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SLOVO JVODEM.
První z básní tohoto svazku byla otištna na

jae roku 1895; poslední roku 1901. Je to poesie

mých studentských let, k nimž se ovzduším pi-
myká ješt rok po absolutoriu právnické fakulty.

Základ knihy tvoí ti svazeky, samostatn vy-

dané: ,,A porta inferi" (1897, nákl. Grosmana a

Svobody), ,,Síla života" (1898, nákl. Moderní Re-

vue) a ,,Marnosti" (1900, nákl. Moderní Revue).

Hledal jsem souhrnný titul pro tuto poesii mládí

a rozhodl jsem se posléze po nkterém kolísání

mezi ,,Silou života" a ,,Marnostmi" pro tyto.

Ozvna výroku Kazatelova o marnosti nad

marnost a trápení ducha a dvojsmysl, pe-

jatý i pro knihu, jež pedvádí i pocit marnosti i

mnohou marnivost mládí, charakterisovala, jak se

mi zdálo, pilehavji celek nežli jasn ironický

titul ,,Síla života". Nového titulu hledati jsem

nechtl.

Reviduje zmínné cykly, položil jsem si o-

tázku, mohu-li co podstatného mnit na pvodním
jejich rázu a zodpovdl jsem ji záporn. Jsem

si vdom nevýhod svého rozhodnutí; mnohé bych

byl napsal dnes jinak, mnohého bych vbec nena-

psal. Ale takové retušování, teba uinilo dílo auto-

rovo líbivjším, je práv retušováním. By bych

tím vyvolal kritiku a nikoli neoprávnnou, nechci



mnit rázu knih. Zmny v textu byly tu a tam

nutný pro chybu tiskovou nebo znamenají návrat

k pvodnímu textu. Vrchol jejich je, že v kterési

básni, pvodn otištné v ,,Nivé" doplnil jsem slo-

hu, nedopatením pi pepisu vypuštnou a v jiné

škrtl slohu, jež obmovala zbyten pedchozí.

Do knihy zaadil jsem adu ísel otištných

v období jednotlivých knih a nkolik ísel, napsa-

ných po ,,Marnostech", ale tak d onak na „Mar-
nosti" navazujících. Nkteré z nich jsou zlomky

projektovaných vtších celk. Tak zlomky z básn
„Venus Libitina" byla také báse ,,Dláždní deštm
se lesklo" ze ,,Slly života"; ježto však už byla

souástkou uritého dílka, ponechal jsem ji tak,

kam jsem ji zaadil roku 1898. Podobn bylo

s fragmentem ,, eských písní": básn z nich, svého

asu zaazené do knih, zstavuji tam. Vsunovati

básn do uzavených cykl nebylo možno bez radi-

kální zmny jejich rázu a u nkterých básní bylo

by vbec nemožné, aniž by celek celistvost ztratil.

Všechny ti jmenované svazeky vykonaly jisté po-

slání, spolupracovaly na vývoji našeho básnictví

— a dobe, a špatn. Dnes, více než po dvacíti

letech nechci doplky — jež ovšem nejsou doplky
ex post — knih pvodních provádti rekonstrukci,

jež by znamenala v jistém slova smyslu literárn-

historické falsum. Tvoí oddíl zvláštní.



Mimo dnešní text „Marností" zstala ješt

ada básní z qjklu ,,Venus Libitina" i jiných; vzpo-

mínám na báse, v níž jsem kladl prvou svou knihu

na hrob Bohdana Jelínka. Bh ví, kde jsou; šel

jsem vždy píliš rychle ku pedu a nová práce ku-

pila se tak, že nebylo ani asu dkladn uvést do

poádku minulost. Nebýti spolupráce p. J. O. No-

votného, tžko bych našel pokdy, abych doplnil

knihy dodatky tak, že zachytily, zdá se mi aspo
tak, všechny rysy podstatné. Dkuji mu za tuto

spolupráci.

Únor 1921.

VIKTOR DYK.





A PORTA INFERI
1895-1897.





Vnovátto
VIKTORU SOUKOVI





Nemohu Vám (a nechci!) odepíti této dcdi-

kace. Byla doba, kdy šli jsme spolu, jediný trvalý

píteli, kdy mli jsme spolu stejné stesky a stejné

touhy. Mohu tedy zapomenouti na Vás nyní, kdy

jste mrtev?!

Vidím Vás, vný illusionisto, melancholický

snilku, který nenávidl jste pílišné moudrosti.

Vidím Vás, Vaše touhy, Vaše smutky, Vaše slunce.

Vaše noci, vidím Vás, jediný píteli, s tou Vaší

touhou, omamovati se lkavými i slunenými rytmy.

I ona cnost Vám nescházela : ncchut dobráka

ke zlu a ctihodný mrav. Ubližoval jste si radji,

hledaje v tom svou aristokratinost a hrdost. Bylo

tak mnoho lítosti ve Vás, která marn chtla býti

tvrdou, starý mj píteli, který jste musil zemíti.

Nepochopoval jste dosti dobe dnešku i oné

pekelné touhy dlati vtipy, vtipy stj co stj,

touhy býti duchaplným a raffinovaným. Doby, kdy

autoi byli ,,doti", rovni starým alexandrinským,

kdy však nebyli básníky . . . Doby, kdy býti state-

ným znamenalo bíti jiné, protože jsou jiní.

R tak, bludný tulák, hledající ve svt zbytek

svého Já, kterého jste nenalézal, naplnn jste byl

tesklivou bázní života. Nalézaje rzné chiméry,

které se zvaly: muži a ženy, zkoumal jste magne-

tismus duší . . . Ale nebylo v nich toho, co jste

hledal, tak rostl onen erný kvt, hoký, smu-

tení kvt na polích Vašich.
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Nuž€, Vám, illusionisto, vnuji tuto knihu,

kterou mžete pijati. Je to jediný mj dar. Snad

mnoho Vás zarazí — ale býváme už pekvapováni.

Vzpomenete na dobu, kdy žili jsme spolu ... A
vytknete . .

.

Ale ne. Vy jste mrtev. Nevzpomenete. Nevy-

tknete. Vytknou to jiní. Rozšafní lidé. R já je

budu poslouchati, zvdavý a sarkastický, uvažuje,

co byste jim ekl Vy, který jste m.rtev . .

.

Co byste ekl Vy, mj píteli?!

Menší Msto Pražské, dne 27. bezna 1897.
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A PORTA INFERI





PÍSE PODZIMNÍ
Táhnte nebem, mrana,

z vás každé boui viš!

Má duše po ní laná,

chci vítr, chlad a déš!

Až bude vítr váti,

pak vyjdu sob rád . .

.

Chci s ním se prudce rváti,

vždy šasten jsem a mlád!

Chci metelici snésti,

neb máj svj v duši mám.

Chci bouné lásky štstí!

Chci sladký slávy klam!

Táhnte, šedá mrana,

vš každé boui z vás . .

.

Má duše po ní laná,

— je mládí mého vzkaz! —

Chci posmich hloupé láje,

chci pustý boje ryk!

Nech kolem mlha, tma je,

já na všecko si zvyk'!

17



Chci — pokud zbytek síly,

ten vtru prudký hvizd!

A potom v smrti chvíli,

jak svátý spadnout list.
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OTÁZKY
Já k svému duchu kdysi dl:

„Co toužil bys a co bys chtl?'

„ešiti temné problémy,

záhady všechnyi na 'zemil"

Já) k svému citu kdysi dl:

,,Co toužil bys a co bys chtl?"

„Jmout všecku lásku v objetí

a všecku krásu vypti!"

„A co chce tilo poíti?"

To dlo: „Já chci zemíti I"
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TRIUMF
(S)

ž budu jednou zvadat

a potáhne kol stín!

A padat, padat, padat

do hlubin!

Má duše voln vzletí

daleko nad svty.

Vnost jí bude znti

v ústrety.

Vrátí se dum mých píval,

sny moje — vyhnanci

I ta, jíž rád jsem zpíval

romanci.

Vše procítím zas ist,

svých vášní hárání,

vlas uvidím tam jist

hiavrmií.

Tvá uzím (usmívavou)

za svt huení.

Potáhne zas mou hlavou

nadšení.
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Cos zialká. Vání chladné,

tajemný táhne stín.

Oh, až yná duše padnp

do hlubin!
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KDO TEBE, DRAHÁ.
JEDNOU DOTKNE SE

A slova na rtech dosud vázla mi,

kdjyž duší táhly city intimní.

Jsem kraj, jenž vnen vn mlhami,

kraj zamlklý, a šerý, podzimní!

A podivný mnou pocit otese,

jenž na vky mne nutí mleti.

Kdo tebe, drahá, jednou dotkne se,

i moji duši spolu znesvtí.

Vím, pijde den, kdy zhyne Ninive,

neb nebude dbát hrozeb Jonáše!

Když msto zdrtí nebe hnvivé,

imy uprchneme v horské salaše!

A na rtech hrdých slova vázla mi.

Svým vítzstvím se nemáš spíjeti!

Jsem horský kraj, jenž vnen mlhami,

kraj podzimní, jenž umí mleti!



ŽLUTÁ RŽE
Vím, stmívá se, vím, obzor se mi úží . .

.

Nic nechci již, jen onu žlutou rži!

Z ní písný chlad tak zádumiv padá . .

.

S vším vezme za vdk moje duše ráda!

Kdys chtl jsem nach, jenž krvácí a plane

Jsem klidný již, nech cokoliv se stane!

Mj duch je mdlý. R obzor mj se úží . .

.

Vi, ty mi dáš tu chladnou, žlutou rži!
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DRAMA
Jde vždycky se mnou do hloubky a výše . .

.

Tde zasmušená, bledá, jde tak tiše!

A když ji uzím nmý, polekaný,

na jasném tle bolestné jsou rány!

Pro se mnou jde? Já vzpínám se jí s vzdorem

R ona dál jde — ránu v tle chorém!

Oh, prchnouti jí! Kdy se jí však zbavím?!

A Wedí na mne zrakem vyítavým!

A|prchá!m y hloubku — prchám v dálné výše . .

.

Jde v mojích stopách zamlkle a tiše!

A nenávisti cítím, vz'doru muku . .

.

A zít, jak pece podává mi ruku! --

9a



P I A N I S S í M o

Stín dom dlouze na zem pa!
Dívá se misíc do zahrad . . .

jako snžná lavina,

leskne se vodní hladina!

ek zasmušilém na kraji

vrby jen sebou kývají.

Poj, duše moje, tiše jen!

Kraj celiký je zasnžen!

Na lásku, zlobu, cnost a hích,

ten drobný, stálý padá sníhl

Poj, duše, v dálky toužící,

poj k blostnému msíci!

Poj tiše, zvolna, výš' a výš'!

Tam, nádherná je, istá íš'!

Poj, nikdo nás te nesteží!

— Sníh stopy naše zasnžil --
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ZANIKNUVŠI REFRAIN
V 'duši zní mi zádumivý refrain.

Zím, jak stechy mdle se lesknou v dešti —

Dávný refrain. Text je zapomenut.

Nevím, pro déšt dál a dál tak padá! —

Nevím : Jedno na mysli jen tane .

.

Vášnivý a nenávistný refrain.

Hymnus povstalc za omámivé noci.

Perspektivy požár a bojiš.

Hymnus tch, již pevn kráí k cíli!

Perspektiva soud, želez, baštili!

Hymnus tch, již píliš milovali!

Zhnusený a zlomyslný refrain . .

.

Hledám slova k doznvší již písni.

Venku prší, stechy mdle se lesknou! —



TA VÁŠE DOHRMELA
Ta vášG dohmla, ta touha povadla!

Jsou v pustém sále tom rozbita zrcadla . .

.

Už tžko nyní íc', kdo ruku na n zve'
Žár plál v nich mladých tl, lesk skvostných toalet!

, zmizel orchestr, jenž tóny bouné hrál . .

.

Vzal každý nástroj svj a kráel o dm dál.

Žert, smích ten dávno zmlk', v tmách sténá nyní sál I

a v smutnou náhradu jen vítr v okna vál!

Kdy vzplanou lustry zas, v tón hudby, v šum a chvat?

Kdy touha zahárá a vášní budu jat?!

Má duše pustý sál, neb touha povadla!

Kvt leží pošlapán . . . Rozbita zrcadlai
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LÍTOST

Taková lítost!

Vzal jsem ty verše — náhodou jen.

(Doma je nudno — a nudno jít ven,

ulice blátivé, krásky jsou všední,

zábavy povrchní, horší den ke dni.

Co mit? ísti? Snad banální tlach?

Verše tu ležely — a na nich prach.)

Vzal jsem je do ruky, etl je, e!
Mj Bože ! Duší to. poíná chvt

:

radost a smutek a únavy tíž,

láska a nenávist — bylo to již!

a zhoklé hodiny — byly tu již!

Všechno, co cítím te — bylo tu již!

A lítost palivá srdce mé jala,

chvíli, jež bolela, chvíli, jež hála,

že já jsemx nepronik' hloubji, hloub'! —
Kdybych byl v hloubku šel, do výše stoup'

Te pozd litovat — bylo tu již!

Zhok' jsem a zevšednl — jaká to tíž!

já jsem vycítil: Pjdu zias dál!

Budu se smáti — i dív' jsem se smál;

všechno se zhnusí mi. (Bylo tu již!)

Marná je reakce — však ty to víš!

28



Cit svj jsem promarnil, rozum mj sva
nároky zvýšeny — silou jsem pa!
A ímlhy života horší den ke dni . .

.

Zoufalé mlhy ty! Šeré a všední!

— Taková tíž! —
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HUDBA
Jsem pedráždin ... hlava bolí I

Vzduch horkou tvá imou ovívá . ,

.

Nech zahledím se na cokoli,

tvá tvá se z toho usmívá!

A pak . . . Ten pohled tžko snésti,

svýín zhoklým smutkem zamrazí!

Cos neurit zašelestí,

a vím, co v dál to odchází I
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POHÁDKA
Jdou udušené sny, zkrocené záchvaty;

jdou lesklé vidiny, jež nikdy nejaty . .

.

R bledé tolik jsou, jak mor by na tij dych',

jak dole mrtvoly v jezerech zelených.

Tara na dni hnijí te — a zhyzdéná jich líc . .

.

My' mnoho cítili a neekli jsme nic. —

ž bude smutno nám, tam k jezeru jen poj,
my tiše sedneme a odvážeme lo.

{Pí divno bude nám po vodách tchto plout M

Pochodn dohasly, a nelze dohlédnout

jen v svitu misíce, jenž istý, nejatý,

na lesklé vidiny, zkrocené záchvaty. —
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MJ RYTÍI
(F. B.)

Mj rytíi, mj rytíi, pro zradil jste mne dnes?!

Já jel jsem sám, a noci tmám už dávno podleh' les.

JVlj rytíi, mj rytíi, kam podl se Váš štít?

Hle, zbujný dav, co divých hlav — pro o mj zvolna

lí?!

Pro rann kles'? Ten smutný les! Oh, boje vír a jek.

U konce se, mn vypa me, dav v zajeti mne vlek'.

Mj rytíi, mj rytíi, kdo v pomoc pichvátá?!

Jsem spoután již, oh, jaká tíž, a vržen do bláta!

A chechtot zml mi do duše, a nepátel mých ples.

Mj rytíi, mj rytíi, pro zradil jste mne dnes?!

Pro chvjete se, rytíi, pro klopíte svj zrek?!

já jsem tolik miloval a já jsem vil tak!

/Vln odpovzte, rytíi, zda klam to byl a lež:

Já v ziakuklení vidl Vás v jich ad státi též!

Nuž odpovzte rytíi! Ci do dálky jste prch'?!

Oh, já už neml tolik sil, bych masku Vaši strh'!
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NÁLADA POLABÍ
Vyprahlá cesta, tak horký je vzduch,

omamný, dusivý, úlisný vzduch . .

.

vyprahlá cesta a zmiklý vše prach,

bílý, tak našedle bílý.

V daleko táhne se zrající klas,

po polích rozprosten zrající klas,

všechno je moe, v nanž tone tvj zrak,

a zíš jen pole.

Bzuení mušek v uši ti zní,

jak dech to lehounko osením hne . .

.

Skivan... Cos vylétlo: koroptví dav.

Dál slyšet cvrky.

Vyprahlý vzduch, ah, zrající klas,

jdeš, obzor zatopil houpavý klas,

nemyslíš, necítíš, a je ti mdle . , .

Mdle a tak mrtvo. —

33



v z K R I K N o UT!

V tom vzduchu k zalknutí co mže velkého vzniknout?!

Neschopnost k odporu? Nelze mi do prázdna vzkiknout?

Bojím se ozvny?! Povadla všechna mi síla?!

Kdos vzadu smije se? Jiný mu laje a spílá?!

Ne, odpor v duši je, sílu mou do prachu vláí!

Cos z vás mi v nitro mé zapadlo, umdlcní spái

!

Oh! Síla! Marno vše. . . Kdo mi tu do duše vlije?

Pláng mé? Znieny! Myslím si, dávno vše hnije...

Hesla jsem neschopen, síly, jež bouí, kdy vznikne.

Kdo pijde, vítzný, a do tmy slavn mi vzkikne?!
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LITANIE K PANN MARII

Už ped Tebou já, Panno, nepokleknu!

Ped oltáem Tvým kleí mnoho padlých!

Už ped Tebou já, Panno, nepokleknu!

Už nebudu Ti hymnus, Panno, pti.

Hle, pji jiní! Píliš zhok' jsem na to.

Už nebudu Ti hymnus, Panno, pti.

R nemohu T, Panno, milovati!

A nemiluji — protože jsi ženou . .

.

Už nemohu T, Panno, milovati!

Víš, moje duše zhokla zlobou píliš,

víš, píliš dusný vzduch jsem dýchal v žití.

Víš, moje duše zhokla zlobou píliš!

A mnoho bylo tch, jež klamaly mne!

A mnoho lhaly, v mnohém byly podlé.

A mnoho bylo tch, jež klamaly mne!

Nuž, smij se. Panno, která triumfuješ!

Prohnilé davy ped Tebou se válí!

Nuž, smj se, Panno, která triumfuješ!
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Tg, smj se, istá, nžná, krásná Panno,

jsem osamlý, neklan se Tob.
Ty smj se, istá, nžná, krásná. Panno!

Pes píliš lží! Jsem v hloubi duše zjiten.

A hnus a nechut k všemu v duši vstává!

Pespíliš lží! Jsem v hloubi duše zjiten!

Ped Tebou, Panno, dnes už nepokleknu>

Tu bídnou chátru! Triumfuj jen, mj ji,

a nech mi hrdou, estnou osamlost!

Neb nesmím už te, Panno, milovati!
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KRAJINA DUSE
— Mlí les! —

Strom, sporé vitve na hlav,

kývá se, zvedá zdlouhavi,

ach, zdlouhavé . .

.

Na zemi vyschlé jehlií.

Vijprchlé vni — kdo ví, í, —
viyprchlé dávno, dávno kdes.

— JVllí les !
—

Stczíka je pustá . . . Neláká

pustá ta skrýš ni pytláka'

— ni pytláka! —
Noha se sklouže v jehlií,

a v písku stopy — kdo ví í . .

.

Kdos šel tu dávno,... vera... dnes?!

— Mlí les! —
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VÝBUCH
duše tvoje vztekem nechvje se,

ty nevmeteš jim hroznou kletbu v tvá?!
R pustý orkán vším tím nezatese,

a vylhanou jim nesmete v prach zá?!

R ty jsi neslyšel, jak banálnosti chválí,

a ty jsi nevidl, jak hloupost vítzí?!

R ty jsi netušil, že piblbíe se smáli,

a necítirs jich hrubost bez mezí?'

Ta hrozná nenávist a vášnivá ta zloba,

ta nezachvila posud duší tvou?!

Tys necítil, jak malichernou doba,

a nechvl jsi se vášní niivou?!

Ses klidn kol, a v stopách cizích chodil,

jak mušek sbor vždy lampu oblétá?!

Oh, nízkost, všednost — to tvj celý podíH

Ode mne odstup, nejsi poeta'
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POSLEDNÍ SVTLA
Poslední dohasla v daleku svtla.

(Rdousila všechno ta mlhavá noc . . .)

Doznily inervósní -kroky již chodc . .

.

Plíživé kokij jen slyšet lze te . .

.

Po stechách vinou se. Zoufalý koncert!

Spustily v sboru a v dálku to zní.

Do temnot zmrtvilých nesvítí msíc.

(Svítí-li, píliš je zsinalý, bled.)

Slyšeti hovoit dumavé stíny . .

.

Nevíš, co mluví te k sob to zas?

Plán jsou ztemnlé, píšerné hvozdy .

.

(Eh, všechno pohltla chladivá noc!)

Kde svtlo zta dávna v duši tvé plálo,

nemžeš, ubohý, urit íc'!
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MOJ SOUVERAINE!
Mj spuveraine! Mramorovi chladný,

pe trn tvj pyšný vasal pokleká.

Chceš dilit misíc nudné zase na dny?
Avai diví táhnou z daleka.

A hrady moje všechny obležené,

vsi spáleny, a výše stoupá dým!
Pro nepošleš sem voj svj, souveraine?!

Pro nepokyneš virným sluhám svým?!

Ci tak už tvoje podryta je iRíše?

Na hlavu tvou korunu papež kla!
Smrt pošli sem, ten lancknecht chodí tiše,

a osvobodí obležený hrad.

A zase vzkvetou nivy poplerLné!

Jak ty, pak budu mramorový chlad . . .

Mn mdlo a úzko nyní, souveraine,

a píliš dlouho obležen je hrad!
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OBLAKA
Oblaka, smutná oblaka!

Táhnete tupš, leniv!

— Jak mdlá je noha žebráka,

když kráel dlouho po niv! --

Zelg jste daleké prostory,

sviží a ržové obzory,

a kvty, ješt plné sil . .

.

Zely jste vášní plameny.

T€ zhnusený a znaven,ty.

táhnete v nekonený cil!

Oblaka, smutná oblaka!

Táhnete tup, kniv . .

.

Jak mdlá je noha žebráka,

když kráel dlouho po niv!
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ZÁPAD SLUNCE LÉTA PÁN
To bude zvláštní západ slunce . .

.

Do šerého pokoje padati budou

zlomené, melancholické, vyítavé paprsky.

bude v pokoji pítmí . . .

dusivé, omamné bude horko,

tak mdlo, tak mdlo ...

Tak slunce bude zapadat . .

.

Nevím, neznám dne, kd^ to bude.

Vím, budu ležet s rozpáleným elem
na lžku píliš umdlen, rozhoen
dlouhými, píliš dlouhými hodinami,

banálními, výsmšnými slovy

tch, kteí eknou, že ješt není západ.

Tak slunce bude zapadat . .

.

Ulicí breti budou vozy,

v pokoji povstane zvláštní šumot,

tajemný, u lože umírajícího.

Nápvy, které nikdy nevypji,

smutení, zlobné, vášnivé nápvy,

ty budou doznívat zvolna, zvolna.
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jak kámen hozený na hladinu eky,

kruhy a kruhy . . . Vždy vtší a vtší.

A potom ticho . .

.

To bude zvláštní západ slunce...
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SONET O SMUTNÉM RÁNU
To bylo horké ráno, jež ve slzách se stápí.

Na tvá svou k smrti bledou jsem pitisk' ernou kápí

Má hlava byla tžká od nepišedších sn.

Ta bledá báze se mnou, nech kamkoliv se hnu.

Ta báze píštích nocí — eh, zasmušilé ráno'

Vše nejisto, vše bloudí . . . Ah, ješt nedospáno?!

Jsem unaven a líný — mé oi piveny . .

.

A kolem holé stny — je všechno pochováno! —
odešli dlouhou adou Pyladi, Helény.

A jiové touhy nemám, pec krím rameny

nad verejšími sny, jež chyte ztajeny;

a nové touhy nemám — a zrak se v prázdno stápí .

.

déšt mi v oi padá — blíž pitisknouti kápí! —
To za šedého rána, jež nebe slzou skrápí!
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BEZESNÉ NOCI

Bezesných nocí tíže oloviná

na víka padla, oi zkrvavla.

Vše v mlhách, smisi: Sláva, život, žena.

.

R na konec jsou píliš vlhká ^la.

Sem tam se válím... Trochu vzpomínání?!

Je všechno mamo: Pevný bod mi schází.

Ah, klid kdy dotkne konen se skrání?!

On vždycky jde — a nikdy nepichází.

Svit dumavý . . . R sotva vidím ješt . .

.

Opuchlá víka, oi, oi bolí.

Na okno padá zvolna píval dešt,

ze skály duše kámen zas se drolí.

Pak zase -úder . . . Vítr kvílí trochu . .

.

Déšt . . . Zase déšt . . . Rh, krása, život, žena . .

.

—
' Te staí tob, dobrácký mj hochu,

bezesných nocí tíže olovená . .

.
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STÍN DÁVNÉ DOBY
Stín dávné doby v duši mojí vstává.

R svoji ruku ku výstraze zdvih' , ,

.

Mne každé slovo raní do krvavá

a uráží mne frivolní Váš smích.

Vzpomínek starých prvod šel, mne tísnil

.

(Slavnostní prvod, vzadu pepici!)

Vše zhnuseno, a všechno jsem už vysnil,

a všechny zahrál tóny kvílící. .

.

Na dávný výlet, na mech dálných les,

na slova, v nichž vel dávné lásky klam.

te v dob mlhy, ocúnu a vesu
já roztržit sob vzpomínám!

dávný obraz v duši mojí vstává.

Kdos svoji ruku ku výstraze zdvih' . .

.

tup jdu, kde nikdo nevykává,
a man slyším frivolní ten smích.
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SLA DUŠE MOJE

Ta nebesa jak dnes jsou zatažena!

Co prohání se ernavých tam chmur

!

Sla moje duše, Maí Magdalena,

do Canossy, kde papeže byl dvr.

Ti noci bosá stála na nádvoí,

co mrazný padal k dálným pláním dech

Kdy tváe její horkým studem hoí,

sníh na kajícné roucho její leh'!

A knží písní v naernalé kápí

se smáli jí, jak zeli ji tam stát

A její slzy sníh ten chladný skrápí.

a on je rázem všecek rozehát.

A nikdo nedí slova rozhešení

za híchy její, neest zašlých dn,
zia úzkost, bláto dávných okamžení,

za nedávné lži, za niemnost sn

!

A nebesa jsou celá zatažena!

Co prohání se ernavýich tam chmur!

Šla moje duše. Maí Magdalena . . .

V Canosse kleí, papežv kde dvr . . .
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K R I S E

To byla hrozná mdloba taková,

v Sniž mijslit moJ€ duše ustala!

Chvíle, jež dýše vní hbitova,

chvíle tak bezvdomé zoufalá!

Mé nervy byly píliš napiaíy.

Zda praskla struna? Hra je dohrána.

Jsou šílenství to první záchvaty?

Má duše opita a uspána!

(Pes svázaný, jenž nciiiže se hnout,

a umdlen klesá k zemi bez moci . .
.

)

Kam nyní mže lo mé duše plout,

tím moem, jež se táhne do noci?!

Nemožno mluvit. Mdloba taková!

Já nemám duše. Ona skonala!

Chvíle, jež dýše vní hbitova,

chvíle tak šílená a zoufalá!
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BYLO TO TAKTO:

Bylo to takto: plný šel jsem dum,

a zas mne jitil bol ten vrchovatý.

Jak otvíral bych dvée v jiný dra
a cizích dvor jak bych kráel vraty!

A krok mj mdlý (ah, mdlý a nesmlý!)

Vše neznámo, kde jsem a kam se bráti.

Ty známé tváe v dálce zmizely.

R neznámých se bojím nyní ptáti.

A otravuje všechno obava.

Ah, zde už konec?! Jaká jiná cesta?!

Hle, erný prapor s viže zavlává!

Kam pišel jsem?! Jsem u vného msta?!

Bylo to takto: plný šel jsem dum
a bol mne jitil, hoký, vrchovatý.

Tak otvíral bych dvée v jiný dm
a cizích dvor jak bych kráel vraty!
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IMPROVISACE NA MOTIV
Z POHÁDKY

Ten rytí jel na oi cestou dlouhou. —
(Bjyl synem krále, Honzou — a co dál?)

Obzory dálné modraly se touhou,

Nadje vítr do tváe mu vál!

všechny tóny v kvilu svém moh' nahrát.

Jablka zlatá trhat v dálku jel.

(Do arovných a netušených zahrad!)

R sedm let se dom nevracel.

A (pišel k cíli na zroseném koni.

— Hle, stíny temné, v prosted jablek jas! —
Utrhne první — náhle cosi zvoní!

Utrhne druhé — zvuk ten zazní zas!

arodj tu, žezlem svojím kyne.

A rytí mdlý a unaven je vším.

On zkamenl — zí v kraje nehostinné.

(Byl hloupým Honzou, princem, bh ví kým . . .)
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ZAPO?vlENUTÁ STRÁŽ
V úvalu teskném, v temném tom lese.

(To staré rejdišt píšer už znáš!)

Nad stanem tichým listí se tese.

Tam zapomenutá stojí ta stráž.

Do dálky hledí se sklonnou hlavou .

.

„Kdo tu" se táže zas a zas.

Všechno Je ticho. Píse svou hravou

zpívá si lenivý, lhostejný as.

Zmizely v dálce píbuzné voje.

Mrtví jsou . . . Padli ... Ty klidu si važ!

V pralese tichém, vzdáleném boje,

te zapomenutá civí tam stráž.

Všechno ji raní, všechno ji tísní

a brati její — ti pohbeni kdes.

Zahoklou, bolnou, chechtavou písní

d^ taktu zpívá mdlé stráži té les.
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BALLADA Z ROKU 1896
NA LÁTKU CTIHODN STAROU

(Jar. Hilbertovi)

Jsme všichni lidé kehcí.

Však odpuštní nechci!

Ovšem, jste rozumná, zbožná,

cnostná i skromná; nu, možná.

— Kdo se to chechtá tak z šera?! —
Eh, jak to bylo jen vera?

Jsme všichni lidé kehcí.

ublížit Vám nechci!

My šli jsme samotni spolu.

— Dejte ten závoj dol! —
Tich slov, v nichž žár tak sálá'

R. vy jste poslouchala ...

Jsme všichni lidé kehcí.

R dvakrát mluvit nechci!

Cnost velká, cudná má panno!

Ctím vás a zbožuji, ano!

— Snad nyní mrazivo, chladno ...

To se však pihodí snadno!
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Jsme všichni lidé kelici . .

.

A pochybovat nechci!

Ah! Pak ta historka šerá.

Jak dále bylo to vera?

Vy, z jeho - kdo to jen ví! --

jste veer vyšla dveí.

Byl pít€l mj. Jsme kehcí.

A urážet ho nechci!

Jen jedno ek' jsem slovo.

(Neslušné, piznávám, slovo!)

Víte, co spadnuvší modla?!

Eh, asem i cnost je podlá!

Jsme všichni lidé kehcí.

Já odpuštní nechci!

Nyní jsme hotovi... Skoro!

Snad ješt leccos je choro ...

— B y 1 a j s t e cudná a zbožná,

a já Vás urazil, možná! —

— Jsme už tak nkdy kehcí:

Však odpuštní nechci!

53



NÁLADA
(J. J. Drobnému)

Na prsou kámen navalený leží.

Px pi tom SG tak hrozn tžce dýchá!

Vzpomínek ada v závod kamsi bží.

Jdu v dumy vnoen, jdu tak zticha, zticha!

O dávných dumách dumám nyní znova.

Stesk zašlých chvil zas k nové vstává vzpoue.

To k zalknutí vzduch, v némž smrt kosu ková,

— karbolu zápach, dýmu, dehtu, koue . .

.

R je mi chladno . . . Vlhké moje télo

se chvje mrazem... nežli v posled skoná!

— Což moje prsa roztrhat to chtlo?! —
Ach, touha kdysi hýivá a vonná . .

.

Zím tup te, jak tramvay kolem jede,

koár se mihne, chodc dav se smíchá . .

.

Grimassy, tváe, všechno píliš šedé!

Jak se to mate ... kácí .. . zticha., zticha!
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SCÉNA
Znaveným krokem lím se bere . .

.

Duše bys na nm nepostch' . .

.

S výrazem tupým zoufalé zve
v ulicích prázdných, po vlnách stech!

Strašidlo jakés blízko se tají.

Toi laní, žízní, nuž, a se nají.

Jde krajem propasti... Jak, kdybiy spad'?!

Strašidlo táhne ho, mezera užší.

Všechno se zaleklo, pomelo v duši,

a ta se rozbhla do širých lad ...

Jen tlo dál se zoufale bere.

Hledá svou duši v obzorech.

S výrazem tupým zoufalé zve
míhá se po kraji vysokých stech.
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delikátní motiv
(L, K. Hofmanovi)

To dávno, dávno již. bych neplýtval slovy

tiinito ádky vypovím vše zcela:

Já holubici vyslal z archy Noemovy

a ta se dlouho, dlouho nevracela . .

.

Déšt ziatím trval — ni mžik neustává,

a hladina vod nikdy neopadá . .

.

A mné se zdálo, archa kolébavá

že v nebesa až pozvolna se vkrádá!

Tam, kam se nesmí lidskou nohou jíti,

kam híšným údm cesta zakleta je . . .

Déšt trval dál a slunce nezasvítí

a duhy barvou nebe nezahraje ...

To dávno, dávno již. bych neplýtval slovy

tmito ádky vypovím vše zcela:

Já holubici vyslal z archy Noemovy
a ta se dlouho, dlouho nevracela!
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2 1. X. 18 9 6

Veliký sál, jenž naplnn kouem.

Pípitky, proslovy... a hudba vpadá'

Zpvaka, píliš hrozné deklamace,

— ohromný, hímavý potlesk.

Všechno již odchází. Opilý sbor

na cestu bruí si vyichlým hlasem,

národní písniky zaslechneš refrain,

zfmlkají poslední kroky ...

V kavárn blbek zmatené ei . .

.

Pozvolna zaíná ráno již svítat.

V ulici vyjdete . . . ev zaleh' v dálku.

Unaven kráíš... a všechno se smísí

veliká, zmatená, nestvrná skvrna,

nejasná, pitomá, hloupouká skvrna.
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3 1. X. 18 9 6

Te chvíle práv trochu požvatlati:

o tom, co vtipné, o tom, co se hodí.

Ten obraz sice na kouzlu už tratí,

však promluvím pec o vzdálené lodi.

Verejší úsmv schla tam v nudu dnešní

a po palubiš taní osamní.

Te pijdou ješt dnové bezútšní

a potom jedno hrozné okamžení.

Stožár je zlomen, — cosi ješt výská.

Lodníci spiti — v posled vidí zemi.

Kapitán hledí teskn na skaliska

a složil ruce zamlklý a nmý.

V pístavu lo ta nenalezla místa,

v ponuré plachty roztrhájiy výši.

Na cestu slední koráb už se chystá,

a rozumné jej opouštjí myši . .

.
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J D E M'

Jdcm' úvalem: náš krok tak volný je.

To pochmurná dnes poslední je cesta.

R. pozvolna se vlekou rafije.

Eh, vidíš brachu : takhle Pán Bh trestá.

Eh, vidíš hochu: všechno prý jak sen!

Jsi pouhá ttina — niím tvoje pýcha!

Jdeš v erném hávu — je to hoký den.

Cos tup duní — duše tvá však tichá.

R nevzbouí se váše plamenná!

Jdem' úvalem, kde trní jenom pne se.

Tvé duše pl, ta v rakvi zavena,

a druhá rakev ke hbitovu nese.
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MEDITACE
Ten obraz nyní duše moje sní,

— on tíhou svojí do ní zarývá se —

!

Je léto — noc je — chvíle plnoní.

Zem' leží ticha v tmavé svojí kráse.

Obrysy temné vidt nyní jen,

co netopýr tu pele lehce, tiše.

—.Ten ješt jímá duši moji sen:

ty slyšíš, kterak zvolna zemi dýše.

všechno skryto v mistech vzdálených.

Ti jedni spí, ti druzí v krmách pijí.

A frivolní zní do ulice smích . .

.

Eh, celkem jedno. Všichni dobe žijí.

Zem' dýchá zvolna . . . Všechno temné je.

zoufalec se na vše rozpomene!

Hle, lehl sob ztiaven v koleje.

vlak se blíží, — oi rozpálené!
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SMUTENÍ VERŠE
Oh, nechal jít mne pustou ulicí,

tak' samotného, sg sklopenou hlavou!

A dýchat zvolna mlhu smrtící,

a náladou se spíjct umíravou . .

.

Jít smutnou cestou, kde se zvedá strach,

kdy pozdní veer závoj pes ziem stáhl.

samotného sedt v kavárnách,

ah, samotného, kdy jsem touhou práhl

!

teprve te, kdy jsem poal psát,

zí na mne — ironie zosobrniná.

Co píši, slova mní v šer a chlad,

a dívá se mi s chechtem pes ramena.
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NA MELODII NEZNANÉ PÍSN

Ty tony duši rozrývají mani,

a pohádka to promrskaná dost.

Já o jedné jen sníval karavan,

la poušti se blá její kost —

!

a in

Je vzdálena, cest nikdo nepoví mi.

Jen písek zíš, když hledíš do dáli!

slunce líbá rety žíznivými

ty, kteí kostrou nyní zstali . .

.

A pi rozmarném paprsk tch tanci

te vzpomínám, co žilo v kostrách tch.

Jich táhlou vzpomínám já na romanci,

jich hoký smích a galantní jich vzdech.

Ty, tony duši rozrývají mani,

a pohádka to promrskaná dost.

— Já o jedné jen sníval karavant,

a na poušti se bšlá její kost —

!

62



IRONICKÁ BALLADY.
(Ješt L. K. Hofmanovi)

Jel rytí v tžkém brnní.

A •neviil slunci, které svítalo,

ni síle, již cítil v paži své,

ni komoni, jenž icválal vesele,

—
' neviil nikomu!

rytí jel jak v tžkých m'hách.

Nevil kíži, který heslem mil,

nevil panoši, jenž ho provázel,

nevil dám, jejíž nosil znak,

nevil nikomu

!

rytí jel - a mlhy padaly!

Hvzdy se istily, msíc svítil bled,

— veer byl! —
a komon klusal smutnou pustinou.

R rytí nevil!

A potom zmizel . . . zmizel daleko.

Jel jako ve snu mlhy padaly!

R propast zela ped ním hluboká,

a když se kácel do té hloubi stemhlav,

ni té nevil

!
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SENTIMENTÁLNI BALLADA

I on ví: v království pedk to kdesi,

uprosted les, hor stojí ten hrad.

Není tam píšery, která tak dsí . .

.

A kdo tam pronikne, umí se smát!

Smáti se do oblak, která tam istá!

Smáti se v komnatách, kde bol vždy ztich'!

Smáti se všemu, co vzrsti se chystá

!

Dtinský, veselý, volný ten smích!

To on ví. V paláci trvá však dále

uprosted hladkých svých dvoan ad.
Království spravuje k Boží si chvále.

Moudrý je, slavný je — nezná se smát!

A kdyby odešel, v nový cíl ve,
ví, hrad ten zaklel by démon mu pry...

Devíti zámky by zavel mu dvée,

do eky hodil by železný klí!
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JDU ÍŠÍ STRNULOU
Jdu íší strnulou, a všechno prisn mlí.

Až v 'dálné obzory je všude bílý sníh.

V nm stopy krotkých ps i dravé drápy vlí

a lebky toužící po pgšných korouhvích.

h mee rezaví, skvost zahozený vzdychá,

a hesel bitevních zní travestie zlá.

tla hnijí te, jak hloupá lidská pýcha.

Vítze vojska všechno ovládla.

On zavlek' zajaté, ve spouštcím je mostem,

a vže v byt jim dal, kde temnoty je íš.

On nyní hoduje pi pitce s bujným hostem,

smích, zpvy rozmarné až sem zní z dálky, slyš!

veer pišel již a strnulost ta drtí.

Sníh padá na lada, a hrad ten dále zve.

Jek poslyš vítzný, a pustý výskot Smrti

v tom kraji mlícím, kde klesly korouhve!
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NA NEDOPSANÉ DRAMA
Te možno zpívat, trhat sob kvítí.

Te všechno vzíti smutnou výmnou.

O dcku nech mne chvíli ješt sníti,

jež hrálo sob s koulí sklennou!

V ní prapodivné, smišné zelo tvary.

Svou tvá v ní shlédlo a svj drobný svt.

Vypadal hrozn kocour jeho starý,

že kouli onu dcko vzalo zpt . .

.

Gotická chodba ponue se klene.

Jdou jeptišky, tam s pohbu písnmi.

Mé dílo leží v prachu roztíštné!

— Sklenná koule padla na zemi. —
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16, L 18 9 7

A my se jednou setkáme. Ale zde ne. Nikde mimo
kosmos.

Tvé svahy jsou srázné, holé, edi tvrdý, tmavý,

mou píse mékce, sténav pláí podzimní lesy,

tvé zrak,y plné hrdosti — ó illuse, která neguje! —
tvé rhytmy plné odboje, jenž vysmívá se v prázdno.

(Je to už stará pohádka, a nelze jí už vit!)

— Ale tmij se jednou setkáme. Ale z de fic.*Mimo kosmos!

A zrak tvj zhrdavý a urážlivé gesto,

vše, co mne ranilo, a ješt mže ranit,

poznáimka drsná — holý onen edi?!

Se ^biytkem víry, jež kreslila dávné mi vise,

se zbytkem touhy, jež vedla mne v písité poušt,
— v písité poušt! —

Ano, vidím: jednou. Ale zde ne. Nkde mimb kosmos!
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VZPOMÍNÁŠ?!
A znovu snuješ lapidární vity

pro dobré mladíky, ctné humanitáe,

pro dobré mladíky x nejlepších rodin, -

vyrostlé v humbugu, špín a flámu . .

.

A znovu snuješ lapidární vty.

Jak budou tváit se (rozmarný pohled!)

Tvá vozme na sebe výraz seriosní.

Ó, hochu, v mi: Blažen stokrát budeš!

Vzpomínáš na slova, jež krev ti do tváe hnala?!

Na ostré elisti vlk dobe vlasteneckýth ?

Tvá duše vznícená, pyšné sn budovy stavíc,

chvíli se zalekla... na chvíli... a péro kleslo.

Chvíli cos chvlo se, na chvíli bylo zas prázdno.

Pak všechno odbyto
; píšeš klidn dále . .

.
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HABEMUS PAPÁM...

Kolem je dusno a uvnit je dusno.

Mysliti, ptáti ^e, — pekelný vtip!

Všechno je zvráceno, stuchlo a hnusno.

Pokojme umíti bylo by lip . .

.

A kolem nestoudné pošklebky blázn.

Tch debat zoufalých hrozivý vlek!

V chaosu zaio to, koní to v prázdnu.

A je mi hrozné, že ztží bych ek'!

Systémy zborcené, sofismat kruhy!

Všechno je ždišeno, všechno se chví!

Po dešti úmorném vzplanuly duhy,

ty pestré duhy šílenství!
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DOBE TI ROZUMÍM
L€s tmou se naplnil, v píšerné dimense vzrstá,

miní se tajemn — všechno je zvláštní a jiné.

Snhové závje bílé zím. noc!

Snhové závje: zapadnem', zapadnem', brachu!

Neznáš ty cestiky, tajné ty pytlák stezky?!

Dobré je chytrým být — slyš, výstel z dáli!

Les tmou se naplnil a mní se a vzrstá!

R žhavé oi v tu samotu hroziv svítí.

— Byla to stará ta touha, ta sešlá už stáím?! —
Jak mohly vzplanouti do noci vyhaslé oi?!

— Bylo to staré a sžíravé, dávné mé záští?! —
Jak nž by nevbodlo v pespíliš zmklé mé srdce?!

Dobe ti rozumím: vleeš mne v osidla zkázy...

Te už mi nepehneš, vyváznout nelze ti! Nikdy!

Zapadnem'? Zapadnem'! Ale my zapadnem' oba!
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USQUE AD ULTIMA

A šla ke mm Smrt . .

.

(Vzdálený chodec!)

arovnými kroky obcházela dm.
Pohlédla v okna: „Hé, synáku!"

Dala mi ruku, pšinkou vedla mne

(Bylyi tam paseky, tešn a jahody,

mravenci, ámeláci, sršni a — všelicos!)

Už as ...

!

S hlikou v rukou mi kruhy kreslila.

(Pythagorejská vita a více ješt...)

Nevím již — nevidím — zmizely kruhy,

pichází noc — a je tak temno.
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PRAEDESTINACE
PraGdestinován k nejmraznjší hrze,

svou duši zvyk' jsem v oltá Krásy klást.

Své litanie tu tam drzé lze
a kritik jejich slyším hloupý žvast .

.

Jdu hvozd tmou bez v slunce žhavé víry,

námstím plným, kde nebudu sám!

Co zptvy svoje ve svt kladu šírý,

jái na panenství jejich vzpomínám . .

.

Na cudná jitra, istých sn svých vání,

na tvrdé boue, osaminí stesk.

Jdu hvoz'dem temným, lesem umírání.

Zavírám knihu vky starých desk!

R na oltáích, kterým jsem se koil.

je psáno plno blasfemických vt.

umlec, jenž nový motiv stvoil,

slyší jej hráti z ulic flašinet!

Pár cigaret pak mládež koupchtivá

nese si s pýchou z Krásy trafiky.

A hudba zní, a chytrý kritik kývá.

Já vidím básn, ne však básníky.
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BALLADA O FÁTU VZPOURY
DUŠE

Pí den byl pátení, když obležen byl hrad,

jenž vypínal s€ vižemi až k nebi.

R den byl pátení, když obležen byl hrad,

kdo útoil na, do píkopu pa,
a klesl mrtev s rozraženou lebí.

na cimbuí žert a bujný smích.

— Ty ^di jsou pevné, železné jsou brány. —
na cimbuí žert a bujný smích

a pusté hodjy v širých nádvoích,

když útoky jsou všechny udolány.

A den byl pátení, když obležen byl hrad,

a dole vdci k porad se kupí.

A den byl pátení, kd,yž obležen byl hrad.

— Co zápas nevzal, vezme záhy hlad —

!

rozesmály divoké se tlupy . .

.

Te bkdé stíny kráí po hradbách.

— To vzdálená a neznámá je íše! —
Te bledé stíny kráí po hradbách.

Tam; v posmch jejich hoduje zlý vrah,

na hradbách reci umírají tiše.
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z OBDOBÍ
,A PORTA INFERV





NA NKOLIK STRÁNEK FYSIKY,

Je všechno zákmit jen a chvní!

Co vidíš, zákmit, chvní, co mníš slgšet,

Vše zdánlivé — vše illuse je pouhá,

svt chvje se jen neustále, kmitá,

ty vidíš nebe? Ne, to pouhý pelud!

Neznáma Vlny obkliují tebe

a ty se vlní, žalupln vlní!

tvoje duše? Okamžitý zákmit . .

.

Tg. nco víš ? Ne, zákmit zatím zmizel . .

.

Vše chvje se... Zda necítíš to chvní?

Kdy, Bože, chvít se pestane má duše?
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MOTIV VYPJENÝ
ZE STARÉHO LESEBUCHU

Tak njak líí to ten Lescbuch:

Mrtvý a horkem prossátý je vzduch.

Znaveno vše, a všechno usíná,

je polední a žhavá hodina . .

.

(— Bh ví, pro^ dnes zas mne vše napadá,

Bh ví, fpro dusná, mdlá tak nálada —

)

Slyš, nyní kik' kdos: Prérie, hle, hoí!

Už dávno dusno divn bylo všem.

Vždy bylo to, jak pálila by zem'

a nyní, dobrá — známa píina,

te k polední, kdy všechno usíná!

(— Bh ví, pro mne to tolik zajímá!

U nás je chlad — a nikdo nedímá! ^)
A kik zlií mocnij': Prérie, hle, hoí!

V obzoru ohe vine se a kroutí,

vše, co tam živo, v dál chce uprchnouti.

A divá stáda ženou se sem dále

v divoké smsi, v shod nebývalé . .

.
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(— To jenom snílka ješt rozzpívá.

TaKový požár u nás nebývá —

)

Však více, šíe prérie již hoí . .

.

Pokejme trochu. — Na dál utíkati?!

Ten požár jde — a stopu sotva ztratí.

Najde nás všude — vi, mj dobrý hochu?!

Poslední moudrost — gratulujme trochu!

A valí kolem divoká se stáda

a blíž a blíž se ohe — k nám až — vkrádá,

mdle sednem' stranou — utoneme v moi
Kik slední na rtech: Prérie, hle, hoí!

1896
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PÍSE, KDYŽ DUŠE USNULA.,

To slunce volným žárem pelí,

lenivou rozkoš blíže zve.

— V tom istém vzduchu jak by vlály

posvátné korouhve.

Píjemn v žilách krev mi proudí.

Jdu lehce jako do tance.

Sklo, na nmž oko moje bloudí,

záí jak monstrance.

stromy lehce šumí zlaté.

(Ta jese všechno pozlatí.)

Krucifix v ruce, roucho svaté,

knéz bílý žehná ti.

18 záí 1896
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PANU JAROSLAVU VRCHLICKÉMU
Pi etb kritiky p ^6, Ptáníka o ,,Písních Poutníka"

To byla vážná chvíle Sabbatu!

Jak ode všech jsou opuštny dvory!

A bílá ruka, v kee záchvatu,

hrá variace na ,,/Memento moi!"

Odešli! Pijdou?! Není návratu!

Roj hallucinac vrným zstal, chorý.

Co ješt zbylo?! Kdo to zpívá tu?!

Je marno všechno — vysíleny vzdory

!

v okna civí ona Píšera,

ta, která kdysi spila Baudelaira,

ta Nepítelka, žena — nízká hluboce!

A cizinec-li kolem dvor kráí:

jednomu teskno, zoufale, až k plái,

druhý se chechtá, drze, divoce!
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SÍLA ŽIVOTA
1897 1898,





Jdou chlady nocí, jdou chlady dní,

a omrzele rozteskní.

Tak vn a vné, v duších led,

do mraen z popelu pohlížet!

Vn a vné vším, sebou tást.

A nikde klid! a nikde vlast!

Údy jsou jako z olova,

stesk toho, jenž vše pochová,

a v starý všeho cizí mráz,

a v hrzu zas! A v hrzu zas.

U velikých i v ulici

ucházejí se básníci.

U velkých bez mozk, bez duší,

v ulicích, které jsou nejhlušší.

— Pro naše híchy, pro náš rmut,

pro naši touhu, pro náš trud,

osude! Nutno dál vším tást

pod mrany z popelu, kde prý vlast?!
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Zlomil jsem hl nad s€bou samým.

Nad sebou samým nejdíve!

Picházím z hor, jdu v údolí íci,

že pijde lavina!

Te stojím váhavý na rozcestí.

Kam nejdíve jít zvistovat?

Do Athén, které naslouchají

dramatm doby úpadku?

Do íma jít, kam imperator

své konsignoval legie?

Do Palestiny, kázání svá

kde promlouvají Kristové?

Zlomil jsem hl nad sebou samým.

Nad sebou samým nejdíve!

Lavina huí, lavina zpívá,

lavina všechno rozdrtí.
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z polí se to temn kouí.

Mlhou stromiy ovišeny.

— Cesta, kterou nikdo nejde

v roztesknlé rovin.

Zpíváme si, hvízdáme si.

Smjeme se, vzkikneme si.

Snad se ona stará hrza

na chvíli pec zaplaší . .

.

R to nebe na nás padá.

A to nebe hrozí, hrozí.

A plá smutná hrozí, hrozí,

bh ví, pro, a bh ví, ím.

Zpíváme si, hvízdáme si.

Smijeme se, vzkikneme si.

Nijak biylo, njak bude.

konejšíme svdomí.
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Sešli se. Noc již. Pozdní chvíle.

Však oni vzájem vítali se pec.

Sešli S€. Noc již. Bavili se mile:

ti lucerny] a jeden opilec.

Ta jedna mžourá potmišile trochu,

a dále do tmy iré blikotá.

Chtla b|y íci: Roztomilý hochu!

Dá život vše — jen užít života!

A druhá, ta je velmi starostlivá,

melancholií jata k posledu.

Pelivá Marta, zbloudilému kývá:

Poj, já t dom pece dovedu!

A tetí, tetí, o té tžko íci.

Zná nuanci, jíž duše zaklíná.

V posledním kout visí na ulici,

a vždjycky, z:dá se, že už zhasíná.

Sešli se. Zima prudce tásla.

Na ernou kávu ml by zajít pec!

Ti lucerny, z nichž jedna málem zhasla,

ti lucerny a jeden opilec.
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Dnes mi to povédly kvtiny,

když parkem mdlý jsem kráel za šera.

Bolel mne zrak, a nudno pohlížet.

A ony šeptaly:

— ,,Královna stn."

A já jsem uznával

:

Faun musí býti teskn ztrnulý,

Faun musí pestat Nymfu objímat,

to je tak nutné; nebo, hie,

královna stn.

A dál jsem nemoh'. Všechno zameno,
a všechna okna pro mne zavena.

Za tmi okny,

za tmi dvemi,

oh, kdybych vdl, co že se tam dje!
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Ah, jak je smutný bledý markrabí!

S tím plachýlm okem, sevenými rety.

Ctných paní krása — ta jej nevábí.

K žoldném mluví apatické vity.

markrabstvím jde povst stajená

o cudném, krásném, zvláštním ženském jm_énu

Co ona leží dole pohbena,

markrabí nikdy nepolíbil ženu.

markrabstvím jde utajený stesk

a jeho ozvuk až do duše kles' mi.

Co naposled se její zrak mu lesk',

pod hradem smáti milenci se nesmí.

že tak smutn tehc^y zvonily

(— tak jako smutných archandil stony —

)

v den onen smutný, kdy ji pohbili,

pi žádném pohbu nehlaholí zvony.
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Dláždní deštm se lesklo.

My zeli v kaluže.

Bh ví, tak zmatené rysy

se v nich mi obrazí.

v nás vše pojednou zmlklo.

Jdem všichni bez slova.

Bláto je na naší cest.

A kdos vše vyítá.

Poznámku kousavou eknem',

kde smích však nabrati?

Nesmlým bojácným hlasem

kdos všechno vyítá.

Starý dm uprosted lesa.

Pes vyje do kraje.

Lek' jsem se. Pojednou zase

do dálky vzpomínat?

A ona, která te leží

tak na vždy umlklá . .

.

Což existují híchy

na zhaslých oích tich?!
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na télG, jež hnije

tam dole pod zemí?

Flór. Mrtva. Tedy mrtva?

Jak chladné ráno to!

R vidím, za oním rohem

ona mne zastaví,

v znavené, nejisté oi
bez slova pohlédne,

a já je zahanben siílopím,

nade vším zoufaje.

Starý dm uprosted lesa.

Pes vyje do kraje.
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v komoe rezaví po ném už zbran.

Ptáci se nevrátí d^ prázdných hnizd.

Na štíhlých topolech, v mdlém smutku plán
ziGžloutl, povadl každiký list.

— KaždikLi list! —

Dvr te je zakletý, všechno tu feká.

Pes v budce schoulen je, nechce se hnout.

Jen erná koka, ta sínmi tká,

v oích rná jizlivých poslediií soud.

— Nejhorší soud! —

Po žluté tráv kol potoka kráí

staek šedivých utichlý pár.

Matka, ta rukama láme vždy k plái,

a otec kývá jen, vyhas' už žár.

Bez konce zmar

.

A všichni ekají: jestli se vrátí!

Les jak se ozšumí, rozštká pes!

Všechno jak procitne, co chtlo spáti'

Slunce se rozzáí, zaplaší ds,

šílený ds!
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Matka však ruce své do prázdna vzpíná

a otec hlavou svou lítostn kýv'.

Nikdy už, nikdy už neuzí syna,

nikdy už nebude, jak bylo dív.

Nad štíhlým topolem erná se mrak.

A koka plíží se, jizlivý zrak,

vítzný zrak!
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Tož vše už dal bgch bez hlesu a rád,

své chladivé a Viyítavé híchy.

Své ironie potmišilý chlad

a lstivý humbug znavené své pýchy.

Ti panny taní v pláni zelené.

Tí panen tila touhou mdlou se chvji.

Coi mraen víc se zase pižene,

poslední zvony v dálce vyzvánjí.

Tíi stín riysy za noci se chví,

ti ímarné stesky za noci se hlásí.

Hledání sebe, paskvil pátelství

a Vlená touha chimérické krásu.

A jak by nkdo ruku v elo kla,
jak glossoval by bolestn mé smíchy.

Už vš€ bych mohl timto lidem dát,

i lstivý humbug znavené své pýchy.
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Plíží SQ veery, plíží sg teskná . .

.

Poslední výjkik už ztrácí se v kraji.

Veliké biolesti, veliká hesla

vyvtrávají.

Vera jsme smáli se, vera jsme lhali,

vera jsme bouili, vera se bili.

Obzor dnes zatažen: my bychom spali

není síly.

Pro néco mlení, pro nco lítost,

pro sebe výsmchy pritrpklé máme.

Proklat: Jak naše zalhána bytost!

Vyvtráváme.
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Už unavena schoulila sg touha,

když as se vlekl vn bez zmny.
Sterilních zábav vyhledávám kouzla,

bjych' mohl myslit, vzdaluji se ženu.

Veer se snáší, ráno zase svítá.

Smích zase zazní, smutek zase pláe.

Na erných márách nkdo tiše leží.

— Ó, nevzbute mi ze sna toho spáe!
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vše JG mdlé a není nadéjc.

A na tom svt vše už píliš známé.

—
. Pro haruspex se druhu nesmje,

když denn tak se spolu potkáváme? -

A nemní to mnoho na vci,

zda tam i onde dílna naše stojí.

Let pták zkoumat, vnitnost zvíecí.

analysovat cennou duši svoji.

Je pravda, leccos leckde trouchniví

a leckterý kvt legitimn pova.
Však a se Cato píliš nediví,

když ješt zítra zanem' prorokovat!

To nemní už mnoho na vci.

Však cives všechno prahanebn platí i

Vnitnosti lidské, zvíecí.

— Rž sejdeme se, budeme se smáti!
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Ml jsem rudý karafiát,

íen už dávno sva.
Mohu dát, ty mžeš pijat.

Dám jej z duše rád.

Dosti dlouho už jsem studil,

dosti jdlouho už jsem nudil.

— Pjdu o dm dál! —

Zašlápnout jej pece škoda.

V tom by nebyl vkus.

Zapome, co v noci bodá,

co náš jití hnus.

Jedno, druhé, vše je kvítí.

Mžeš žít, já mohu míti.

— Pjdu o dm dál! —
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Jak vítr vane,

praporce, pane,

ty prý se stokrát otoí.

Já chtil bych vdt:
— Mžete hiedt,

chvíli mi hledt do od?!

Smál jste se dlouze

smutku a touze.

Nás lze si vždycky dobrati.

Kolikiát asi —
dnes, v jiné asy . .

.

Chtl bych se nco zeptati.

Fádní to vci,

ale snad peci.

Byla to moje dvra!
Veer se stmívá,

obloha splývá

se zemí zvolna za šera . .

.

Vysmán a zhann,

tolikrát ramen,

duch mj ten stejn odplácí.
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Ranný raním,

hanný haním,

vysmán se smji, bídáci!

Jak vítr vane,

praporce, pane,

ah, ty se stokrát otoí . .

.

Já chtl bych vdt:
— Mžete hledt,

hledt mi chvíli do oí?!
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Poplašme zvoní ve vsi ješt zvon.

pod hradem už skížily se mee.

Víij nemusíte slyšeti mj ston.

Ale krev tee, nuže, krev a tee.

A nemusí být posmch pochodní.

Té jizlivé tm není teba zmny.

Já jednu píse slyšel mnoho dní.

A každý ton byl vzpourou rozvášniiný.

Ten zatracený tone ve vlnách.

A zachytit se není možno ruce.

A zVoní zvon a krajem táhne strach.

A tee krev a srdce bije prudce.
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Jsou všechny formy rozbity.

Ptejme se: Co, duše, ješt?

Šera a šílenství zákmitiy,

v únavné kapání dešt?!

Jsou všechny cesty blátivý.

Slzami smoeny zoe:

Vzlétneme ješt te nad nivy,

nad dálná, hluboká moe?

A hledt budem' pes zemi

na vlny krví už rudé?

Déšt zvolna, smutn, dojemn

k potop líti se bude . .

.
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Kdes za horami leží boží svžt,

tam lásky, kvity a tam úsmv jara.

— Víš, já jsem leccos do svých verš vple

však v srdci, v srdci, tam je hokost stará.

Tam v kout civí tupá, schoulená.

Do dlouhých nocí slyšel bys ji výti.

A asem zvedne zhublá ramena,

jakoby chtla rdousit, škrtit, bíti.

sedm ek by chtla pebrodit,

bg do té smavé mohla vniknout zem.
Kus svojí skepse šastným pedhodit,

jí otráviti celé píští plém.

pomstíti tu touhu horoucí,

jíž každodenn moudí vysilují.

Pí. šastné lebk^y touží roztlouci,

jež o problémech klidn uvažují.

Lít nedvru v sladká objetí

a dobrým kreslit infernální vise,

dát duším všechnu hokost trpti,

dát duším vždycky rozcházet se cize.
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Však nic . . . pak nic . . . Je slabost záhuba.

Zpt padne zas a do kouta se vrátí,

lev, jenž je v kleci, šelma bezzubá,

a strom, jímž vítr ironicky klátí.
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Noc, noc mdle koJébá. slabouký den,

noc smutná nemluvn houpá a hýká.
— iNechtil bych doma být, nechtél snít sen,

že dít dávno má zarudlé oi:

Nauí plakat se, nauí být,

než matka do hrobu mlky je vrátí.

Mluviti nejasuié, nejasn snít.

Po- život celý se konfusm ptáti.

Dost je to života pro jeden den.

Božstva jsou lakomá, božstva jsou skoupá.

Noc, noc mdle kolébá slabouký den.

Noc smutná nemluvn hýká a houpá.
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Už pátý msíc obléhali jsme

a útokem jsem asto kázal hnáti.

Už pátý mžsíc žízní, hladoví

a — tvrdošíjní! — nechtjí se vz:dáti!

Poslal jsem parlamentáe:

Se zbranmi se mohou z msta bráti.

Už pátý misíc žízní, hladoví

a — tvrdošíjní! — nechtjí se vzdáti!

Jich tváe dlouhým hladem vyzáblé.

Jich rej ale pyšné jsou a n^mé.

— Já takových si vážím nepátel!

Strhnte stany: Rychle! Odtáhneme!
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Alých neuposlechli jste rozkaz,

spojili jste se s nepáteli mými.

Já trhám vaše privilegia,

ukázali jste se jich nehodnými.

Vy, zrádcové, jste vrahm zradili

nejslabší místa vítzného voje,

co dviv snila triumfy

tažením spita Majestátnost moje.

To byla divá se a nevdná.
To mrtvoly, jež chladn pošlapány.

Já trhám vaše privilegia.

Nezacclily ješt se mé rány!
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Dnes slunce žhne ... až bolí z toho oi.

Už celý den si opakuji:

Tetigisse, periisse.

Ano, je tatáž. Má týž trpký úsmv,

ano, má tgtéž rozsmutnlé oi,

ano, vše stejné.

Budou zas zvonit zvony v staré kapli,

kam dlouhá léta nestoupal již zvoník?

Prach kryje všecko . .

.

Stojím tu. Slyším. Vitr klátí stromy.

Jímavý kvil a elcgická hudba.

Plakati? A pro co vlastn?!

Jsem bezmocen v té dojm plachých tlupé.

Už celý den si opakuji tup:

Tetigisse, periisse!
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Má Paní, nejkrasší, již celý kosmos chová,

mé srdce vzal mi svt a nepodal mi klid.

Jsem zlý a roztrpen, však tlumili chci slova.

Chci slova tlumiti, neb nechci tvrdým být.

My Nazaret jsme dlouho nevidli,

a nyní s touhou picházím zas blíž.

Sn dobra dychtiv a dny roztesknlý,

Marie, Paní, prosím, slyš!

Až odejde ten dav, jenž modlí se a kleí,

má Paní, nejdražší, chci vidti t sám!

Tvj pohled záivý mne dojímá a léí,

mluv, líbej, poru, vládni, poslouchám!

Království tvoje vná jsou a mkká,

milosti plna o Ježíši sníš.

Úleva jemná do mé duše stéká.

Marie, Paní, prosím, slyš!

Chrám šerý je a svatí jsou už nmí
a nemluví už z ke v ohni Bh.
Chrám šerý je a teskný kouty všemi

a Vandal ev pináší k nám vzduch.

Tvé oi planou, pjí, hejí pouze

v dnech zkalených, kdy život jedna tíž.

My setkáme se zase v svojí touze.

Marie, Paní, prosím, slyš!
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Když touhu svou jsem hodil psm,
tu nejšastnjším byl jsem z lidí.

— Nevte milencm!

Milenci pravdu nenávidí! —

Spíše je udete!

Bh ví, co touha jejich chystá!

— Milencm nevte!
Milenci zradí svého Krista! —

usmívat»se budou zas,

do dn, do sn, do bláta, nebe!

— Milenci klamou vás!

Milenci klamou více sebe! —

Jen jdte, udete,

to snad je ješt v život vzruší.

— Milencm névíte!

Ti mají nebezpenou duši! —
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Smutnjší vítr v smutnjší ks vál

a vtve zvolna k zemi ohýbal.

Do energie únavy stín pa,
do cnosti mojí váše pola plát

a báze v pýchy krásné vysnné.

— Nikoho nemám, ani sebe ne!

Jak vidím smrti líný ve vše vpád,

chtl nco íc' bych, nco pošeptat.

Leží to na mn jako tžký sen,

tváe zím, rysy, niyslím, ftada jmen

Bh ví, tak trpce se to vzpomene.

— Nikoho nemám, ani sebe ne!

I z nitra svého slyším cizí hlas

a na polích mi vyros cizí klas.

Pemýšlím, dumám, vše je zakleto!

meláku, mysUs trochu za léto?!

Spojence hlcdars, druhy, spíznné?!
— Nikoho nemám, ani sebe ne!
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„Francie stála dlouhý as v ele kesanských národ,

Francie nemže je uprosted mravní pohromy opustiti"

(neobyejný souhlas
; pohnutí mezí auditoriem ; vstává

njaká paní a mluví hlasit nkolik slov :)

Mickiewicz, Pednášky, 21. III. 1844

Vy, pane blouznílku, žár máte v oích svých,

oh, ano, ano, Vy jste prorok pravý!e divný akcent má a baví v dobách zlých.

V salonech praví, že jste z'ajímavý.

Oh, pane blouznílku, Váš pro císae vznt,

ten mže dojmout mékkou duši naši.

Francie úkol,' ano, vésti svét.

Jen nemluvte o zvláštním Messiáši.

Ukižovaný národ! Jak to divn zní.

Mu písahali — ale nevíme.

Což' možno ne na slušnou žádost íci?!

Slyšíme rádi ei galantní

a v nesmrtelnost duše víme.
— Zde Francouzi a dobí katolíci!
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klidno vše a uspán kraj,

ta eská zemi, zemský ráj.

Vnejvitších srdcích vztek aizlost,

v nejvtších hlavách šílenost.

V nejvtších touhách velký ds.

V«ra a zítra, vera, dnes!

Nikdy se nco chtlo hnout,

do nebes prudce vytrysknout.

Však zíme záhy dosti stop.

Hlava?! Tam rána. Byl to strop"

Nkdy se chtlo nco ptát,

proklínat, ješt proklínat.

Než uspí zem, uspí kraj.

Jsou klidný Cechy, zemský ráj.
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Vždy asHi ráno smutná vstanu

a jdu se modlit k Slitovníku.

— Hk, jak SG houpá na akanu
mých sedm smutných loupeížník.

Bh nechce zít však, co mne bolí,

vždy chlad a písnost v jeho líci.

R chmurn hledí do údolí

mi nejsmutnjší loupežníci.

Ty žárné oi dávno schladly.

Tak schladly jako všechno schladá.

— Vy loupili jste, vy jste kradli,

a já vás mla za to ráda.

Vy líbali jste v ohme plání,

v hlubokých lesích, pi vichici.

Vy tanili jste do svítání.

—
' Pro všeli vás, loupežníci?!

Já kvítí polní pro vás nesu,

vy ale k nmu nevoníte.

Mám kapradiny z vašich les,

vy ale už jich nevidíte.
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Jak vítr vaším tlem klátí,

já stojím mdlá a bez iiad)c.

— Když Kristus pán moh' z mrtvých vstáti,

pro vám též toiio nedopeje?!

A já vás všechny milovala

v hlubokých lesích, pi vichici.

A já vás všechny zrazovala,

mí smutní, krásní loupežníci.
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Mí služebníci, ti mrii ncvéí,

mí služebníci, ti mne zrazují.

— Až v pístavu se soumrak zašeí,

opustím vš£cko, pjdu, odpluji —

!

Už tuší cosi moji poddaní.

Tak devotné, jak dív, se nekoí.

Boulevardy nedvivý až k zoufání.

Ó, bude lépe nkde na moi!

Své cnosti, híchy, lež svou zanechám.

Ba zanechám i zlatou korunu.

Až odevzdám se moi jen a tmám,

pak teprv budu dlíti na trnu!
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R pišla zas a byla trochu mdlou,

šla jako ten, jenž váhá, nežli vkroí . .

.

ŽG pestala být dávno poestnou,

to ke mné ínluvil neklid jejích oí.

Já pokril jsem mlky rameny

nad bídou její, nad bídou svojí.

Sentimentáln ona mluvila:

Já prostitutka a ty prostitut!

Já ohradil se slovy vážnými.

Že nekorektní toto tvrzení.

Že známo mi, že etla Garborga,

však o tom už se mnoho nemluví.

Že, celkem vzato, bezúhonný jsem,

a heším-li, tož jako spravedlivý —
Sentimentáln ona mluvila:

Já nešastna a ty jsi nešasten . .

.

R íkala, že všechno hrozne je,

a íkala, že takto nelze žít . .

.

Já mínil, že snad jakás nadjje.

(— R potom šla a ml jsem svatý klid. . .)
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Vískavá disharmonie

celou noc v duši jeela.

Já pemýšlel o našich cnostech,

o beznadjnosíi naší politiky,

o dobrých lidech . .

.

A disharmonie

celou noc jeela mi v uši,

a, patrn dojat,

improvisoval jsem kuplet:

„Kde jsi, kde jsi, ó sílo života

.

11. íjna 1898,
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Vera jsme brali Boha nadarmo.

Dnes v kostele se mžn modlíme:

„Zákonjy mají svoji náhodnost

a náhodnost má svoje zákony."

Dnes v kostele se nžn modlíme.

R zítra pjdem' kázat morálku.

,,Hu! Hu! Hu! Hu! Zde signál výstražaiý!

Ta z*áhybka je zdrojem neštstí.

S okna se dol neskáe,

jed nepije se. Hledíme,

jak produkovat jdou se siláci

do cirku . .

.

^12. íjna 1898.
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^AGMENTY BÁSN „VENUS LIBITINA'^

Tramway se zvolna rozcinká.

Sedím v ní sám!

Sms dojm duši rozchvívá.

Podivná sms!
Duše si leckdy vzpomene

na záchvivy ty vzdálené,

pro ale te?!

Vím . . . Jdeme tichou ulicí.

Veer je již.

Zvdav na mne pohlíží

v tmu její zrak.

A kolem hluí híchy mist.

Všechno co rosíe, živo jest

kypí a ve.

Vidím to silné tlo zas.

(Smyslné je!)

Vidím ten výraz na tch rtech.

— Uhádnu jej?! —
Nco mne náhle zatíží.

Zvdav na mne pohlíží

v tmu její zrak.

náhle zcela umlkám.

Nelze nic íc'.
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Náhle všG VG mn strnulo,

nelze se hnout

!

Náhle vše, všechno onmí
a pohlédnouti nelze mi

do od tch

!

Nad její touhou, touhou mou
jímá mne hnus.

Všechno jsme jasm vidli,

pozdní je stud.

Je toho mocná lavina.

Vš€, na te váše vzpomíná,

blátivo tak . .

.

Dlouho o plání ujíždl

a te se vzpial.

Nad svými, tvými cestami

já mlím te.

Vše v hnusu onom onmí
a hkdt náhle nelze mi

do oí tch.

Tramway te cinkat pestala.

Já dlouho snil.

Znavené kon frkají.

Ah, to už cíl.
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— Vím, dušG leckdy vzpomene,

vše to však vky vzdálené,

ím's kdysi byl . .

.

Teba též na to patil zas.

Je noc to letní.

Já okna svoje otevel./

Bylo tak dusno!

A nyní se mi zase zdá:

Ty sem se snášíš!

A nervy mými zachvila

omamná touha.

stíny rostou v postavyi

a mají tla.

A ona, jež mne rozbila,

pišla te ke mn.

Vzala mne zvolna za ruku

tajemn, tiše.

Zvláštn tak na mne pohlédla

' — žhavé má zraky! —
A tlo jasné táhlo mne

blíže a blíže.
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šli jsme. Tiše. Pojednou

v stedu jsme msta.

Jsou okna erná, zamená,

ulice pusté.

U dveí ženy potulné

v náru svou vábí.

cítím její pítomnost.

Krev prudce proudí.

A ona blíž se sklonila

— divoká touha! —
tak jsme šli . . . a ulice

mlí tak písn.

Tak jsme šli. ?>Ievím. Pojednou

nahá zde pole.

Jak v tuto alej pišli jsme,

kde pláe listí?!

Jdem' zachmuenou alejí

a msíc svítí.

ona na mne pohlédla

záivým okem,

co hrza duši jímala

za každým krokem.

A alej nikdy nekoní.

Dlouhá je cesta.
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Tak jsme šli. Nevím: ale v ráz

všechno je jiné . .

.

Vše, co dív bylo, zmizelo!

Letíme vzduchem.

To jak mi ruku podala

dlrobnou a bílou.

Výš v extási tu horenou,

výš, tam je žiti.

Výš, kde vše pln zazáí

a všechno hoí.

To, jak mi ruku podala

drobiiou a bílou.

Však bida; náhle ruka ta

pozbývá síly.

Je pavuina pouhá to

a na ní visím.

Na pavuince visím tu

ve hvitódné výši.

všechno te se rozchechtá

divokým smíchem.

R náhle všechno chmurné je,

vše je tak hrozné.

Nemluvím . . . Jenom zoufale

vidím, jak mizí.
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jenom jedno ješt vím.

Ne, ona nelže.

To jedno jenom utkvtlo

v strnulé hlavt.

Ona, ta náhle vzdálená,

nemže lháti.

A pavuina tese se.

Ona je v dálce.

Houpám se kdesi u nebe,

vysoko houpám.

A pavuina slabá tak,

ona však nelže!

Tak ješt nutno vzpomenout

ím te list onen.

Slunce mi záí do oken

do jejích ádek.

Houpám se kdesi u nebe,

vysoko houpám.
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PÍSE O OÍCH. KTERÉ NEVIDLY

A všechno ztemnlo.

Ohme, ty doplanuly.

A oi
— prochladnuly.

Takový byl to mráiz.

Duše se tetelily.

A oi
— nevily.

A jak tu hynul svt,

vztah' ruce nkdo velý.

A oi
— nevidly.

1897

129



DOPOLEDNE V PROSINCI

Slunce se schoulilo, strom sebou tas'.

Nemožno rozpoznat, zda noc i den.

Pozvolna lhostejný odcházel as.

v duši vlétl mi ošklivý sen.

O zvucích tesklivých, o smutku niv,

o krajích vz'dálených, žíznivých rtech.

Neslyšen, nevidn, co jsem byl živ,

nkdo se zasmál a nkdo si vzdech'.

byl to pozdrav, jenž naposled zní,

šáteku kývnutí, poslední vzkaz.

— Ošklivý sen pišel ztracených dní.

Slunce se schoulilo, strom jen se tas'.

15. prosince 1897
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smutení
— A pi nmž Manon doufávala: snad se dneska vzmuží

a zane slibovanou legenda o híchu žlutých rží —
Mstivá Kantiléna

I.

V bažiny cesta vždy se stáí.

V zahradách žluté rže pláí.

Jediný kvét, mdlý, smutný kvt!

R všechno skrýt a vším se chvtt!

Jediná noc, jež nemá rána.

Poslední lež už odelhána.

Jak vítr do krajiny vane,

sní strom, že vštve upoutané.

Už dlouho marné doufal strom,

— že milosrdný nikdy hrom.

II.

Te ekám, ten, jenž neví,
že do souseda udeí.
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III.

Hrom mže bíti v deva kus.

Však v lidské tvái tolik hrz!

Hrom mže bíti v záhony.

Ale ten pošklebek bolestný.

Do eí, kterým tleská dav,

do pitek, smíchu, do oslav,

pošklebek strnulý bledých rt,

znavených rt, onmlých rt . . .

Ráno se šeí, prapory vlají,

bázlivé rže do tmy naslouchají.

V nesm<lé šero zí ty oi chudé:

Tribunm svým lid nadšen tleskat bude.

Ráno se šeí, novým ruchem zní to;

bázlivým ržím neho je líto.

IV.

Celou noc snily: Zdaž to býti mže?!
Celou noc bdly bázní smutné rže.
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Celou noc dly: Cekání as dlouhý.

Celou noc bdly anemické touhy.

Celou noc lhal,y: Vždycky skryt a tichý.

Celou noc lhaly poranišné pýchy.

A noc se k tomu lítostivi ptala:

Pro Alanon dnes tak tžce usínala?!

Den 17. 18. VI. 1898
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z ESKÝCH písní

Tch planých strom prosté koruny

nad slunce záí naivn tak žaslij.

lítostivé na se hledíce

vzájemným studem tásly se a tásly.

Nad listím prostým, které nezáí,

nad vitvemi, jež rostou bez nádhery.

Nad tím, že poutník kráí chladn dál

a nejnižší že mže do nich kopnout.

A stulily své hlavy k sob blíž.

TOí mohlo hnout, jak s resignací patí.

Tak byly smutný, jako básníci,

jichž píse teskná nezní v duši bratí . .

.
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II.

Už jenom zídka cítí revolt hnutí

titáni do potah zapáhnutí.

A apoštolé zapáhli se sami

a poklonkují ped massami.

Vzduch otráven a jedij více bují.

Miyšlenkí) vicn vkv vegetují.

Dost theorií v humanity skladu.

Tam dole zatím revoltují z hladu.

Však humoristé myslí na bonmoty,

pikantní vypravují anekdoty.
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III.

Noc SG dlouží, srdce tžší.

Aloji milou všechno tší.

Moje milá .za horama,

na mne zeje noci tlama.

Moje hlava pobolívá.

Moje milá sladce zpívá.

Na mém srdci leží hory,

moje milá samé vzdory.

Moje srdce smutek cítí.

Moje milá samé kvítí.

Moje srdce, to se chvje.

Moje milá jen se smje.

Noc se dlouží, sny jsou tžší.

— Že ji v svte všechno tší.

Jaro 1898
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DVE ÍMPROVISACE

I.

Až zaplane to slunce po tetí,

mií nemusíte v svt vidti.

Až polední žár lehne na svty,

vy myslete si, že jsem zakletý.

Zkamení hlava sebou zimuená,

zkamení v touze vzpiatá ramena.

Zkamení bdním zesláblý mj hled.

— Jen srdce mé nemže zkament !

—

Až polední žár lehne nad svty,

vy myslete si, že jsem zakletý.

Až polední žár dá vám ovoce,

snte: to srdce bilo divoce!
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II.

Až ztuhlé tlo uzíš na cest,

pospš to íci mojí nevst.

ž ve vlnách se mésíc zaleskne,

já budu ekat, zda si zasteskne.

Však íkám tob: nutno rychle jít!

Má duše ped tím nebude mít klid!

Kdyby mi ruku dala na elo,

myslím, že sladce by se leželo.

Však déle bolest nech ji netíží,

než Kristus Pán hyl visel na kíži.

Opona roztrhne se chrámová,

a nkdo už ji v srdci pochová!

1898
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VŠE PADLO V MRANA . -
•

Vše padlo v mrana, do moí,

tichne a tichne.

A jestli ústa hovoí,

srdce jen vzdychne.

Vždycky se tma zas dostaví,

jestliže svítá.

Duše se choulí, churaví,

cizáky sbita .

.

erný svj hábit proste mi

staré mé hoe.

Chvijí se lidé na zemi.

A eká moe. .

.

^g^g
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STARÉ VERSE

chcGš-li ke mniS dobrou být,

ml! Mlení mi mnoho teba.

Mám špatné srdce a mám zvláštní cit

a chceš-li dobrou ke mn být,

tm nechval svt, kdož lani skývy chleba.

Hladový prý je asem nedtklivý.

Tyi nediv se (a chceš-li dobrou být!)

Smích dráždí je, zrak raní oslnivý.

Ml! Nevícím kážeš vit v divy!

Podivná srdce! Podivnjší cit!

1898
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BALLADA

A plny koue, dýmu, hnusu kraje.

i\le já hrál jsem (Ihavý!) píse máje.

Už u všech lun nalomena vesla,

má píse, ta se nad vlnami nesla.

,,Ó sny! Ó noci! Kdož to vit mže?!
Ve ržích srdce, v srdci našem rže!

Lásky a víry! Pro nás rostou svty.

Do zahrad pojme natrhati kvity.

Svit naší moci hmí už do daleka.

Vasal ada ponížen kleká.

Dny prvních svt! Úsmvy a shody!"

— A smály se té ironii vody.

Rusalka bledá mlky naslouchala,

oh, naslouchala, tiše zaplakala!

A rozchvla kol plné koue kraje

sentimentální parodie máje . .

.

1898

141



S tou cudnou romancí — že ano, lze se smát.

Ta hokost, nechci íc', že ekám, až se vrátí.

Pipustím všechny argumenty rád.

Le nechtjte: mn pne se nelze smáti.

Vše pipustím: Chci stranou všechno klást.

R vžít se v úkol ironika nový.

Na prom^cnádž chránit svoji vlast

a volat v schzích hanba Mommsenovi!

íc', dobrá vle tvoí zázraky:

Duke et decorum pro patria moi.

A mezi lesknoucími bodáky

se dosti pkni nosí trikolory.

A dojímá to vru pesladce

zít díví tváe, vlastenecky svdné.

Jít Podlipnému dlat ovace

a kombinovat vci' protichdné.

V tom výsmchu to pece škubne rtem,

a tmav padnou do té duše stíny.

Dál starý despekt padá v rodnou zem.

Dál v rodnou zemi dolévají špíny.
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Ta prodajná je a je surová.

Stesk tento starý v srdci ukryt je tu.

Než ono trpí tžce, bez slova,

když slova ta ti zazní z cizích ret.

Eh! Tvlechme toho! Praha ztichne zas,

dav rozbouený pjde zase dom.
za týden až vzplane slunce jas,

též klidný rozum zasméje se tomu.

lze se smáti ješt týden dív. —
Jen ne ten povzdech umdlený a dlouhý.

Ta konce hokost, výtka truchlých niv

a starý refrain lítostivé touhy.

Ta cudná romance a kvit a bílý kvt.

Cos ješt vlahé — a už vyschly zdroje.

Argument každý pipustil jsem hned.

Však smáti se mi ješt nemožno je. —

Prosinec 1^97
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MARNOSTI
1897-190





JIÍMU KARÁSKOVI

— Mže-Ii Vám býti milým tento projev váž-

nosti a sympatií nkoho, kdo stojí stranou,
dedikuji V ámtytoveršíky.

Praha, 26. III, 1900. V, D.





I.

Lilie bílé písahaly:

(Lilie, vite, necítí?)

,,Kde naše touhy umíraly,

mžeme i my umíti!

Nám nedáno v své bouit síle

po horách, pláních, po moích.

Bledými dny jsme bledé, bílé,

jež pipravil nám nžný hích!

O kráse nebe dobe víme

a dobe známe Sodom zmar.

Pec v zem poutech híšn sníme,

ironisujem' slunce žár!"
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II.

I navštívil jsem dobré mládí.

Pozdravil, smál se, pouse.
Své postuláty íkalo mi.

Já však jsem nechtl rozumt.

O špatných asech pemýšlel jsem,

život, který pomíjí.

Nad mojí hlavou msíc vyšel

s galantní fysiognomií.

Galantní úsmv vrhal v kosmos.

Galantní úsmv v kosmos pa.
— jak zím mostu pes zábradlí,

slyším tam kohos žalovat!

Njaký bh tam dole plakal,

že byla touhou bledá noc.

Njaký bh tam protestoval,

strážníka volal na pomoc,

by' stežil cnost a dobré mravy

a zdravý rozum tisíc,

dbal nad frivolním poínáním

laxních a svdných msíc.
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III.

Jái nevím, jak sg jmenoval ten mnich,

však zbožný byl, jak vbec znáte mnichy.

jestli Antonína nedostih',

tož stejn zle ho pokoušely híchy.

Tiše se vracel v šero cely,

ped sebou vína plný džbán.

— /IndéilídklOiVé, slyšel, (péli:

Hej, narodil se Kristus Pán!

Já nevím, jak se jmenoval ten mnich,

však' zalek' se, ta vic je jednou jista.

R jestli Antonína nedostih',

byl pece jenom vrný sluha Krista.

Vždy vzpomnl si: to kvty vypuely

a vonným jarem dýchá lán.

— Andlíkové, slyšel, piJi:

Hej, narodil se Kristus Pán!

Já' nevím, jak se jmenoval ten mnich.

Však, kalendá! A hrza! Nyní v máji!

Prosinc píse, kd^y je všude sníh.

Co te ty zvuky znamenají?

Kristus se v máji nenarodí.

Mnich elegicky prázdnil džbán.

,,To diabolus zpívat chodí.

Ne, nezrodil se Kristus Pán!"
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IV.

Dnes nevyzval ji viru ani k tanci,

toilet nepochválil eleganci,

a déšt, ten lil se celý den.

Oblaka smutná, smutno pod oblohou, ,

toi vyšla X domu jisti levou nohou.

A déšt, ten lil se celý den.

Pohlíží z okna. Jak ta noc je tmavá.

Posledn íkal, že ho bolí hlava.

K déšt, ten lil se celý den.

Posledn íkal, že se zvykne všemu.

I stelné rám, z níž ml vždycky trému.

— Kd,yž déšt se lije celý den.

K dnes nepišel vyzvati ji k tanci,

toilet nemoh' chválit eleganci;

— že déšt se lil tak celý den!
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v.

Let šestnáct bylo ji. A umela.

</. S. Machar.

Let Šestnáct bylo jí. A neumela.

Jak chladny tehda byly lilie!

Šla, rozjitila a pak zapomnla.

Co je to plátno, když mi nežije?

Vraždila. Ano. A pak zapomnla.

Jak zapomenout, když se zabije?

Je nkdo mrtvý. Ona neumela. —
Kdo mrtvoly jsi našel, pohbi je!

A léta tomu jsou; kdes staré verše leží.

Je ješt krásný svt: je ješt láska svží.

Co je to plátno, když mn nežije?

A láska svží je a láska zabije.

Chlad posmšný, hle, mají lilie.

— Kdos' našel mrtvé, jdi, a pohbi je! —
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VI.

To jednoduché: Spolu pjdeme
nad bystinami, propastí a srázem.

Kapuji svoji nkde najdeme

a za Kapují hynout budem' mrazem.

R dívati se budem' do mraen
a v nervech našich vzroste nová síla.

r^íasypem' rže v klín si. Pejde den

a pijde noc, jak od poátku byla.

nebe bude zlé a vzdálené.

A nebe bude legendárn hluché.

Zeptáš' se noci. A ta ekne: Ne.

A potom umem'. Je to jednoduché. —

(Psáno po letech.)

Ten drtivý mi stiskl prsa sen:

tak poníženou, slabou tak Vás zíti.

My spolu nešli. Hledím z duše ven.

Den zhasíná. A musilo tak býti.

Pro úsmiv ženy nejsa narozien,

já ztroskotal. A Vy jste byla osud.

To potmšilý, tíživý byl sen.

Mám pece jen sílu: Hlé, já žiji dosud!
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VIL

Hrobyi mají svoje práva,

hroby k sob táhnou živé.

Prchni, odle do modravá.

Bh zi vše. Však hroby díve!

Možno žít, kdy v zemi hnije

tvojí duše jedna ple?!

Tilo líné ješt žije,

pochována k žití vle.

Myšlenky a všechny city

tráva hrobu písn steží.

Myšlenky a všechny city

nedozrálé dole leží.

lovk mdle si oddychává,

jeho rety žízní práhnou.

Mrtví mají svoje práva:

mrtví k sob živé stáhnou.
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VIII.

Zaveny nyní všechny cesty vyšší,

a barikádou k nim jsou skelety.

V takových chvílích prý se pikn píší

vášnivé, vzteklé pamflety

na poety, již prolhaní jsou místy

a lehcí jako jarní sníh,

na úsmivné a hladké novelisty

aventur galantních,

na šedé dny, jež nesou rukou štdrou

lži, nízkost, duší porobu,

na kalamáe, snící nad katedrou

recepty pro dobu. —

Smát bych se chtl : to tuším dobe iní,

to vznese duši nad nebe.

Pamflet psát na tiy, kteí než já jiní,

psát pamflet na sebe.

Tak je to dobe: hladoví psi venku.

ve mn toho mnoho tlí.

Tak je to dobe: hladoví psi venku!

Je teba, by se nažrali. —
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IX.

Je škoda dn. Je škoda života.

Gst, život, vše se bídné promrhá.

Háv poctivosti, ten se roztrhá;

vz drkotá, vz drkotá!

Na duši, tlo padá dímota.

Odvolat n;CO, nco zapíti!

Ne. život za est, est dej za žití!

Oh, 'tesknota ... ž k smrti tesknota!

Je škoda cti. Však na to nevzpomen!

Je pi!kný kvt, však užitená že.

A lou jsi rád.

umeš pak. Ten smutek budeš mít:

Že v život víc nelze zneuctít

a víc už zaprodat. —
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X.

Na nebi msíc chladn svítí.

Je dlouho, nežli ráno vstane.

— ,,Má úcta, Vaše Excellence!"

,,Má úcta, pane Eckermanne!"

,,Jakž?! Zem tžká, as je nudný.

Klid olympský se z\'olna ztrácí!"

,,Já píši k básni o poasí

poslední hokou variaci!"

Chci nové verše své Vám peíst.

— Jsem konservován, leccos umím!"

,,Jsem, Excellence, velmi dojat,

a zcela dobe nerozumím!"

,,Zdá se mi, pec Vás schvátilo to.

R vaše tvá — což? — je tak bledá.

,,0 eích zápisky jsem ztratil,

mluvených vera u obda!"

,,Vic ovšem smutná!" — ,,Excellence,

zápisky moje mnoho platí.

Pan Vilém Mrštík v dálných echách

zaal nás ... žel Bh! . . . citovati!"
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Tak chladnou nocí stíny chodí,

dva pyšné stíny beze žáru.

Wolfgancj ven Goethc s Eckermannem

se procházejí po Výmaru.

Zdvoilé ei spoki vedou,

jež vyznívají ironií.

S grandezzou odstavených boh
strašidel hrají komedii!
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XI.

Oh, nedívej se, prosím, na, mne!

já nemám, ím hych duše tšil!

Co jsem kdy cítil, vše prý klamné!

Bylo by lépe, kdybych hešil?

Jsou dovršeny moje cnosti.

Jsou vyplakány staré žaly. ,

Jsou dovršeny moje cnosti,

jen otázky, ty ješt pálí!

Bylo ty lépe, kdybych hešil?

Jak smutná svitla v druhém bfehu!

Bylo by lépe, kdybych hešil

pro smutných oí smutnou nhu?

Oh, zapomenout chvíli, chvíli,

že SG noc plazí z dálek temm.

Jedinou chvíli, krátkou chvíli!

— Což nemožno se zbavit zemi?!
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XII.

Je JGšti as a všechno mže rsti.

Jen cizí bytost když se pelomí!
— Já uspal hlídae, ti z blázince mne pustí,

já opil dnes své choré svdbrní.

Je ješt as, tím vše se léí asem.

Klid jenom chvíli, sekej, srdce mé!

neíkej svým vyítavým hlasem:

,, lidé k pedu jdou. my už nejdeme!"

Jen ješt uvit, jak vili jsme prve.

Náš ritus ponurý, ten potebí má krve!
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XIII.

Vgstízlivžlý jarní proud

vlee se svtem bez radosti.

Už tíže sebe pistihnout

pi kterés smišné poctivosti.

Znám nyní dobe pósy chytrácké,

neekám nic, to dodává mi síly.

Myšlenky, iny bližních bídácké,

mne k protestu už nerozílí.

Mých souasníku prolhanost

mne prožrala a nakazila.

Jen k tomu blýskne asem cnost,

by propasti mé osvtlila.

I zapomínim pomalu,

(v tom výhoda je pro mne jistá!)

že v mládí prvém zápalu

rodil se ve mn moralista.

Je taktní ke mn asem niemnost,

stisknem' si ruce, ona pocJivaluje,

a jestli asem zas se vzbouí zlost,

zahuí — pak se utišuje. —
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XIV.

(BALLADA RENAIS SANNÍ)

Ó, jenom poslyš vichice jek!

To jist nkdo zavraždný kvílí!

— Niljaký šeredný problémek

nespokojenci obisili.

Oh! Obsili tyrana,

moil je dny a dráždil noci.

Jich radost byla spoutána

a povadlá a po nemoci.

Jich plný pohár vypíjel,

jich úastnil se her a kvas.

Z ulic i dílny na n zel:

Problémku! Poslyš! Šel jsi k asu!

Však te . . . ó te ... té radosti

!

Dnes pihnul sob oban mnohý

:

,,Klid starý zas se rozhostí.

Problémku! Lež má krátké nohy!"

R plní vášn milenci

své híšné paní objímají.

Pod šibenicí milenci

problémm všem se posmívají.
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Však nyní poslyš vichice jek:

to jist nkdo zavraždný kvílí.

Poouchlý, šeredný problémek

chce míti zase svoji chvíli.

Je plnoc a s ní jde též msta

a tajný strach je v milých líci.

— Certovské kvítí vyrstá

pod zamraenou šibenicí!

A milenci, hle, s hrzou zí
metamorfósu všeho prostou

:

za jeden problémek hned ti

— ó šastné plody lásky! — .rostou.

Za jednu bídu moe bd.

Jsou bledí muži, chví se ženy.

I rozchechtal se problémek

nadarmo jimi odsouzený. —
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XV.

Svj celý smutek nelze nikdy íc'.

Vždy nco je, co mluví cizí eí.
A vzrstá starost denn víc a víc

tuto ránu vésti celou péi.

Je nedvra, je to starý klam?

Je to jen méco, co tam uvnit stlívá?

Ten starý smutek ve svém nitru mám,

jenž chvije se a tíští se a zpívá. —

A pijde noc a zhoustne erný mrak.

1 niémí hrzou promlouvají pak,

však srdce mé, to jenom tiše vzlyká.

A nikdo z lidí vdiét nesmí to.

Ne, že jsem hrdý, když vše rozbito,

však není pro to v svt zpovdníka!
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XVI.

Já nevím, jaká ke ran bude zem'.

Mám o tom pouze jakous theorii.

Nemoci býti vítzem!

— Jak dlouho do zdi hladomorny biji! —

Když v moji celu m^žsíce pa svit,

stlumené hudby svojích snú se bojím.

—
,,Špatným být, ano, nkdy dobrým být!

A nikdjy, Bože, nikdy nebýt svojím!"

A poslouchám, jak iní etzy.
(Úsmivy, žerty, slova ducWaplná!)

A pemítám, že v moi bez mezí

ke slávi boží zbytená jsem vlna.

Nestvoit nic, nic nikdy nezhubit!

Ni jednu chvíli nebýt zcela svojím!

Já nevím, jakou cenu budu mít:

tam pod zemí však posmchu se bojím!
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XVÍI.

A chceš-li, múžGš srdce zvolna jíst

a rozum asem zakusovat k tomu.

To pvabné je! — Ale u sta hrom:
Na konec pijde pece Antikrist.

Své srdce jez. To dlouho trvat mže.

Svj rozum asem. V dobré špižírn

trávíš své dny : oh, pod okny jsou rže,

k hostinám velkým voní nesmírn.

V špižírn dobré, smutný bonvivant.

Tak. A jsi vesel. Jen ten dlouhý as!

Což nebylo by lip vše rázem dáti?

Své srdce dal jsi, dej te rozum zas.

Sál k orgii je práv pichystán.

eníci budou vzletn dkovati!
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XVIII.

Den smutný byl, já ješt smutnjší.

,,Ó, Pans, dej nám chléb náš vezdejší!"

I vstává báze zvolna v duši mé,

jak do oken nám fií vítr ostrýi;

pod nízkým stropem my se plížíme

ve sklepeních, kde blají se kostry.

Z úsmivú našich morový jde puch

(jak prohnile to voní staré stny!).

I našich hích umdlel zvolna kruh

a naše cnosti dávno otráveny.

I vstává báze zvolna v duši mé
o denní chléb, jenž posílí a sytí;

o radosti, již vítat nevíme,

o mládí mé a touhy plné žití.

Hodovat?! Ne už! Jenom prostý chléb

v dusivém prací každodenních koui.

každého dne prudký srdce tep

a každého dne k posilnní boui.

Dny mrtvé však, já práv takový.

Pod nízkým stropem zle se hladoví.
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XIX.

A klasy vstávají a klasy rostou.

Je kosa ostrá též a pilní ženci.

Nic není hádankou, jen 'mysl míti prostou

a nezatemnit vlastní existenci.

Jsou horij, dálky jsou, a klasm nic to není.

Na tázati s€, komu vlastn rostou?

Je zemi, nebe je, a klasm nic to není.

Ne, není bolestí: jen mysl míti prostou.

R klas dá zrní své a zbude z mho sláma.

Jsou teplé úsmivg, je život krása sama.

— zrní vyroste a bude z niho klas.

Pak kosa ostrá zas a zase pilní ženci.

Jen nezatemnit vlastní existenci.

deštm rží udusí nás as. —
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XX.

hž v hloubi duše zaslechl jsem vzdech

a pzvnou tam zasténaly smutky.

A tžký veer zvolna na vše leh',

dotrný, jako úsmv prostitutky.

— Až v hloubi duše zaslechl jsem vzdech.

O podvrácené snil jsem ethicc,

o poutníku, jenž kíž svj nemá v ruce,

o zamlklé a vnitní tragice,

o reakcích po bouích revoluce.

O podvrácené snil jsem ethice.

A eka mla potmšilý lesk,

jak jezero, jež vidl jsi jen z dáli,

zve stále blíže, budí vtší stesk.

- Na mry mysli, jež se v svtlu spálí.

A eka mla potmšilý lesk — — —
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XXI.

lJsm£vy naše roztesknly

a opakován dávno víip.

Dny staré háti neumly,
dny nové na tom o nic lip.

ochoely naše touhy.

Už' také trochu umdlel zrak.

býti dobrým — tžko tak!

Lexikon hích je tak dlouhý.

Jsou doby velkých tžkosti.

Ministrm strašnou starostí

šediví pes noc vlasy -

.

Šediví dávno poeti

v sny, lethargii zakleti . .

.

Jevištm táhnou massy —

171



XXII.

v dny pišed smutné, oddal jsem se smíchu.

Oddav se smíchu, byl jsem tesklivým.

Rád nemám hluk a nezvykl jsem tichu,

pravdy jsem sok a lež je sokem mým.

Jsem mladý — pec však neho se bojím,

co v dlouhých nocích se mi zjevuje.

Tak uprosted své generace stojím:

duch, který neguje!

Mn schází prudká váše heretika,

jenž rozpálen je svojí negací,

klid papeže, jenž anathema íká,

chlad stoika, který se odvrací.

Jsem nedvíiv k svojí dve,
má skepse samu sebe užírá.

Propast zím dole, kombinuje, me,
— duch, který popírá!

Mé ,,ano" v ,,ne" se akcentem svým mní,
mé ,,ne" zas v ,,ano" tónem vyznívá.

Jdu s posmchem, však nejdu bez nadšení,

jdu s nadšením, — však to se vysmívá!

Sám' nevda, jsem zlý a dobrý asem,
a v nze záští u mne prosvítá.

Jsem dumavý, — však mluvím lehkým hlasem:

duch, který zamítá.
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XXIII.

Vše smysl má, co tší, zabolí.

— Hích? Autorita jakás neznámá?

Kdos volal smutn v hloubi údolí.

Jsem Echo. Smutná slova má.

každý tvor má svoji Nemesis

a svoji smrt, když pijde hodina.

Nezajde vše, co bouívalo kdys.

— Jsem Echo? Bože, kdo to vzpomíná?!

A slova íká démon. Znáš pec sng.

Prchnout chceš. Stojíš nehybný.

Ten akcent! Oh! Tvá vlastní slova též!

Zakrýváš uši. Nemžeš!
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XXIV.

,Mné stesklo se po máku erveném!"

A. Sova.

Rudolfu Keplovi

1.

Oh! rudý mák! To vášnivi

za letních žár v oi bije.

Tak uspávav, marnivé.

A je to híšná komedie.

— Nad zlými dny jdu kletbu íc',

kdy moje ústa byla nmá,
kdy poutníkm jsem nešel vstíc.

to je smutné anathema.

Cos hokým smutkem chvilo se

a bleskem kmitlo se v mém zraku.

M.nji stesklo se, mn stesklo se

po požáru tch rudých mák i

Duše jak rozžhavený kov —
Nemysli na Jo, co pak bude!

slunce žhne a nemám slov.

Jen vím: Ty máky, máky rudé!
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Oh! Rudý mák! To nejtžší.

A neustává slunce záe.

íká se, prý to netší

úrody dbalé hospodáe. —

Však jaká rozkoš zít vše plát,

rozechvn svatou písní léta.

Sms barev vidt pyšn hrát

a cítiti: zde život vzkvétá

na pláních, kde dív žádný kvt
a všechno bylo smutn holé.

Své vášn míchat žár i led.

— Jsou nekonená tato pole! —

pole jen ... a nevidíš

nikoho jít, jen nco mrak.

Je možno, zas se opojíš

tou písní erveného máku!

Táhnou se pole. Zpívá pták.

slunce žhne a smysly ssaji.

A mezi tím, co vábí mak,

njací lidé umírají. —
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pole jdou ... a pole jdou.

Jsou tvoje smysly roztouženy.

Ty nejsi spoután myšlenkou.

R rád máš barvy, hlasy, ženy.

Ne, už ne rád. Mn zhoklo to.

A není možno žíti znova.

Pro pepadáš mne, tesknoto?

Je to jen noc ta únorová?!

Mne bolí nato vzpomínat

a; vidt mne to zase bolí:

zít rudé máky pyšn plát

do širých, volných, zdravých polí.

Jsem smysly svými zklamán tak.

svou myšlenkou i svými city.

všímám si: ten rudý mák
má znanou dosi vulgarity.

Ne, už ne rád. Jsem rozjiten

a všechno otese mnou strašn,

prostor a hlasy, krása žen

a moje pobloudilé vášn. —
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Jen kktbu zlým dnm íci jdu,

žG úrodu mi malou daly.

hospodám íci jdu,

hy zrádné máky vytrhali!
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XXV.

slunce ztratilo požáry své.

Btlavé bylo a bezmocné.

Komické, perversní slunce!

S úsmvem na rtech (mdlým a zlým!)

v listí už dávno hnijícím

hledal jsem ztracené stopy.

Nevanul vítr, nekvílel les,

neznly rány, nezavyl pes,

jen šustot znžl mi listí.

S úsmvem na rtech (mdlým a zlým!]

íkal jsem stromm hnijícím;

„Intacta, intacta, virgo!"

Stromy se plížily do dálky

kázati výhodné morálky.

Byl to tak poestný pathos!

byl jsem hoký, mstivý, zlý:

Svty, jež ped vky zapadly,

chtly zas pojednou vstáti,

a slyšel jsem tiché, neživé,

zatékané a tesklivé,

známé a dvrné kroky . .

2. XI. 1898,
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"XXVI.

Žárné slunce, vyschla všechna tráva,

a mam v prostoe

tvé líné oko svžest oekává.

Pole a úhor, místy také vsj,

chudiké, malé, ponížené vsi . .

.

— Šla tam na hoe!

To zpustlá, zdivoelá hlava!

(Žel, ty ji znáš!)

Ztracená, smutn vyzývavá.

— Jak, ty se ptáš?!

Brát není nuino vše tak tragicky . . .

než, viz jen úsmiv její cynický:

bezpráví ruku políbila plaše

a poddala se neesti.

Bídákm ekla pokorn: Jsem Vaše!

— Té bolesti! Té bolesti!

Polední žár. Je vyschlá tráva.

A marn v prostoe

tvé líné oko zminu oekává.

Z mládí to známá labská rovina,

n-jaký vršek výš se vypíná . .

.

Jde: byla to kdys asi krásná žena,

nyní vlas zcuchán, adra rozhalena.
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Jako by to tvá stará láska byla;

zdivoela, hlavu odklonila,

pohlédla — mžik — pak se uchýlila

na marné cesty uchýlila.

— Šla tam na hoe!
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XXVII.

Jak starý galejník v románu romantika

(— jenž VG vazbi hork' devatenáct let! —

)

zlý! vyšel na slunce a cítil, kterak vzniká

v mm zloba šílená, jež nenávidí svt:

ml úzkost ve zraku a báze, která dráždí

a štván byl ode všech a laskal dumy zlé.

— Minulost bez lásky a pítomnost, jež vraždí,

ni jedno objetí, ni kvty uvadlé?!

Z ponuré vznice vyšel jsem dnes

« s pósou Kainovou se dívám do nebes

a slyším hrdé, zamítavé hlasy. —

A galejnická krev se vzbouila:

Tu chtl bych zabít, jež mne vznila,

a zpytav a slídiv jdu v massy. —
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XXVIII.

stromy mižly zlato na korunce,

vzduch lichotnost mil horkou láskjy slov —
Dnes víc než jindy jat bgl záí slunce

slovanský lovk, pítel Oblomov. —

Den slunený, den bilavý, den žhavý

nad zpráhlým krajem náhle vzplápolal.

Do malátné a píliš mkké hlavy

minulost celou zavolal. —

A vidl — jak tak dumy hlavou chodí —
njakou slavnost kdys o Boží hod.

O závod hnaly ku pedu se lodi

za smíchu, žertu nad hladinou vod.

vidl : v mo*drém, bezoblaném nebi

— úlisnou nhu ml i tehdy vzduch —
nad bídou lidstva lhostejn se šklebí

šestnáctiletý jeho Bh. ^

A vidl v dálce mizet modré šaty

a balvan padat s výše na duši.

Nepohne sebou: ruce jeho spiaty.

Dopadne?! Dobrá! Útk nesluší.
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R vidl listy chorobné a žluté

— tak pipadal mu náhle zlým ten lesk!

do ulic temných odevký hích.

mu prosák' duši zimomivý stesk.

vidl : soumrak odvký a starý

se v Babylonu snáší ulicích.

A k objetím svým svádí zase páry

ao ulic temných odevký hích.

Pohledy vidl zoufalé a lané,

zbloudilé, marn hledající cíl,

na nebi slunce: pak zas nebe. mrané.

Však noc vždy zas . . . Nad tím se zamyslil.

soucit hluboký s vším živoucím jej pojal,

jenž asné vrásky ryje na ela.

Jej smutný osud milion dojal

a vlastní bolest v nm se ztrácela.
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XXIX.

Moe SG bouí, moe se pní.

Mg jedeme vstíc záhub.

tož jsme všichni zatraceni

na této palub. —

Hešiti, bouit plátno není.

Milovat, smát se — jaká tíž!

— Vdomí svého zatracení

se nezbavíš! —

Lo strašidelnou dnešní noc jsme zeli.

Moe se bouí, moe se pní.

— Kdož lo tu vidí, ti jsou zatraceni! -

V opilé vav krucifix kdos zvedá.

Duše se vzpouzí zatvrzelá, bledá;

,,Aspo k té smrti bychom sílu mli!"
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XXX.

Na právo, na levo svoboden,

chtl jsem svou cestou voln jíti.

Však osud ekl: Dobrý den!

Jen pamatuj — tvé živobytí!

Je kompromisem celý svt,

verš jeden sluší dobe znáti.

U Arnima's jej tuším e.
„Vám písahám, ó potentáti!"

Tak obmezen i upoután

zákonem, mravy, konvencemi,

jsem pouze vlastní duše pán,

ba obmezen i v této zemi.

Tož velkým gestem nejsem jat:

zde nutno tichým žárem pláti,

chci, vérný sluha, podrývat!

,,Vám písahám, ó potentáti!"

Na ulici se nechci bít;

nebije srdce mí však prudce.

Žel, odchovaný skepsí cit

neví heslm revoluce.

Na právo, na levo svoboden.

Mn hesla strany málo platí.

Nechci znát boh, nectím jmen.

„Vám písahám, ó potentáti!"
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XXXI.

Dc mrazu kvty vykvetly

lítostné, chudé.

Pod hrudou zem mrtví tlí.

Co déle bude?

Pod smutnou naší oblohou

chlad srdce cítí.

Ty vášn, ne, ty nemohou,

nemohou hmíti.

Na smutné naší obloze

víc temní mrana.

Na prázdno touží uboze

dál duše laná.

Djiny, úkoly, jaký cit!

Kdo ješti Vií?

Postavy dávné vyvýšit

v sn teskných šeri?'

Ze svta, z Cech i na Cechy

valí se špína.

A v srdce bez vší útichy

bolest se vtírá.
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Pozd jG. Listí šelestí

do smutné doby

:

Jen JGšlž hroby nalézti,

studené hroby

!
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XXXII.

(ESKÁ UKOLÉ-BAVKA)

Spi sladce, moje dít,

spí celá tvoje zem'.

Spi tiše, až se vzbudíš

tím tžkým jejím snem.

Spi sladce, moje dít!

Spí celá tvoje zem'!

Spi, abys rostlo rychle

aj mohlo trpt vas.

A nediv se, že slyšíš

dnes píliš tvrdý hlas.

Dnes kolébá t otec

a ten má tvrdý hlas.

Z deváté, desáté ruky

myšlenky budeš brát

a po Evrop nosit

už obnošený, šat.

Z deváté, desáté ruky

myšlenky budeš brát!

R oklikami pjdeš,

kde jiní rovn jdou.

Co jiným zcela jasno,



bude ti záhadou.

oklikami pjdeš,

kde jiní rovn jdou.

Nedej se ukižovat

od Vlených pochyb svých,

cti radj autority

v katedrách, denících.

Bij cizí autority,

abys svou vlastní zdvih' . .

.

A nerozbíjej hlavu

o malichernou ze.
Vyber si zvuná hesla

a to t spasí, hle!

Tvj otec rozbil hlavu

a ty mij rozum te!

Tvé dti z desáté ruky

myšlenky budou brát

a po Evrop nosit

už obnošený šat.

Spi sladce, moje dít!

Je nejlíp v Cechách spát!
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XXXIII.

Ty monology jsou mi známy

a otásl mnou pathos scén.

statisté té fádní drámy,

ti stídají se den co den.

Rek víc i mén pouty spiatý,

jež dal mu gratis jeho vk.
— í híšník, publikán, i svatý:

V posledním aktu hyne rek.

Než padne, bývá klamán mnoho.

Když padne, není mu to vhod.

Pemýšlí dív, pak nechá toho,

dbá prospžchú a hesel, mód.

S poátku bojovn me tasí,

na konec démant v bláto zm^k'.

Inu, jsou nyní špatné asy!
— V posledním aktu hyne rek.

Je mi ho líto. V oích hoí

néjaká bolest stajená.

Je jedno: staví nebo boí!

Na konec zajde bez jména.

Je mi ho líto. Znám ho z blízka.

— Jen kdybych našel pro to lék!

A v meziaktí všechno víská!

V posledním aktu hyne rek.
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XXXIV.

— žijícím budiž lehký život,

umírajícím lehká zem'! —
Obstórlé dámy dívají se

na sebevraha kukátkem!

A: nadšení jim jiskí v oích,

(však psobí to komicky!)

— Ten nápad: jít se obisiti

ve starý park ten šlechtický.

Na strom mrtvola se houpá,

vítr ji sem tam obrací.

A lip než v divadle se baví

rozdovádní diváci.

R dobrý, mladý m.už ti praví

— na tvái úsmv lehynký —
že mrtvý jazyk vyplazuje

víc než dv vera sleinky.
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XXXV.

R lidé chodí klidrii okolo

za zájmem svým, za zábavou a prací.

K nervosni a zlostná mrtvola

sní o život, plném aspirací.

A umel oddán starý pokrytec

ve vli božskou na smrtelném loži:

tch myšlenek te nezbaví se pec
o úspších a titulech a zboží — —

V den pohbu mohl vtší efekt být.

Dnes excellenci nevidí zde ani.

A nervosni a zlostná mrtvola

zí s despektem ty, kdož kráejí za ní

,

192



XXXVI.

(ZEM CHELICKÉHO, 14..)

V tu krajinu jsem také zabloudil.

Rašelinatá, boící se pda.

Z nedávných bitev tábor koster zbyl

a slunce plála ped západem rudá.

— — Le potom rozstcl soumrak kídla zlá.

Lze se jen modlit, nelze nco íci.

Píroda sama jaksi zamlklá.

Zamlklá a moralisující .

Jsou monotónní, šedé krajiny

a perspektivy bezútžšné vždycky.

I v dtských oích leží doktríny,

bizarní traktát theologický.

A tak jdu, úzkost roste v duši mé
ped nkým, kdo je píliš Spravedlivý.

Zvuk slova láska, o nmž mluvíme,

má akcent chladný, sofistický, lstivý.

Do nebe hledím, pouhý písný sen,

jediná touha, intensivní, istá.

Ve sláv svta ábel zosobnn,

v oblacích slunce je však oko Krista.
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To oko Krista hypnotisuje.

Evangelia sen sním velkolepý.

Passivní duše za vše dkuje,
plod zakrn'lý dkuje tch stepí.

To oko Krista hypnotisuje.

Rybá vidím galilejských sbory.

A dobe zím-li, kdes se rýsuje

netrplivý stín — stín Bílé Hory.
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XXXVII.

z legendy staré — a pec mladistvé

motivy dva mou duši jaly:

Sentimentálních oí dvé,

jež nekoneno milovaly.

Pro svatost píliš vznícená,

pro lásku ale píliš svatá,

já vidím mladá ramena

po nekonenu rozepiatá.

Rozpiaty ruce, hoí zrak.

V tvarech ni gestech blaha neni.

Cos eká v dálce: slunce? mrak?
— Cítím jen volné kamenní!
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PROMÉTHEUS

Bestie!

Nepestaneš ?

Konservativní píliš element

(tak už jsou orlové klesli?!) -

do jater mojich kloveš.

Nikoho živého vem

:

dít, jež rozpíná náru,

nad propast odnes

!

Zde je mrtvola.

Ci ti to lhostejno, orle?

Ale he:
nehýbám se.

Ne Zeus
— písahám, ne! —
celý Olymp nezabránil by,

celý Olymp nepotrestal by,

já sám!

To všechno pro ten ohe,

kterým nyní hospodárná

veei lidé upravují,

za zimy ostré mrazy plaší,

a na nmž kací hoí obas,

Prométhee!
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Ten ohe
plál tobi píliš intensivní,

bgs píliš osvícen.

Je teba dobe hospodait.

„Nic píliš!"

Ten ohe
hle, neklidn jak v tob hoí!

Niivi, nepátelsky hoí,

zrádné hoí,

tvou osvtluje malomoc,

malornoc boh,
malomoc svt,
Prométhee

!

Mohs být klidný

bez toho ohme.

Poznáváš te —
a to ti usmrcuje.

Tak osvícený

díváš se v moe.
Lehcí tvorové tohoto svta

mávají kídly

a letí.

Dobrodruzi

se vydávají na cesty

:
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za zlatýrn rounem, za láskami

s rozepiatými rameny

jdou.

R jiní leží

mrtví už,

mythy se tvoí

nad jejich hrobem.

V zápase padli,

mají klid.

Celý Olymp ncpemoiil,

pemohlo poznání.

Za marné bohy,

za marnou lidskost,

za marný život

já prozel.

Ješfc neváhají

lháti si lidé,

a vášn£ ješt

pobouí nervy,

a ješt sofisma

kouzlem svým vábí,

co ^y, Prométhee,

myšlenkou zabit,

které's neunes',
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a zabil vzpourou,

aniž jsi vytrval,

opuštn ležíš,

bojovník poražený,

bez štítu. —

Skácel jsi s modlou

svj vlastní život,

podkopals' základ,

budova padá,

Prométhee

!

Bestie, orle,

nepestaneš?!

199



PÍSN Z MONTBLANCU

I.

iYlli jsme, mívali híšné své chvíle:

zfádné a muivé, chorobn bílé!

ekli jsme: (tenkráte!) Jen malá lhta!

lhta minula, láska žlutá.

Te mužem' hovoit: nestraší vrásky.

Všechno to stalo se pro híchy lásky!

Že mrazil vášm žár, kterým jsme pláli,

že velkým mudrcm zle jsme se smáli.

že pkných princip nemlo mládí.

Že svojich bližních jsme nemili rádi.

Rouhání ekli jsme v slabosti mnohá.

za den sedmkrát nectili Boha!

Mli jsme, mívali zrádné své chvíle,

bolestné, zoufalé, chorobné, bílé.

Nai Montbianc stoupli jsme. . to šlo stží.

Však cnostné principy v propastech leží.
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Na Montblanc stoupli jsme. Te je nám krásné.

Na chladném Montblancu píšeme básm.

Na chladném Montblancu, na ele rýhy,

moude se díváme v koketní knihy.

Ideje rodí se, ideje zrají

na chladném Montblancu pi puni, aji.

Ideje tancují divoký kvapík.

Ideje íkají: Nu, ty jsi chlapík!

Ale tak asem to šeredné volá

nevkusné poznámky... z propasti... zdolal

Ze snhu pojednou postavy hrozí:

To svdné ženy jsou, dstojní bozi.

my tu sedíme. Montblanc je tichý.

My tu tak glossujem' hoké své híchy.

Hledíme v propasti, na srázy holé.

Šeredn, posmšn volají dole.

Ne. My se nebáli, když pišel mrak.

ekli jsme: Chceme! — R pišlo to tak!
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Kdykoliv boue vše rozmete nová,

vle vše stvoí zas: myšlenky; slova.

— Te boue netáhne. Bezviští.

Už všechno mlí po dny ti.

Nestoupá na hory cizí host,

nemluví slova má minulost.

Sousední hory pod snhem
s chladným se dívají úsmvem.

Ne. I^ se nebáli, ž ty dny ti.

Zlomyslného bezvtí.
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II.

Ptáci svá poselství NoGmm nosí.

Já píši v potopi2 perfidní glossy.

Zbytená radost je, zbytený hody,

já vidím dosud déšt a vidím vody!

Nejsem dost lhostejný: z hloubi jsem vyšel.

Výkiky o pomoc všechny jsem slyšel.

Po nových rozkoších jiní nech slídí.

Alne léta drtila ubohost lidí.

Bolest jich bolest má; nejsem jak hory.

všeho potopou mdlý jsem a chorý.

Programy?! Pokroku klikaté schody?
— Já vidím dosud déšt a vidím vody . .

.

Dny lepší ekal bych : má to svj hrot.

Zbiytená radost je, zbytený hod!
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III.

Den vera pustý byl, vítr vším tas'.

Njaký turista zlomil si vaz.

Na lstivém Moritblaticu cesta je klam.

A mn tak pipadal ponkud znám.

Tam dole, v nížinách, za písní zvuku,

tuším, že podal jsem kd,ysi mu ruku.

Tam dole v nížinách srdce se tásla,

tam dole stáda se pokojn pásla.

Píteli! Vrcholy lákají blázna.

Na hory cesta je kluzká a srázná.

Píteli! Mrtev jsi. Je tebe škoda.

My vinni nebyli — jenom ta móda!

2G4



IV.

Spí z€n a lidé. Lgží hory

melancholicky schoulené.

Jsou tomu vky, dávno pešly

dny tvoení.

Spí zem' a lidé. Svdomí jich,

to dávno usnulo.

A hory pyšné na své ledy

opovrhují. —

Života není. Mlí hory

melancholicky schoulené.

Což mže nkdy bíti srdce

pod ledným píkrovem?!

Nehnou se hory. Majestátn

své chovají dál tradice.

Jen chvílemi je nha pojme

k údolí —

Ledový píkrov setásají

paprskem teplým pohnutý . .

.

roztáhnou ramena svá v touze

— a rozdrtí. —
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v.

J. Gl iick lic h ovi.

zvláštním smutkem dnes má duše chorá.

Francouzsky: Montblanc. esky: Bílá Hora.

Zdái se mi asem, tam pod tmi ledy,

že leží mkdo ztracený a bledý.

A kd,ysi v noci mluvili jsme o tom,

co mohlo býti, co nebylo potom.

O zbablosti, která ztrácí hlavu,

o lidu kleslém, indolend stav —

V posled však vyšla hlubší pravdy zoe:

,,To všechno proto: nemizli jsme moe!"

Píklady z djin osvtlí to všecko:

Hollandsko, Dánsko, Belgie a Švédsko.

Bez moe všechno malý národ ztratí.

Shakespeare, škoda, ty's nám je chtl dáti!

Pod ledem mrtvola mne upoutala.

Národ, ten vstal. Cest ale nepovstala.
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Tak rozhovor svj tiše povedem',

pod ledem mrtvá, mrtvý nad ledem.

,,Mrtvá cti, áno, viz, co z tebe zbývá.

A je to pravda, že jsi hýla živa?"

,,Já mla vždycky dynastické city,

vždy plna odboje a plna Icyality.

I proti ímu boj jsem vedla lítý,

vždy plna odboje a plna humanity!

Šla touha ta vždy krajem a šla mshj

jít konsekvencím myšlenek svých z cesty!"

,,Mrtvá cti, nái"od po svt se plouží,

za posmch, ránu, za nadávku slouží!

A nikdo nezí pes práh svého domu.

Národa škoda! Moe scházelo mu!"

— ,,as národ vem'! Chci pokoj mít! Je faktum,

že nejlépe se scvrknout na abstraktum.

Tvor rozumný už rznic tch je sytý,

vždy plných odboje a plných Icyality!
'
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Tak tšily se vrné panské domy.

Zízení zemské zbude bez pohromy.

A vítz, který vzpoue ual hlavu,

privilegií nedotkne se stav.

Z aféry celé, vbec možno íci,

prospch mít budou pouze katolíci.

A Jeho Milost zve do vážných porad,

kdy dávno hotov už je elaborát!

Dnes pocit lásky probudil se starý

a prapory se vsí na stožáry.

Na stromy leze mládež do výše,

jak Zacheus, zít chtje Ježíše.

Lid oddaný, lid vrný, dojatý,

ten šeptá si: ,,Což?! Státní pevraty?!"

Mrtvá cti, národ stoletím se plouží.

Co chce, to neví. Je však rád, že slouží.
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To psal jseni kdysi (. . . Snad jste o tom slyšel.

Je letní noc. Je jasná: misíc vyšel.

— (To zvalo se, bych nemluvil jen zpola:

„Bezhlavý jezdec": prvá kapitola.)

Tu chvíli pozdní — nic už nepohne se —
bezhlavý jezdec objeví se v lese.

Na všecky strany prosí do únavy:

„Dejte mi hlavu. Nemám svojí hlavy!"

A jede dál, všem stromm mdle se klon.

Vše zaniká. Jen cval je slyšet kon.

Tož obsah jsem Vám povdl, jak umím.

— R nevte, že smutek sotva tlumím.

A ina srdce mi padlo tžké hoe.

Oh, ano, ano, pec tu schází moe!

Pro malé duše bez studu a síly

tyi mocné vlny, by je odplavily.

R klid by byl a konec bez stopy,

jak se štaty, jež se utopí.
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Pro malých lidí velkou ješitnost

to moe místa chovalo by dost.

Pro žurnály, pro estné obany,

pro moudrou mládež, pro sport, chantány.

Pro massy ovládané cizinou,

jediné moe s jednou hladinou.
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VI.

R hledím: mn se otvírají denn
mrazivé, chladné obzory.

Hoch zapaluje první cigaretu

a dumá: „Pjdu na horjij!"

Epigon mrtvých, zadumán jsem Viyšel,

—
, skryt ve mn skeptik jakýsi! —

dvé hory jsem tam konversovat slyšel,

však nerozeznal obrysy.

,,Saisona v proudu. Každou chvíli nový

se objeví tu turista.

Rozhlédne kol se. V,ážni kývne hlavou:

— ,,Dík bohu, cesta nejistá! —

"

,,Je estný spleen, jejž mladý tento sbor má
,,/l už se radj' obsí!"

.... ,,Mni vadí pouze jejich uniforma

a obtloustlé jich notesy!"

,,JsOiU výšky, plán, bystiny a srázy

a boue táhnou nebesy.

A svítí slunce a a boue mrazí,

vždy zapíší to v notesy!"
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Sklonil jsem hlavu. Duše moje mikla,

myšlenek starý kredit ztratil smr.

hora k hoe epilogem ekla:

„FácheusG affaire!"
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NADE MNOU BH. NE VŠAK VE MN
Nade mnou bh, ne však vg mni.

Dnes vyšel jsem, nemaje cíl.

A vidím tak náhle a prost:

— 2c svt jsem opustil! —

Mn nieho není už líto,

mn žádný stesk nesevel ret.

Já kráím, já voln tak kráím!

svou cestou mimo svt.

Dole smích, hich|y a pravdy . .

.

Všechno je ztraceno tak!

— Voln se do kosmu dívám

Tvrcovi v umdlený zrak ... - -

Konec 1898
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NESTAÍ ROLE...

Nestaí role herci. V tom to vzí.

Co vyrovná se této tragice?

Don Juan asem blouzní o askesi

a Kristus rád má asem híš(nice.

formulovat slyšel jsem to drama

dvírným hlasem, znícím oddan:

„Mn mizí štstí stále pod rukama,

a dít, chytám moe do dlan!"

Ne, nikdo nemá na své roli dosti.

Za svoje duch chce vždycky hranice.

Smrtelné touží stále po vnosti.

Co vyrovná se této tragice?!
1899
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BALLADICKÝ MOTIV

Tož bylo díté, jež se láskou moí.

Vše jako v 'snách.

— Že slunce západ rud nezahoí,

svt leží v tmách. —

Tož tmavý les byl v marné, teskné pláni,

byl lásky les.

— Že zvonili už dávno ku klekání,

spí všecko dnes.

Zbloudilo díti, plno plaché tuchy,

v záhadný hvozd.

— Že nevidíme strašiti už duchy.

straší nás minulost. —

Zmizelo dít. Vraždili ho. Zbodlií*

Vše mže být . .

.

— Svidomí jedno ješt dnes se modlí

o boží klid.

1899
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NAD ZLÝMI DNY...

Nad zlými dny má Paní, Ironie,

k modlitb spiala stvoené k hrám ruce.

Nad zlými dng má Paní, Ironie,

sklonila hlavu, zavzlykala prudce.

Pojata hnusem, nechce v lásce chovat,

co v hluku dav vždy se vrací znova.

Pojata hnusem, nechce opakovat

opakovaná tislcletí slova. —

Bezmocná, pec však jako jiní žije.

miluje marni, marn nenávidí.

— I zavzlykala Paní Ironie

nad zlými dny a nad slabostí lidí.

1899
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INTERMEZZO

Tg dlouhé dešt všechno podvrátí.

Mj šedý dvr dnes hledí písn, cize.

Což v duši mou se zase navrátí

evangelické, altruistní vise?!

Cím jsem, ó Kriste? Ješt hýbeš mnou.

Kam martyriem vedeš do dálky?

Pouští jít kážeš chmurnou, dojemnou.

Trhají druzi rže, fialky!
1899
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APOSTROFA

K4yž moje duše krvácela v snách,

tu e jsem zas, co v starých deskách vryto:

Stín konce dávno žitím mojím táh'!

— Neteba mluvit. Je mi toho líto,

A staí ptáci sedí nehnut,

po slunných krajích marn pátrající.

Už umdlely jich velké perut!

— Což vždycky zase musím si to íci?

A nemusíte tajiti svj smích,

by pokání mé bylo ješt vtší.

teba mi snad duší soucitných . .

.

Jenom ne, pro bh, shovívavých eí!

I v bahnech asem roste ješt kvt,

le teba k tomu síly obrovité.

Konce jsou špatné — to ví celý svt.

Vy, prosím, však to íkat nemusíte!

1898 (1S99?)
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SMUTEK HANSWURSTA

Obané dobí, estní mištnini,

uvédomlí tídn dlníci,

též vzácná šlechto, která erby špiní

a klére, dobrodiní inící,

chéfové štáb, úedníci státu,

veejné ženy dnes i pro píšt,

armádo malých, velkých potentát,

jak opustiti estn jevišt?!

Svíiku svoji marn rozsvcuji;

vítr ji sfoukne, tma se navrací,

veliká gesta marn imituji,

odvážné kejkle, klad i negaci.

Negace, klad, vše jenom nástroj v ruce,

by dobyl kohout svého smetišt.

Ubohý paskvil vaše revoluce!

Jak opustiti estn jevišt?!

Já proto pouze osedlal svou herku,

bych zahrál frašky, zpíval kuplety

a sliné dámy štípal 'pod zástjrku.

Obané, šlechto, jaké zálety!

Morální jen mne kocovina dsí

z tch vašich hesel ctného bludišt.

Zpíváme kuplet, refrain íkáme si:

Jak opustiti estn jevišt?!
Kvten 1900
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NEPOKOJNÁ NOC

Strašidla bílá v rubáších svých vstala

pod tvojím kynem, noci, tragédko!

Svou bolest srdci strun skizziovala:

„Jak jinak bývalo ti, Markétko!"

Poutníkm mrtvým rozprostel bh stoly,

as pedtuchy byl ranních ervánk . .

.

pastý zpíval v rytmu paraboly

o erné vln, bílém beránku.

A Odysseus luk svj ješt zvedal

pro trochu švadlou paní Ithaky.

— Ten chestot kostí usnouti mi. nedal.

imitujících marné zázraky . . .

29. 5, 1900
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hladný hlas . . . chladný, jak tch, kdož spí v hrob.

— asové nyní uvést v pamt duchy! —
Je ti tak práv, jak by, mluvil k tob
njaký pítel rozumný a suchý . .

.

Lstivý zrak, mstivý ... v diferencích vížk

tragika, stáím povážliv žlutá.

Mluví tak z dálek zase ku lovku
njaká láska vášnivá a krutá.

'otek, jímž chvíš se . . . chvíš se . . . list se tese.

Snad teprv jaro; ale pece spadne.

— Myslím, že stopy našel bys v tom lese

néjaké smrli zákené a chladné!

9. 6, 1900
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T E R C I N Y

Jsem dráždn dny, jak chladnou milenkou

a, kesan, mívám skepse svojí as.

Tož mladost moje smutná myšlenkou.

Jsou perspektivy, ale schází jas,

netoužím k zlu a k dobrému jsem slab.

Nechtít být sám! obávat se mass!

Glossuji; msto má svj zvláštní kvap

a veer má své zvláštní dt>ktriny.

všeho úel: Z dešt pod okap!

Sám stín se horším asem i/a stíny,

nad chladnou, lstivou, híšnou milenkou,

nad spoleností, jež má hlubiny.

A mladost moje smutná myšlenkou!

Poátek 1900
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SMUTEK SOFISTY

Ochotn pizná, Attika že hnije,

však jeho humor pec to nezviklá.

Sondovat umí krásu Aspasie,

sondovat umí cnosti Perikla.

R jeho jméno populární v luze.

Sní o nm mládež v touh|y závrati.

Kde kdo se bojí dáti do diskusse,

dokáže všechno, všechno vyvrátí.

Dnes v bizarní a ídké pokoe
za západu se díval do moe,
poslední koráb z Pirea kde plová.

Uenník jeho — mil to potíž s ním!

naivním oím, oím vícím
sofismat jeho opakoval slova.

1900
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SMUTEK JIDÁŠE

Cnost moje tyla píliš istá,

bg nezvrhla se v tžký hích.

Jsem vysílen. Chci zradit Krista!

Kdo dá mi ticet stíbrtiých?!

Lesk oí zhas'. Já nespal. Zase!

— Ten apoštolát proklatý!

Zím, do údolí nahýbá se

zlá silhueta Golgaty

!

Záí 1090
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EPIGRAM

Zd slunných dn, jež (smutno!) pohasnuly,

snili jsme tenkrát o svobodné vli.

Pak pišla skepse. S tou se véné biji!

A my popeli ji.

By prospch byl však reální z tch žert,

též zodpovidnost poslali jsme k ertu.

Ta ale nejde; míjí noc a den;

civí mi do oken.

Denn jí íkám: Nejsem svoboden,

ethika fikce, pouhý marný sen!

Civí mi do oken!
1900-1901?
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PÍSE NA MOI
Nad mojí hvizdou vládne cizí moc

a biyl bych rád, mm jasnou kdyby byla.

— Nejradj' z všeho míval jsem vždjy noc:

otázky moje temným pláštm kryla.

Kormidlo moje ídí cizí host.

Viedl bych rád, pro strnule se dívá.

— Nejradj z všeho ml jsem minulost:

ta sviží travou to, co mrtvo, skrývá. —

Na moji duši tžký stín mi leh'.

ekl bych rád, že není to má vina.

— Nejradj' z všeho ml jseni druhý beh,

kam lo má stále pistát zapomíná. —
1901
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MÁ PANÍ, FORTUNA...

Ó, vidím, pede mnou dnes každý nco tají

svým hlasem mnným a mnný^n svým gestem,

Ó, vidím, pátravi jda, s tuchou zradijj mstem,

že ohe v zornicích a radost v srdci mají.

V tom velkém tajemství jdu pehlédnutý stranou,

jsem jako odstren a cizí lidským duším.

Jich sladké tajemství já, hokost v nitru, tušíln.

Vím, pro je radost ta ai pro tg oi planou.

Má paní, Fortuna, milenka z dávných as,
dnes jela okolo, slib chvjící v svém hlasu,

z daleké koniny, jíž jménem neznám zváti.

Má paní. Fortuna, zas v dálku odjela,

dávného milence že vidt nechtla.

A já zel po ní žár jen v oích bližních pláti.

1901
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POSLEDNÍ PÍSE Z MONTB.LANCU

Planiny, srázy, poušM, moe,
vše vidl jsem.

Opilý sluneném jsem býval

i msíném.
V mých oích stesk je tich,

kdož odešli a nevrátí se.

Glossuji vrchy píliš lysé

v obzorech.

Pohled, tisíce jsem vsak'

kdjys roztoužen.

Pohled tisíc pojal zrak,

metaných v první den.

V mých oích leží staré hoe
jedinc, mass.

Vysychá srdce, stoupá moe
a stojí as!

V mých oích stesk je tch,

kdož odešli a nevrátí se.

Glossuji vrchy píliš lysé

v obzorech.

Pohled tisíce mne pálí,

které jsem vsak'.

Pohledy tch, kdož milovali,

ekají na zázrak.

erven 1900
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SEN PROSINCE 1901

Vzduch zvláštní pedtuchy je pln,

že pouze sen ji asem podá.

Šest vesel klesne v hloubi vln

a ani nezašplouchá voda.

Lo rychle brázdí hladinu,

jak cizí mocí k pedu hnána.

Bez nejmenšího odstínu

zní struný povel kapitána.

Most rychle mizí za námi.

Jen Mžlníku zít silhuetu.

Letíme skoro vlnami

a je až úzko z toho letu.

Na zádi lodi zadumán

já odpoívám pohodlné.

Náš žoviální kapitán

se usmívá však dvojsm^yslné.

Mlení svírá upiaté

a monotónní povel bolí.

,,Zda víte, jak jsme tenkráte

zlomili veslo vaší joly?

My jeli ovšem bezhlav.

Už sedm let to mže býti.

Však nechtl byste laskav

mne pánm tmto pedstaviti?"
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Vziduch zvláštní pedtuchy je pln,

žQ jenom sen ji asem podá.

Klesají vesla v hloubi vln,

však ani nczašplouchá voda.

Lo rychle brázdí hladinu,

jak cizí mocí k pedu hnána.

Bez nejmenšího odstínu

zni struný povel kapitána.

Oživí hovor pece snad

sportovní naše sympatie.

,,A myslíte, že bude hrát

pec se Slavií Britanie?"

Však nimi, chladni veslai.

Lo šílen je v dálku hnána.

Podivný úsmiv na tvái

žoviálního kapitána.

Ten úsmiv dsí. Klidn jen!

Netee Labe k Acheronu.

Však kapitán klesl zastelen

u hanavského pavilonu.

Proto to ticho hrobové!

Vše víyložit si mohu jasn.

„Což nevidíte, pánové,

že kapitán je mrtev vlastn?"
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šest vesla však mlí jen.

Mou nervosu to ticho budí.

, .Kapitán klesl zastelen,

a nikdo už ho neprobudí.

Já tušim náhlou záhubu.

Kam, u všech as^ dojet chcete?

Cas navrátit se do klubu.

Pro tedy ješt veslujete?

Ten let mne plní závratí,

zbýt nemohu se jakés trémy.

Nerate, páni, pistáti?

Rád mil bych blízko pevnou zemi.

Já obletoval mnoho rád.

V- mládí se blázní, víte sami.

Te chci však míti jedenkrát

zas pevnou p^du pod nohami.

I se strašidly vyšel jsem.

Má smysl básník pro abstraktní.

Však zdržet, vystoupit-li chcem',

to není, páni, zcela taktní.

Imaginární bavil svt.

Te však to vázne každým rokem.

Chci, a mám zájem pro váš let.

jít prost zemí, volným krokem!"
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Však nikdo ani nehne se.

Z tch mrtvých nikdo nenaslouchá.

Šest vesel rychle zvedne se

a voda ani nezašplouchá.

Lo letí v kvapu šíleném,

až do podsvtí kamsi hnána.

A v tempu pesném, neminném

zní struný povel kapitána . .

.
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