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EPILOG Z 1 922

JMy žili a se lopofili

tvar lyrický dát prožitému.

Le to, co neiprudej jsme žili,

te rovno kvítí sušenému.

Jen divíš se, že to vše kdysi

na slunci svítilo a velo,

že k hodm plnilo to mísy

a srdce že tím krvácelo.

Již nebudeme strun svých ladit

k milostným písním. Vyvfrají.

A srdce? Dává se jen hladit,

skeptické srdce po mumraji.





1895-1897





JSEM DRSNÝ FAUN LES...

Jsem drsný Faun les, muený vášní a vztekem,

žíznivé hrdlo vzpínám po vilném polibku ženy,

smích dn procitlých vítám po noci probdlé skekem,

a moje doup, kde orgii skvrny schnou, krvav rudé má stny.

Žen prvod dlouhý vídal jsem kdysi, lehaje v rokytu mkkém,

a, chvje se žádostí, pec na štval jsem rozmaru svého feny;

za noci modravých, opájen msíce vlažným mlékem,

panny jsem miloval pro jejich strach, pro rozkoše ev divé ženy.

Pak smutkem sledován píšerným prchal jsem v koviny husté,

když trávníky byly sdupány a rokliny zely pusté,

když uvadly smíchy a pocely a vn lásky když schladla . .

.

Te ve hrudi mé tak znavené bláznivá touha usládla

po jedné z tch, které potkal jsem, by s mými své snoubila kroky,

a které bych za nocí msíních mateské objímal boky.
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EV HMOTY...

l<ev hmoty, jež vkm vstíc kypí pravká

ve vném etze metamorfos,

a unylé volání ze hlubin lovka,

v nmž zajatá duše po spíznní teple lká,

v mohutné hymn do žití nám vpadlo pílivem sladkých dós...

V zbahnlém ovzduší, kde soumrak závoje tká,

fy horoucí tony slyším sklonn nad bílým znavením Tvých, milenko, pós,

a lokám panenskou svžest Tvé duše a z ader Tvých vni tuberós.

A societa mdlá nám škrtí vyprahlá hrdla,

hrdla vyprahlá starými výkiky smutku —

:

s pyšným úsmvem ela s kuplíkou pjdeme v ptku.

A buržoa ádí. Nám pst již v bojích stvrdla,

a v atmosfée, jež výpary slz a prolité krve Je hustá,

dech harmonie kídly nás chrání a k pocelu sklání nám tista.
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co PRSTI ZAHÁTÉ MÁŠ ASI...

Co prsti zaháté máš asi pod prs ržovou vlnou,

když z hrudi Tvé se povznesl kvt, jenž má tak panenský nádech,

nad bahna, kde bestie mamonu dalekým sluncím klnou

a všecko vysoké zdupají na pustnoucích, pustnoucích ladech.

Kdys buržoa Tob sliboval, le na vodu neklidu plnou

jsme spolu vyjeli s touhou vznícenou po svtla vodopádech;

a také hlupec Ti sliboval, le duši svou vášnmi minou

k mé skIoniIa's prudce, bych rubíny její slovem své velosti zadech' I

Té lásky Tvého srdce I Té kvtiny vzaté na pozadí urputných mrak!

Tam je tak pusto na bídném prohnilém vraku,

kde eládka kretén klaní se ubohé sádrové bust.

Však na jiných vodách vesluje dnes svátení naše lo,

k tvrdému boku si pisednout a k hrudi mé sklonit se poj,

a kalich rt Tvých o mj v pípitku zazvoní ist.
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TISÍCKRÁT ŽEL...

1 isíckráf žel! Kdyby starý ím nás obléval svým davem,

slunce pešastné, že rdí se nad antiky luhem,

vní západu by táhlo nás pod-blankyt setmlý,

zrychlujíc tep srdcí našich k písni druha s druhem.

Snivých milenc, náš krok by tíh' do háje Venušina. —
Jist pak by mramorem svým pohnul bohyn prs bílý;

šastným snoubencm fa matka rozkoše by žehnala.

Tisíckráte žel! Ty slunné doby v minulo se slily.

Milenko, však v proudy lásky voln sklome srdcí kvt.

Dti mrákot, kde že máme usmvavé bohy?

Duším mdlým jen plane kdesi idol praubohý.

Jinak smutno. Však dost síly zbývá vzkiknout divoce,

že cejch hanby nebolí nás, vpálen lidským ádem —

:

oltá úcty zažehnou nám v píštím žití mladém.
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DEMASKOVANI

Sugesce štstí dala nám rranné svtlé masky,

zakryla z bolestných smutk na ele zbylé vrásky.

Ale v nitru srázy nám trí holé, fesklivé,

tíha žlutavých mraen hází sem stíny své.

Bláhový optimist ekne: Láska jim ovívá luhy,

zatím zoufalství spleenu nás tlaí v nedozírné své kruhy.

Dsivé chvíle hrfizy nám horen splítají lidy.

Tch píšer smutk, jež vzrostly z prokleté, prokleté pdy 1

Na zdechlinách sn mých bují splývavé vlhké mechy.

Sedím a poslouchám tiše pohebních prvod plechy.

Tuším, že pijde to náhle a v prsou zabolí.

Oh, pivi mne, probh, k sob, blíží se, blíží se . . . zlýl
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PÍSE POSLEDNÍ EROTIKY

Ach, kvty mládí! Zahoely naposled v našich polibcích.

Je pozd již, a vedouce se za ruce teplé ješt,

s pocity zahoklými nad urnou spálených rží

a s pohledy ustrašení tam, kde v mlhách to pláe,

spcháme urvat poslední docela krvavé máky.

Tím kvtem symbolickým ozdobíš mlky unavené mé elo I

A v posledních horekách tla zaplane do tmy a chladu 1

Nebo ješt je tebaoh zarudlých a plamen na našich stráních

tch, které zažehují drsní pastevci na žluté podzimní tráv 1

Poj, kvtem symbolickým ozdobit mlky unavené mé elol
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DE PROFUNDIS

Suveréne mých nocí,

bože-nevore, králi mých visí,

pohlaví nesmiitelné,

vím, jak marn ti házím svá prokletí ve tvái

Zatím co tla luzy devotn se ti koí,

znavenou vlí t rdousím v propastech nitra,

5 horkými vášní rety marn zápasím s tebou,

tvj otrok již pespíliš podlý.

Hle, masku blažené lásky serval jsem s tváe I

Zoufale zlomil posy sladkého troubadoural

Umuen ubohým vzdorem, neschopen radosti v tob,

s rozpálenými údy vleku se, nevda kam . .

.
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TO BUDE...

lo bude jeden z píštích podivných dn,
pezrálé kultury napojený mdlobou . .

.

Ty, sybarítka linií ženských,

za dusného veera pi otevených oknech

na ínské kži žlutav bílé

v komnat pišeené . .

.

ty, jejíž smích s tím se mi svuje . .

.

ty, rozkošná svým talentem

hráf roli milovníka

v komnat intimní . . .

za dusného veera stát budeš v sndé své kráse,

zatím co taburet zachytí

roucha posledního

záhyby teplé ješt . .

.

a tvoje blíženka bílá

na ínské kži v komnat pišeené . .

.

eh, — a já s úsmvem chápajících

a s papirosou nžnou

budu ié íkati : sestro

pi promenád ranní

v sad,

v chladivé lázni nerv.
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NEMUSÍŠ, EVO, BÝT ŽÁRLIVOU

Nemusíš, Evo, být žárlivou,

dosti, žes, Evo, zoufale svdnou.

Oh, kolikrát ješt pobledlé tváe

v divokých híkách nám zrudnou

!

Nemusíš, Evo, být žárlivou.

Tys jediná mou.

Což tebe nepálí vášn mé dech?

Což tebe nebodá žhavost mých slov?

Té žluté kvtiny nech;

žluté jsou oi sov.

Nemusíš, Evo, být žárlivou.

Ty hrozivé boue již pešly,

i nekonené dešt již pešly.

Tys jediná mou.

Pešly boue i dešt.

Nemusíš, Evo, být žárlivou.

Miluju ješt.
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MODLITBA ZA ZEMELOU

Mj králi rebel, pane žíznivých,

mj antipode pokory, dvivých ctností,

ty, jenž nasyceným nežehnáš smích

a k trnm boh házíš výhružné kosti

tch, kteí hladem scípii i touhou vysíleni,

zrozeni pro to, eho pro n není,

mj Ote . .

.

hle, tu stojím ped tebou

a horený mj vzdech dtinsky t prosí

a s tebou velikou a mužnou lásku tvou,

jež v klín hvzdy tanící a srdce zmuená nosí — ;

Umela žena v špín tch ponurných doupat,

kde líh si prolévá hrdlem kasta chránná,

jež na loži pro jednu noc chce k výšinám požitku stoupat

a jen to, co lze koupit, na otrocích zná . .

.

umela žena, umelo srdce i nha
uprosted bídy a potu, uprosted parna, jež sžehá

jásotnou radost krve a sklání v kal isté elo —
umela žena, zstalo tu jen tlo.

Tož, pane, prosím, dopej jen krátký okamžik štstí

svým dtem, jimž do srdcí vli svoji jsi vdych',

pro jedinou ješt chvíli nech ženu na slunci kvésti,

smyj se rt zaplacených a lživých polibk hích,

smyj s pomáených prst špínu alkohol,

smyj s duše jizvy nesetných bol.

smyj vzpomínky jedovaté,

smyj s hlasu patinu drsných, zoufalých slov

a zalej trhliny srdce, zvonu, jenž dobrý ml kov,

však rann byl tisíckráte . . .

25



Vra veliké dít svu a — dej mi je na okamžik

pro jediný polibek, jediné objetí, jediný radostný vzlyk,

pro takovou istou chvíli, jaké již neokusíme

my, kteí jsme tolik vidli a tolik již bda, víme

a ze spoda na život zíme . .

.

O pane, prosím, dopej fen okamžik štstí

svým dtem, jimž do srdcí vli svoji jsi vdych* —
a pak si ji vezmi a dej ji od zem nésti

k životu na jiných svtech, jež krouží dle zákon tvých,

k životu, který pro ni horší nemže, nemže býti,

z tch žádný, jež s oblohy a za oblohou svítí —

a mne tu pak teba dál nech v lopot dn se bíti,

a-li tím vle tvá se stane,

o panel
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JSEM TEN, JENŽ LANÍ

A vyslyšel mj hlas pán poznání

a vyslyšel mj hlas v tm pláem prosycené,

že bylo to jak pohádka, když v mst slunce se naklání

v posledním krvavém zaplání,

pohádka o dvou duších v samot roztoužené,

když sladký veer zpívá a ochotná srdce se chvjí.

Na kíži ramen našich, jež se rozpínala

a k objetí zvala,

bh kesan znova umíral v soumraku chvíle,

když já k ní dl: A ty bys nezanesla minulost do závjí?

A nevíš, neuvíš vlastního srdce síle? —

A byl to zápas tichý, ale krutý,

v nmž mlky za rozpálené drželi jsme se ruce,

v bolestné muce,

šleháni minulostí, jak do blá žhavými pruty,

a ze všech propastí otevených vyítavé pepadaly nás stíny,

abychom znovu trpli za vlastní híchy,

mstící se híchy,

znova za cizí viny.

A fantom života, jejž za sebou máme,

nesmírná tíha toho, co víme a známe,

dolehla na duše zmuené, ohýbajíc nás k zemi,

a skepse syela doprovod,

syela o tom, že prokletý rod, náš rod

na vky bez cíle zaslíbeného se potácí pekly všemi,

náš rod nevykoupený Evy, která všecko chce znáti,

a Evy, která na konec všecko poznati musí.
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Byla fo boue. Taková boue nejvyšší sosny sklátí,

nejvyšší požáry sdusí,

a jen ta srdce lidská,

tisíckrát zklamaná, tisíckrát zhnusená, veliká srdce lidská

vždy znova nadjí vylákaná rozncují se a bijí

vstíc tropickým ostrovm v ledovém moi,

vstíc tonm, jež výskají, vstíc barvám, jež hoí,

vstíc nové symfonií.

A vyslyšel mj hlas pán poznání

v tom veeru sladkém, jenž zpíval,

a snhem minulost zavál a nad snhem zelení kýval,

v strom promnn, v jablka, po jichž chuti lanla naše ústa,

horená, dychtivá naše ústa

nikdy nenasycená.

A bylo vše, jak jsem to snil: znova se zrodila žena,

duše se vzpímily k radostem a propast se zavela pustá,

byla to pohádka, když v mst slunce se naklání

v posledním krvavém zaplání,

pohádka o dvou duších v samot roztoužené,

když sladký veer zpívá a ochotná srdce se chvjí.

Dnes, kdy je vše již jiné, kdy nové boue pešly

a snhy sešly

a pro mou lanost nová se jablka smjí,

jsem ten, jenž nelituje, jsem fen, jenž vden pánu

za každou bolest-radosf, dvojici požehnanou,

za každou dsivou noc, jež vede k sladkému ránu,

za muka, jež v radostech íhají,

za radost, jež z muk se rodí.
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Duše i tlo touhou mi vzlykají,

po tvrdé zemi laný chodí,

jsem ten, jenž tisíckrát nasycen tisíckrát znova laní.

O, pane poznání a lanosti a touhy,

jež nasyceny, zhnusený, znova se vzpínají v lidech,

o, pane skepse a nadjí:

mn nejlépe v tvé závji,

já zalíbení nenašel v nebeských klidech,

jež k potše nevinným snm
tvj antipod, bh, prý pichystal budoucím andlm.
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PÍSN SMUTNÉ EROTIKY

I

Irpíš, trpíš, nezapeš.

Hlava tolik bolí.

Úsmv sob samé lžeš,

hlava t však bolí.

Z roboty jdeš v robotu

Hlava tolik bolí.

Otrok jsi už bez potu,

hlava t jen bolí.

Již se ani nevzbouíš.

Hlava tolik bolí.

Víra to, vím, i ty to víš.

Hlava nás jen bolí.
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II

Doue se vybíjí nad lesy.

Nkdo se ze žalu obsí.

Nkdo, než jifro se rozbeskne,

odejde — rána am zateskne.

Nkdo se divoce zasmje,

až mráz ti údy se proleje.

Nkdo jen v samot zapláe.

Každý to dláme jinae.

Dívám se, dívám se do mraen
lijákem celiký umáen.

Dívám se, chytám se za hlavu.

Tak bych se rozbhl v dálavu.

Nkomu pabych tam v náruí.

Plakal, že nikdy nic nevzpuí.
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III

Neeknu, že chtl bych umíti,

neeknu, že chci žíti.

Do noci cosi mi vykiklo,

jak lešení když se sítí.

Pod lešením nkdo krvácí,

a nikomu pomoci není.

Vzteklého kohouta erveného

tam hodím pro vyhlazení.
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IV

Jen ticho, probh, ticho ne,

te klidu nemohu snésti!

Po cest srázné ran dovete,

kde pekelná hudba chestí.

Chci hluk a žár a plameny,

chci nejvýstednjší tóny,

na vžích kostel vyhoelých

mn prasklé probute zvony.

A nezapomete na íše,

na íše u dubových stol I

Chci hluk a žár a plameny,

jed krutých alkohol.

Jen ticho, pro bh, ticho nel

Mé srdce je choré až k smrti,

pod víky slzy mi ekají

a v hrdle se výkiky škrtí.
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PNleproklínám nikoho, teba že bolí to, bolí,

chestím jen jako strom holý

v zim.

Nevyítám nikomu; na tob není viny,

nebyla*s ani milenkou pi mn
a za ženu ml t jiný.

Neproklínám nikoho, nevyítám pranic

;

snad mám ješt dost síly

zanésti srdce, jež kvílí,

do snhových vánic,

omýti je v lavinách, promraziti je ledem,

zapomenout, co mu bylo oplaceno jedeni.

Snad zas kdysi bude silné

krví obnovenou.

Snad zas kdysi ... V noci vilné . . .

Snad zas kdysi bude silné

tváí v tvá se ženou.
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VÝSTRAHA

Z ttlCHARDA DEHMELA

Imj pes, ty, vrel na f jen,

já dal ho otráviti,

a nenávidím každého,

kdo rozkol vznítí.

Dvé krvavých kvt
pošlu ti, svou krev, fy,

na jednom z nich jedno poup
;

k tm tem bu dobrá, fy,

než-li pijdu.

Dnes v noci piidu ješt,

bu sama, bu sama, tyl

Vera, když jsem pišel,

zírala jsi s nkým
do záe veera — fy:

vzpome mého psal
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JEN TROCHU TOHO POSLEDNÍHO ŽÁRU

Jen trochu toho posledního žáru

a trochu tch posledních blesk 1

To zlomeným liniím svadlých tvar

dá pvab matného lesku

Jen trochu té nhy, která ti zbyla

pod prázdnými úsmvy tanenice,

by sentimentálnost tichá se lila

tou nocí k ránu, kdy hasnou svíce.

To bude pak píse o našem konci,

o smutné radosti dvou vyzáblých dtí.

Na poplach netrhnem puklými zvonci,

do noci, do ticha budem' se chvti . .

.
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DOHRÁNO A DOZPÍVÁNO

JL/ohráno a dozpíváno,

a to kalné, chladné ráno

rozlouí nás na vždycky.

A jsme niím nebyli si,

pec na duši smutek visí

a ten zbude na vždycky.

Píse dozní, pone nová,

asem zapomenem' slova,

žal jen trvá pro vždycky.





1904-1906





RENOUVEAU

Ve spadalé listí jsi hodila rži,

ve hndé, žluté, šedé listí rží krvavou,

až pobledlému poutníku hrud se blahem úží,

neb všecko listí vzplálo kol rudou záplavou.

A hoí listí, hoí kraj,

v sychravém záí o jaru báj,

nad zkaženým srdcem sladká tvá slova,

Boženo Hodaová.

Jde bledý poutník te v plamenech kraje,

kol vní, barev, písní celé závje,

v tvém plavém jasu ohnivém modrý hrozen zraje

pro zprahlé rty, jež nemly vroucí nadje.

A svítí kraj a zpívá svt,

uprosted hoí mkký tvj ret,

novému dítti pohádka nová,

Boženo Hodaová.

Tys do mlhy vzkikla zvonci hlasu,

až mlha v duhy slila se rosných krpjí,

ty celikou svou skutenost sluneného jasu

jsi vroucím gestem dala na místo nadjí.

Neteba doufat, neteba snít,

je možno, možno, možno žít:

lovka pro ráj jsi stvoila znova,

Boženo Hodaová.
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LIBE AMOUR, LIBE MATERNITE

PAULU ROBINOVI

A fakfo ke mn mluvil šedý ochránce lásky,

jenž nade všecko prahne po krásném lovku zítka,

a nejen prahne, bije se o jeho slavné píští,

milenc laskavý pítel, sladký staiký snílek,

básník a léka:

»Až budeš milovat zase celou nhou své duše

slaoukou dívku mladou, jako pohádka krásnou,

jí ržová adra líba a krvavé mkké rety,

až dnové lásky ti jarem obrodí smutnou duši

a schopnu ji uiní opt oddávati se blahu,

jež pravé a krásné je stejn jako nejvyšší chvíle,

pro jejichž nadšení lovk bouí se, rve a zmírá —
tož v první den vyjdi si do msta z teplého objetí pímo

a napni své zraky i sluch svj, naslouchej, dívej se dlouho,

dívej se dlouho.

„Žen legie pjdou mimo, možná, že ješt poznáš

v nich verejší milenky krásné, manželky, matky nžné,

že ješt je poznáš aspo po rysech ve tvái zbylých

po gestech, po kroku, po nem, co ješt po letech mluví.

A naslouchej, dívej se dlouho a nezavi zmuených oí,

až všecky ty ženy spojí se v jediný strašlivý fantom,

jenž ohromný vztyí se ped tebou a hnusnou podobu svoji

jea v hnusnjší ješt zmní Nezavi, probh oí,

až ped tebou vztýí se k nebesm schátralá onuce lidská,

verejší krásná milenka, dnes vyssátá, zlomená, svadlá,

cár bez tepla, bez barvy, bez vn, bez linií a tvar,

skek zoufalosti vtlený, konec, jenž nemže skonit,

vysílen k zbablosti . .

.
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„A než pak zdšený domyslíš o fé náplni muky,

jež rozleptala nádheru nejkrásnjšího tla,

o divokých fch bolestech, pi nichž se rodí zmefci,

a o vném jhu strastí, ohýbajících k zemi —
vyzáblý netvor nad tebou zmní podobu svoji,

dostane barvu prasnice a zápach jejího chléva

a tvary dostane, tvary píliš plného žoku,

to jinou podobu konce se lesknoucího

tukem a spokojeností . .

.

„Mj brate, až vrátíš se k milence, k jasu jejího tla,

cos vidl, nezapome, a chceš-li dobýti svta,

tak horoucn miluj, bys nikdy v milence nezapomnl

lovka zachrániti . .
."

Tak tedy ke mn mluvil staiký milenc pítel.

A já dnes chvji se hrzou, chvji se víc než kdy jindy,

že taková milenka krásná jako ervnové ráno

mohla by, mohla ... ne snad prchnouti milenci svému

za jinou nuancí polibk, za jinými gesty lásky . .

.

ale že mohla by he než nevstka prodati se

pro povinná rození dtí . .

.
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JENPOHLE...

Jen pohle na blesky oí závistných,

na urážlivý smích

a na trpasliích intrik smšný rej

:

to proti vli a inu bouí se neplodná nicka,

to proti pravd a kráse veš harcuje lidská —
smj se jen, smj

!

Snad budeme biti za fen svj sen

o život, jenž is a svoboden —
však ruku mi staten dej

:

je v naši moci lip a krásnji žíti,

a v jejich není nám v tom zabrániti —
smj se jen, smj í
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POD VERANDOU

JKod verandou jsme sedli skoro sami

pod zasklenou verandou hostince v sadech.

Podzimek dráždivé vn splýval s námi,

a všecko mlo jeho modravý nádech

když etla's mi Andrejeva.

V poslední zeleni se koupali kosi,

déš feplý a tichý se pomalu drolil

a listí rezivé, jež chlad záí kosí,

a stoly, pšiny mlžným leskem polil,

když etla's mi Andrejeva.

Tvá ruka mkká a teplá na mé snila,

až dvemi dokoán vešla rozkoš cudná

a smysly zmuené blahem opojila,

že hoké krpje skrily se u dna,

když etla's mi Andrejeva.
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JEN HLAVU VZHRU...

Jen hlavu vzhru, milenko, jako erven krásná,

na zašlé mrazy nemyslí teplá jarní noc,

a každý kvt, by zavel se, eká sladká jasná,

ví, že mu rosa, svtlo, žár, pijdou na pomoc.

Jsou barvy pro nás v poupatech, barvy, vn, tvary,

den pijde jejich rozpuku náhle, neekán;

pro naše mládí nezhyne slunce plápol starý

ni pfáci, klasy, vody, les, šastných vtr van.

Jen hlavu vzhru, milenko, zítek patí kráse,

jež narodí se ze svtla istých lásky gest;

po jarní boui celý kraj zahýí se v jase

a kvt mkkou záplavou zblí písek cest.
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VIDN 1905

I

^ Alp vtry ádí ulicemi a dvory,

svi sníh již mají divoké hory

a zaíná se psáti devatenáct set pt.

Je mrzutá, šedivá, nemocná zima,

tak staecky belhá se vyhublý svt:

je noc a milenka mi po boku dímá.

Dešpísku do oken noc metá zdivoelá,

dm chvje se a huí neznámá dla,

tma chladná hvízdá, skuí, zápolí . . .

Kdo že nás zaheje rukama svýma?

Kdo že nás psem vyštve do polí?

Je noc a milenka mi po boku dímá.
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II

lak trochu exil, trochu stará vlast

a kolem lhostejné života vlnobití.

Dvé oí jako Dunaj zelených

na cestu temnou, dalekou mi svítí.

Jdu podle behu. Noc je. Huí proud.

Ku pedu, do temna hlavu svou skláníme

a nevím ani, zda-li je ta noc,

noc po soumraku nebo ped svítáním.
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z— ICKE IDYLY

i^oj, milenko a ženo, v les,

je tolik sladký jarní den.

ím zoufalej' jsem k zemi kles'

a zradil vlastní sen,

tím pevnji chci znovu stát

a horoucnji milovat

tebe a život a sen.

Lesk zelených svých oí nech

na mojí hlav spoinout,

když doubím voní zem dech,

zelen chví se proud.

A zapadneme v chladný stín,

kde znova dáš mi teplý klín,

sebe a život a sen.

Pak ve snách naše statenost

vykope v mechu vlhký hrob,

kam uložíme minulost

a bolest hokých dob,

a všemi kvty, jež má háj,

jej skryjem ... A mn vrátí máj

tebe a život a sen.
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CESTOU

Na moravské pd ješt. Vlak uhání k Svitavám.

Fará, kaplan s hospodyní sedí se mnou ve voze,

mají, zdá se, tichou radost z volebních svých úspch,
jež jim pines' na Morav jedenáctý listopad.

Mn je to tak hrozn jedno. Zítek dávno prohráli,

prohraje ho — trochu pozdj — i soc. demokracie,

církve dv, dva terorismy, ervený a erný bh:
život letí k svému cíli pes církve a pes bohy.

Na moravské pd ješt. Vlak uhání k Svitavám.

A mé srdce seveno je : v Praze budu k desáté.

Vidím Prahu v temné noci, vidím Prahu oima

našich dobrých Moravan: tajemnou a velikou.

(Milenka má jela si tam pro bolest a pro žaly,

milenka má jako Praha divoká a rozmarná,

jako Praha, kde tak sladce tancuje se na sopce,

jako Praha, tolik slunce vedle nenávistné tmy.)

Moje srdce seveno je. Rychlík bouí, uhání.

V temné noci vidím Prahu bez rozkoše, s údsem,

doup zloby, intrik, falše, zneuznaných génij,

hnízdo jedovatých zájm tajemné a veliké.

Praha svtlá, pracující, nevím pro, mi nekyne,

oblékám se do krunýe, maskuji si obliej,

ekám tisíc zlomyslných, frivolních i hloupých ran,

ekám starou známou Prahu . . . Stn mi v ní milenka.
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JAK PLAVA BROSKEV...

Jak plavá broskev, zdá se mi, 2e voníš,

jak zralý hrozen, zdá se mi, že chutnáš,

když ader ovoce k mým refm skloníš

a v dvoiím ohni roztaví se stud náš.

Jak plavá broskev zraješ pro mou žádost,

jak zralý hrozen žíznivému kyneš.

Za všechny ženy touze iníš zadost,

když k teplu svému vyzáblost mou vineš.

Jak plavá broskev všecko tvé mne dráždí

jak zralý hrozen sladce ojínno.

Vzpomínku každou objetí tvé vraždí.

Oh, jak jsi sladká, moje hoká ženo.
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TVJ USMEV

Polibek rže hebké a rudé,

jež voní dechem a vzpomínkou,

a vznítí srdce šfsfím, jež hude

tichoukou, sladkomílostnou hrou, —
polibek rže na rty mé chudé

— tvj úsmv.

Stíbrný zvonec, který mne vítá

za harmonického veera

na cest v sad, kde šeíkem svítá

blostný zámeek do šera, —
stíbrný zvonec, který mne vítá,

— tvj úsmv.

Paprsek zlatý ve chvíli vratké,

jenž z mraen tryskl a zazpíval

poselství nové pohody sladké,

blouše radosti ehot, cval, —
paprsek zlatý pro štstí krátké

— tvj úsmv.

Nikoli smích, jenž pro kohokoli

bezdn zurí ti pes rety,

tvj úsmv, úsmv, pro mne jenž volí,

pro mne jen nžné své zálety,

tvj úsmv líbá, svítí a zpívá,

tvj úsmv hladí a ary zná . . .

Srdce mé v ráj se okénkem dívá . . ^

Oh, pro tak brziko shasíná

— tvj úsmv I
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PÍSE POUTNÍKOVA

Ze bránu jsi mi otevela

ze šera v život, kde se skvla

úroda lásky uzardlá,

bh ti požehnej 1

A já jsem vešel, smál se, kvíliU

já všemu vil, vždy se zmýlil

a mnohdy jsem div nezešílil.

bh t zatra!

Za sladké plody stromu tvého,

zá okamžiku upímného,

za nhu po dnech bludu zlého,

bh ti požehnej

!

Však za to, že jsi pokoila

vždy znovu lásku, která pila

s tvé dlan, holubice bílá,

bh t zatra 1

U tebe ml jsem sladké zdání

o lásce, která do skonání

pes hoe svta kvt svj chrání,

bh ti požehnej 1

Že však jsi stokrát odkopla ji

jak z cesty kamen, a že v taji

t pece musím milovati,

bh t zatral

55



MOJE NOCI

JMoje noci po vém boku

jsou jak ptáci opilí,

kteí na slunením jasu

píliš dlouho hýili.

Moje noci bez tebe však,

to jsou ptáci zbloudilí,

kteí kamsi pod krov pustý

bázliv se skrili.
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NEZEMRU-LI NKDE V MECHU

Wezemru-li nkde v mechu

pod slunením paprskem

u dubiny, která šumí,

okouzlený plavým snem —

jako mofýl medu laný

když se v louce tetelí,

k smrtí spitý sladkým jedem

zemru ve tvé posteli.

Nezemru-li v lesním stínu

v boí, které zavání,

jako srnec hyne stelen

do slabiny pod strání —

zemru s tvými ústy v ústech,

ader hroty zranný,

vypustím svou velkou váše

mezi tvými rameny.
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KDYBY TO NAŠE SLUNCE...

Jxdyby to naše drahé slunce žhavé

dnes ješt bylo starým Heliem,

tím bohem, k nmuž lidé modlili se

stojíce zpíma, okouzleni dnem;

kdyby to bh byl záící a žhnoucí,

jenž hoe kráí s krásnou slávou svou —
já bych ho prosil, uprosil ho jist

modlitbou vroucí, istou, pohanskou,

aby jen ješt jednu krpj svtla,

jímž jinde tolik fiž se naplýtval,

do nitra vložil tob, sladká ženo,

jíž osud za milence blázna dal,

básníka, blázna, paskvil živitele,

jenž za krásou se honí chiméí,

básníka, slunce milovníka v dob,

iež básníkm ni slunci neví.

Nikoli však, bys více milovala

fen jeho nikdy nekotvící vrak:

já myslím, že s tou trochou slunce v duši

bys lip ho aspo pochopila pak.
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AZ ZASE...

A.Ž zase, lásko má, mne ponížíš až k smrti

a stín legion mi vpustíš do nitra,

až zapotácím se pod slovem, které drtí,

a pjdu nocí zlou bez víry do jitra,

to jitro, lásko má, kéž pijde v parné dob,

kdy boue divoká se chystá do les:

já pro kvt ohnivý v tu boui pjdu tob

a, až se navrátím, jej v srdci ponesu.

Když v boui kymácí se jedle jako tíska,

muž, fen tu sesílí, když pišel ponížen.

A vichr, jenž se vrh' i erná na mraiska,

i stíny vyžene, jež sejí ruce žen.

A blesku šílenství, jež rozpaluje dálky

a v svtle jinaím nám ukazuje svt,

i v srdci básníka, jenž rann pišel z války

rozsvítí ohnivý a arodjný kvt.

Kvt silných, chápavých a soucitných a vrných,

jenž heje paprskem a voní šalvji

a ve dnech bolesti a horizont erných

nejvíce v kalichu má sladkých krpjí . .

.

Tak bouí smíeno a Živly proištno

se vrátí, lásko má, mé srdce s kvtem tím:

za vlastní nerozum t odprosím, oh, ženo,

a za tvá slova zlá ti ústa políbím.
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co BY TO BYLO ZA ŽIVOT...

^o by to bylo za život, kdyby hloupé štstí,

to slepé mlád vyslané milostivými bohy,

do našich osud se mlo nemotorn plésti

pro klid nám zlato dávajíc, pro komedii vlohy.

Co by to bylo za život, kdyby na výsluní

my mli vše, co mohou dáti léta tuných krav,

zbyten mnoho rží, vel, úsmv a vní,

zbyten mnoho drzosti a nestydatých práv.

Umela by nám radost ze zcela prostých vcí,

z luk, polí, hlubin lesních, kde v duby buší datel;

pod bledou tváí rozmar tlouk by se v zlaté kleci,

a nikdy bychom neprohlédli ledví sladkých pátel.

Te dereme se tžce dál v nejistotu zítk,'

ni jeden od nás horký kalich nebyl odvrácen;

co sob jsme a co isme svtu, — bez profekních strýk
jsme vítzíce nad horami vzteklých erných pn.

Co by to bylo za život bez bitevních smutk 1

Z nich vyjít chceme jako dti veselí a tvrdí:

platíme draze cenu nejlepších svých skutk

a konec konc máme na býti prost hrdi.
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SMUTNÝ MILENEC

JM.á smutné myšlenky — vtvoví lysé,

když vtík podzimní zavane v sad.

Nemže, nemže dorozumti se

s tím, koho na svt nejvíc má rád.

Mysl vždy dá vše na svoje místo

a srdce na stl postaví kvtiny,

pták zpívá na stn, všude je isto,

pokojem slunené plynou hodiny.

Le slova na vzduchu tuhnou mu v pecky,

ztrácejí mod a ztrácejí nach,

v kamenné kuliky, pedmt dtský,

jež dlek minou a zapadnou v prach.

Co v tichu nitra mu zvonilo kehce,

zaskípe na rtech jak na suku ez,

závažné rozprašuje se lehce,

kov blýštící se chytá rez.

A slova výitky pesné jak jehla

bortí se, lámou jak tající led:

stejná vždy myš a hora, jež slehla,

a po nich stejný vždy, hoknoucí sled.

A slova vyznání, hebká jak vlásky

plavého dcka, jež sminká se v den,

jak mince ze zlata ražená z lásky,

selhou a shroutí se, nemohou ven.
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zamena studem na dvojí západ

i náhlou nechutí stisknuta v hloub —
Ruka cos mávne, nemožno chápat,

jen klid chtít, klid jako k opení sloup.

Jen klidl Le klidu se podobá málo

bolestný hbitov zmaených slov;

paliv mstí se, co marn vzplálo,

pod tichem kypí eavý kov.

Bolest a smutek lomcují dvemi

hokého ticha. Tak zajatcem jest

slov nebo mlení. A lásky, v mi,

snu melancholického, jenž nemže kvést.
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KVTY LÁSKY

JS.veflj' u nás rudé rže

omamné až k neesti:

ty jsi byla sladký erven,

který dal jim rozkvésti.

Kvetou u nás orchideje

hnv, vášní, rozmar:

boulivé jsi moje léto,

srpen krve ve varu.

Rozkvetou nám chrysanthémy,

až zavoníš jesení:

velké, bílé, cudné kvty

lásky, jež jest smíení.
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PIPOMENUTÍ

Kdybych nkdy snad zapomnl

pokloniti se kvtinám venku,

kámen polož mi, abych upadl

a celou tváí políbil je.

Kdybych nkdy snad zapomnl

kvítí do vázy zastrifi,

venku neroste-Ii, bž k zahradníkovi,

kvtin kytici kup mi.

Kdyby nkdo snad zapomnl,

že mn mrtvému patí kvítí,

z rukou vytrhni mi devo, kov i perle,

teplé rže vplef mi mezi studené prsty.
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ZLY KOHOUT

Zlý kohoute 1 Dnes v noci s myslí smlqu

mj pišel miláek. Tak slavík slétá

v korunu tešn, která snžn zkvétá,

by zaklokotal lásky píse velou.

A jak mne v loktech držel rozechvlou,

a laskala mne každá jeho vta,

a híky daly zapomenout svta —
oh, ješt ani nezlíbal mne celou,

jen okamžik se u mne býti zdál,

a sotva pohaslý byl asi západ, —
když, nevdníku, ošklivý ral's nápad,

bys v temné ješt noci kokrhal . .

.

Jen se vzpomínkou vykávám te jitra.

Však za to liškám pedhodím t zítra.
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JAK rybník v TSURUGI...

JM.n ovšem zakázala moje máti,

oh, miláku, o nmž mi vštba ekla,

že slavik budeš a já teše zkvetlá,

mn zakázala ve tvých loktech spáti.

Však myšlenka má stále se jen tratí

v snách o tob, jak jeáb v proudech svtla,

jak na rybníce vodnka, jež vtekla

na lotosový list a musí státi.

Jak rybník v Tsurugi je láska moje,

jak voda rybníka je prhledná

a jasn istá až u srdce dna.

Jak rybník v Tsurugi je láska moje,

a opustím jen její hlubinu,

až ve tvých loktech sladce spoinu.
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NA MIJAKESKE PLANÍ

L,Bi kým to asi mijakeskou plánf

ak spchá, jis se sladkými slovy,

to dít rozmilé, že neposhoví

si boky jeho ve svém kolébání.

Ach, ovšem, ovšem, o tom poínání

as matei své sotva nco poví,

a také otec sotva co se doví;

o tajemství tom nemají ni zdání.

To dít však jak plátno blouké je

a vlasy erné má jak erné ledví

lastury mina; dlí se mu ve dví

a k adrm mocn valí se a chvje.

Ze zimostrázu hebínek v nm leží,

a dít to, oh — v moji náru bží!
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LIDSKÉ EI
^e milujeme se, a láska stálá

jak vlnu píliv krok mj vstíc ti ídí,

že nejednu noc v loktech tvých jsem spale]

pi msíku, jenž lásce nezávidí —

oh, to jsem všecko smle zapírala

v divoké hádce s tmi, kteí slídí,

a se lží jsem se tolik namáhala,

jak namáhá se nkterý z tch lidí,

již osmahlí a k zemi naklonni

za provaz táhnouce lo táhnou v snní,

lo barvami na rudo malovanou,

tam u pístavu Naniva, kde skvjí

se tpyty vln, až zraky pecházejí —
a pec mne lidské ei stihly hanou.
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TÁMANA ZE SUJE

L.ibezná dívka, Támana ze Suje,

má adra kypící a útlé boky

jak tílko velí, nžné písn sloky,

a Její líko krásu vyzauje,

že lovk mimodk se zastavuje

neb obrací k ní nesmlé své kroky,

když adra kypící a útlé boky

na prahu stanou, oko poceluje.

Jí muži veškeí se pobláznili.

A soused, ženu opouštje, pílí,

by od domu klí vtisk jí do dlaní.

Však sliná dívka, Támana ze Suje •

ta s každým pítuln se pomiluje

a rozkošnicky užívá svých dní.
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TOUHA

^a letním slunci mocnou touhou hoí

do šarlatová rudá libela,

ta vodní žinka tní, kde se boí

bludného chodce noha nesmlá.

A touha fa i tlo její moí,

že vyzáblé je . . . Jak ta libela

já toužím... Tys však o mém velkém hoi

ni vzdechu z úst mých neuslyšela.

A odvane-li vítr podzimní

libelu štíhlou, touhu její s ní —
mé lásky touha s asem nepluje.

Až jednou jak má žena vejdeš k nám,

já láskou svou t k sob pipoutám

jak proutekem, jenž plný lepu je.
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OFUZI

Ixdo v Asakuse, jedské tvrti nezná

dm U vrby, krám pana Níheižil

Stíbrnou zele vtví k nmu níží

košatý gingho. Dívka pelíbezná

tu k párátkm a voavkám se kloní,

když kupec pedem okouzlen se blíží.

V úesu, který hlavinku ji tíží

má stíbro jehlic, hebínek ze sloni,

a barvy oliv, fijalek a mák
ji halí jako kídla vzácných pták;

je štíhlá jak ta vrba na zástn.

Ji drahokamem zvou. Všem srdce bouí.

Však nejradji z dýmiky své kouí,

když umlec ji baví roztoužen.
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OKLAMANÁ

VJh, není tžko o pel oloupifi

fouknutím prudkým štíhlou jehndu,

oh, není tžko ženu oblouditi

hrou sladkých slov a nžných pohledl

Já vdla to, tušila, že svítí

tvé oko zradou prostou ohled,

a že jsi motýl, který hledá kvítí -

a mže zatoužit jen jeho po medu.

Já tušila to, a pec oklamána

jsem byla tebou, jenž jsi jednou z rána

mn navždy prch', když kohout zazpíval.

Já pedasn jsem pro , hanebníku,

jak haluz kvetla zkvetlá ve sklenníku

a vzatá z nho na mráz, jenž ji sklál.
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TSUKAKI

Již msíc bílé noci vyšel v sad,

kde s vtví zkveflých tešní sníh se Hne.

Pod verandou z dvou dýmek kou se vine.

S princeznou noní zde se milovat

chce mladý samurai. Sladkých vnad,

jež brokát skrývá, z nhož vn plyne,

však ješt nezlíbal. Svit luny line

se marn na šat spjatý. Vane chlad

z Tsukaki, která dnes je zamyšlena.

„Smíš na ni hledt, neprohlédneš však",

dí vyítav. Usmála se žena.

V íš netknutou tu vloka s tešn slétla.

„Hle, pobízí nás!" S líka stásla mrak.

„Tož pijme!" ekla. Tlo s tlem spletla.
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PO HOSTIN

i-^oznla kota, ztichly šámizeny,

a géše, pestré mrky, kídla skryly,

šly dom spát. Snad píliš rozjaeny

jak hosté mí. Neb skvostné saké pily.

Tož do zahrady otevel jsem stny,

kde v rybníku se chvje msíc bílý

a voní kosatce. A tílko ženy,

jež zstala, te svírám v noní chvíli.

Noc mléná vjíem svým nžn mává

na horké tváe, rozjitená ela,

noc sladká . . . Ale sladší Takigawa.

A proto ruka má pod rudý hedbáv sklouzla

jejího kimona . . . Pro kouzlo tla

já zapomnl jsem, noci, tvého kouzla!
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ÚTCHA

Jak vlhké, rudé listí javorové

do frávy svádjící na podzim,

když mlhami pták unavený plove,

a všecky zbledlé kvty mizí s ním,

v mé ztichlé srdce nadrobili dnové

mrazivé strasti s jejich dechem zlým,

že v spánku tížili m teskní snové

a v bdní dusil smutku hoký dým.

I vyšel jsem si v noc a po mst
jsem bloudil, vzhru k svtlm jošiwary,

jež neskrblívá rozkošnými dary.

Dum U vjíe ml jsem na cest:

Smutnému srdci mkké na rohoži

noc rozvila tu vonnou Hanaoži.

77



ZRCADLO

I.

Obraze luny ztuhlý v spž! hladké,

na líci zrazuješ kus nebes jemn,

na rubu zryf jsi pedstavami zem,

jsi dvrník i symbol duše sladké.

Vše dvrné a prchavé a krátké,

lesk slzí, úsmv zpívající nm,
žár ekání i smrti bledé sém
ty pijímáš a pevným iníš vratké.

Se ženou nejvíce jsa spátelený

— ba, písloví dí, že jsi duše ženy —
lip nežli muž i tlo je}í znáš,

pvaby z temnot, úblu i nachu.

Kdo ví tedy bláhovému tlachu,

Že, co jsi pijal, v hloubi nechováš?
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II.

Když samurai navrátil se z Jeda,

tu dom spchá k pvabm své žínky

a dárky ovšem nese, cukrovinky,

a zrcadlo, jež jako luna bledá

se leskne stíbené, o nmž ni zmínky

však není v Matsujam . . . K tvái zvedá

Je mladá žena. Zvdavost jí nedá:

í je to úsmv, svží pvab žínky?

A rdí se, když jí praví: Tys to sama . .

.

Tu ukryla je. Ped smrtí až dala

je dcei své, by píliš neplakala . .

.

Tak ráno, veer dcerka mluví s matkou .

Když otec pistihl ji, ptal se, chápal.

Cit mkký jal ho. Povst dí, že plakal.
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III.

v Hakat na Cesf vzývaných boh
bronzová, mocná hlavy Buddhy stojí

bez trupu, bez lotosu v jasném znoji

i v dešti krásná ve svém písném slohu.

Skryt podstavec však. Neb až k brad bohu

zrcadla k zrcadlm se v horu pojí.

Tch tisíc spž dlník jednou spojí,

a celý Buddha v lotos vloží nohu,

usedne na Cest modliteb . . . Dary

žen nesíslných jsou ta zrcadla.

Žen nesíslných vteiny a tvary,

žen úsmvy a slzy, rty i adra

tak pohltí spž boha sladce mdlá.

A žena bude obsah jeho jádra.
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SAIGJO-HOŠI, BÁSNÍK

I.

Byl mlád a zdráv, ml štstí, talent, ženu,

jež lásku dala mu a dít dala,

ml píze dvora, vlast ho milovala,

ba, poznal, jakou pátelství má cenu,

ml druha . . . Všecko ml . . . Jak zrádnou pnu
však zel to pojednou. To, když mu vzala

smrt náhlá pítele. A hrza jala

jej v hloubi nitra. Zlaté listí klenu

noc jedna stásla. Holý již se vidl,

své štstí plané náhle nenávidl.

Prch' žen, dvoru, zfbizel do kláštera.

Pak bloudil svtem na východ i západ,

Buddhova slova nauil se chápat,

lesk ráje vidt z pozemského šera.
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II.

L»hostejn luna hledí na tvé boly,

lhostejn na svt. A tím srdci mému
se podobá. Já všemu pozemskému

jsem dal již výhost. S poutnikou jda holí

ien s kvty ješt cítím a s jích stvoly.

Když sklánjí se vadnouce v cest lemu,

ten hoký odchod hoem srdci mému.

Je rád mám ješt v lukách, v lese, v poli,

neb asto píliš na n jsem se díval.

A na jae, kdy kvt vzniká píval,

pí svitu luny chtl bych umírati.

Když ticho kvty líbeznými voní,

a luna k temným stínm hor se kloní,

s ní srdci svému dal bych zapadati.
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KAMEN

L, eišt Širakawy vyzvedli m,
omletý, šedý balvan, jeden z mnoha.

Skrz na skrz prostý jsem a žádná vloha

mn dána nebyla, jsem v lét, v zim

tak šedý, hrubý, neumlé bím,
pod kterým klesá sloužícího noha,

když uctiv jak domácího boha

na toko ze zahrady penáší m.

Zde stojím te, a radost ze mne mají,

o kráse mé si dlouze vykládají

a eknou, že jsem penz mnoho stál.

Jak hluboko však do pírody zeli,

než prostinkou mou krásu uvidli 1

A kdo jak oni zemi miloval

!
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KANCLÉ MIIZANE V KJUŠU

Jak jasné zrcadlo se msíc blyští

a pece neviny mé neosvítí.

Jak ostrý me, hle, vítr krajem sviští,

však nemže mé trýzn proraziti.

Mn žloutne obliej a hlavu krýti

poíná jíní, síly mé se tíští.

Oh, že mne mohli takto zapuditi

k mil tisíc vzdálenému stanovišti I

Žil v nádhee jsem, v lesku, v krásných šatech.

Te potuchlo vše: ve vyhnanství chadnu

pokoen, zajat zcela tiše vadnu.

Vším, na se dívám a co slyším, vzrstá

jen hoe mé . . . Oh, podzime, ty nutný,

jsi také ty jen pro mne podzim smutný?
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HALUCINACE

Jak mnohý dojat v pamti své chová,

Oiwa mužem byla utluena.

A není ješt, bda, usmíena I

Já zakusil to tuhle u hbitova.

Již smrákalo se. Tu, tam houkla sova,

a modré nebe studilo jak stna.

Již z dálky myslil jsem, že roztržena

snad vtrem svítilna je papírová

nad jejím hrobem. Ale pijda ke zdi

já s hrzou poznal vlastní hlavu její,

jak kývá se a po travinách jezdí.

Má rudé oi vybouleny vzhru,

nos uhnilý, a ústa v náku zejí . .

.

Co noc te ze sna odháním tu mru.
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VÝLET

Jest velkou rozkoší, když kvetou slívy,

jít na venek se jimi kochati:

je pvab jejich pohádkov tklivý,

a jaro voní z luk i souvratí.

I vyšli sob z rána v zkveflé nivy,

než snžné kvty poiy padati,

fi dáa>y, pán a sluh dvé; šli chtiví

pvab, jež se v roce nevrátí.

A dívali se mnoho, naslouchali,

jak bublá potek a mizí v dáli:

na radost saké pili nejednou.

Zpt pítelkyn paní takka nesly,

pán ped ní tanil, sluzi tuze skleslí

vlekli se s vtví v hrnec vsazenou.
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