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Jednání pnvní

SÍŇ

. Vgs.toupí^ GYGEs d KANDÁUrns, kterg si pfipínd meč. rgo.a's
ho ndsleduje s diadémem.

THOAS:

KANDÁULES:
THOAS:

KANDAULES:
THOAS:
KANDAULES:

THOAS
GYGES:
KANDAULES:

Ó pane, bez hrrizy
se vínku toho nilrdy nedotknu
a za rukojeé meč ten nejal jsem,
jímž všichni Heraklovci mávali.
Však na tvé nové skvosty pohlížím
jak na věc každou, jež se leskne, plá
a kterou má, kdo ji mriž zaplatit.
Ne na Hefaista je mi vzpomínat,
zbroj kter Achillovi božskému
byl ukul, a to v témže plameni,
v němž Zev v hromn1i zoceluje klÍn,
též na Thetidu ne, jež dcerám sv m
korálrl, perel dala nalovit,
by nechybělo jemu na zdobě:
vždyé muže pňece znám, jenž dodal meč,
i toho, kter1f sepjal diadém!
Nuž, Gyge?

Věrnost, ze mne hovoŤí,
a jsem-li směl, to, pane' pro tě jen!
A věŤ mi: všichni tisícové těch,
kdož sem se valí, byé se strojili
v šat lepší, lépe jedl i  Léž - jak já,
jsou pošetilí nebo zbožní pŤec.
Tvá hlava a ta obruč zde je jim,
věŤ sluze svému, celku dvojí pril
a stejně rámě tvé a tento meč.
Tak sm1išlí všichni?

Tak, pÍi hlavě mé!
Pak dél tak nesmí bft. Je odnes hned
a čiri, jak kázal jsem.
(odchdzí se stargmi šperkg).

Tys ranil ho!
VÍm, ale rci, jak bych moh změnit to?
Je pravda, co tu děl. Zde platí král
jen svojí korunou a koruna
jen rezem sv1im' Ji drhnout chtít, je zle,
čím čistší, o to lehčÍ na váze.
Než jaká rada, když jsi zapomněl
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KANDAULES:

THOAS
KANDAULES;

THOAS:
KANDAULES:
THOAS:

Dnes uvidíš, co-umí Lydie! _

.Vgak yím, vy Řekové, byé pokorni,
když jinak nelze vám, zavile jen
jho nesete, s posměchem k pán m svÝm.
Též nesnadno se dá 

"os 
,.y''a|é"t,

co nezlepšíte hned: byé věnec jen

!o. byl' jejž pňidáte, vše jedno je,
jej vtisknete, a vaše trnea je voc!
(poddud mu diadém).
pej novf diadém! Co po tom mi?
Ci také v meči snad ses omÝlil?
Pňi Heraklovi, jehož svátek dnes!
Což, Thoase, dětiníš pŤed časem?
Já myslil -

Co?
od pěti století

kral žádn;i jinak ku hrám nepÍišel,
jež mohutnf tvrij pŤedek založil,
a když jsi posledně se pokusil
zatlačiL staré zvyky poivátné,
Iid užasle a zděš-en-kolem stál
a reptal jako nikdy!.

že zap amato,,"t i,.l. 1do,1Ť'ť;,
se polepšit?

KANDAULES:



270 se jednou už, neb nesnesl jsi déi
jen sin,osty rodn;fmi se bi;fskati
a platit jako mince ražené,
jichž nikdo neváží, a svat;ich soch,
jež stojl ve v;Íklencích chrámov;ich,
sdíleti mrzkou nedotknutelnost:
pňec nelze obrátit?

TIIoAS (píichdzí s nougmi šperkg).
KÁNDAULES: |aA dobie je!

(Vsadí, si na hlauu diadém:)
Ten sedí teď! A co mé království
v hor propastech a moŤské hlubině
má perel všech a vzácn;fch klenotri,
ni víc ni míĎ, je jich zde spojeno:
než kam, jenž u nás nenalézá se,
byé sebekrásnější, je vyloučen'
však pro ten ovšem místo nechal jsem,
jenž teprv za sto let se objeví.
Teď rozumiš? (Ke Gggoui.) Ten druh;1i hoclí
pro obŤí hlavu, vaši sochaňi
jak mému pŤedku pňikládají ji,
když v koŽi lví a s hrubou palicí
se studně omšeného okraje
vám děti děsiti má pomáhat.

(opdsd se mečem.)
Ten meč je lehčí sic' než star;í byl,
však zato, tĎeba-li, jím mávat lze,
a nejen venku, v širé krajině
kde skalami se biji giganti,
(ugtahne meč a mdud jim)
i v lidsky rizkém prostoru, jak zde!
Tož, Thoase, ušeLŤ si tňetí Ťeč,
dnes druhou vyslech jsem!

však] pane, víš: ,'. -l"dyl.ťJ"ff;Ť,'"''
v nichž změna časri pŤihlašuje se,
ji staré kosti cítí nejprve! (odejcle.)
odchází v hoňi'

KANDÁULES' ovšem, nerad je '
že nyní první hrom mne zasáhne,
a tím je zce|a jist;i' leč jestli
mne dŤíve ještě země nezhltne,
neb sám se neobjeví Minotaur! -
Jsou tací už, než proto nevaž jich
jen lehlro snad. Však pňi hrách ještě dnes
je uvidíš!

GYGES: A s nimi dychtím hrát.
KANDAULES' Jak, Gyge?
GYGES: o to, pane, prosím tě!
KANDAULES: I.{e, ne, ne' po mém boku sedět máš,

by každf uviděl, jak tebe ctím
a jak chci, aby jiní ctili tě.
Nuž ctíšJi, jistě neodmítneš mne.
Co žádáš, nevíš sám. Znáš Lydány?
Vy Řekové jste chytr1i lid, vy pŤíst
necháte jiné, sami tkáte jen.
Síé z toho je, v níž nepatŤí ni nit
vám samotn1fm a jež pŤec vaše je!
Jak lehce by se zatáhla a jak
svět cel rychle byl by polapen,
jen rybáŤ míti rámě silnější,
jež má jí vlásti. Tu však vězí to!
Nám nervy z těla žádn;Ím uměním
se svinout nedají, i t,váŤíme
se slepějšími, nežli vskutku jsme,
a pro zábavu vlastní vlezem tam:
pak mal1ii škub, a zase volni jsme.
Ty hry též slavíme.

Ba zaj isté!
Tak mezi sebou ! S lonem zápasí
tu Dor, a vmísí.li se posléze
i Boiot mezi ně už dokonce,
sám Ares, myslíte, že pňihlíží
a s hrrizou pamatuje každ;i ráz.
A i[dybys, Gyg., všech tam dobyl cen,
tě varovati piece musil bych,

GYGES:
KANDAUI ,ES:

GYGES:

KANDAULES :

THOAS:

CYGFJS :



že měsíc sám ku zemi pÍitáhla,
o prstenu jsem ale.neslyšel
až posud. odkud jej máš?

Z hrobu je,
já nalezl jej v hrobce thessalské.
Do hrobu vloupal ses, jej znesvětil?
Ne, králi, ne, já otevŤen1f jej
už nalezl. Já do něj vlezl jen,
bych pňed vrahy se skryl, jiŽ v pňemoci
mne v patách stihali a štvali mne,
když pudem dobrodružství puzen jsa,
jsem posledně probihal horami.
Tam popelnice byly skáceny
a stŤepy promíseny ležely,
a v žlutavém paprsku západu,
jenž trhlinami zdiva pronikal,
jsem viděl bled;i mráček prachu plout,
jenž vznes se tu jak zbytek poslední
těl mrtv1fch a tak divně dojal mne,
že abych sobě podobné, snad i
své praotce, bezděky nevd1ichal,
jsem nadlouho dech v hrudi utajil.
A vrazi?

Stopu moji ztratili,
jak zdálo se, neb v dálce větší vždy
jich hlasy znikaly, a soudil jsem,
že už jsem v bezpečÍ, ač nevyšel
jsem posud ze skr še. Když tedy tak
jsem na kolenou schoulen dŤepěl zde,
tu prsten ten jsem náhle uviděl,
jenŽ z pust1ich ssutin hromady
tak na mne kamenem sv1fm jiskŤil se,
jak živ1i byl by' hadí ostr1f zrak
mi pÍipomínaje. Jej zvedl jsem,
a popel s něho odfouknuv, jsem děl:
,,Kdo měl tě na prstě už setlelém?..
A abych zíel, zda byl to muž, jej dal
jsem na prst si. Však sotva stalo se,
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GYGES:

KANDAULES:

GYGES:

zde bys ni o poslednl nebil se.
Neb krvavo a divo bÝvá tu.
však kdybys, Řek 

" 
.il.. Áť.;, se jen

ucházel o větvičku topolu,
jak dnes jich všude stelou tisíce:
sv m životem bys ani nevyváz.
Teď tedy mám tvé ano, odpirat
mi dél je nemrižeš!

Tak chápeš to?
Pak mlčet musím!

Pane, nepÍišel
jsem prosit jen!
(Vgndd prsten.) Jej vezmi! Královsk;|l
to prsten je! Zňíš naů, nic neshledáš
a žasneš, tobě že jej nabízím,
a vezmeš jej' jak od dítěte květ,
bys nezranil jen srdce prostotu,
jež dává jej,  ne že t i  líbí se.
Je nepatrn a prostli, opravdu,
a pňec za ce|é svoje království
jej nekoupíš a s celou mocí svou
jej neuloupíš tomu, kdo jej má,
sám nechceJi jej dobrovolně dát,.
Takmáš-li jej, (se znamenímí a posung)

že kov se dostane
sem kupňedu, je to jen pouh1;i skvost,
ba snad ni ten, však otočíš-li jej
tak dokola, že temně červenf
ten kámen kol sebe m ž bl1fskati,
jsi náhle neviditeln1|' a jdeš
jak bozi v oblaku pňes cel svět.
Jím tedy nezhrdej, neb znova věz:
to prsten královsk1il, a vyhlédal
jsem dlouho tento den, bych ti jej dal,
ty jedinj' jsi, kdo jej nosit smí!

I(ANDAULEs: I k nám o věcech nesl;fchanj,ch zvěst
se donesla, o ženě mluvila,
jež slula Medea a kouzlila,

GYGES:

KANDAULES:
GYGES:

KANDAULES:
GYGtrS:



vtotn zvenčí kÍik zrrí: ,'Strij, zde musi bft!
Hrob vidíš tu? Sern, druzi ,  rychle sem,
už máme ho!..  a t lupa pňiběhla.
Já však bych ubit nebyl bezbranně
jak zvíÍe, které ve sluj veštvali,
jsem vyskočil a mečem mávaje
jim naproti hned jsem se vyňítil.
Už slunce bylo blízké západu
a planulo jak svíce, která má
hned uhasnout, dvakráte jasněji.
Však oni, jak jim jedinfm by noc
už nastala, se hnali kolem mne
a klnouce hrob obstupovali.
Pak bedlivě jej prohlédli, a když
mne nenašli, ,,Co z Loho,,, smáli se,
,,nic neměI, leda vzdorné oko své,
jež drz;fm pohledem nás dráždilo,
a to mu někdo jinf zhasí už...
A znova, ale zvolna, mrzutě,
ba slídivě a v tváŤ mi civíce
šli kolem mne a neviděli zas!
Tu myslil j.i -

Na prsten? Ještě ne!
Že někter1i br1h divem spasil mne,
já věňil jsem, a na kolena pad
a k neviditelnému talr jsem děl:
,,Kdo jsi' já nevim, neodhalÍš-li
mi tedy svoji tváŤ, tvé posvátné
ti zvíŤe obětovat nemohu.
Než na znamení, že ti vděčnf jsem
a odvahy mám dost, já podám ti
nejdivějšího z těchto lupičri,
to pŤísahám, buď sebetěžší to...
Za nimi spěchal jsem a vmísil se
v jich hromadu, a hrriza pojala
mě ze mne samého, jak nejenže
mě nezŤeli, však k sobě skrze mne
i mluvili, jak byl bych pouhli vzduch,

ba chléb i víno podávali si.
Mrij zrak se zastŤel, těkaje pak pad
na kámen prstenu, jenž červeně
a pňíkŤe sršel na mne z ruky mé
a tryskaje a PerlY metaje
a tŤepě je se oku podobal,
jež láme věčně v krev, co věčně vňe.
Jej otočil jsem, takňka z obrany
a z rizkosti, neb všecky perly ty
se bl1iskaly, jak hvězdy byly by'
mně bylo pak, ve věčn1i světla zdroj -
jak pňimo }rel bych a jak slepnul bych
z nesmírna jeho, z harmonie sfér
jak ohluchnuli všichni lidé prf'
Tu však mne někdo silně uchopil
a ,,Co je to? Aj, kdoPak schoval ho?
Ten vtip se poved!.. znělo kolem mne.
Hned pěstí deset na krk sápalo
se mi a deset za šat rvalo mne'
a nejtupější kdyby nezbyla
pro prsten, byl bych bídně zahynul.
Všali náhle kŤik: ,,Aj, vždyé on není chud,
to dobr;i lov, tu rYzi zlato, hle,
i drahokam též tu, sem S nimi hned!.. .._

než tymže dechem znělo také už:

,,Bťlh, b h! B h jak$s nrezi námi je!. .
a všichni u nohou mi leželi.

I(ANDAULES. Jak za prsten tě trhali, jej zas
tím stočili a zhrozili se pak,
když znizel jsi jak obraz oblačn;.f.

GYGES: Tak tomu bylo. otočil jsem jim,
t,eď do tajemství jeho zasvěcen,
zas pyšně, odvážně a tak jsem vzkŤik:

,,B h, br1h, a každf za něj odpylrá!..
Pak na ně vrh jsem se, a zděšeni,
jak v rukou hromovy bych měl teď kltn
a tisic novych smrtí po boku,
k ritěku stěží sílv sebrali.

2t6
27.!

KANDAULES:
GYGES:



Než já jsem honil je, jak zastávat
bych Erinyí službu nynÍ měl,
a ani jedinf mi neušel!
Pak chtěl jsem nazpět k hrobu s prstenem,
však ačkoli jsem poznamenal si
mrtv1fmi těly cestu, navečer
ni zjitra nalézti se nenechal -
a pňes mou vťrli prsten zristal mym.
To poklad jako žádnJ'!KANDAULES:

GYGES:

KráIovsk1f
KANDAULEs: Až po boji!
GYGES:

víš také pak, strom ze všech nejhustšÍ
že sadu našeho jsem zvolila.
Že nejhustší? Mr1ž bj,t! Však určitě
ten, kter;f pŤi zdi rostl nejblíže.
Nejhustší ze všech byl! Mne pojala
až hrrlza, opustit tak zlatjl den
a v temnotě pňec dále šplhati.
Proč dělala js i  to?

Ne Olympu
že o pár stop jsem pňiblížiti se
snad dychtila! To pňenechala jsem
slavíku, kter;i nad hlavou mi pěl.
Já chtěla * _ Nesměj se mi! Kolébky
nemohu zapomnít a nahoŤe
jsem pohoupati chtěla se.

Jen to?
A vedle toho, však jen vedlejškem.
docela vedlejškem, téŽ pátrati
jsem chtěla trochu, ráda věděla
bych dávno už, zda moňe objímá,
jak temn1f Karna vždycky vypráví,
ten sad náš.

MoŤe!
Ty snad viš to llp?

Což zdes je někdy hučet slyšela
a moňeJi je klidné jako ty?
Dál nechci tázat se, neb vím, že už
to neuděláš. Měkce nepadla
tak posud žádná dívka jako ty,
ni tak se nelekla!

Ba, po ridech
div veta nebylo!

Však nechtÍt jen,
a neupadla bych, neb silnějšÍ
byl kmen tu nablízku a vstoupit naĎ
jsem nechtěla, by slabá mláďata,
jež bezperá už kŤídla zvedala,
se nevyplašila!

NeŤek jsem?
prsten! Králi, vezmi jej!

Jej od onoho dne

RHODOPE :

HERO :

RHODOPE:
HERO:

RHODOPE:
HERO:

LESB IA :
HERO:
LESBIA:

RHODOPE:

LESBIA:

HERO:

jsem nevzal už a nikdy nevezmu!
Což na dňÍvt jsi tolik lakom1f?
Mně lesa tŤeba není k hranici.
strom jeden dostačí, a rameni
věŤ tomu, že i ten ti ušetÍí!

KANDAULEs' Dej ! Zkusím jej !
GYGES: A já se pňistrojím!

(Oba odejdou,)

KoMNATA KRÁLoVNINA

Vgstoupí RHoDoPE se sugmi služebnícemi, mezi nírní LnssIe
A  HERO.

RHoDoPE: Teď těšte se, mé dívky, dneska je
vám pŤáno to. Jak kárat musÍm to,
když i jen nasloucháte v jiné dny,
jak tvrdě Hero včera byla bych,
když na strom vlezla, vypeskovala,
jí k trestu kdyby větev s nÍ se hned,
ač lehka je, nebyla zlomila,
pro tolik zvědavosti slába pŤec _
o kráIovno, to když jsi viděla,HERO:



Doposud zristat mohu a tak lež
ti dokázat.

Však nerrděláš to.
(rgchte ustoupí):
Buď zdráva, Rhodope! -Však _ víš, kdo jseni?
Král kolri, strážce herem hraničn;ich,
jenž lokty sic, však meče neměŤí,
a vinen, dvanáct skutkťr Herakla
že dávno není pŤekonáno už
dvaceti čtyňmi, a to většími.
A nevěňíšJi, ptej se Alkaia,
že neznáš ho? Já Léž až do dneška!
A víš, jak lidi dělám šéastn;fmi?
Pr;f ňeknu: Chlapče, pojď! Zde jádro je'
to zastrč do země a polívej
to místo vodou' čiri talr ze dne den,
a budiŽ ujištěn, až zšedivíš,
že tňešně pojíš za svou námahu,
zda sladké nebo hoŤké, uzŤíš pak!
A zárukou je Agron, dťrstojnj'
druh stejně drlstojného Alkaia,
vším rovn1i mu, jen bíl1im vousem ne.
Jsi rozveselen dnes!

Neb tŤebas AllraiosJsŤJ:i''Lxť''
hned vzbouŤí, jakmile se odvážím
se pňed ním zjevit jako pňed tebou,
to jest na hlavě nov diadém:
mě Agron oclrrání, a zavázaí
se mám mu jenom v dik, Ó užasneš,
jak mírně Se mnou naložÍ, že skvost
už nezměním a nosit budu meč,
jejž vytáhnout už sílu vyčerpá!
Však odkud víš to jen?

Ne od špeha,
míĎ ještě od zrádného pňítele:
vím od nich sam1ich to, z jich vlastních sb.

279278 LESII IA:

RHODOPE:

I.IERO:
RHODOPE:

I I ERO :
RHODOPE:

LESB IA :
RHODOPE:

HERO :

RHODOPE:

H E N O :

Tak tomu je?
Pňec ale vzletěla * t'ož naposled.
bys rrespadla, pňec zacliytilas se.
Jak chcete, z lobte se, den dneska je,
v nějž otevírá vám se rizk;f drim,
vše tropte, dívejte se dosyta'
A co ty?

Na mne neohlížej se !
Co volno vám, jen nezakázáno
je mnč, b;it vzorem vám dnes nemolru.
Iož znova neclrceš vidět slavnosti?
Bych nerušila tvoje veselí! -
Mrav u nás není takov1Í, a tnně
by bylo, bez hladu jak jísti bych,
plt měla bez žizné. Též zd'á se mi,
náš zprisob lepší Že je vaše}ro,
neb bez děsu se nenavracíte
z Lěch slavností, jež tak vás lálraly,
a nejmi lejší je mi, nejhlouběj
jež ciLi jej a nejde po druhé.
To vám však k hanbě nebudiž. Ó ne.
mě těší jen, že moje Lesbia,
jež u vás vzrost la, cítí jako já.
Dnes odpustíš mi pi'ece - --

Copak jen?
Co orlpustit ti mám? Chceš také tam?
Tu chválu tak moc' vziL zpět,! Zato teď
se stydí svého lidu dcerou b;ft,
a bez drivodu. Neb co sarrra jsem?
Jdi' jdi a pověz mi, kdo zvi|ézil!
I mlad;.i Gyges bude zápasit,
jenž má ten krásnf hlas.

Jaliže, ty znáš
už jeho hlas?

To ano, nic však víc.
Dnes uvidíme ho, i ona, věň,
jde proto jen, že objevi se on!

LESB IA :

HERO :
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Mé otázce se posmíváš.
Ne, ne!

Já vážně mluvim teď! Stál pŤi tom jsem,
jak nehty ve st l zar]Ívajíce
a ostr]Ím zubem vlastní hryznouce
si ret, jak cizí maso bylo by'
si pŤísahali to, a pŤisaze
té jistě dostojí. Soud boží to
má v jakéms smyslu b1ft, neb ritočí
z nich jeden na mne' druhf brání zas,
a Diké, mrižeJi, neché rozhodne.
Tys tedy naslouchal? To nevěiÍm.
Když někde jsem, kde nečekají mne,
hluk zprisobím, by toho všímli si
a nemluvili to, co nemám znát.
A ty _ _ D0, ne, tak král si nevede!
Ne, jistě ne! - Však neuhodneš to!
Zňíš prsten ten? Jak asi ceníš jej?
Vždyé nevím ni, od koho pochází.
Od Gyga!

Bude k neocenění
ti užitečn;f pak.

Už je. Však proč,
to netušíš. Tož věz a žasni hned:
neviditelnfm činí každého,
kdo nosí jej.

Jak, neviditelnÝm?
Já právě nyní jsem to vyzLoušel.
Ne, Hero, šplhat už! To ptáci jen
se v listí skrfvají!

Má Lesbie!
ProcházÍm dveÍmi všemi, závora
ni klÍč mne nezdrží.

Jak strašné to!
Pro každého, kdo zlf.

Ne, mnohem víc,
kdo dobr , pro toho. (K Lesbii.) Rci, poklidně
zda d1ichat mrižeš ještě, nesžehne

tě stud teď, kdy to víš? Hned zahoď jej
v proud, pane, nejhlubší! Vic komu je
než lidská síla souzeno, ten hned
se polobohem narodí! Dej sem!
Řit<a;.i u nás, věci, které svět
roztňíštit mohou' na zemi tu tam
že skryty jsou. Z dob pochodí' kdy bťrh
a člověk spolu ještě chodili
a lásky zástavy si měnili.
Ten prsten z nich! Kdo vi, čí na ruku
jej dala bohyně, čí svazek on
kdys zpečetil! Což není hrozno ti
si pŤisvojiti její temn1f dar
a její pomstu na se pňivolat?
Já trnu už, jak vidím jej! Dej sem!
Za jedno jen! Když jako královna
se pňi hrách objevíš.

Z odlehlÝch hranic {il|#"l}i:ťj
jsi pŤived si a věděl, jaká je.
Též kdys tě blažilo, že otecké
jen oko pňed tv1im na mně prodlelo
a nikdo už mne neuvidí pak.
UŽ promiů! Myslím jen,. že drahokam,
jenž ukryt je _

_ neláká lupiče!
Už dosti! Na tvé ne jsem zvyklf už!
Ať čerstv1f vítr všude pozvedá
závoje: ty sv j pevně držíš si.

(Hudba.)
Už prrivod! Chyběti tu nesmí král.
A spiklenci? Dnes věru líto mi,
že s tebou nesmím jít.

Dik za to ti!
Však neboj se. Je postaráno uŽ.
Než jistě?

Jistě. Ne, že bojím se,
však trestat musil bych, a nerad to.

2E1
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Je pňíliš krátkf život, aby jen
i smrt si v něm moh člověk zasloužit,
a proto nerad k ní bych odsoudil! (odejde,)
Ted jděte vy!

Zristanu' královno!
Ne! Tobě chriva nevěstila pňec,
že muže tváň smrt pro tě znamená.
(Lesbia, Hero a ostatní odejdou.)
Snít žádná nezná zde. I nejlepší
je obětí, mně co jen radostí! (odejde.)

měclr hada tolro, jenž měl na sto lrlav,
a podobné, co mriž vás poděsit,.
Ty neposloucháš mne !

Ba pňec.
Ba ne,

jsi roztržit a šilháš po dívkácli,
tou stranou' Zpozorovaly to, hleď,
ta malá škádlí velkou! Ty se rdíš?
Fuj, styď se pŤec!

l,[ám žízeů, pane rnrij!
Že žize ? To je jinÓ. I(do jali ty
se bi je, na doušek pak právo má,
a tňebas bez práva, já pi ju též.

(Kgne sluhoui.)
Sem s ním pojď!

(Stuha pííndší pohdr uína,)
(ulije několik ltapek na zem):

I(oňen nejprv! Větev pak!
(Pije a chce podat pohdr Gggoui.
Ten hledí ušak zase k balkonu. )
Ha! - Černé nebo hnědé? oLázka
to  je !  -

O pane!
Víno chutnalo?

Já nepi l .
To víš? Napornenouti

se tedy dej, že žizniv jsi, a pij!
Já za to ručím t i ,  že posečká,
až venku budeš mít. co mr'rčí tě.
(pije):
To chladí!

Že|, tvá hvězda zapaclá!
(Děučata se uzdalují, ale ještě je je uiděti.)
Však byl už čas. Jen rozhlédni se pŤec!
Už točí se, jakoby kol thyrsu,
jenž znenadání z pridy vystÍeliv
než šíp rychleji stotrpá k nebesťrnr
a miliony hrozn odtud dští.
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voLNÉ PROSTRANSTVÍ

Mnolto /itiu. xnÁl t.ta trŮně. L'ESBIA' wrtao atcl. po straně na
balkoně. Hrg jsott prduě skončeng, Všeobecng pohgb a tŤídění se
do skupin. Zapasníci, boiouníci pěstnti, uazatajoué atd, se pozuolna
objeuují, ušichni ouěnčeni topolouymi uětuemi. Podaud se uíno,
Irudba zazní, slaunost počínd,

L I D : Zdar, Gyge, zdar!
I{ANDAULES (hledě do pozadí): V házenÍ diskem též?

A po tňetí? To zaz|iL bych mu měl!
Tu na mé lidi pranic nezbude.
(Sestoupí s trŮnu a krači GYGovI naproti, jejž lid
stdle ještě idsauě zdrauí a pŤed nim ustupuje.)
Jsi skromny, opravdu. Víc nebereš,
než co tu je.

Dnes, pane, bojuju
co Řek, ne Gyges.

Tím hriŤ pro nás je,
jestliže ty jsi nové pravidlo!
Tu tŤeba je, by vyhledaly se
pradávné kože dračí, vycpaly
ty, které od Herakla ještě prjl
tli kdesi v temn1fch lroutech chrámov clr,
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I iANDAULES

GYGES:
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Ty věňíš? PÍed tím blbj'm dítětem
jsi zahoŤel a teď - - Ha! Dost i ,  dost,
dél nechci pŤed tebou se nadymat,
jak jsem tak dlouho tlachem činil už:
ty spatŤíš ji!

J i !
Ještě v tuto noc!

Mně svědka tňeba, blázen marniv;i
že nejsem, jenž se obelhává sám,
když ženu mní že líbá nejkrasší,
a k tomu volím tě'

Ó nikdy ne!
Jen uvaž _ Muži to už potupou,
však ženě, a to ženě, jako ta,
jež za dne i  _

Vždyé nikdy nemriže
to zvědět! Na prsten což zapomněls?
A šéasten budu teprve, tvťrj ret
až Íekne mi, že jím jsem. Sebe taž
se sama jen, zda korunu bys chtěl,
ji kdybys pouze ve tmě nosit směl!
S ní tedy tak se vede mi ! Je Žen
královnou, než já ji mám, moŤe jak
má perly, bohatství mé netuší
z vás nikdo, jednou pak až po všem je,
mně na hrob pŤitel nemriž napsat to
a žebrák ležím mezi žebráky.
Už neodporuj mi a prsten vem!
(Poddud jej Gggouí, ten jej ušak neuezme,)
Noc jde, hned komnatu ti ukážu,
a jak zňíš, s nÍ že do nl vstupuju,
nás následuj !
(Uchopi Ggga za ruku a uleče jej s sebou.)

od tebe žádám to!
A nejsi dlužen to své Lesbii?
Snad ona naposledy zviLězi|

(Oba odejdou.)

286284 Je vino pro tvory jen kňidlaté,
ne svět, v němž kulhají a plazí se!
Těm hlavu mate! StaŤec tento zde
hned hotov byl by sednout na tygra
a svadlé spánky ověnčiti si
jak Dionys, když táhnul ku Gangu!
Však právě tak mám rád to! - Krásná je?
Zda krásné, nevím, co se líbí mně.
Rci klidně ano. Zrak jak uhel je,
jenž doutná jen, však v slabém dechu už
hned jiskry vrhá, pŤitom barev hra,
že nevíš, hněd$Ji či čern;.i je,
a pak, jak tato věčná měnlivost
by každou kapkou krve proběhla,
ta stňÍda studu, tiché žádosti,
že rdění její jak nic svridné je.
Ty dokonals, co vítr započal:
on nazved závoj, tys jej odhrnul.
To neučinil jsem, bys pňed ní klek.
Ne' ijn pňed obraz tě kdybych ved,
ten, jakkoli je také líbezn1f,
jak skvrnu ze ztakl bys vytŤel si,
jež zrcadlo t i  zkal i la!

Že Lak?
Zajisté! Však strij! Nechval pokladu,
jejž nelze ukázat! Smich sklidíš jen,
kdo věŤí v perly v ruce sevňené!
J á !

Pouh;Í stín, jejž vrhá Rhodope
ve svitu luny _ Usmíváš se! Pij!
Já nesmál se.

Měls tedy! Kdože tak
se chlubit nemriže? Ty mluvil-li
bys ke mně tak, já Ťek bych: Ukaž ji *
a j inak mlč.

Já věňím ti.
Ej co!

ne uchu, zraku jenom věŤit máš.
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287288 Jednríní dnuhé

SÍŇ

jitro. Vgstoupí rHoes.

Chci, musím ještě jednou mluvit s nírrt,
co slyšeti mi bylo v tuto noc!
Bych naslouchal, jsem jistě nevyšel,
však obtížen se vracÍm, jak bych byl
sluch nejkrvavějšího tyrana
a sotva nazpět k pánu troufal si.
Vzbouť'ení' Blízkf pňepad nepňátel,
ba nová voiba krále! MoŽno to?!
Však ticho! Nejsou kroky to? Jen čÍ?
Kdo vstává to se starci pŤed jitrem?
Aj '  mlady Gyges! Kdybys věděl to,
co já vím, sehnut ty bys nekráčel. (Ustoupí.)
(ustoupí): Už zas jsem zde! Co chci zdestále jen?
Však venku stání nemám. Vrině kás
ve vzduchu leží, dusná, omamná,
jak všecky květy by se rozpukly,
by l id i  zdusi ly, jak země též,
by sebe samu vydychovala.
(ugstoupi kupŤedu):
Už čil}i' Karno? Promiů, m1flil jsem
se, pane! Posud nejs i  v postel i?
Spat jistě nedává ti ctižádost?
C[ižádost!

Tolik věncú získal pŤec
js i  zde *

- že vavŤín pŤede mnou už bát
se nemusí! Chtěl jsem jen ukázat,
že m:iaže kosti mít i morek v nich
i ten, kdo netrhá strun citery,
jak tkne se jich. To každ1i nyní ví,
kdo o tom posud pochYboval snad,
a tak je dobňe.

Nuž, proč nespíš pak?
Aj, pročpak nepiješ?

Či vstal jsi snad
už zase,|.

Spal- l i  jsem už: zaj isté!
To právě znal bych rád! Neb slyšel-li,
co já jsem slyšel - - Ne, ne, to snad ne!
(Zuolna odchdrí.)
Spí posud. Kdo by ji směl probudit!
To slavík smí, jenž ve snu napolo
teď sladkou svoji píseri začíná,
to sml on jde! Co o mně myslí si?
(ugstoupi): Bdí, pňec však tváňl se, jak spala
ry, cyger Už? _ Čt iesta Ťíci mám?
Však ne, mám slovo tvé!

Zde prsten jest!
To vic mi ňíká, než tvrij v noci vzdech
mi pověděl už.

PromiĎ, pane, jej!
Co mluvíš to? Vždyé byl mfm triumfem'
Což sám jsi slyšel j.j'u 

,',oo,',
Vždyé r'zt]fčila se, kňičela - Což vše
to ušlo ti? Pak ptáti nemusím
se tebe teprv, zda jsem vítězem!
Mně neušlo to!

Ještě zapírej,
že zmaten nebyl jsi! Mám pádnější
drikazy ještě, prsten dokonce
jsi otočil a nevíš o tom nic.
A nevím o tom!

Časné

TÍIoAS:
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THOAS
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288 KANDAULES: Hlas jak zaslechla,
hned kňičela: , ,VstaĎ, vstaĎ, je ukryt kdos
tam v koutě, zavraždit chce tebe buď,
neb mne! Kde meč tvr i j?. .  Ulekaně jsem
jak ona tváňil se a poslechnul,
a náhle stál jsi, ostňe ozáňen
nejprudšÍm svitem lampy, pňede mnou.
To stačí ti? Teď zmlkáš pÍede mnou?

GYGES: Bft patrn1im jsem chtěl!
KANDAULES: Tak mluvÍš teď.

bys moje umenšil mi vítězstvÍ!
Byl bych tě zabít musil, kdybych byl
nevstoupil mezi tě a její hled,
dňlv nežli zasáh tě.

To věděl jsem,
a k tomu že jsem pňinutit tě chtěl,
jsem prsten chvatn1fm smykem otočil.
Jak, Gyge?

Ano! - Rouhavou se mi
zjevila odvaha!

Vždyé dovolil
jsem to.

Mně bylo však v ten dusn1f mžik,
jak byl bys práva neměl činit tak,
a sebe, tebe též jsem ztrest,at chtěl,
neb vím, že rád bys byl mne nezabil!
Zlosyne!

Hrozno v duši mi i teď,
jak byl bych zločinu se dopustil,
sic pro nějž jméno schází jazyku,
však cit, ne svědomí. Ba umrčí
a mrzk1i prsten ten, jejž jsi mi zas
byl navlékl, žek nohám v hněvu jsem
ti nehodil, namlsto k rychlému
bych ritěku ho znova pouŽil, -
jen pÍed ní z ostychu se nestalo.
Jí chtěl jsem hr zy ušetŤiti, jí

zastňení věčné její bytosti,
ne tobě - odpusé, tňeštil jsem - však čin!
Tys blázen!

Blázen! Hnalo mne to ven,
jak musil by se, kdybych déle dlel,
v ní nov , čistší smysl probudit,
jak v Artemidě, po níž Aktaeon
kdys pás, a zradit ji ' co stalo se.
Tak po vraždě ni prchat nebudu.
To vražda nebyla!

Kdo ví! Svou tváÍ
odvrací bozi od poskvrněn1ich!
Jak kdyby těŽce uražena teď
se zlatá Afrodité odvrátit
musi]a od nejdražší dcery své,
neb cizí pohled byl ji poskvrnil!
Nerada činí to a váhá, smír
že brzy následuje, doufajíc.
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Dál směj se, bohyně! Jej pŤinesu!
KANDAULES'  To mluv i l  Řek.
GYGES: Ó pane, povol mi

poslednl prosbu !
KANDAULES: Chceš-li. tisíce.

jen poslední ne! Na tu časně je!
GYGES: Za obéť, vezmi mne! Já daruju

ti mlad;.i život! Neodmítej jej!
Je ješt,ě mnoho krásnfch rokri m1fch,
a každÝ bude tobě pŤipočten,
když s oltáňe je pňijmeš Zevova!
Mne následuj, bych jednou uchopi l
se rukou tebe, druhou Probod se,
jak žádá už to svat1i obyčej:
jásavě, s směvem má se to stát.

KANDAULEs. Už líto mi, co podnik jsem. Zde běs,
tam podezíravost.

GYGES: Proč váháš jen?
Jak často t,aká oběť jinoší
knížet,i pňinesena byla už,



když srrrrt,i stín ho jenorn zasálrnul,
jak čas{,o pouhému jr'lrr ztri' ivci!
Proč jednou též ne duši blažené.
proč tobě ne, bys obšéast ovati
moh dlouho, i sám šéastn1im cítit se!
Mně tím nic nevezmeš! Co mám, rci jen,
a čeho dosáhnu? Však sobě moc
tim získáš, závistivi bozi jsou,
a Parka žárlivá snad pŤestňihne
ti pňíliš rychle žití zlatou nit.
co zatím lstivě moji pňede dáI.
Ji pňedstihni, dej rozkoši ten čas,

. jejž muce určila! Hned učiri to!
IIÁNDAULEs: Ni s lova o tom už! Čím js i  mi, víš!

A kdybych tu hned jako staňec stál
se seschlym rtem a mdl1fmi žilami,
žár nov1f od tebe bych nepňijal!

GYGES: Však ani teď nic v sázku nedal bvs.
neb svoji krev s tvou kdybych smísit moh:
jak horka je, pňec zristala by tak,
jak  je !

KANDAULEs: V tu chvíli ještě zmaten jsi,
a co tu mluvíš, děláš, _- nevíš sám.

GYGES Už odpusé, pane!
KANDAULEs: Nelaju t i  pŤec!

To opilost, jak z páry révové,
dech jitra studenli ji odvane.

(Odchdze je. )
Tak doufám alespori a uvidÍm! (odejde.)

GYGEs: Proč prsten vrátil jsem! Měl zmizet, jsem
a viditelnÝm nikdy nestat se,
pak věčně byl bych mohl u ní bft,,
pak zňel bych ji, jak bozi jen ji žŤt!
Neb pro sebe si vždy cos vyhradí,
čar krásy, neznám117 jí samotné,
to bl;Ískání v nejhlubší samotě,
poslední kouzlo zcela tajemné,
to patňí jim, a patŤilo by mně!

THOAS:

GYGES:

TI{OAS:

GYGES:

THOAS:

GYGES:
TIIOAS:
GYGES:
TI{OAS:
GYGES;

THOAS:

LESBIA:

GYGES:

Jich pomstě ovšem neunikl bych,
když potají bych mlsal z kalicha,
jenž jim jen pr;fšti se a temení.
Ve vzduchu náhle by to zaznělo
a Helios, plamenn1fm kfvnutím
hněvivé Afrodity podnícen,
by vyslal ze všech šíprl bezpečn1fch,
jež v toulci má, ten nejbezpečnější.
Pak klesl bych, však neškodilo by,
neb prsten ve chropotu otočil
bych ještě teď, a jejích u nohou
své oko pozvedaje k jejímu
a duši jí, jak má by mizela,
z pohledrl jejÍch ssaje žiznivě,
bych vydych zbytek dechu poslednl!
(rHoa.s píichdzí se zastíenou lnsnrÍ')
Král dává milci svému Gygovi
tu otrokyni, jež se líbi mu!
Král ze mne smích si tropí, toho však
jsem nezasloužil, aniž strpím to!
Dar bohat;ir je sic a vybranf,
však nepochybuj, vážně myslí to.
Mlč pňece, nejtupější z tupcrl všech,
králova vážnost, posměch nejhorši!
Děvečko, sama sta otevii
a Ťekni mu to' m;fm když nevěŤí.
Ni s lova!

Zhrdáš darem králov1fm?
Už ano!

Gyge! Však, co děláš, víš!
Král ubil mne a v ruku mrtvole
teď vtisknouti chce klenot pro život.
Já nerozumím ti a ohlásím,
co slyšel jsem. _ Vraé se mnou tedy se!
Mne-po druhé už neuzŤíš. Že jsem
mluvila, promi , jistě v uších tv;ich
to drsně znÍ!

Ne, dítě milostné!



292 Jen za platan se postav tanr a mluv
jak nyní. Hork;/ jinoch zvolá pak:
To první slavík, jenž jen nezpivá.
Ty nejsi jinochem!

To vidiš pÍec. Sic ji'il.ff #:Tj
že v boj i  nejsem poslední, že to
a ono už jsem r'ykonal, že mne
beztrestně nerve nikdo za uši,
.b1 z. jsem volán v nebezpečí i,
\dyž doma nikdo lepší pď ruce.
Však sny to chlapecké jen! Metlu sem,
kluk na noc mnoho vína pil!

dňív vavňínov;1i dej, o"n "-.TňLp|H'a potom věnec pro tě uviju!
Tož se mnou snilas? Pravdou pak to srrad?
A pňece posměch!

Posměch? Kde je tu?
Což ty zde nestojíš?

To bolí.
Ne,

ne tak, ne tak!
Mnohého usmrtils,

zda někoho js i  také vzkňísi l  už?
Jsi velmi krásná! Jistě! Lilií
a rriží směs, jež pestňe v záhonu
se prostupují a jež mámivou
hrou vítr kolíbá tak škádlivě,
že rozeznaLi nenÍ možno jich!
Teď červenás, teď bledá! A ni tak!
Jsi jimi současně!

Co o mně vÍš?
To sníš! Vypadám j inak docela!
Zhroz l,edy se! (Chce sejmoult zduoj.)

Ne! (Zadrži ii,)
Ke královně zpět!

bÍne ráda rrepropouštěla a zas
mne pŤijme ochotně.

Pak ňekni jí,
že Gyges na tě ani nepohléd.
O hanba!

Ne! Vždyé víš, jak včera jsem
(a dŤív jsem tebe nikdy nespatňil)
po tobě pátral!

Pak cos hloupého
jsem jistě tropila! Jak stydím se,
že teprv teď to vím! Však ostatní,
jež škádlily mne) na tom vinny jsou!
Já viděl pouze' co mne vábilo!
Ó jistě, neb co vábí, milujem
zastŤené. Starče, pojď!

Proč pospícháš?
Já tvrij jsem pán, však nelekej se mne,
jedinou s|užbu žádám od tebe,
pak mrižeš zase jít.
(k Thoasoui): Jdi tedy sám!
Strij , strij ! - Však pňec ne ! - Králi bu ď mrij
Dar jeho pňijímám, a jak jej ctím'
mu ukáŽu!

Je dobňe! (odejde')
Služba má?

'Iak dlouho pobuď zde, až směv se
ti navráti!

To brzy nebude!
A mezitím tak trochu povídej !
Jsi u královny pŤec, jí jistě plod
jen chutná, ty když jsi jej utrhla:
mluv o ní!

o ní !
Jen tak ňek jsem to! -

Nu, tŤebas o j iném. Tak o sadu,
v němž procházívá se, neb o květech,
jež trhá nejraděj. Též o sobě!
Rád slyším to! V čem jste si podobny?
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LESBIA:
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LESB IA :
GYGES:
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GYGES:
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GYGES:

LESB IA
GYGES:

THOAS:
LESB IA :
GYGES:

LESB IA :
GYGES:

LESB IA :
GYGES:

dík!



LESBIA
GYGES:

LESBIA:
GYGES:

LESBIA
GYGES:
LESBIA:
GYGES:

KANDAULES
GYGES:
KANDAULES:
GYGES:

Snad rristem? Ne. Míri ještě postavou!
Však zato máš jak ona čern;il vlas,
jen hust,;1i tolik ne _ jí kol Íváňe
Se plazí' kol večernice jak noc! -
Co ješt,ě jako ona máš?
(učíni bezděčny pohgb ),

Jediná v ch zi je! Ty il?.i-:Ťi' 
_

je viděti, že tam neb onam chceš.
že datle nebo pramen láká tě,
však h1fbe-li se ona, k nebesrim
hned patŤime, zda rychle Helios
tam zlat;i sluncov;Í v z nespouštÍ,
by do něho ji zved a dálkou s nÍ
se věky věk v bral.

Ty klopÍš zrak ? Aj,J".*fiié tull,H"'
jej hned, neb mně se zdá, že j iskrami
jak její srší ti!
(směje se kíečouitěl: Snad v chvíli té'
Což moje slovo poranilo tě?
Já tušÍm smála se, i mohu jít!
Ne bez daru! Však, dítě miiostné,
na Gyga s láskou ješLě vzpomeneš!
Je drsn;i sic, hned ránu zásadí.
dŤiv než se naděje, zvlášé jazykem,
však nezhojenu Žádnou nenechal.
(ugstoupí): Nuž?

Pane' v pravou chvÍli pŤicházíš!
Pak šéastné dva bych nalězt musil zde!
Ne posud, ale hned! (K Lesbii./ Dei ruku mi!
Jak tlá je, jak tvrda moje však,
jak od meče a kopÍ mozolná!
To špatně hodilo by k sobě se!
Tvá r že list už cítí bolestně.
má otupí i nejostŤejší trn!
Jak vkována by byla v mou' se chvÍ.
Nic neboj se! Já neuchoplm tě,
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GYGES:
KANDAULES:
GYGES:

LESB IA
KANDAULES:
GYGES:

KANDAULES:

GYGES:
KANDAULES:

GYGES:

Že držeLi tě chci! Král dobňe ví,
Že nejen slovu jeho rozumím,
že však i jeho kyn už chápat znám.
ZÍe| s boleslí, že o tě piíroclí
tak dbala, nic však zlobná St,ěstěna,
chce, Štěstěnu bych u tě zastoupil:
tak tedy (pustí ij,/ volnou prohlašuji tě!
Pr;f volnost statek velmi cenn;i je,
jí neznám, mne jak dítě unesli,
než za dar vzácn1i tŤeba děkovat'
tož děkuju ti za svou svobodu!
Jsi, pane, spokojen?

Jsem uŽasl1f !
Že nevíš pak, kde pláče po tobě
tvá máé, ni d m kde stoji oteck11i,
v mrij vejdi, pokud nenalezneš ho,
jej dávám ti a vezmu jen svrlj meč!
(odeide).
Co činíš, Gyge?

Pane, díky ti,
že dílo to mnou provésti jsi chtěl:
tv m pŤece zristává!

Chceš, zdá se nri,
zňít vnuka Heraklova jednou pňec,
dej pozor, pŤíliš tvrdě nespí on!
Což urazil jsem tě dnes?

odpusé, ne!
NeŽ ihned jdi a z pokladu si vem
dvojnásob toho, co jsi daroval,
tvtij čin mne mrzel' bolí doposud!
Ze poslechnout nemohu, odpusé mi!
Vše se mi náhle stalo bňemenem'
a že jsi ku zlatu a kameni
teď ještě otrokyni pŤidruŽil,
bělostné šíje její užil jsem
a klenoty jsem na ni zavěsil.
Víc potŤebovat nemohu než meč,
však milostiv1im chceš.li ke mně b;ft'



mně daruj hlavy svojich nepiátel,
aŽ do poslední shromáždím ti je.

KANDAULEs: Jsi jin;1i, Gyg., nežli b;.ival jsi.
GYGES: Jsem pane.
KANDAULES:
GYGES:

GYGES:
KANDAULES: Dík tobě
GYGES: Cos ještě.

KANDAULES:
GYGES:
KANDAULES:  Rhodop in
GYGES:

Miluješ.
Tu divenku

Jej vzal jsem jen,
- odpusé mi to už,

Svrij meč mi za něj dej !
buď, že js i  tak šIeche[n.Í! (chce oi le i i t ,)
(Vgime ze záfiadÍí, kdměn.)
Vezmi.

Co to?
Však jej znáš!

diamant!

Jednání ÚňeÚí

RHODOPINA KOMNATA

a jiné sIužebníce jsou zaměstndng poídddnim,

(ustoupi): Proč nejsou zastňena ta zrcadla?
Zrcadla' lrrálovno?

A dvéňe ty,
kdo je tak rozevňel?

Zňíš ráda pŤec
ven do rána, jež rozjasĎuje se,
a ráda d;icháš jeho čerstv]i. dech!
Kdo ňíká ti to? Dosti! Zavňi je
a obraé zrcadla !
(zauíe duéíe a obrdtí zrcadla).

Už stalo se!
Pňemluvit nadarmo já snažím se,
že jsem se m;ilila! Vraé, noci, se
a v nejhustší sv1fch závojri mne skryj,
jak žádná žena poskvrněna jsem!
Však touto rriŽí nepohrdneš snad,
již jsem ti pi.ed v;fchodem utrhla!
Hned s ní pryč! Rychle u mne uvadá!
(uzdatujic se se sugmi 1lr uodkgněmi):
Já sluju Hero, a ne Lesbia!
Vy věční bozi, smělo se to stát!
Již čistou rukou dět,skou pŤinesla
jsem vám tak mnohou oběé pobožně!
Vám padla první kadeň hlavy mé,
dňív neŽ jsem tušila, vše ŽehnánÍ,
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jsem mohl rozsekat: jak mi luju?
KANDAULES: Mi luješ Rhodopu.
GYGES: Jen sloužit dál

ti, pane, nemohu.
KANDAULES: Jdi, musíš-li'

Je líto mi, však bránit nemohu!
A ode mne že pňijat nechceš nic,
téŽ od tebe nic nesmím podržet:
zde prsten tvrij !

že na hrdle jÍ
je odpykáno!

H E R O

RHODOPE
HERO :
RHODOPE:

HERO :

RHODOPE:

HERO
RHODOPE:

HERO :

RHODOPE:
HERO

RHODOPE:

KANDAULES:

GYGES:
KANDAULES:

GYGES:

Erinye, jste
t,o vy? Pravda, váš spánek nej lehčí!
Ty na mne nevražíš?

Yš'"! ť.!á.y ^vi!9t'n\? xl;i#":ffi}, o,,
Jak? Nikdy? odejdu hned. Kam ien ílatt
Co chtěl jsem, dŤív než s tímto Lydánem
jsem sešel se? Což zapomněl jsem to?
Ne, dol k Nilu mne to pudiio,
kde žIut1i lid s rizk;ima očima
sv11im králrim mrt,v1y'm staví věčn;f byt.
NuŽ, cestou svojí prijdu, vystňÍdal
tam dole kteréhos, jenž unavenl (odejde,)



298 jeŽ daňí člověka, že u vás je!
Ni panna služby nepromeškala,
a ziídka s kouŤem jeji obět,i
též pňání k sídlrim vašim stoupalo:
vždyé každé, které zvednout chtělo se,
až pod vědomí v studu stlačiti
se snažila, neb u vás o pŤízeri,
ne o dary však ucházela se,
děkovat chtěla, nic však vyprosit!
Též žena tváňí ve snu zjevenou,
jak dceru Tyndarovny zděsila,
se teprv napomínat nedala,
by svatou vyplnila povinnost:
šla dobrovolně oltáŤ ozdobit!
A pŤec _ Proč obětuje člověk vám
9v.fch statkri všechněch částlru nejlepšl,
když nechcete ho ani ochránit'
kde sám se ochránit už nemriže!
Lva meč zadržeÍ, stačí od muže.
když hladem nebo zběsilostí štván
se na něj vrhne v horké poledne:
kdo srdnat, k Zevu o blesk nevolá!
Však had by zbaběle se nepÍikrad,
když bojem zemdlen dňíme poklidně,
je vaše starost, neb vám patŤí noc!
4 já _ a já! Což kletba na mně lpí
hned od začátku, která ve Stygu 

-

moc vaši spoutává, že podlost tu,
již nikdo proti otrokyni mé
ni zkusit nikdy neodvážil se,
jste na mně dokonati nechali,
jak byl by nejzbožnější čin?
(ustoupí): Král l

Už? -
Pak smrt jde s ním! Nuž, ta mne zahalÍ
v noc nocÍ, jejímž stínem zemská jen'
lroč chvěju se? Tu pŤála jsem si pÍec!
odpouštíš?

Vím, že jinak nemrižeš,
je stejná hodina. Proč tážeš se?
Já nerozumím ti.

Buď upŤímn ,
jsem, králi, hotova.

Však k čemu jen?
Znám tvoji povinnost' a dílry ti'
že rychle ji chceš splnit' Stala by
se mojÍ hnedky, kdybys váhat chtěl.
Tys pátral, odhalil a soudil hned,
zŤÍm na tobě to, nyní na mně ňád!
Kde bloudíš mysli?

Nezjevuješ zde
se jako mstitel?

PŤi bozích všech, ne!
Tož žije každ$ dnes, kdo včera žil?
Proč ne?

Snad mnohy páchal zločiny!
o nikom nevím!

Co tě vede sem?
Což po včerejší noci pŤijíti
snad práva nemám? Bylas jako vždy?
Což neodepňelas mi jedinjl
ten polibek, o kter;f prosil jsem,
jak seděla bys, v ruce lilii,
jak lrdysi, ještě pod platanem tím?
Děkovat, za to budeš ještě mi.
Však neboj se! Mne hnalo k tobě to
sic jako v jitro po svatbě, však jen
mi kyĎ, a odejdu, jak pÍišel jsem!
Ba rychlej odtud budu pospíchat,
než kdybych, abych pil, se k pramenu
byl pňiblížil a zŤel, že z něho ted
najadka cudná plaše vystoupá.
sr j !

Ne! Ba ani co bych vydychnul,
když rizko ti! A rizko tobě je,
to cÍtím sám. Je jistě hodina'
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kdy vnitÍně vždycky obzíráváš se,
jak libezně to zoveš. Znesvětit
ji nechci. Afrodita kdyby i,
milostně usmívajíc se, že jdu
tak časně za tebou, svrij ilat;1 pás,
jejž nedaruje nikdy, zaprijčí 

- -

jen stěŽí, pro tebe mi }iodlla:
lŤ"qq jindv pňišel bych a dal ti jej l

RIIoDoPE: Mlč! Sladce pňíliš zní to, rizko mně
je pňi tom, neb má chriva ňíkala:
když muž se něžně pŤíliš blížívá
k své ženě, tajně že jí ublížil.

KANDAUI,ES: I zde to pravda! Ublíži l  isem t i !
Vím, jaká jsi, a vím též, Jinou b;1it
že nemrižeš; tvrij otec panuje,
kde ňeck1i tvar se rnísí s indick11m,
tvťrj závoj vlastní část, je tvého já.
A pŤece stále na něm škubu' rvu'
a včera byl bych strhnul ti jej rád!
Nuž, toho l i tuju, to pňísahám--
to sem mne hnalo - víc se nesta.ne!
(směje se). 

'

Neb nikdy netoužil jsem tak jak dnes,
ne bolest jen, jež v morek vryje se
a zjizv|jej, oddálit od tebe,
ne stín už nejmenši, jenž duši ti
by mohl zakalit, hned zaplašit,

1.byť bych vrhal sám stín takov1f !
Chci stňežit tě, jak věrné víčko tvé
tv j stňeží zrak: ne zrnku písku jen
se zavÍrá, též slunce paprsku,
když hork;i pŤílišně a náhl je.
Je pozdě!

Proč je pozdě, ženo má?
Já _ * Neňeknu mu to pňec, nemohu,
aé uhodne to, a až uhodne,
pak beze slova pňed ním poklelrnu
a na meč jeho, hruď svou ukážu!

I iANDAULES:
RHODOPE :

I{ANDAULBS:

RHODOPE :

KANDAULES:

RHODOPE:

KANDAULES:
RIIODOPE:

KANDAULES:

RHODOPE:
KANDAULES:

RHODOPE:

Sen nějak1ii tě poděsil?
O ne,

nezbylo pro mne ho, já v1fstrahy
jsem hodna nebyla! Vždyé stin svťrj má
i kámen, kterjl hŤmotně dopadá,
by si ho člověk všimnul, prudk1f meč
má blesk svrij, ale mne co postihlo -
mluv, Kandaule, chceš tázat se, jak zňím,
t'oŽ Laž se konečně!

Já? Ano, pňec!
Nejraděj ruky tvé!

Jí netkni se,
tu skvrnu žádná voda nesmyje.
Ó Gyge! - Ruku odpírášJi mně,
i líce tvoje dosti iíká mi,
žžeš v horečce! Však lékaŤ nejlepší
je pňed dveňmi. Proč jsou jen zavňeny,
co jitro, které HÓry daňily,
jak žebrák zatím venku vyčkává.
Je rychle rozevŤít, a zdráva jsi! (Chce oteuíít.)
Strij! Raděj hrobku mrtq.ich otevŤi!
Ne temněji se čist;f slunce brih
odvrátí od popelnic rozbit;ich
než od ženy, již svojí naz;.ivals!
o neblahá!

Mluv! Byl kdos v ložrrici
Nuž odpověz!

Snad vrah? Ne, nikterak!
Taž sebe se, byl bych ho nezabil?
Jen viděl-lis ho?!

Moh jsem nevidět.l
Vždyé lampa právě byla rozžata
a jasně hoňela.

Tak zdá se snad! --*
A pňece rrizn1i hluk jsem postŤelrla,
jenž nepocházel ani od tebe,
ni ode mne.

Noc zvuhv bohata
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i hluky divn1fmi, a nespíJi
kdo, mnoho uslyší.

RHODOPE: Cos chrast i lo.
KANDAULES' Brouk ve zdi.
RHoDoPE: Zně|o to, jak zavadil

by o cos meč.
KANDAULES: ]\u budiž! I{de je tÓn,

jejž pňÍroda v podivném rozmaru
co hlas ve zvÍňe jakés laškovné
též nevložila? Ve dví roztrhni
svrij šat a zapamatuj sobě zvuk,
!-y' pŤinesu, jenž svistí právě tak.

RHoDoPE: Též vzdech jsem slyšela.
KANDAULES: A vzdychajl

snad vrazi?
RIJoDoPE: Ne, ne! Právě v tom je to!
KANDAULES: To ch]adn1f noční vítr byl, chtěl snad

ti kolem rist a obličeje hrát
a vzdycha|, na zdi když jen narážel.
Aj '  vždyé jsou stromy, jež jak kámen ten,
jenž pije světlo dne a v temnotě
jej vrací, polykají zvuk i hlas,
ty v noci pějí pak a sténají.

RHoDoPE: Tak pojímáš to tedy? Ješťě vtc!
Mně chybí šperk.

Neché z košťr zlat ch její holubi
nejměkčí zrni zobou od dneška
a žize hasí z mramorovj.ch misl
A l(andaule, ty -

Jinoch políbÍ,
když myslí na děvče, svou ruku hned,
již stiskla mu, když loučila se s ním,
muž potŤebuje víc.

Ó šéastn1i dne!
Je drahá tak ti choť tvá? odprosit
tě za bezpráví tiché musím pak.
Já bála se' že ke mně poutá tě
spíš nežli láska p;icha majetku
a náklonnost tvá jin1ich závisti
že tňeba má, by zcela nezhasla!
Teď toho už se nebojím'

A bát
se nemáš nikdy už ! Co trávilo
ti srdce, dobie vím pňec' Gygem že
jsi zkrácena, ty domnívalas se!
A jisto je, že strávil mnoh1f den
jsem s ním a lovcem byl bych bezmála
se stal, jen proto, že je jím též on.
Sic v práva tvá to nezasáhalo,
neb to, co muže s mužem spojuje,
pro ženu nemá smyslu, málo tak
je toho u ní jemu potŤebí,
jak k boji odvahy, když líbá ji.
Však tŤebas pošetilou musÍm zvát
tvou bázeĎ, nechci šetňit prostŤedku
pŤec žádného, bych rychle zhojil tě,
slyš tedy: Gyges, milostník mrij' jde!
Tak?

Ještě dnes!
To nemožno!

Což teď
ti snad to nenÍ vhod? Vždyé pŤálas si
to vždy!
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KANDAULES: Snad drahokam? Snad zde

KANDAU I , ES :

RFIODOPE:

KANDAULES:

RHODOPE:
KANDÁULES:
RHODOPE:
KANDAULES:

ten diamant?
RHoDoPE: Ty jej máš? Ty?
KANDAULES: Nuž kdo?

Vždyť zŤíš!
RHoDoPE: Dík, věčnf dík vám, bozi,  buď,

a pochybu už srdci odpuséte,
jež bez viny se mnělo šIapanfm!
Jste blízci nám, jak světl-o jďa vzduch!

KANDAULES: Teď dolrl, Erinye! - Zde jei mast
RI{oDoPE: S ním do pokladny v chrám-ě! Bohatou

jsem oběé milostiv1fm dlužna teď,
jÍ piedem, která všecko spojuje!



Ó '  na to že jsem zapomnít
teď rnohla v radosti!

Nač?
Ruku tvou!-

Ten byl to, stál mi náhle pňed zrakem,
jak byl by jeho obrys ohnivli
zbyl ve vzduchu! Jak st,rašně stvrzuje
se to. - Dej ruku sem! - on prsten má!
Ten mrij je!

Řekni, neodložil jsi
ho od chvíle té snad, kdy nosíš jej?
A neztratil neb nepohňešils jej?
Proč stíny, nešéastnice, mučíš se!
on vyhybá se mi? Proč propouštíš
teď Gyga? Náhle tak jak zlosyna?
Proč jen?

To neňek jsem. Jde z vrile své.
Jd,e z vrile své? Co odtud pudí jej?
To nevím, na to jsem se net,ázal.
Ty nevíš to? Chci povědět ti to:
on zhňešil na tobě, jak nikdo ne,
a trestat' musíš, jak jsi netrest,al!
Co dělas, Rhodope! on. j istě je
z šlechetn ch nejšlechetnější.

Když tak,
proč klidně pak ho necháš odejít?
To proto, nejlepší i, bezděky,
že místo zdaru kletbu šíňit mriž.
Je tomu zde tak snad, sám cítil t,o?
A kdyby ne - Je hrdli jeho duch,
ten po věcech se snaží velik1ich
a na ně odvážit se smí'

Tak mníš?
Trrin žádn1f vysok;i' mu není dost.
A jdeJi, a mně skr;ivá pŤíčinu,
dej pozor, s korunou se navrátí
a Ťekne pak: Ta odtud hnala mne!
Tak?

Drahá ženo, zděsila tě noc'
ten strach -

Snad !
Všelicos jsi slyšela _

- co slyšet nebylo! Už věŤím to'
neb - vzpomínám si - klamně viděla
jsem též! Ťy prsten neodložil jsi,

iy neztratil jsi ho, ni pohŤešil, .
a mně pňec zdálo se _ a pátrala
jsem pozorně, a ráno bylo to'
á všecko ostatní jsem viděla -'

že scházt tobě na ruce. Tak smysl
tu svědčí proti smyslu, slep1f zrak
sluch hluch zaručuje. odpusé už,
že mučila jsem tě a samoty
mi trochu pňej, bych síly nabrala.
(chce mluuit).
Nu ano! Ano! Promiů mi a jdi!
(odejde).
Je jasné: Gyges, nikdo jinf to! . .
on prsten měl - to ještě jasnějšíl

Kaídaules tuší to _ Lo ze všeho
je nejjasnější! Místo ohromnost
[u any ohromně však na něm mstil,
jej nechá uprchnout. Tak hádanka
je rozluštěna jinou hádankou,
jež o rozum mne mťtže pŤipr9v.it'.,.
mně temnou zristaneJi. Manžel zŤí
svdu ženu znectěnu - jak? Znectěnu?
Rci usmrce Usmrcenu jen? -

Víc: souzenu se samu usmrtit,
krev hňišníka-li nepoteče v smír!
MuŽ králem je, meč Diké nosÍ on
a netŤeba mu od Erinydy
se dfku dlužiti, má povinnost
tu hrrizu ztrestati, a láskaJi
ho ke mstě nežene, pŤec bohrlm on
tu oběé musí pŤinésti, kdyŽ mně
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j i  odňekne. A muž ten, krá|, ni meč,
ni dyku netasí a zločinci
dá uprchnout! Však to se nezdaňí!
Neb mně též sluhrj věrnÝch necrrvni.
Ne otrokyní, dcerou královskou "
jsem vešla v tento dtlm, a prrivod mrlj
byl královsk}i. Lid svolám oaa.'';',- 

-

by. uprchlíku cestu zasLoupIi,
pah Kandaulovi dim: Zde'jsem, a tamje,milec 

lvrij, vol, p.o *nď d;;ka ta,
5o{Ž *9.. lvrlj není tedy pro něho!
( ustoupi ): odpouštiš, královno?

Že ke mně vracíš se? Ty 
"dp".Í?ž:ítě 

mé?

ž. 9d. sebe jsem mohla pustil tc,
mně bylo - nevím, 

"o l.em tinila.
Mně král však tuším Ťek, že raaálaes,
a.já, ach, musila jsem tol ik mu
uŽ. v oné noci odepňiL, že k ne
mr novému scházela odvaha.
Tož nejsem volna už? A smím se zas
k tv1im služebnicím počítat?

Pojď na hruď moji i.r.o ...t.Ó" ffl.
Llo stalo se? Jak nikdy pohnutas.
Děs r ižasn;Í, jenž jména.nemá ni!
]\eb d.ňív nď pojmencvat mohu to,
uz 1e'to změněno, a strašnčjší

i" 
pŤkl než bylo diív. Ba záá se mně,

ty plode tmy, jenž na mne šklebíš se.
ze první tváň tvou l ibat mohla bvch.
když teď mně druhá svítat ,^'tiÁá...,
Co pro tě mohu učinit? * "r. fr.áto hloupá otázka! _

pňec vraždit, a kdo ;{žt:ff.*u",
ten nem ž prospět.'.Ó 

'.,,uo,."";, 

'
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Talr tomu. Na mne civíš, pochopit
to ani nemťtžeš, že slovo to
z mych vyšlo rist. A pňece, Lesbie,
jsem já to! Ano, Rhodope je to,
jež vás tak často zadržovala,
by v riňad smrti nezasáhly jste,
i když jen o pavouka běželo!
To pamatuju, ale bylo to,
když v čerstvé rose jsem se koupala
a v slunce paprsku se sušila:
teď volám po krvi, teď ze mne uŽ
jen zb1fvá, kolik boh m potŤebí,
by pomstili, co kdysi byla jsem!
Tvrij muž nic neví? Lydské královně
pňec mstitel scházet nem že.

Tak zdá
se alespoĎ! A pňec * Nuž, hned to zvím!
Jdi, Lesbie, a Karnu zavolej!
Že vyňídit mám cos mu, míníš snad.
To minulo!

Však závoj svrlj piec chceš!
Ne,  ne!

Mně hrozno! Je to poprve! (odejde,)
PŤítele obětovat nemriže,
Lož ženy ušetŤí. Neb nesnes by
to jinak.

(lnsnr.l' ustoupí s xenrvou.)
Karno, víš, co pňísahals,

když pán tvrlj a mrij otec královsk;f
ti dceru v zlaté bráně pňedával.
Ač vysoko jsem byla na slonu,
ač v závoji jsem byla vhalena,
pňec vše, co dělo se, jsem postňehla,
ni slova nezapomněla, jež děls.
Já Léž ne, dokázat ti doufám to!
Tož Gyga vyhledej a zvěstuj mu,
že viděti ho chci.

.  Tv!
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by neunik 
" o,o,,u,,.oJ.i:nÍš;l''

když uprchnul' a nazpěi pňiveď ho,
než bude noc' stát musí pÍede mnou.
Jej dodám, živého či mrtieho. (odejde.)
Co slyším? Gyges je to?

fednání čÚvrÚé

KoMNATA KRÁLOVNINA

Ó okamžik jen zapomenutí!
Nač věčně opakovat hádanku?
Však rozŤeší se hned. _ Jak dívky mé
bych vést si měla, pro kratochvíli
jež pilně naslouchají tÓnrim všem'
a prou se, kter;i pták jich pťrvodcem
a zda je zelen;f či červen;i. _
Co za hluk to? Je l(arna zde už s ním?
Vše tiché. Nebylo to nic. * Jak jsem
se změnila! Kdy jindy ptala jsem
se zvuku, odkud jde, neb zhola nic
mne neděsilo, ba ni ohně žár,
byé sebečerveněji na nebi
se pozvedal a sebehrozivěj
se stŤel: já věděla, že strážcri kruh
neviditelně kol mne seŤaděn,
dceŤ chrání královskou s1im životem.
Teď - krok! To oni jsou! Je statečnf
i chytr;i stejně Karna; sl;fchala
jsem vždycky to a dneska uvidím.
Ne, posud ne! Snad také vúbec ne!
Ne, ukrutnly'mi, bozi, nejste tak.
PŤec nechci, byste ruku podali,.
bych na kraji se strže zachytla,
chci vědět jen, kdo do ní vrhá mne.
Cím myslím víc, tím svého manžela
míťr chápu. V časném mládt sl1ichala

Gyges to!
on urazil tě?

Na nejsvětějším
on zhňešil, na mne kletbu nejtěžši
on uvrlr, tu, již všichni bohové
jen proti vrili svojí metají,
neb lidi bez hŤíchu jen zásáhá.
on to, jenž smrtit ulí mne!

To pňísahám t i  hned! 
Ne on!

T éŽ. j á j sem, krá lo"" j,"}"l'Jffi,,,"."'
a 1ím. že duši spíš by opusiil,
než tebe poranil.

Tak.

ti ňÍci od něho! Ó n"ť:JT:ťu*
mne I 'rolelo, když jsem je zvěděla,
teď skoro těší mne. NÍám od něho
ti vyňÍdit, že na mne nepohléd. _
on miluje t,ě. Taž se, možnéJi
je  to !

Mne miluje! Pak j isté tol
Jak?

Pověz, bloude, mi, zda mrlžeme.
co nikdy nezŤel i  jsme, mi lovab?
A zňel-li 9yg.. mne: kdy pak mne zŤel?
(položí si  ruku pÍed očij. .
Teď jako dívka mluv, zda musÍ mňít!

R[IODOPE:



jsem už, že poskvrněná nesmí žít,
a zděsiloJi mne co dítě to,
teď pro zákon ten drivod v hrudi své
jsem nalezla: žit ona nemriže
a nechce Léž! Což pro něj jedině
to neplatí! Či ta;ně hiíšníka
chce obětovati snad, doufaje,
že zakryje mi ještě jeho hňích?
Dík, věční, vám, i to zde mriže byt!
A najdeJi jej Karna mrtvého,
jak dfku chladnou v horké hrudi má,
vím už, čí pěst ho k zemi srazila,
a nezeptám se už, kde Gyges je!
(ustoupi): o královno, už jde!

Já čekám
A za ním zbrojnošri se sune dav,
jak ze že|eza závora.

že Karna zná své

to musí?

Teď vím,
ňemeslo.

Což b1it

Buď on, buď já! Možná Léž,
my oba dva!

Ty oněmuješ mne!
Rci Karnovi, by poslal ku králi,
že prosÍm na slovo jen jediné.
(odejde ).
Nuž, vy tam dole, kt,eňí zločinu
sic nezabráníte, však pomstíte
pňec každ1f, vzh ru, ven' a stiezte práh,
vám oběé krvavá je jista zde.
(kterg zatím ustoupil ) :
Ty volati mne dalas, královno!
A víš proč! Víš to, neboé chvěješ se,
či mrižeš zapŤít? Barvu změnil jsi
a v prsou srdce hlasně bije ti.
Což manžel tv j se nechvěl pŤed tebou
a barvu jako já což neměnil

a srdce mu jak mně což nebilo?
Jen vzpomeř chvíIe té, kdy po prvé
ti ve tváŤ pohleděti směl, a taž
se sebe, zda mně nepodobal se.
Jak, tobě?

Ano, jistě, královno.
Šla hlava kolem mu, stál oslepen,
a smysly když se navrátily mu,
on mlčky s hlavy strh si korunu
jak věnec, kter;i náhle uvadnul,
á s hnusem za sebe ji zahodil.
Ha ,  on!

Ty vlídně usmálas se naĎ,
když zÍelas to, tu nabyl odyahy,
že o pr}l kroku se ti pŤiblížil.
Než [olena se pod ním zachvěla,
neb ušlechtilej chtěla sloužiti:
než tušilas, tat< tezet pŤed tebou| (Poklekne zatím.)
Ty odvažuješ se?- 

Jen čeho? Tak
pňec bylo to. Ty ruku bezděčně,
pt'I, abvs bránila, a z pťtle snad,
ty" po,'".'.sla ho, k němu vztáhla jsi,
již nesměle a plaše chopil on.
á která v konec prstu zkrátila
se pÍec, dňív než se dotknul jí. Či tak
to nebvlo? Ó mluv!

Vstari, vzhriru hned!
(pozuedaje se): Jej však to jako bleskem zasáhlo.

Á uyto mu, jak posud bloudil jen

by mezi živ$mi co z Erebu
s*n chladnj., stŤízliv1ir a teprv teď

iak bvl bv dostal jako oni krev;
jarr lyr ny ie1ictr jmích i j9ji9! pJae.
jictr iásot, štkání, ba sám jejich dech
jen napodobil, nikdy netuše,- . .-proo 

voenu stoupá, klesá lidská hruď.
Ťu touhou zahoŤel, by také žiI,
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a sladk obraz tv j vssál očima,
jež jindy jako voda lhostejně
vše zrcadlíce a zas měníce,
teď iase neodpouštěly ni mžik.
Tak nítil se, tvou krásu vpíjeje,
pozvolna v oheĎ temn;Í pňed tebou,
jak bÍlá ruka tvá, když pÍed plamen
ji večer dáš, ty pňed odrazem však
své záňe červené jsi ucouvla
Ne dá l !

Ó ne dál! Což já více vím?
Co cítil on, já mohu procítit
a stejně plně, žárně jako on.
Však jak se ucházel a získal tě,
je jeho tajemství; jen jeden mít
je mriž a jeden ten je on, ne já.
Nuž, nyní tedy víš, proč chvěl jsem se:
děs rozkoše to byl, jenž pojal mne,
a svatá hrriza, která tňásla mnou'
když náhle pŤed tebou jsem stál a ziel,
že Afrodita ještě sestru má;
tož rci teď, k čemu zavolalas mne !
Ke smrt i ! -

Jakže?

Ty uvalíš-li ji, b}it 
Nezasloužils ji?

V tu chvíli ještě!
Pohotově jsem!

Což děs tě nejal, muže každého
iak jímá, dvojnásob pak jinocha?
Ci myslíš, doopravdy není to,
když žena ortel vyňkla nad tebou,
9 ty j i  posud znáš co matku jen?
o nedoufej, že nejmírnější i
jej změní. Vraždu mriže odpustit,
ba prositi i mriže za vraha,
jí jestli tolik dechu ponechal.
Yšak hanbu, kter{ hnusem pŤed sebou

ji plní od hlavy až po patu,
jen krev omyje hanbu takovou:
čím víc je jindy plachou ženou jen,
tím víc je nyní mužem znectěna!
To hrozné!

PŤichází už děs? Slyš dál!
Teď kdybys souzen nestál pÍede mnou'
nah;fmi meči stŤeŽen pÍed dveŤmi,
a cht,ěj si nechtěj oběé bezpečná
těch podsvětn1fch, jež jsem už zaklela:
dňív ještě, nežli slunce zapadne,
bych sama, tĎebas rukou nesmělou,
si žíly roztizla a ve vlastní
se krvi omyla! Neb bozi uŽ
se všichni, tŤebas plni soucitu,
odvrací ode mne a pňervány
jsou zlaté nitě, které s hvězdami
mne spojují a drží vzpňímenu,
prach silně pňitahuje, váhámJi,
mně do komnaty záhy ropucha,
má nová sestra, vskočí d věrně!
Ó královno' ňíc mnoho mohl bych
a mnoho písku vytňást z kadeňí,
jenž v bouňi do nich se jen zachytil!
Než nechci. Jedno pouze uvěŤ mně:
teď teprv poznávám, co spáchal jsem,
a pňece sotva stalo se' a mne
už hnalo to, bych za to odpykal.
Tvrij muž mně kdyby v cestu nevkročil,
už dávno byl bych mezi stíny stín,
a pomstěna ty, byé ne smíňena.
Mrij muŽ že bránil ti a věděl piec -
Než budiž! Zvláštní cit ten, jenž ho jal,
mne o zásluhu smrti svobodné
sic pŤipravil, ne tebe o oběé.
Buď zdráva! - A tué meč,e bez skvrny!
Ne, stťrj ! Ne rukou svojí, vraždou ne'
než nejvyšším sv;fm soudcem padneš ty,
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hned pňijde král a tvrij los rozhodne.
Buď kfmkoli, má mroucí právo piec
na prosbu poslední. Ty nezkrátíš
mi pŤec mé právo umrčí, já vím,
že nemrižeš! Nech odejíti mne!
(učiní zabrafiující. pohgb ).
Co moh, jsem učinil. Pňijď nyní už,
co pňijít má, jsem.na tom bez viny.
( ustoupí ) .
(proti němu)..
Já nem;flila se! Byl v ložnici
pŤec člověk ukryt!

Ano, králi, co
jen tušit jsem ti dal, neb odvahu
jsem neměl vyznat to, je odkryto,
a smrti hoden stojím pŤed tebou!
Ó Gyge!

Těma sqima očima
jsem zločin spáchal, kter1i pŤevyšit
a jehož dosíc ruce nemohou'
byé meč bych tasil na ni, na tebe.
Tak tomu je!

Sic nevěděl jsem to,
to piísahám, mně ženy cizí jsou,
však jako hoch, jenž žene za ptákem
se zázračn1im a maně zdusí jej,
neb nezná jeho ritlou podstatu,
ač pouze pohladit jej zam;išlel,
tak klenot světa toho zničil jsem
a netuši l ,  Že jsem tak učini l .
Reč jeho ušlechLi lá. Běda mně
i jemu, nic že platna není nám!
Když svat1f onen pramen kastalsk1f,
z nějž pijí pouze bohťr milenci
a kterf ve hňe barev leskne se,
jak byl by kusy duhy posypán,
již Iris v rukách vlastnich rozškubla,
kdyŽ kámen zkalí svat1i pramen ten,

jenŽ vzniká z Parnasu, hned bouÍiti
se jme a k nebi stoupá divoce.
Pak slavík na zemi už nepěje,
ni skňivan, ve qiších pak dokonce
i zpěvn1fch Mus sbor Svat]f umlká,
a dŤív se harmonie nevrátí.
až rozez|ená vlna pohltí
v své lrino rušitele drzého:
a stejně tomu s duši ženy je!
Padouchem nejsem, Gyge.

Manželem
jsi Rhodopin1fm, její ochranou,
b;ft musíš její mstitel.

Pňedevším
jsem muž, jenž za zločin, jejž spáchal sám,
mňít nechce nechat jiného.

Však co
chceš zachránit?

Co? Sebe!
Neslyš ho,

on štll!
Pane mrij a manžele,

co Ťek jsi nyní, sama uvěŤit
ti nemohu, až opakuješ to!
Mluv za mne! Neomlouvej mne, jen rci,
jak bylo to.

Tak tomu? Smějte se
mně, bozi,  pak! - Já naňíkala už!
Mluv, Gyge! (Odejde.)

Kdybys znala, královno,
jak vždy tě velebil a tupě já
jak slouchal jeho slovrim plamenrrlim,
neb každ1i pták, jenž z houští vyletěl
a šípu, co on mluvil, uniknul,
zrak k sobě lákal, kdybys Ťekla si,
jak dráždit rr1usilo ho dětinství
to nepozorné, které za vyraz
bral tiché nevÍry a pochyby,
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316 ač z mysli těkavé jen vznikalo, _.
nás oba kdybys byla spatŤila
na jedné z toulek našich po lesíc}r
jen jedinkráte, jej,  jak plápolá,
a mne' jak v tupotě své bez smyslu
na zemi pestré sbírám kamení,
co on mi slunce v1ichod vykládal:
jsem jist', že mírně zas bys hleděla!
on knězi podobal se, kter1y' žár,
jenž pronikal jím, bohu ku poctě
by rád Léž v cizi hrudi zanítil;
když ve vášni své neopatrn;f
odkr1fvá mysteria posvátná,
by dňíve tupé smysly probudil
a modly bezpečněji zapudil:
což tolik chybuje, že odpustit,
mu nedá se?
(učiní odmítaug posuněk): Své právo manželské
ti postoupi l?

Tak nenazllivej to.
Tož tobě ani tŤeba nebylo,
bys pňi víně mu sáhnul po ruce
a prsten stáhnul, jak jsem myslila,
on sám ti vrát,il jej, ty dokonce
snad s ním jsi pňišel hned?

Jak myslit jen
to m žeš, královno.

a sm;iišlíš šlechet,ně 
Ty jinoch jsi

Což sluhou byl
jsem u něho a žádal toho snad?
Ne, královno, tak, neomlouvej mne,
tvrij platí soud! A neměj za krut;i
jej snad, je mírn1f. Cestou jsem se dal,
jíž nikdy kráčeti já neměl jsem,
a kletbu svoji hned jsem za to vzal.
Ke smrti uzrál jsem, neb viděl jsem,
že vše, co život mriže poskytnout,

je zadáno, a v noci že jsem ji
už nenalez a znesvěcenj' práh
ti nesmyl krví rychle prolitou,
mou není vinou: o smrt já jsem stál.
Kéž byl bych vyvzdoroval ji, jak jsem
se pokusil, v tvé duši nyní jen
by hrriza vyznívala pŤed vralrem,
jež dech tím sladším by ti činila,
tvťrj muž by byl však co tvrij ochránce
tím ohnivěji tebou celován.
A věci pňišly by, jež odkryly
by v hrťrze nám, že bohrim netňeba
je lidské ruky, aby mstili se,
když vina, která není smíňena,
že v temnu z stala, svěť poskvrní.
Však milostivi jsou, a marně se
ten zločin do temnoty ukr1ival,
pňec proniká jí. v ohefi nezmění
se voda' když se rist,a žíznivce
jí tknou, a oheĎ nepohasne snad'
když rozdmychuje hladového dech
jej na krbu, ne, Ó ne, netňeba,
by živly hlásaly, že pŤíroda
se zmítá v hloubi hněvem v horečce,
že v žené uraženou cítí se:
my víme, co se stalo!

Víme též,
co ještě stát se musí! odpusé mně! (Chce odejít,)
S t  j !  To  už ne!

Co mohu jiného
já učiniti.

Musíš zabít, jej !
Ha !

Musíš! A já musim zasnoubit
se s tebou.

KráIovno!
Jd i !

Zabít jej !
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Mně ňeknešli: Teď tedy vdovou jsi!
já odpovím t i:  Teď js i  chotěm mym!
Pňec vidělas, jak odtud odcházel.
f{i slova nepromluvil za sebe,
mně nechal to, a já '  já měl bych
Ty učinit to musíš, jako já
to žádat musím. oba nesmíme
Se ptáť, zda lehké t,o či těžké nám.
Byé nebyl manželem' je pĚítelem,
jak není druhého! Což usmrtit
ho mám, že pňíliš byl mi pŤÍtelem?
Ty bráníš se, však marné to.

Co mne
má pŤinutit, když nepňemohlo mne
tvé kouzlo? Mi luju tě, a je mně,
jak s kňečí byl bych na svět dostal se
a pied pohledem tqiim jak tála by!
Mé smysly, jež jak strážci ospalí,
nezňely posud, aniž slyšely,
teď v rižasu se budí vzájemně
a k tobě t,ěsně pňimykají se,
kol tebe rozpl;fvá se každ1i tvar,
tak ostrli', vzdorn;fi jindy, skoro zrak
že poškrabal, jak oblak pŤed sluncem;
a jako člověk jat1f závratí,
jenž do propasLi padnout bojí se,
bych po ruce ti mohl sáhnouti,
a na krk tobě pověsiti se,
než pohltí mne prázdná nicot,a!
Však nechci jeho krve kapkou ni
si koupit toto místo nejvyšší,
neb nedoved bych zapomenout naů
ni v opojení!

Mrižeš odepŤít
tni to, je pravda! opusé tedy mrre!
Nač myslíš, královno?

Já? Na dílo.

jež t iše smyslí, ješiě t išej i
se vykoná. - Jdi!

Rozumímli ti?
Snarl.

Ty bys mohla?
Nepochybuj! Chci

a mohu!
Pňi bozích všech, vysoko

již trriní, pňi Erinyích Léž, jež
nám dole slouchají, to nesmí b;'Ít
a nikdy nebude!

Tož souhlasíš?
Ty z dňímoty mne, pravda, probudíš,
když ve snách mně se zjeví, nyní i
se usmívaje' s ranou smrtelnou,
až vlas mi vstane na hlavě?

Ne víc!
Též polibek mi na rty pňitiskneš,
bych v rizkosti se ihned rozpomněl,
proč stalo se to. - Ty se odvracíš,
jak děs by jal tě pŤi myšlénce té?
To pŤísahej mi!

Budu chotí tvou'
Nač také tážu se? Což zvibézi|
jsem už?

Což o zápas se jedná tu?
Pi'ec nemysliš si o mně, královno,
Že zavraždim ho? Na život a smrt
jej vyzvat chci.

A v boji padneš.li?
Pak neklů mi, neb jinak nemohu.
Nepadnu s tebou?

Vrátírnli se však?
Mne u oltáňe vždycky nalezneš,
hotovu ste|ně vložit do tvoji
svou ruku jako sálrnout po d;fce
a svazek pŤervati, jenž lr vítězi
mne poutá, jím-li on.
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Než zapadne
dnes slunce, rozhodnuto bude to!
Buď zdráva tedy!

Budiž zdráv i  ty!
A těšit-li t,ě mriže t'o, tož věz:
ty byl bys z vlasti neodvedl mne,
bys takto prohŤešil se nade mnou!
Tak myslíš, Rhodope? To znamená:
já žárlivějším b1ival bych a víc
bych byl se bál, že méně jsem, než on,
a pŤec mne blaží to, že myslíš t,ak,
a dost to pro mne je, víc nežli d,osL! (odejde,)
Sem s rouchem svatebním a s rubášem!
(uiití se do komnatg a padne Rhodopě k nohdm):
Ty milost ivá! - odpusé! - Díky t i !
(zuedajíc ji): Ty, ubohá, mi nepoděkuješ!
A pňec! Naposled! Ano naposled!

Jednání p Íé

VoLNÉ PRoSTRANSTvÍ

Vgstoupí xnÁr-. Za ním nasleduje THoAS.

I{ANDAULES. Krok co krok Za mnou plížíš se. Chceš cos?
Či nemáš odvahy mne oslovit,
že trochu nevlídn;i jsem k tobě byl?
Mluv! V ňeči svojí pokračuj! Chci bÝt
dnes trpěliv a poslouchati tě,
byé času tolik měl jsi potŤebí,
neŽ dokončíš, co hrozen zelenf
má potŤebí, by v purpur zarděl se.
Rci, pane: na někoho žaloval
jsem někdv t,i?

Ne, nikdy, Thoase.
Či podezíral koho?

Také ne.
Či horká siova sbíral někdy jsem,
jak v hněvu lla zem padávají už,
a v sluch ti házel je a dm;Íchal v ně?
Ne !

V sedmdesáti dělat nebudu,
co ve dvaceti ni jsem nedělal,
neb pňes padesát sloužím v domě tvém.
Vím, sluho věrn;f.

Stále rodí zem,
aé krále vraždí, na tr n sázeji,
jí stromy proto nikdy nedojdou,
rri vyschnouti nenechá jahody,

2 1  1

320 GyGES:

RHODOPE:

GYGES:

RHODOPE:
LESBIA

RHODOPE

TT{OAS:

I{ANDAULES:
THOAS:
KANDAULES:
THOAS:

I(ANDAULES:
THOAS:

KANDAULES:
THOAS:



2 0 0 též prameny své v hloubi nezdrži,
když krve pít jí dají náhodorr.
To myslím též!

Ba opravdu. Jak tecl
by všecko zŮstalo, co mne se tkne,
neb to je naše štěstí otročí,
že málo rud;f měsíc na rrebi
nás kolmoutí a klidněji neŽ psi,
jiŽ sousto ulapit,i doufají,
že pňihlížíme vždycky k oběti,
a rizkostně se nikdy netážem,
zda věstí dobro nebo zlo.

Co chceš
tím' starče, ňíc?

Tvrij otec kol sebe
měl mne vždy, jedno, k host ině aé šel,
aé v pole táhnul, scházet nesměl jsem,
dnes pohár, ziLra meč jsem podával.
Též hranici jsem jemu urot'nal
a prsty ztuhl1ilmi jsem v hnědf džbán
bělav1f popel jeho sesbÍral -
Iak ustanovil to. Proč asi jen?
Už rudne hrozen.

Podoben js i  mu,
snad -- rrezňel jsem tě posud tasit meč'
on čast,o tasil jej, a rád, a téŽ
i někdy bez drivodu, pňipouštím,
a pŤece takto dobré bylo to -
snad zcela roven mu. A proto pňál
bych tobě jeho los.

Což není m;fm?
Kdo ví? Též konec k němu počítám.
Už promiř, pane! Nejsem bystr;f duch
a chápu Léžce, nevymyslil nic
jsem nikdy, a kdo hlouplfm zove mne,
mně nespílá. Však statnÍ muži už
se ke mně pŤišli tázat o radu'
a když jsem žas, muž, děl i ,  nejprostší,

jerlž sedurndesát čítá lel a nrá
své smysly zdravé, mnolr;Ím věcem vic
než nejchytŤejši jinoclr rozumi.
NuŽ, smysly, doufám, zdrár'.v ještě rnárn:
tož na mne clej!

VŽdyé dám.
A o drivod

rnne nemuč, nevěĎ, nepravdu že mám'
když zmlknu i, poněvadž chybí nlně
proč, drachenr tolika a tolika
mé slovo kdybys vážit zam;,išlel.
Vždyé mrižeš ptálry t"éž, již neletí,
jak tobě líbí se, když věštec tvrij
se ptá jich, stňelou z lu]ru rozpt1ilit.
a mnoh;ir ve hněvu t,ak rrčinil.
Než pňijde méně proto rreštěstí,
jeŽ hlásili? Tož nemluv ke mně tak:
Co s nim máš? Statn;f, čestn11i, věrn;i je!
Vírn sám to, odpŤísahnout dokonce
bych chtěl to, než tim víc tě varuju:
chraĎ Gyga se !
(směje se).

Což jsern to neŤekll
Než opakuju t i :  dej pozor s i !
Však dobňe rozuměj mi. Ríkám též:
on nikdy po koruně nesáhne,
on bránit krve kapkou poslední
t,č bude, a pňec nebezpečnější
t,i je, než všichni, kteňí pohledy
neb slovy včera na tě spikli se!
Ti neublíží ti, když on jen zde
už nebude! A proto odstrai i  jej ,
jak mrižeš jen. Neb zrlstane-li zde
a s věnci, jež si dobyl, budeJi
dél ještě rnezi nimi obcházet,
stát múže moc se.

Myslíš?
Vidím to!
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Ti šeptají a pňirovnávají!
Ti zatÍnají pěsti, rameny
jen krčí, tajně na se k;fvají!
Je pŤíliš těžce urazils. A Řek.
když zítra probudiv se. najednorr
klop;itne o korunu tvou, neb mrr
ji v noci zaLim k nohám složili,
ji ještě zamítne? Byl blázen by.
Je dost, že o ni neoloupil tě,
tě poděditi snrí a podědí.
Znamení jeho stojí, nevíš jal<!
Kdys citeristri jenru spílali
a mínili, jak mínim také sám,
že jen ti ptáci sladk;f mají hlas,
již z|e jsou o spáry své zkráceni:
teď je jim, poněvadž zná zpívati,
sám neJi Foibos. aspoů jeho syn!
A tomu divíš se? Vždyé pŤemoh je!
Než budiž! opravdu je šlechetnf,
i poslechni. Pak dobÍe bude snad'
trest jestli bozi ještě nesešlou,
a pŤesrok usmíňíš i je i nás!
(ugstoupi).
Jde. l{arně mluvil jsern? Ó nesměj se!
I na zdi vyhrání se sanytr,
proč na ntně rreměla by času sťrl?
(Ustoupi do pozadí'')
Víc zasálrl jsi rnne' než myslíš si! __
NuŽ, Gyge?

Pane' ]rledám tě.

tě rrernérrě. Co neseš. o,,,",#Ín. -
Ty mlčky odvracíš se? Cokoli
to buď, já na mnoho jsem pňipraven!

GYGES: Kéž byl bys oběť nroji pŤijmout chtěl!
KANDAULES, Ž" ' 'e$r i;aí 1..-,  l i to"nebude

rni nikdy. Kdyby i se stalo Lo,
co prospělo by? Její nevíra

se v noci na vzdechu tvém zažehla
a nedala se uhasiti už,
však proto nevadím se s tebou pŤec,
kdo člověkern by byl a nevzdych by!
Den dobr;f nebyl to, v nějž lydskÝ král
se setkal s Gygem.

Neproklínám jej.
Sám zajisté bys tygru, na tebe
jenž skočiti chtěl, byl se ubránil,
a já sv;fm bídnfm šípem zbytečn;í-m
ne od smrti jsem tebe zachránil.
jen o ránu jsem tebe oloupil.
Je pravda, dobŤe postŤelrl jsem jej
a byl jsem píipraven' Než když jsem zŤel,
jalr oči se ti bl;ištěly a tváň
se zarděla a hruď se vzdouvala,
jsem rismr)lv tich;f potlačil a dík
t i  vzdal.

Tak vždy byi šlechetn;i, i tam,
kde jsem t,o netušil! Což mohu jen?
Vždyé uviděl jsem v okamžiku hned,
že v nebezpečí většÍm směleji
bys ještě b$val opakoval čin;
žc nepňišlo, tvá vina nebyla!
Už nemluv' pane' víc. Je tomu tak,
jak praviš. Pro v]as hlavy tvé bych byl
svou vvlil krev, a pňece musím 1,eď,
tak klel,ba clrce. tl,ťrj život požádat -
MŮj žir'ot,!

- ona zemť.ít nenrá-li!
K západu slunce už se schyluje,
a zrak tvrij večernici spatŤí-Ii,
ji jeji nikdy neuvidí už.
Chce zabít se, ty nezabíš-li lnne?
Chce! Což bych stál Íok jindy pňed tebou?
Jí oběé jiná nepostačí už?
Nejvyšší nabíd jsem, než nadarmo.
Tu rozloučení mi též orlepŤe!
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Že v hrob pŤed tebou prchne' bojírn se!
Pak vezmi život rnrij ! - Tys uslročil?
Tak volně dáváš jej?

Kdo rouhal se,
kát rnusí se' a neobětuje'
lrdo pňitom neusmívá Se! *- Což tak
mne špatně znáš, žes nad tím užasnul,
ba zděsil se? Pňec nepňinutím ji,
by rrižov;fmi prsty, jemny jež
jsou pňíliš ku trhání květ,in i,
po dlirce sáhnula a zkoušela,
zda srdce nalézt, dovede'

Ty šat
i ochrann1f odmítáš dokonce
a prsa Svoje Sám mi nabízíš?
Já ukazu3.u cestu nejkratší
t,i lr cíli jen, ji urovnej už sám,
bys, pňed ni poznovu až pŤedstoupíš,
pňec něco na mně mohl chváliti.
Zde v hrudi hučí pramen života,
jejž hledáš: klíč máš sám. Tož otevŤi!
Ni za svět ne!

však za ni, pŤít,eli!
(učiní odmítaug pohgb ),
Než vzpomínárn si, mladou svoji krev
že dneska vlast,ní rukou prolít, chtěls!
Tu odvahu též ještě Seženu'
jcli ' jí múj pozdrav dones poslední,
je st,ejné to, jak ležel bych už tu.
Ne! Bít se pŤišel jsem!

Jak pyšné, hle!
Ty v boji Se mnou padnout nemrižeš,
že ne?

Ty lépe mne znáš!
Nuž,  i  to !

I kdybych zvítězi|, t,o druhé mně
pŤec neujde! - Což? Není z aloe
ta vťrně? Ano, vánek ze zahrad

GYGES:

už nese ji. Ta otevírá se,
jen kdyŽ je blízka noc. Už bude čas.
Ten prsten!

KANDAULES: Myslíš, zťrstat ve hrobu
že spíše měl! To ovšem pravda je!
Tušení nezklamalo Rhodopu
a tebe nevaroval marně děS.
Neb ku hňe ne, ni k fraškám marniv;|.m
on nebyl skut, a světa osud snad
je na něm cel zavěšen. Je mně,
jak do dálky bych času nejhlubší
směl zírat, vidím nov1ilch bohri boj,
jejž vedou se starymi, kmetsk;fmi:
Zev, často odražen byv, ke stolci
se šplhá oteckému ze z|ata,
Srp v ruce maje strašny, zezadu
se Titan plíží s těžk;im ňetězem.
Proč nevidí ho Kronos? Poutají
a ohaví ho, dolri svrhují.
Má prsten ten? - Měl, Gyge, prsten ten!
A Gaia sama mu jej Podala.

GYGES: Tak proklet buď, kdo ti jej pÍinesl'
KANDAULEs: Proč? DobŤe učinils, a podoben

ti kdybvch byl, mne nesvedl bY Pal.'
jej tiše noci byl bych navrátil
a všecko bylo by, jak bylo dŤiv.

GYGES:
KANDAULES:

Mně pro nástroj l,en proto nesmlouvej
nic z hňíchu, celá vina moje je!
Než jalrá vina!

vážit patňí jí! ---
Též cítím t,o, že těžce chybil jsem,
a co mne stihne, právem stihne mne.
Řeč prostá ctného sluhy starého
mne poučila. Netaž vždycky se:
Co věc je? Někdy též: Co platí věc?
Vím jistě, doba jednou nastane,
kdy všechno soudí, jalro soudím já;
coŽ vězi v závojích a korunách
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328 a mečÍch rezaqi.ch cos věčného?
Než usnul na věcech těch zmdlenf svět,
jež urval ve svém boji posledním,
a pevně drží je. Kdo vzíti mu
je chce, jej probudí. I zkoumej se,
zda dosti siln1i jsi, bys svázal jej,
když zpola vybouien byv ze spánku
kol sebe bije, a zda dosti bohat jsi,
bys vyššího cos jemu poskytnul,
lrdyž nedobrovolně se tretek vzdá.
Byl Herakles ten muž, já nejsem jím;
hrd, abych v pokoŤe ho podědil,
a pňíliš sláb, bych dovedl, co on'
jsem pridu podryl, která nesla mne,
a ta rnne nyní, mstíc se, pohll,Í.
Ne !  Ne !

Tak tomu je. A jinak nemriž bft!
Svět potŤebuje spánku, jako ty
i já, a roste, sílí jako my,
když smrti zdá se že už propadnul
a biázna dráždí proto k posměchu.
Aj' leží-li tu člověk, ramena
tak jindy pilná maje kleslá, mdlá,
a oko pevně zapečetěno
a sta zavňená, ret stištěn;';
a svadlou rŮži v ruce drží snad,
jak největším by byla pokladem:
to podivn je obraz pro toho,
kdo bdí a pŤihlíží. I\ež pňišel-li
by kdos na cizí hvězdě zrozeny,
jenž neví nic o lidsk;fch potŤebách,
a zvolal by: ,Zde plody, víno zde,
vstaĎ, jez a pi j ! . ,  co učini l  bys mu?
Jej nevědomky kdybys nezdusil,
že uchvátil bys ho a sbisknul jej,
děl bys: ,To víc než nápoj, pokrm je!.
a pokojně bys spal až do rána,
jež nejen tento nebo onen snad,

jež všecky v život Znova vyvolá!
Sám byl jsem všetečn;|r ten rušit,el
a do rukou jsem Briarea pad,
a on teď rozemne hmyz bodavj'.
A proto, Gyg., vlna života
aé jakkoli tě vzhriru vynese'
a ona jistě vynese, a vyš,
než domníváš se sám: jí dťrvěŤuj
a ani pÍed korunou necouvej,
jen spánku světa nedotjlkej se!
Teď -

Slunce níží se! B t musí to..
Slyš, Thoase! (Sejme si korttnu')

Co, pane, obm1išlíš?
Chtěl viděti jsi mne, jak biju se,
tu radost udělám ti, zato však
uschováš tuto korunu a dáš
ji tonru z nás, kdo zbucle na žir.it.

(Ke Gggoui.)
Ty budeš-li to, pŤeju tobě ji'
a rádi na hlavě tvé uzňí ji! -

Aj, což, že vzit ji nechceš? - St,yď se-palr!
Jen muži horšímu by pŤipadla!
Dňí\r. pane, pŤísahej, že bojovat
chceš poctivě.

Jí musím ukázat,
že tolik lrrásy lehce neztrácím.
I pŤísalrám ti tedy to. A t,y?
Vždyé Se mnou mŤe a žije! Musím pŤec!
A tŤeba pňi ráně si pomyslím:
raději polibek!, pňec neznírním
ni jedné proto.

Ruku tedy dej
rni ještě jedenkrát! ._ A nyní buď
mi tygrem, lvem ti budu já, a to
les div;i, v němž jsme často honili '

(Tasí meče.)
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CHRÁM HESTIIN

Ve stí,edu spatfuje se socha bohgně. RHoDoPE píichdzí naprauo
u slaunostním pr uodu, s ni LESBIA' HERo 0 KÁRNA. Je uečer.
Pochodně,

RHODOPE: Je postavena, Karno, hranice?
KARNA: Už stojí.
RHoDoPE (krdči do chrdmu a poklekne píed sochou bohgně).
HERo: o hranic i  hovoňí,

ne loži svatebním?

.Ien to, co ze Studu jseln zamlčel:
chce mně se zasnoubit, t;' padneš-li'
Ha! Teď ií rozumím!

(Šermuji a za boje ,t:;:i,,:,o1,,i:|,,,,
Teď pad! _ Poslední Heraklovec pad!
(odejde za nimí.)

A iv?
Já odepŤela jsem!

Tu usmála se sic a pravila:
,,To vědět mohla jsem, nuž zítra ti

je ukážu,,. však pňece podivn1im
mi pÍipadalo t,o.

A také je.
Pak odeslala mne, já číhala
jsem však, a ostrou dfkor.r, viděla,
jak na zkoušku, zvát jinak nelze to,
si rámě rozškrábla.

Ó Hero!
Krev

hned vyšla červená..
fo hrozné je!

Ctí vedle našich božstva cizi Léž,
jež neznáme' a snad to tedy zvyk
je tajemnli!d d "Ne, ne! Kde f létna zní,
kde píšéala? Kdo pěje Hymena?
Kde taneční sbor? Slepa byla jsem!

Sem vyšla, aby nevrátila se!
Ó královno, já odprošuju tě! ._

Pňec strojí hostinu?n., 
nevím nic!

Tož proklet budiž vzdor, jenž pohnul mno,
bych právě dnes se odtud vzdálila,
teď _ Bohyně, je tvou v té hodině,
tož obraé srdce jí! Já nemohu.
Ó čistá, svatá, cudná, učir1 tak!
A není podivno, že svědkyní
ne Afroditu věčně směvnou,
než pňísnou Hestiu si zvolila,
pňeď jejimz zrakem každjl věnec schne?
Ach, všecko věstí cosi strašného.
(ugstoupí ),
Zde Gyges!

Vezmi jej! Jen nečiri to!
Je mně, jak sám bych krev byl ztratil tu,
jež z něho vytekla! - Jak mrtvola
jsem studen;f.

Hle, jak je ubledl i ' !

:131

Proč divíš se?
Pňec dňív zde musÍ b;fti mrtvola,
než b1irti mriže tady nevěsta.
Lesbie, chvěju se. Mne ptala se,
když zdobila jsem ji, zda v zahradě
jsou jedovaté bobule -

LESBIA: Jak díš?
HERo: - a zda bych nepňinesla pár jí z nich;

že perlu za každou mi dá, a byť
jich bylo sto, než rychle musí pr;1i
to bft!
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Tu oltáť. je - než u jiného ji
jsem hledal - dívky její zde též jsou -
Zde sama je -- Co nvní?
(ugsloupí): Pňináším
ti korunu!

Lydánrim náleží,
ne mně.

Jim dones jsem ji nejprve,
a poslem jejich stojÍm pŤed tebou!
(zuenči): Zclar, Gyge, zdar!
(zuedne a obrdtí se).
(un.íkaje na scénu): Zr]ar ]rráli Gygovit
Než nezpyšni tím velk1fm pokŤikem,
sousedé vpadli do země, teď vést
je  máš!

Jak?
Stalo se, co tušil jsen,

byl pňíliš laskav , i nebáli
se rri]rde ho. Teď zcle jsou.
(ustauí si  korunu): Zaplatím
sám jeho dluh.
(kterd se Gggoui zuolna píibližila):

- Svrij vlastni, Gyge, dĚiv!
Buď cenou, královno, jež kyne nrně,
až nepĚátele všecky rozdrtím -_
Ne! odkladu nedojdeš ode urne! .-
Pňed otce pňedstoupiti nemrižem,
bož pňed oltáň vstup se mnou HesLiin
a její pňed tváňí mi ruku dei.
jak tobě já, ku svazku věčnému!
Jej kdybys byla viděla, jak mŤel,
byl svat;1im by ti děs, jenŽ brání mně,
bych ani roucha tvého netknul se.
!o pokud pro něj neučinil jsem!
Svět komu, kolik jemu, poskytnul,
a z něho šel pňec jako j iní naů!
š.avz vznešeně tak sestoup v tmavou Ť.íš,
kde nikdo vinou už se nezlňísnÍ.

iá ráda s ním, byť bylo na praltu

io už, se setkám, ano z Lethe mu

i vlasiní rukou ráda načerpám
a Sama vzdám se doušku spasného.

Ýg"t t"b. napomínám: skonči teď!

NuŽ budiž! - Však to pŤislibuju ti,

tv stíne drahj', do pole že hned,
ják stalo se 1,o, potáhnu !

Též iá
isem cosi s líbi la!
" Ó královno,
kdo kalich takjl plnf blaženství
odloží jako já, byé bylo to. .
ien na hodintt,  zaslouží si  jej .
"Burl tich' vždvť na místě jsi posvátném.

(Krdčeií k ottdíi,)
Ó Hestio, strážk;'1[ plamene,
ienŽ tráví' očistit co ncmriŽe.
jinoclru tomu děkuju, Že z'as
ie pňed tváňl tvou objevit,i 9Tí-'
a jáko za krále ho lid, tak já

ho volím, svědkyní buď. za chotě.
(Podd Gggoui ruku')

Za jitŤní dar pokládej kor.u1u' .,
jez s hlavy se ti pyšně jiskŤí- už' ,
však mně dej prsten mrtqich zástavou.
Ten mrtv1i král má posud na prstě.
Palt místo má už, které patŤi mu.

(Pustí rultu Gggot,u.)
Teď ustup všalr a ve slibu svém stťrj
jalr ve svém já! Jsem usmíť.ena uŽ,
neb nikdo jinjl pÍec mne neviděl,
než komu právem náleŽelo to,
i"-a l"r.t" 

'(proboilne 
sel však se loučím od tebe!
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