění mladistvfch zapad|y dávno již
a hlouběji než ližní kÍíž...
To vteŤina je jen a do ledného prúhledna se 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 krápníkové jeskyni tvá první vášeř tlí:
a pláč všech věcí je tu kamennf.
Sern chodí k púlnoci pít pekelné dvě jezdkyně,
jež mučívaly dětství tvé již ve snech puberty;
tu vody vzplanou na vteŤinu jako pod svící
a rudě vzhoÍí tetnná jeskyně:
mstnf mají vyhoŤel! zrak a pňíliš rudé smilné rty -
ty poznal bys je mezi tisíci.

Jak vinnf keŤ svfij hrozen nalitf a zajínénf
tys nesla vlhkou tíhu krásy své,
osudrrf riděl divoženky či snad víly měsíčné:
své lfino bleskem boha ožehlé a zryté,
klín potŤísněnf kr&pějí té vonné pěny
z jakési moŤské vody podsvětné a 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 téžky byly 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 sémě do prsti zlá Venuše
a v bocích síla vŤela ti' že div ji pojala
tvfch šírfch kyčlí rozklenutá 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 tvé tělo anděl pŤeorá...



]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 žíhané jak 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, šíIenstvím věěnfm opilá.

Teď léÚo oďehází...

Teď léto odchází a za tebou zrak obraci,
svou rumělkovou tváŤ i vlasy lněné;
je všecko jedinou a horkou vibrací
od záÍe hvězd po kozlí nohy rozpolcené.

A po tvfch sadech jásají teď plameny,
v nich hoŤí ovoce a sládne v pelu
a žena, jež sem pÍichází, ta zrak má zmámenj
a kolem těla tančící zlou 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...

Jsou rnodré dálky dnes jak dráhy pro zápasy
a hvězdy hoŤí jak démantně tvrdf cíl:
je šéasten ten, jemuž dnes vítr sežeh vlasy,
je blažen ten, jemuž zrak démant vypálil.

Tma opíjí dnes modrou vriní magnetickou
a jako tělo ženy je: chce bfti vzata v plen.
Leě ten, kdo věčnost miluje, odvrhnout lidskou
on musí mdlobu, a zrak mu bft musí vypálen,

by nehladil jím ženu, aby, v moŤi plavec,
jím nehledal svou vlast, zbytečnou věc,
by, prilnoci jen věrnf, absolutna dravec,
byl smrti vfsostné klidnf a čistf milenec...
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Již den se chflí k večeru, uzrává hrozen
na tvojí popleněné vinici,

a žasneš, jak krátká je cesta do lisoven,
co po louce jdeš rosou studící.

A vidíš, hlavu zdvihna v teskné pfše,
jak malf zbytek dne

tam uhoffvá v západě; a do tváňe ti dfše
teď popel tvého rozv|átého plamene.

Zdupána role tvá od cizích koní kopyt,
a kdes ty sil, tam jinf ža|.

Leč tich buď, duchu múj, nechtěj se žalem opít
a véz, i tomu žes v své pfše pŤitakal.



I84 Yéznénát

Tvúj prstfnek do studny temné upadnul
a ze dna zpívá občas jeho teskná ozvéna;
ač píseř tvoje byla tichá, bezvinná,
pÍec z živola tě kdosi jal a do ňetězfi vkul.

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 touží vylomit.

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

In memoriam Jeny Němečkové

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

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

Tv&j den byl horoucí i večer palčivf
a bŤemeno jsi nesla, zraněna a prosta.
Teď věčnost bohata 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 požár světla je, chce k nebi byti vyzpíván,
to vichr je, víc nejsem v něm rrež stébla tŤíska.

Tmy hoŤí již, je protržena opona
a jásá všude světlo i nach neustydlf.
Než děj se lásky svaté dokoná,
mne nadej, duše má, sv m zrakem, svfmi kŤídly.



186 A jseš iako člověk zlnámLetly...

Pňes zábradlí země pŤíliš
ses do vesmíru zadíva|,
až jsi vyplašil stíny mrtvfch,
co spí mezi slunci a hvězdami:
tak mffnci v letním dni v potoce
|eží ve vodě po stech a po stech
a vykládají jiskrami plochy mezi kameny
a klamou člověka o vzdálenostech,
až neví, kde slunce je, kde voda, kde listí,

A jseš jako ělověk zmámeny
neb dítě:
nevíš, kde končí skutečnf
a kde zaěíná sněnf žal;
co žiješ a co se ti jen zdává.

Jsi jako b|ázen, kterj,
se na svou ruku v slunci zadíva|:
hledí a hledí, jak se obráží v nehtech
a stínuje chlupy na pihovité k&ži -
stihá jen čistf jev.
A zapomně|, že na hlavě má ránu,
že s čela krápe mu krev.

kde tráva.

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, aé uvidíš
hroudu svého stínu do hvězd padati,
aé uslyšíš ten der, tŤesk a hluk,
jímž padl prostŤed b|aženfcb a ozáÍenfch
a rozbil zrcadlo podsvětnfch luk,
kde kvete zajínénf asfodel...

A uši si pak ucpi, rouhači,
a rrěěím piikryj zrak,
aé neslyšíš a nevnímáš,
co pojmout duše tvá již nestačí:
vzíryění stírrŮ, jich vfkňik světelnf,
i jak postava jedna záÍivá
do proudu zpěněného stoupá si
a zraněné si ěelo omÝvá.

těl



]BB Leě nejvíe mučí kňídel pahf|y...

Teď chvíle je, kdy všecko mučí:
pŤátelské ruky bolí stisk a nesnesiteln;f je dotyk žen.
Tu chvíli by dobŤe bylo ti
v propasti u vody černé, ponorné tak ležet roztňíštěn:
na čele světlo zb|ácené
a v očích dodoutnalf sen.

Teď tisíc zace|enych ran
se otevírá poznovu a zeje dokoňán:
isi ohoňelf prst, jsi obnaženf nerv' co ve vzduchu se tetelí.
Jsi sám, na světě zce|a sám
a lhostejnější k riěmu než k svfm dětsk.Ím hrám:
a není myšlenky, 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 nehodné promarnil,
na ty, kdož jednou zradili.

Leč nejvíc mučí kňídel 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 žiI jsem, deště ulily:
jak z|y by kdosi ěernou roušku pÍes ně stáh.
Já neuzÍím již postavu, již poznával jsem v tmách
tam pod strorny, ni tichou tváĎ ni risměv rozmilf.

Teď totéž slunce svítí, leč mdlf svit se sotva rozední.
KŮĚ černf stojí pŤed domem a bije o zem kopyty,
již nedočkav... Na zemi pohár Ieží rozbit!
a není ani z čeho pít pŤípitek poslední.



l90 MilosrdensÚví

Ty za mrrou pŤišla jsi a pňešlas proto deset tisíc pohoff
a pŤebrodilas statisíce Ťek.
Tys déle za mnou na cestách než hvézdnf paprsek:
a nohy tvé jak slunce na horách den co den zahoŤí.

Ty márnic puchem prošla jsi, 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.

Tys prošla plamenem a nezkalila ho,
tys prošla kňišéálem a bytosti tvé záÍe spanilá
jej ještě zladila a zjasnila:
on chvěl se v ní jak housle v ruce nadlouho.

A vposled v červa proměnila 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 roztŤepilas v mhách,
a milostná, svou tváŤ jsi do ní zavi|a:
to proto, aby záÍe tvá mfch zrak& rrevypálila,
by neporazil mne z tvé krásy strach.

Dlilosíí Úknuuj.

Jak věela zmámená má duše do kalicha

se Ťítí Tvojí milosti. Má píseř ustala již, ticha,

kol slyším šumět jako vodopád

Tvfch světel do temnot mfch vpád.

A duše moje nemá pŤání svfch:

hluk vŮle marnf je a také ztich.

Tep krve v žilobití ustává,
a jldna rána hoŤí jen: Buď vúle Tvá.



192 Hovoňí anděl

To rozžíznéní, jež kÍíde| mfch van v tobě nítí,
tu horečku, jež tebou lomcuje a jež tě láme,
to vysvlékni, a včerejška hadry m|žné, měsíční svaž nití
a mlčky uvrz do potokťr jarních... tamhle plynou.

A nahou duši svou mi nastav jako dlař, co prosí,
a s ní svou všecku vinu.
Já požár pustím 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 tňetí od 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 zemé se zdvihá d.Ím
a bozi, dÍív než dojde k pŤelomu,
ti plní každf sen: a ovoce teď padá se stromri
ne tknuto větrem, ne sluncem, jen pŤáním tvfm.



ts4 I)e profundis clamavi...

To mys je v duši tvé' oIl vbíhá nejdál ve vln svár,
kde černé bí|é je, kde rozplfvá se každf tvar,
kde mhy a deště stále 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 záhrobními krysami
a ve tváŤích se hloubí jámy jim pŤestrašné tmy,

z níž není 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 pŤed zrakem, než|i se rozední.

A na mysu tom, na bňehu, já spatŤil jsem 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 rráÍek vln z ní troubou k Soudu zněl.

Tys byla teď v tuhletu skutečnost strašlivou změněna,
tak sama ošklivost a pytel červ , jáma plazri bezedná:
čas neničí jen dneška, on zohyzdí také rninulost,
mrtvoly z hrobťr vyvleče a rozmetá a zh|odá na psí kost.

on do duše tvé vloupe se, ji rozloží a jedem prostoupí,

že nepoznáš ji zítra: je zrno vržené do stoupy

a drcené. A nezachová vzpomínek a zradí milovanf tvar

a tma je, nejistota, mlha, déšé a svár a zmar.

A k Bohu sténal jsem: Jsem k smrti chor, mne vyjmi z hr&zy změn

a času. A klid mi pŤej, Pane, na bŤehu věčnosti, tam mne změĎ

buď v kámen, nebo v písek. Chci němf bft a ležet bez citu,

Tvou slávou děsivou prochvěn v své tmě, Tvé moci v rikrytu.
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196 A slunee sÚudené kosem hledí...

Světla hoŤela kolem mne rozsvícená,
svíčky vzplanulé pňekŤikovaly slunce,
jako ruce vzt!.čené pňi hÍe
smáli se muži, smáli se pŤátelé, smály se ženy.

Ále kdosi nevidnf šel asi kolem,
neslyšen kráčel, bez zvuku nes Se'
a pozhasínal jich:
jednoho po druhém, jednu i druhou,
pŤátele, ženy.

A není jich již, vfskotu hlav i rukou již není,
vfbuchťr smíchu a očí již není,
a není mramornfch hrdel'
zpÍetrháno je života potrubí,
necrká ani nejslabší nití,
neboé vyschla v něm zárove voda i žízei.
Ale široké prázdno do mne se vzpírá,
svistí a na mne si lehá
a já se potácím pod 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 star1fm erbem vymňelfch rodri.

A slunce studené Úkosem hledí
jakfmsi sklivfm zrakem.
A vítr a mrak ohrožují múj děravf stín,
kterf se chvěje, chmfÍí bodláku
uvíz|é na jakés holé děsivé větvi,
která tu trčí od věkú po věk _

ryšavf chuchvalec sazí
na prázdném studeném skleněném nebi.

A zahleděn do něho věňím,
že sám bych jej odvál svfm dechem,
zpňetrhal chromou svou dlaní
a bez houby smazal, záhadnou zbyteěnou značku
na nahé tabuli smrti.
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19B Prorok zpronevěĚilí'

Já vykŤik ze sna. Bože, rty's mi spálil žhavfm uhlíkem
a do dlaně mně nalils hoŤící trs plamene.
A cíl jsi postavil mi pŤed mrij zrak, mámení hory vzdálené,
a hory roztančil jsi pode mnou své berly riderem.

A Ťek jsi: Jdi a jdi a jdi a vlastním tělem živ
ten plamen. A nes jej, až nová ruka lidská se ti nastaví;
a jdi a jdi, až klesneš, žerdi ho|á, na níž není zástavy!
Pak do ruky ho lidské pňelij, ji najdeš-li; jen pak, a ire dňív!

A já jdu. Bez dechu, a pňece jdu. Pode mnou země vrávorá

iak loď a smějí se mi stráně, lidé, děti, obloha i pahorky.
Já klopftám, já sázím chromf hnát sv j .'u p.u"h, na horkf
poušéovf písek, 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
pŤilétá za mnou. Mám kola v očích ohnivá, šílení
mně do mozku se zatíná a chechtá se: Je Bťrh tvúj 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 ubohého a chromého kurfra?

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 uhoÍím a 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 nedoved jsem pochopit
a které zhoŤklo mi. Je vítr rozvěj, je vypij slunce svit,
když sil jsem neměl, abych na požár je rozdmychal,

já, jenž jsem nedovedl než jím uhoŤet.
Ne, muže neposílej mi! Jen ženu|, Já ženy neuži|,
poněvadž vyvoletrec Tvrij, žel, 6 tfikrát žel, jsem byl.
Aé krásné nohy má! A černf klín! A hŤíšná buď jak tento svět!



VsÚaĎ' Samsone...

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

Vzchop se, pŤíteli, vzchop!

Svět vysaď z veÍejí
a pŤenes ho, jak Kryštof nes Dítě,
pŤes Íeku těm, kdož pŤejít ji nechtějí.

A na hlavy vodnaté dfřové vrhni ho těm,
kdož spali za pecí, mrzáckf rod,
a v obličej naplij ridivem zsinalf
těch, kterfm dŤíve nebyl jsi vhod
a kdož nyní podlí jsou dost,
abv ti tleskali.

DÍy proÚi sobě sÚáli...

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

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 obětí jakfchsi temnfch zrad _
leč já _ ne _ já tě nezabil.

A te{ kdy ležíš pŤede mnou,
já nedoved bych za nic na světě tě litovat
já mohu ti jen závidět:
tak velkf jsi jak největšího kŤídla let
a rozpětí tvé od 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 pŤešla bych ňetězy hor,
bych znikla té její blízkosti.

A bez tebe tráví mne žár
a hrdlo mi do žhava suší.
Já prokleta jsem:
ritěchu, Bože, pŤej duši.

Starf tniu.ž zpívát

Já s rist tvfch neutrh jsem plamene,
jenž na nich hoŤel, ni z poledne, ni z rána:
teď večer je 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 tvém mladém?



204 PĚedsviÚ

Já spát jsem nemoh, čítns zmučen a číms zneklidněn
a vyzíra| jsem stále noc celou okny z vlaku ven.
|o'č:- 

jsem pátral a co hledal, ii ri"i bych dnes nedoved.Byl rísrněv něčí to? 
'Byl krásy t.-itz nyt iorsky l"di

Na ňekách, rybnících, v jich roztŤíšte"ja, zrcad|ech
nic vícjsem nespatŤil než olovo u ,'o"í těžkf dech:
ten.lnul k nim jako pŤíkrov k rakvi lne,
v níž mrtvé hnáty |eží, huberré a studené.

J\{rij bože, jak k jitru je ještě cesta daleká!
ta 

19c'tak pustá je a beztvarájak močál. Lká
z ní žabí chorál mor6znÍ, a duš! má
provazy spoutaná, na krku kámen, dolinná,
v tom slizu marně zmítá se a sebe i svúj osud proklíná...

Vtorn do nfdraž.í vjeli'jsme. Dělníci pracovali v kolejícha na čelech jich schflenfch, jak od práce je pozdvihli,jim pňedsvit jakfs hrál a cosi"jako 'ffiy smích
neb radost; a od čel se jim odrazil a na lícíchjim doplál pozvolna.

1,o{,o,o .J *,'k, pŤ:ťil:' .T.ril:":l :"|f; ,,o,^u,,,Ý.a bylo to jak pffstav v silnfch ramen objetí;
a jako bezpečnost, že k cíli sen tvťrj aoiáti...

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|é zírám, dvě ruce tonoucí.

A mučiti mne budou v snách
až do jitra, nežli se rozední:
ty v kŤeči zaÍaté do ostŤic
jak do bŤitev, až stííká krve nach...
i ty v zoufalství zalomené
a potom v rakvi u|ožené,
strašící v světle voskovych svic:
dva lístky jakési podivné magnolie záhrobní,
uvadlé v siném svitu těch sliznatÝch dní.



Až bude zorána pťida...

Nahnuté chrámy a věže podryté k pádu a pekelná vfheř
těch vyprahlfch ulic!...
o duše má, svět starf umírá, Smrt jde a hvízdá si do dlaně
v plném slunečném žáru, ne ve tmě, ne k dom&m se tulíc.

Svět celf vrávorá a kamení, jež věky v jednotu slily,
se bouÍí a rozpuěet chce se,
soud poslední blízek je
a po městech tŤas letí jako po listí pŤed bouŤí v lese.

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.

Jak záÍivf je ještě írsměv listí spadlého, -
láyz 

" 
rii"u 

"u 
zemi ho leží kopec vršitf

uá.,,l"" .i.".,, korun Íídkfch vniká do něho:

jak pije ještě je, byé hnijícími rty!

Ku kráse pÍisát, do vteÍirry vpit.

i'-'""l',;i."írat, jak schnou poslední tvé dni.

Ňun"n"k klid'-'y, slyš jen buben bít

svÝch žil, hore8nf tep nalitf vnitŤní povodrrí.

Jak z;áÍivsr...



Soud nad Úebou i nade mnou

Ne: tys lháŤ a podvodník a pokrytec. Život vylháváš, ty nežiješ.
Ty život napodobíš jen, po jinfch piješ' dfšeš, mlčíš, spíš i jíš,
tahací panák nicoty. To ďábel má tě na šiiúŤe a 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 druhé ruky živs, tož z ruky Smrti, její pŤíživník.
Ta chléb ti z páry podává, ta vína stínového z džbánu nalévá
a ty jíš a ty piješ, a pňece netučníš: to proto, že jsi larva nicoty,

lmy ochechule měchatá a partéka i oškleba nalíc i naruby.
Sat oblékáš, a pŤece nahf jsi, až do rnorku kostí obnažen
svou hrrilobou a oplzlf až do své križe svědivé a zpruzené.

Ty srněješ Se _ a víc to není nežli pusté tlamy škleb
a shnilfch dásní ceněrrí a jejich vfdech morovf.
Ty pláčeš _ a je to jen cosi jak psí moč a louže H,o.

A žiješ ze setrvačnosti, protožes zemÍít zapomrrěl.
Jsi leklf šíl' jejž nese proud, a v dětech budí klam,
že plove. Mlfnské kolo jsi: točíš se, i když není zásypu.

Jsi korouhvička na věži: směr ukazuje, i když vítr neduje.

i.i n"s",', neneseš; jsi voděn, nevodíš; byls zrozen, nerodíš;

a zp|ozen, neplodíš. Jsi lehčí plevy, a pŤece zemi na obtíž.

A jako zmrz|f opilec, v náruči |ahev, z níž nedovede již pít,

onji-as mrtvf svúj sen, opqfskanou loutku z dětskfch her,

svá oči zamhouŤené, proboňené do tváŤe jak jámy prostŤed ulice,

jež zapomněli zasypat, protože zača|o mezitím sněžit.



2]0 l)nes a Úehďv

,'Á od západu se nesla hrozivá jízda mrakfi,.,,

Ten 
'verš 

jsem na papír vrh, čtyňicet tomu rokfi,
v zahradě venkovské, as v dubnu, zoranou čpěla hlinou;
a pokračovat chtěl jse.m, leč vyrušen já nevím čím již
jsem nedopsal ni tehdy, ni jindy oné tásně.

1Ť é":" mně na mysli povrch vyplula ta slova,
jak bublina z tmy vodné stňelou iyrazila,
jako by ani zasuta nebyla nikdv
kamením toho těžkého a pŤedlouhého živobytí,
jež směstnáno zííš nyní 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 ulehčenou tísni'..

Vyplula, vteŤinu v slunci hrála, propadla se
pak v tŤasavisko chvíle, bludička tesknoty a prázdna...

Co vyneslo ji z tmy nebytí? _ já teď jsem hádal _
co zhasilo ji 

-rázem,jak když 
"ud..p"J 

jiskru?
Snad to, že dnešek jak jen možno ,,"pádob".'
je onomu dni, co vzp|á| pŤed lety ;tyiiciti?

To povodeĎ povětrná a stelná budoucností

světlem a stínem jak kráva-stračka pŤešlelrnutá,

sněhu i deště plná se hnala od západu,

urvané trosky životú mrtvfch v náruči nesla

a hučela, jak svět by strhnout chtěla do svfch vírú
a odnésti jej kamsi k moŤi, koráb bez plachtoví.
A rozkypé|é proudy korunou stromfi tekly
a topoly štíh|é rozzpívaly, polnice bŤeskné,
a v javorech své pěly zpénéné písně,
zajatci hmoty, dneska blaženě rozpoutané.

A zemé pod tím mokvala, syrová, teskná,
až po rodidla obnažená, zimnice koŤist,
a drkotala zuby. A na stromech pupence smolné
se nalévaly vstňíc čemusi, co nechápaly
a co jim unikalo v tom všeho rozvlnění.
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 svému -
snad v nitru neslo si ho od zrození...

A na bŤehu té Íeky rozkypělé já 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, vším zmíIany,
vším rvanf a po všem roztouženf,
tak skoro stín, jenž ve světle moh roztát
neb rozplynout se v chuchvalcích mlhy.

Hruď moje vŤela, jak by se rozskočiti chtěla,
a v očích bolelo to od síly oněch dojmŮ,
jež na mne ůtočily. Ty všecky věci zdivočilé



212 tak tísnily se ve mně a tak mne ohrozily,
že odstrčit i  jsem je nějak musi l ,
mělJi jsem na vteŤinu vydychnouti.

I vytáh jsem prrisvitnf papír z kapsy,
na čtvrtky složil ho a bílou blanku
jsem pňiložil si k očím, pňehradu stavě
tak mezi ně a proud ten vyběhlf z bňehri...

Té Ťeky, životem vzduté, tepny tajemstvím rozbušené,
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 pevné a ostré,
až do hran broušené a íežou svou stffzlivostí oko.

A.ni"9" je mně, jak bych šum její stále slyšel
a jak by mně onoho jara tíseií do 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.

BásníĚka záhuby

Nás oba pÍed zrozením osud prodal do moŤe kamení:
nám navždy pohled vza| na lesy, moŤe, pole, stromy, osení.

Nás do ža|áÍe vkul, nám kolo děsu šlapat dal,
a rány jíst a bolest pít a pŤikusovat zoufalsIví a ža|.

My stokrát zemÍít chtěli jsme - ne: my musili žít
a bŤemenem vždy větším nést každého rána jitňní svit

- ten tisvit, jenž k jinfm pŤišel jim riděl jejich nadlehčit,
k nám do vězení vhoupl se jak vrah a po hlavě nás jal se bít.

A pÍece pÍišel den a pukla zeď, klenba se zesula,
co k nám však vpadlo, to nebyl nebes smích, to byl zla

pŤíšernf chechtot. To naše město hoŤelo, za zemětŤesení
plameny z p&dy šlehaly a.zem se kácela a čIověk s ní.

Má duše rázem oněmla, tak padla na ni velká tma
i světa soumrak. Tuoje však, vědma s rozšíÍenfma očima,

vráz stá|a tu a stojí posud. Silnfmi rty jí trhá šílenf smích
a chvílemi papírky jakés sbírá v rumištích shoÍelfch.

A zatímco nad ní krouží ožehlfm kiídlem holubi,
tajemnou věštbu skládá o konci lidstva, básníňka záhuby.



214 A, pŤee zrát diÚě...

A tekou vteÍiny a hodiny, vrství se léta, věk
pŤed tebou trčí, pevnost nebo věž, a děsí tě svou lící dračí;
a děti churavé do očí zatím vpily záŤi pomněnek.

A dští a sněží a pod lesem vadne tráva, tají stŤechfly
v den modrf v rinoru s směvem zimomňivfm
a mužství zestár|é se posléze nad berlu nachflí.

A plody zrají na poli a v sadech, zatíží vinohrad
a vstňíc jde podzimu a zimě, zvadajíc, ta vlna marná
slunečnfch polibkú, vfkÍikú šílenfch i hluchfch vád.

A pŤec v životě matky díté zrá. To zodstavcuje čas
a bude mnohfm k pádu pohoršením a jinfm na radost.
Dá srnysl minulu a budoucno podchytí jako hráz

divoké vody. A jméno jeho ve hvězdách, světu signál, zahoÍí
a lidé, zhnusení teď všeho zplošením a zneceněním,
svou hlavu pozdvihnou a Ťkou: Zde stojí lidské pohoií.

V horeěee

Řudy a Ťady postelí.

Č"r.'é tabulky nad hlavou:
jméno, pŤíjmení, diagníza.

Jsou jako sáně, které se po sněhu rozjely.

Ne, jsou jako lodiěky
hotové k odplutí.

Tiše' tiše, lidičky, nebo se rozletí..
labutě, do nichž jsi stŤelil.

(Ty tam, nehrej si s tou čepelí
od nože; nevíš, jak mne to ruší.)

Černé tabulky 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.



, l Á Je obloha rťrže stotisíclistá,
která pozvolna opadává.
Jako tváŤ svaté Panny je čistá
a je to snad její obraz.

Teď plátek jeden spad mi na postel
_ to se tak někdy člověku poštěstí -
když jsem se do ní dlouho zahleděl.

To rubáš je jak z hedvábí spŤedenf
pro deset lidskfch těl.

Píichází sestra' má núžky,
nastŤíhá jich právě deset.

Do rána bude je prát a máchat a věšet;
a ráno, ráno, raníčko
je vyžehlí sluncovou žehličkou
a pak nás do nich zabalí,
zaba|í, zabalí a vynesou ven'
aby se ostatní nebáli.

,,Sestňičko, pŤišla už večerní pošta?
A co nového pŤinesla?
Noviny? Snad tam není nějaká zpráva z|á

o někom, kdo umŤel?..

T,a tŤetni mrÚrrjrni

I

Thk kráčelas, pozdvihlf šat, jak šla bys po popelu,
co žhavf plamen pŤikrfvá; a plochy zaujmout
jsi pŤitom nejmíř chtěla, rozznít každf kout,
své paže plihé pŤitisklé vždy těsně k tělu.

Tvé pohyby, ty byly risporné a tiché zce|a
jak někoho, kdo samozŤejmě všeho stŤed;
tys hluky všechny jímala a chaos v svět
jsi tavila, tu moc jsi v pokoňe své měla!

A v skŤecích zpěv a v hluku t6ny, světlo v kouŤi
tys najít dovedla; tak prostor kol tebe jak chrám
se rozstoupil, jím varhannf zpěv hŤmí a bouŤí.

Pak rázem zesul se, zby| ěernf sloup, shoÍelf trám.
Leě chvíli pŤedtínr u tebe se zastavila
rná duše; měj dík, ta chvíle tak zcela její byla.

2

Do stavby osud zazdil tě a tíhu strašnou položil
na tebe; a tys mlčky, silná, nesla ji. A ve zdi
plesnivé hrob neznámf chtělas mít: jen hvězdy,
co stály nad domem, znát méIy jej, a klenba tep tvfch žil.



2 1 8 Teď pouta sriata jsou. Jak oŤech ze slupky, tak ze smrti
jsi vypadla: a v slunci hoŤí očí kaštanovf smích.
Jak zora mladá jsi a zuby tvé jsou horskf sníh;
a krása tvá blesk šavle z pochvy: nepŤátel pluk rozdrtí.

Kdos ve vézení posud; a tužší nad led je jeho zeď.
Tma zouÍa|á a zlá jak mor, to v skále studna
je. A věziiova tváŤ se chflí nad ni často horečná;

a ruka vrhá ob|ázek a ucho čeká odpověď.
A je mu, jak by píseií zmrhanou pěl do věčna.
Kdy, kněžno, ví|í zpév mu zakvílí tam u dna?

3

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

jsem k tobě musil blížit se, jež t|umí žár,
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

a kfišéál hmoty že tě pŤitáhne a roztŤíští,
já vždycky tušil; že nebe tvťrj pád si vynutí,
aé dŤív, aé později. Ikare ženskf, pro pŤíští

jsi hádankou. ZhÍátjsem se rremoh na tvém ohništi,
leě zrakem zděšenfm sledovat musím do smrti
na nebi hluchém rudf vzkÍik drcenfch perutí.

Hodiny sÚoupaií...

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

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

Hodiny stoupají a 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!



220 otánka B,alaďa ze sÍarého dramaÚu

Noc vstala svět& ze hlubin, ze zemé vzdechfi, hrrizy
ze s|zí moŤe slila se, a z jeho těžkfch par
se ke mně nesl nadoblačnou chúzí
fantomu jejího ten strašnf tvar:

jí blesky sirnfmi žhnou prázdné d&lky oění _
to krásné vášně jsou, jež dávno pohasly -
ston srdcí zlomenfch ve vítr poprilnoční
se slil, a z st jí kvílí jeho náŤek zlf.

Pak občas kostlivěí hruď vzdfmá vlna dlouhá
a plní ji bolestí plamerry _
to splvaná a zakŤiknutá dme se ještě touha
a marně napíná štít děravf a prapor zrazenf.

Tak stojí pÍede mnou a v ruce její ledné chÍestí
Gorgony obrácená pŤílbice:
,,Dámjísti od všeho ti, od neštěstí
a od nejhorších ritrap nejvíce...

A pŤilbou tÍese: syčí z 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 pňipravené chŤestí kamení.

Cos odstavcuje se' cos rodí se' cos umírá.
Jen srdce moje, jež se bíti neznaví,
pňeryvu nechce znát, znát nechce rinalry.
Je smrti, je života v něm, mťrj bože, pŤámíra?



222 A ladně skanduje mi všecky pekla dary:
bezesné noci, 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 tŤebas v šíji cítím ledy,
pŤec stojím nepohnut. A pŤíšernf host
již slova tňi jen tiše šeptá naposledy
a na zem podéat padám, kŤičím o milost.

Šlu No" a nesla pro mne dary Pekla:
já stáI, pÍed jedním jenom duše moje klekla,
já stál, jen jedrra hrozba vzdor múj v slzy taví:
tvfch očí zhaslr!.ch byl to pohled vyěítavj'.

Niké bezkšiď|á

I

To bylo v PaÍíži as 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 věŤí znoya. 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 očí pár, snad jiného cos slívalo se tam. A svět byl dítě:
srnál v pláči se, a zoubky včera nalitfmi svítě,
se hrrěval na nebe. PŤed chvílí rudf oblak od Lesíka
se Snes a vylil do ulic; a pŤesladkf byl hnedky jejich dech,
jako by rozkvetla v nich celá pole fialek.
A na nebi jen šmouha zbyla jako z mlíka
a do tmy dlouho svítila.

A dole davy jako v kotli vÍely
a hovor, smích a písně do oken mi pěnou stŤíkaly:
a srdce chod mi naráz zdá| se pornalf
a hruď má těsná, vfkŤik zpozdi|y _ vždyÍ by ho neslyšely!

Já do nich vhroužit jsem se musil, s nimi splfvati
a s nimi jásati i tŤásti se podivnou závratí.
Vždyé sotva dolfi sešel jsem, ta dlažba uličná
se kácet zdála pode tnnou a jako vír, jenž nemá dna,
se hloubit. Jejich vfboje jsem pocítit chtěl na pleti



224 až do koŤene nervŮ posledních, do sítě vlásečnic
se zachvět jimi; i dout jsem chtél z měchu plic
a vlastním hrdlem vyzkoušet, kam kŤik mfij doletí.

I dolri sběhl jsem a v proud jsem skočil lidskfch ker.
Já nevěděl, že vzhiuru kams se ženem k Place de l'Etoile.
Nám vítr do tváŤí světelnou 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 nové jaro. 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
silnější ještě _ sen to, kterého ti 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 pŤedla kosmem nit:
jen se jí uchopit! jenom ji rozvinout! jenom ji domyslit!

2

Tu náhle, Niké široboká, jdeš stŤed davu po náměstí...
odkud ses vzala? S lodí pŤistálas? ač žádnf vítr neduje?
a k moŤi daleko? Děs davy jme, když sandál tvrij si jimi klestí
svou cestu. Tak noc jde pŤes hÍbitovy, pŤes cypŤiše, pŤes tÚje;
ač na ně lehá rosou promrzlou, pňec snítky nesehne.
Tak nesla ses a kroky snové sázelas na schody plochfch čel
a oči tvé, to byly blesky vržené nad kŤečí padlfch těl.
Jen mraveniště pod tebou je lidskf rod...a pňec se k tobě pne.
A Parthenonu architráv tvé byly plece a tvé zraky hněvivé,
ty Ťasy měly ožehlé jak dlouhfm zÍením do vfhně neb do slunce.

Tys vyšla mezi lidi dnes; jdeš hledat milence
pro vavŤín svúj?

Slyším' jak uschlf chŤestí jen, když rve
jej o p&Inoci vítr na hrobech. Je plémě lidské mátožné,
stín miluje, ne slunce slávy, ani strmou vfsost dne
a prchá pŤed dechem tvfm jako ovce pŤed kopím.

Vtom o mne zavadila jsi. Já nevěděl, zda bdím neb sním.
Do tnorku kostí cítím posud od mramoru zamrazení,
jak smrt když se tě dotkne: z\omenf blesk okamžení.
Mrre mráz i žár divokou stŤídou Zas a zase rozráží.
A hlavu zmámenu, já jižních moŤí cítil dech,
jak spaly vúně jich v tvfch kŤídel pahflech;
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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226 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 že jsi hráIa a prohrála v boji;

že život tvrij celf je dnes naposled v sázce,
že sama se ztrestáš za prohru svoji.

Já pár dní poté s rnola se díval. Dvě žerrská těla
vyvrhlo moŤe. To jedrro mělo tvé plece

i nohu tvou v stŤevíčku rudém. TváŤ v chaluhách zcela.
I tak vírn: zbrojná tvá hlava byla to pňece.

Takové z ní se světlo |ije a tak záfr
jak žádná druhá. A tolik v ní hoňe!

Já jsem tě neomyl. Cudně jsem tě pochoval v šláŤi,
jak utkalo jej moňe.

Ni ty, ni já, žádnf z nás, běda, nemriže Ííci
co Rekové od Marathonu: Nenikékatnerr.

Mťrj Bože a Panno pŤesvatá, zažehám svíci,
polituj, kdo rredonesli sv.Ích biemen.

4
Pamá,tce L. Kímy

S lešení spad jsi, uprostŤed díla, stavitel pŤespŤíliš smělf.
V tratolu krve rozbitf vfkŤik tvého těla." 

"ulkl.Posledrrí chvění čeŤí se na něm, na hlavě pozvolna stydne
a v hrot ji skalnatf teše. Trámoví chumel a chuchval
bŤeven i klad i lešerrí patra jsi do nebe zvršil,
s oblaky splfvá to nyní, s mraky se proplétá, mlčí.

Nad tebou nočního nebe je hvězdnatf pablesk a sláva,

pod tebou pevná skladba mateŤské zemé, ale ty tichf

rnezi oběma plyneš, na palubě nevidné lodi:
stožár je z duhy, v plachtoví m|žny měsíc jí visí,
ztnitá se v lanech, lapená moucha. Na víčkách poprašek hvězdnf :

neškubou sebou již, zavÍená, kamenná; kryjí jen lehce
dálavné zraky: Kolumba veliké oěi, objevitele, plavce.

Tajemství zíra|y, ale zavŤely v sebe je zce|a, lakomá krypta,
a nástroj& není, aby z nich vypáčit mohl je někdo,
dlát není, paklíčfi, kleští, a pŤec je tam poklad mihavfch snění:
démantfi' z|ata z Klondike hoŤí tam sluncová krása,
smaragd& taje tam smích a perel zamženy pIáč se
tam rozvz|ykal _ podmoŤská hudba z rovníka ducha,
kdy stěrry kolmé sloupové slunce až ke dnu vod spouští...

Náměsíěník krásy za snem jsi vyšel, vztyčenf, strmf,
zavolán magnetem lásky, po Ťímsách chrámfi ses nesl,
hvězd prorvy a strže marně náručí za tebou pjaly,
kŤídlatou patu jsi sáze| na l-r$zy umrz|.f krystal,
ve snění rrad sněhy ledovcú do nebe vrostlfch.
SpatŤiti chtěl jsi zásmrttrou zoru, jak jiskrami doutná
v dúlcích lebek odvěkfch mrtvfch a rozsvěcí oči
nezrozenych posud? A zapaluje plameny kŤídel
všemu, co z lásky se protápat touží zemí a nocí,
co posud se plazí a zmítá, trháno kŤečí?
A hffmá do jiter tichfch blesk usmání svého?

Z bvězd bleskovfm letem velikf pfilnoční motfl 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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22B Jakási féerická rosa mu v kŤídlech zásvětnÝch bl.íští.
a rnagnetick é vyboje od p6lu k p6lu on Ťídi
kňídel těch stňídavfm bleskově fosfornfrn taktem.
A po každém dopadu zasnění jejich vyvrou vždy nové
proudy a nové gejzíry vyšlehnou z teInného nebe,
od věkri do věk& rozstňiklé sperma velkého otce
vŤe tam, zmítá se,lačné oplodnit brázdy světri i hrobŮ.

Ze srdce tvého se napít pŤišel rrové zas sílY,
rralokat novfch barev, aby se rozhfŤil jimi
spektrálnf mlčení květ 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 prostňed smrti
těch, kteĚí padli, vítězi, v zápolení tom hvězáném,
bez slávy lidí a chroustťr, bohrim však pŤátelé drazí?

5

Vám korunami vítr protéká a ve větvích várn sténá
proud divokf, 6 jilmy, plarany,

vězením vaším lomcuje, až dryáda tam vyděšená
se celá chví. Mťrj bratňe zmítan.f,,

mrij habŤe spanilf, blesk do tebe vjel kdysi,
do tvého pně se véal a ožeh její dŮm.

Nezpívají už v tobě ptáci, nebubnuji krisi
svou písničku, tv&j život zboŤeniště rum.

Uprchli polobozi, skŤeti, co zd,e měli skríše.
jediná zby|a dryáda.

A v nocích pí.edjarních snad hoňekuje tiše,
kdy světlo měsíčné nad ňekou uvadá.

A pŤece když tak vítr duje, pták vězněnf v kleci
ty tieseš větví pahfly:

na absolutno ťltočíš' nemožnost chceš dnes ztéci,
až žár tě marnf vysílí.

Za slurrcem žíze tvá. V ně vboŤiti se tak poslední silou,
jež ještě zbyla ti!

Rozkvetlfrn soumrakem se prostŤít vlastrrí nad mohylou,
tak toužíš s věčnem splfvati.

Za sluncem žíze tvá. Do něho vpíti se, vboŤiti listy,
tak chceš v 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, snové šláŤe
a ruce tvé nadarmo vzpučely

vzdor všemu mŤížemi a vzkvetly ze ža|áÍe.
A zrak tvŮj jako múj je shoŤelf.

Sn& zato, vidin otevňeny jsou nám kraje
a zÍíme tam, kde jiní tápou jen.

Trna v hlatě sráží se, obloha těhotná je
a věštbou stává se náš sen.

Zasnéná panno' prozňela jsi! A jsi nyní vědma
a zÍejmy jsou ti knihy osudu.

Jsi vyvolená, v ritu počtena jsouc sedmá:
srrríš nahá byt, a bez studu.



230 6

Je hoňko ze všeho. Na všecko popela již lehly návěje.
Co vteŤina, to zmar; a smrti stín se nad ní tŤese.
Buď kliden. Všecko dals. A na rově tvém zrána rosa je.
Hoch tudy jde. A jmérro čte. A hvízdá posměšně a zasměje se

a roztržit se odvrátí, než propadne svfm myšlenkám.
A bude to, jak do tváŤe když sjede rána sečná.
A já jsem šéastnf tak, že to již nyní zÍím
a slyším a do sloky zavírám
ten roztňíštěnf atom budouctra: svou koŤist z véčna.

7

Sem slunce bije v litoku a žhaví zdivo zdrolené;
a ticho takové, až mání závratí.

Svět vidíš pod sebou. Jde brázdou tiše smrt a žne a žne:
kraj celf pod tebou je jenom souvratí,

z níž kouÍí se. Tam život v horečce se zmítá. v zimnici
a chvění po něm |etí nerv6zní.

Thm pracují a mrou pŤi práci ženy, děti, dělníci,
zd,e z opojení vyspali se: sní.

odtamtud života se moňe dme a stoupá ve vlnách,
až zde se, séato, zaráží.

A tiše stojíš, nad hlavou svou roztŤíštěnfch trebes nach,
a počítáš vln zkameně|! zlon. Zde závaží

je času, věčna, nicoty, smrti i hry. Zde pŤeděl dvojích vod
a odtud cesta jde v kraj mlhavf.

Zde vody podzemní k tvé písni pějí doprovod,
zde do hloubek se promítly tvé dálavy

a v klubko spŤedly cesty Se' jichž jsi Se nemoh dochodit
tam na zemi. Zde všeho stručné Íešení

a brutální. Zde dÍív než spoěteš pět, už mrižeš v 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! Prostupuje jej! Jak jím zahnívá
svět celf. Ó, dech morov1f mně bije o sta

i teď, co na papír ta slova vrhám proklatá.
Tma prší s nebe již a slunce zhasíná.

Bez stop má bytost bude světem ve prach rozyáta
a květy na rov mťrj již stŤásá kalina

a svítí.do větrŮ pokojně, jak by ani z mrtvyclr nežila.
o toho pokrytství! Síé na tebe smrt tká'

leč zernská zahrada se směje v slunci, spanilá,
co tebe ženou bičem na jatka...

A pŤec, 6 hanba, írsta tvá tak k životu jsou pŤisáta,

. že jich i v smrti sotva odtrhneš.
o hanba nám! Jsme sotva víc než ovce nebo prasata

a všecek vzdor a hrdost naše _ lež.

Jsme větrfim dáni v plerr a míri než mrtvá snět
po Íece nesená je lidskf rod.

Jsme plíseií na zemi, hrob náš je těsnější než nepamět
a v kolébce už zahnívá náš plod.

Zavírám bránu. To ty jsi u mne' má Niké bezkÍíd|á?
Až ve hvézdách se ztrácí hlava tvá,

a tajím dech, srrad stojíš času u zÍíd|a?
Snad urnu tnrtvou žal tvúi do|'évá?



232 Ne, života nemrižeš rozdmychat za smrti hrázemi
svfch kŤídel okleštěnfch pahfly;

však mstíti m&žeš velkost krásy na zemi
na těch, kdo ji zde zradi|i.

Čas, kotě slepé, nemrižeš za k ži vzít a nebytí
jej vrátiti s pohrdou do tlarny.

Nemrižeš odčiniti nás, ni tuto zem a vznítiti
troud dávno shoňelf, rri horami

pohrobit malost blech a vší i plísně nezmary.
Do hrudi mé však obraé vjem:

Tu jiskru zhas! Nedej jí vzp|áti v požáry|,
Ii zdrÍ. své nohy sandálem!

B

Já vidění to měl nad vŤavou města, bábelem
vzpoury a hladu, když k ránu jsem zdÍím.

Já procit. Na vfchodě krvavfch cárri ŤeŤavěl lem,
v dálce Ninive dfmalo nebo snad Řím.

Pod mrakem sinfm se plaze, pod nebern z olova
bublal, vŤel tam a syčel nějakf proud.

Té ieky lidského bláta! 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 zíral jsem tich.

A šli, šli. To poraženci života, žebráci, zrazení,
všichni, kdo znamení vleptané do krve

mají hned od zrodu, i ti, na něž hlad zuby vycení,
pes' co s kostí tnaso ti rve;

z vod utopenci, zrak kalnf, kteŤí clávno jíž zahnili,
na cárech hlubinnf slizil se kal,

náměsičnice vášně a snu, spanilf
i teď na rtech risměv jim tál;

nevěsty zmaÍené, milence v dálavách hledal jich hled,
vedle nich nevěstky chrlí sem bordely,

tra rtech, na lících ličidlo, pod ním pňíjičnf jed'
ženy zabité objetím, zrazené pocely.

Tmy podivné zavy|y, Íítí se pekelná lavina,
hadry a cáry, tváÍ ožeh|á a trupu vychrtly vrak,

pohled ledovf, hnát odkudsi vyšlehne a roztíná
bleskovou šavlí ten housttloucí tnrak.

Postavy sežehlé z pŤedpeklí veleměst,
rra lících škleb, kletbou ječí teď dav,

a jako na poli klas vzkvete v něm zatatá pěst,
rrežli ji zhltne ten hučící splav.

A ruce bídou na kost zhlodané občas se zalomí,
zasykne slina, zub vlčí se vycení,

propadnou se, trysknou nové zas fantomy,
do trny vryje se zubfi skŤípěrrí.

A po boku tambor jde, bubnuje jakoby k ritoku,
smrt ostnatá a plísní pro|ezlá,

a jiná bičem práská, jako by do těla otrok&
vpráskati dovedla odvahu zla.

A nad nimi rrrátožnf stín jakfs se potácí,
nese se dfmnf a rnlhavf rnrak

a duje a dmfchá jako měch kováÍriv pŤi práci,
studenfm žárem hoňí mu zrak.



234 Duje a dmfchá vzpouru a prokletí do duší,
které tu žere pekelnf 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 rozstŤel sám tnorovf zmar.

Do tebe krev a sliz se slévají ze všech světovych žil,
všecko, co s sebou se rozpadlo v svár.

Mťrj Kriste, což bída ta nemá dna? Z věkú a navěky
poteče tenhleten krvavf kal?

Což, Kriste, zraky tvé svaté jsou nárn stále tak daleky,
jak kdyžs je na Colgaté zavíra|?

Je někde ve vesmíru srrad nějakf zásvětn;f vŤed,
odkud hr&za ta tenrení?

Nesmíňerrf i smrtí tvou? Kde věčnf duše je led,
jenž uniká i tvérnu svatému rarnerri?

Tomu, co po lidstvu v milosti, néze a touze se pne?
Kde lárne se lásky tvé pŤesvatá moc?

Kde nikdy nesvítá, kde slunce nevzchází, kde nerrí dne?
Z|o zahryz|é do sebe? Noc jen a noc?

9
In memoriam Amošta Duoíáka

odešels v púli dí|a za pokynem anděla,
a v brázdé zajat, pluh tv&j stydne v souvrati
a zatnrzá. Ne, tvoje práce pÍesto není necelá,
v ní jinf prijde dál, nic z ní se neztratí.
Tvá plec, ta vzpírá teď již tnnohem vyšší kleriutí,
než zde jsi nes. Zde však po tobě prostor zbyl a studí.
Do většího jsi vrost a nová sí|a již novf rikol si vynutí:
vzduch mladf cítím již bít do tvé mladé hrudi.

Tvé chytré oči neklidrré, tvé bujné oči sedláka,

ienž pole obzírá a stromky počítá a stÍeží,

pot'u.tn jak by je sfouk. Zhas zrak, co rád věcem pÍitaká,

když je byl potěžkal. Je ticho na rozvídce věží.

A postava tvá krychlová je naráz skála zvětralá,

z níž balvan utrh se a kŤišéál vylomil:

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 ěerrré zbroji
postáváš a stín tvfij popelem na nás padá jen,

kdo nejblíž jsrne ti byli v tom tvém těžkém boji,

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 touží z rnlčerrí a ticha
ten svit, jenž svfm červárrkem jej posléz zatratí.



236 Záehvév hrttzv

}n"l.r vítr protéká, až zvoníjejich šupiny
jak plíšky. Stín se stínem teď tancuje, až vÍe zahrada
a k nebi stčíká stromťr dfm. Tma dá světla se propadá
a zem je rnoňe pohnuté, já opilf se na něm ko sám. Dětinnf

je rnŮj žas. A pak, raz, se všecko mění v |rňbitovní rovinu
a mraziv.f, prst rrějakf rnne chvěním zasáhá.
Á- v hrťrze hmatárn po sobě' nejsenr-li stín rreb mha:
zda nezatoulal jsem se k podsvětí a zda v ně nevplynu.

Improvizarc,e

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

Já s strašidly, s larvami zatím se bratÍil,
i se stíny v rritru svém bil se.
Já hrozny tvé zamžené drtil jsern v snění,
já roky vzpomínek zapíjet doved 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 očí kdysi mi nadech.

Já daleko do mlh zašel jsem, ztracen,
odvykl radosti, den je už krátkj,,
jít pŤed sebe musím, kupŤedu, kupŤedu,
a neohlédat se ni okarnžik zpátky,

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, mné neblahf pňipadl podíl,



23B tož popele' mrazl. Mne nelákei víc už
víl koly v tněsíci, pohlé rťržnou svou pětru.
Je dohráno. A|e já za všecko
zaplatil plnou pŤece jen cenu.

Je pozdě již. Zapomnění mi rralij jen,
kr&pěj vody podsvětné, ty moje Lithé.
A na bÍezích tvych aé mlha 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 vladaŤí Proserpina,
své vlny rozšum. Aé náŤku, stonu já ,'",lyií-,.
aé nikdo mne neproklírrá.

NávraÚ

Za mnou zavolals svou písní nejteskriější, m&j dorrrove,
ty zádurnčivf na plárii jílné, ty studerrf.
Já vidím zas rněsíce stpek, teď mraky proplove,
já hledárn a nena|ézám své vyvrácené koŤeny.

Jilm šurní jak jindy a vrhá hovorrrf stírr,
lavičky rrerrí však, kde bys nechal svúj žal,
nerrí tu matky, jíž by ses vyznal z sv1fch vin,
tretrí tu otce, jelrž by se tiše očima smál.

Teď cizí lidé tu sedí, mysli jsou studené,
a nové stezky šlapou ze statku hájem tvfm bňezovfm.
Starf vyhasl krb a popel ti vítr hned požene
do líce a rra rtech ti zahoŤkne z komína dfrn.

Jdi na hŤbitov. Tam stojí čas neb teče pomali.
Jak druhdy cypŤiše stojí tam stráž.
Vše stejné! Hroby se jenom porrěkud srovnaly'
Teskně jak jindy barvínek svítí a zimostráz.



240 Chvá|a lékaĚe

Plášé bělav/, na očích skla,
tak stojíš tu, voják dťrmyslu, ticha a šedi,
tak stojíš tu, v&dce náš v boii
se smrtí.

Neboé s ní vedeme válku.
Proslídit chceme kryty z|a,
na. slunce vynést, co v ltížinách zimničnfch tňeští a děsí,
zaklít smutek a hrrizu, ochočit běsv.
spoutat jich jed.

Zde.stojíš mezi svfmi zkumavkami, rnikroskopy, kňivulerni,
mezi množírnami, kulturami
pevně rozkročen na mladé zemi'
zápasník pokornf, tichy,
rozsévač zdraví prostŤed snětivé líchy.

Co v pekla zákrutech vŤe a sténá,
ty jímáš
a v zkunravce tvé snad zítra bude to pěna
z nektaru boh&:
népenthes anebo acholon:
a utiší lidskf ston.

Kolern sebe sad lidskf jen štip
a roubuj jen všemi rouby
to lidské pláně.

A slunce, to slunce mladé a veselé,
prostup tv;fch nemocnic sály'
ožehuj líce, aby se smály,
rozsvěcej rremocnfch postele,
bij se všech stran na ně.

Kolem sebe sad lidskf jen štip!

Ať' žije se radostněji, aé žije se líp
na této zerni!

Ji jako ráj myslil B h
kdys rnezi hvězdami všemi.
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242 Chvála umírajícího

Nic svého už nevlastníš.
Ne, to nejsi již ty, ale není již ani j , ani rny.
Již nejsi nic, a proto všecko bft zaěínáš.

Ne, nejs i  j iž náš.
My v ní jsme, ty vyšels již ze vší pohromy.
Ne: jsi již na pětinu, na čtvrtku, na prilku boží.
A čekáš na Smrt jen, na vítr, kter/ tě jako loď plachetní
do pŤístavu vorrného složí.

Jsi nějaké krásné a tajemrré vfchodní zboží:
aromat, hudby a světla plná
jsi loď a nese tě vlna,
nezapsaná na nrapě v nižádném atlase,
vfchvěj snad nějaké hvězdy od jižní točny;
jména nemá, jen zapěrrím volá se,
a hlas musíš míti bezpomocnf.

Jsi psaní s velikou hoŤící pečetí,
leč adresy není na tobě viděti;
jen ty ji zriáš,
proto se z posledních sil usmíváš.

Na prostěradle ležíš a pŤenášejí tě v něm,
neboé jsi pÍíliš lehkf pro tuto zem
a pŤíliš těžkf posud pro nebe,
pro oblak, pro vítr, paprsek, pro hudbu, pro sebe.
Jsi něm mezi vším: mezera, pomlka, pŤechod a most,
jsi nenáš již, jsi z jiného světa již host.

Jsi pŤechod, ale nespěšnf' jsi pŤechod pomalf,
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 spojí nás a pak pohostí.

A rrení vteŤiny,
by z tebe netryskly pablesky jakéhos divného ticha:
a my Se v trětn celí koupeme,
až se v něm dokoupeme
nové lásky a nové víry a nové čistoty:
z nás nikdo již nep|áče, nezavzdychá,
nové a spasené budem pak plémě,
prosté od sloty.

Rozbil jsi tvar svfij a novy nestavíš:
ruce máš složerry podél těla a bez v|ády,
rozčís|y bleskem 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 vědění srrěží,
a zdiveně trčí, dvé strnulfch věží,
dvé maják&, hlídek noci a viny a trny
na pobŤeží,
tam moňe mrtvoly vrhá zabité od bratŤí.



244 Rozbil jsi tvar svfij a nestavíš nov .
Nemluvíš slovy,
ni čela sklonem, ni trhnutím paží,
ni kolen vyčnělfch hrotem,
ni hlavy své znojem:
stojíš již v rižasu na zápraži
věcí, jimž není jména, ni tvaru, ni čísla.
Jsi čára ve vzduchu studící, svislá,
a pŤece již socha a písmo a kaplička skorem
v sutinách, obrostlá kol maliním
a do ticha vyboŤená i 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 tvé pŤistáti,
chtěl bych ji pŤetavit v mrtvfch rtú smích.

Ó noci, své paprsky vezmi a setkej je na rubáš
prrihlednf z rosy) ticha a kŤišéálu
a na srdce jedrro je slož, však ty je znáš,
rukou svou duchovou zlehka a pomalu.

To srdce se pod ním, pravda, nezhÍeje již,
tnrtvé je, lnožná však víčko oční se zac|tvěje,
zaškube sebou a zrak se pÍes hrobu mŤíž
zaÍeže do dlouhé zsina|é závéje

času a tmy. Možná že uslyší minulost v peŤejích zpívati,
možná že pod magickfm dechem mé vúle a tvojich sil
tep se v ní rozkmitá z dozně|é rozkoše závrati,
oheř se rozlije pletivem žil,

na c|rvíli vzpomene' na čas, kdy blouznili slavíci,
mlnem tvfrn tajemnym oži|á v tmách,
ěervánkem, kterf jsi rozžeh|a pňed sebou, na líci
pŤeludnf záhrobní vzplane jí nach.



24o Chvála mnieha

Je jaro a voní lepkavá brázda,
jde za oráčem konipas polem,
kos hvízdá svou píseř,
kovově tryská zpév drozd,a,
jako by od kúry borovic šupiny lámal,
a skŤivan se ve vfši za|yká štěstím.

Barvínku větévka do vzduchu otvírá báz|ivá oěka.
kouff se dfmnivka na cestě v lese,
sasanka stydne a blatouch svítí svfm lakem:
rozšíŤila se země a zvfšilo nebe.

Ale ty, zrak upŤenf k zemi, skloněné čelo,
zazdíváš se do sebe, do vrstev hlubších a hlubších,
a stavíš chrám i zároveir hrobku
ze svého nitra:
odvrácen od hvězd,
nové si kŤešeš ze tmy a mrazu
a rozdmycháváš je
silou své vŮIe.

odchází |éto
a mlhavf podzim staví plaménky ocrirru v lukách,
zažehájeňabin větrné kytky,
češe chmel a zhněďuje jerišskou rúži.

Koroptev dávno již vyvedla mladé
a tep|f je ještě zaječí pelech.

Jiskra rra mftirrě v lese doutná pod smrčím ještě,

ale stydnoucí potok světla
protéká vzduchem.

Pod jhem se loudá k domovu spŤežerrí volú,
bobtnají sÍpky'
chléb čerstvě pečenf voní
a za jeÍáben nebe se zavírá tesklivou rfhou.
A děti na zápraží zrak rnhouff
zelenf m stŤípkem zahleděné
do slunce, které stydrrouti váhá.

odr&stá mládí a snúm ztrácí se v práci,
potťrěek v lukách.
Ale stáŤí dalekozorrré
čte, čte znovavhvézdách i v písku i v květech.

Ale ty, netečnf k všemu,
do nitra vidíš i slyšíš jen,
dostavuje svou vnitŤní celu,
prazáklad světové stavby,
vyváženou na vahách ticha a smrti,
dokonalosti pffměr.



248 SaÚurnálie

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

těla postav se dnes! Boh&m oběé se strojí.
Saturnálie dneska jsou, a není vin.
Hlava buď zavita do roušky trojí,
ale černf aé daleko svítí ti klín.

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

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

Za iednou mrÍvou

Smál se to ďábel? Volal to b&h? Tohos nezvěděla.
Šlu. 

"u 
hlasem a pňeŤíkávalas, co Siréria

ti šeptala: ta v nitru tvém, ta nikfm nezÍená.
Ty náměsičná, ty loutko svého bílého těla

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

Proč stále odjinud se smála kouzelnice-ozvěna,
až padlas? Proč traráz tváí tvá, podešev zchozená,
se zkroutila, zčernalf papír v plarneni?

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



250 V posledníeh leÚníeh dneeh Bol sebevíc to, tkvi na rtech risměv spanilf.

A zloba zhy , ta, co se mstí.
oblakem bílfm viset chtěj nad krásy propastí:

neboé jde radost a všem ranám odpustí.

I

Jdou dni: rre, plují. Jsou to světla vfchvěje.
Jak perel boky klenou se a iako du.hv mží
stesk a touhu.
Teď všecko odhoď, co mukou bylo ti a pÍítěží,

1 nahf; lehkf oddej se! A ret tvlij aé se zasnrěje
směvem blouzniv rn a věňivfrn.

Tenhleten čas se nevrátí:
zapadne jako mha, odletí jako dfm,
od věk& do věkťr je jedinf
i se svym poselstvím.

A pňemožerro, dbej' aé pŤíliš něžné srdce tvé
teď není zratrěno té krásy závratí.
Dbej: slunce jen, ne srdce tvé aé měŤí hodinv.
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|í a zavfská!



252 YěÚévka sÚĚemehy

.!ětévka 
stŤemchy nese v ni nahoňklou

od rnohyly, kde kvetla s kalinou' i do nré vzpomínky.
Na tvojí hrudi vpadlé, vychudlé jak rnalinkf.
je její plátek! Utržek zmačkanÝ a bí|Ý
z poselství, z něhož nic již nikdy nepŤečtu.

Ne, nad vodu rodnou se již zrak tv&j nerrachflí:
tvé oči ze|ené již jinjm ohněm žhnou.
A vidím tlamičku tvou štičí, zlou
i rybí tělo tvé pod šupinami měsíčnfmi
i šaty tvoje lehfnké a zp|ih|é,jak k tělu lnou'
jak městem pocuchány jsou.

Rusalko, v městech bez vody jak blátivé jsou zimy:
bez ledu, bez bruslí! A jaké po ulicích ," tu- p|azí dfmy!
A souchotě, staňenky mdlé, 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.Í elektrick.í svit
a |ouží potom stál a hrril.
Jak dlouhf život, i v horečkách, ti zde byl!

Teď do noci tvrij pŤízrak pláče skvrrry hektické,
na podzim listím rezavfm do dálek roznášerré.
Teď vlna se k tvfrn drirn rretiskrre,
nezpívá pod ní tvé tělo tisícpěrrné.

Své plíce vykašlalas v dupárnách, ty, jež na mftích

isi jindy tančila, ty dcero pasek, Ťíčky, měsíce,

po níž kdys vody tekly pějíce;

a noc čpavá velkoměstská vysála tvé hrudi sníh.

Té vririě stÍemchy v poprsí tvém dětském nerozvitém!

Jak straší v chladném pokoji, dlouhfmi dešti nudy srnytém!

Jak posedá mne žhavěji než ženy živé dech,

když měsíc opiovf jde uprostŤed lomenic a strmfch stŤech!

Kdy života tok bahrritě v rákosí ironickém zaniká,

kdy jitro mlěí a den mladf pranic neÍíká,
kdy slunce není víc než lampa, jež stÍíz|ivě vykrajuje

plech té nejsušší fl6ry smrtné, cypňiše a tťrje.



254 Yěštkyně
P|ít zítÍek bude na tebe, smích lidí, pohana

tvúj ťrděl. A nejhŮŤ: pŤed zrakem tvfm ti vystŤízlivělá

a studená teď |eží věštba tvá,

pro niž jsi padla. A rrení víc než poslední šíp do těla,
jež nrtvé již. A smysl duše, co v tobě dloulro zrál,

leď víš to, netrí yíc než mrtvfch bohŮ sedlf kal.

Již bruy žertva pohasne, dfm nízko plazí se.
Ty stojíš, plaše vztfčená, zrak v žáru vytŤeštěn,
na stech pěnu krvavou, olovo tra svém .iazyce
a paže svislé, hlavu zvrácenu jak v divé souloži:
polita potem srnrteln1fm a zsinalá, uprostŤed žen.
|:"hy!?' 

jsi-li pravá věštkyně, tě rnučí rrejvíce.
V zoufalství voláš po bohu, co se ti jindy zjevoval
na mftině, tarn prostňed čedičovfch skal:
zda oblakem ti jasrifm teď tvé temné srdce obloží.

Tvé ruce k l&nu lnou a tra něm visí, hadi zkíehlí,
a hrábly by v ně v zoufalství jak v žároviště hned,
!1'z 1ěho pravdu vynesly. Leč ritroby tvé jako jehly
tě bodají; a studí, neplodrré, jak velehor.t.y t"a... 

,

To len tvrij mozek rozžhavenf verše mrtvé tlaboli,
ne lúno tvé, tvfrn bohem obtěžkané.
Pťy9{"- by|y boží námluvy a na rtech plápoly
polibkli. Slovo všední, zvětra|éjen na .t""t, pe,,r ti,
jsi sarna bludička, co padla do bláta a do sítí.

Co na horách ti krásu lhalo, je teď ošklivost,
smrt a ne boha rresla jsi a jsi teď mrcha strhaná
a čekáš jen, až vylije se hrris a vy|eze ti z těla kost.



256 A proÚo zrak Úvdii Úemně Žhne...

A vťrrrě tvá za ruku jímá nrne, je sanra ruka,
a dvéÍe kobek tvfch mi otvírá.
Zde šperky slunečné se kupí v hromadách,
podivnou a z|ou vúli hrobfi kryjíce.
Zde všecko osudu je blyskotavá hra
a zá|udná. Zde po Ťímse jdu: zrak rni zavÍe| strach.
Zajatec vod a měsíce
na zvo|ání tvé 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 tvého hlasu, že tŤtinou v Stygu zachvívá:
a v ploše černfch a znaven ch vod
se nebe vypálené zrcad|í,
bludička nad močály tanec tančí zl!
a duše prokleté teď hledají svúj brod.

Snad proto smích tvrij, píseř pffliš štědrá,
zná zaskÍípění okovu,
jenž zavadil o studně roubení,
zná der, ktery zvrhá nádobu,
a krripěj pŤespočetná tryská z vědra.

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



25B Yeěerní

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

Padají stírry a svět se Ťítí v mhy. Zní píseťt pod Ťekou.
Už na koně sedli j iní, na cestu dalekou
je rohy za horami zvou.

Do nitra sestup, krb rozži a neztistávej vrrě,
stril prostŤen, hoŤí svíce, je odestlárro lože bohyrrě
tobě i rnně. tobě i mně.

Chvála sÚolu

Ne, nejsi věc:
jsi pÍítel, jsi domácí zvíŤe, jsi zhmotnělf obŤad.
A voníš ještě teď javorem,
tím nejstarším ze zahrady, voníš jím poŤád.

o tebe možno se opŤít, na tobě možnoje sníti.
U tebe všichni se stffdáme
a vystŤídáme:
odejde jeden a nastoupí druhf.
Krásrrf je života pÍítok a poŤad.

A svítí v tobě prsteny dohaslfch let, 6 svítí,
zajaté slunce doutná a praská
a v tichu, napnu.li sluch, slyším, slyším teď cosi:
to crkavf let je znavené včely.

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.

Ne skutečnost, ne jev: podobenství jsi celf.



260 Jak ty i Kristus se pro všecky prostňel
a všecky své věrné svym pŤesvatfm tělem dnes ještě živí,
obětován znoya a znova největším zázrakem lásky:
jeho krev z o|táÍe tryská, jeho tělo se sněží,
bělejší nad lil ie, nad sněhy p6lri.

A obec jeho kol oltáŤe kleěí, muži a ženy,
a láskou k němu v tělo iediné srfistá.

Dej, Pane,
rty jedny aé moje jsou u tvého stolu,
aé s nimi všemi jsem jediná rista.

Pramen žaluie

Chtěl bych v odmlce dlouhé zrcadlit hvězdy a slunce,
ale dcera má, nepokojná nerv zní vlna,
vzdouvá se, propadá, horečná těkavá teprra
nevítn kterfch sil podzemních, kterého srdce a kteréže krve.
Jako by soupeňit chtěla se vším, s osikou chvět se,
urrést nejslabší závany 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 zoufalství v zemi,
protože marně milovala vítr a listí a trávy.

Do mlčerrí se propadá púlnoc'
ale nezmlká svár její se mnou.

Pastucha lehá si na zem a pije ze mne tučnfrna rtoma,
kozími syrečky páchnou mu sta,
ale já čekám, čekám vílu, vílu mlčerií a vílu ticha,
prilnočrrí vílu s očima záhadnějšíma
než mihotavf lom nejčistší vlny.
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 rfižové tlamičky štičí.



A po ní brzy již pŤijde paprsek jitŤní
a udeňí do mne jako do stŤíbrné desky
a rozzvučí mne do mojí poslední touhy.
Do ohromné zvuěící pŤíze světla mne vetká,
do dechu hoŤlavé země mne Zapne
a učiní Ze mne) čím vždycky bfti jsem toužil:
krfipějku modravé rosy, ostrŮvek stínu,
kterf, věŤím to, vypije brzy už polední slunce.

Chr'ála sÍarého pasqíŤe

Písečně pŤede mnou 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 zamžetlé v hudební perleti
oblakú! Ó stopy na zemi, tvé nohy je na ní vyst.á|y,
loudavé pŤi stádech, dvé kleěí
těžkého pluh,-., kterf dlouho nosily a kterf do vsi již zapad.

Stáljsi tak bezmála století.

A prach pŤitom prožral ti líce,
chyt se ti na ěelo,
lišejník nudy a snu.

A jíní, co na tvé postavě ulpělo,
je cosi již jako první zárodek rubáše,
je cos mezi tvou koží a tvfmi šaty,
je více než ona a mérrě než tyto.



264 Smrt ritek z ného již zachyt|a. UprostŤed salaše,
nevidná, do rukou hluše si zatleskla,
a snadno jej rozpÍede
v cosi z m|hy, mrazu a vodního skla.

Slunce již pro tebe nesvítí,
ale na tvé jakoby leštěné lbi
plamínek občas si zažíhá
světflko věčné z tvé koliby.

A tvé oči kamenné studánky, suché a písčité,
jsou cosi jak škeble vyprané,
zapornněl kdosi je r-ra bŤehu vod dávno odteklÝch'
je vybělily slunce, deště a sníh:
až na dno jim vidíte.
Zrcad|i|y kdys blesky, jímaly oblohu,
zaja|y anděla,
když jednou b|íž země se mih.

A od té chvíle nechtějí
vidět už nic: jakoby sežehlé,
zastŤené v nahnědlé rnhle,
pÍezírají nás maličké, nás ubohé, bídné,
ony mrtvé již, mrtvé a dalekozorné pňece.

Upjaté kamsi pŤes tuto zem,
pŤes její zoÍe a pňes jejich mňíže a klece
k nějaké nevidné olbŤímí kotvě,
která důí tuto planetu na zlatém laně
a kterou hledají na dně bábinfch zkazek spíš než na dně rnoňí -
a tápou v rizkostech, těkají v strachu,
kam stouply by, aby dost viděly:
vysoko, vysoko, sluncové na pohoff.

Chvrfila vojáka

Hroby se do mlh propadly,
po rnrtvfch mokvají prázdné jámy a studí _

vÍe země,
jediná zsina|á rána vetknutá do něčí hrudi.

Rekové od věkťr do věk& padlí,
zdvižené hledí,
zahledění do hvězd,
na hranicích našich teď v púlnoci stojí.
Y prázdnlch d&lcích vítr jim rozdoutná jiskŤičku ještě,
kostlivá ruka pŤimrzá na vfzbroji,
na lebce tiše se tŤepetá praporek rozch|íp|é k&že...

Plápolavf života kahan v pr&vanu hvězdném
chráněn chce bfti že|eznou rukou v kabátci režtrérn.
Mrtvf vysoko vzt!čen
stát chce a padnout na pŤídě stěžněm.

Ale živf živému podává ruku a tiskne,
neboé nesmí bft zrušeno života posvátné kolo,
které se jako pevností obruč
klade pŤed tvoje královské plece.
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o vlasti, démantná, hrdá svítí tvá čelerrka
do dálav tmy a do dálav věkfi,
zatímco fosforem hňbitovnírn doutnají rty tvé
a hoff mi více než dráha Mléčná:
rty tvé, jimiž jsi naposled z|íba|a
své zítňejší mrtvé.

tledvábnf šáÚcěek

Šát"č"k hedvábnf po létech našel jsem,
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, dŤív rrež riplně jsi prosvitla,
pÍed vfbojem tvé krásy nejvyšší zhas její svit.
Na tobě leží, Pallado tná, ve všem sudba zlá:
po tobě kopí zbylo z|omené a puklf šít.

Já pŤed tebou byl lháŤ a kŤivopffsežník,
když zmrhané tvé mládí stálo pŤede mnou.
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 nepŤátelŮm mne nedej v plen a v smích,
tnne nenech pÍihlížet mdle k mému rozkladu.
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268 SÚezka ža|u

Ta stezka žalu nernriže bft 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.

V}ed nejmilejší buď ti, jenž se tvrdou koží protlačí,
^ .- i hnis, jejž na hnojišti sdírá žebrák sklem.

A věz, že v prstech b'ožích jsou jen jeh|y z bodláčí,
šat šije jirni, o kvasu svatebnírn ty objevíš se v něm.

oeÚny

Vítr bouŤlivf zplenil již sad a zcuchal stromú koruny.

Když mha se ztratila, na lukách stály jste, ocriny.
Na stonku skleněném sevŤerré a mlčící k pŤípitku kalichy.

Velkf klid na srdce pad mi a ticho zjíněné na líchy.

Zemé a nebe, podzim i léto se spikly a svaŤily
ve vás všecky své jedy, 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 uzavŤe pečetí.

Rek pije z vás stoje. Pak v pokoÍe tu vaši číš odloží;
a klidnf, do červánkfi zírá, tíebas stál na rroži.
Loď čeká, čeÍí se tnoŤe, on stoupne do ělunu, lodivod
těch duší' co v pralese nenašly stezku a v životě brod.



270 Chvá|a hrobkv

Jsi nejvěrnější z všech náručí!
Zeno, jež nepouštíš, cos jednou objala!
Jak sevffti dovedeš všechno
více než tisícem obručí!
A tŤebas tvá práce je pomalá,
jak je dúkladná a jak je čistá;
a není v ní místa.
které by bylo tňeba pňedělat.

Jsi jedrra jedirrá sta!
Jak líbáš, jak saješ!
Pod tebou tisíce a tisíce zubú se zasmálo,
obnaženfch v čelistích do sněhu vylíbanfch
polibky tvfmi;
a jako blesk šla od nich záŤe
ze severu až na jih.

Jsi jedria jediná rista
a tisícem žahadel a nrrakem jisker
do těl všech prší a vr&stá
tvá tajemná vilnost.

Jsi celf jedinf horoucí pocel
a jako sníh rra slunci
roztává v tobě člověk.

Jsi silnější než pluky nepŤátel a jejich ocel.

Jsi černé záhrobní hodiny
a odbíjíš čas marnosti
každ'énu, kdo tebou prošel:
a tretrí pro tebe rrároda a není církve a tretrí rodiny -
jest jen červotoč
a jeho bezhlasé sutky.

Jsi hospoda, která vždy hostí
a která se nezavírá?
Jsi tavící pec
a její žár nad každf pornysl prudkf?
Jsi to, co život svírá
jak skoŤápku kleště,
by z něho vypadlo jádro?

Jsi lásky pŤístěnek?
Jsi rnanžel& mladfch komora?
A kdybych tě odkryl,
spatÍil bych lože bílé a ve svícrrech svíce
a žerricha vjížděti viděl bych do dvora
a rozhoŤelf zrak a žhrroucí líce?

Nebo jsi vŤed rozpadlf na tváŤi země?
NIrchoviště a rasoviště?
Pňírody smrdutá dílna,
v níž rozk|ádá hmoty a taví je v retortách
a destiluje z nich hadí jed a muchomúrek nach
dělnice v zmazpr'é šerce, dbalá a pilná?

Jsi žalái jsi kolébka?
Jsi zítÍejšího rnotfla kukla?
Jsi stav, ktery tka a tká a tká
a vetkat touží i hvězdy do té své osnovy?
Jsi lodice, na věčnost poslice, ale srrad puklá?



, 7 ' Nikdo mně nepoví.

Á pŤece _

buďsi i žalái buďsi vězení
a stěny tvé svírejtež tělo tisícem obručí,
a pŤece brzy se rozsvítí tvé temné rnlčení
a zdi tvoje padnou a zr\o z nich vypučí
a světlo se vylije, bystŤina bleskri.

A pňece i do trny nejhlubší
si polibek propálí stezku:
meč věrrr a na hlavu tmy dobňe namíŤenf
rozdrtí věznice, rozdrtí ža|áÍ i ieho stěnv.

Jas z tebe vytryskne
a rozntetá karneny a zdvihne je, jako povodeĚ pozvedá

nežli jej odplaví.

Sečkej jen chvilku:
hned, hned... co čas se zastaví.

prohnilf
plútek,

PrsÚjrrek

Ten prsten, co se ti s prstu smek,
se zakutálel daleko, někam až do trávy:
v něm hoŤelo tisíce jiskérek
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 zemŤela a já toho skoro neviděl.
Sly kolem mne drťržičky, šli kněží pějíce
a já si jich skoro nepovšim:
ten prstfnek, ten prstfnek stal se mi vším.

Tys zatím zemŤela.
A to, co ztratil jsem, nikdy již nespatŤím:
nikdy nespatÍím tebe. Necelá
byla mi Souzena hodina 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,
protože jedno 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 propleéte je tím lněnfm i zlatistfm jasem!
A nohy vysoko zdvihat,
vy pozemští tanečníci!

,,,\le vždyt máme na nich okovy, tuhlety okovy...
Právé že máte okovy,
tnusíte je až do nebes zdvihat, až k otci éteru zdvihat
a dotknout se ho svou hoÍící lící,
vy nebeští vyvolenci, vy zemští tanečníci!

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 vždyé mátne na nich tolik' 6 tolik pout...

Právě že máte tolik těch pout,

musíte dovést je vztfčit a do hvězd až rozepnout

a vzbouŤit všecka ta slunce, všecky ty hvězdy spící i bdící,

vy pozemští tanečníci,
až oslepnou od vaší záŤe,
od té protrpěné, probolené' na životě dobyté záÍe a krásy
a Ťeknou jí jak milence:
Pojď mezi nás, má jsi!



276 SÚudna

Vru stále a jsem stále jiná, a pňec stále stejná.
Jsem země krev, a pŤece jenom času stín.
Jsem noc a tma a toužítn po světle,
a pŤece bojím se, že nejsem víc než|i snri dfm a plyn.
Mé děti, vlny nerv6zní, jsou ve mně pták& hejna,
pryč ode mne by chtěly, do ciziny stále rozlétlé.

Jsem stŤízlivá, a pŤece opojení věčrrostí ti v číši podám.
Jsem proradná a podobná všem ženám a všem vodám,
a pŤece věrna; zazvoní ti z Acherontu ještě v sluch
mrij poslední sten, než s dfmem odplyne země duch.
Poslední pocel tvúj z této země! 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 odražené od skály:
a Smrt jak píseř ěekáme, by bytost naši dopěla.



27B triž neni léÚa...

Již není léta, deště je splavily,
odnesly větry pocuchal první mráz.
Holf je v sadě tŤešní kmen
a paprsk slunce po kťrňe nahé jenom hrá,
když blvá jasnf den.
Už risměv jeho není spanilf,
je zimavf a oči zebou od něho.

A pŤece v záhoně zpleněném nejvíce
tam u rybníka shnilého,
kde tňtiny polámané trčí, jas jeho kalíce,
já včera našel ještě r&ží pár.

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 popleněné doubravy!

Jak nepravdivé všecko, podobné zázraku|.

S risměvem na mne pohlédni,

a tŤebas se slza drala do zraku,
je utrhni.

Jsou poslední.

A rychle západem mraziv1fm již odtékají'
co zby|y: naše dni.



2B0 Krajina pňed Léthé

Dál k severu se havran téžkym kŤídlem potácí,
je mráz a vzdušná brázda za ním ihned stydne.
A tam, hle, se stín jakfs s prázdnou mošnou navrací
a motá se a pod brvou dva uhlíky žhnou bídné.
Má oči krhavé a nohy bosé, ochozené do krve.
Pes hladem sešlf vyje onde pÍed vraty
spáleniště. Jak hlas má hluchf, sípavf
a jak tě dlouho náŤek jeho rve!
Je prašivf a hŤbet zježeny a strupatf
mu mokvá vŤedy.

Západ děravf
jako by cedil jakfs žlutavf hnis;
a noc již jde a všechen pňísvit zháší.
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, nečekaní hosti!

Plazí se jako had a bŤede ve sněhu
a olovo se na paty vám věší a brání v rozběhu.

Jste všichni zvétralí a na kost vysmahlí,
ač šaty máte zplihlé, jak by je prosákly mhly.

A k sobě tísníte se, 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 smetené sem větrem zdaleka.

A král i žebrák - první vyrovnání _

z ní pije ne ze sklenice, ne z poháru: jen dlaní.



282 Hodina po pťrlnoei

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 proto jsou stará lože náhle jim těsná.

A vylily se velikou touhou z|oží svfclt
a z pťrlnoci se pŤenesly v jih.

Teď lapají po vzduchu, šumí a vrou,
po svatbě se světlem dychtí, jitÍní chtějí 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 zemé a snad její srdce...

Tak crká krev, která se ělověku vylévá z rátty|.

Tak tepou zraněnému motflu
veliká pťrlrroční kÍídla!

Tak chvěje se láska,
Ze strachu' aby dŤív nevystydla,
než donese pomoc.

A odrazy jakfchže vzdá|enfch konstelací
ve váS se tŤepí a lámou!

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



284 YinobranÍ

VŤe víno v kádích a zpěv zapadá hluboko do polí,
do ticha většího nežli co kámen do vody:
teď staré rány jsou již zjizveny a nebolí
a duše čeká teď, kdy mladf ěas jerr novou píseř navodí.

Teď rozhodily náručí na kopcích márnice
a čekají své dávno už sezdané ženichy,
teď barvy strakaté si hŤbitovy nadechly 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, jenžs zústal sám, jenžs nepŤiklonil své duše k hrám,
ty budeš dlouho bloudit, než budeš pod jilmem s révou pochován,

protožes chleba lásky lámat a dávati nedoved,
protožes hlasu neslyšel, jenž k společenství zve,
a nad číši bratrskou schfliti neuměls ret,
teď kdy nebesa í země se vedou za ruce
a spolťr jdou, jedinou pěnou vinnou potŤísrrěné děti dvě.

Chvála mlaÚu

Jsi rovnf jako ten stúl a zahnědlf jako ta lícha,
jdou v čtyňstupu po tobě ti tvoji mlatci
jak vojáci vyslaní s hladem se bít.
To teplo, jež z perny tvé dfchá,
je zvíÍecí skoro a stvoŤeno lidskou 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 tŤesou se základy zdiva
všech pevností světa a dfm jich děl v slunečnf svit
se mění, by celf svět prostoup a pronik.

Až nebude bojišé, až zemé bude jedinf mlat,
až do rukou božích člověk složí
osud svfij i všeho svého zboží,
až r&že vyroste z h|oží a trní
jak z krve mír -
až Kristus sám na mlatě podávat bude
života víno a lámati chléb,
dej mně zas v mlatě svém mlatcem bfti a stát.



286 Z Útzkosti

Jde bouŤka oblohou z olova, nebe mrak jedinf četny,
ženou se kroupy a záhy zabuší na dveŤe hlad.
Jak krásně svítí teď ty snopy z perny,
na mlatě zrno z nich brzy už bude se smát:
6 pojďte sem všichni, kdož máte hlad.

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

7', bezč,asi

Když nejvíce jsi zahalen, jsi nejvíc zÍejmy.
Pňijď, větÍe, a masku richvatem mi sejrni
a odnes ji, lehfnkf papírek a cetku hedvábnou!
Aé oheř mé touhy svobodně k nebi vystňelí,
aé ruce mé k rukárn tv m, bratÍe m&j, lnou,
aé ledy puknou, co srdce mi sevňely!

Já náhodu jsem prosil, by rni dala pŤístŤeší,
já s lidmi smlouvat nechtěl, s nimi se každf hned prohŤeší.
Cas zemŤel, věčnosti není, je bezvládí a bezčasí
a západ churavf do noci zrazené bezradně vtéká.

Má duše královská, jak pokorně pod došky vešla jsi
a s díkem pŤijala zde hostinnost chleba a mléka...



2BB Yáleěná

Ie země rozkopána, snad od koní, snad od vrahfi,
o každou mez je slepf boj, psy odvšad slyšíš vft,
pěst na hrdle, na šíji meč, smrt v ruky dosahu,
čpí jiskrou vzduch a co chvíli ti mťrže stňechu zapá|it
a bez chleba, bez chleba spát pújdou dnes děti.

A zatímco děla lijí lotňi-zbrojaňi,
matka již neživé dítě kolébá,
a až nám dcery roztrh á zítra muniční fabrika'
jejich metresy se rozvalí na hedvábném polštáňi:
a děti, naše děti mrou v hadrech bez chleba.

Pro dfrn a požár, pro mraky sírné pŤed vfbuchem,
pro bleskú kÍížení a signály tajernnfch vln
již neděle celé slunce rreviděti:
a až vyjde a záfi svou probije zahoustlfm vzduchem,
oblije pěstičky ohryzlé a nadutá bŤíška zemŤelfch dětí.

Chvála z'ern'é

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

Jsi bohyně a víla a kněžka jsi šílená
a vždy ještě těkavfm zrakem hledáš oltáŤ svrij
a v červáncích máš pro hry své divokou slfij,
když do mlhy nadhvězdné smáěíš svá olympská kolena.

A pŤec jsi nejmilejší boží dceŤ nevinná, rozsévač
tě chtěl mít krásnou jako svrij směv a hroznou jak bouÍi svfch Ťas,
pÍes tebe voda moŤí odplfvá a spadá ti jak vlas
na šíji královskou a do snŮ ještě zní ti její pláč.

A hvězdy v noci zazvoní rosou o tvfch stromú listoví
a červánk& nach ti pelem lehá na víěkách.
PŤed tebou člověk v kolena poklesá, jímá ho strach,
co lesy tvé šumí z svych hloubek, zda tváÍ tvou mu dopoví.

Já nejsem víc než zhas|f svit a prysklá bublina,
jen mrtvf bod ve proudu tvého odvěkého pramene _

než dopíši ten Ťádek, možno že v vteŤině ztracené
v nic se propadnu, věc, na niž se sotva vzpomíná...



290 Tys zrno magnetické však vržené čas& do brázdy
a den co den mocnější z tebe š|ehá záÍ,
má ruka pňed tebou si víc a víc zastírá v děsu tváŤ
a v straní pokorně čeká na ten den své mzdy,

kdy z bokú tvfch i steherr ti vyšlehne chvění bouňlivé
a setba časú budoucích se v lťrně tvém už hr-re
a jásot světa vykoupeného porazí vás i mne
pod tebe, pod tebe, ty svatého ducha vášnivf pŤílive.

SÚarému měsÚu z m'6ho mládí

Těch strání s révou, co teče až do ulic
a mísí se tu s vúní fialek!

Těch bŤečéan&, co ukrfvají soch tvfch líc!
Těch modrfch kopcťr! A jak tančí do dálek!

Kdykoli tebou jsem šel, vždycky tam za rohem
své štěstí že potkám, jsem snil.

A vždy já chvěl se jiného života zásahem
a vždycky žár mi proběhl pletivem žil.

Dnes tebou starf se belhá poutník a poustevník,
sčítatel zrazenfch nocí a dnŮ,

jenž vážil všeho zrod, zánik i vznik
na váze rozpadlfch pňání i 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 červánkem zardělou,
lví oči hněvivé do bleskri hoÍící,

s pŤílbou na hlavě a na ní se světla hrou
a mládí našeho ranf pel na líci...



292 Tu vínetn z révy, jíž se kadeŤil v máji tv&j vinohrad,
by pňipil všemu, co v tobě zas rozkvétá,

a jedinfm douškem vypil by a s risměvetn, rád,
co v tobě krásy a sí|y uzrá|o za |éta.

A poražen k zemi, v dálce by utušil ohromnf proud,
ostrovy hesperské ve vodách schované,

ten vťrní ho omámí snad, na |Íce zaěne rnu dout
a všeho zapomnění mu do duše pňivane.

Svědek

Já po života kraji spíš jsem prošel nežli jeho stŤedem
a spíš než okruh změÍil jeho lem,

spíš stín než život a spíš divák v těle bledém
já šlapal yaéi zrazenou a sirou zem.

Já podlostí jsem vašich všecky Ťádky sčítal
a svědek vašich ponížení byl,

já odmítal, co podplatnf mi risměv nabíze| a skytal,
já pošlapan! a zmarněnf vámi pyl

jsem sbíral. To klam: ne samolibost ješitriá 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 svého pŤed mocnfmi neponížil,
já chuďasa jsem miloval, on drah byl mi.

Já lidskost vámi deptanou jsem pŤírnil jen a vfšil
a jídal rád chléb chudoby a tmy.

Vy báli jste se mrre jak svého kata a jak svého soudce
a já jen někdo byl, kdo vydá svědectví.

Vy pomluvy jste na rnne vymfšleli lhouce
a záští vaše rostlo. koŤen zlÝ.



Vy v šláŤ jste 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 néhož byl živ.

Yěrnf sloup ehrámornf

To v poušti bylo. Chrám zboíen, jen sloupy zťrstaly
a stouply si na trávy tesknf lem.

Je písní uspával šum moŤe pomalf,
je omžíval vítr svym slanfm polibkem.

Je velbloud nerušil zpěvem svfch rolniček,
ni kŤik hrdelnf, jak jej kloktal beduín.

Vstávaly a hasly rody, spal a hÍímal času 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 rižasu poklek a Bohu se poklonil vráz.
Cas tek dál, Ieč netkly se ho již jeho pŤívaly.

Vyřat z nich, ve věčnost zíra| on napoŤád
okem, v němž jitra risvit se tÍás,

v tanečníka jednoho proměněn z nebeskfch Ťad,
co nesou klenbu démantnou i její pás.



Prosba

Co včera k 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.

Ó d"1, bych pevně stál v tom světě, kde se všecko kolísá a Ťítí
sloup, kterf nese tvého nebe klenutí,
jej možno rozdrtit, jej není možno podvrátiti,
jej pokleknout jen láska k tobě pÍinutí.

ilI|adf pouÚník

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

Já nechci spáti v klíně žen,
já větrúm nebeskfm jsem chtěl svou hlavu dát,
by zcuchaly ji. Mne žene velkf časťr chvat
a v kroku mém zní všecky horské bystŤiny,
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 mťrj krok ritok a dech mťrj sněhu vánice
a smrt ne cíl, jen v kŤižovatce pŤestupná stanice.



2g8 Pohled vzhťrru

Tma z dolin valí se a zoufale v ní tonou sosny.
KeŤ každf dfmá mhou a nikde světlf pablesk rosnf.

Jak stožáry těch lodí ztonulfch, jež pad|y vodám ke dnu,
jsou jedle teď: mráz běží po nich jako v lednu.

Chlad plazí se už po zemi a ona rychle stydrre
a odevšad se ze tmy blfští vlčí oči 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 síté temnfch hluchfch cest
a uvidíš tam záťt hvězdnou drríti se a kvést.

K ní pjali se a v ní se vždycky koupali
i stromú vrcholy, i člověk, jenž se rozpjal do šíŤe a do dáli.

Snad zajatec jsi: ale ne tmy, nfbrž hvězd.

T.,ranénf pramen

Jak podivně sípeš, když se vyléváš do mechu
do svitu měsíce, tam dole na mfti!
V tvfch krŮpějí tajemném rozdechu
chvílemi cos jak duha se na travách rozsvítí,

záhrobní duha' sen nebo pÍelud. V kapradí
chvíli se tŤese něco jak píseř rozbitá, zakvíIí,
jako by stŤepy ripěly. Ty víš, noc nezradí
ten náŤek tvťrj jíkavf, pláě dlouhf a zavi|f.

Je pŮlnoc a z větších hloubek vrou prameny.
Teď láska světem jde, na kŤídlech vynésti
chtěla by svět nebo jej obejmouti rameny.

A ty ji chceš zpívat. Ale jenom své neštěstí
naŤíkat mŮžeš str}ranfm rytmem: ret zraněnf
a hrdlo proffznuté i vyrážku neÍesti.



trak za Úebou?

Ten d&m, kde zernŤelas, je rozboŤerr
a vykácena zahrada, do níž isi chodila.
Když tudy jdu, rnně je, 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 věčna koleie.

S nowjrn iarem

Jak rozrost se zatím život! Jakf je temnf a hustf!
Zkošatěly koruny stromú, platany, stÍemchy i jilmy'
delší jsou letorosty, větve zhoustly a vypryskla smola
bohatší, slznější zase než loni'
A v mftirrách tráva je vysoká, k bokťrm šlehá až dívkám,
tenkfmi jazyky svfmi líže jim dlaně,
které touží s jinfmi splétat se v tanečním kole.

A té páry u nozder koní! Jak je ta teplá!
Těch oěí, srnolencri lesklfch, vsazenych do těsta tváÍí!

A nové děti zdvihají k tobě zdivené zraky,
pokolení dorostla nová a v jejich tváŤích
se otázky rozžilry, na néž odpověď nemáš.
A večery jindy tak družné, jako by z mraznéjších,
ustydlé, dfchaly hlubin a zmrazi|y hvězdy.

odcizil se ti život, nebo tys odrostljemu?
Hlubší šumí proud mezi tebou a věcmi:
životu cizí, pilíí, trčíš uprostŤed mrazivé ňeky,
která stoupá a stoupá, bÍemena nová na své vysoké pleci,
a bubliny její z větších hlubin a s kalrrější pěnou
se o tebe lámou a bezhlase tŤíští.



302 A hluchoněmf se po placech vlečeš, na postrach lidem,
a dohovoÍit se s nimi nem&žeš ani,
jen znameními dáti se poznat,
a brzy snad budeš jen pŤed sebou varovat bližní
klapačkou malomocného.

A tak sám v lesích hlubokfch doutrráš
a z vnitra se trávíš nesdílnfm žárem,
vyhnanec samoty, ticha,
tajemnf souputník pťrlnočních nebes,
zatímco bubriují k litokúm novfm zm|azené hnáty
a Íanfáry troubí kov slunečnf, mladf a novf,
pÍi|oženy k jara větrnfrn ristrim.

PĚísÚav troseěnf

Sem, do strže té, se nebe propadlo, kdy nevím,
je dávno tomu, snad pŤed věky již, snad věera teprv,
pŤi jakéms podsvětném to bylo kataklyzmě.
Jako když prfitrž mračen do ridolí padá
a vody odtéc nemohou, balvany zahrazené.
A modro jeho roztŤíštěné na všern leží:
je modrá tráva tu, jsou keŤe, je modrf pralnen,
co ze skály se Ťine a zpívájen o málo hlasněj
rrež cikáda ona tamhle v tom houští
teď schnoucím již a balzamicky vonném...

Zde modro jeho leží a zrcadlem je samo sobě.
Bez hnutí vše do něho vrfistá a v něm trne.
jak by je budoucnu podati mělo
v té jeho p6ze nejkrásnější, nejvíce jeho,
hmyz do jantaru medové rakve uzavŤerrf.

A ticho. Čas teče jen, tep jeho neznatelně tiká,
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 víš o tom, aniž to jen tušíš... po atomech.
A jazyk jeho jako každá voda dŤímotnf je
a slova lichotná, v lítosti stínu, ti rád šeptá:
lhostejnf obsah jich a melodie všecko...

303



304 A víš to hned: zde něco ztroskotalo,
snad věčna slib' snad věno nekonečna.
A ztroskotání sladkf zá|iv, tak mimo čas a prostor,
i mimo pamět, i rozum, soudnost lidí,
je zde pŤístav sn trosečnfch, ikarsky roz|ámanfch,
zežeh|fch v ohni věr, setkání promeškanfch.

Krev ze ži| ti zde tiše odkapává
a nevíš o tom ani:
tak v jedno s pralnene crkotem to splfvá,
pŤikryto purpurnfm stínem západu a zapomrrění.

Na vahách vúrrí púlnočních teď vážíš všecko,
co bylo a co není,
a miluješ jen, co vúně unesou a větry ranní ztratí
a červánky večer v studené rose najdou...

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

A tiše, poklidnf a zkonejšenf
zrak proti slunci si dlaní pŤicláněje,
teď vidíš lidskf svět celf krou hlodarrou a roztÍíštěnou,
i modravé všeho v nicotu roztávání.

MrÚwf básník

Pad uštván vámi, z ruky vysmeklo se varyto.
Zde |eží na bňehu vod černavfch a hlavu vrytu v sítí:
je dozpíváno, dotouženo, dosněno i dožito.
Teď sfček zpívá mu, bludička v tňasavisku svítí.

A na tváŤi zŤím stopy bláta vašeho i vašich slin,
ění risměv dásní vfšklebnfch v nicotu zahryz|y,
ten hoŤí z bahna krvavě a svítí ze sítin,
ten' věčnem tknut, vás děsí víc než ďábla kly.

To škleb lva mrtvého, jehož se 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 zahoňí i zpod mohyly.

To básníkriv smích vítězny a |uze hrozící,
nad pozoun biesknf je, jak katŮv meč je ostrf,
jej anděl každf ponese v den soudnf na|íci,
jím smát se budou z popravišé všech mučedníkfi kostry.

Alhrozíjen! A zmrazí smích na podlfch rtech a staví pomyje
chval lacirrfch a hrŮzou dfchne v ješitnf tlach nedoch&dčat.
Aé ohrozí sen janka i troupa vzdech, děs aé zvěstuje
dnŮ budoucích, jež ve tmě prorocké zÍí na lavinu vzrŮstat.

I

I



306 SÚaré věže a brány

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 spleé čar,
já ve vás slyším srdce bít a bouŤi žil.

Jste sám šrám a sám sek, i risměv váš je zšav|ován,
jak tváŤe pŤedkri mfch jste zjizveny,
já veěer do rúží rozkvétat vidím tisíc vašich rarr...
Yy záÍe věkťr pohaslfch, vy smrti ozvěny,

jste rébus jizev jeder-r jedinf, jste věnec trnov
a v noci na vás planou mučedníkú koruny.
Jich smyslu nikdo nenašel, jich smyslu nikdo nepoví,
svit hvězd jen prší o pfilnoci na runy

a čte jich znak. Vy krásy a smrti pŤeteskné signály,
na kňižovatky věkri vržené,
vy pastfňe snad čekáte, vy zahleděné časťr do dáli,
jenž stádce sjednocené dom& pŤižene?

Svfm stínem na vás litočí a bije vás mdlé doby mátoha,
sliz nrěsta, lež a kal várn tŤíští o boky.
Vy tiše stojíte: tak stojí ten, kdo složil rra Boha
svou celou pÍi, svá práva i své nároky.

A pod hvězdami, do nebe vrostlé a v něm ztonulé,
vy lvice k skoku do tmy zchystané,
své hŤbety zježené, zrak pŤimhouÍen1f strnule,
až slovo soudu věčnost pŤivane,

vy čekáte. A na luzu padnout pak a ji rozšlapat,
rod mrzkf pobít, jenž se vplížil do svatyĎ!
A sednout tiše pak, 6 sfingy kŤeséanské, u božích vrat
a stŤežit jeho očištěnou síř...



30B Y kryptě

Je ticho zde, sem zvenčí slabf vzdech jen stěží zayane,
ni práškem nepohne, bez echa umírá.
Sum vzdálenf zde ihned pohasne jak pŤísvit dne,
zde hrob, zde v zvuk i ve světlo je nevíra.

A pňec! Drres pňíliv hlaholnf se pŤesto prodral 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 pohrdou jim čelili.
Teď ze sna budí je, chŤípí jich čije je jak vťrní pŤílivy
a risměv jich, jak vítá je, je spanilf.

A mrtví z rakví tyčí se a vzpínají hruď kostlivčí
a vášní žhavou rozkvetá jim 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 všecko ulila,
na bahrra potopu, už ani hroty věží neč,ní z ní,
na džungli, jež neví, co hruď je zmuži|á.

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



310 V vÚeĚinu poslední

Ty s chrámem zboŤenfm, se sloupy puklfmi, mé pŤedhoňí,
jež kleneš od nebe až k zemi most,

jak rád bych zrak svťrj s tebe sřal, jej těkat nechal po moÍi
a zváží| tak okovenr skelnfm skutečnost!

A zatímco dní pal, sliz nocí, vedra ritoky
i popel dní by stín zde pŤernítal,

tam nebes světlo by se z mrakú strže smálo potoky
a slář by pěstí bila v čela skal.

Ó ay*y marné vzpomínek minulfch, hned už rozváté,
já k snění šílenému teď nit navlékám:

vás rád bych zachytil v vteŤinu poslední; vy poznáte,
že do rubáše vás iiž tkám.

PasÚfňko mrÚvfeh let...

PastfŤko mrtvfch let a snti, jež pásalas tam v dolí,
v klínu těch svahri a těch skal,

tvou píseř vítr odnes a déšé a mráz se bijí na poli:
je mrtev, kdo ji tehdy poslouchal.

Já zby| jsem jen a chodím tu, zrak vrytf do země,
a hledám, co odpadlo z tvého kužele.

Tys pŤedla v smíchu jim, tys rnilovala je, ne mne:
já sbírám vlákno odlétlé a zpuchŤelé.



312 In memOriam

Já nespatŤím již tyé oči teskné, do světla pŤimhouňené,
v nichž chránila se krfipěj tmy,

ty oči neklidné a na rozvídkách, odkud se zas bouŤe žene,
tváŤ rozkvetlou rty lačnfmi.

Já vidím jedno jen: do nekonečna cesta 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 nezÍím to, co plálo a co jsem miloval,
stydnout a vychladat

Časněji zemÍít než druzí,
odejít včas,
v tom všecko vždycky je.
Kdo víno pil,
aé nikdy se netkne patokfi, pÍezírá pomyje.

Já na olympu seděl, žil s bohy pŤi kvasu,
ret smáčel v nektaru, já bil se o krásu;
mne mezi vepŤe neklaď, ni hadry špínu, pastuchy:
6 velikf, 6 stozáÍn!,6 stoduchf!



xxx



NeičešÚější ÍalenÚ

,,Nechať mrtuí pohŤbíuají mrtxé.,,

Největší starostí za každé doby
jsou, budou u nás pohŤby i hroby.
Zaživa pňedmětem byls podlosti, z|oby,
po smrti - jaké tu zázraky, divy|.
Nežasni! Ze všech talentri pompe-funěbre
nejvíc se v Čechách vyplácí, nLjvíce živí.



3 1 8 Znaií se

Zaonaísklm m'ed'iokrit m

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

Potiže s hodnoÚami

Dnes i buže domníad se, že je zrcadbm.

Jsou slova, Pňehledriv jež dráždí sluch:
hodnota, kultura a také duch.
o světle nerad slepec slfchá,
a pŤed syslem o ptácích zticha|.

Tak hodnoty. Kdo vúbec v Čechách něco ví,
co Chalupnf mu dŤíve nepoví?
Hodnoty. A ,,Umwertung aller Werte"?
To Chalupného opisuješ, hloupf čerte!

Múj pŤíteli, pro tebe radu rnátn:
Uniknout toužíš českfm sprostotám?
Piš za ,,hodnotu.. všude klidně ,,b|áto,,,
a jist buď, PÍehled zatleská ti za to.

3 1 9



320 Karlu El$arÚu Sokolovi,
auÚorovi'oduehového55 fejeÚonu

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

Nápis na Národ

Ten pytel zmítá p se pŤece životem:
vŤe prf cos, kypí, šumí v něm,
tak áušuje se aspoií soused Šlem.
Však nápis uklidní tě brzy:
,'Karnelskf Jan.. čteš na té tvtzi
a ,,obchod uhlím.. pod tím zabíIeny.
Buď klidnf: mluvívá již nitro věcí jmeny.
obchody uhlírn teď prf upadají,
však časopisy šance mít se zdají.
Věc hlavní pytel: vždycky nalezne se brak,
jenž do něj vecpe se a vyplní jej tak;
a po jinfch též záhy opiěit se umí,
i prskat, sípat, spílat, tŤáskat nadrozumy.
Buď kliden: s tisměvem píihlížej chlapčím hrám:
pŤetržená firma - starf prázdnf pod ní krám.
,,Kamelskf Jan",
ten pŤed váIkou byl pÍec již vyprodán!



322 tr(arikaÚurisÚovi A.

cln

Chudla neroztrhateln! ch
d Ia Lumír a osuěta

HofftrreisÚrovi

literárních koženek

,,Hold SvěÚla Praze.s

Světlo pÍišlo,,holdovati.o.) Praze.
Ale Praha, zadkem k němu obrácena,
vzdychla:
Jaká blbá scéna!
Jen aby to nepoškodilo mé 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 drahé saze,
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.

Hněváte se na mne' milf brachu, velice,
že tak rychle trhám kabát, šaty, časopisy, stŤevíce?

Že rád mám stále nové manžetv i listv?
DobieJi se pamatuji, Tvorba, to je pnívě tŤístf;

jejž jsem za|oži|. Šaty dvacatery sám
a pět listú ročně aspoř utahám.

A nic odpornějšího mně není nežli literární koženky'
jež se dědí púl století, ty ctné staŤenky.

Neboé věŤte, puch v nich důívá se náramnf,
a když číslo vyjde, nos si ucpu aspoř na tŤi dny.



324 Má poslední zkušenosÚ

Hlavu pošimrals mu trochu:
na rozum a srdce dotaz
zaÍídi| jsi, pošetilf hochu.

'L|e zvíÍe, věrno sobě
_ svědek zÍe| to očitf -
odpovídá stále zadkem jen a kopyty.

Jeremiáda dr. KramáĚe
nad moderním uměním českfm

Ó 1"..'^, jerum, jerum,
quae mutatnina rerum!

Jak umění dnes zkáze propadlo,
to strašné je a málem by se vypsat nedalo.
Jen rozum, hmota, vfpočet a macha virtu zní
se na tě odvšad rozšklebí a ovšem záhy dozní,
aniž se srdce tvého tkla. Té Sodomy
snést Slovan nemriže. Národní pohromy
v tom vidí politik. A továrník a Slovan
se z hloubi duše rdí,
když plátno moderní jen uvidí,
a panenskf svúj špatně zaměstnanf cit
do novinovych protestri hned spěchá vlít...

Ó i"..,-' jerurn, jerum,
quae mutamina rerum!

Jak jinak bylo kdys! U prádla pÍistih oldŤich Boženu,
to statná byla dívka, tož dobrfch českfch koŤen&,
i lftko' prs též odhalenf 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.



326 Á.dnes? Jak uplatnit se mohou šnuptychle,
když malíŤ obraz peče jak auto neb ajroplán
a komponuje do válce, do koule, ao uy"t't"l

Ó 1",u,,,, jerum, jerum,
quae mutamina rerum!

Jak s chutí se podruhé povečeŤí'
když pŤedtím cit, jak náIeží, ti srdce zěeÍí...
Ještě že máme toho Medka,
statného starodružiníka, plukovníka, oficíra.
Jdeš do divadla, nu' a hnedk a
ti šátek s očí vláhu stírá:
jak dobŤe občas dělá ti ta tekutin a čírá|.
Však jinak, bože, kam se poděl slovanskf cit čistf,
když básníci, 6.že|,jsou sloro všichni komunistyi!
Jak -vzkvéta, T!ž' pak obchod bavlněnf, plateniákf,
když k vlasti lidé cit jen mají platonickf?

Ó.i".u-, jerum, jerum,
quae mutamina rerum!

',Karel Capek tlnezi detekÚivy65

,,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 pracuješ strašlivo do hloubky...
Jerr to mi Ťekni,
aé nejsem éululum:
Nač je ti ještě tŤeba _ Peroutky?



328 nlll".g..dvou podílníkťio auÚora a čÚenáÍe,
v Pňíběhu na pokračování
v Národním osvobození

žtuw Úisk

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.

Autor (trochu nedoslfchavf): Řek jste: hašé?
CtenáŤ: Ne, já mínil: nastavená kaše.
Autor: Inu, já vím: hloupé,

ale _ naše.



330 V nároďě filologťl
,PÍi sklenee vína66

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

Nežli Fausta napsat
vděčnější je ho pŤeložit. Rozhodně.
\ětší jsou tu potlesku a slávy,
větší poklon, větší penéz žné.

Protož, synu, svrbí-li tě dlaii,
Fausta nového nám nepiš.
Radši počkej nař,
až ho u sousedfi někdo napíše.
A pak k dílu! Capisce?



332 ,,Citt.. a ěin

Činaňi či čířané
nebo piíští činovníci?
Vyrábějí samé velké činy jen
s pŤeukrutně vážnou |ící.

Že jsou pňíliš činči?
Nu, co škodí?
Jsou pŤíznivci vlivní, rádi nemají
to' co pňíliš ňinčí.

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
bIíž je tam, než co bys hodil stŤevíc.

Jedrra ce|a prázdná je tam, v ní pár lavic:
bezpečně v ní bude schován
starf megaloman.

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



334 Ceská liÚerární

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

Kdo vypadne z vrátek,

cestu nenajde nazpátek,
suině je to:
proč na hubu nedal on si plátek?

Jo, jo: kdo vypadne z vrátek,
brzy pohÍební rnu zahrá
ten rráš kolovrátek,
ba jo, kolo-,
kolo-, kolo-,
kolovrátek.

aěd,eck .

Kamarádi z mokrf čtvrtě,
zap|aé pánbu, že jsme se tak sešli,
zaplat pánbu, že jsme se tak našli,
jak jsme rádi, kamarádi,
máme chlívek, že jsme se tak našli.
Máme chlívek, na ocásek
dáme my si mašli,
máme chlívek, že jsme se tam vešli,
všichni vešli.

Prasátkn jsme zpťrsobrrá a stoudná:
stejnf rypák, stejná štětka,
v korejtku to hezky šplouná,
ba jo, šplouná,
a pomyje dávno nejsou u dna.
Stejné slunce, stejnf chládek,
aé žije múj kamarádek,
stejnf rozum stejně sluší:
věŤte, kmotŤe, věŤte, tetka:
suině je ten, na mou duši,
kdo vypadne z vrátek,
ba jo, z vrátek.



336 Podle Úoho-)

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

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 početné prúměrnostL,,

J. Kardsek x ]. čís. Líterdrních nouin

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

? ? 7

.| 
B.rIo napsárw asi píed 4-5 měsíci; ale stdxá se aktu lní, když p. Vachek začíná xyd'áaatsué sebrané spisy rc 20 srazcích.



33B lfušrfiÚy Několik epigramť|

1. Dal udouin groš

Že néjakf demagog z stŤíbrna prava,*)
své mladosti trosečník, patokáŤ bezzubf,
po tobě slinou plil, jak mu šla od huby?
Buď shovívav!
Vždyé je to vše, co dneska rodí jeho hlava.

2. Psi a psi

Jinde pes, když zuby ztratí, aspoř moěí
na kÍíže a na patníky. Ale u nás: jiná finta.
PŤedojemně po tobě on oči stočí
a na boty ti pŤeoddaně slintá.

3. Nepromokau!

Na. nějakém tom špatném verši, to ti odpoví
v Cechách dneska každf, má|o zá|eží.
Jen když karakter byls juchtovf
a za vzor m&žeš sloužit čs. mládeži.

Tiše, tiše! Pravda' stŤílelo se:
Radotín a Duchcov, Košrity.
Tiše, tiše! Žaa"y sten a u"d""hy'
to jsou jenom štace jedné maršruty.

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

Tiše, tiše! Aé je puška
o líc dobŤe opňena!
Tiše, tiše: aé je rány dobňe slyšet,
al se z dálek vrátí jednou ozvěna!

.' 
Pro neod'borní|ry: čeština ruknpisná!



340 4. Epištola bratŤím

K své potÍebě si, bratŤí, volte zákoutí,
jak komu páchne nejvonněji.
Pes každf, jak dovede, aé štěká
a močí. Moudrého to sotva zarmoutí.

Ale poutníky, co do dálavy žene tucha
snu a krásy, a jak jdou kolem vašich oken,
chrarite aspori od pomejí
svého ducha.

LiÚerární jaro lgB4

Ze seyeru bouŤe jde, z Polsky mrak& jde pr&trž
a z Maďarska ženou se kroupy.
Kdo tohleto nevidíš a nemáš strach,
jsi Honza a k tomu nemálo hloupf.

A doma, m&j pane, teprve zle je.
Fašírka všude a 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 uváže nad 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,
špíriy on 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 čert v nouzi, jak víte, i komáry lapá.



342 Už víc jak pŤed rokem Neumann se v PŤítomnosti
políbil s Peroutkou pŤevŤele velmi:
nu, pffklad snášelivosti, té kŤeséanské ctnosti,
daly nám tyhle dvě pohanské šelmy.

Mlasklo to po vlastech v šíŤi a dáli,
ozvěnou k horám se nesla ta pŤíkladná pusa,
Prachovské vrátily nám ji pak skály:
rozuměj, kdož nejsi beran anebo husa.

A tak my se tedka sbratŤíme všichni,
svárú a p&tek my zabijem zmije a ěervy.
Múj vrahu, b|íž jen pojď a na mne dfchni,
já vydržím, já mám ty českobratrské nervy.

Neboé věz 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!

Za ruěky vemem se a hajdy, do postflky:
snad ty bouŤky pÍespíme, cinky a blinky,
k sobě se pňitisknem drobnfmi tílky
a ráno budou jen trochu mokré ty plínky.

Slezme se v hromádku jako ti švábi!
Sám bít se? K čertu s tím! Dnes kolektiv vede.
SvŮj odstín mít, koho to dneska už vábí?
Košile všude jen bílé, čemé, rudé a hnědé.

Chroustú mnoho se letos vylíhlo,
žít budem v roce my pÍevelmi horkém;
věci se budou dít?... No, já posloužit chtěl jsem zde
jen tímhletím malinkfm vzorkem.

Soukromé nešÚěsÚí se zzarpo'viďáL

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

PŤece víte,
zákony jsou na to v SSSR tuhé.
Je soukromé neštěstí a veŤejné štěstí.
A to první, hergot sakra,
musíš vždycky dovést obrátiti v tohle druhé.

Tak napŤíklad:
umŤe básník.
Soukromé neštěstí. Ťekrreš.
Ba ne: veÍejné to štěstí.
Tak se musí dovést
vždycky, kluci, všecko snésti.



344 Oehrana Úvorťr na lTnnĚení

,,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 ztíští i protí jednotlixci
proto, že j e stouPe nec dem okratick o-re publikdnské

form1, nebo demok rtl t ického žddu Če skoslo uenské republiky..,

Zprríuu z nouin

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

I)va epigramy

Úspěchy u chrnu dobytká.íském

,,Beneš a Blažena jsotL híebec
a klisna českého chot'u...,,

Režisér Bor x obraně saé tzl,'' aktualizace Shakespeara.

Pokroky děIáme veliké v rase.
Tak anglického plnokrevce
pŤepěstil Bor na českého hÍebce;
ještě že zristal pÍitom sám
(umělecky) to poctivé domácí...

Riziko kritikouo

Varuj se soudit Jarra Čarka:
jirrak po ruce hnedky bláta je kárka.

,,Venkov.. je jediná rodina:
hned rozštěká se celá psí dědina.

345



346 l)va epigramy

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

:, :,:i::::, ;,T::::: :: r:: of:, ", 
K r a m á ž

Jsme tedy jenorn ,,spisovateli,,.
Ještě že rteňek: s odpuštěrrím.
Sakra! Jak je ten prosinec vesel.f !
Jak začíná bár i r lsk1/rn zafuněr lín 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'

2 3,X7

,;T,:;:,:!:.,;:;Tť,!},iÍÍ,,,,",,!!i,iiil}a,,r,'
nic. co by nozted,lo. zahíálo duši,,-

;. Karel, kamáí t Aiárod,níclt listecll
2. prosince t. r.

Vlasterrecké srdce vaše rozehňáti
nedoved z nás rrikdo. ža|. 6 ža|!
Ale" brachu. zde i všichrri svatí
krátcí byli by' jsern v duchu prál.

Z|edov ě|é srdce kej klíÍovo
rreprožehne žádné, ani lidské,
ba ni boží slovo.

Na studerré nohy vynašli už lidé bačkory
ale rra ledové srdce, všecka práce trrartrá,
trevynalez ještě nikdo 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 nejzlejší karikatuňe
zristal trochu - advokát.

Trochu cbváIí, trochu haní,
trochu koketí a málo zraní,
a pár vtipťr honí na šririŤe.
Ale sotva zabije:
ne krev, inkoust se zpod pera vylije.

Nerrí kdo chce kat:
tnnohému v tom brání _ advo-kat.

Brora su. udclausk!'
(Jot4'" Machoui)

Sv. václavsky bronz, aé mlij, aé Myslbekú,
slirru vrací pornluvači odpovědí
a ta potom pevně
v tváŤi rokú několik ti sedí.

Proto pozor!
A rnírni se v své mstě i ve svétn vzteku!

I)va epigramy

Inualidní
Akademik X dnstal cenu za t^elkopěstění
tlastenectxí xe stém celožixotním díle xeršu_énl.

Vy se ptáte, zač mu rnetál
byl jest dán?
Inu, za verše to není:
marné snění
za nic nestojí.

Už je odtroubeno, už je po boji.
A tak jest mu ordrr dárr
za ten vlastenecky buben
a za k němu pňiriáIežející stejnf chŤtán.

Česká sláua

Nejdňív je to kupka smetí, neňádu,
kterf vychrlili rra tě P.T nepÍátelé;
pes ji mrroží, rošéák v noci směle
do zákoutí leccos uloží tam zticha;
politickf blb a literárrrí pobuda
z |ží a z pitomostí svfch tam leccos také vmíchá _

a tak to svinstvo roste, kypí jako rozhuda.



350 A když dosáhne to tak rozměrri Popokatepetlu
a tys zatím zavíel oči světlu'
jednoho dne naráz v letním teplu
speče se to na mramor.

Pomník máš, mťrj synu, nevíš ani jak:
zde máš recept na něj, českf patent,
neomyln! vzor.

Strom bolesÚi

Palruítce R. s.



Na božím srdei

Všecko je, jak by ses vrátiti měla co chvíli.

,.PŤi starém všecko:
buď kliden,..
namluvit snaží se mrrě Tvé věci
rozhozené kolern pňed chvílí teplou Tvou rukou'
jakoby vypuštěné z ní na krátkf oddech,
než k nové je povoláš službě.

Zde bělostnÝ šáteček Tv&j schum|any leží,
krajka na něm se chvěje
zimomňivě v prlivarru dveŤí,
vrině pleti Tvé lpí rra trěm posud.

U dveŤí tamhle ěepeček visí:
zpola jen zplihlf
tvar zachoval posud Tvé krásné světelné hlavy
a jako plachta je, která čeká'
vpád větru až vzduje ji.
vykoupe v slunci,
k nov1fm myrtov m dorrese bňehrim.

A ze zášeÍí onde stŤevíčky korálky svítí,
jakoby rra schovávanou hrají si,
do kouta zabéh|y, zdá se ti, schválrrě.



354 RozevŤena, rozětena u okna po Tobě volá Tvá kniha
a nabízí marně paprsku slunce,
které rudé vpadá sem zpod lernu zimního tnračna,
zakleté němé své zvuky -

rozzpívat dovedlo jich jediné světlé Tvé oko.

A rozepsarré jinde leží Tvé listy,
Ťádky po blance béží, jako by k cíli letělo kopí,
zrazeny náhle se lámou -

rra chvíli, navždy?
Duch Tv&j ještě z rrich srší,
pá|í a žehne Tvá jiskra.

A pňece: klam je to všecko;
všecko jerr život zde vy|hává, nic zd,e nežije vpravdě
krom Tebe.
Jedinf pohled na Tebe stačil,
rra pŤísnou něhu Tvé světelné tváňe,
která je živerra ze zdroj& jiné krásy a slávy,
rrežli je naše,
abych rázem to postih:
jenonr Ty jsi zde skutečnost, jenom Ty jsi zde pravda.
Ty jediná, která bez hrrutí ležíš,
tra srdce boží stržená všemocrrou dlaní.
odiiatá Jeho pravdivym soudem
bídácké ubohé lžilásce naší,
včleněná rryrrí v Jeho pŤesvatou bytost.

Na srdci božím pokojně složena kveteš:
a bytost Tvá ce|á je jediná zásmrtrrá éterná rfiže,
jež světlem tváŤe Jeho se živí
jako květiny pozemské rosou a deštěm.

Klam a mam ostatní všgcko,
zdaje a mátohy utkané ze tmy, šalby a mrazu -

a já nejŤídší ze všech.

Po sobě hmatám, tápu horečnou rukou,
abych se ujistil, že z pevné hmoty jsem posud,
ale rrovynr orgánem, kterf v chvíli tu vypučel ve mně,
vnímárn a vidím:
prázdno jsem jenom a propast.
A šíŤí Se, roste, Iáká a vábí,
a závrat mne jímá skácet se do ní:
tu v hrlize volám svaté Tvé jméno.

Mátoha jsern sám sobě,
hadr spŤedenf z iemna, šalby a klamu,
bědná onuce žalná
pňehozená pÍes jakous strašlivou vesmírnou rátru.

VytŤeštěnf v celé své prázdrro a pusto
vím teprve nyní:
jak nejsem a nikdy jsem nebyl.

Ty však Skutečnost jsi již sama,
stňed světa a ieho rozkvetlá Sláva.



356 Olrrozeného, osvolrozeného svěÚa
básníňko...

Zemé obráti la se právě ve svém vesmírném odvěkérn loži,
ke slunci Zllova Se zdvlhá,
líc svou za ním, spanilym, v touze zas stáčí:
světlo lrové tra tli se z něho zas lije.

A vfchvěj jeho prvrií na mne' studenf, lhostejnf, padá:
rra oku mém vytŤeštěném, zoufale podéatfch pažích,
které mráz láme, kňeč jimiž trhá,
pablesk jeho ledovf zsinale hoňí.

Ty však pokojna ležíš. Jediné na Tvé |íbezné prlisvitné skráni'
podobrré lístku sprchlému s okvětí jabloně v rnáji '
mladé slunce duchovfm svitem plaše se směje:
o divech obrody světa zpívá Ti, která
v mlčení pŤísné vnoňena,
nasloucháš, zdá se, jinému hlasu.

Z dá|ek větších a mraznějších ještě, nežli jsou tyto,
on vpadá sem stŤíbrně zamžen{,m témbrem,
sfér harmonií zpívá svou zásvětně roztálou, pŤežhavou píseti '
za vjemerr duší našich položenou,
jež je nám pouze mrazem a hrŮzou a rachotem
roztňíštěného krápníku mihotavého
z noční kosmické s luje.
pŤikovarrfch duší tesklivé věznitelky.

osvobozeného, obrozeného světa básníÍko,

život která jsi pojírnala, tvoŤila lepší a lepší,

vysoko vylétlf nad tuto bezkňídlou pozemskou tíhu,

k světelné podobě svojí,
Ty, jež ze tmy rrebytí vyvolala jsi tisíce duší

či rozdrnychala jiskru jejich v plarnennf požár,
jako jaro ze zemé loudí a zažehá rra tisíc kvetoucích stvolri,

v mraze tom tmavém, ve tmě té tňeskuté kde jsi?

Svět kolem Tebe k nov m cílrim se Ťítí

po drahách, které Tys vystlala dílern svfm, duší svou, teplem;

a tisícerou nit stav jeho obrovitf kol Tebe spŤádá

a člunek jeho chvátavě |étá, kmitá se v slut-rci,

horlivf dělník, nezrndlelf v radostné práci,

a rychle utkává v osnovu všecko, co žije, všecko, co zmírá.

Tebe i vepied v ni, ale ne skutečrrost Tvoji,
jen matny z rrí odlesk, chabf jen obraz a odraz,

ubohf plod lidské ubohé rnysli, vězrlělré ve tnrě,

a jež proto pojmouti nemriže světla,
rnátohu kalnou, jak ji ve vnějšek promítli l idé,

zkreslenou k žalostné podobě svojí.

Ale Ty vpravdě jsi j iná a jinde.

Vyiíatá ze sítě tísně, mrazu, klamu a temna'
kam lovec zlostrr Tě veštval,
volná, jasrrá a slavrrá vracíš se k PŮvodu svétnu,

ke své Pňíčině prvtrí, Iíbezná, spanilá, mohutná, světelně stoupáš.

Jako strotn, dlouho na skalách vadlroucí v písečné pŮdě,

pŤesazerrf teď do rodné bohaté prsti,
mír piješ, zdraví a síIu, krásu i velkost koňerry všemi,
jimiž ses vkotvila do stÍedu bytí,
a odtud tryskáš hrred k Bohu

statisíci a statisíci ramell a větví a listí ze|enÝch věčrrě.



3 5 8 Ale pláč náš všechen, náňek a s|zy
více Ti nejsou než vzpomínka dálná a šerá
na šumot hluchf kr&pějí loiíského deště
v uvadlém podzimním rzivém a děravém listí,
které Ti vítr pod okna náhodou zavá|.

PĚedjaňi

Slurrce se s oblohy lije v zlatistém dešti
a dvŮr i kout každf drres prostoupí v tnilostrrém štěstí;
a trení žádného, byé byl hlubokf jako ta studna,
by se v něm nesmálo prstfrrkem duhovfrn u dna.

A strorny a keie a pahfly, koŤárrí,
všecko, co člověk serve a ve zlobě poratrí,
aé hvozdy to tetnné, aé prosvitlá doubrava,
vše se rnu v drivěŤe odkrfvá a v lásce se oddává.

Tys také, 6 srdce, jediná rána ajedirif ripal,
rrepŤítel z|y té ce|é zrubal i zdupal;
kde však slutrce tvé svítí, chudáku zpleněrrf,
aby tě objaly jeho hojivé plarnerry?



Slzy

Jsou slzy, které pláče nad bratrem brat

a žena nad mužem,

.když za vlast chystají se ke krvavym obětern.

A světec v zraku s|zy má, z extáze

kdy do živo|a vrací se a t ra zemi

ho tíha těla zas j|ž váže katnenem.

Jsou slzy soucitu a lásky, pokory; v odraze

ty nesou čin a víru, krásu' jež je proli ly.

Jsou slzy světa nad bídou a jiné mučedníku k ťrlevě

a jiné posléz, nejčistší, tož slzy radosti,
jež díkem životu duch zaplakal i v rnuce spanilf.

Ty všecky zr-rají andělé a jimi světce světec pohostí

za branou živoIa.. ty jsou chléb rnilosti.

A jiné cherubírri pletou Bohu do větrce

a jiné posléz vesmír množi o hvězdu tleb o slunce.

Než jsou též slzy jirré, slzy marnosti.

A ty stín pláče za stítrem,
po bňehu chodě podsvětrrím a málo hostir"rném,

kde písek rreplodnf a něco hoňkfch trav;

u něho moÍe bolestí Íve z temnfch par

a pŤed tebou stŤe horečně sv j pustf var'

jenž marrrě čeká na rozdrrění

a vyhránění v tvar.

A ty jsou také prázdnf stín

" 
r.ír"y odlesk ě"ho.i' co nebylo, a pňec srrad mohlo bft,

co zhaslo dÍív, než rozžalo se v svit.

Ty jsou jen krťrpěj zbytečná do vodrré z6plavy,

do kalné světa povodně,
vylharré vrritÍ i vně.

Ty jsou jen pokryteckf rubáš 1l-havf'
v néjž halíš tělo' jež jsi zavraždi|,

a kterf studí víc než sama nahota.

Ty jsou jen marnf trud a d?blova robota:

jerr vodou rozŤeděrrá sril,
pril zbytečnost' rouhání p l

a ce|é zatracení.

3 6 1
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362 Velká noe

V zahradách kosi jakby ze skleněrrfch fléten
bublinky teplé ve vzduch pouštějí' v němž Iredávrro tál srríh.
od loriska sváté listí stňe se korrroutově po lesích,
je nádech ze|ené v ně ledva skvrtrou upllt",'.

Vysokfrn tlebetn vlhkf vítr teče od západní strarry
a tučná tnračna žetre:
po pláních polnice jeho plechově hlaholí.

A pod ní je zerrrě dvakrát r-rahá, pokorllá a nízká.

Než slunce vfbojné a ritočrré je,
a odlesk bŤeskrrf z rrěho stále pryská
a do tisícli stŤepú tŤíští se; a padá
rra Ťeky, rybníky, do lesú, do polí
a z kalužirr a ze stojatfch vod tě bodá do očí,
až zabolí.

Však rnrakfi dym se stále bije s nírn
a záňi jeho často jako rnokr/m hadrern stírá:
a všecko pod sebou hned čirrí bázlivěiší
a studené a zaleklé a ještě plašší
v těch polích, do dálek jež rozeš|a se sirá,
a jako rremocrričrrí plachty pod obry nrrtvé
teď tě straší.

A velké ticho modravé jak ze zamlklfch zvonÚ
na všecko uléhá, jak den jde k svému skollu.
V něm duše tvá se s osudem svfrn otrávené hádá,
a číše blírru všecko je, oč nebe riyní žádá.

A rázem noc je tu, svět unik zcela do dálky:
co nad tebou teď mží se. ta noc hvézdná,
rric nerrí víc než rnrtvf ril a dílná smrti bezdrrá.

Na stole pro hrob Tvrij jsou pŤipraveny petrklíče, fialky.
Noc jde a ony pohasly: teď ve tmě jenom v&ní straší.

A noc je tu. Kéž byla jerr ta Velká, posledrrí!
Zdar ti, ty rnoci ničivá, ty věrrrá, odevěká!
Ty rrektare, ty schystarrf ne bohúm, ale pro člověka,
jerrž odvahu rná sáhnout po tobě!
Kéž rierrí zory a kéž není dne, jerrž tebe rozedrrí!

Teď v jizbě cos jak mrtvá vŮně ještě straší.
Však rroc již zde: ta, která myšlenky i v&rrě zháší.



364 Z p|annenťr zdviženy Nevidornf, s očirna za|epenfma,

tápu, v každou vrážeje hranu,

bije do každé čelem stěrry,

hledaje tnarně z žaláÍe vfchodu,

kterf sárn jsem si zazdil'
|rodirru pŤed tím, rrež jsem se zrodil.

Slepec, zanechany vridcem
na kÍižovatce ve|eměsla,
kde nejvíce do tebe vráží
lidí i voz&, zvíÍat i vlakri,
kde zvorrce signálrré ňirrčí, píšéala ječí a volá,
sta zdvihá se rukou, jakoby tlad toIroucítrri,
a kletby rojí se jako rnouchy ze zdech|irr v létě
kde hmoty vládrre že\ezny zákon ajejí tíha
a člověka drtí jak koleso červa.
Víc opuštěny než|i včerejší nemoc'
jež odložena tím, kterf v ní dožil;
nežli hadr, ktery žebrák malornocrrf
srial právě s hrrisavé rárry,
dŤív než ji v potoku ornyl.

Tak klopftám, tápu, pahfly rukou
vrážím do skutečností,
jež byly a jichž rrebude záhy'
nebo do těch, které se zrodily právě _

a províjím si stezku
rnezi věcmi, l idrni a stnrtí,
jež kde jen, kde jerr, pověz mrrě, ťrstí?

I

Novorozerrě jsern.
Nenrlur'ně, které vrrlí jen posud,
zrozené z mrtvé matky, v hoŤícírn dorrrě,
z plaIrrerrri zdv1žené ohoŤelou svraštělou rukou
staÍerry chfivy,
která za chvíli zemňe od popálerrirr.

(Jsou rárry, ty víš to, má duše,
pro lrěž oleje rrerií.)

od nratky násilírn oddělené,
z lúrra jejího vyňíznuté
studerrfm ocelovyIn chirurga Iloženr,
vyrvarré jeho drsrrou, chlupatou, v karbolu kouparrou pěstí;
vržen'j do světa
zoufalství zrnetek;
rrekryté pletí rri koží rri vlasetn,
saIna krev, rrraso živé, ráIra, vŤed, pňíškvar a rreňest;
Ilervťt zInotanfch klubko;
rrejrnladší, rrejstarší vitra,
spleterrá v jakfsi záhadny uze|,
kterf si pro pamět zrobil kterfs bfih-blázen,
aby pak zapomněl _ opil se patrně v krčmě kdes zatím _
srnyslu a ričelu jeho.
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A pÍece žiji a rostu a k čemusi zraii.

O Novf rok zrozenf,
z ornládlého slunce mrazivyrn červánkem jitňrrím
zároveťt se světlem nebesk1frn rostu a zraji.
Neboé vězte to:
jeho jak pÍlbyvá,
muk nifch i pňibfvá, bolesti, hrŮzy -
a ktery rťrst nad to je jistší?

orgány nové si, cítím to, vyvíjím z každé své rárry,
vždyl každá, vězte to, rána, vŤed, boule
je pupenec na lidském rralitf keŤi,
z něhož vyrazit touží ne květ, rifbrž vítr i světlo,
z něhož vystŤelit touží vrině i láska
i hvězdnatá propast:
a zakroužit nad ním chce se jirn savfm hlubokfm vírem,
kterf by vyvrátil jej a unesl rrakonec cely.

A vězte i: každá rána a bolest hluboko setá
jest více než budoucí chleba'
jest více rrež slíbenf život:
je zasetá zrající Radost _
a šíleriá raketa jásotu vytryskne z ní v den jederr
a vestníru osy až dotkne se vflevem zdraví a krásy.

A jistě již, cítím:
všecka má bolest a bída
je kukla jen tenrná,
jež cosi hlídá a stŤeží
a pŤelstíti touží ělověčí oko,
by rrezňelo toho, co v rritru se zmítá
jí pohybem prvllím'
kterfm tma se hláskovat učí
první o světle tuchu.

A vírn: letnice pŤijdou;

a derr bude nejdelší v roce7

tak dlouhf, že dosáhrre ralnenem jedním

až na p6l a druhfrn ještě jej pŤečrrí:

a terr vybouŤí bolest mou, aby pod ní rralez lnou sílu.

Po jinérn dni zatoužírrr tehdy,

tre po tom, ktery rozpouští ledy severrrích moíí,

rrež po ollom7 karnerrné lidské peklo v něm jihrre

l1a rosu vlahou,
kterf dosáhá daleko pňed zrozerrí člověka

rameneln jedním

a za srnrt jeho ramenem druhfm
a ještě ji daleko, daleko pňečrrí,
a v objetí klenebrré objímá hustf životŮ zástup
- jako kupole chrámová pod sebou stísrrěné davy _

lrustf životú zástup, jenž dává teprve jedinou Duši.

A tehdy vyšlehrre ze lnl1e rná Radost,

dlouho jež v bolestech zrá|a,
a uchvátí rnne jak vítr chvátívá plevu.

Mé ubohé tělo spadrre pak se mne,
jako spadl kdys s I'azara rubáš,
a chvíli se povleče jako cár mlhy,
rrež pochopí, že má právo bft nyrlí hvězdou.

Ale já vzlétnu' vzlétrru za tváÍí Boha,

puzeny velikfm vfkŤikem svého vrritŤrrího ohně,
jenž touží uhoňet ve většírn, ve větším, ve většírn žáru

a roztáti rraposled v samotném Světle.
I vzlétrru opily, nesen vichrem,
jejž rozdula odvěká Láska'
táž, která vložila do tnne tato má éterná kŤídla

a sestroji la vzor jejich

miliorry let pŤed tírn,
než jsem byl počat.

3 6 7



368 A neserry jí se se slutrcem stŤetrru
a pochopím, že rrebylo více než čadivá lojová svíčka'
jež dfmem svfm haliti chtěla mně Světlo
i malodušně chrárrit rnne pŤed ním.
I odsunu je' jako dítě odsouvá míč
plátěnf, z pilin zrobenf, strakáčka kulovitého,
jenž je mu v cestě;
i odkutálí se jako škvára rrebo zbělelá lebka.

A Světlo tváŤe Jeho zalije rnrre pak i všecko.

A v chvíli tu r&žerni rozkvetou na zetni hŤbitovy všecky,
i ty statisíce let staré a propadlé do lrirra země,
a vrirlě šeŤíku zdvihrre se jako modravf oblak
ze všech mrchovišť' rasovišé zetné,
kolikkoli jich kdy a kde bylo.
A tváŤ zemé celá bude jedinf bělostnf srněv
tŤešriovky rozkvetlé v divokém máji,
jak tornu bylo tehdy v táborském větrném kraji,
kdy jsern s ní k zamoŤerrym chalupám tra stráni kráčel.

K nemocnfm skvrnivkou šla bez bázně tehdy,
klidná, jasrrá a krásrrá,
lék tresouc, posilu, naději, zdraví;
pokojně stoupaly riohy její, laskavé pastfŤky chudfch,
a stievíčky její o velkfch kovovfch pňezkách,
stňísněné rosou' jež nesešla posud,
srnály se, jako srnějí se bezzubá írstka dětská

rybírn okrouhlfrn smíchem.

SÚrom bolesÚi

Vrrik do Tvé bytosti a v srdci Tvém se složil,
vždy hlouběji se vdíraje. Jak norec, kterf hledá dna,
do Ťíše tmy Tvé sestoupil; jak kovkop, ktery zná
své Íerneslo, se vtíná zemi tiché do žil.

Jen hlouběji a hlouběji! A vr-rikrrout do posledních tkání!
Civ prolrrout posledrrí! Prostoupit každy svaz!
Jen hlouběji. A neznat mez a neznat hráz;
a rredbat bolestí rri náŤk& ani lkárrí.

Jen do tmy hlouběj za poslední práh! A jak se dol& prodíral,
vfš korurra se jeho pjala. Andělé tarn spali ve větvích
a plody zlaté hoŤely, hrdliček znéI z ní smích.
o listí v troci hvězdy zvorrily; a ve dne stín se stlal,

to pro poutníky života z|em poraněné.
A bujel víc a víc a diváku jen jedno bylo žal:
to ve chvíli, kdy nebe dotkrre se, že síly Tvoje vystňebal _

že rrad hrobem se Ti až zce|a rozek|ene...

Kdo v Tebe jeho zasil plod? Ktetj,že b&h? Č; ktery
j-ej vítr zanesl a z kf ch pralesfi dalekfch?
Ci z jakfch tmání, odvěkf kde leží led a sníh?
Ci z krve tŮně zlovily jej okeanu dcery?



370 Já rrevím. Jedrro znám. To sémě hoňe všesvětové jesti
a všelidsky s nírn osud podivrrě je spjat.
Po zušlec|itěrií pláně toužilo. A k Tobě šlo. Je roubovat
jsi Inohla jenorn Ty: v Tvé rnuce bylo jeho štěstí.

Mně bolest rryrrí sládrre již; v ní děsu Irerrí pro nrne více,
co krev Tvá se mně v plodecli jejích rurněrrí.
Co v Bolesti strom pňelilo se Tvoje velké urněrrí,
i jeho šéáva chutrrá mi, 6 Věčrra zahradnice.

Díky

Zapomenouti sebe u druhém
jest zttpomenouti sebe a Bohu.

Hdfiz

Měj dík za vítézn! blesk krásy,
jírnž jsi mne ranila'
a víu za srněv teskně plachf,
jírnž krásu svou jsi ihned zdusila.

Za svét|o, jež jsi, pŤepokorná,
skrfvala ráda do sítin,
za s|zy, jimiž jsi se káIa
z riebylfch hňíchŮ, z nespáchanfch virr.

Za všecko pŤíliš ušlechtilé,
co béŤe na sebe toužebrrě kŤíž,
za právo, které cudně ustupuje
ze strachu, že je na obtíž.

Tím dána byla vítézná Tvá síla,
jíž v Tobě docela jsem utonul:
v těch chvílích do Tebe se boží krása slila
a já se v Tobě Jeho samotného tknul.



372 Již unikalas mně...

Již unikalas mtlě v posledních dobách víc a víc
a odkláněla hlavu svou a zastírala světlem rrovfln líc:
za druhfm slutrcem, magick;frn, jež svítí za práh téI,
se květ Tvé duše tehdy pozvolna již otáčel'

Thk ručce dítěte se srněje vodnf prarnének,
jenž dňív než zachyti|a jej, se se dlaně mu smek;
tak zora bouŤlivá proráží les' jerrž pŤi zemi
ji pošetile vězrrit chtěl svfch černfch jedlí rnŤížemi.

Moudrosti jiné j|ž, než r-raše je, Tys byla poddána
a snítnalas již se sebe jho z|ého tyrana,
jínž život pozemsk ; a jata vírem tajernn;fnr kdes mirno osy hvězd,
Tys toužila žeť-l zrazené své lásky v jiná pole vnést.

Pták mystickf' Tys v zásvětí již srrula hrrízdo z činri svfch
a muk svych zrrro silas do novfch, nezÍenych rrámi lích:
svou tvorbou zabydlívala sis novf svět, IlezIrámy nám,
by činy Tvé, v anděly zrněněné, tam vítaly Tě k hrám.

A nechápaje chtěl jsem ulít nadšení Tvé zásmrtrré
a věznit let Tvrij, lačnf kraje za bÍehy zemského dne;
a špatnf hospodáÍ a dějfi duše rreznalf, já vidět neurněl,
kanr míÍí, o letnicích ducha, vzlet Tvfch obrozen;fch včel.

Je pdilnoe priisviÚná...

Je p&lrroc prrisvitná a barvy rnléčrrě bílé'
a pára v|ažná těká po vinici, jež zde uzrává.
Je srnutné srdce tvé a na duši je clona mlhavá:
pochyby o všem: pravdě, věčnosti i člověkově díle.

Teď nebe Íaž se, vod i zeIně' r-rad sebou hvězd roje,
a všecko mlčením ti k srnrti teskrr m odpoví.
Jsou věci zotročeny, spoutárry, ty cítíš jejich okovy
do duše vÍezány tak právě jako svoje.

Je tíha těžká k nezdvižerrí pňíroda i l idská duše...
A rra obou, teď chápeš, |eží temné prokletí:
strach pŤed smrtí a rrechué dá|e za ni viděti,
a rndloba na životě lpěti zbaběle a hluše.

Leč v duchu slyšírn hlaholit j iž Tvoje vfzvy k spáse;
v rrich vzepétí a statečrrost jsou prvním pŤíkazern,
v rrich dychtíš od otroctví osvobodit tuto zetn
a kŤídla trestnrtnosti všemu dát, co zrazeno je v čase.

Z nich touha mocIrá do mne srší, v celé síle
se osudnosti tlaku vzepÍíti,
hnout otroctvítn a bědou, zlu se vyrvat ze sítí,
ne otrok pňíčiny bÝt, nybrž tvtirce cíle.



374 A vím to teď: je soustava jen propastí, co zve se světem,
a rlkol tvorby je tě pŤes ně pŤenésti;
teď srnyslu nemají ti slova: štěstí, neštěstí'
když všeho vidíš souvislost ne vfvojern, leč vzletem.

Cas Proserpinin

Je čas, kdy ocriri hoŤce fialovf kvete rra lukách
a hoňec rra stráních již skoro dokvítá.
Je čas, kdy korurrarni zŤídlfch strom& rrebe prosvítá
a noční oblohou již hustěj prší hvězdnf prach,
jakfchsi rnrtvfch světú troska rozbitá.

Je čas, jejž milovalas tak, čas Proserpinin,
jak zvalas jej, ta doba dálnfch vfhledťr
a tichfch zásvétnfch sn&, obrazú i vidin,
čas lítosti se všítn, co mizí ze života bez sledu.

Teď vlhká v&rrě stoupá z podupanfch sítin
u rybriíkú jak z ocele, jež zvo|na stydnou,
a zajíněny lrrozetr
na zídce k jihu hledící, šetŤerrf rukou vlídnou,
jLž dozrává.

A všecko do šíiek se rozstouplo
a prchlo kamsi v bezmezí:
i zetně, víc však ještě riebe nad tebou.
Teď kolem aster jdeš, jichž dotkl se j|ž první mráz,
a z hlubších vrstev věcí, vidíš, tryská jakfs jas,
jenž nad světlem drre vítězí:
jsou věci nějak obriaženy
a pohledem se z nitra v tebe vtnou.



376 Jdu ke hibitovu v polích cestou kŤemellnou
a myslím na Tebe, jež nedfšeš
a ležíš bezhnutí, ručičky dělné na hrudi složené, ztub|é,
zazdéna v černé své truhle
s tím líčkem pohublfm
a krásna k nevypsárrí
tou krásou, jíž z č,|ověka dobft dovede
jen život tvorby, obětí a lásky v odŤíkání.

A nemohu teď toh.o pochopiti,
kdy slunce mharni prostoupá a dukáty po lesích svítí,
kdy laskavé a teplé všecko pod ním od záÍe,
kdy čmelák vzbuzeny mnou zdvih se s bodláku
a letem téžkfm vrhá se mně do tváňe,
kdy motfl milostného lístku ťrtržkem
se nad zahrádkou potácí
a cvrček hude pod mezí svou věrně tvrdou písničku
a lidé v brázdách polí schfleni jsou pňi práci,
kdy krev svou cítím v ž1lách chúzí zjasněrrou,
jak tepe do skrání
a oheri tekutf, jenž v cévách tlí, po těle pohání.

Však rozum posléz pracně pochopuje,
leč srdce nerozumí
a nepiijímá;
a vzdor svŮj ternně tlumí,
pak tiše naŤíká a pláče.

Tu za zídkou do polí vfhled otevŤeny
mné naráz rolníka objevil rozsévače:
po svahu pÍechází na líše plné hnědé pěriy
a ruky krásnym posunem do pridy zrní stňíká;
to z plachty režné teplou měkkou prškou šlehá
a do ornice poslušně hned uléhá a vniká.

Mrrě podivně ten prastaÝ děj srdce zžehá
a teskně slavnfm rozdmychává snem.

To drahé slovo Kristovo o Zrnu pšeničném
mrrě v paměti teď zasvítí.
Ty znáš je: setlít, zmaŤeno bft musí, zemÍíti,
když z něho vypučet má a pak uzrát klas.

Je čas sn& zásvětnfch a dum, je Proserpinin čas.

Po světě vzduchem prostydlfm zlá Smrti vidina
teď s pŤízrakern hvězd dávno vychladlfch
se vznášívá a nad pÍírodou jako popel poletuje.
Ne hrriza z ní však rnne již mečem protíná,
leč slávy pŤíští slib rnně bouÍkou pňedjarní z ní duje:
v mou duši dfše pokojem svfm teplf boží jih.

Jdu domri. Do tváŤe mi šlehá podzimrrí chlad ranrrí,
když rozjímám o posledním Tvém velkérn rozkvětu a zrání.



378 L zpívátm9 eo zpivati musím

o janku ztňeštěrif, svět ke mrrě dí, 6 žalny blázne,
ry zpíváš teď, kdy louka pusta je a pole prázdné?
Kdy lesy v jeseni strnuly bez dechu a života,
kdy na větve se jim již věsí srnrtná dňímota?

Jenž rredoved jsi vyzpívat své léto a své štěstí,
teď v zinrě pod snělrern srrad, uboh , chceš kvésti?
Jenž k šalmaje jsi melodii treznal rralézt slov,
teď pěti zaěínáš, když nad hlavou ti shoňel krov?
Teď šílenství kdy tňeští mráz v tvém zpustlérn hvozdě,
ty nechápeš, že pro tebe i zemfíti je pozdě?

_ Mně l|rostejno, co je neb rrerrí. Co má bft, to zpívárrr,
a zpívám, co zpívati nrusím;
a písrrě své jak svého dechu já v sobě nezadusím.
Ne píseř zpívám: mnou spíš píseri nová zpívá,
jak vítr zpívá, když protéká lesem:
tak ve mně vŤe a tak je živá.
Chce dozpívat se pro mne nového jara i nového léta,
chce dozpívat se jistoty lepšího světa,
chce pÍes srnrt pÍenést mne jak ptáka pňes rnoŤe,
chce času smát se v líc a chechtati se prostoňe,
chce dálku popírat a z|o a zradu času jako lidí,
chce ze trny světlo vykňesat
a z trutnosti jha svobodu chce vypustit a zÍítiji se smát.

Chce smrti osten ulomit a peklu hrot.

Chce radosti se dozpívat, jak pták se hrrízda dotvoŤil,
čas věěnosti a sen se ve skutečrrost vlil.

A lhostejno mně, zda to lidem vhod:
neb cítím, víc že nejsem já než boží píšéala,
jež šéastrra je, že na chvilku dech Jeho schytala.

orl je to, kterf v nitro moje dmychá,
až plamen zdvihá se a chválu a čest zpívá
Mu z muk svfch ticha.



380 Řeka ohně

Pňed lety ze zraku Tvého do mne jiskra vyšlehla'
z duše Tvojí spanilé
vylil se do mne prarnének světla.

Tvé slovo zažeh|o v hrudi mé
jakfsi jazyk ohnivf,
jerrž tam pak zpíval a hlaholil
v hudebních jiskrách,
v melodickém kouŤi.

To tehdy bylo, kdy ses rozhovoňila
o svatost i  pravé oběti .
o blesku krásy, pravdy, jenž pŤetrvá svět a jeho základy,
o čitru' kterf od sobectví oproštěn
člověka pňetváňí a bytrrostí jej rrovou nadává
i rnirno časy, mimo všecky prostory
o žáru, jehož všecky vody světa ulít nenrohou
rri ledy unroŤit,
o světle, jelrož neobjaly tmy,
o poznání, tom posledrrítn a velikém,
jež život lidskf pozmění od samfch koŤenŮ
a smrti pláně pŤeroubuje na štěp života
a bytost tvou obdaŤí novfm orgánem,
jak slabou matnou rukou vteňiny
se Věčna uchopit a zpňítornnit si rravždy je.

A pramen vzrostl časem v proud,
jerrž protékal mne celého
a mohutněl, jak mé staré biehy ledné podrfval,
a ve vnějšek promítal sv&j žár a jas

a jasem tím v r-rěrn všecko prosvítil:
jerr v jeho světle zŤen, byl život životem,
a slovo teprve on objevil, jež dalo všemu ňád a sklad'
a bez rrěho byl pouhá hmota syrová a beztvará
a hluše blekotavá tma.

A nyní, kdy jsi skorrala,
ol1 ze mne vytryskl, jak z rány tryská krev,
a podenrlel mne, jako ona toho podrnílá,
kdo v sobě rrosí ji:

ve vrrější svět se vklínila a včlenila
má Ťeka ohiiová
a v n ě m
po skutečnosti pŤíkazech
a v jejích rozrněrech a jejím určením.

A dnes mne rve a urráší,
jak stéblo travtré, lístku ťrtržek neb svadlf l ist
chvátívá veletok,
jak jiskru hvězdnou, žhavy na obloze bod,
rra ledrré klenbě plecí, rnihotavérn hrudi kňišéálu
nosívá obrovitá a bezedná kosmická noc.

Jí podrnírrěn jsern dnes
a život m&j i moje smrt
mrrě dány v jejích hrarricích:
z ťrdělu jejího já plaše beru jen svlij díI,
a ona rukama mi svyrna, správnyma, věrnfma,
obojího odvažuje
na hvězdnfch vahách
zákonny pŤíděl.



3B2 Neživí olla pouze mne:
i hvězdy, slunce, dráha Mléčná
chodí do ní píti svou jsouctlost;
a s nimi všecko, co pravda je a skutečr-rost
a činnost v lásce tvoŤivé,
co víc je rrežli klam a pŤelud, mátoha a stín.

Nemrroho mil má dnes srrad do moŤe
mrij veletok:
s ním brzy musí smísit se,
jak zora se se dnem mísívá,
tma se světlem a s trocí červánek.

A pak?
Pak: vírn, že jedno bude s věčrrfm Životem,
jenž \eží za skoIrem jak světlo za temtrem
a jaro za mrazefil a země za moiem
a hudba za hlukem, hrdinství za bojem
a radost za hoŤem.

Zdar ti, ty propasti veliká, ty nadsvětně hlubá,
v rriž dráha lidská stí se:
tě rrejerr hrriza zhloubila,
tě také Láska věčná sklenula.

Ne pouze život hltáš ty,
ty také jsoucno jakés vyšší za něj vydáváš.

Penězoměnče srdcí i vrilí!
Taviči nebes i země!
Ustupující, zdálrlivě zbabě|! velehrdino!
Proradče nejpoctivější!
Skrblíku a lichváŤi všeho marnotratnictví!
A rrade vše: vášnivě klidnf počtáŤi spravedlivf!

A všechrrěch duší i dob, čas& i věkri
kupče nejbohatší a nejnuznější zároveri!
Jak pňesrré jsou vesmírrré váhy tvoje,
do jejichž služeb zapjal jsi všecky světy
i všechen prach písečnf, kolikkoli jich i jeho bylo i
za miligramy miligram& miligramri
jasrrě ukazující
a udatrrější nežli meč a zbroj jinfch!

bude,



384 Tvá nyně;ší sláva a Tebou proudí, kol Tebe se jiskŤí Jeho duch
a proniká Tě, laská, dálavy Ti nejdálnější snáší
tak jako riám jich malé díly éter nebo vzduch.

Teď duše Tvoje jediny je světla proud,
v nětn světy celé živiti se mohou a v něm plout.

Teď d jsi vzácny nového a nadsvětného těla,
jež je ne v plochách, ani v časech, prostorech,
leč v hloubce niterné, za mezí rozměrŮ a pojm& všech.
Teď se silami splfváš zcela,
jež kosmos drží;
teď vším jsi: propastí i oblohou, i moŤem i vod strží,
i ohněm duchovfrn' jenž za nimi se klene
a všecky částky druží, jinak rozLržené.

Jsi vlna' která vz|étá z ohniska i do ohniska,
a bleskťr tisíce se z bytosti Tvé slávy stáIe blfská.
A rrení místa, jehož neprostouplas ducha zázrakem
a v němž se rrezachvěla dotykem Tvfm zem.
Svět celf obsažen je v rnyšlenky Tvé vfchvějích;
je jeho bouňí její dvih, je jeho tichem její klad.
A nejvfše kde život se smrtí se bije v divé kŤeči,
kde sténá svár a žehne boj a bouÍe nejstrašněji ječí,
tanr pláče hrdliěčí Tvé lásky smích,
tarn padá rosa, padá ze sadŮ Tvfch vorrnf chlad.

Já věŤínr, v dějích pozemského života žes ričastna
a světlo k vítězství že provodíš:
kde klesá bohatfa kde dítě hladoví,
kde tv&rce-vyná|ezce drtí bídy tíž,
kde pravda trpí násilí,
kde zahoŤel lid celou duší za velikfm Snem'
já věňím, tam žes pŤítomna, tarn duch TvŮj popílí
a dobro, pravdu, krásu posílí.

Míií nežli bublina na vlně oceánu,
jež rozpryskla se dňív, než jsi ji mohl postÍehnout,
Ti žvást je nevděku, pomluvy tlach
i bída těch, kdož kdysi blízci byli Ti,
i všecka malost obmezení, tlak všech pout,
jež na zemi jen člověk člověkovi mŮže kout.

TvŮj duch teď trvá v stálé svaté radosti
a touhu jedinou zná: tmám jen víc a více svítiti.
Tvá tváŤ je svatě-klidně obrácena k Věčna rárru
a k Bohu láska občas pouze červánkem ji zanítí.
Jar novfch denrrě dokvétá se duše Tvé keň spanilf,
do jehož poupat všecky staré muky Tvé se zavi|y:
tak mládneš zároveít, jak zraješ v Pánu.

Pod Tebou hluboko jak zanícená rána na kosti
kteréhos žebráka
se kouňí život náš:
a více není Ti než klarnu lživf šláŤ
a víc Tě neláká
rrež smrti hospoda a její ža|ná čeládka.

Teď B&h je slunce Tvé
a pod rrím kveteš, jak my vadnern pod hvězdou naší;
teď Brih sám objímá Tě



386 YždyÍ z ran, jež život zasadi| Ti, z rmutnfch, zemskych ran
teď světlo proudí a záÍ tryská hfŤivá
a zpívá o pratneni Lásky pověčnérn.
A mlha rirodrrá a teplá z nich již stále šlehá
a hojněji než ztno z dlarrě sedláka, kterf je rozsívá;
a do čas& trrry zapadá jak sérně zernské do líchy
Tvá láska, krása' síla, dobrota i rrěha:
a pňijde den, kdy oplodrrěrry jsou jí lidsky květrré kalichy.

A zatímco se myšlenka Tvá všerni kŤídly
po kosmu roz|étá a rnlunem svítí,
Tě nikde není zŤíti:
to Blih je dfinr, v rrěmž podstata Tvá bydlí,
a veškerá Tvá díla jsou jen klidu Jeho odlesky,
jak zachytit je stačí zor náš pozemskf.

ModliÚba

Ten pocel, jejž jsem v rakvi vdech Ti na čelo,

tnně ve vteňinu vraé, jež poslední z mfch chvil,

až srdce stane tep a ztichne bouŤe žil
a temno bez konce se na zornice sechvělo.

Až stŤemhlav v tmu se zÍítím, do propasti nežilí,
mne obejrni Tvá myšlenka, ve vítr ducha změnéná,
a pňes propast mne pŤerres, jak zde nosí ramerra,

bych v tÍetírn nebi uzŤel zjev Tvfij hvězdami se sriěžiti.

A každf čirr sv&j zemskf ukaž mrrě pak v tvaru rozvitétn,

v rrěrnž dorost rrožrrosti té poslední, jak Tv&j ji pojal duch,

i nová díla svá, po vzoru rrovych snfi a rrázorfi a tuch,

a jimiž za tisíce let rozkvete teprv Zem.

A radost svobody rnně zjev, jež vyrazi|a z otroctví,
jak pod sněhern stvol někdy tráva toužně vyžene,

a bouinou slávu krásy, na zetni kdys podle rdoušené,

i záŤi pravlch obětí a rraplrrěr-rfch proroctví.

A rrové dráhy vytyč tvorbě mé, zjev tvar mfch novfch sil

a Boha viděti rnrre uč, kde skrytost Jeho rrejvětší;

a jas Tvúj aé svou prostou jsoucností rnrre pŤesvědčí

o ducha blaženství, jenž věčnosti se dotvoŤil.



3B8 A světlou radostí, jež tváÍe Tvé buď vlraz ustá|y,
mi poznat dej, že všecky člověčího ducha vfboje
jsou jen ku zmnožení a vzrristu nebeského pokoje
v těch duších pÍešéastnfch, jež Bohu v pokoÍe se oddaly.

Básně z rukopisťr



Sibeniee

V tmě zňeljsem pláti rudou šibenici.
Kdos stojí tam, zrak jeho ve tmě hoÍí,
vfš kdos se klátí, z noci temrré rroŤí
se ridy jeho, tělo zdrané s děsnou lící.

,,Kdo to?.. dírn v strachu, rozžehuje svíci.
Krrěz ale, strážce, z|ekán její zoÍí
vráz zhasi| ji (vál vítr divy z InoŤí)
a děl: Sám hádej, čí tu tělo tlící.

,,Tu pravda visí!.. děl jsem nálrle smělf
(ač cítil jsern, jak rrohy se mi chvěly).
Ne! - ,,Tož ctnost, lidskost, soucit vážny, snivf...

Nic! _ Brih tu. Prodávárn z riěj levně šaty.
Kup! Věčriosti zde kabát bez záp|aty. _
Vtorn hnát škub sebou. _ BŮh byl ještě živf.
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392 l{anÚika

Lká pa|ác, portugalské rokoko,
na fortnách nryrt a rezed inkrustace.
VnitŤ v kapli z šedfch perlí _ maroko
spí lil iovf Kristus maurské práce.

V své r6bě tymiánu irrkrustace
v extázícb šílerrá se zchvívá vysoko.
Srrú myrhu, bohri adorace
lká palác' portugalské rokoko.

o,V mém horizonÚu nudy šarlaÚu66

V mém horizorrtu nudy šarlatu
mrak z máty prchlfch esencí
(Ó v&rrě, rukou její shnilfch rnilenci!)
rnagickfm ritem chorfch záchvat&
(nemocrifch kouzel v lásky šarlatu)
v myst ickém duše červerrci
(á propos vášrrě, smutní šílenci!)
mŤe bez vás, bez kat&
v mém horizontu máty šarlatu.



394 Cerné vÍině

V Inystickfch duše risvitech,
v snech, v Pfchy fantomech
v hudby trini myrhy vťrrri
mi Seraf vdech,
kde s t i 'enr i  Nevěstarn i
mdl-f j1ž hrarni
v l i l jí Kristus tr&ní
v rnystickych snech,
v myrhy v&rri, v rnáty r'&rri,
v kouzelnic fantomech,
v jich tunik bledych purpurech.

2

V rnystickych duše poledrrech,
v orgií fantomech
v  l i l j í  t r i r r i  masa  vŮ r l i
mi Seraf vdech,
kde s pěti Vral-ry,
klírr, prs nahy,
čerrrá Svatá trúr-rí
v rnystickfch snech,
V ll lasa v&ni, v mastí vrirri,
v kouzelnic fantomech,
v jiclr tunik těžkfch purpurecl-r.

V rrrystickfch duše večerech,
v snech, v hrob& fantomech
v myrhy t&ni srnutku v ni
mi Seraf vdech,
kde s sedmi HŤíchy, HŤíchy,
rndlf a tichf
rudy Satarr trŮrrí
v rnystickfch snech,
v strrutku v&r-ri, v máty v&rri,
v kouzelnic fantornech,
v jich tunik shnilfch purpurech.
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Oblaka v noci

Jak lodě pirátú v dál zahnanych
v svit luny stopen mlčenlivf
se trebem mlh tlum žene živy

na cáry strhanfch...

A v plachet jejich popelavf sníh
mdlf vítr hvizdá rrápěv snivf,
co Satarr zpěv mi hraje divf

o láskách zmrhanfch...

Slyš, z houslí jeho starfch, krvavfch
po t6nu t6n jak lká a letí

do nebes mlhavfch!.. .

To děvčat kňiky jsou, po zradách z|ych
jež opuštěriy, bez objetí

teď lkají rra ložích. ..

Ilorské pěšinky

Zvatlavé pěšinky' travou napolo smyté,
pro děti, pastfÍe, ovce,
pro stnutnou zvěi srnutrrější lovce,
proč se teď zarnfšlíte?
Ke hňbitovu cestu mi rrepovíte?

Ke hŤbitovu s věží,
jenž v rnysli jak v ridolí leta mi leží,
kde kalirry na zídku srrěží
a ve slunci voní šeŤíku keňe,
kde rnilf kdos, v srdce mé věňe,
pootevŤené pro mne
pňed lety nechal již dveŤe.



I)en hasne

Den hasne. A pÍísvit blouznivě světlf,
ten poslední, mrazivě čis|f,
pad do strom& v kostrraté, vychudlé metly'
jež dávno už shodily listy.

le zima mi. Studenf zoufaly smutek
pŤes věci na stírrech, pŤes srdce na jehlách běží.
Je zima mi. A jízvy ze starfch pritek
a rárry z bojri, bolesti z minu|fch Íeží

zas všechny, zhojeny jenom tak zpoly,
však rrezaceleny, se ve mtrě teď otevŤely.
Je zima rni. A do očí protivně bolí
rozžaté larnpy plamen kalnf a vŤelf.

Jdu k oknu. Vysoké studené nebe,
teď prvrrí hvězdy se rozdoutnají.
Ta velká tarn, jak v duši tnne zebe!
Však srdce pŤec ptá Se' co chce rni, co já jí?

A zdá se mi: plarre ztracerrfm očím,
když po všem, mrazivě tak že jen svítí
k lekci té nesnadné, jíž se teď učím:
jak klidnf na vraku rozbitém bfti.

Tak zpÍíma stát ještě v pos}ední časy
a pŤihlížet bez zloby stínu
jak divák k divadlu podivné krásy,
k hÍe srnutrré vlastrrího zhyrru.

Co světa soud těm, kdo soudí se sami?
Aé luza konru chce tleská.
Já pro rri jsem nehrál.
Jeri pŤed hvězdami,
pňed sebou jen když čistf jsem dneska.



400 Fr. S. Proeházka.

Skoro bo,Iada

pňíjmím SÚaÚečnf Zatím sláva Proch ázkova epigramu
vnikla pod prejz, tašku, šindel, slámu,
po vlastech se vlekla jak zimnice plouživá
a Procházka krrížku svoji sešívá.
Nesnáz pŤitom jest jen jedrla:
autor nakonec si sedna
jrnéno svoje, zvyk to proklatf,
na čelo jí píše nebo na paty.

Nával práce, jinfch nástrah sítě
eh... hm... víte, také roztržit je,
možná že měl tehdy také zvláštní chvat:
eh. . .  hm.. .  s lovem: zapomněl  se podepsat.

Statně léta tŤi neb čtyňi
šípem ostrfm na každf p|az ntíÍí
ze zvonice, kde spí jirrak netopfňi,
ukryt za trárn nebo ve vik.íňi:
Procházkovo epos tak se začíná.
(Zda plaz také zasáh,
eh...  hrn.. .  písnička je praj iná.)

Jisto: vftky jeho vážné by|y,
padesáti lidem život ohrozily.
Terr zfalšoval ]iterární směnlu
a ten dědku rredal pokoj na vfměnku.
Jinf zase, považte tu zlobu.
ukrásti chtěl autorovi plavky
(as tak celou jeho garderobu) -
nu, nezniknul bez nadávky!

Jirl zase obchod maŤí
vlastenecky ctIrému hokyrráňi;
jirrf soudí, do Shakespeara
že píď ještě schází nebo iiná míra
Vrchlickému, Hilbertovi _
proklet ničema buď, kosti jeho psovi!



102 ChyÚrosÚ

Pozorouatel

žád|né ěáry

mluuí

Josef trlodiěek

Pár huberrfch vzorkŮ z Berlína
pro Pralru jsou velká novina.
Pár ňádeček včera
do pera se pŤipletlo nám z Kerra.
Ach, co škodí?
Jsme pŤec commis-voyageur,
a ten bfvá, jak víš,
často také pašer.

Mládě svoje Serafírlek
brárrí jak zuňivá lvice;
chce tírn zatušovat čertŮv synek,
že je pňec jen od oslice?



404 ooJe společnosÚ Úvá hodna Úebe66

Je společnost tvá hodrra tebe
a ty zas jí. Tož požehrrej vám dobré rrebe
teď k zásrrubúm a k cestě svatebrrí.
Ó rychle, rychle, tlež se rozedtrí,
rrež pomirre Sezol]a honebrrí!

,,Il[O' Úy v Úomhle eirku neisi
augusÚ hloupej66

Ne, ty v tomhle cirku nejsi august hloupej.

Ke slávě české, synku, stoupej,
tož na Kapitol, kterf slove Mariárrské šance.
Tam budeš rryní míti dobré šar-rse.



MeÚeor

Šílenče, kterf ses prostorem zpil,
r-res jsi pro rrás snad poselství?

Myriády a myriády mil prostor jsi žil:
těš je teď, zpívej je, plač rrebo Ívi.

Ty však mlčíš. Do písku pouště zaryty
vychladáš zvolna, jsi zčerrralf kámen jen

a žádná rista. Spáleny na troud tvoje jsou rty,
v rrěmotu nitra celičkf jsi obrácerr.

A rnarně stenal bys: pít, dejte mi pít.
Poušé kolem mlčí a neslyší,

a nikde rosy. Po písku klouže jen kovovy svit,
hyerry štěkají, kvílí sfci a kuliši.

Exoriare aliquis...

Je doba z\oby, záští, podlosti a nerrávisti, zrad
a jako hlíria je těžkf krví sycerrf vzduch.
Na rty se lepí ti a hruď ti svírá že|ezná obruč i kruh.

Bič ve vzduchu sviští a vtírrá se do kleslfch zad.

Štít o štít tŤe se, meč o rneč cl-rŤestí v dotyku vražedrrérn,
zazpívá pták a děti hrají si ve stínu lafety.
Jak oči se stŤetnou, rrerrávist kŤesají. Prokletf

je každy, kdo jinf vzduch dfše a jinfrn strí stretn.

Dfiiové hlavy modlou se tyčí, vrah věnčí se sátrr'
věčnosti, okutou rukou, podlf, vlívá se do tvfch bran.
Ó těch zločinŮ proti Duchu, 6 Kriste, jak zrrova jsi drán!

Anděla pošIi, 6 Pane, trež docela Zpustne tv&j clrrárn.

Anděla zbrojného, rneč jeho nrěj démaritrrf blesk
a všecko sžehni, co nízké je, a co podlé, spal.
A dej rrri, aé vteŤinu uzÍítn, jak jílec jeho se srnál,

rrež hluché času pÍirazil dveŤe a zazdí| jeho je tňesk.
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André Chénier

Versailles

o Versail les, sloupoví a báje,
lnrall lory živé, loubí taje,

6 Elysium, bohy, králi zkrášlené,
když tebe uvidírrr, v nré hlavě

jak rosa svěží na vyprahlé uschlé trávě
se klidu trochu vyňine.

Mně zdá se Paňíž jinou ňíší,
nrí bŮžci donrácí v tvé tiši

co ukrfvají se, větvemi věnčerrí;
ztad často pláně, horské boky

do krajin pŤilelilfch nié vylákají kroky,
kde ji lniŮ oblouk trojí ční.

Teď povozy a jiné divy
i stráží porrocrrych ruch živ!,

vše zIrrizelo; již nejsi pychy skvělé starr:
leč spánek a Salnota lrluclrá,

ti bozi' j irrdy cizí ti, a práce ducha,
terr dvrir je tobě nyrrí dán.



4 1 2 Ach mládí mému. žel a běda"
již práce ochutnati nedá

jakási chmurrrá zahá|ka a lerrivost.
Z|á nuda duši mou j|ž tráví,

v ní chabá usírrá. Iá chvály, cti, rri slávy
si nežádám, té touhy prost.

Šer, opuštěnost, nratné stíny
a klidu chnrurtlé tiché prohlubirry,

hle' čeho nyní ždám. o ukryj dn& mfch prach
a živ, ač mám-li vfibec žíti,

žár b|edé pochodně né, jež již matrrě svítí,
ria lásky sladkfch chimérách.

Ó není duše ještě zt|e|á,
r-revyschl život ještě zce|a,

když pohled žerr rráš zrak i srdce zrreklidrrí.
Kdo sleduje rád krasavici,

kdo u rií rád dlí, radostn1f rreb stenající,
ten tíhu mŮže rrést svfch drtí.

Miluji' žiji. Šéastnf kraji!
Tvar, jméno její se teď tají

již v tobě, vždyé tvé lesy jsem rnu naučil,
když myslil jsern v riich, duši vztiatu,

rra chvíli tu, kdy viděl jsern ji, a pak tla tu,
až pozIrovu bych u ní byl.

Ten pramen jen se pro ni
teď harrnotricky ještě rorrí,

jenž tryskal kdysi z rist mi v bujné hojrrosti.
Na rtech mfch hájú tvojich pňítrní

vytváŤí pro ni ještě básnické ty rytmy,
ňeč bohú a Ťeč milosti.

Zla rispěšriého svědku živf,
ach, kdyby ctnf muž spravedlivf

moh srdce své blažerrství ještě otevňít,
6 Versailles, vzkvetlé cesty tvoje'

tvé rnlčení, v rrěmž srrú spí rrejkrásrrější roje,
by rozkoš jenom rnohly sít.

Však často ťrdolí tvá klidrrá,
tvé vrcholy, zát1ší v|ídná

se naráz pro lnne v smutek těžkf zavirrou.
A vidím blouditi v nich stírry

těch davŮ, jirnž soud proradnf, bez jejich viny,
byl ustlal v rakvích pod hlirrou.



414 Fanny

Ten šéasterr, Fanny' srnrtelrrík, jenž s tebou dfše,
kdo zŤí tě rdít se, ustnívat se tiše,
ter-r hosty božské zná z nebeskfch niv.
od dětství tvého rrevinrrost i nělra vrYelá

tě hojně riapájela
a kouzly všerrri sytila tvé krásy div.

A tanr, kam duše vtiskla pocel, na tvé tváii
rrrladosti rŮže s nižemi se studu sváňí,
že sv&drrějších je plrra kouzel, vnad;
a pohled tvŮj, tvé rty i tvoje slova,

to všecko med ten chová,
sárn mudrc jemuž tradanno chce unikat.

Ó rci, proč rremám všecku slávu i čest lidí,
jež ta|ent, krása, vítězství jež klidí,
bych na sobě tvŮj zrak i duši zakotvil!
By srdce tvé nré bylo, i když vzdálerry jserlr,

jak ty jsi každfrn rysem
vždy u mtle, miletrá má, každou z chvil!

Zde byla, rnyslím. Jak je krásriá! A ty zraky!
Ták všichrri dí; a chod její, terr byl taky
a takf šat a takf hlas a rozhovor.
Na pahorku tam sedíc vychflerra,

jak zatáčí se Seitta,
v snách patŤila, jak klikatí se její vzor.

Thk bloudím lesy s obrazem tvfm v duši:
tak rnladf srn v divoké pouště hluši
krok rychlí svúj, jsa broky proklarrf.
Má v sobě ránu smrtelnou a ještě běží;

u vody čisté |eží
a skort svrij čeká, něrnf, kiečí trhanf.



116 Stím, bez rodič . . .

Sánr, bez rodičfi, krajanfi i pŤíbuznfch
na ostrov hrubf uvržen a vzdáler-r svych,
když zce|a zapometrut na této jsem zemi,
Francie sladké jrnéno r-ra rtech tísrrí se mi.
U krbu zhaslého počítárn chvíle sám,
si pÍeji Smrt, na osud bídnf naŤíkárn.
A nikde pÍítele, hlas jehož vlil by síly;
jenž u mne usedne a nad tváŤ mou se schflí,
jež slzami se zalila, a v dojetí
mrrě ruku stiskrre a rce tiše: Co je ti?

Z ,Janrb oo - lO

A žije se, byé bez cti. Bft tak tnusí, zdá se,
jí a spí bezcttty také pŤec.

I zde, v ohradách těch, kde sInrt nás pase,
kde sekera nás losuje jak věc,

psaníčka píší se, se tlachá, iritrikuje
a muže ženy šidí potají;

i zde se zpívá, hraje, píseri i vtip kuje,
i zde se sukrrě zdvihají;

teď balon vypouští kdos pŤes okrra, stňechy,
balorrek vzduty povětŤím

a prázdnf jako sedmi set syčákú nrěchy,
z nichž Barěre nejvíc učenfrn.

Ten skáče a ten běhá, orren skučí zpilf,
tam rozuI-naňí politik;

a ve veŤejích železnfch teď brána kvílí.
To tygrťr, soudc& rrašich, v rnžik

Seln vstoupil zásobitel. Koho osud
dnes pod sekeru povolá?

Naslouchá, chvěje se teď každ!; že on posud
to netrí, zÍí, radostí plá:

však zítra ty to budeš' hlupče rrecitelnf.



418  Z , J an  " - 7 7

Jak vánek posledrrí, zhaslého světla tŤíště
i skon drre ještě prosvítí,

tak v lfru vsáhám Svou u paty popraviště.
Sriad záhy bude se mi loučiti.

Snad dÍív než hodirra v kruh hnaná v spěšném reji
po ciferníku kvapící

rra šedesátf krok, jímž končí se poué její,

svou rafij složí zvučící:'
sen hrobov rnrij uzarnkr-re zrak v spárrku.

Srrad dÍív než verš, jejž započa|
jsern nyní, dobere se posledrrího člárrku'

zde v těchto zdech, kde vládr-re žal,
se posel smrti objeví, odvaděč duší'

vojáky n:rzce provázen'
a jméno mé se zav|ní v těch chodeb hluši

kde bloudím v davu sattroten
a brousím šípy, jejichž cíl jsou podlí vrazi,

poctivce ovšem slabá rnsta,
a na rtech rnych rni rfrn pak náh|e znrazí;

nré ruce vazbou upoutá
a uličkou té tlupy sběl-rlé, seskupené

mfch spoluvězii& ubohfch,
již všichni znáva|i rnne dÍív' mtre žetre -

teď nižádnf mtre nezná z nich.
Nuž dobrá! Dost jsem žil. Jakáže pŤírnost čistá

a tnužrré věrrrosti i cti

pÍíklady svaté, i též štěstí tucha jistá,
tak sladké muži poctivci'

jakáže Themis, zločincrim všem tolik děsná,
a Soucitu pláč vznešenf,

jakáže vzpomírrka na dobrodiní vděčná
a pňátelství též vymény

tě plní lítostí, že jdeš již ze života?
Prchavf strach je jejich brih;

a rizkost; pňetváŤka. Je děsná naše psota!

, Tak zbabély je každf druh!
o smrti, pňijď! _ Jeri ty mrre m&žeš vykoupiti!

Ze srdce mé se po|oží
pod tíhou běd? Ne, ne a ne! Kéž bych moh žíti!

Na životě mém ctnosti zá|eží.
Muž poctivf a obět urážky a zloby,

teď smrti blízek v ža|áíi,
pŤekorrá jazykerrr i čelem rnrzké hroby

a pfcha 1eho zazáÍí.
A je-li psáno, že se meč již nezattpytí,

jsa tňínián mfma rukama'
i jinou zbrari smočenou v žluči mohu mít.

ta také lidem pomáhá.
Vy, Právo, Pravdo, nad rukou, rist mfch díly,

rrad tajemstvím rnfch myšlenek
jestli se brvy vaše hněvně nesupily'

a podlc&-li lišklebek,
jich posměch strašlivf i kadidlové dfrny,

jež pálil i vám tra počest,
vátn v srdce vťa|y se ratrami z|yni,

mne zachral i te! o zachovejte pěst,
jež metá za vás blesk, jež pomstíti vás chvátá!

Kde toulec pln, tam zle se mňe!
A katú neproklát a nezdeptat v louž bláta

ty zákonú psí hudlaie!



420 Ty červy mrtvolné Francii nasazené
do těla! Poklad jedinf

Iné péro! Jede, žluči, hrúzo, k životu mtre žene
jen láska k vám v ty hodiny:

tak srnolou žhavou, již jí v ži|ách rozproudili,
vzplá pochoderi srrad uhaslá.

Já trpím, ale žiji. od běd mfch ručej síly
i naděj v dál mne unesla'

várn díky. Bez vás jak jed orren sin1f
zub hoňe rného rlevidnf,

mfch pŤátel pád i vraha-lháŤe moc a činy
by podhlodaly moje dny;

snrrt dobrfch těch' jež do vyhnarrství štvali,
i hanba vrahy poslouchat

by zničily mrre; nebo do hrudi mi vklály
sebevražedně dfku snad.

Leč zby| by pak, kdo dobárn pŤíštím poví,
jak spravedlivf unríral?

Kdo syny jejich utěší, kdo uspí vdovy,
kdo podobu by maloval

těch lotrú věrnou tak, až hr&za padrre na rlě?
Kdo sestoupil až do pekel

a spletl metlu trojitou, msty pozdvih zbrarrě
na tetrto světa vyvrhel?

Kdo rra jrnérra jich pli l, kdo zpíval jejich muka?
Leč ticho, zdus svúj vykÍik z|y;

trp, srdce práva lačrlé, to, 1ež záštínr puká.
Ty, Ctrrosti, plač pak, zemru-li.

Je šťasten ten...

Je šéasten ten, kdo moudrosti cvik rád si svojí,
kdo nauk starych posvátr-rfrn se' rnlékem kojí,
leč zároveii kdo zdědil kdysi s vlohou svou
i statek skrovn , svobody jerrž je mu zárukou.
Má v svaté samotě dost ke studiu času,
dost prázdně, spárrku, tepla; pňátele i kvasu
si pozvat smí a riěkdy večer pocel mladf má
i krásky běloučké s čern;frna očima.
on krotit tretnusí puzení svrchované,
rri dusit génia, jenž ve hrudi mu platre,
by bezctně pera svého i svfch prázdrrfch chvil
pro práce smutrrě pokoutní snad zneužil.
otr nemusí, by loď svou pohtral ku pŤístavu,
se vrhat ve velkého světa ryčrrou vŤavu,
on dvacet prázdnych hovorú nemusí snést,
v rrichž víc než rruda tlachalťl je zloby lest,
kdy v dlouhé obraty zbytečné jakés hádky
í.ve dvacet stran své nároky i rozutn krátkf,
i knéží, dvoŤané, li vrazi náročrrí,
i šlechta, riňedníci, z kterfch hloupost čpí,
vše samozvanci, lupiči též žraví
a ducha otcri rrašich dědici, že|, praví.
orr neslyší, jak rfmaŤ zpupnf z kŤesla tmy
své dílo zbubŤelé do posluchačstva hŤrní.
A skrfvat stále rnyšlerrku on nezakusí,
své duši aniž ticho věčné uložiti rnusí,
ni pravdu zrazovati., by si zjednal klid,
rri hlupcern tváňit se, by s hlupáky moh žít.



422 Pátá z ,,Les Arnours,,

To u Glycery pŤátelé' se hod dries strojí?
A krásrrá Saska také bude tam v tom roji?
A R ža, u níž nebfvá mdlá nálada
a jejíž tanec měkkf k rozkoši tě pobádá?
A sestra její že s tím hlasem vzácnln zce|a
by ke kytaŤe, pravíte, nám písrrě pěla?
A Julii mít budem, světlf její smích
a iíadro pevné, skvoucí se a bílé jako srríh?
Ó z" l ,  podobné orgi i  jsem uviděl j i  kdysi ,
jak vlasy spuštěné, p&l nahá, v ni se mísí:
Ó nikdy Kythairon za nocí hlučivfch
tak krásné menády neviděl v lesích svfch.
Jsem pÍi tom. Jíti s vámi tarn jsem pohotovf!
Však, bozi, jestli Kamila Se o torn doví!
Pak jaká bouŤ hostině pfijde vzápétí,
jestli jí slrivko jen z ní k uchu doletí!
o tuchy nemáte, kam její moc až sáhá.
Když oči jsem či risměv chválil, ťrsta vlahá,
neb jestli, s krasavicí jak tu sedírn pŤi hodech,
rty naše zvlnil smích neb zcela tichf vzdech,
hned všecko ví. A hrred tu kňik a spor a váda.
Nic, slovo pouhé, posun' vše je jí hned zrada.
Prj každy mé k té krásce viděl ohledy,
k ní zrakem mluvil jsem a její pohledy
prf lovil jsem. A pak pláč! Nad Memnorrem

tak rrelká máť' a s|zí víc nad jeho skonem
se nelilo. Víc! Jde až k ranám její msta.
Mrre udeňí. Ji ruka má pak potrestá,
leč lehce jen, vždyé hněv svfij pouze líčínr, hraji,
a lla ramena beztnocná' jež ku turrraji
se lásky lrodí jerr, chci polibky pak sít.
Yždyt hněv ni hlasu jí neunrí roztrpčit.
Já kňivdu její spíš než lhostejnost nrám radši,
hněv její líbí se rni, neboé lásku zračí.
Já mám-li o tli strach, i do rrí on se vbod;
a bázeí rreklidná svŮj mívá v lásce zrod.
Klid bezpečnf však srdce citu prosté věstí,
já sokŮm svfn rád pňerlechárrr to klidrié štěstí.
Rád pokoj nemátn. Sebevětší buď mrij děs,
když takf krásrrf zrak se na ml1e s htrěvem snes,
pňec sváry podpaluji rád a jinr pŤec pňeji.
Chci plakat sárn neb vidět téci slzy její;
buď vrhat urážku, neb vyvracet ji srrad,
buď odpouštět, rreb od ní odpuštěrrí brát.

Leč jakf hluk? _ To Julie je hlas' rrrí braši.
Ien bIíž! Ach, jaká l]oc Se blalrern zpitá snáší!
o kolik Ďader vezmem v plerr! o kolik vnad
pŤes odpor marrrf buderne pŤec celovat!
A jaké divy ze skrfší jsou vypáčerry!
Je tňeba, aby, v kňiku slavrrosti té, Seiny
proud vzbouÍerrf do šíra zvučel naše veselí,
až kupec v sousedtrí jsa vzbuzerr posteli
a rozkoš r-raši vrrínraje, hrred rozzáÍeny
polibky zdvojí na těle své mladé ženy.



124 Z ,,Cesty it(Llské,,

Byl takovf jsem, takovf i ještě jsem:

Když nemoudňe si ruka vedla s pokladem,
když vraceje se od hostiny pozdě v noci
prah Lauňirr rrajdu zavňeny, tu bez pornoci
se vracím pod stŤechu. Tu v četbu zapadlf,
bez touhy, člověk se rád k bohfim pomodlí.
A kňičírn: ,,Trud ten marnf! Nepokoje b|ázna|,
Ve věcech lidskfch jaky že| mně toho prázdna!
Což tŤeba tak se za penézi, láskou hnát,
tak božstva náhody se sebou rrechat hrát!,,
Leč jestli Plutus obrátí v mé ruce znovu
rrějakou ží|u ztracenou žlutého kovu;
neb jestl i na kyn m&j ze svého pokoje
se sousedka má bí|á měkce usměje,
pak sbohern, velcí mudrci, krlih starfch Íádky'
vzrrešená stoo, Apoll in&v chráme sladkf!
A houfiiě hrred se vrátí vzdechy s psaníčky,
i touha líbit se, parfémy, svátky, kytiěky,
i dlouhé pohledy, i elegie měkce tkaná,
i vášně orgie až do bílého rárla.

."Ó tardá nutnosti) otroctaí žalná tíha,o

Ó tvrdá nutnosti, otroctví ža\ná tíha,

6 osude, mŮj rrejkrásriější věk již stihá,

mé plynou drri, jsou z touhy, pláče utkané,

a stÍída naděje i bolu v nich již rrestane.

Jak často otročením mdlf, unaverr píti

rtnut z číše té, jež nazyvá se žítí,

rndlf pohrdou, jež chudobu vždy provází,

rnrij duch si hrob, ten azy| ždarry, obrazí.

Na dobrovoltrou smrt se usmívátn a v pláči

sám sebe prosítn: ňetěz tvrij kéž rozbít se ti ráčí.

Již dfka sladká, která hruď mi poraní,

rnfm pŤed zrakem se skví a chví se pod dlaní.

A pak mé srdce naslouchá si, v slabost padá:

rní rodiče, rní pŤátelé, rná léta mladá,

rné spisy nezra|é; neb pro svrij vlastní zrak

zrrá ělověk skrft se vždy urněle pod oblak.

A jakékoli s osudetn rněj si on Svazy'

vždy člověk život objímá, se pŤed ním p|azí;

a rrežli zemŤel by, daleko hledá jeho strach

zárnir-rku jakousi, jak žít dál v írtrapách.

orr trpěl, trpí: riadějí však držárr v klamu,

od bídy pňes bídu se vleče v hrobrrí jánru.

A smrt, jež z každého tě utrpení vy|éčí,

se zdá mu novfrn z\em, z běd všechněclr největší.



426 MIadá Tarenťanka

o plačte, ledriáčci, vy ptáci posvátní,
Thetidě drazí, Ied áčci r'y sladcí, storr váš zni!
Dožila Myrto již, ta Tarenéarrka mladá!
Ke bÍehrim kamaririskfrrr lodí plula ráda.
Tarn zvolrra zpěv i flétrry v Hyrnerrovfch hrách
ji rněly dovésti až na ženich&v prah.
A ke dni tornu stŤeží klíč jí zvláště bdělf
šat svatebrrí, tarrr pod cedrem jejž uzavÍe|i,
i z|ato, jež jí ozdobit tná ratnetra,
i vořavku, jež pro vlas její určena.
Leč rra pňídě když stojíc lrvězdy velebila,
ji větru, kterf do závojri dul jí, síla
hned objala:. užás|á, plavcú daleká
se kácí. kŤičí. ve vlrr klínu urnlká.
Je ve vlrr nroŤskfch klírru Threrréarrka rnladá.
Pod hladinou již ke drru tělo její krásné padá.
Tu Thetis plačící v skal hlubé vfduti
ji pňed žravostí oblud spěchá ukrfti.
A z vúle její pňekrásné hned rrercidky
ji pozdvihují jernrrě vlhké rrad pÍíbytky,
ku bŤehu nesou ji a mžiketlr, ve chvíli
ji na rrrys Zefyrilv již rněkce složily.
Pak náŤkern žalostrrfnr své družky pňivábily'
z hor' pratnenfi i hájŮ všecky víly
a ,,běda.. lkají bijíce se do prsou,

iak v smutku pňetěžkém kol rakve její jdou.

Ó bedu, rnilenci ty nebyla jsi vzdána,

tys neoblékla svatebního šatu zrána.

Ni rámě tvé rrárarnkŮ z|atych rretisk svaz,

r-ri vŮrrě sladká nevylila v tvŮj se vlas.



12B ,,Tak, pííteli, je ke ntně Phoebus milostiu^í,o ""Chce často nešťcl,stník sué opustiti žitf,

Chce často nešéastník své opustiti žití,

než rladěje v trětn d&věňivě touhu rrítí.

Pod stanerrr voják doufá, až se vrátí mír,

s rrínr klid že pňijde, hody, písrrě, tanc vír.

A oráč v potu sténaje zÍí nad radlicí

své r1hory již rrovou rodou se skvící.
Lež od duše rné všecka riaděj odstoupla,

rnfrn zrakŮrrr všecko zastírá 11ž nuda z|á;

dní hoŤkfch, rrocí hoŤěích ještě tlak mne mučí.

Mně chvíle každá smočetra je v temné žluči,

a všude jer-r svou duši, bolest na\éz6nn,

i-Lykoridy jnrérro, stud i její klam.
o Lykorido r-revděčná, vy zběhlá ve Isti,
jste toho zradila, kdo ve vás rněl své štěstí?

Vy v torn jste nalezla sr,é kratochvíle cíl,

že srdce toho rvala jste, jerrž pro vás žil?

Jí odpuséte, 6 pÍáte|é; kéž neproklejí
ji hněvy vaše pro snrrt tnou ni zradu její.

By srdce její pro trrtle zratril lidskf tvor,
já neždán, ni mé jrnéno iek jí tra Úkor.

Ti pŤátelé rni byli drazí; se mnou bfti
jirn milo bylo. Prchánr jim teď: sárrr chci žítí;

vždyl zÍe mrre, každf děsu, hrrize podléhá,

mne poznat váhá, zdali já to jsern, se ptá.

Tak, pňíteli, je ke mně Phoebus rnilostiv'Í.
Já často starfch aulorú s i  v|as lním divy,
a ještě časrěj i ,  zažehnutjej ich p|amerrem
jak rrutkárr bodcern ctrrfm, já tvoŤím v trěIn.
V nrych pracích čichaje, obočí rrasuperré,
tnne soudce s kiikem divyrn na soud žetre;
prf dvacet rníst jsem pňeložil a lrned ten krárrr
všem vyklád á, své moudrosti se diví sám.
Proč ke nrně nejde? Z těch, jichž nepozrral, z mych lupli
já jnrerroval bych Inu alesporl hodnou kupu.
A prst rnrij na plášti mérn mu zieví steh"
jenž rleviděrr se plazí v pňezdobnfch švech,
by včlerril purpuru pruh odkuds áo rné Ťízv.
Já uměrrí mu ukáži, je davu cizí,
jak zrak by jelro, kde se váží, odloučil
ty kovy spájené, z nichž spěž svou jsern dŤív slil.



430 Je to zde pňítel jich? svfch zábav zňí-li druha,
jenž vášrrí mladfch jako orri vždy byl sluha,
tarn hostem vždy, kde krása, kvas, kde verš i žhne?
To čelo bledé, tnroucí, hoňem ztrjzněné,
to starci náIeží, jejž ohnula z|á|éta,
jenž rrohou jedrrou dotk se záhrobrrího světa.
Já běh svfij skončil, Lykorido, zajisté,
když nernilujíc tnne již' snrrt mou chtěla jste.
Já doži| již, je u konce mé žití skromrré:
co hodina, to den, co den, to rok je pro rnne.
Milerrci bědrrí stárnou za iedirr.í derr.
Bolestí lásky každf z vás buď svoboden:
ty r7chlí jen let rrašich beztak spěšnfch nití,
ne Cas jerr, také HoŤe unrí vrásky vríti.
Jak, Galle' jak! jen od kolébky nico stop
tvfm krokťrm nrladym záhy tak otvírá hrob?
MIre však, až rraplnírrr svou sudbu, sotva tnitre
bňeh blažerry té Léthé sladké, dobročirrné;
tarn stinrrá loubí jsou, tarn azyl pŤipraverr,
tatn tance, hry tam v hudbě uplyrre mi den'
tarn čeká najáda, v jeskyrii plné mechu
po květech plyne, tesklivá rnrrě pro ritěchu.
Thrn krása nikdy pro svou vtradu nekvílí:
je stá|á, Ireklatne, rnilerrky, která rresdílí
tarn žáru tvého, rrení, každičkf tam šéastně volí,
tam pňísaha je věrná, rozkoš rrepovolí.
Co ňku? Tam bez zrnatku bys milovati směl;
kde rrerrí pňísahy, taIn neznátr její rušitel.

Mne pŤijdte, krásné bohatfrky, potěšiti:
6 Léthé, pňej ni rlkryt jejich božsky zÍíti;
tnně zapornerrout zla dej a mně nalij klid!
A do dňírnotrrfch vlrr svfch nech rnně pohŤížit
i Lykoridy jméno, hanbu rnou i bídu.
Srrad jedrrou do hájŮ tvfch risrněvného klidu

Lykoris, zraku jejímu že zhasl svit,

polita slzanri, o lásku rnoji pňijde poprosit,

rntrě Ťíci, Styx že rni ji upŤímrrější vrací,
jen nrrrě že |íbit se teď bude její prací,

že zÍe|a stokrát, pomrríc pouta těsného,
jak její srdce nernúže žítbez rného.

Teď Lvkoris v rn.Ích očích kouzelrrá již rrení.
. A

A pÍec...  o mi lko neblahá! To okanržerrí
ty chtíti jerr, a Gallus dŮvěÍivf rád
i s tebou žít by chtěl, i s tebou uInírat.



432 A|fred de MusseÚ

Píseil

Nad mrtaou

o krásrrá byla, krásrrá-li
Noc rrepolrrrutá bfti miže,
jíž v kapli chmurné ustlaly
Michela ruce klidrré lriže.

A dobrá byla, stačí-l i .
by ruka tvá se otevÍela trratrě,
by boží zraky rrestihly _
a kov pad bez soucitu v dlaně.

Též myslila, hluk rnarrrivy
když sladké melodické Ťeči,
jenž jako potok lkavf zní,
ti o myšlerrce vrritŤní svědčí.

A modlila se, krásrrf zrak,
jenž na zemi hned chvíli prodlí,
hned povznese se do oblak,
jestli i on se modlí.

I smála by se, kdyby květ,
telt, co se nikdy nerozvíjí,
se mohl oteviít a rozechvět
ve větru nevěrném, jenž míjí.

Já k srdci svému slabérnu jsenr tohle vzdech:
Což rnilou milovat, což není na torn dosti?
A nevidíš' že tak svou měrrlivostí
čas štěstí poztrácíš jerr v novfch žádostech?

Mrrě odvece: Ne, to mi není ještě dost,
svou milou tnilovat, to není dosti;
a rrevidíš, že právě touto rrrěrrlivostí
se dražší stává nám ta blahá rnirrulost?

Já k srdci svému slabému jsern tohle vzdecl-r:
Což nestačí ti tolik truchlivosti?
A rrevidíš, že tou svou měrrlivostí
jerr bolest rralezneš v svfch novfch obratech?

Mně odvece: Ne, to mi není ještě dost,
nrně trepostačí tolik truclrlivosti;
a rrevidíš, že právě touto rněnlivostí
se dražší stává rrátn ta hoňká rninulost?



434 I plakala by, kdyby pěst,
jež na srdce se kladla chladně,
pozna|a, že v té hlíně lidské jest
ukryta božská rosa na drrě.

I milovala by snad, pycha z|á,
jež lampě marné blízka byla,
co u rakve je zažehlá,
jí srdce kdyby nestňežila.

Ó neži|a a mrtva je.
Ze ži|a, jerr se pietváŤela.
Jí z ruky kniha padla celá,
z níž neěet|a ni písmene.

Paul.Jean TouleÚ

I

PŤed Elysejskfm paláceln vy trotoáry
Ó noci v satrret propadlá,

kdy srdce rraše byla rrám tak mdlá
i tělo unavené žáry;

6 dome z hvězd,, kterf ses snivf
rrad trosky duší našich zdvih,

vy taxauta z téch polí Elysejskfch,
mi svědky budie; i vy

podzemrrí koby, vfdechy jich vinné,
v rrichž tálo naše loučení -

zatímco z oěí jí
pár jedovatfcli slzí plyne.

2

Jurangon z tŤetího roku,
plavf jak klas,

má dívka a krajové písrrě hlas,
jak srdce mé bylo hned v skoku!



436 I uy - co tamty vinice -
jste zahynuly

jak číšník mťrj ve věku prili,
má |éta krásná nejvíce?

Což byste se mi nevrátily
zpod vzkvetlfch besídek,

kdy Pau tu svítí do dálek,
pňes luka bílf?

)

Parnětliv, bňehu, buď,
jerrž tvar máš ramena,

ty, stráni, rnlhou měkkou zkrášlerrá
jak šláňem ženská hruď,

Filae s ptactvern pějícírn,
vás hrredky nebude,

až zetnru, nežijete ani dtle,
když nechyt vás mŮj nfm.

4

Je život obraz Inanrf; spíše
tná cetru stín, jenž pad

na zeď. A pňec márn tolik rád
tvúj obrys, jenž se píše.

Když rnirno jdeš, i smích tvflj z|y,
jenž nahou zbraní plarre;

i slzy tvoje lehce lhané,
jež slurrce zrcad|í.

A zemÍít není též žert jakfkoli.
Tož v noci-li rnáš strach,

své srdce neslyš bíti na poplach:
to pŤepodivrlě bolí.

5

V Arlu, kde Al iscami jsou,
když r&ží stírry se nítí

a čas je pohodou,

6 věcmi se nenechej omámiti.
Když bez pŤíčiny srdce bíti

chce o tvoji hruď

a když holubi ztichli, v tu dobu
o lásce tiše mluv, opatrrr buď

na kraji hrob&.

6

Že za zástérkou vzplanul jsem i tíž,
mně vyčítáš bodajíc slovy.
Však srdce své tobě dát, rrerrí-liž
to, do AtlréIr rlositi sovy?

Jen rrekrč nos svúj tak kysele,
když mluvíš o lásce za kuchyrrí.
Ctnost svou do vfše postele
sárn Achilles klad s otrokyrrí.

A ves znám já, ji palmy hlídají
pod sluncem, které víc tam pálí;
tam hoši jsou, je služkárn svfm potají
mí otcové nadělali.
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Ó neboj se, že nebesa prolomí času vztek;
květ v rukou jeho se trezmění, ni Ííše.
Vše stejné je. Touž tobě vúni lilje dfše
jak KleopatŤe kdys _ a tyž i polibek.

B

Žt i.-ti povinnost, až život bude pryč,
aé rubáš tajernstvím mne aspoti smoutí.
Je tŤeba dovést mÍít a umlknouti
jak Cilbert, kterf spolk sv&j klíč.

Georges l)uhamel

Balada o čIoaěku se zraněn"ím krkem

Jen nemluv, bratie, s hrdlem rozdranym!
Mrrě stačí, tvfij.li pohled traleztru.

Mně stačí viděti teri záhyb hlubokf,
jenž v chvěrrí vzdaluje se ku skrárri,

a zornici tvou zkostnou a těkavou,
jež rozšiŤuje se pod stínem zevnitŤním,

a ce|é tělo tvé pŤede mrrou riapjaté
jak strárrka v Íeči nrojí rlapsaná.

Tvé tělo! Až do nehtu toho malíčku,
až ke svraštělé k&ži kolenní.

až k uším od větru krabatfrn,
až k rrohárn rradrnut rn žilami dělnfrni!

*

Ó bratňe, rrevíš-li' žekdyž se chvíš,
i já se chvěji jak na topolu snět ta blíž?

A kašel když se rozburácí v hrudi tvé,
že po radosti je hned také v hrudi mé?



140 A vzduch-li sténá, jak hrdlo tvoje rve,

zda mfiže zpívat, když vteče v hrdlo rné?

A spánek-li tě nríjí tuhle rroc,
což rnyslíš, že posí|í nrr-re tuhle rroc?

Tak tedy, druhu rnfij, j iž rrernluv rric!
Aé rrekrvácí zas tvé hrdlo stŤelené!

Jen do očí lni stále patŤi' stále hleď
rni jenorn do srdce a do srdce"

Jer.r ruku svou do ruky rnojí spusé,
svou ruku velikou, tak silnou a tak rndlou.

A tak, nrŮj druhu, rreiíkej jer'r r.ric,
ty, kteťÍ tolik věcí rnáš mi ňíc.

NezjišÚěnf |rásník

,,Ó dá*y, které turd'ě opltícíte píísností,,

o dárny, které tvrdě oplácíte pr'ísrrostí
rnilerlc& rrěžrlfch pokoru s věrllostí'
j ichž z|oba vytrvalost jejich odnrěriuje
a splácí ukrutllostí jejiclr rlest,
vy rl ikdy r.revstoupíte, to váš bude trest,
do Ráje Mi lost i ,  jež Rozkoš s luje.

Vás peklo čeká, ohně jeho krutf pal,
by za zradu vás vaši potrestal,
vás nelle šípy liriěvu svého pozrariuje,
je těžká proti Bohu vitla vaše, hňích,
treb stradIlo dopŤáti chce radostí várn svych,
tož s Ráj i  Mi lost i ,  jež Rozkoš s luje.



142 Heinrieh lleine

Childe Harold

Velkf tnravf v dáli plaví
člurr se pohŤební.
Porl kuklemi rnrtvol něrní
s l r ážc i  j sou  r  ně t t l  v saze t t i .

Básrrík rnrtv;i tiše v rrěm tkví,
obrražerru svoji tvái
rnodré oči svoje točí
stále ještě v r-rebes záň.

Zní to zdo|a, jak když volá
chorá ví lí  sIroul . renka.
a vlrr síla rozlorli la
o člun Se a v pláči lká.

GoÚÚfried l(eller

,,I{ročeje tnoje,o

Kročeje rrioje
zní rnytinou,
ze země dutě
vždy se mrrou jdou.

Podzirrr již pŤišel,
vzdálerr je rnáj'
bfvala někdy
nrladosti báj?

Kypící mlha
cluchem vlá kol,
prázdné je nebe,
černf trávy je stvol.

Jen kdybych byl
tu r-rebyl v máji šel'
živote nrŮj,
jaks rlii uletěll



444 WalÚ WhiÍman

ž
Irenq cetia no mrte

Žetta čeká na mne' ona obsalruje všecko, nic neschází,
leč všecko by scházelo, kdyby pohlaví scháze|o, nebo kdyby šéáva

pravého Inuže scházela.
Pohlaví obsahuje všecko, těla, duše,
trrítlětlí, d&kazy, čistoty, rozkoše, vfsledky, prohlášerrí'
zpěvy, rozkazy, zdraví, pfc|ru, rnateňské tajenrství, semetrné rnléko,
všecky rraděje, dobrodiní, dary všecky vášně, lásky, krásy,

rozkoše zeIlrě,
všecky vlády, soudce, bohy' sledované osoby zerně,
tito jsou obsaženi v polrlaví jako částky jeho a ospravedlrrěrrí jeho.

Bez studu, rnánr rád, al zltá a vyzrlává rozkošnost svého polrlaví,
bez studu, Irránr rád, žena at zná a vyznává svoje.

Nyrrí opustíln salna sebe od žerry I'reschopI-ré utrpet.rí,
plijdu zŮstávat s Irí, která čeká l. la l11|1e' a s orrěnri žetlatni,

které jsou teplé krve a postačují rni,
vidírn, že trri rozutrrějí a nezapírají Intre,
vidítn, že jsou hodrry nrrre, budu silrr.frn lnarrželern

všeclr žen.

Nejsou ani o prach rnéně" rrež jsem já,
jsou spálerry v tváňi svitern slurrcí a dechem větrťt,
jejich tnaso tná Star.ou božskou pružnost a sílu,
znají, jak plovat, veslovat, jezdit, zápasit, stŤílet, běhat, sekat,

ustupovat, postupovat, odporovat, bránit se,
jsou rozlrodné ve svétn vlastrrím právu _ jsou klidrré, jasné,

dobŤe ovládající sebe.

Spěchárn pŤirnkrrout vás k sobě, vás ženy,
tremolru vás nechat, rád bych várn dělal dobŤe,
já jsern pro vás a vy jste pro lnrle' nejen kvril i sobě,

ale kv&li j infm,
ukrytě spí ve vás větší rekové a pěvci,
ti odpírají procitrrout pŤi dotyku nějakélro lnuže,leč tnrre.

To jsern já , ,y žer iy ,  jdu svojí cestou,
jsern pňísnf, ostrf, veliky, neodraditelrrf, ale miluju vás,
nezraníIn vás více, než je pro vás nutllo,
l i ju látku, abyc|r vzbudil syny a dcery pňíhodrré těrnto Státrim,

tlačírn volnfm drsrryrn ridern,
pňivazuju se skutečně, rreslyšírrr rra žádrrou prosbu,
rreodvažuju se odtáhnouti, až uložím. co bylo tak dlouho

rralrroInaděr-ro
ve Intrě.
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Ediční zpráva

Básnické tvorYení je součástí literárně umělecké dráhy Šaldovy v celém jejíIn časovém
prťrběhu: pnní básně spoluvytváŤejí její počáteční podobu. poslední poclrázejí z doby
krátce pŤed autolovou snrrtí. Celkově pievažuje vysoko p&r'odní \.rika. rrepočetné jsou
pieklady a aktuální satirické epigramy. Básně jistě vznikaly v souvislosti s obecnj'm v;i.
vojov!'m směŤováním naší poezie a s oh|eclern na své umístění a fungor.ání v nětrr' tn'ale
však byly pr.o samotnéIro autor:a také nástrojern sebereflexe a sebepoznávání; jejiclr clr.tr-
lrotrr1írn. nikoli však nepodstatrrfm rikolem zŤejrně bylo frrngor.at též jakoby osobit{' autoko-
munikát _ měl1'z básníkova bytí nejen vycházeI. ale také v něm plynule Iral*at sr'rlj snr1'sl
a adresnost. V tom clrceme nrimo jiné spatiovat i jednrr pĚíčinu toho. že Salda se sví'm
básnick'Ým tvoiením viditelně nesnrěŤoval k jeho dílčímu uzavírání. pňelrlížení a slrrnování
v podollě básnickj.ch knih' Vydal pouze jedIru. Strorn bolesti (1920)' která je sv;fm mo-
notenratickj'm obsalrenr, reakcí na smrt Rťrženy Svobodové. ostŤe olrraničenfm. jakoby
pňíležitostn!.'m poetick!''m celkern. Konečnou redakcí textu se Salda ričastrril na LiÍkově
bibliofilskénr vydání své starší básně Selskf svatj-Yáclav (1925) a nejspíš se podí|el i na
sestavení sešitku Verše (t935)' kterÍ obsahuje šest již clŤíve publikovanyj'ch básní a jeclnu
novou a kterj' vydal Kmen jako pŤíležitostnf tisk pro Írčastníky Saldov'v piednášky. Sám
básník sice uváděl proponovanf titul své poezie Kniha chval (resp. Kniha ..Clrva|..), ale
z toho není zÍejné' zda rnělo jít o sámostatllou sbírku. rrebo o jeden oclclíl v clrt'starrénr
autorskénr v!'boru z poezie pro Ťadu spisťr r' Melantrichu. Pro toto konečné vfběrové shmutí
Salda por'rze vykonával v 30. letech pŤípravy (asi nepiíliš soustavné). Co z nich pozústalo'
použil B. Fučík, kclyž zanrfšlenou finální sbírku posmrtně realizoval knilrou Nova et vetera
(Dílo E. X- Saldy. sv. 7. l93B). Je to ediční počin velice citlivj.ve vfběru. zac|rycuje vše
podstatné pro tematickou i vfrazovou rozlolru Saldova básnění v celém jelro lristorickérn
vj'voji a nrá také vzlrledem k tehdejší v"vdar'atelské pr.axi neobvyklÝ sm1'sl pro autorskou
autentičnost básnickélro textu. Dodnes fungují Nova et vetera jako spolehliv ' Iepr.ezentant
celku Šaldov'v poezie; pozdější antologie M. Čer.l'enk1' (Niké bezkĚícllá. l9B2, pod kr1cím
jnrérrenr J. Adama) má naproti tomu akcentovat. co z časově odlehlého Sa|dy básníka mťrže
bí't nadále pňijínráno jako unrělecky aktuální a esieticky púsobivé.

Na rozdíl od těchto dvou vfbon1 je pňítomná kniha prr'nírn souborn1fnr v1.clárríIn všelro.
co v této chvíli z Šaldovy poezie známe, tj ' co se podaiilo slrledat z jejích otiskťr a rukopisťr;
stranou ztistalo pouze jedno drrbiunr a nepatrnf počet rukopisnfch z1omkŮ nebo skic. Vedle
slrrornáždění textovfclr pramenri si dala edice za rikol také zjistit a popsat vfvojov!'pohyb
jerlnotlir..y.'ch skladeb a r'ribec je textologicky prověiit. Jenonr po této strárrce nrá char.akter
kr.itického vydání. Uskutečrrit lro v plrré šíŤi i na rovině komentáíové není dosud možné
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44B vzhledem k zatím nedostateěnéInu shromáždění relevantních informačních dat. zeiména
írdajri z šaldovské biografie (v nejširším smyslu slova). potÍebnfch i vzhledem k zmín8nému
zvláštnírnu postavení poezie v obr'odu básrríkovy osobnosti a existence.

UspoĚádáIrí knilry pŤihlíží pouze k markantním a jednoznačn;y/'m objektivním danostem.
oddělujeme pŮvodní tr'orbu od pŤekladové. básrrě Šaldou zveŤejněné od dochovanfch jen
v nrkopiseclr (popň. vydanfch pak až posmrtně) a v básních publikovanf'ch vytváňíme
separátní pododclíly z epigramťr a sbírky Strom bolesti. I když víme. že o zveŤejnění básně
rrerozhodova] vžcl1, sám atrtor (napŤ. básně pro Zápisník leckdy vybíral z Šaldovfch starších
rukopisú nakladatei o. Cirgal)' nemohli jsnre zvolit jiné kritérium pro poňadí našich otiskú.
než je cloba uveÍejr-rění (ojediněle je to proní z r,íce uveŤejnění). U rukopisú se iídínre
cloloženou nebo piedpokládanou dobou vzniku. nevelkf oddíl pŤekladú je sv.fIn uspoÍádá-
ním pro pí-ehlednost orientován k osobnostem pŤekláclan;fch básníkŮ a jejich národnosti
i lristorické posloupnosti (čímž se nahodile také dosta]i do popŤedí autoŤi pňekladatelsky
více frekventovaní a pňeklady tiskem zveŤejněné). Pokud není uvedeno jinak. tiskneme bás-
ně podle jejich (většinou jediné) podoby tiskové. resp. rukopisné; další pietisky (extolo-
gicky rnnolrdy irelevantní) zaznamenávánle. pokud jsou z Šaldova života. dobové picklady
Saldov,Ých básní do cizích jazykri ani neevidujenre. Dochované rukopisy básni publikova-
n!'ch registrujeme pro kritiku textu a prc obrazjeho polrybu. Fučíkovo vydání Nova et vetera
nrohlo pracovat i s rukopisy dnes nezvěstnf'mi a obsahujícími Šaldovy poslední textové
Úpravy; je nám směrodatné potud, pokud tyto ar:torské ripravy jmenovitě r-rvádí. Protože je
signování básní v tisku neproblematické. rcgistrujeme jen podpisy pseudonymem.

První povinností v editorské práci s jazykem vžily je unifikovat v žádoucí a možné míŤe
grafickou (pravopisnou) podobrr celku. S názorem. že jakÝkoli zásah do pravopisrré formy
textu je vždy možrr!'m zásalrem clo jeho vy/.znanrotvornfclr potencí. protože koneckoncri
postilruje eventuální korrotované vfpovědi. nemťržeme souh]asit. Víme totiž. že jednak jsou
konotace prvoŤadě závislé na danostech recepce (na nrístě, času. kulirrňe a čterráŤově
osobr-rosti) a r'clrisledku tolro velice polryblivé, píípad od pffpadu rozličné v své vfpovědi.
a jednak že je jejich specificky sdělovan;í. obsalr r'ždy hodnotovf, tedy opět dirigovan;y/' l,íce
recepcí než intenrí iniciativou textu. Hlásíme se k jedné z lr]avních tezí české textologie,
že se do části pravopisnfclr likazŮ nepromítají vlastní danosti jazykové struktury a žě je
yo'ž1o s touto jazykově a vfznanrotvortrě irelevantní vrstvou pravopisu a grafiky pohybovat.
V Sa]dově poezii' která se vždy olrlížela na panující ortogr.afické zvykloiti. a kteráieclyje
za jedno pfilstoletí svého vznikání po této stránce značně rozrúzněna. je takovéto vnějškové
a íormá]ní sjednocení nutné už vzh|edem k prinrárnímu graficky vizuálnímu poi.adk,'.
Pozadím našeho uvažování o pravopisné unifikaci je pro nás poslední vydání Pravidel
českého pmvopisu (1993). a kde tato norma pňipouští dublety, orientujeme se k těm. jejiclrž
podobu lze považovat zahéžnější a více lž zdomácnělou a které isou stylistickv neutrální.

Velk;fm blokem postiženfm ítpravou prar'opisu jsou slol,a piejatá. Šaldova gr.afika se tu
er'identně vyr'íjí snrěrem ke zčešťování a naše zavádění dnešnílro pravopisu do celého
souboru básní je pak v souladu s tímto vnitŤním v 'vojovfm pohybem. Nejnápaclnější jsou
pravy tam, kde se české psaní riplně vyváza|o z dÍívější závislosti na ortografii privoclní.

ho jazyka' jako je to napŤ. ve s|ovech gri;eta, iltl'ze, kadril, kolosi, krémy, íetargickj,, ma-
dam, parfémy, D ry,tmu, splín, tragéd,ie, žurnál (nísto staršího i Šaldora p,i:itta'. iluse,
quadrille. kolossi. crém1.. lethargickÝ, madame. parfum1.. u rhytmu. spleen, ta{oed.ie. journal.
Píšeme -z. místo -s. (event. s délkou sousední samohlásky) ve slovech apoieíza, izyl, bat-
zamicky vonnf,, bazaltouj,, cézara, u extázích,fantazmatem, improuizace, kataklyzma, ml:rÓz-
ní, neruÓzni, uáza, uirtuÓzní, ubionfi' aj. Délku samolrlásky zavádíme nebo ponecháváme ve

s|'ovech aréna, bábel, bakchanál, beduín, efeb, fata mnrgána, génifl, s grticií, cherubí.
ni, chiméry, m.6dní, monot6nní, myriáda, promená'd,a, rébus' r6ba, saturná,lie, sirény, suue-
rénní, bez teatráltnsti' titán, tymiánu apocl.. a na krátkfch samohláskách nic neměníme
napĚ. in amfora, aneman pár, balon. dva citron1,, fantom, u chitonu, magnolie, na periferii,
semafor, sezona. Dá|e píšeme: agon, architráu, asfodel, dryáda, éter, éterrui r že, féerická
rosa, gejzíry. k cbráml jínickému, manžety, meruidry, palestra. kť e panteíí, témbrem, nac!
t jí.Ceskémvpr.avopisusenesnažímepŤizpúsobovatslova.kteránepociéujemejakoběžnou
součást českéIro slovního fonclu (napi: d propos, acholon' emm'eleia, népenthes, vašimi
traghetty) a zcela ojerliněle vybočujeme z pmktikovanfch zásad, když musíme respektovat
rytmus verše (Iilje) nebo odkaz na slovní hÍíčku (šance : hradby X šarue : vylrlídka na
ťrspěch).

Projednotnf tizus v psaní antick;Íchjmen vlastních se nám ukázaljako vhodny.'pŤíslušnf
seznam v Pravidlech a jelro principr'. Jsme pŤitom většinou v souladu se zvyklostmi
Saldov!'mi. zvláště když pŤi dubletách volíme psaní méně pŤizpŮsobené české vfslovnosti.
Píšeme ted1: Achilles, Aias, Ares, Atropos, Caesar, Cerbera, o Dionfsoui, Elysium, Erinyí,
Corgory,pŤílbice. Cr cie, H6ry,, Hymen, Kotho, Kythairon, Lykorida, Lykori"s, od' Maratho-
nu, Neptun, |.nth okeanu, Pallad,o má, Parthernn, Phoebus, Platon, Proserpina, Thetis,
Triton apod. od Pravidel se uclrylujeme pouze tím, že píšeme dlouhé á ve jménechAfrod,ité,
Léthé, Niké.

Níeclranicky pÍijímáme současnou pravopisnou normrr pro rozlišování i - y, ně - mně,
ji - jí atd,. a pr.o Stanovení hranic slov v písmu; jde jen o malí. počet oprav. poměrně
rrejčastěji zasalrujente u pŤíslol'ečn,Ých spŤežek. Naproti tomu se distancujeme ocl zvyklosti
i v našich dŤívějších edicích obvyklé" od totální likvidace genitivní pŤedložky s (se) ve
prospěch univeráIního z (ze), Roz|išování mezi rrimi" které bylo pro jazyk Saldovy doby
béžné a v podstatě se stále Ťídilo staršími poučeními Gebaueroqfrni" zachováváme. i když
se zdá, že užití rozdílné pÍedložky asi už telrdy neneslo s sebou ve všeclr piípadech také
zŤe-telrrf rozdíl vfznanrovf', a b1la to tedy pouhá ortografická zlyklost. Nasvědčuje tomu
v Saldovfch básních 14 píípadfi. kdy je v rozporu s vysoko pŤevažujícírn rizem užito
piedložky ; (ze) tam. kde je jinak s (se) . a jeden pr-ípad opačnf. Tato n sta vedeme k shodě
s ostatními. Je to v básních: Letní noc, v. 6; Chvála žebrákfi, v. 13; Stromu svobod}'. v. 16;
Mezi tmou a ťrsvitem. v. 2I; Mně stesk|o se.... v. 12; Krajina ve vysokfch polohách duše"
v. 7; Prorok zpronevěŤil!'" v' 13; Star'j.mužzpívá, v. I; Dnes a tehd1'. v. 14; Niké bezkŤíd]á
3. v. 13; Niké bezkiídlá B. v. 16; Vinobraní. v' l0; obrozenélro. osvobozeného světa
básníŤko.... v. 10; PiedjaĚí. v. I; _ Z plamenťr zdv|ženj, 2, v. 3.

Diferencovaně se chovánre k píedponám s-, se-' z-' ze.' pfihlížejíce zejména k voka]izaci
a k v'í'slovnosti psaného. Rozcházíme se s dnešním pravopisem. když ponecháváme dobové
suadl!, saadtnuti a se-, z-, ze- v poměmě poě,etnémzesou;j se (ponechali jsme i jediné sesrqí
se) a v unikátrrích sestará, setlít' zežehlj, zžehá. Dá|e setrváváme u Saldova psaní s., se-. kde
se slloduje se současnou pravopisnou normou (seclzlělo, schuátí, skropila, stáPěti, strhané')"
a pro soulad s ní zar'ádírne J. Inísto púvodnílro z- (sbírá, sdírá hnis, shnilou, shoíely
sklenula) a obclobně a častěji o-- místo pfivodního s- (zd,rané té|o, zháší, zhíeje se, zchromí,
zchxiutí se vysoko, zkruší, zpijí se, zpilj,, zpití, zpleněnírn, ziítí se, zsinal.j., zšed'lé, ztichne, ztlíuá,
ztonulj,ch lodí). S tírn sanroziejmě souvisí kladení s. místo ss- (sáti, píi:tit, uysálo; sedl,!,
sutiny, sutlíy) a az- místo z- (azbuzenj,, uzkuétá, uzkuetlj:ch, uzpurněji apod.).

V nejstarších básních se objevují jmenné tvary Íem. bolesť, crnsť, Lidskosť, propasi.
PŤijírnáme HavránkŮv vfklad. že tato grafika tehdy už nepoukazuje na obecnou tnluvní
podobu. n!'brž je jen ustr.nulou písemnou zvyklostí, a vesměs tu zavádíme -r (l'četně psaní
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450 ctnost).Uchováváme však tvarynepamět, pamět, snět (které se vyskytují i v pozdější Šetclově
poezii) a jediné {nejspíš tiskově chybné) zďt pÍepisujeme na zášť.

Zhusta se v Šaldol''í'clr básních setkár,áme _ i"t. lut.o v mnolra starších i rrovějších
literámích dílech _ se zvláštnostni v hláskové kvarrtitě (dosáhá, Iehínkí._ IehynkÝm. do
nižin. píilba _ pííll:ire. sAytal. slúj. spo1r? jtlou. r srazném ryktl. stéid _,a,ten'al.ita,.o,.
užásla a mnoho dalšíclr). NÍirnoto jsou tam dnes neobvyklé jmenné tvan (oř podsvětném
kataklyzmě, u kláuesech, kr 'pěji rosnou' mrakúu, MytbekŮ' : Myslbekiir', za podzimi.
k podzimi' teče pomali, n? piídě (lod1), Ťíčn! písek" slznějši, uarhann! zpěv. k ztisnibť1m aj.)
nebo rreběžné lexikální jednotky (napí.. bezrad,!' v pokoji hotelném,.mhami, paže ptiié,
pohrda. pak.raz, se všecko mění.slizil sekal'slouchají' dechzhrdy, zplošenímvseho). Jistu
9e{ 

nutn9 piipomínat. že l'šeclrny takovéto írkazy uchovávánie. jelikoz jsou pro.;evem
Saldova icliolektu. PrYipomeiime r'šak. že takto vybar,,ené tvarosloví u 

"lou'ik 
zpomalují

recepci básně. retardují vnírnání textu, na čemž se u Šalcly poclstatně poclílejí t;ké ko;.
strukce věty a verše. siovosled fnrenovitě upozoriíujeme na umístění rczvíjejících členťr)
a interpungování. Nepovažujenre tento jev ani za nepodstatnou rralrodilost. uni 'u pouhí
pocit čterráŤe časově už l'zdáleného orl vzniku básní. VímeJi, že estetick.í obiekt (kttŇ se
pŤi čtení ustavuje ve vnínratelově rnysli) je zjedné str.an1.utr'áŤen textem bas'o a', clíne
strany čtenáŤskou konkretizací, potom jestliže je recípování textenr zpomalováno- zv1.raz.
iiuje se pozice textu" požadr-rje se. ab1' ho čtená pŤednostně a v autentické poclobě bral
v potaz pii své kreaci estetického objektu' Není vy]oučeno - že záměrně zpomalované
vnínání textu spojené s akcerrtací jeho role a dŤíve už ztnítlěná kvaziautokonrulikativní
frrnkce básrrí spolu nějak sor'rvisejí. Jisté je. že musínre vést ecliční pŤípravu tak. ab1,clrorn
se nedotkli ničelro. co rnfiže recepční retardaci sloužit. Šalcla *a oso]lite irrterpungovárrí"
které se nejzietelněji projer'rrje vysokou frekvencí dvojtečky a někcle Irápacln 'nr ontezová-
ním v kladení čárk1'; napŤ. slrodné acijektivní pŤívlastki, postpozitivní mnolrdv nejsou
čárkami oclclělován1',-nabjvajíce tak vlastnosti postuprrélro rozvíjení atribrrovanycl.r kvaiit
(což se jinak zprar'idla ryja<lŤuje pŤívlastky v prepozici). Do užíválrí clvojteček jsme taklYka
nezasalrovali, čárku jsnre dopliiovali povětšinou pouze v barrálně nutn!'cir piípadech (napŤ.
prYed poclŤadicí spojkou) a oclstraiiovali ji tam. kde vskutku byla narlbytečnj (pi.ed eviclentně
slučovací spojkou" mezi interjekčnínl Ó a vokativem či inrperative. upo.lj.

Majuskule. které psárr1. na počátku zájmen osobr-rích a piil,lastřovácích jsou vfrazem
zvláštní írcty a lrodnoty (Ty, on, Txfij' Jeho...), ponecháváme a pŤi rozkoiísanénr užití
velkého a malél-ro písnrerra uvnitŤ jeclné básně zavááíme jeclrrotu poďe pňevažující frekveIr.
ce (a na tento zásah pak upozot.iiujeme v jnrenovité poznáInte k áané básni). Pouze
ojedinělé Suri7 vesměs měnínte na sr.r?j. Píše-rne jenom s minuskulí málokcly se vl.skytující
zájmeno boží" avšak beze zrněny zťrstává Šaldorc Bú,h _ b h' jelikož rozdilné p",ni .1"zpravidla spojeno s r.ozc|ílem obsalrovÝrn 1s nlajuskulí psán Bťrh kŤeséanskí). ŠetŤínre i pií
pady (vyskytující se porrejvíce v počátčích Šaldova báinění). kclv maiuskule rr apelativ rrrá
ryjat lÍovat p i .er od daného 1rojnru do s1 l Irbol ické rovin1. ax io logicŘy ho por znášet rre l lo. i inak
ozvláštĚovat. Jak je běžné. zavádíme formální jednotu tvpogra"fi"kou (kurzíva pňi akcentaci
slova ve verši. číslování ocldílťr arabsk!'mi číslicerni apoj.). avšak n"*ší'1" sjíše ojedirrělé
graficky zdobné uspoi.ádání str.ofy (ponejvíce posouvání suclj'.ch veršťr doprava v čtvŤveršové
sh.ofě). Nevíme sice, co vÝznamotvornélro nl že tato sazba s sebou nést. a musíIne i pŤed-

|*lÍť,.'že 
ji.leckdy neurčil autor' nfbrž grafik v časopisu. ale berenle rra ni ohlecl. prctože

ji Salda v sv;fch kritikách pojímal jako kaz závažnj. rÁbo pŤíznačnf pro dané básnické clílo
(viz napi. v Zápisníku 5 rra str. 3I3).

V následujících bibliografickfch a textologickfch zprávách o jednotlivfch básních 451

uživ álne zvláštníclr zkratek:

rXŠ _ F. X. Šalda

L{ PNP - Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze

NEV - F. X. Šalda: Nova et vetera, ed. B. Fučík, Praha I93B

ša|Záp - Šaldúv Zápisník

BÁsNĚ PUBLIK}VANÉ

9: Letní ttoc-Lumir 13' IBB5' č. 16, str. 255, 116.
IO: Niké. Lurnír 14" 1886. č.28. str.443' I/ l0.
|": Řecké uáze. L:umír 14' 1886, č. 28. str. 443, Il10.
12: V cirku. Lumír 14. 1886, ě. 28, str.444, IlI0.
13: Sonet. Lumír 14. }886' ě. 36" str.565,20lI2.
14: Dialoe. Česká Thalia }' lBB7, č. 7, str. II7, Il4.
15: Akt korned,ie. Česká Thalia t, 1BB7, č. 1]. str. 176, 116.
16: Potlesk. Česká Thalia i' lB87' č. Il' str. 176, |16.
L7: Fraška. Česká Thalia I. 1BB7, č. II, str. 176, 116.
|8: Píse , suatodušní. Slavnostní list v upomínku na zábavy poŤádané na ostrovech

Žofínském, Stňeleckém a Židovském pražskfmi odbory matičními' Měšéalsk.u

a Uměleckou besedou l .. .l 2. a 3. ěervence }B87" str. 7. Rkp.: a l,A PNP' fond FXS,

r l. 1r,B x 2l cm' autograf FxŠ (?); á lÁ PNR fond A. Klášterskj', 1-l. I7 x 21 cm,

opi. .uko.. A. KláštersĚého s tit. Dvě písně svatodušní, od Fr. X. Saldv (púvorlně

uvedené autorovo jméno začerněno do nečitelnosti); zdejší báseĎ označena II, jako

I báseĚ zcle s tit. Svatodušní (str. 25). Rkp. a zcela shodnf s textem tisku, v á jsou

nepodstatné rozc|íly v psaní velkfch pís.án. ' interpunkci a ojediněle v slovosledu
(v. 6: jdu jím / jím jdu).

19. šon"tj, litntho"spltiu il. No p,o-"nádě _ 2. Vzpomíniia). Paleček t5. lBB7' ě. 28

(770), str. 23I, Bl7.
V b. Na promenádě. v. 14. píšeme: studujete (m. čos. studujeme).

2l: AnticA.á tragédie t l l j i  Ceorgáuu). Česká Thal ia I. IBB7. ě. 19. str: 2B9. | l l0

Ilja Georgov - pseud. básníka Antonína Sovy.
22: Duě ma,Ěy Q. Aias - 2. Harnlet). Česká Tlralia r, lBB7, č. 19. str. 2B9' Ulo.
24: Večerní. Světozor 2l' rBB7, č. 52 (1065). str' 826_827, IB/Il.
25: Suatod,ušní. Světozor 2l. 1BB7, č. 52 (1065), str. B27, iB/Il. Rkp.: LA PNP, fond

A. Klášterského, opis r.ukou A. Klášterského _ popis viz zde u koment. k Písni

svatoc|ušní. Rozdíl nrezi tiskem / rkp. ve v. B: A duše réžkél A smutné duše.

26.. oblaka ue dne (T... B'..). Světozor 22, IBBB, č. B (}073), str: lIB' ]3/I.

27: Pod'stata žitota (Rond6). Světozor 22, IBBB, ě. B (1073). str. 1IB' l3/1.

28: Naposkd! Česká Tlralia 2, 1BBB' ě. 2, str. 29 /in Fejeton/. 15/I.
Spojer'í 2. a 3. stroíy do jedné v čas. považujeme za clrybu vyvolanou nedostatkem

místa a odstraĚujeme.
29: SkŤeky. Česká Thalia 2' IBBB, č. 7. str. 104_105 /in Fejetoď' I/4.

30: Emtneleia. Lumír I6. 1BBB, č. 14. str. 162, lo/5._ K tilulu básně se vztahuje pozn.

pocl čarou. citát ze spisu Josefa Krále o tanci antickém (Praha }BB4, str..13): ',Staií

iAtt,".,. t.p.20 E. iukianos, de salt.26, Pollux 4,99) rozeznávali.tŤi dnrlry tancri
jramatickfch; v tragéclii tančen tanec vážnj', nehybn!' _ emnleleia. v komedii



452 nevázanÝ a rozpustilÍ lt,ordax, v dramatě satyrskérrr. ve hŤe to veselé. jejíž látka
brávána by-la z kruhu bájí o Dionfsor'i a prťrvoclcích jeho satyreclr, ...sikinnis.,,
Ve v. ]9 píšeme: spí v lrrobce (m, čas. spí lrrobce).

32 :  S . tm fon i e .  Svě to zo r22 .  IBBB .  č .29  ( |Og4) .  s t r . 455 .15 /6 .
Ve r'. B píšeme: jejž (m. čas. jež).

34: Apoteízrl. Sr'ětozor 22. IBBB. č.29 (Iog4\, str. 455. 1516.
Na konec v. 14 (za: zpívá) vkládánre čárku.

35: česká píseti. Literárrrí prémie Umělecké besedy v Praze na rok IBBB. ed. J' Holeček,
Pralra IBBB, str. 9l; pŤetištěno: Právo lidu 43, 1934, č. 2B3' pi.íl. Našim dětenr,
stl.. 20, 2ll2' s tit. Poclzinr. Rozdíly mezi tisky IBBB l 1934 ve v.: 2 rud!,, suchf l
such!', rudf; 4 svist! / svist.; 7 sprchnul / .p"dt.

36: Diuaclelním žtinrúm Petra Jasmína. Lumír ž0. |Bg2. č' 34. str. 40B /in Fejetoď.
l/l2. Sorret. pocházející asi z 1886_1887. je otištěn v anonymní glose. kdyžLumír

]B9j''9bl]"j"j: 
poezii A. Klášterského proti kritice p.xŠ. rrrá tu bir clokladem to|ro.

že FXS ',bí'val někdy také básníkern a osobním piíte|em Ant. KlášierskéI ;;. 6*;J:Petr Jasmín) a takto vyjáClŤil své uznání pro jehá tvorbu. krajně oc|lišné oc1 c|nešního
postoje kritika. V replice Zas|áno TJ'-í.u u Času (Literární list}, 14, I}g2lg3, ě.2,
str: 4l-43. I/t 1B93) potvrdil FXŠ své autorství: ',Sonet p. éláštá..ké-u n"p."í
1sem píed šesti letyjako IB-I9let! čtouěk. Je to zcela baná|ni a prosttYední. naclšením
pÍetékající poem naivníIro a nekritického č|ovíčka. jako je snad všecka nr|ádež ve
znríněném věku... (Viz též FXŠ: Kritické projew l' 

"d. 
J. Pi.to,iu. a E' \bdička.

1949. str .  105 n. .423 a pozn.)
37: Láska osudz- Novina l .  l90B, seš.2. str .  5O_5|.24l| .
40: Písežt ke cti horkého tlne. Novina 1. r90B. seš. 4. str. lOI. 2Bl2 (pocl pseud. Jan

Br.aun). Rkp.: lÁ PNP, fond FXŠ. l 1. 17 x 20,B cnr. autograf FXš. Rozdíly mezi
tiskem / rkp. ve v.: 3 Jednomu / Leckomu; 5 naslouchat / poslouc*rat; 6 hruď tvá /
l i ruď má: 8 tvé / nré: 9 Je r 'ečer.  měsíc / Jde večer a nrěsíe: l0 píše; /  píše':  l2 teď
rád se / se rácl^teď; 2] tak _ pojal / takl Pojal; 32 v poslední a / u siedni, svetle.

42: Beznázxu(MP).Novinar.190B.seš.6.str ,168_169..27l3(poc|pseud.JanBraun).
Ve l'. 13 píšeme pod|e NEV: si svítí (rn. čas. si svítíc).

44: Pííjezd do Prah1,(Paní Rúženě Suobodoué). Novina l, l90B. seš. 1l, str.329-33l.1') tA
48: Vzpomínkazuašeh,o_rodnéhokraje(PaníRúženěSuobod'oué).Novinal. I90B.seš. 13.

str. 399-400" t0/7.
49: Za Detleuem uon Liliencron. Novina 2. IgOg, seš. 17. str. 523-525, l3/B.

Německf básník D. v. L. (lar. |B44\ zemÍe| 2217 lg)og.
52: Tragédie duše (l_2. Památce J. Al). Novina 2, ],gog. seš. 21. str. 645-Ó46. B/l0.
51.. Píseít pŤedjitíní. Novina 2. 1909. seš. 2l. str. 646. B/l0.
55: Na kíižoua,ce. Novina 2" l9og. seš. 2]. str. 646447. Bllo.
56: Píse prosíncouá. Novina 2. 1909. seš. 2|, str. 647. Bl|o.
58: Apostrofa mého-kraje (Myšleru na galeii su. Barbory,na Horách Kutnfch, I-5).

Novina 4. l9r0/I l ,  seš. 2 '  str .  33_35. 2511I l9 l0 '
62: Tíi mosty. Novina 5' l9I2. seš. 9, str.257_258. 2213; pietištěno: sb. Lyrickf rok

1913, ed. E. S..Procházka, Praha l9l3. str. 9l-93. s ieai,,y. r.ozdílem ve v' 24:
bolela (rn. čas. bolely).

64: Píseř trpícího a městě. Novina 5. l9l2. seš. 9. str. 258-'259' 2213.
65: Muka zroitz. Novina 5, |9l2. seš. 9. str. 259_260.2213.

ojedině|é: ty: tvŮj pievádítne na většinové: Ty. Tvrij.

67: Píseít,jitíní. Květy 36' I9l4. ě. 5, str. 5l3_5l4. květen. 453

69: Chuála agonu. Květy 36, -l9l4. č. 5. str. 514-515" květen.

Tiskrrenre's opravami FXŠ r.egistrovan'Ými v NEV, str. 258_259. ve znění / místo

časop. ve v-: 13 míjejíc / míjíc dne; l9 nápověď. podobu jednou sr'é / napovězené.

oodobu; 30 Boha / boha; 31 aby se / aby si; 36 hra bojem / boj hra je; 39 jaklnrsi

" 
.eb" n vržená na zem / s nebe.a roztŤíštěnájím o zem;44 s Bohern / s bohem; 54 ve

tvj'ch / v tvojich.
7l: Selski: suclt! Václau. Venkov 12. 19I7' č. 274, str.2 /in Fejeton/' IB/ll (zi|e značeno

č); pňetištěno: Národní čítarrka. ed. C. Merlrout a B. Něnrec. Praha l9l8_l9l9.

Urn3lecké snahy,. sl,. 131, str. 549_55I (zde značeno AIČ1; dale pÍetištěno: biblio-

filsk-í. tisk B. Lifky v Praze 1929. vyšlo koncem I92B (zde značeno BL) _ r|aj

v tiráži: .,Tento tŤetí, prvrrí samostatnÝ otisk autor prohlédl a opravil... Rkp.: tÁ PNP'

zápisník Duhy a mosty'. celkově 4. báseĚ. autograf FXS; pod texten kresbička kr'ětiny

s květenr dolťr (zde značeno r). Tiskneme ve znění Liíkovy bibliofi|ie (BL); rozdí|y

mezi tínrto zněním a verzenri tiskovfmi č, NC a rukopisnou r ve r'.: l grošovém koni

BL č NČ l totéž m. pria. koni grošovatém r; 2 rousnatj-ch nol-rou BI č NC l totéž m.

pr?,a. o rousnat!'ch nohách r; za u. 4 škrtnut uerš s čabrakou pestrou r; I0 a r pllu. součáx

u.9; |o vinicí Bl č NC l totéž m. púl. nad v.inicí r; lI jíž zraje BL č NC l totéž m.

púu. a již zraje i sládne r; II jíněnf BL č NC l d,odatečně,uepsáno r; 14 moudré Bl.č 
Nč f totéž"m. pria. i moucirj r; 16 kŤesť.ane.'asketo B| č r / kĚesfane asketo NČ;

|7 pú'u. součást t.. 16 r; 19 clrladnfclr BL č NC l dod'atečně rcpsáno r; 26 duše jelro

spanilé BL č h,C l totéž m. pflu' spani|é duše jeho r; 28 zapŤáIrat BL č r l zapŤahat
vČ. 28 buinéI,o b(ka BL r ŇČ t pi,. samsnrij, terš r: 29 círrániti BL-l brániti č \.Č.

pria: a brániti pal brániti r; 29 ho BL NC l jej č r; 32 nároclu BL č NC l totéž nt. pfl,t.

mu r; 36 není zuláštní strofa NC; 36 díky|. BL č NC l totéž rn, pria: diky ti ! r; 39 krŮpěje

rosné BI č NČ l totéž m' pr?u. knlpěji rosnou r; 40 trávě' B!' č NC l trávě; ry 42 p ,u.

součťut u. 41 ri 46 púx. součást u. 45 r;48 zdupaná BL č NC l totéž m.p u. rozclupaná

r; 48 však BL č Ňč l uepsátn posud však op,o,",- na Gak r.' 49 tvojí. BL č NČ l
pfi,u. Ivojí' _ opran;ena na lvojí. - r; 50 PokomÍ/ BL č NC l totéž m. púu. pokorn!'r;.st 

u t. ptali BL l a p|at; č Nč r; Slsestoupáš BL č r l sestoupíš AC; 57 k vychucllé

horečné hrudi BL č NC l totéž m. p u, k r1chudl!'m horečn1fnr plecím r; 60 tŤese se

bolestné BL č r l tŤese se bolestí AC; 6l těm se nejprr'e zjer.íš BL č-NC l totéž m.

2r?u. zjevuješ nejprve těm'se r; 64 prostnjm BL č NC / prostim NC; 65.za stavu

rachotnj'nr dí|em BL č NC l totéž m. pflu. prací za Staveln r;67 je BL č NC_! sej !;
68 uvykl!. BL l uv.vk|é č NC r; 7l ke vsem Bl / ke vsínr č NC r; 72 sládne Bl č NC

l totéž ,i. pfill. tatte r;74 jenž podzimem BL č Nč l totéž m. pfi'u. jejž podzinr r;

75 z|aten: BL l z|atem. _ t uČ ,ito šedivou. plachou jí pad'á BL č/ šedivou placlrtou
jí pa.clá.NČ. šedivou plachou jí padá m. pú,u' je1í padne placlrou r; 77 p.{lbvBl / pŤilbv

č NČ r; 77 hoŤící BL č NC l d'odatečně aep-sátn r; B l staženo BL č NC l totéž m, pflx-

naje staženo r; 84 na hlar'u dračí BI č NC l totéž m. prir,: na dračí lrlavul; BB.hronrfi

BL / hr.onru č NČ r; 89 na poli brázdu BL l brázdu na poli č-NC r; 90 rad|icí BL

č NČ l totéž m. plia. ruchadlem r; 9l plaší: BL l plaší _ č NC r:92 z nraku BL l

z mTkťr č 1VČ r; 95 od pluhu Btr č NC l totéž m. pr1u. odtl9čí r; 96 z:i:a|Ý 
!I: / zsinal.y.'

č NČ,púa. zpéněn!oprauetw na zsina|!r;97 jakBL č NC l jenžr; l02 na kleče lehne

BL č NČ l totéž m. pIir,,. nalehne na pluh r; IO3 za země L-epsá'no a pak škrtnuto zpo(|

něIro r; I04 vúně: Btr / vťrně - č NC r.
?5 :  Chuá l ažeb r ákú ' . L ípa I . 19 l 7 l l 8 ,č .B . s t r . I 13 - I14 ' a s i konec l i s t opadu I9 l 7 .Rkp . :



454 LA PNB fond FXŠ, zápisník Duhy a mosty, celkově 2. báseií. autograf FXŠ; pod
textem: ,,Koncip. a většinou napsáno v Kandlově mlfně. DotvoŤeno v Praze 30. X.
17... Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: 16 krásní / krásni; ]9 A ruce l ]lch rucei 22
zdvihaly l zdvíhaly;3l jejich / jich je; 35 či / neb; 37 penízkem l totéž m,. pfi,a. s
penízkenr; 4I či l neb;60 prstfnek zlat| l totéž rn. pfil. věz vždycky.
Tiskneme s opravami FXS registrovanfmi v NEV, str.259. ve v. l5: tísní (nz. čas.
stíní) a ve v. 19: bezvládné (m,. čas. bezvládně).

78: Vlchod' i ndurat. Venkov 12. I9|7, č.304. Vánoční pŤíloha, str. 3. 25ll2. Rkp.:
LA PNP' fond FXS, zápisník Duhy a mostr'" celkově 3. báseř. autograf FXŠ; pod
textem kresba květiny (s květem nahonr) a tužkou clatace: ",Někdy v I. polovici listop.
l9l7,'. Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: B suchého l totéž m. pr1a. svadlélro; 14 sucha,
/ sucl-ra.; 15 co / Co; 22 moci míít l totéž m, pflx. 6 nroci zemŤít; 22 zač l d'odatečně
uepsáno; 22 vášeíl rozkáže. / vášeii tvá rozkáže!; 23 zraněnénru l zraněnému: ; 25 I

směvy l začírui nouá strofa,;26 6 slunce l totéž m, p u. stíny; 3I sen. / sen.; 32 kruh
/Kruh;32vracísefzwacíse;33chápat: lchápat!;35navázat.kdebylkdyspŤetržen
l totéž m. pú'u. vázat, kde kdys byl pňetržen.
Ve v. 5 píšeme podle rkp.: trině byla ticha hlubirrná (m. čos. tťrně byla tichá lrlubinná).

B0: Krása člněku. Lípa I, I9I7lIB, č,.2I, str. 32l_322. asi konec nora l9lB. Rkp.:
lÁ PNP, fond FXŠ, zápisník Duhy a most1,. celkově l' báserí. autograf rxŠ; poa
textem datace: .,l9. Ťíjna 19l7... Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: J.0 z téc|t l z mfch;
17 zbožné l totéž m. pťlu. zbožná;26 uneseš bouŤi mfch Ías, l je součdstí píed'chozího
uerše; 30 pohas m&j svjt l je součťutí píedchozího uerše; 3)' jímat _ l jímat a;32 nechtěj
mne mít. l je součástí píedchozího uerše; 32 míL l mít!;36 životu, l životu; ; 39 na
věčnost / ve věčnost.

82: Dítěti _ d'ěd'ici. Lípa I, I9|71IB. č. 39. str. 609--610, 2716 tgl8..
85: Za Milanem SteJánikem. Lípa 2. I91Bll9. sešit 32. str. 497498. l5/5 l9r9.

M. R. Stefánik zahynul pŤi havárii svého letad]a 4l5 l9I9; proníclr 5 strof básně je
otištěno v černém rámečku na titulní straně časooisu.

BB: Josefu B' Foerst,roui. Hudba l. Ig]'gl2o' č. 2_4. str. 2I. IBn'2 l9l9 (trojčíslí
časopisu je jubilejním sborníkem k šeclesátinám J. B. F.; nar. 30/l2 lB59).

89: Stromu saobod'y' Máj česk-oslovenskfch socialistň. ed. R. I. x{alf, Pralra 1920" str. l.
Rkp.: lÁ PNP fond FxS, l l. 17 x 20'4 cm.- autograf FXŠ; pod textem šikmo:
.,- Konec. _.', vpravo nahoÍe. snad rukou FXŠ: ",Korektura i s rukopisem budiž
poslána autorovi: Pralra III, Pod Bruskou 3... pŤeškilan1. púv. titul. asi: ..Pozdravení...
Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: Il byl dÍiv l totéž m. pú'u'. dÍív byl; 17 zemsk!.ch
l totéž m, púa. země.

90: A rcc je zde. Lípa 3, 1920" sv. 9_]0. str. 2_3. listopad.
92: Vlaky. Národní ku]tura 2. 1923' č. ]. str. l-4" asi leden.
97: Paní smíchu a saětlo. Národní kultura 2, t923,č.5. str' l37-l38" asi květen.
99: Píed, nocí' Národní kultura 2. 1923, č.9_I0. str. 2B9. asi prosinec.

Ve v. 16 píšeme: vem (m. čas. ven).
I0I: Nouoluni. Iskusstvo Slavjan I. I923l24, č. ]. str.59. asi konec 1923; pŤetištěno:

ŠalZáp l ,  l92Bl2g,č.7"s lr .2) '2,bÍezen1929 (podtextem datace:t922i) .Zdepodle
otisku v SalZáp I. Rozdíly rnezi Ša|Záp l / Iskusstvo Slavjan l ve v.: l bez konce;
/ bez konce.; 2 na krvi / na krvi. ; 7 znovu f znova;9 za prvního rána l za bí|ého
rána; 10 světlo pít / světla pít; 14 ieď děti počaty bft chtějí / chtí děti nové počaty
bí't; l7 prší sině / prší síně; 19 sterfmi kiídly neb / sterfmi novfmi kŤídly či;.26 jsi
/ tvs.

IO3: Píed' Suat!,m Duchern. Kritika I, 1924. č. 3. str- 97_98,5l4.

IO5: Princezně z čturti touární. Kritika l, 1924, č.6_7. str. 2I7_2IB, 1016.

IOi: Ilezi tmnu a tisuitem. Kritika l, 1924, č. 6-7. str. 2IB_2I9,1016.

IO9: Jistota. Tvorba ]. 1925126, č. 5, str: 89_90, 1/l 1926 (pod pseud. A. D. Laš; pod

textem datáce: 1922).

IlI: Tich! podzim. Tr.or'ba ]. 1925126, č.6_7, str. ]04-]05, ÉlI 1926 (pod pseud.

A. D. Laš; pocl textern datace: 1922).

II3: Chráta rotliček. Rrrdé právo B, L927, ě. 43, Literární pŤíloha Dělnická besídka.

str  II] ,  20/2.
ll5: Chuála tanečnice. Tr'orba 2. 1926127, ě. 3, str. 96_98. bÍezen 1927.

lIB: Jížní motiu. Rur|é právo B. 1927, č.55. Literární pŤíloha Dělnická besídka.

str: It], 6/3.
Tiskirenie s opravarrri FXŠ registrovarrÝmi v NEV, str-259, ve r'. I a lI: dumu (rn.

čas. smutek) a ve v. }0: slije je (n. čas. siije se).

719: Večerní Óeseda. Rudé prár'o B. 1927^ č,. }33. Literární pŤíloha Dělnická besídka.

str. [I], 5/6 (pod texten datace: 1927).

L2I: Napinění. Ruáé právo B, Ig27, č. l5I, Literární piílolla Dělnická besídka, str. [l].
2616 (pod. textem datace: 1923).

I22.. Letní ilunourat. Rudé prár'o B,1927. ě. 163. Literárrrí pŤíloha Dělnická besídka,

str. [l], l0/7. NEV str. 262, uvádi: opatieno rrrkopisnou pozrr. 1923.

I24: Z pasiště. Tl'orba 2, 1926127' č. 7. str. 205. í1jen )927-

I25: Cludla majáku. Tvorba 2. 1926127, č. 7, str. 220,í1jen l927. s tit. Na majáku. Zde

titrrl podle opravy FXŠ registrované v NEV str. 259.

126: Z cyilu: Tei zraje čas.., (14). l a 2: Literární svět I, I927l2B. ě. 4" str. l. I71IL

tsži;s a 4: Rozprav1.Avent ina 3,I927l2B, č.6_7" str .65 a 68. pros inec 1927;

5: Kmen 1,1926127, č. 12. str-  2BB. pros inec 1927.,  6: Nová scéna I,I929l30, č- 4,

str'. BB. duben 1930.
Tonruto souboru básní dáváme soulrmnj'. názel-. jak je uvederr u většinv časopiseckfch

otiskú. a seŤazujene je podle postupu uveŤejn8ní. Číslování jednotlir'fch skladeb je

zavedeno až zde. Básrri 2 a i tiskne.e s opravami FXŠ regisirovanfmi v NEV,

str. 259. V básni 2, v. 4. píšeme: snrrti znaky (m. čas. snrrti zvuky), což zíejmé

odpovídá Šaldově opravě. i když to je v NEV opačrrě registr.ováno a také clrybně

v textu provedeno. V básni 3 píšeme ve v. lI: hle (m- čas. tak)' ve v. 15: hrdliččím

srníchem, slyš. se směje (m. čas. se snrěje hrdliččím smíchem), ve v. 16: šťastné (m.

čas. šťastná) a ve l'. 23: do klínu (m. čas. do klína).

I30.. Píestupná stctnice. -Ša|Záp l, I92Bl29, č. l. str' 9. Ťíjen 1928.

I31: Moíská ulaštouka. ŠaiZáp I, I92Bl29,ě.?, str..63" listopad t92B. Rkp.: [,A PNP' fonrl

FxŠ. 11. 2 l .B x29.3 cn. autogr.af  FXŠ" čistopis;  pod textem: , .F.  X.  Salda 1922.. .

Rozdíly rnezi tiskem / r*p' v nadpisu: vlaštor'ka / vlašiovka a ve r'.: B Den. noc jsme

pluli / Mv pluli derr' noc; 14 ty masy / nrasy; I6 v]aštor'ko / vlašéovko; 26 rozmamé

f rozverné.
Ye v.29 píšeme podle.rkp': pod tvfmi (m. čas. pod Tvfnri).

I33: Dú,m na stráni (14). Ša|Záp I, l92\l29, č. 3' str: B7J9. prosirrec 1928. -
136: Bohonosič. Host B. Ig2Bl29' č. 4" str' 73, U| 1929. Rkp.: LA PNP, fond FxS, I l.

lB x 25 cm. autograf FXŠ. čistopis; pod textem datace: .,(1925)... Rozdíl mezi tis-

kem / rbp. ve v. 5: pietížená / pŤetížena.

I37: Jaro u Čichách. Tuo'.b" 4, ]lq/2Ó, č. I, str. 3. I2ll; pŤetištěno: Ša|Záp 2, |929130,

455



456 č- 9. str. 306. květen l930 (pocl textem datace: 1925). Zd,e podle otisku v Ša|Záo"
poďe Tvorby píšeme jen ve v.22: váhá (m. ŠalZáp vallá). Rozdíly mezi otiskem in
Sa|Záp I / Tvorba 4 ve v.: 17 bez jména l beze jména;20 sémě l síně; 2l_22 tuoíí
jednu strofu u Trcrbě.

I3B: Teskná gauota. ŠaVáp t, |92\l2g, č. 4. str, t22.],ed,en 1929.
I40 Bentitky horečné. Ša|Záp )'. |g2\l2g, č. 4, str. l23-l24. leclen ]929.
l42: otiizky. SalZáp l. I92Bl29, č. 5_6. str. 166" rinor 1929.
],43: Krásná rounouáha. ŠaIZáp 2. Ig29l3O' č. I. str. I4_l5, záÍí 1929.
l45: Když jsem snil o Beethot.enni. Ša|Záp 2. Ig2gl3o, č. l, str. 16, záíí 1929.
146: hLotj.měsíc. SalZáp 2, I929l30, č. 2_3. str. 59. Íí1en 1929.
I47: Den^a noc.Ša|Záp2,Ig2gl3o, č.2_3. str '  60. iíjen 1929. Rkp.: LA PNP, fond

9. Girg?I, I l. 17 x 2I cm" strojopis s rkp. opravou a pozn. k tisku.
I4B: Pozdní této. sa|Záp 2, |929l3O, č. 2-3' str' d,, ííien 1929.
|49: Z ohniué slunečné r že... šalZáp 2, Ig29l3o,;. z_3. .t.. 62. Ííien |929.

Podle NEV píšeme ve v. 7: již jen (m. čas. 1iž je).
|50: Postfij tak chuíli.Ša|Záp 2. ITž9BO, č. 4" str. itz_tts. listopad 1929.
I52: Tuld,k ueleměst. Ša|Záp 2, Ig2gl3o' č. 4. str. ll9_l20, listop;d 1929.
|54: Soustolouník. Ša|Záp 2.1g2gl3o. č. 5. str. l38_t4o. prosinec 1929.
l57: Kalnj.d'en. Sa|Záp 2, I929l30, č. 5. str. 14l. prosinec 1929.
l5B: Huizd' a rnci. P|án I, I929l3O. č. 9. str. 5l3, prosinec 1929.
!59-: J!'ou'jd'ou'utopenky... Plán l. I929l3O, č. 9, str. 5l4. prosinec 1929.
|6]: Pramen. SaIZáp 2. j929l30. č. 6. str. 186. |eden 1930. Rkp.: tÁ PNP. forrd FXŠ.

l l. |4,7 x 2I,6 cm, autograf FXŠ. čistopis; pod textem poápis a datace: .,1930...
Rozdíly mTi tiskem / rkp. ve v.: B_9 ještě; a / ještě. A; 13 zbožná| l zboiina.

162: Vlstraha. Sa|Záp 2' l929l3o, č. 6. str. lB7, leclen 1930. Rkp.: lÁ PNP. Íond
.'^ 9: Girgal l-l.25.! x i3'B cm. stťojopis s rkp. opr-avami FXŠ a.s pozn. pro tisk.
163: Plamen.Sa|Záp2. ]929130. č.6. str. lBB. leden to:o. Rkp.. LA PNP. fond o. G;,g"l.

l |. 25'5 x 33,B cm, strojopis s rkp. opravami FXŠ a s pozn. k tisku. Rozdíl mezr
tiskem /-rkp. ve v. 3: peruti? / peruti..

|64: Apíece.Sa|Záp2, I929l30,č.6.str. 1B9, leden1930.Rkp.:L{PNPíonclo.Girgal,
l l. }7 x B,4 cm. strojopis s rkp. opravou a s pozn. i tisku; p&v. název básně
.,Bezpečno.. pŤeškrtán a rukou FXŠ napsáno ..A pt'ece.'; poznámka FXŠ: ,.Dá se jako
4. básnička na zvláštní stránku...

165: Mináz1 ktěte"sím,!... Nová scéna l" 1930. č.3, str.55, r inor 1930.
|66: Z^a matkou. 'SaIZáp 2' I929l30, č- 7, str. 20B, rinor 1930. Rkp.: LA PNP fond

o. Girgal, I l. 16,9 x 2)',2 cm" strojopis s rkp. opravami FXŠ ' s po,,'. pro tisk. Piivl.
. '_ z.ájm.tv&j psáno v rkp. všude (v. I. 4, B, 10) s velkfm písmenem.
167: A mne nezná. Sa|Záp 2, I929l3O, č. 7. str. 209. linor 1930. Rkp.: L4 PNP. fond

o. .Ci.gl!l=I l. 17 x 20,B cm" strojopis s rkp. opravami a s pozn. pro tisk. tužkovÝ
podpis FXS.

168: Teď měsíc studen!. vest_pocket levue ].-1929/30. č- 4. str. 4, Il2 Ig3O (s pozn. pod
textenr: Psán-o pro V. P. R.); pÍetištěno: ŠatZáp 2, lg2gl3}' č. 7, str. 2lo' í;or ]93o.-Zde podle Sa|Záp2; otisk ve Vest pocket revui se liší jen ve v. 9: mllrami 1m. Šatzap
mhami).

169: Poslední plauba. Ša|Záp2, |g2gl30, č. B. str' 268. bŤezen 1930; pŤetištěno' FXŠ.
Verše' 1935. v textově'shodném znění. Rkp.: lÁ PNP fond o. iirgal. l dvojlist
16.5 x 22"2 cm (rra 2. listu báseř Noc na periferii), autograf FXŠ. ěřtopi. s po,,,.
pro tisk. Rozdíl mezi tiskem / rkp. ve v. 3: nebezpečí l tátéz m. p,fl,. ,.L",péěni.

I70: Noc na peri.ferii. Ša|Záp 2, |g29l3o, č. B. str. 269' bíezen 1930; pňetištěno: FXŠ. 457

Verše. 1935. a Ranní noviny 3. ]935' č. 265, str- 4, 16|II, obojí v textově shodném

znění. Rkp.: lÁ PNP, fond o. Girgal - viz pozn. k pŤeclclr. básni. Rozdíly mezi tiskem

/ rkp- r'e v.:2 právé l dodatečně aepsáno: 12 víš již l t9 ! 
m, py" již,Í:' 

-,
L7I: lit; sebut!í.ŠatZáp2,I929l3O,č' B, str. 27O"bíezen 1930; pŤetištěno: FXS: Verše.

]935. a Ranní noviny 3, 1935, č. 268' str: 4' 20lI|, obojí v textově shodném znění.

Rkp.: tÁ PNP, fond o. Girgal, l l. 16'9 x I7.2 cm" strojopis s rkp. opravami a s pozn.

pro tisk. Rozdíl mezi tiskenr / rkp ve v. B: stroj / totéž m. pú;u. dej.

I72: je prosinec... Ša|Záp2, I929l30, č. B. str. 27L,bíezen 1930. Rkp.: tÁ PNP' fond

O. Girgal. I l. 14,6 x 21.7 cm. strojopis s rkp. opravou a s Pozn. pro tisk; ve v' 4

tužkou opraveno: mha (m. pr?l. mlha).
Tisknenre s opravami FiŠiegistrovanfmi v NEV, str.259, ve v.7: Teď (m. čas.že)

a ve v. B: všem světa (m. čas. i vlastním).

I73: Hu,dba za íekou. Ša|Záp 2, l929l3o, č. 9. str. 305. květen 1930 (pod textem datace:

1930). Rkp.: lÁ PNP, fond o. Girgal. l l. t7 x 20,B cm' autograf FXS, čistopis

s pozn. pr-o tisk.
I74 Píedjaíí.ŠaIZáp2,I929l30, č. l0,  str .344. ěerven 1930.

I75: Mnž stesklo se... Literární rozhledy 14. l929l30, č.4. str. 149, leden J.930; pie-

tištěno: Ša1Záp 2. I929l3o. č. I0" str. 345, čenen 1930. v Lit. rozhledech jsou sudé

verše ve strofách bez zarážek; zde podle Sa|Záp 2-

|76: Zdpas s and'ěIem. ša|Záp 3, l930/3l, č. I, str. 9_I0, záÍí L930.

WB: ŽeÁka podobbna. šaIZáp 3, t930/3r' č. I. str. ll. záĚí 1930. Rkp': LA PNP' fond

o. Girgal. l l. 17 x 20"B cm' auto4raf FXS, čistopis s pozn. pro tisk.

179: Krajina Ue L-ysokÍ,Ch poloh ch duše. Ša|Záp 3, 1930/3l, č- 4. str. l39. listopad l930.

Rkp.: I,A pivn 
-ro"j 

o. Girgal. I I.20'7x 33,7 cm, strojopis s.kp. op."uou FXŠ

a s pozn. pro tisk.
V" u. 1l pišenre podle tiskové opravy v ŠaIZáp 3. s1. l92, a podle rkp.: do ledrréIro

(m. čas. do ledového).
l$o: Teď čas se r toku obrací... Ša|Záp 3,1930/3l, č. 5_6, str. lB5, prosinec 1930.

lB|: Teďléto od,chází... ŠalZáp 3. r95o/3l. č. 5-6. str. 186. prosinec 1930.

IB2: Již d'en se chj.lí k aečeru...-šulZáp 3, I93O|3I, č. 7. str. 223" leden t93l.

1B3: Jsou madrédátkydnes' . .  Ša|Záp 3 '  l930/3r,  č.7. str .224'  leden l93I.

IB4: Wzněrui. ŠalZáp 3, 1930/31' č. B_9' sh.. 263. ťrnor 193l. Rkp.: lÁ PNP' fonr|

O. Girgal. I l. 20,7 x 17 cm. strojopis s rkp. opravami FXS.

lB5: 1n memoriam Jeny Němečkoué.ša|Záp 3, I930/3l, č. l0, str. 3l7. biezen l93I.

K rimrtí sestry Rúženy Svobodové' matky spisovatele Zdeřka Němečka.

186: A jseš jako člouěk zm'ámen!'... ŠalZáp 3, 1930/31, č. I0, str. 3IB. bŤezen 193}.

IB7 Dojetnz ticha. Sa|Záp 3, 1930/31' č' l0, str. 319. bŤezen l93l.

IBB: Leč nejuíc mučí kíídel pahlly... šaIZáp 3' 1930/3l' č. 13_14, str. 432, červen l9.3l

(pod textem datace: 1926).
1B9: Prípitek posled,ní.Ša|Záp 3, ]930/31' č. 13-14, str. 433, čen'en l93l (pod textem

datace: 1929).
I9o: Milosrderlstuí. šatZáp 3, I930i3l, č. l3-I4, str 434, červen l93l.

ojedinělé: Tn lvúj pí.evádíIrre na většinové: ty, tvúj.

|9l: Milostí tknut!. Ša|Záp 3, I930/3I, č. 13-14' str. 435, čen'en l93l.

odstraĎujeme dvojtečku za nadpisem.
I92 HouoŤí anděI. Ša|Záp 3, I930/3l' č. l3-l4, str. 436' červen l93l.



15B I93: Laskauj,  podzim- Blok 1, I93l .  č. 2.  str .  33. čerr 'en I93l;  pŤet ištěno: Blok 1936.
ed. J. Janouch a J. Heyduk. Praha 1936. str-. 33.
Tiskneme s o|)ravou FXŠ registror.anou v NEV str.259. ve v.3: nacllou.,.lo (m' čas.
t ak  d l ouho ) .

l94: De profundis clamaui... Ša|Záp 4. Ig31l32, č. l, str: 36_37, záŤí I93l.
De profunclis clamavi (ad te. Domine) - žalnr l30. poclle ekunrenickélro pŤeklaclu
bib|e z 1979: Z lrlubin bezeclnÝch tě volánr. Hospodine.

196: A slunce studené kosem hledí'-.. ša|Záp 1. Ig3il32. č. ], str' 38.39. zárYí 1931.

$q..u PNP fond FxS.2l .  I7 '2x2I-5 cnr.  strárrkor,í obtah t isku s rkp. korekt.
FXS. Rozdíly mezi tiskem / púvodní sazbou r,e r,.: l lroŤela / kr,etou; 2 viplanu|é l
r'zplanuté; 9 pŤátele. ženy / piátele i žerrv; l2 nrr.anrorrr1..clr / spolusr,ornícli; I7 svistí
l sviští; 22 jaké l jak\ 26 sklivfm / tklivfni; 29 ho|é l tak; 35 cluomou / rlrsnor-r.

I9B: Prorok zpronet,ěíilj..-Sa|Záp 4, I93ll32, č. B_9' str. 268_269, tinor 1932.
200: V*aíl, Santone... Sa|Záp 4. ]'93Il32. č. B_9, str.270. r-irror 1932.
20l: My Proti sobě stáli'.. Sa|Záp 4^ r%Il32, č. B-9. str' 27l. nor 1932; prYetištěno:

FXS: Verše. 1935. r'textově slrodném zněnr.
202: ||[ladá ženn :pít'd. Ša|Záp 4. I93]l32. č. 8_9. str. 272- Ú,nor l932; pŤetištěrro: FXŠ:

Verše" l935. s tit. x{ladá žena" jinak v texto\.ě shoclnénr znění.
odstraiiujerne d\,.ojtečku za naclpisem.

2o3.. Star! muž zpíuá. Sa|Záp 4.I93}'l32, č. B_9, sh: 273^ (tnor 1932 (pod textem datace:
r923).
odstraĚuj-enre dvojtečku za nadpisem.

204: Piedsuit. Sa|Záp 4. I93)'l32, ě.-10_tl. str' 294. čen-en l932 (pocl tertenr clatace:
1926). Rkp.: LA PIP, fond FXŠ. r l. 16,4 x 23.3 cn. str.ánkovf] obtah tisku s rkp.
korekturanri snad Saldor'í'mi. Rozdíl,v mezi tiskem / pťrvodní sazbou r,e l'.: 6 olovo
a noci-/ olovo. noci; l6 jim / jimž.

2O5: Ruce.ía|Záp 4. lg3]'l32. č. ld-ll, str. 295. čeruen ]932. Rkp.: LA PNP. foncl FXŠ.
l l. 16,4 x 23,3 cm. str.árrkov obtal' sazby s rkp. korektura-i r.xŠ; korigován}, jen
3 eviclentní tiskové chyb}'.

206: Až bude zorána,púd:, 
' -ŤlZ* 

1. Ig3U32, č. l0_1l. str- 296, čeruen 1932. Rkp.:
Ld PNP' fond FXS. I|-I7 x22.4 cm" stránkor'Ý obtalr sazbv s rkp. korekturanri FXŠ.
Rozclíly mezi tiskenr / pťrvodní sazbou ve v. 5: a kanrení l toté2 m. púu. uysázenéln
o kamerrí.

207: J^ak ztižiÚ,... ŠatZáp 4. Ig3ll32' č. 10_11. str.297. čelven 1932' Rkp.: lÁ PNP
fond FXS. r-l. 16.9 x22.6 crn. stránkovÝ obtalr sazby s rkp. korektr.rrami (asi rrikoli
aujograf FXŠ). Rozc|;ly nrezi tiskern / piivodrrí .u,]'ou '" i'.: 4 pije / pijí; B natit!./
zalit!.

20B: Souc! nad tebou. i  nade ntnou. ŠalZáp 4. lg3u32, č. 12-13, str:  353_354. záíí ] '932.
2I0: Dnes a tehdy. Sa|Záp 4, l93r/32. č. i2_i3. str. 355_357. záŤí 1932-
2l3: B snííka záhuby. Sa|Záp 4" I93ll32, č. 12_13, str. 35B. záÍí 1932.
2I4: A píec zrti dítě-.. Sa|Záp 4' I93Ll32' č. t2_]3. str: 359. záÍí 1932.
2l5: V horečce. SaIZáp 4. l93ll32, č. I2_I3. str. 360_361. záÍí 1932; pietištěno

(v slroclném znění): Liclová kultura ]. 1936137, č. ?, str. l. ciuben ]937'
2\7: Za tíemi mrt{lni.(I _ 3). ŠalZáp 5, l932l33, č. l_2' str. 7-8' Ííjen 19,32. Rkp.:

LA PNP" fond o. Girgal. 3 |.22'5 x 2B"4 cni. strojopis s rkp. opravami FXŠ 
" 

. po,,-,.
pro tisk.

2)9: Hodinystoupají. . .  ŠaIZáp 5. |g32l33. č. |_2. str .9 '  ÍÍien I932. Rkr, . :  L{ PNP. forrd
o. Cirga|.  | .  | .22'1 r  2B.3 cm. s|r .ojopis s rkp. o1u.aianr i  Í}Š'

220: otázka. ŠalZáp 5, I932l33. č. 3. str. 67. prosinec 1932. 459

22|: Balada ze starého dramatu ' SalZáp 5. l932l33. č. 3' str. I04_'I05, prosinec l932

(pocl textem datace: V rinoru I90B). Rkp.: o L{ PNP' foncl FXS' I dvojlist 17 x 2l

cnl. autograf FXŠ, podpis perem. tužkou pŤeškrÍnutf; Ď LA PNP fond o. Girgal,

2 listv 23 x 29 crrr, autograf FXS: pozn. pro tisk a pod textenr datace FXS: .,(Psáno

l dod'atečně píeškrtnuto f Y noru I90B)... Rozdíly mezi tiskenr (č) l rkp. a, b: in a titul

pI1r,' Šla Noc a nes1a dary Pekla (Tobě, kter.rí víš). oprauern. no Balada starého

poutníka, paÁ no Píseii ze starélro dramatu; dále ve v': 5 jí č' b lJí o; 5 sirn,í'mi č /

sírrr ,í 'mi a,  Ď; l l  zaki iknutáč lzakÍíknutáa,b; 12 štít děravÝ č,b l totéžm. púl.|oď

clěravou po straně píipsáno luk pohaslf a; t4 pŤílbice č, b l píi|bice o; 15 jísti od

r,šeho ti č, b l totéž m. pfl,u. od všeho ti jísti a; 16 nejvíce. č, b l nejvíce! a1 77 syči

z ní hned č, b l totéž m. pflx. a llned syčí a m. oprareného syčí lrned z ni a.,2o na

začátku uerše škrtnuto teď steny zní a;2]- A ledně skancluje č Ď / A ledně. skanduje

ai 22 bezesné č' b l totéž rn. pú,u, bezsené a; 23 je stále ě l totéž m. pr?z: tkví stále

c; 24 nadlidská _ lék pro ni č, b l totéž m. pú,u. nadlidská _' lék pro níž a;25 než

tŤebas ě b l totéž m. pú,u' atŤebas a; 28 o nrilost. ě á / o miiost: a; 33 zhaslfch

d'odatečně uepsáno a; 33 pžed qčítaq škrtnuto němě a.

223: Niké bezkííd,iá (1-9). I, z' Š"|iap 5. Ig32l33, č. 6_7, str. 184_186' bŤezen 1933;

3, 4: šaIZáp 5, Ig32l33 č. B, str. 229_23|' duben 1933; 5' 6,7: SaIZáp 5, I932l

33'  č. 1 l- l2,  sh: 339_343, červenec 1933; B: Sa|Záp 6, |933134. č.34. str .69 až

7l. prosinec 1933; 9: ŠalZáp 6' l933l34, č. 6_7. str. 176.bÍezen 1934;'9 pĚetištěno

(v shodném znění a s tit. In memoriam Amošta DvoĚáka): Ranrlí noviny 2, 1934'

č .  7 7 .  s .  4 . 3 ] l 3 .
Podle glosy oprava t,vpografická v SalZáp 5' str.260. píšeme in I v poslec|rrím verši:
jenom ji rozvinout (nr,. čas. jenom rozvinout) a in 2- v.7: to llyl'v blesky (m. čas. to

bylv). In 3. v.22. píšeme Nenikékamen (m. čas. Nenvkémen).

3: Nenikékamerr _ zr'ítězili jsme, zpráva posla o r'ítězstr'í AthéřanŮ nad perskou

pŤesilorr r. 490 pŤ.n.l.; 4: V době vydání básně uplynulo právě pět let od smrti

Ladislava Klílny (z- r9l4 |92B):9: Arnošt DvoŤák zernňel nedlouho pi.ed r1'dánínr

básné,22l|o 1933.
236 Záchuěu hrúzy.Ša|Záp 5' I932l33, č. 6_7. stn Zlo,bÍezen 1933. Rkp.: LA PNP' fond

rxŠ, t t. 22,2 x 16,5 cm. autograf FXŠ: pi.edloha pro tisk. Rozdíl Inezi tiskem / rkp.

ve v. 6: chvěním l totéž m. pr?,r,: s clrvěnínr.
237: Improubace. ša|Záp 5. Ig3il33, č. 9_lo. s|r.268_269, květerr ]933 (pocl textem

datace: l I .  V.  i933).
239: Ná'urat. Ša|Záp 5, I932l33, č. 13_14, str 390, záÍi |933. Rkp-: [Á PNP fond

o. Girgal, I l. l7'1 x 2l crn. autograf FXS; čistopis s PoZn. plo tisk. RozdíI mezi

t iskem / rkp'  ve v.  15: ste inél /  ste iné.
24o: Chuáta lekáre. ša|Zap 6. I933l31. č. l-2. str. 55_56, Ťíjen }933 (pod textenr:

Z knihv ..Chval").
242..  ChuáIaumírajícího.šalZáp6,Ig33l34,ě.  1_2.str '57_59.Ťíjen1933(podtextem:

Z knihy ,,Chval").
245 Zaklínač. Ša|Záp 6, l933i34, č. 5, str. l4l. leden 1934-

246: Chuáta mnicha. Listy pro umění a kritiku 2. 1934. č. 3. str. al9-50, I4l3.

24B: Saturnálie. Listy pro umění a kritiku 2" 1934, č. 3" str. 50. 14/3.

249: Za jednou mrtuou. Ša|Záp 6, I933l34, č' B-9. str. 250. květen 1934.

25O: V pZsled'ních letních a"eit. 1t_z|. Ša|Záp 6, Ig33l34, č. B_9. str. 251-252, květerr



460 193.4; pÍetištěno (v textově shodném znění): Ranní nor'irr1, 2. 1934, č' l48. s. 4,
z t / o '

252: Wtéuka stíemch1,. Ša|Záp 6, lg33l34, č. l0_]l. str. 3lB_319. čen'enec l934 (pod
textem datace: 1930).

|2a': 
Wštkrně. šaIZáp 7' Ig34l35" č-. ]. str' 4243, Ííjen 1934,

256 :Ap ro to . z r ak tu  j t emněžhne . . ' Ž i l , o t t 3 .  I 934 i 35 ,č .  l . s t r . 3 .Ťí j en1934 ;pňe t iš t ěno
(v slrodnénl znéní): Ša|Záp 7. I934l35, č. 5-6. str' 186. leclen 1935'2-18; u:!,,:í.ša|Záp 7. Ig34l3i. č. 2-3. str. os. ti,topua rosa.

2c9: C^huála st'olu. S1|Záp 7, 7934135. č- 4, str. 13l_i32. prosinec l934.
zbl: ťramen žaluie. Sa|Záp 7. l934l35' č. 4. str. 133-134. prosinec l934. Rkp.: IÁ PNP,fond FXŠ, l l' 20.B * 33,B 

"- "u,os.ut 
Fxši . pozn. pro tisk. Rozdíly mezi tiskem

/ rkp. ve v.: 4 kteréže l totéž m. púu' tteré; 5 ." uií- / áod,atečně *p,i,o;i ,Ýk*kv
l , to téžm.pú,u.ptáka;  

i3  
j : j ] se  mnou l to téžm.pťt t .mez i .nou"1í '  tou i iu t i " I ,a

^ - l^totéž m. pflu, tic|la víIu;-22 taky něco l dodatečně uepsáno.
263: Chu la starého pastjíe. ša|Záp i. lg34l35. č. í-6. sir: lB4-1B5. |eden 1935.265: Chuála uojáka. š^uap z. Beq&s, č. i_B: J... z+s" biezen 1935; pietištěno
. _ (2 drobní.mi difeyncemi): Ranní noviny 3. l935. č. 66. str. 4" 2OB:. 

,
267: Heduábn| šáteček. ša|Záp 7.1g34l35, č. 9_l0, str. 3ll. květen 1935.
?9?: s:ezka :alu. ŠalZáp 7' lg34l35' č. 9_10. .t,. sjz. květen ]935'
:!o-9: U^9 n1.. SalZáp 7.I934l35, č' ll-l2. str. 363. záÍí 1935.
270: Cht.ála hrobk1.. Ša|Záp 7. I93q35. t. tt_tz. .o. so+-soo. záÍí |935.

Se zrušenínr tečky na konci v. 34 včleĚujenle následující 2 verše dojednolro souvětí.piičernž také eliminujenre mezistrofovj, pŤeclěl mezi v. 34-35.
273: PrstÝnek..Ša|Záp 7. igsqlss. č. ll_li.."o. soi, záfi 1935.
z14: Iane'ční. F1Yap z,1934135. č. 1l- l2, str. 368_369. záÍí t935.276: Studrn' SaIZáp 7.l.934l35, č. lI-12. str..370. záÍí 1935; pŤetištěno (s l rozdílenr
-.- :.hlá:ko'ué délce): Ranní noviny 3. 1935' č. 2]0. sh: 4. t l lg.
z^l l: z lnní.SaIZáp 7.I934l35. č. t l_l2, str: 37I. záÍí ] '935.
z lts: JĚ není léta... SaIZáp 7. |934135, č. ll-l2" stt. 372. záÍí 1935.
2Bo: Krajina pžed' Léthé. Rozhledy 4. 1935. č. 22-23. str. [t77], l2l9.2B2: Hodina po p lrnci. Volné směn, 32. 1935136, r. r".i.. t, t/to tsss; pi.etištěno

Í). .h'odn:--. ' l jní): České '|ovo 27.1935, č. 235. str: 3' lo/1o.
2E4: Vt,nob'runí- SalZáp.B. l935/36. č. l-2. str. 42. Ííjen 1935.
Z,c: Lhrtila 

2!11u.-|a|zap B. l935/36. č. ]-2. str: 43. iijen 1935; pietištěno (l.slrodrrénrznění): FXS: Verše. l935.
286: Z ttzkosti.Ša|Záp B.Y3:l19'č. l_2' str. 44'Ííjen 1935; pietištěno (v shodnérn
^^_ znění) :  Ranní nov iny  3 .  1935.  č.246.  s I r .4 .24 i lo .
2B7: Z be;časí. Zivot l4. l935/36, č. l. stl l, Ťíjen l935; pietištěno (v slrodném znění):FXŠ: Verše. 1935.
2BB: V:!exčn! FxŠ: Verše" Pralra. soukronr!.tisk Kmene 1935 (pro častníky piednáškvFXS o českém baroku, p.oiádane ]Mf]-l 1935). 7. báseř v poiadí'
2B9: ChuáIa země.-Ša|Záp s. isss/ao' t. s. .t.. 87. i."..,ec 1935. Rkp.: foto ve sb. Napaměť F. X. Šalcl1i 

"a. 
s. tifk", P.ah" roiá' p"i. t. a. 'utog."f rxŠ. n""air,l"",'tiskenr / rkp. ve v.: 3 rozsévačenr vržené l toiéž nl. pút. ''z.iJ '",.e'"i#i.b a**l totéž m^ p ,u. dcera; l5 č]ověk v kolena poklesá / totéž m' pt3,u. klesá člověk v kolcna;20 vzpomíná l totéž tn' 
4 1 -vzl9Inene1 i] Ty. 

".no 
naglietické však l totéž m. p 'u.Tv však jsi zrno magnetické; Ž5 ti l dodot"č,ě rctlsdni.

Poclle glosv oprava typografická' SalZáp B. str: l54. píšeme ve v. 16: dopoví (nr. čos.
oclpoví) a podle rkp. ve v. lB: ve proudu (m. čas' Ira proudu).

29I: Starému městu z mého mlád'í. Sa|Záp 8' 1935/36. č. 4_5. str: |44-145,leclen 1936.

293: SL.ědek. ia|Záp B. |935136. č. 4*5. str. 146. leden ]936.

295: Wrn! sloup chrámnu!.ša|Záp B. 1935/36. č.4-5. str.' ]47. leden l936. s tit. Sloup
clrránrov!'. Zde titul podle opravy FXS registrované v NEV. str. 259.

296: Prosba. Sa|Záp B, 1935136. č. 4.5, str: l4B. leclen 1936.
297: x,Iladí poutník. SalZáp B. 1935136. č. 6. str. l92. rinor 1936.
298: Pohled' uhťlru.Sa|ZápB. |935136, č.6. str. l93. tirror 1936 (pod textenr clatace:

1924).
299: Zraněn1( prame?. Sa|Záp B, 1935136' č. 6, str. I94. rror 1936.
300: Jak za tebou? Sa|Záp B' ]'935136, č. 6, str. l95. Únor 1936.
30I: S rwulm jarem. Sa|Záp B' 1935/36' ě. 7-8, stl 257-258, duben 1936.
303: Píístau trosečnjtr. SalZáp B" 1935136, č. 7-B. str. 259_260. cluben ]936.

Ve v. 28 píšenre: trosečnf'ch. ikarsky (rn. čas. trosečnfclr ikarskv).
305: x,Irtuí bdsník. Sa|Záp B. 1935/36. č. 9_l0" str.. 327. čer.ven 1936.
306: Stará t'ěže a brány. ša|Záp 9. |936137. č. l. str. 30_3l. Ťíjen 1936.
30B: tr/ kryptě. Sa|Záp 9. 1936137' č. l. str. 32" Ťíjen 1936.
3l0: Iz uteíinu, posled'ni. Sa|Záp 9. 1936137, č. 3. str. l00. prosirrec 1936; pÍetištěno

(s l tiskovou chyborr): Ranní noviny 4, 1936, č.294. str, 4' 22l|2.
Poclle NEV píšeme ve r'. lI: zach1'til v vteňinu (m. čas. zachytil vteŤinu).

3 lI:  Past 'Ý ikomrtulchtet. . .  Ša|Záp9.1936137. č.3. str .  l01. pros inec l936; píet ištěno
(r 's l rodném znění): Ranní noviny 5. |937, č.6. str .4.  B/ l .

3\2: In memorianl. Sa|Záp 9, 1936137, č. 3. str. l02. prosinec 1936.
3 l 3 :  Pobídka .9a |Záp9^1936137 ,č .4_5 , s t r . l 5B , r i no r1937 .Rkp . : f o tovesb .Napaměé

E' X. Sald1'. ed. B. LiÍka, Praha l93B" pŤíl. č. 10' autograf FXS, podepsárro tŤemi
kŤížky; tanr popiska: ,'Jeden z posledních básnickí'clr rukopisri E' X. Salcly. z ledna
l937...Rozdíl'v nrezi tiskem/ rkp. ve v.: 2 mrij princi ltotéž m. pri,a: 6 snrrti; 7 oc|ejít
včas l u rkp. je součástí píed'chozího rcrše; B vždycky rcpsátw dod'atečně; l l pŤi kvasu
l totéž m. pria u kvasu.

XXX

3I7: Nejčeštější ÍalenÍ. Novina l' 1908' sešit 7. str. 224' Iol4.
Nechať nrriví... - evangelium Matoušovo B,22.

3|B: Znají se (Zaonažsklm mediokritám). Novina l. l90B' sešit 9. str. 2BB, B/5.
Součást polemiky se Zvonenr. kterf v glose-Perly r'ornáčce (roč. B' l908' str.444)
zesnrěštioval mj. i Saldovo vyjadŤování. FXS na to nejprve reagoval glosou omáčka
llez percl i onráčka bez jíchy v Novině l' I90B. sIr.224 (viz FXS: Kritické projevy
7. ed. K. DvoŤák. 1953, str. 234 a pozn.).

3I9: Potíže s had'lntamí' Novina 3. l909/l0' sešit 5. str. 160, l4ll l9l0.
Na staé FXŠ Hodrrot't.kultumí a mocnosti životní (Novina 3. l909/l0' str. 16 pokr.)
zaíltoči| Pželrled B. I909/l0' str- 2B4. redigovanf E. Chalupny..m. anon1'mnínr epi-
glamem. kterí má podtitul .,Sonet zíti.ku neboli SlabikáŤ pro v1y..chovu nroderních
stylistri.. a pozn. pod čarou: ",Áutor tohoto sonetu rremíní .hodnoty. vylučovat ze
slovníku. ni'brž jen pŤispět, aby toto znelrodnocené slovo pŤestalo bj't ,Mádclren fur
alles.... FXS na to reagoval tírnto epigranrem a v následujícínr čísle Nor,irry'. str. l9l
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462 až),92' ješté glosou V,í.kládek o slušrrosti dr. Chalupnému (viz FXŠ: Kritické projevy
B" ed' o. Králík. N{' Komárek a J. opeiík. 1956. str: 62 a pozn.),

320: Karlu Elgartu Sokoloui. autoroui ,,duchouého,, fejeÍonz. Novina 3, l909/10. sešit 6.
str. I92, 2BlI ).910 (bez podpisu).
Anonymní glosa Skoro citát z Novir-ry (N{oravsko.slezská revue 6, l9I0, č. l. str.26).
oponr l jíc Saldovrr názoru (Déjin1. lzv.  nroravskélro separal ismtt.  Novina 2. |90B/o9.
Sešit ]9' sh: 607). že N{oral'sko-slezská rcvue nepochopila podstatu a sInysl kulturně
potíebného regionalismu. operuje pÍi potrkazování na Ša]dor'r'r neobeznámenost se
skutečrrf'm duchenr Moravy ironicky s titlllem jelro eseje Ležefa zentě piede mnou,
vclova po duchu. kter! odešel (Volné směry 9. l904. kn. Boje o zítňek. l905).

32I: Nápis na Národ,. Kmen l. l917ll8' č. 20- str: 12, 2816 I9l7. in Koutek iragi-
komicky.
Souvisí s pole.mikami mezi ŠaldovÝm Kmenenr a I. roč. Nárocla (x{. Rutte) z května
19l7 (viz FXS: Kritické projevy t0. erl. E. Macek. 195?. str. 229 a pozn.) a v{,paclenl
proti Kamelskému pr'ímo navazuje na poslední větu Šaldovy glosy Tj'deník'Národ
(Kmen l. I9I7l]'8, str. 9 n.): ..Tu si obrátí kdosi v budoucnosti poslední stránku
Nárocla. pŤečte tanr jméno Jan KaIne]sk.Í jako redaktora a poclle nálaclr': buď se
r r smě je .  nebo  zak l e j e . . . _  J .  Kan re I skí  (na r .  l B Ó l t .  pŮv .  ma j i t e l  k l empíŤs t r í .  po l i t i k
národní stranv sr,obodonryslné. pak národně demokratické. I9l7-lB odpovědnÝ
redaktor Národa.

322: Karíkaturisto A. Hoffmeistroui čili ChxáIa neroztrhanj.ch literárních koženek á lcl
Lumír a osuěta. Tvotba I. 1925126' č. 9. str. l75. 1512 1926.
Na kresbě Á. Hoffmeistr-a F. X. Šaldova zalrracla zelená (Liclové novirry 34. 1926.
č. 64. sh: 7. 5l2) sto1í FXŠ s kloboukeln v lal.e pÍed hroby s nápisy na kŤížích:
Novina. Kmen. Lípa. Kritika. Česká kultula; jeclinÝ čerstvě vykopu.Ý lrrob nlá na
kŤíži otazník. Text pod kresbou J,'... A zenrě ležela pŤede mnou. vdor,a po duclru.
kterí'odešel...) odkazuje na titul Šaldova eseje z Volnfclr snrěr& l904. pak v kn. Boie
o zítŤek-

323: ,,Hold Suětla Praze',- ŠalZáp I. lg28l2g. č.3. str. lll. prosinec l92B. Rkp.: LA PNP'
fond FXŠ, zápisník z r. l9ŽB (l3.3 x l4,B cm. čemá papír.or,á vazba s Lvětinovfm
vzorkenr): na str' [5] strofa l (opravováno), skica str.ofy 2 a začátek pozn' pocl čarcu.
rra str:' [6] čistopis celku. r,esměs autograf FXŠ. Rozdíl1' nrezi tiskem / ikp. '" u..
2 zadkenr l totéž nt' p ,z; lrŤbeten]; 9 saze|. l dotlatečně pÍipsáno., ll ale pŤec drres
nutna. / totéž m' pflu. ale pŤec dnes nutná kosmetika; 12 sukně. košile neb l totéž m.
pI1n. šaty' sukně rrebo; }5 A tojsou mé l p t. A tojsou pouze o!)raDel.o na aclr, to
jsou mé.
\r titulu je citován název oslavnélro nor'inového článku o ilunrirraci Prahy pňi
l0. v}.'ročí vzniku čSR. '.Saze.. jsou potom také Irretaforou ponrěrťr veiejnÝ"h 

" 
po-

litickj,-clr (viz DrLrhé lustrum. ŠalZáp l" |92\l2g. č.2, sLr.49_54. listopad l92.B).
Na reálnou.pražskou špírrtr poukazoval FXŠ i později. rrapi. r,glose Railost b1.clliti
v Praze. Sa|Záp 2, I929l30, č. l0. str. 346-347" červen 1930.

324: Má poslední zkušenost. ŠalZáp I. l'g2\l2g, č. 3. str. Il2. prosinec l92B.
Nejspíš závěr v polemice s F. Gtjtzem o knihu FXŠ o nejnrladší poezii české (l92B).
Na oclmítavf referlít Gtjtzfiv o ní (Nejnrladší česká poezie v pojetí Šalc|ově' Národní
osvobození 5' l92B. č. 20B. str: 4. 2917) odpověděl FXŠ článkem Níetakritika či]i
kritika mí'ch kritikú v ŠalZáp I. \g2\l2g, č. l" sh.. 35-.44. iíien l92B. a na
následnou G tzovu repliku (Klitické titánství F. X. Šaldy, Národní osr,obozerrí 5"

l o2B '  t 1 .  292 .  s t l . . 5 . 2 I l l 0 t '  p |nou  vÍ ; r adťr  na  o sohnos t  FXŠ t . . chce  hÝ t  i  r  k r . i t i c e

titánenr.." .,žoklnér.sk;f talent... ..Salda nrusí poŤád spíiat.. atcl.). strttčnou glosort

Ubožáctví Giitzovo (tarntéž. č. 2. str 78_79, listopail I92B).

325: Jeremiácla dr. Kramáíe nad' motlerním uměnítn česk|m. SalZáp I. I92Bl29' č. 4. str.
-  

151 -152 .  l eden  1929 -  Rkp . :  LA  PNP '  f ond  O .  G i r ga l .  21 .  l 6  x  2 l ' 4  c rn  a16 ' 7  x22 -2

cnl. autoglaf FXŠ. cizí rukou paginace a pozn. plo tisk. Roztlíl nrezi tiskem / rkp.;en

ve v. 39: píed |idé u rkp' škrtnuto ntěIl.

V bilancujícíIn írl'odníku Jubilejní Vánoce (Nároclní listv 68. I92B, č.355. str: l.

25lI2) za]ílí,vá se K. Krarnái též nov'ím česk'ílrr unlěnínr 1'j.tvarni'm. IiterárníIn

a lruclebníIrr a vesměs je odsuzrrje pro jelro nečeskou a Ireslovanskou racionální

konstrttor'anost. napťoStou ahsenci citor.osti. neschopnost icleáIního nadšení._

Ó 1"...-... - Aclr our'ej. jaké to jsou pŤer-raty! (Refr.érr něnrecké stuclentské písrrě

z polovirly lB. stol.) _ Dranra R. N'Iedka Plrrkovník Svec rnělo pr'enliéru r' Národnínr

t l i v a , l l e  27110  l r ) 28 '

327: ,,KareL čapek mezi detektil1... ŠalZáy r. I92Bl29. č- 5-6. str: 200" rinor 1929.

NIoto je citát z čl. F. Peroutk1. Karel Capek mezi detektiv-r' Piítonrnost 6, 1929. č.4,

s t r . 5 2 . 3 l / 1 .
32B: Dialog dnu podílníkú,, autora a čtenáíe. a PŤíběhu na pokračoDání t Ntirodním

ost-obození' SalZáp l. I92Bl29. č. 5*6. str.. 200. írnor 1929.

Pr6za PŤíběh na pokr.ačování r,r.clrázela v nedělní literární pŤíloze Národrrího osvo-

};ození l/l - I7l3 1929 a každou z jejícb 12 kapitol psal jinj- autor (F. Langea

K' Poláček. J-. Kopta. J. John' J. Kodíc]ek. J. s/eiss. B. N'Iiilrlstein. F. Kubka. V. Rafíel.

J. Nlach, J. Capek. F. Langer).
329: ZIutí.tisk. Sa|Záp 2, I929l30, č' I. str: 48, záíi 1929'. . 'Y --

Kdvž se FXŠ v čl. Problénr F. X. Salda a problénl Ferd. Perotrtka (SalZáp 2,I929l30.

č. } " str: 26_:]5- záÍí l929) vyrovnával s Perorrtkor'orr kritikorr sr'é osobnosti (Problénr

E'  X.  Šalr la.  P iíto lnnost 6.  1929. č.25.27 a 32. str .  390 n. .  419 rr .  a 498 n.,2716,

IIl7 a15lB\, uvedl už taln na -ctr. 29- co je i obsalrem tohoto epigranru. že totiž ".pan
P. slilíží o]lčas s farizejskou por'-r..šeností na tzr'. .žlutj'. tisk pražskÝ; jak je r'idět. nená

k tonrr žá<lnélro l'nitinílro oprávnění... PĚítonnost něla žlutou obálku; .'žlut!..zde

také ve víznaInu Zpátečnickí'. společerrskv škodliv!'. zaprodaneck1í..
330: Iz nárorlě f'Iologfl'. Sa|Záp 2. l929l30. č. 2_3. str: 96. ííjen 1929.

ZŤejnrě se nevztaliuje na nor.í.pŤeklad Goetlrova Fausta od o. Fisclrera (l92B)' spíše

na clobor.ou velkou produkci pŤeklador.é literatrrr1' a její hodnocení' rreírměrné ve

vztalru k púvodrrí ěeské tvorbě.
33I: ,,Píi sklence na.,. Sa|Záp 2. \929130, č. 2_3" str: 96. Íijen 1929.

Nlacharol'v kulturrrí fejeton1'v kn. PŤi sklence vína (1929) většinou ol;alrují autoror'y

vzponrínk1' na vzdálenější rninulost.
332.. ,.Cin., a čin. Sa|Záp 2. \929130, č. 4.. stl: 12B. listopacl i929.

Tiskor.é a nakladatelské družstl.o ěs. legionáĚťr Cin. které nrělo s1mpatie kulturrrích

1lracovníkťr politicki. blízk.Ých Hraclu. clostalo ocl N'Iasar1.ka v,í'liraclní právo na jelro

spisy a koncenl I929 oznanrovalo početnou kolekci těchto spisú a knilr o TCM k jelio

osnrrlesátinánr 193o. ocl listopadu I929 také tu začal v-vclrázet za reclakce NI, t\'Ía.
j r ' I . o ré  t ( r I e r r í k  Č i r r .

333 Ncbezpečné soused,stuí. Ša|Záp 2- 1929l3O. č. 4. str. I28. listopad l929.

J. S. NIachar reagor'al na Saldovo posměšné glosor,ání své knihy (viz zde na str: 33l)

rovněž epigranlen (.,F. X. Ša]tla _ PŤi sklerrce rína..) a v rlalšín. .,Sílenství padlo už
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464 na mne.l (datovaném Bl|1 1929). mu doporučoval. použiv-jako titulu a vfchozího
nrot ivu část i  verše z je l ro básněZ olrn ivé s lunečnérf iže.. .  (Sa|Záp2. str .62. zde na
str: l49). navštívit ps.t'clriatra v Bo|rrricíclr (oba epigram1' pak v kn. Na okraj dnti.
]935, str. 57). N{aclrar tehcly bydlel v Praze _ StŤešovicíclr v Cukrovarnické ul..
č. 650.

334: Česká literárni (ak mohla b1,to b|t také: česká politická' ,rětlecká, společensko-
.klubktická atd.) Sa|Záp 2. l929l3o, č. l0. str: 351_352. červen 1930.
Pozadínr epigramu moŽná je tlění v Komunistické straně Českoslor.enska. kdl.z po
nástupu stalinist& dojejího veclení (linor I929) opustilo KSČ také sec|rn spisovateiŮ
(napí: J. Hora. I. olbracht. J. Seifert. V. Vančura) a bv|i i později za to kritizor'áni
od ortodoxních komunistfi.

336: Pod,le toho. ša|Záp 2. lg2gl3o, č. l0, str. 352, červen 1930.
V čl. Plodnost na pran!'ňi (Panoranta 7, |929l3O. č. 10. str. 295-2gB.1o/l 1930)
oponuje E. Vaclrek názonl, že velká tvúrčí plodnost spisovatelú je rrežádoucí. a sánr
se mezi takor'éto produktivní autory hlásí. Dílo E. Vaclrka bylo wdáno 1930_1936
v 15 sv. v nakl. B. Jandv.

337: Racionálnj chou běsfi,- ŠalZáp 3. I93o/31. č. 7. str. 232, |eden 193l.
Nloto je z čl. J. Karáska ze Lvovic K anketě Literámích novin o ,.České četbě...
Litelární novin1'5. r930/3l, č. ]. str. 6. l0ir2 1930.

33B: Áošrír1 Sa|Záp 3, r930/3l. č. l3-r4. str.444. červen l93l; pietištěno: Tvorba 6.
l93l. č. 24. str. 37o. 18/6, v textově shodnérrr zrrění. jen poslední r,erš sázen
prostrkaně.
PĚetisk v Tvorbě je uveden poznánrkou J. Fučíka: ..F. X. Šalda Íekl své slovo ke
KošritŮm. Rekl je dííve. než mu nrohl by..ti doručen nrúj dopis. otištění. r, nrinulém
čísle. Ťek| je sám a bezvyzvání...,.Pňipomíná se tu Dopis několika nružfim.jiclrž si
vážínr (Tvorba 6. I93t. č' 23. str' 353_354' l I/6), kterj'se obrací na V. Tillelro. F. X.
Saldu, J. S. Machara. J. tr{ahena a F. Krejčího s vfzvou. aby pronlluvili ve r,ěci krutého
četnickélro potlačení clělnickfch protestú v Duchcově a r' Košr.iteclr^ které se stalo
r' posledníclr tíeclr rněsícíclr.

339: NěkoLik epigramfl (1. Dal udouin groš _ 2' Psi a psi _ 3. Nepromokauj'_ 4. Epištola
bratíím). Sa|Záp 6, I933l34, č. 6-7. str. 228_229, biezen 1934.
l. epigr-anrje adresovánJ' S. ]llac|raror'i. kterÍ tehdy pňispíval i clo krajně prar,icorŤclr
nor.in J. Stňíbrného. Nejspíš psáno na závěr vleklé po|enrikr'. kterotr .]'.'oiala Šal.|ora
kr.itická g|osa o literámích cenách a podporách udělovan!'clr Českou akaclemií věc|
a untění (Hospodáňství ve IV. tŤídě Ceské akadenrie.Ša|Záp 5. I93Žl33. č.6_7.
str.224, bŤezen 1933) a jež pak pÍinesla i četné osobní invektivl'.

34I: Literární jaro ]934' ša|Záp 6. I933l34, č. B_9. str. 292_293. květen 1934 (pocl
textenr datace: l. V. l934); pŤetištěrro: Alnlanaclr Kmene. Jaro l934. ecl' L. \bkrová-
-Ambrosová. Praha l934" str.. 7_9. v textově shodrrém zněrrí.
Fašistické nebezpečí se telrd}' neprojevovalo jen v okolníclr státech. a|e i v samé ČSR.
Bfvalf generál a zástupce náče|níka generálního štábu čs. ar'nrády Radola Gajda.
l926 susperrdor'anf a penzionovarrf pro pŤípravu fašistického pŤevratu. pievedl l934
svou Národní obec fašistickou do šiÉího sdružení Národrlí fronta a byÍjejím místo.
pí.edseclou. - K. Hork!'. kterj.se pŤedtím za r'álky jako enrigrant v USA rozeše|
s vedeníln odboje, kjyž se solidarizoval se sv!.m tclránem J. Dtirichenr. zbar,ení'm
místopicdsednictví Cs. národníŠ-ť u PaŤíži. vedl v svém krajně pravicovénr t .áe-
níku Fronta četné polenriky s FXS. tehdy zejména o Jiníska a o Šaldovo spoiení

s N'Ieiantriclrem (viz též FXŠ: Karel Horkf a Alois Jirásek, Ša|Záp 6,I933l34' č. B až

9, str.296_298, květen 1934; M&j Zápisník je list na nakladatelství nezávislf.

š,a|Záp7, lg34l35, č.2-3. str .99. l is topad 1934) '  _ St.  K.  Neumar-rn háj i l  v stat i

N{ezi  Lrus iči a l ingvisty,  ot ištěné v PŤítomnost i  9.  l932. č.46. str .730_733'  I6 l l t .

jazykovf purisnrus čas. Naše íeč (J. Haller). uplatĎovan!'na díla krásné literatury

o.oti .'á'o.ť'. Pražského lingvistického kroužku (sumárně ve sb. Spisovná čeština

a ia"vkouá kultura. 1932). _ Po]itická strana Národní sjednocení vznikla slor.rčerrím

č.. na.o.l"i denrokracie (K. Kramáň), Národní ligy (J. StŤíbrnÝ) a Nároclní fronty

{E' Mareš).
343: šoukromÁ neštěstí se zapou-ídá. Ša|Záp 6. I933l34. č. B_9. str. 294, květen 1934.

V básnicky.'ch sbírkáclr F. Halase HoŤec (1933) a St. K. Neumanna Zal (I93I. 1933

součást sb. Láska) se rozdílně, ale v obou v!'razně uplatĚuje nrotiv smutku z prožitku

lásky.
344: ochrana tuorú na uymíení. ša\Záp 6, I933l34, č. lo_ll' str. 363_364' červenec

t934.
345: Dua epigram1, (Úspěchy a chau dobykáíském _ Riziko kritikouo:). SalZáp 7, I934l

35, č. 2-3. str. I00, listopad 1934.
Svou draInaturgickou ripravou a režií sittroval J. Bor Shakespearovu komedii Mrroho

povyku pro nic (prem. 13/10 1934 v Komomím divadle) do pseudohistoricky pojaté

Le.ké mi.ulosti. tidai"; tak chtěje ,,ve jménu tradice a]šovské a mánesovské..

..oŤelaďor'at na českou notu...
čja""r. V. S. Staré mládí (Venkov 29, 1934' č' 262, str.10' B/1l) pŤíkŤe deklasuje

kritika FXŠ. vfrazně propagujícího literámí levici: nrladému umění prf již v$bec

nerozumí ̂  .u;Í-i .o.'áy Év J"..ohl jenom zavádět. Čl. nehovoŤí o tom' že je reakcí

na ŠaldŮr'odsudek Ča.kovy sbírky Hvězdy na nebi (Tii básničtí premianti čeští'

ŠaIZáp 7, L934l35, č.., l, str. 2I_24" Ííjen 1934).

346: Dua ipig,a-y (]_). šaIZáp 7" Ig34l35, č. 4' stn I40, prosinec }934.

Ma.ifest čs. spisovatelri ,^Yyzlváme k obraně proti ítokúm fašistri.. (otištěnf 2gll1

1934 v Lic|ovlrlr novinách, Rudém právu aj')' kter!'se obracel proti nacionalistickfnr

v'ítržnostem 8eskj.clr studentri v Brně (a kterf podepsal též FXS). kritizoval K. Kra.

máň v rivodníku opravdu státní politika (Národní listy 74, 1934,č,.332, str. I,2lI2)

a poukazoval pÍitom na rozpor mezi tím. že naši ..levicoví spisovatelé... kteÍíjsou svou

tr,orbou pověišině vzcláleni potŤebám vlastníl,ro národa. teď .,konečně našli vŤelé

cítění.. pro mládež německé národnosti.
34B: Dua epigray1, (Pozornost zlr pozornost, Ad. Hoffm1ktroli _ Broru su. uá'clauskf, Josefu

Machoui). Ša|Záp 7' I934l35, č. 5-6, str' I92. lerlen 1935.

Na Hoffnreistrově karikatrrie s tit. Kat drží FXŠ v levé ruce právě useknutou hlavu

mladé žerry. v pravé obrovskf popravčí meč. Pod tím text: .,F. X. Salda: Ceská pr.6za

má. jak znánro. špatnou pověst. zaslouží si však pověsti ještě horší (Zápisník. roč. 6.

str. 5t5)... Kresba byla otištěna v sešitku sedmi kar.ikatur A. Hoffmeistra ,'Salda

a česká iiteratur.a... kter!'vydal Kmen, klub naklaclatelŮ v Praze. k Šaldově pí.ednášce

o české pr6ze l6110 1934, a pňetištěna v Almanachu Kmene l934135' ed. J. Seifert.

str. 79.
V char.akteristice J. N{acha (PŤedstavitel generace a piedstavitel mezigenerace"

ša|Záp 5' l932l33' č. lt_12. str. 34ZL.'.356, červenec 1933) označil FXS jeho

l,álečnou vlasteneckou poezii takŤka za bezcennou a upozornil i na její vlrazové

floskule jakoby ze starého bulvárního tisku. Nevyslovenou replikou na to zÍejnrě je
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466 - ve v,pomínkách J. Macha-Života běh z prosince l933 -_ Machriv rozklacl. že stejnějako se v1jadioval on 
-v. 

básních z válk): užil tenay tez rxŠ, ;;''J '.l r].i" 
""i.i "i.t;uy'v básni Selsk!' svatf Václav (Venkov l9I7, zr]e na str. 7l) otňele hrub!,-ch vfrazri provfiádiení odporu Rroti.|ěmcúm. Epigram FXŠ je nejspíš (asi rok po v1,clání Machovyknížkv) dodatečnou reakcí na toto tvrzení.

349: Dua epigram1, (nualítlní -,Česka1la:|. Ša|Záp 9, ],9g6137, č' 3. str. l0B. prosinec1936; první.epigram piet ištěn: Rui lé právo t i , lgso. č,.299. s.  t41. zqt iz .V roce svf'ch sednrdesátin c]ostal A. Itlástersky lraa.y'lr".-Č*l!.,"l."i,""'i" 
"eaa uniění) cenu Svatoboru jako za'sloužilf českf spisovatel. jeIrož veškerJ;;".},' .,p"-siluje a povzbuzuje národní uvědomení a vlastenectví.. (Zion37" l936137. str. ll2).

STROM BOLESTI

|a3átc9 Rťržen1' Svobodové. která zemňela U| ]S2O, věnoval FXŠ jeclinou sl,ouknižní sbírku básní Strom boksti (Cyklus básni z roku ]92ol. v.i.Jzil.."i".l".,o.
.,Tuto knilru upravil a dŤevoryt1'vyryÍJaroslav Bencla. r,ytiskl Fr: obzina ve !,r'škově.vydal ve clvou tisících vltisk na zinru roku 1920 Ói.-ši;.h:ffi;. PJ"ť""'f:Kaprová 52. jako 30. svazek své edice A,"..ti^,n.l. Ř"Ir'" 

"l,."i'.;. 
i5..i J.z toho 3 vrš|r už oÍedtím.r]*sopiseck1' .  Jen o nich zde podáválne," jasui;;; i l .

?99, s.],y: Lipa s' iozo" :Y. ?-l-0. "o. 
r_z, t*.op"a..r"*to"ě shoclné s kniŽním oii.k"..364: Z plamen1l ztluižen'Í (I_2).. Lípa 3, 1920. .l: i, str. ]-5, květen. n'"Jiiy .""i 'i.r.".knižním / časopiseckfm in-2' rr: ]0 vžclvé l neb;44j"r"r.". á"tJo.n,r"}.'i) pu";'r.

".^ 
y.2' v-,32, r]íŤT. P"{l9 čas.: A vím: (-. t,",i..A vínr;).Óo9: 'trom bolesti. Lípa 3. 1920' sv' 2. str. i-2 (s porltitulem: Památce R. S.). Rozdílvmezi otiskem knižnínr / časopiseck;,rn ,." u'' i A vniknout l p.".rr.""'í' áti"',)N:.:''9.hlouběj za poslední-práhl i hloubejil PÍes sleclní p*r'i, io.i".','.p"ri *větvích / spali jejích ve větvích.

BÁSNE Z RUK)PI)Ů

397: Šiben.ice. Rkp.: tÁ PNP, fond V. a Á. tr{rštíkové. l l.. autograf FXŠ, uloŽeno(s 5 básněmi od J. Kvapila) v o.bálce s popiskou í nr.si*"l.šlil"*,'"'.u"' a*.nezvěstné. Rkp. objevi| a -historick1. 'aiaail J. Skutil (Z p-oti' i. x. s"ijy, ri..yfilologické 65. l93B.,str.-60-64). ,"ho vyHaá 'pr".,,ii M. Hy"ek c"r'.' J".ij.l"ezprávy. tamtéž. str. 248_249).
BáseĚ je jedinou doclrovanou skladbou z asi l0 básní. které clal .BBB FXŠ V. Mťští-kovi pro chystaní.. nakonec.nerealizovan!.alnrana"t' vpaa bJli. o.i- pJ exsv čl. Kolern almanaclru Vpád barbarťr, Literární s\vét l-^ ]'g27l2B, a. s Gi.. s,-ál. o 

"z!.(,syr.6-t1 a B (str. 34) z Ul2 a t'll2 t92T a t2l1 fOZA, p;"ttiiJ,ro i",niS,
^^^ Krit ické projevy 13. ed. E. Macek. 1963. str.275 n.392: Kantika. Rkp.: tÁ PNP fond FxŠ. l |. l i - 2i ;.;;i"graf FXŠ; poc| textem datace:. . ( t  BBB) . , .
393: ,,V mém horizonlu nud1,šarlatu,.. Titul eclitonll,. Rkp.: L4 PNP íond E' Kvapil.památník B. Kvapi lové. celkově l l .  báseĚ na t. 12.3; l5.9 cm. r,u,"u.-, i .1i.r."-piírodního motivu. autograf FXŠ; bez naclpisu. pod textenr p;áp;.;..j;;"""'. ,(rBBB),,.

Na existenci básně upozornil a otiskl ji s v, k|adenr o privodnínr určení K. Sezima:Z mého života, sv. l. Praha rs+s..t.. ziz,,l..-.".

394: čeme aú,ně (1_3). Rkp.: lÁ PNP, Karáskova galerie. karton F. X. Šalda, č. l'

I dvojlist li "2 x 2I cm, autograf MS;-pod textem podepsáno a datováno: ',(IBBB)...

396: Oblaka a noci. Rkp.: LA PNP, fond FXS, I l. t6'5 x 21 cm, autograf FXS; pod textem

podepsáno.
397: Horské pěšínk'r. Rkp. dnes nezvěstnf, fotografie rkp. a pŤepis v novoročence

dr. B. LiÍkv na r. 1967. Tam vydavatel uvádi. že rkp. je z počátku listopadu 1902

pro R. Svobodovou.

39B: ben áasne. Rkp. dnes nezvěstnf' otištěno in NEV, str. 19-20. Tam rydavatel uvádí.

že rkp. má dataci: Vánoce 1902.

4oO: Fr. S'. Procházka, pííjmím Statečn! (Skoro batndn). Rkp.: tÁ PNP' fond FXŠ,

2 stránkované ti.ty to,s x 20,B cm, autograf FXŠ; nad ."dpi."- též rukou FXŠ:

.,SATYRIKON..' pod textem na l. 2 báseĚ Chytrost žádné č,áry.

Báseů se vztahuje k sbírce epigramú Semenec. kterou (na obálce s obrazem klečícího

lukostŤelce. jímž byly epigramy pŮvodně signovány ve Zvonu) anonymně vydal l907

F' S. Procházka a v níž byl napaden také FXS. S následující básní vznikla v sou-

vislosti s polemikou, která se rozvinula po Saldově kritice Procházkovy sbírky

Senrenec ve Volnfch směrech 11' 1907' s.37 n., šifra Quidam (viz FXS: Kritické

prcjev1. 6. ed' K. Dvoňák, I95I. s. 229 n.' 239 n. a pozn.). obě satiry FXS byly

určeny pro nerea'lizovanou rubriku Satirikon ve Volnfch směrech a dochovaly se

v pozťrstalosti J. Stence.
4o2: Ci1trost žád'né čáry (Pozoiaatel mluuí). Rkp.: l"{ PNP, fond FXŠ, pŤipsáno pod

pŤedclrozí básní Fr- S. Procházka, pŤíjmím Stateěnf'_ viz v pozn. k ní. Serafínek byl

Procházkfiv pseudonym.
403: Josef Kodíčei. Rkp.: ia pNn fond FXŠ, l l. 14 x I0,5 crn, autograf FXŠ; na podložce

cizí nrkou riclaj: l924.
Báseř zapadá áo četnfch kontroverzí nrezi FXŠ a J. Kodíčkem v 20. letech, nejspíše

vznikla za jejich sporu vyvolaného rozhodnutím poroty,'jejímž byl FXS čIenem,

o udělerrí státní ceny 1924 za dramatickou tvorbu (viz FXS: Kritické projevy 13, ed.

E. Macek. 1963. s.99 n. ,  116 n. a pozn.).
4O4: ,,Je společnost tuá hodnn tebe,,. Titu| editorriv. Rkp.: LA PNP, fond FXS. zápisník

zr. l92B (I3,3 x 14,B cm), proní ze dvou epigramň na nečíslované str.3, autograf
FXŠ; bez nadpisu. od 2. epigramu (s nímž možná má společného adresáta) odděleno

tužkovf'm vyznačením. V rkp. opraveno ve v. 2: zas jí (m. pfu. jí zas).
4O5: ,,Ne, u tomhle cirku nejsi august hloupej,.. Tilul editorúv. Rkp.: LA PNP, fond FXS'

zápisník z r.-I92B (13,3 x l4,B cm). druhf ze dvou epigranrŮ na nečíslované str. 3"

autograf FXŠ; bez nadpisu, od l. epigramu (s nímž možná má společného adresáta)

odděleno tužkovfm lyznačením.
406: Meteor. Rkp. dnes nezvěstn!', otištěno pod souhrnnfm tit. .,Verše z pozfistalosti.. in

Ša|Zá,p 9" t936l37, č. 6_7, str. 166. červen 1937. Ve v. 9 píšeme: stenal bys (rn.

črr. stonal bys).
4o7: Exoriare aliquis'.. Rkp. dnes nezvěstnf, otištěno pod souhmny..m tit.,,Verše z pozti-

stalosti.. in SalZáp 9, 1936137' č. 6_7. str. I67. červen l937.
Exoriare aliquis ex ossibus nostris ultor (kéž po\.itirlle mezi našimi potomky nějakf

nstitel). ve Vergiliově Aeneidě IV' v. 625, kletba královny Didony. kterou pronáší

pĚed sebevraždou pro zrazenou lásku.
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468 pŘtxt-loy

Antlré Chénier

Rukopisn.f záznam všech Šalclovfch piekladťr z Chéniera je v jeho zápisníku Duh1'a mosty' První záznam'následuje po pívodních básních Šutáou .t"touuni"}, rijn"n' 
"zlistopatlenr l917 a publikov.ni"h b."y nato a je m" a""- Ď"i""i.l"iio*" 

"a"*.osnr;f (Fann-v. 1713 l9?0]-a kclenáct (Versailies. 4/l l r923;. r;"tt"a1'.t,yly tistenyaž pozcléji a pouze v SalZáp, od dubna 1929 (roč. l) do iíjría ro:J 1.á;.,ij t" r,vr"B sk|adeb; c|alší 4 nebvlv za žiuota FXŠ pubiikovanv. za" n"a".".,," p.íe ,'-,i.topr:eklady tištěné (v po.::lp: p'odle uveŤejnění). za nimi rukopisné 1' p*i"|" p"al"zápisu).  Ponechávánre t i tu\ Ša|dovy. a kt le t i t r r l  c|r , 'bí.  nalrrazujeme ho inctpi tentbásně (v uvozovkách).,Z Šalclovych poznánlek je zÍ'ejné, že piekláclal z wdání. kteréje r loeho_váno v jeho.kni l rovně: oeuvres.oInplěte.  J" Á.c] i  l?í r_á l" i  p""r
Dinroff. Paris. Librairie Ch. Delagrave. ..u' Poď" teto 

".ri"e 
t"ieš"rá"í pi"u"a,iclentifikujeme.

4ll Versailles' Ša]Zgl I, lg2,l2g, č. B. str. 246.'24',duben 1929' Rkp': lÁ PNP fondFXS. zrípisník Duhy a most1,, celkově l7. u*n. 
"".g."r 

Fxš; il";-'Di,,,offIII. 2]B... Pod textem tužková pozn': ,,Pt.eložil jsem celou báseĚ v neděli, dne4' listop' 1923" (oprave.to -. piiu., 1924). - orig-: oeuvres, 
"a. 

p. or-"n, air g.
str.218-220. odes I' odes 

",''ou."u.". 
I. Fann1.. báseĚ B i.'o v.^"'rr", á.l"^.o port iques ' ' ) .

Rozdílr' mezi tiskem / rkp. ve v.: l Versai||es / Versaj; 5 v1,prahlé / vypráhlé; 6 trochul totéž m. pú,u. vzpomenulí;9 co l ntéž'm. púu. ta|z; 
lq pí'c|ly l totéž m. pú,u, nád|tery;23 clrvály. cti. ni s|ávy /tot éž 

'm. p x. slávy. ni 
"ti, ".,u1aty]; 

zi pr"a ,yií ,ip.'|k,,n,,,žádánt; 29 žár b|edé pochodně'mé, jež i totéž -. pi","1Z t,,ÉaZ-p,i"t"ai^{.z"*, 1",,,33 pohled žen náš l totéž m. pflu. ženy pohled náil a d'odatečnai"i,i"".i[s, ql ,^chvíli tu. kdr. viděl jsem jj / i,te1 - pu.." 
"r-iii. 

k.|y j."- ,ra íi; iž' ̂ ij'Lte: -.púx. když opraueného na. již; 46 hájŮ ivojich l totéž m. p r; rv!-ch 1,a.l.a,}ív*."irl""
", , |V"*"jl.52 cesty / totéž m' pit;. 

""ay; 
i+ .i.. / *i..Ll l+i Ícrnni salZáp l. l928l29' č.9. str.2B2. květen l929.-Rkp.: L{ PNP, foncl FXŠ.zápisník Dr"rhy a most1'. celkově 13. báseř. autograf FXŠ; proti ,ii..r'' 

"ol-"riili.2l3..; pocl textem: .,l7.,bŤezna |9'2O.. a pod tím Tužkou: .,(Venku t"pry .i'".y.1"-iden.) PÍed ll tfdny bylSilvestr^l9lo. tay lrr" ''p".il;';;ilj.:',d'";.:6J"'....
ed. P. Dinroff. clíl 3. str. 213_214. oa". r. oá"
(..Fann1,. l'|'"u."u* Áorrel qui prěs de toi ,".oi.":1."','o..'.uses 

I. Fann1'. báseĚ 5

Rozclíly rnezi tiskem / .kp. u" u., 2 rclít se /..]it .". mluvit; l0 rty i tvoje / rety i tvá;15 bvch na sobě tvťrj zrak i 
,r|uši l totéž m. p'' },y"il;;;i l""",' 

"."ťi':n;.Ju .obca m. opraueného byclr-na sobě tvou mysl i zrak; íz i^u.t tote;,,. pa,. i.ť;"[", rsr'žd1' u nrne. milená nrá. kažclou z cl,vi! l tote; Á.pr:l,:' píítomna. nrilerrko má. u mnev kažc|é z clrr.il.; l9 Jak / totéž m. pút' ]aká;22 Ň" p"i';;k;; ;;',i Ň.'o"r'".l" .n',24'patŤila./ totéž m. p 't. zŤela; 26 srn l tota: -. pi,. páv; 29 u vocly / totéž m. p upak u vody.
\/e v. 2I píšeme nodle, NEV: a rozlrovor (m. čas. a rkp' a jejírozhovor).

416: Sánt, bez rodičú.,.. s.rzapl. rssňÁi ;: 4.:.;.; M0. listopad l930. Rkp.: a lÁ PNP,fo:d.FX^l' zápisník Duh.'' u -o.i.,.. l"]l""a.o'.r,n""rr.;;*f ni$"oolT*..n,'.,AndÉ Chénier: L'Angleterre 4. Dimoff III' rss... J h pNR r""a o. či.JJr i.^zz'r

x 16 cm, strojopis s rkp. opravami a pozn. pro tisk (textově shodné s otiskem). - orig.:

oeuvres' ed. P. Dimoff. díl 3.. str. 159, Elégies VII. Angletene' Nouvelles souffran-

ces, báseĚ 4 (."Sans parents' sans amis, et sans concitoyens..).

Rozdíly mezi tiskem / rkp. o l,e v.: l Sám. bez rodičri. krajanťr i l totéž m. pú'u. Bez

rodičú i pŤátel. bez; l0 tiše / dodatečně uepsáno.

4L7: Z ,,Jamb&,._ 10' Ša|Záp 3' l930/3l, č. 7. str. 225"|eden l93I (s tit. Z Clrénierovf'ch

',Jambri... I0). Rkp.: o lÁ PNP, fond FXS, zápisník Duhy a mosty'. celkově 14. báseĎ,

autograf FXŠ; u nadpisu: ,,Dimoff III. 275,,, pod textem: ,,Konec... Ó LA PNP fond

O. Girgal, 4l. 20,9 x 33.8 cm, strojopis s rkp. opravami FXS a s pozn. pro tisk;

obsahuje na l. l tuto báseií a na |, 24 báseĚ následující. _ orig.: oeuvres. ed.

P. Dimoff. díl 3, str. 275_276,Iambes I, báseĚ l0 (.'... o" vit; on vit infáme. Eh

bien? il fallut l'étre..).
Rozdílymezi  t iskem (č) l  rkp. a,  á vev':3 vohradách těchč,a,b l  m'púu. vtéah

ohradácha; 9 vypouští kdos4 o, b l m. piu. kdos vypouštío; l0 povětĚíInč/ pouhj'm

pol.ětĚím a, píed povétíím škrtnuto pouhf.m á; 12 učen!'m č, a, b l m, pú,u. učenf b;

t3 .k";i č, a, b l d,odatečně uepsáno a;1.7 sem č, a, b l m. p&u. Len sent ai in a, b

píed' textem básně uytečkouány (shotlně s orig.) 2 íádky u podobě disticha; in a na koncl-u, 
]2 značka odkazující k pozn. pod' čarou: Míněn konvent, kterÍ měl skoro 700 členŮ.

Barěre (l755-tB4l). revolucionái člen Komitétu veÍejného blaha, jehož byl orgán.

Řík^li -' Anakreon eilotinl..
4IB: Z.Jamb - '_ t t .  šázap e. tssolst ,  č. ]0.  str .  320_322, b iezen l93l  1s t i t .

Z Chénierovj'ch,'Jarnbú... 1l)'-Rkp.: o IÁ PNP fond FXS, zápisník Duhy a most1'.

celkově 15. báseĎ. autograf FXS; pŤed básní na samostatné stránce prvníclr l l veršú.
jako koncept pŤeškrtnuto; pod textem: ,,Konec... Ó lÁ PNP' fonrl o' Girgal. 4 l.

stmjopisu - viz pŤedclrozí báseĚ. - orig.: oeuvres, ed. P. Dimoff. díl 3. str.. 276_279,

Iambes I. báseĚ ll (.,Comme un demierrayon. comme un demier zéphyre..).

Rozdíly mezi  t iskem (Ó /  rkp. a,b vev.:2 i  skon č, a,b lm. pú,u, jak skon a;7 pouť

č, á / pout a;9 múj uzamkne zrak v spánku č, a, b l m. púu mé r'íčko uzamkne ke

spánku a m. pozdějšího mé víčko uzamkne zrak spánku o; 10 započal i a, b l m. púu.
jsem zapoěal a; ll jsem nyní č, a, b, l m. pilu. zde nyní a; 17 cil č, a, b l m. pú'u

terč a;24 nižádnf mne nezná č, a, b l m. p a. nikdo nepozná mne o; 25 Dost jsem

žil. Jakáže pňímost čistáč, a, b l m. pú,u. dosti žil jsem. Jaká vznešenost a m. pozdějšiho
dosti jsem ži|. lakáže upŤímnost a; 29 jakáže č, a' b l m. piu. a jaká a; 30 a soucitu

č, a, b l m. pfiu. a jakf soucitu o; 3l jakáže č, a, b l m. pút. a1aká o; 34-búh č/ Brih

a.Bihoprauerla na búlr á; 38 Že srdce č, a, b l m. pú'u. Thk srdce a; 39 Ne, ne a ne!

Kéž bych moh č, a, b l m, pú,u' Ne a ne a ne! Chtěl bych a; 4l obět ě b l obéi a;

52 a podlcťrJi č, a, b l m. pú'u'. a jestli podlcú nízkj'ch a;54 jež pálili vám na počest

č, a, b l m. pú,u' - strašnější pokrytectví ještě jest - o; 57 zavás č, a, b l dodatečruě
uepsáno a;SB Kde toulec pln. tam zle se mŤe č, a, b l m. pú'u. Kdo toulec plnf nrá.

ten těžce mňe o; 59 A katri naproklát č, b l Aneproklát o; 59 v louž č, a, b l m. p u.

do jejich a; 60 t1' zákonú č, a, b l m. pix. Íy katy. zákonťr a; 62 Poklad č, a, b l m,

pria: Poklade múj a;65 jlž jí č, a, b l m. pú'u. již mu o; 66vzp|á pochodeĎ snad č,

a, b l m.p r,:. se srdce vzníli a;6B i naděj v dál mne č, a, b l m. púu, i naděje mne

v dálku a; 69 jak jed č, a, b l m, púu, jako jed a;75 nebo č, a, b l m, p ,u. neb a.,

83 pozdvih č, a, b lrn. prIu. schystal o; 87 to, jež č, a, b l rn. pfl'u, to, co a.
Ve v. I píšeme: svét|a @odle a, b _ mísn č světlo).

42|: Je šťasten ten... Ša|Záp 4. |93l^132, č. l0_ll' str. 330' červen 1932. Rkp.: lÁ PNP'
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470 fond '"Š, 'áp].:i\ Duhy a mosty, celkově 7. báseř. autograf FXŠ; nad textem:
.!^er*]it'ne z. / Dimoff iII. lss li. _ o.ig.. o*"."n 

"alii 6'."rr]a"'' 3. str. ]58 ažl59, Elégies VII, Angleterre. Nouvelles souffrances, báseťt 2 (,,Heureux qur. selivrant aux sages disciplines.,)-
Rozdíly nrezi.tiskem /ikp. ve v.:4 skrovnf / totéž m. pťtu' skromn;f; 20 i šlechta /totéž m. púa' i šlechtici.i;.20 čpí l ční; zs' e 

"iJ,,ui íčá 
"r.J'ď)o "i l ".422: P tá z,,Les Amnu'rs',. Ša|Záp q, Diitiz, č. lo-ll, str.33l_332' červen ]932.Rkp.: IÁ PNP. zápisník ou'y á -o.iy, celkově lB. báseř, autograf FXŠ; vedlenatJpisu: o':ť1"']]f^'; pod textem tuzko-u: ..(Pr"|o';;"i;.l'.;.;. - odpol. šeré_když za chvi l i  jdu do C.S. pro rozhodnutí.)..- orig.: oertvres. eá. P. Dimoff. di l3, str. 6749. Elégies IV, Les amours tt. č"íitt", la.""i šl.,b.i"l*i i''í..", l.lj]chez qui la tab]e est préte?..).

Rozdíly mezi tiskem / rkp. vá v.: 4 polládá.l nabádá;6 písně / d,odatečně uepsdrni14 Však / Leě m. pria. Však; 19 neb / či; 2o nelka máé a slzí víc / nelkala máé a s|zvíc;29 leč lvšak;29 pouze Iíčím l ntiz n.'p-úa'.|iei- p"',", si 
"*,"Tporir,t, 

p"t.sÍt l totéž m' p&u. pak' celou zulíbám. 37 píed' K|idu rkp. škrtnuto Leě;37 srdce cituprosté / totéž m. púu'. bezcitné srdce; 4l á ,aa, ,ip. i{;;;;;;|; ,bjt]iqq |,,at /totezm. p t' ždát:'46 noc se blahem zpiiá 
"njší 

/,,o" se. b|ahem zpilá, snáší; 49 jsou l
'^ ' ,:též m' p u. teď 53 rozzáíenj, l rozžár|eny.
424: Z ,,Cesty italske',,' ša|Zap +, lsuní,-i.!+,str. 4l8, Ěíjen l932 (s tit. Z Chénierovy,,cesty italské..). Rkp.: lÁ PNP' fond,F*š' 

",ip;.nit. 
Duhy a mosty' celkově 9. báseii.autograf FXŠ; nad iextem' .,/Ďimď|iit,zi1,,,-,919;.;;-í{";;."-... - orig.:oeuvres.ed.P..Djm.off,dil 3.str. zs_ži,.Étesi."l i l,r"uoy"g";"i '"ir"...rr,L,Italie.

báseř.9 (,,Tel j,étais autrefois et tel je"suis encor'').
Rozc|íly mezi tiskem / rkp. ve l,.: zát"l"ar" s pokladem l totéž m. púu. ruka má

,^- . 1nÍrn vedla pokladem; ll Leč i Však; 13 neb / či.425: .-o turdá nutnos.Ii'.otrocrrí žalnd ,tt,"::.i^-i,.i^lXŠ netisteno. Rkp.: tÁ PNP fondFXŠ, zápisník DY}I u T9:,y' ""it""c á. la."r. 
"..og.J-FXš',.t'",.,i#í.,"a"p.a.,o,,,L,Angleterre 9/Dimďí III. |62l". _ oJg.. 

.o"uu.".. 
ed. P. Dimof| díl á. str. 162 ažl63, Elégies VII' L'Ángleterre. Nouu"li;:-;"urr.u.,""., |j""i.n.i., iil".",.u o*"r6 pesant esclavage!,,).

Text rkp. ve v.: l 
.ialnápúr: těžk.ápak bědná ko.nečně ža|ná;3 jsou dodatečně uepsánn;3 p|áče m. p u. i-p|áčL;.  stÍída m. pl,. pil;,;1itz_^.")nJ. ,I-:"š",,ži, ,^' a,,a,duch si hrob n. 
4y. ná mysl hrob .1' s ;; 

!1lateae uepsána;9 a'v p|áči m. p u.a prosím v pláči; l0 sám sebe prosím: i.etěz tvrij kéž rozbít se ti ráčí m. pťlu.sám sebe:tvúj Ťetěz aé se posléz .o"lomit tj ,ati; ii '. ,aa -._iil..,ia^4v.,'u 
ťw.

426: MladáTarenťanka, Zaživot'a.xŠ;;š.ě*. Řkp.: lÁ PNP fond FXŠ. zápisník Duhya mosty. celkově l0. báseř, autograf ffiŠ, pod textem: .,_ Kone". ],.. - orig.:oeuvres, ed. P. Dinroff, díl ], str. ro"i-rj!,"3.";"liques. Idylies;;;;, Iv. L".1"u.,"Tarentine (..Pleurez. r|oux alcyons. 6 u-l-"."oi.""u* sacrés.').Text rkp. ve v': 9 oz,rlobit má'm. púu' -J""á"li,, rs pi"kj..e hned nz. prŽu' lrnedpŤekrásné; 20 jemně d,od,atečně ,"p'a"o' - x., a se uztahuje pozn. pod, čarou, zd,eUypuštěná: Kamarina (C.amarina). .ě.to .,u jižním pobŤeží ši"?li;.. ""- 
.

42B: '.Tak, pfíteli, ie ke':nni Phoebu: Áii.šii,i::."j^života ,*Š netištěno. Rkp': 1Á PNP,fond FXŠ. zápisnrk 
P"!y " 

'".,l'."""iiíe fr.tu*o. autogTaf FxŠ: be; nadpisu. -

$x;-"::;;:.;x. 
P Dl."ii, ;ii' J' ;;';' rpi..* Ýri,Ťpi;;.;;;;"., o'".u,".,

Text rkp. ve l'.: 2 starfclr autorú si vlastním rn. pr?zl' autorťr starfch vlastním si:
l0 liodnou m' pú,u, hezkou; 16 dŤív rn. pr?r,:' i kdysi.

429: ,,ClLce často nešťastník saé opustiti žití,,.Zaživota FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP fond
FXŠ. zápisník Duh1'a nrost1'. celkor'ě l2. báseĎ. autograf FXS; bez názvu. nadepsáno:
../Dirnoff, III. 53/... _ orig.: oeuvres, ed. P. Dirnoíf, díl 3. str. 57_59, Elégies IV, Les
alrlours. báseii 6. oddíl od v. ]7 do konce (."Souvent le malheureux songe á quitter
l a  v l e  , .

Text r.kp. ve v.: ]5 na|ez|a m. pria: našla; ).7 6 m. p .u, m!' za u' ]B škrtnut z(lčátek
notého terše Ti pňátelé nri br'li drazí; 20 Íek m. ptir: prones; 25 jich. Z tvlch zábav
m. pú,t. jich" z tvé veselosti; 26 vždy byl. m' p u' byl vždy; 28 hoŤem rn. ,'o ,r,:, nudou;
.i0 záhy tak otr'írá m. pťLu. Iak záhy otevírá; 44 hq m. pú,u' Iam hryl' 55 z|a m' púl'
zlo; 57 bídu m. púu. ža|y;58-59 Snad jednou ď že zhasl svit m, p&u. Snad jeden
den. až očím jejím zhasne svit; 67 jen. a m. púu' a chtěl by; 68 žít by chtě| m. púl.
žíti lrnecl.

Alfred dc Muset

oba pieklady z A. de Musseta (z nichž jeden byl l93l tištěn) jsou zaznamenány
r'zápisníku Dulrl.a nrost1'. vznikaly tedy nejsp.íš koncem l0. až počátkem 20. let.
souběžně s pr'eklady z Chéniera. V knihovně FXS se dochovalo lydání. zněhožmožná
FXS pĚekiádal: oeuvres de Alfred de Musset. díl I (Poésies rB2B_lB33) a2 (Poé.
sies IB33_1B52). Paris. Alphonse LeInere. éditeur, s. a. K této edici také Saldovy
pŤeklady z NÍ. vztalrujenre.

432: Píseii. Sa|Záp 4^ I93Il32, č. 2-3. str. 9l. Ťíjen l93l (pod textenr datace: l83I)-
Rkp.: LA PNP' fond FXS, zápisník Duhy a most1'. celkově 20. (poslední) báseů.
autograf FXS; u jména autorova: .,I' 2I3" ' pod textem: .'(l83l)... _ orig.: Chanson
(l83l). oeuwes I (A. Lemene). Poésies diverses" str. 204.
Rozclíly mezi tiskem / rkp. ve v': 2 milou l totéž m' p a. milku; B stává nám l totéž
m. púr. nám pak stává.

433: Nad mrtuou. Za života FXŠ netištěno. Rkp.: [Á PNP' fond FXŠ, zápisník Duhy
a lnosti-. celkově 5. báseĚ. auto3raf FXŠ; titul též írancouzsk1'' pod textem: .,Alfred
cle Musset. Poésies nouvelles. Ríjen |B42...- orig.: Surune morte (octobre lB42).
Oeuvres II (A. Lemerre) , str. 246.
Text rkp. ve v.: 15 se dodatečně uepsána; 23 že v Ié hlíně m. p u. v h|íně; 25_28
pžeškrtaná pú,u. strofa

Ba milovala by. jí pfcha zlá
jak lanrpy zb1'tečné svit chabí'.
jež u rakve se rozžehla Qn. p u. jež u mrtvoly rozžehla)'
nad srdcem (nt. pflu. u srdce) kdvbv nebděla by;

32 nečetla ni m, pflt. nečtla ani.

Paul-Jean Tbulet

\ětší počet básní pieložil FXŠ j"no''l z Chéniera (I2) a Touleta (B). Touletovské
pŤekladv bvly vesrněs tištěn'r.. Jediná mimoto i nrkopisně doclrovaná skladba je
datována IlII 7924' Soudě podle poznámky na tomto rukopisu. pŤekládal FXS spíše
než podle l. vyd. Touletov1.jediné sbírky Les Contrerimes (z I92I) podle jakési
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:1.:l"gi: 
Zde srovnáváme jeho pieklady s 2. vyd. Les Contrerimes z |929 (Pais,

Edition Emile-Paul Frěres). Podle oddílú aÍazení v této knizeje také poŤádáme;
zdejší číslování básní v titulu je jenom pomocné pro potŤeby této edice.
Pieklady č. I. 2, 5, 6, 7, B byly tištěny jako citace v Šaldově pŤekladu stati
A. Castagnoua Básník Paul-Jean Toulet v Tvorbě I, 1925126, č. l0' str. 194_196"
Il4 ]'926, pŤeklad č.4 v Ša|Záp 4. Lg3|l32, č. 2_3. str. 90. iíjen 193I fiako druhá
báseĚ pod 9itulem Paul-Jean Toulet: Z ,.Contrerimes..) a pŤeklaá č. 3 se obj-evil v obou
tiscích (v Sa|Záp 4 na str. 89 jako první báseř pod uvedenf'm tit.), a io v značně
odlišnfch zněních.

435: l _ orig.: odd. Contrerimes. XVI (",Trottoir de l,Élysé-Patace..).
2 - Orig.: odd. Contrerimes. XXXY (.,Un JuranEon 93.,).

436: 3 - Orig.: odd. Contrerimes_, XLV (,,Molle rive donr le dessin.,).
Zde tiskneme v pŤekladu z Ša\Záp 4. t93|l32, odlišnf je dŤívějií pŤeklad v Tvorbě
r, 1925126:

Smích. jehož pŤipomíná spád
mi rámě, jež se svírá,

6 návrší. jež mlha měkce stírá,
jak v závoj prs když pad,

Filae, zpěv tvfij slyším zníti _
já zemru a dnes hned

tě nebude, má dlařJi vsled
tvťrj obraz nezachytí.

4 _ ong; odd. Contrerimes. LXX 1,,I.a vig est plus vaine une image..' poslední báseĚ
oddílu). 

_l}p.. LA PNP, fond FXŠ. zápisnik Duhy a mosty, Ěelkávě 16. báseĚ,
autograf FXS; nadepsáno jménem autorov 'm a tŤemi lrvězáičkami, pod textem:

"(Contrerimes. 
Anth' str. l77),, a Íužková poznámka: .,Pieložil jsem ' u"p.,l t"- .'u

den Všech svatfch. l. list. 1924 večer, když jsem se vrátil z Vyšehradského hŤbitova:
donesl jsem tam kytici bílfch rúží na Jeií hrob...
Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: 4 obr1s 7 bÉž m. pťtu. temnf r,zmach; 4 píše l totéž
m. púu.. vpíše;6 nahou zbraní p|ane l totéž m. p a. jak zbraně vzplane; 7 lehce lhané
l totéž m. pflu. pro|hané.

437: 5_ orig.: odd. Chansons, I. Romances sans musique, a. En Ár]es (,,Dans Arle. or)
sont les Aliscams").
6 - Orig.: odd. Chansons. XII (,,Vous me reprochez. entre tant.,).

438: 7 - orig.: odd. coples, 
lxv (,,Ne crains pas que le Temps sgache les cieux briser..).

B _ orig.: odd. Coples. CIx (,,Si vivre est un devoir qu'.d1" l'a..."i báclé... poslední
báseii v Touletově sbírce).

Ceorges Duhamel

439: Balada o člouěku se zraněnjm krkem. Ša|Záp 5, Ig32l33. č. 4*5..str. 167_168, lec|en
1933 - orig.: Ballade de l'Homme á la Gorge blessée ze sb. Élégies, odd. Quatre
Bal lades (1920).
Za strofou 6 a 10 jsme podle orig. doplnili grafické vyznačení pŤeclělu.

Nezjištěn! básník

44l: ,,Ó dárny, které turd'ě oplfu:íte píístwstí,,. Zaživota FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP. fond
FxS' 2 l. 20,3 x I2,7 cm a I4,4 x 22,B cm (rub tištěné pozvánky na schrizi
Politického klubu české strany pokrokové na soboiu l9ll I lglb), autograf FXŠ; na
l. l náčrt l. strofy a její konečná podoba a náčrt 2. strofy' na l. 2 konečná podoba
2. strofy; bez nadpisu. Domníváme se, že jde o pieklad z francouzštiny' pŤedlolru jsme

nezjistili.
Text rkp. ve v.: l tvrdě do datečně uepsátn;2 něžnlcb m' priz: svojich něžnfclr; 3 jichž

m. pú'u. a jicb\ 6 do Ráje Milosti' jež Rozkoš sluje m' pfu,. do Ráje' Rozkoš kterf
sluje - po straně uypsáno pod' sebou odměĚuje _ čest _ trest - Ráj se jmenuje
(opraueno na sluje); 7 krut! není a ruičrtu; 9 šípy m' piu. svfmi šípy paĚ šípy svfmi;
9 hněvu svého není u nťtčrtu; I0 - tl je těžká proti Bolru ď r.aclostí vám sr"fclr nr.
púu. je téžk! proti Bolru pak váš lriích. / jenž radosti vám snadno (oprauenn na snadno
radostí vám) dát chce svoje.

Heinrich Heine

442: Childe Harold. Za života FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP. foncl FxŠ, I l. 7.9 x.|2.c
cm, autograf FXŠ, čistopis; na obálce cizí rukou: ..Ša|dŮv pĚeklad Heinoq, básně
Childe Harold. Cerven 1897". - Orig.: Childe Harold ze sb. Neue Gedichte, odd.
Romanzen (1844).

Gottfried Keller

443: ,,Kročeje maje,.. Za života FXŠ netištěno. Rkp.: t,A PNP fond FxŠ, l l. |7 x2L.2
cm, autograf FXS; vlevo německ!'text, proti němu česk!." bez nadpisu. BáseĚ není
v krit. r,ydáních Kellerovy poezie uvedena' v dostupnfcll lydáních jeho pr6zy,
korespondence a deníkŮ nebyla zjištěna. V opisu FXS zní:

Uber die Haide
hallet mein Schritt,
dumpf aus der Erde
wandert er mit.

Herbst ist gekommen,
Frtihling ist weit.
gab es doch einmal
selige Zeit?

Brauende Nebel
geisten umher,
schwarz ist das Kraut
und der Himmel so leer.

Wár' ich nur hier
nicht gegangen im Mai,
Leben und Liebe,
wie flog es (poclruhé flog's) vorbei!
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474 Text rkp. ve v.: 3 dutě n. púu. |emnéi 5-8 praní uerze celé strort,: Jaro se v dá|i, l
podzim tu vráz, l cožbj,va! (škrtnuto též) jednou l b|ažen! čas?; 5 Podzim již piišel
nl, pťlu. Podzim je tady o m. oprauenéhn Piišel již podzim; 6 vzdálen je m. pfl,u. je
vzdá|en1 7 blva|a m. p u Byla tu; 13 kdybych by| m. pťo. kdybych kdy; 16 jaks mi
m. prŽu. jak jsi mi.

Wah Whitman

Žern čelgá IlÍ, Irlnc' Za života FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP fond FXŠ. 1 l.
20,9 x 33,9 cm, autograf FXS. - Orig.: A Woman waits for me (1856) ze sb. Leaves
of Crass. odd. Children of Adam (2. lyd' l856. 5. vyd. tB71). Zústala nepŤeložena
poslední strofa (l5 Ť. tisku), nebo se ztrati| 2. list rkp.
Text rkp. ve v.: l0 aÍ zná m. pún. ai vyznává; 12 sama m. púa. se sám; 3Spied volnfm
škrtnuto na; 36 piivazuju rn. púu. stlačuju; 36 na žádnou m. pú'u. žádné.
Ve v. 12 píšeme: opustím (m. rÁp. odpustím).

Zina Trochot,á
Mojmír otruba

Soupis básní podle ineipiÚu

Na prvém místě je uveden incipit (celf první verš) básně. resp. incipit každého jejího
v.vznačeného oddílu nebo části cyklu, po dvojtečce je titul básně a strana otištění v této
knize.

A bude tom tak. : Soustolovník (str. l54)
.,A od západu se nesla brozivá jízda mrakti... : Dnes a tehdy (str. 2l0)
A pňece žiji a rostu a k čemusi zraji. z Z plamenŮ zrJviženf 2 (str. 366)
A tekou vteŤiny a hodiny, vrství se léta. věk : A pŤec zrá dítě... (str. 2I4)
A toulra má se vyplnila: po letech zde ležím : Dfim na stráni 3 (str. l35)
.'.A vezmi ruku mou a pobídni mne v clrvat, : Pobídka (str.3l3)
A vrině tvá za ruku jímá mne, je sama ruka, : A proto zrak tvúj tenrně žlrne... (str. 256)
A žije se, byé beze cti. BÝt tak musí. zdá se, : A. Chénier, Z ,Jambí,, - l0 (str. 417)
Af nohy ti prorostou železnou podlahou : Vstař, Samsone... (str. 200)
Autor(trochunedosl fchavf):Rekjste:hašé?: Dia logdvoupodílníkŮ,autoraačtenáŤe.. .

(str. 328)
Byl páže' pověst dí, ten smál se stále vesele' : Láska osudu (str. 37)
Byl stromek tenoučk! to jako prut : Stromu svobody (str, 89)
Byl takovf jsem, takovf i ještě jsem: : A. Chénier. Z ,,Cesty italské., (str. 424\
Byls mlád a zemŤels hrdě na hádanku. : Tragédie duše 2 (str. 52)
Co včera k nebi trčelo, je dnes jen rumu hromádka, : Prosba (str. 296)
Co zŤel a pozoroval ve divadle. : Divadelním žánrúm Petra Jasmína (str. 36)
Cos odstavcuje se, cos rodí se, cos umírá. : otázka (str. 220)
CinaÍi či Cířané : ,,Cin.. a čin (str. 332)
Dál k severu se hawan těžkfm kffdlem potácí, : Krajina pied Léthé (str. 2B0)
Dav zjejí nejraději pije číše : Fraška (str. 17)
Dbej, aby slzy z něho netryskly: : V posledních letních dnech 2 (str. 250)
Den hasne. A pňísvit blouznivě světlf, : Den hasne (str. 39B)
Den jasn je. den tvrdf je a fanfára zní do boje: : Den a noc (str. l47)
Den mučí tě, já vím. Je světlo jeho stÍízlivé a mělké : Vfstraha (str. 162)
Den odchází v své těžké zbroji, : PíseĚ ke cti horkého dne (str. 40)
Divokf reji strakatfch světel : Vlaky (str' 92)
Dnes jinak je. Jde k podzimi a dni jsou kratší : Apostrofa mého kraje 5 (str. 6l)
Do Bohnic mne posílá pan Machar. : Nebezpečné sousedství (str. 333)
Do stavby osud zazdil tě a tíIru strašnou položil : Za |íemi mrtvf'mi 2 (str. 2I7)
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476 Dlm šel'íkťr, jež u zdi kvetly. je j1ž rozvát, : Pied Svat!'m Duchem (str. l03)
H|ar'u pošimrals mu trochu: : N{á poslední zkušenost (srr. 324)
Hněváte se na mne. mil/ braclru. velice. : Kar.ikaturistovi A. Hoffdreistrovi čili Chvála...

(str. 322)
Hroby se do nrlh propadly, : Chvála vojáka (str. 265)
Clrce často neštastník sr.é opustiti žiti, z A. Clrénier, .,Clrce často nešéastník své opustiti

žiti., ktr. 429\
Chtěl bych v odmlce dlouhé zrcadlit hvězdy a slunce. : Pramen žaluje (str. 26l)
Já bez tebe nemohu žíti : M|adá žena zpívá (str: 202)
Já k srdci svému slabén-ru jsem tohle vzdech: : A. de N{usset. Píseř (str. 432)
Já nespatňím již tvé oči teskné' do světla pŤinrhouŤené. : In menroriam (str. 3l2)
Já nesu boha jakélros. to vím. však jeho tvar mi vždycky unikne, : Bohonosič (str. l36)
Já po žir'ota kra.ii spíš jsem prošel nežli jeho strYeclem l Svěclek (str. 293)
Já s list tr'!'ch neutrh jsem p|amene, : Starf muž zpívá (sh: 203)
Já spát jsenr rremolr. číms zmučen a číms zneklidněn : PŤedsvit (sh: 204)
Já v nrěstě se srdcem svfm léta. měsíce a tf'dny : Píseř trpícíIro v městě (str' 64)
Já vidění to měl nad vŤavou města. bábelem : Niké bezkŤídlá B (str. 232)
Já v1'kŤik ze sna. Bože. rt1''s rni spáli| žhavfm uhlíkem : Pr.orok zpronevěňilf (str: l98)
Já vyšel z času. leč věčnosti clrci se doclrodit. : N|ladÝ poutník (str. 297)
Jak balvanr'. jež s hor se Ěítí : SkŤeky (str. 29)
Jak b!'ci trávy ostré šťar'ou zpití : Niké (str. 10)
Jak lodě pirátri v dál zahnan!'ch : oblaka v noci (str: 396)
Jak nroňe piíboj potlesk zní. r1'k bouňnÝ davu. : Potlesk (str. 16)
Jak orel rodn!.ch tvfch tatranskfch štítú : Za Milanern Št"fánik"* (str. 85)
Jak poclivně sípeš. když se r'J'léváš do mechu z Zraněnf pranren (str.. 299)
Jak rozrost Se Zatím život! Jakf.je tenrrr!' a lrust!.! : S nov;fm jarem (str. 301)
Jak slunce |itočíl Jak prožehuje lráj ten bezlistf! : Piedjar'í (str. l74)
Jak vánek poslední. zhaslého světla tŤíště : A. Chénier; Z .,Jambi,, - ll (str: 4lB)
Jak včela zmámená má duše do ka|icha : ]\íi|ostí tknutÝ (str. l9l)
Jak vinní. keŤ svúj hrozen nalitf a zajínén z Ženská pá.|o|,i,." (str. I7B)
Jak vítr v mrak nám stíny v nrozek bijí. : Dvě mask1'. 2 Hamlet (str- 23)
Jak zár-iv'1,. je ještě Írsměv listí spadlého. : Jak zái.iv!.... (str. 207)
Jak zelené Ťeky tekou strárrě. lrory a lesy. : Pozclrrí |éto (str. l4B)
Jde bouŤka ob|olrou z olova' nebe mrak jedinf čern!'. : Z zkosti (str. 286)
Jcle k večeru. a moie lesk i lesa stíny : Z cyklu: TecÍzraje čas..' 2 (str. l27)
Jde léto k zenitu a všecko zapaluje : Z cyklu: Teď zraje čas... 6 (str. I29)
Jde noc. má země! TváŤ svou jsi do tnry zavila : Ruce (str: 205)
Jdou clni: ne. plují. Jsou to světla v'fchvěje. : V posledníclr ]etních dnech 1 (str. 250)
Jdou hodin1'. má každá v ruce tich.yj' košíček. : Laskav!' podzim (str. l93)
Jdou. jdou bvtosti těclr, které miloval jsem. : Jdou. jdou utopenky... (str. l59)
Jc|u pěšinou tak asi kolem páté. : Sonety z letnílro splínu. l Na promenádě (str: 19)
Jdu po pěšině v polích. ve snech ztťacen' : Jistota (str' l09)
Jdu ulicí. Již sirí. veěer k zemi padá; : Dítěti-dědi-ci (srr. 82)
Je čas. kdy ocr'in hoňce fialovf kvete na lukách : Cas Proserpirrin (str: 375)
Je čas, kdy ticho prší s vysokého nebe : A mne nezrrá (str. 167)
Je doba z|oby. záští. podlosti a nenávisti. zrad : Exoriare aliquis... (str. 407)
Je dusná noc: l Z cyklu: Teď zraje čas... 4 (str. 12B)

Je hoiko ze všeho. Na všecko popela již lehly návěje. : Niké bezkŤídlá 6 (str. 230) 477

Íe clrvíle tajemná. pril mezi létem' zpola : Na kÍižovatce (str. 55)

Íe iar.ní den. : Krásná rovnováha (str' l43)

t. ]".o u voní lepkavá brázda. : Chvála mnicha (str. 246)
j"  i .uj in" jak nistroj  hudební a v svět le zpívá :  Hodiny stoupají. . .  (st l  2 l9)

Je moŤe dnes nrrtvo, žár : Letní slunovrat (str. l22)

Je novj' rněsíc jako zrno elektrické" : Novf měsíc (str: 146)

J" p.oii'"". však po trávníku ze|eném : Je prosinec... (str: l72)

J" pť.lno" prrisvitná a barvy mléčně bílé. : Je p&lnoc prrisvitná... (str. 373)

Je společnost tvá hodna tebe : .'Je Společnost tvá hodna tebe.. (str.404)

J" šť""t",-' ten. kdo moudrosti cvik rád si svojí, : A. Clrénien Je šéasten ten... (str.42I)

Je ticho, mamf světa hluk : PíseĎ prosinco\'á (str. 56)

Je ticho zc|e, senr zvenčí slabÝ vzdech jen slěží zavane" : V kryptě (str. 30B)

Je země celá teď jedin'. stúl, : Ticlr! podzim (str. l1l)

Je zenrě rozkopána, snad od koní. snad od vrahú' : Válečná (str. 2BB)

Je žití podstata jen dfm' : Podstata života (str. 27)

Je život obraz marnf; spíše : P.-J. Toulet. 4 (str. 436)

Jeden hoŤec.uje, : Soukromé neštěstí se zapovídá (str. 343)

Jedinf nesmírny/' démant tvrdf a mihavf : Zápasiště (str. 124)

Jen kov. sklo, kámen: jen co funkce je: : Clrvála majáku (str. l25)

Jen nenluv" bratÍe. s hrdlem rozdran;-.'nr! : G. Duhamel. Balada o člověku se zraněnÝm

krkem (str: 439)
Jen oni jsou ve|cí a prostí a krás!í. : Chvála žebrákú (str. 75)

Jen šedá lada. Vichr jimi letí : Ceská píseř (str. 35)

Jincle pes, když zuby ztratí, aspoĚ močí : Několik epigramú. 2 Psi a psi (str. 339)

]iž brzy žertva pohasne. dfrn nízko plazí se. : \ěštkyně (str. 254)

Již dávno se ztratily meze, smutnfmi porostlé kvítky, : PŤíjezd do Prahy (str.44)

Již den se chflí k večeru. uzrává hrozen : Již den se ch;ílí k večeru... (str. I82)

Již není léta. deště je splavil1'. : Již rrení léta... (str. 27B)

Již tmí se. červánek ledovf už brzy dodoutná' : Večemí (str.25B)

Již unikalas nrně v posledních dobách víc a víc : Již unikalas ntně'.. (str. 372)

Jsi nejvěrnější z všech náručí! : Clrr'ála hrobky (str. 270)

Jsi rovnf jako ten stŮl a zahnědl!'jako ta |ícha. : ClrváIa mlatu (str: 2B5)

Jsi strom do kosmu od věkťr do věkú štípen!' : Chvála země (str. 2B9)

Jsme tedy jenom .,spisovateli". : Dva epi$amy. I (str. 346)

Jsme všichni. 6 všiclrni do jednoho kola vpjati : Taneční (str. 274)

Jsou chodící pole a na nohy vztfčené lány : Chvála rodiček (str' I13)

Jsou moc|ré dálkl'cln". jak clráhy pro zápasy : Jsou modré dálky dnes... (str. lB3)

Jsou nohy tvé duclrovější : Clrvála tanečnice (str. 115)

Jsou slova. PíclrleclŮv jež dráždí sluch: : Potíže s hodnotami (str.319)

Jsou slz1.. kteÉ pláče nad bratrem brat : Slzy (str. 360)

Juranqon z tŤetíIro roku : P..J. Toulet. 2 (str. 435)

Juž nebe bílf šat svfij z par : PíseĎ svatodušní (str. lB)

Juž ztiš se! Z číše své dám ti dnes píti. ; Dialog (str. 14)

K své potiebě si' bratŤí, volte zákoutí. : Několik epigramŮ. 4 Epištola bratÍíIn
(str. 340)

Kamarádi z inokrí'čtvrtě, : Česká literární (str. 334)



478 Kdy obzor v mlze zlatotkané jemně splfvá, : Apoteíza (str. 34)
Kdys z věčnosti jsi lyšel a vtělil jsi se v čas av zem.: Vfchod i náwat (str.78)
Když duje mráz a vílr na nás naléhá, z Zimní (str. 277)
Když nejvíc jsi zahalen. jsi nejvíc zŤejmj. z Z bezčasí (slr. 2B7)
Kročeje moje l G. Keller. ..Kročeje moje.. (str. 443)
Lká palác" portuga|ské rokoko. : Kantika (str.392)
l\1á princezno, jež vyrostlas na d|ažbě čtvrti továmí" : Princezně z čtvrti tovární

(str. 105)
Máš deset očí. : .,Karel Čapek mezi detektivy.. (str. 327)
Měj dík za vítěznj blesk krisy. : Díky (str. 37l)
ll{ezi tmou a svitem : Mezi tmou a risvitem (str. 107)
Nlim zy květe símf, jak tě miluji: : Mim zy květe sírnf... (str. 165)
Nííů nežli bublina na v|ně oceánu, : Tvá nynější sláva (str' 3B4)
N{ládě svoje Serafínek : Chytrost žádné čáry (str. 402)
tr{ně hnusna byla podlá tlupa zprahlá. : Apostrofa mého kraje 4 (str. 60)
Mně je jak dítěti, jemuž se dásně sbírají. : Z cyk|l: Teď zraje čas... 5 (str. l2B)
Mně stesklo se po máku, chrpě. koukolu, : Mně stesklo se... (str. 175)
Mrak se sluncenr, déšt se sněhem. stín s jasem : Jaro v čechách (str. I3?1
Mrij zrak tak utvoiils, že mnohem víc než iiní : Muka zraku (str. 65)
My prot i  sobě stá] i  a b i l i  se: :  My prot i  sobe stá l i . . .  (str:20l)
Na chr,íli hudba za Ťekou se zasmála a pozdvihla : Hudba za iekou (str. l73)
Na loži |rorečnénr bdíš a nas|oucháš do noci: : Hvizd r' noci ístr. l5{i)
Na nějakém tom špatném verši, to ti odpoví : Několik epigramú., 3 Nepromokavf

(str. 339)
Na stráních hor a Iesú na pokraji : Večemí (str.24)
Na těžkém grošovém koni : Selskf svatÝ václav (str. 7l)
Na vrchu stojíš. tamhle, mezi dvěma buky, : Post&j tak chvíli (str. l50)
Nad města změé, nad chrám a zahrad zeď a ulic svár : Staré věže 

" 
b.á.,y (str. 306)

Nad městenr stojím _ vŤe pode mnou - kles noci sleduje. zdvih jitra. : PíseĎ jítÍní
(str. 67)

Nahnuté chrámy a věže podryté k pádu a pekelná vflreii: Až bude zorána púda...
(str. 206)

Nás oba pŤed zrozením osud prodal do moŤe kamení: : Básní ka záhuby (str.2l3)
Ne člověk. p|amen by|a jsi do nebe vytrysklf. z Zatíemi mrtv!.mi 31str. )ta;
Ne jako Jakub s Tebou, rovnf s rovnfm, z Zápas s andělem (str. 176)
Ne, nejsi věc: : Chvála stolu (str' 259)
Ne, ty v tomhle cirku nejsi august hloupej. : ."Ne. ty v tomhle cirku nejsi august hloupej,,

(str. 405)
Ne: tys lháň a podvodník a pokrytec. Život vylháváš. ty nežiješ. : Soud nad tebou i nade

mnou (str. 208)
Nejdffv je to kupka smetí, neiádu. : Dva epigramy. česká sláva (str. 349)
Nejen republiku. nejen sloupy, : ochrana tvorú na vymiení (str. 344)
Největší starostí za každé doby : Nejčeštější talent (str. 3l7)
Nežli Fausta napsat : V národě filologú (str. 330)
Nic svého už nevlastníš. : Chvála umírajícího (str. 242)
Noc vstala světú ze hlubin, ze země vzdech&. hrťrzy _ : Balada ze starého dramatu

( s t r . 2 2 l )
Novorozeně jsem. : Z plamenú zdviženf l (str. 364)

Ó da-1'. kter.é tvrdě oplácíte piísností : Nezjištěnf básník. ..o dámy. které tvrdě oplácíte 479
pŤísností.. (str. 44I)

Ó Du"aji stesku. 6 Dunaji v duše mé snění. : Improvizace (str. 237)

Ó ianku ztŤeštěnf, svět ke mně dí, ža|nf b|ázne" z Á zpívám. co zpívati nrusím

ís t r . 37B )
Ó ;"..... jerum. jerum. : Jeremiáda dr. Kramáňe nad modemím uměním českfm

(str. 325)
Ó kraji nrťtj. teď touha divná ve mně hárá : Apostrofa mého kraje 3 (str. 59)

o knísná byla. krásná-li : A. de Musset, Nad mrtvou (str. 433)

Ó neboj se. že nebesa prolomí času vztek; : P.-J. Toulet, 7 (str. 43B)
Ó Iroci. nad tebou schflenf., raněn1i závratí z Zak|inač (str. 245)

Ó plačte. leclřáčci. vy ptáci posvátní, : A. Chénier, Mladá Threnéanka (str.426)

o tvrdá nutnosti. otroctví ža|ná tíha, : A. Chénier. ,,o tvrdá nutnosti. otroctví žalná tílra..
ístr. 425)

Ó \',ersailles. s|oupoví a háje, : A. Chénier, Versailles (str.4ll)
obálka už o tom šeptá. : ZIutyJ' tisk (str. 329)
odešels v púli díla za pokvnem anděla, : Niké bezkňídlá 9 (str. 234)
Pad uštr'án vámi" z ruky v.Ysmeklo se varyto. : Nlrtv.y.. básník (str. 305)
Panrětlir'. biehu. buď. : P--J. Toulet, 3 (pozdější verze) (str- 436)
Pár huben;'ích vzorkŮ z Berlína : Josef Kodíček (str. 403)
Pastj'Íko mrtvfch let a snŮ. jež pásalas tam v ridolí. : PastfŤko mívfch let...

(str:  3 l  l )
Písečně pŤede nrnou stojíš, za tebou Kováry : Chvála starého pastjŤe (str. 263)
Plá slunce vedrem cirku písek žhavf, : V cirku (str. 12)
Plamen sv!.cl-r zrakú zastŤi si dlaní. : Saturnálie (str. 248)
PlášÍ bělavf. na očích skla. : Chvála lékaĚe (str.240)
Po vzruchu žízni| 1sem. mně líno bylo na pobŤeží. : Moňská vlaštovka (str. 13I)
Podzim již poboŤil klenutí žáru, léto jímž dusilo zemi, : Chvála agonu (str. 69)
Pojď' děvče. divok! jen tance let : Naposled! (str. 28)
Pokroky děláme veliké v rase. : Dva epigram1'- Uspěch1 v chovu dobytkáiskérn

ístr. 345)
Prokletá to zem! : Racionálnf chov běsŮ (str. 337)
PĚed Elysejskfm palácem vy trotoáry', : P.-J. Toulet. l (str. 435)
PŤerl lety ze zraku Tvého do nrne jiskra vyšlehla, : Reka olrně (str. 3B0)
Pňes zábracllí země pÍíliš : Á jseš jako člověk zmámenf ... (str. 186)
Rád s dělníky i Ťemeslníky na venku večer beseduji. : Večerní beseda (str. I19)
Ret v slináclr žlutfch. oko v krvi slité. : Dvě mask'v. I Aias (str. 22)
Rady a ňad1' postelí. : V horečce (str. 2l5)
S lešení spacl jsi. uprostíed díla. stavitel pŤespĚíliš smělf. : Niké bezkiíd|á 4 (str. 226)
Sárn. bez roclič&. krajanťr i pŤíbuznfch : A. Chénier. Sám, bez rodičli... (str.416)
Sem. do strže té. se trebe propac|lo. kdy nevím, : PŤístav troseěnf (str. 303)
Sem slunce bije v Útoku a žhaví zdivo zdrolené; : Niké bezkiídlá 7 (str. 230)
Slunce se s oblohy Iije v zlatistém dešti :' PŤedjaĚí (str. 359)
Slunce velké v mlhách juž se topí, : Sonet (str. 13)
Smál se to ďábel? \blal to brih? Tohos nezvěděla. : Za jednou mrtvou (str. 249)
Smích. jehož pŤipomíná spád : P.-J. Toulet. 3 (starší verze) (str.472)
Snrích oliv tvfch stŤíbŤitfch, dumu tvfch cypŤišfi : Jižní motiv (str. llB)



Smrt posud |ásku naši piedbíhá' : Za Detlevem von Liliencron (str. 49)
Statně léta tňi neb čtyŤi : Fr. S. Procházka. pŤíjmím Statečnf (str.400)
Strž démantného světla je nebe : A pr'ece (str. 164)
Světla lroňela kolem mne rozsvícená. : A slunce studené rikosem hledí... (str. 196)
Světlo prYišlo ,.holclovati.. Praze. l ,,Hold Světla Praze.. ístr. 323)
Sv. l'áclavskf bronz, ať mŮj, aé Myslbekú, : Dva epigramy. Bronz sv' r,ác|avsk!, (str: 34B)

!rnu. k radě mojí nebuď hluchj'. : Karlu E|gartu Sokolovi... (str. 320)
Sáteček hedvábnf po létech našel jsem. : Hedvábn!. šáteček (str. 267)
Sílenče. kter!'ses prostorem zpil, : Meteor (str. 406)
S|a noc; tma její jako černé víno zrá|a : PÍseĎ pŤedjitŤní (str. 54)
Ta stezka žalu nenrriže bft strmá dost, : Stezka žalu (str. 268)
Ta vúně, která z kraje smalt1'tvojí : Řecké váze (str: ll)
Ta[ [1;iic|:5, pozdvihlf šat, jak šla bys po popelu, z Za tíemi mrtvfmi l (str. 2l7)
Tak. pŤíteli, je ke mně Phoebus milostir'j'. : A. Chénier, ,,Tak, pŤíteli, je ke mně Phoebus

milostir.j" (str. 428)
Tančilas pňede mnou a zpíva|as' já :.:rnámenf : Plamen (str. 163)
Tec[ čas se v toku obrací, vňe r.lině jako propast tmy ; Teď čas se v toku obrací...

(str. lB0)
Teď chvíle je. kdy všecko nručí: : Leč nejvíc mučí kŤídel pahfly... (str, lBB)
Teď léto odchází a za tebou zrak obrací. : Teď léto odcházi...'íitr. tsrt
Teď měsíc studenf a sin.i. : Teď nrěsíc studenÝ (str. 168)
Teď noci temné jsou a bez konce; : Novoluní (str: 10l)
Teď opĚen jsa d rského sloupu o profil. : Z cyklu: Teď zraje čas... I (str: 126)
Teď prameny se pohnuly' co v země hlubinách : Hodina po púlnoci (sir 2B2) 

,

Teď pied chvilinkou slunce zapadlo : A noc je zde (str. 9b)
Teď s rriže plátek sprchl poslední : Kalnf den (str. l57)
Teď zraje čas a dává rnilostí, : Z cyk|u: Teď zraje čas... 3 (str. l27)
Těch strání s révou. co teče až do ulic : Starému městu z mého mládí (str.29l)
Ten dŮm' kde zenrÍelas. je rozboien : Jak za tebou? (str. 300)
Ten pocel, jejž jsem v rakvi vdech Ti na čelo, : Iltodlitba (str. 387)
Ten prsten, co se ti s prstu smek, : Prstí'nek (str. 273)
Ten pytel zmyá pr| se pŤece životem: : Nápis na Národ (str. 32l)
Ten štasten, Fanny' snrrtelník. jenž s tebou dfše. : A. Chéniea Fanny (str. 4I4)
Ticho. ticho. ticho vytŤeštěné. : Dojenr z ticha (str' l87)
Tiše. tiše! Pravda. stŤí|elo se: : Košritv (str. 33B)
Tma z dolin valí se a zoufale v ní tonou .o.ny. ,,Pohled vzhúru (str. 29B)
Tnrou zrádn;y,.ch cest se |>rodě v mládí. plném sporri. z Bez názvu (str. 42)
To bylo v PaŤíži as v clubnu. Já byl mlád. lroch skoro. Nebenr rozlrozenv : Niké bezkiíd-

lá l  (str .  223l
Tir kárnen do tvé namíienf lrlavy, : Antická tragédie (str.2l)
Tb krajina v poloháclr duše vysokfch. : Krajina ve v1sokf'ch polohách duše (str: l79)
To mys je v duši tvé. on vbíhá nejdá| ve vln svár : De proíunclis clamavi... jstr. l94)
To na l\íontmartru bylo. snad kdesi v nIe Pigalle. : Nikj bezkÍíd|á 3 (str. 225)
To rozžíznění. jež kffc|el mí'clr van v tobě nítí. : HovoŤí andě| (str. l9i)
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