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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.
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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.
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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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