
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.
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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.
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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




