
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.




