Otakar Theer
VÝPRAVY K JÁ

Snili o rozkoi nejistoty a hry - O tragické ízni hledajících, honbì,
která tajemství stíhá - O. B.
Nalézaje, drahý Mistøe, tyto vìty na jedné ze stránek Vaí
poslední knihy, byl jsem tak rozechvìn a zmaten,
jakoby se pøede mnou vyèaroval ztìlesnìný obraz mé vlastní
due. Kdy jsem analysoval svùj stav, ukázalo se, e mou exaltaci nezpùsobila jen vzácná krása Vaí básnì; mísilo se k ní
cosi intimního a palèivého, nìco, co cítíme, kdy jiný vyøkne
slova, je se nae rty marnì namáhaly, vyslovit.
A vskutku, je-li mi dovoleno mluviti o sobì, cítím, e jsem
byl tím hledajícím, tím marným jezdcem,jen pádí za tajemstvím svého vlastního nitra. Nejistota, hledání, tajemství byly
pro mne zároveò rozkoí i bolestí, zklamáním a nadìjí. Nejprotilehlejími stezkami jsem el, dychtivý uvìdomit si své Já,
zvìdavý poznat nebezpeèí pokusù a svùdný sráz psychických
cest. Chtìl jsem místo mysteria nalézt jeho mechanismus;
chtìl jsem rozøeit své Já; chtìl jsem je poznat, utøídit, ovládat. Nebo tajemství mé bytosti pùsobilo mi takový dìs, jaký
mají nìkteøí opilci, kdy cítí, e alkohol je pøipravil o vìdomí.
A já byl podobnì opilý svým Podvìdomím.
el jsem za Hlasem Sensací i za Hlasem Intelektu; a dnes
zdá se mi, jakoby mne oba svedly s cesty. Snad proto stojím
trochu smuten a znechucen nad svým úsilím, trochu smuten
a znechucen nad svou knihou...
My ostatní bloudíme nocí, ztrácejíce silnici; zmateni
a ustraeni chytáme se cizích atù, prcháme a znovu se na-

vracíme. V paroxysmu své hrùzy nevíme, je-li sladèí doufat
anebo zoufat. Jsme mdlí. - Ale v tomto ohromném toku duí
beze svìtla a bez vùdce jsou nìkteré velmi vzácné, je
se podobají obrazùm svatých; jdou temnotou v záøí vlastního
srdce, je osvìtluje jim cestu a èiní jejich kroky bezpeènými.
Mìl-li bych ukázati na nìkterého z tìchto Vidoucích, jmenoval bych Vás drahý Mistøe.
Hlas Srdce dal Vám kriterium a jistotu, zachoval pro Vás
absolutno jistých pocitù, rozloil Vai bolest a Vai radost,
vnukl Vám milosrdenctví a vzbudil Vai pokoru - to ve, o èem
my u dávno nevíme.
Hlas Srdce jest také ztrátou, kterou oplakáváme nejhoøèeji.
Pozbyli jsme ho, nebo nikdy nebyl ná? Vyloudil nám jej Hlas
Senzací anebo Hlas Intelektu? Dnes, v hrùze a beznadìjí, vidíme, e nám zbylo jediné: bezmezná zvìdavost.
Zvìdavost, tento ivot lidí mdlých ít, zvìdavost, je nás nutí
navtìvovat cizí due a vracet se s popsaným zápisníkem,
zvìdavost, ta zoufala hospodynì, která ví o marnosti svého
støádání - zvìdavost jest jedinou naí individualitou.
Ona snad také uèinila, e píu novou pøedmluvu, aèkoli vím,
jak pøijali nìkteøí nìkolik øádek, je jsem poloil pøed svou
první knihu. Anebo vznikly tyto stránky proto, ponìvad jsem
nedovedl potlaèit pocitu jisté soustrasti s mladými duemi,
které potøebují èinit vyznání a pøiznání otevøenì a upøímnì?
Bylo by proto, e bych si pøál, aby má kniha potkala nìkoho
z tìchto mladých? Aby, neukáe-li mu nových cest, stala
se aspoò rukou, rukou pøátelskou, která s ním chce snáet
tíseò doby a trýzeò hledání?
O. T.
Únor 1900

ENA
Kdy opiju náruè svou koneènì enou
dávno a dávno ji ode mne vytouenou,
enou plnou slunce, která jest podivná síla,
jí by se v mém srdci vìèná jara rozsvítila.
Ta bytost kádlivá, drzá a nemorální,
pùl zvíøe a pùl pøíroda, ostatek milování.
Osùbka bez budoucnosti, s jedinou touhou
uèinit kadou noc nesmírnì, nesmírnì dlouhou.
Osùbka s naivním srdcem, osùbka s zlatými vlasy,
osùbka astná a mladá, osùbka barbarské rasy,
která by pro mne vím byla, létem, kdy zima je kolem,
radostí v bolesti a v radosti bolem.
ÓDA NA JARO
Ó jara polnice se vichøí triumfální,
a vichni èekají na návrat mladých ptákù,
v jich peøí budou chvìt se hudby rovníkové,
a a k nám pøiletí, mé vechny jarní lásky,
na smavých pobøeích prapory vyvìsíme,
a bude nae zemì dýchat rytmem svátkù,
které jsou bìlostné jako sny zasnoubených.
Zpívejte mi písnì o vùních velikonoèních!
Zpívejte mi písnì o slunci a o bøeèanech.
Vechno je prosté a plno upøímnosti
a myrhy prvních pøání k nám spadávají s nebes;

my, ptáci opilí závratìmi veho tìstí,
se v zaèátky dnù jarních unyle kolébáme,
neznáme vichøice ni kruté kouzelnice,
blázniví krásou nebes a symfonií moøí
se v zaèátky dnù jarních unyle kolébáme.
A vechno bude svìtlo, co z naich oèí záøí,
a vechno bude hudba, co v naich prsou vane.
Své tìstí vtìlíme v rej oranových vlajek,
a mladý Bùh nám øekne záøi mylenek svých,
od hvìzdy ke hvìzdì chce bloudit nae due,
kadièké øíci jásot velkonoèních vùní.

VZDECH
Kde je ten èas klasický,
kdy meè a hudba varyta zvuk mìly identický,
kdy skutek tanèil za touhou, kdy nebylo snù více,
kdy páry s loí rozkoe vstávaly zpívajíce.

JARNÍ ROVNODENNÍ
Vzduch je tak sladký, e by se chtìlo møíti,
vzduch je tak sladký jako èerstvé jarní kvítí,
kouzlo rovnodenní, klidné a jásající,
jde tie kol a v dui mojí støásá
kytice støíbrných snù.

Jak jsme teï krásnìjí vichni,
jak jsme teï bìlejí vichni
ne za loòských dnù !
A jsou nae oèi jasné jako vlna,
nae ústa svìtlem nìmì rozechvìna,
nae srdce snù a lásky plna !
Neb s vùní sedmikrás po lukách pøicházejí
jak stíny tanèíce, je kvìtu nenakloní,
jak svìtice, je záøi kolem sebe sejí,
ty eny, o kterých jsme marnì snili loni.
ZTRACENÉ HORIZONTY
Kde døíve snù mých horizont v magických barvách plál,
pod klenbou svého paláce teï hasne starý král,
jen nemá svìtu víc co øíc a o tom jenom sní,
kdy nad temnotou ivota se blankyt vyjasní.
A pøece, dálky magické, jste svìtem byly mým,
v nìm záblesk vaich svítání znìl trylkem svatebním,
a poár vaich veèerù kdy v dui moji leh,
já èetl smysl vesmíru ve hvìzdných zrcadlech.
Král marnost ivì v oèích svých, s ní mlèky chodí jen,
u vás vak hudbou tamburin poèínal svítat den
a úsmìv vá byl svìtla dech, vùní jste mluvily,
a timbry svého cimbálu jste eptem tlumily.

Teï vae kouzlo férické ji ke mnì nebloudí,
jen nuda hlue v paláce zní mrtvém podloubí,
a já se marnì vztyèuji a marnì zrak si mnu,
co zmizely jste navdy ji, horizonty snù?
SEN VEÈERA
Odtud je daleko k Mìstu... Veèer svùj oblièej modrý
noøí z prohlubnì lesù a stínem se v krajinu dívá.
Úsmìvy v nebeských sférách za chvilku zaènou ji záøit,
a klekání ponese krajem modlitbu s poehnáním.
Odtud je daleko k Mìstu... Dech hutí a továren zhasl,
a zdá se, e andìlé pùjdou, v lilijích, po cestách luèních...
Ty, který s tam nechal své srdce bez víry zemøít,
sepni své ruce a eptej, dlouho, a v hodiny noèní:
Veèere, veèere sladký! Stmívání v almech a vùních!
Paprsky slunce mne odnes tam, kde jetì bijí
tajemstvím srdce. Kde lidé mladí a krásní
jdou mezi úrodou polí jak ivé mylenky zemì,
nesouce v cévách svých tepot, tý jako zvíøe a pùda.
Chci vidìt panenské slunce, jak bloudí v blankytech slávy
a lije v tìla svých dìtí horeèku krve a pudù.
Chci vidìt, ó tragické noci, sí zhvìzdìní stoupat
nad chrámy trávené ohnìm a národy v divokých válkách.
Veèere! Zázraku barev! V slavnostní hymnì tvých zvonù
dej, a uslyím echo, echo, mytických èasù!

KRAJ. . .
Kraj, aèkoli znìl ní, je plný hluchých tónù,
a svìtlá radost ivota zde v klasech dohoøívá,
a kdy se enci vracejí za podveèerních zvonù,
nikdo z nich si nápìvy lásky nezazpívá.
Tu jenom já marnivì poustevnu svojí králím
a bengály si chystám k slavnostem sladkých rokù,
kdy hledím k zprahlým úrodám jak nákaza rzi zalým,
sním, jak by kraj se probudil pod rytmem enských
krokù.
Vak zatím ádná nejde, by hudebním svým hlasem
do temnot zvolala: Osvìtli lesy! Já jsem,
kterou ty oèekává, smutný poustevníku!
Tvou celu promìním ti v havé výhnì pekel
a svìdomí ti vezmu, a stvoøím nové Thekel mé polibky jsou sladèí ne plody fíkovníkù!
HVÌZDA IVOTA
Sejmìte teskné stíny; za nimi usmívá
se Hvìzda ivota do slavných svítání,
odvlecte západy a nechte jenom plát
tu Hvìzdu ivota v propastech svìtelných.
A vechno zlomené se ztratí v bouøi vod,
a studnice a pìjí písnì svatební,

nad nimi údolí se blesknou k nebesùm
s úrodou modrých vín a lutých melounù,
a mìsta vítìzná na bøezích vztyèí se
pod zlatým ohnìm støech, a jimi zástupy
a øítí se tvým leskem halucinovány!
To byl mùj výkøik.
A pøila hodina, je sny mé vloila
ve zlacený svùj ko a pak je v lijácích
jak rùe rozvité házela do dálek,
e celé vylehly v purpurech jásavých,
e v oèích tisícù jich táhly odlesky,
e sady vykvetly, kam sny mé dopadly tu zøel jsem na tebe, ó Hvìzdo ivota,
a sil jsem nemìl dost, bych z dálky strhl tì
a poslouchal, jak na srdci zní støíbrný tvùj hlas.
Sláb zírám jen v své poustevnì na svatou dráhu tvou.
DÌS TÌSTÍ
Kdy v oceán jsme vypluli - jak hejna bílých ptákù
na lodi nae v umotu se enská tìla snesla,
cos jako dìs.a nadìje v tmì tanèilo jich zrakù,
tìch zrakù, které spatøeny nám vyrazily vesla.
Po jejich vlasu vlajícím jsme ruce rozepiali,
zdál ivý se nám v loktech a svádìl jako slova,
a jejich ple nás pomátla, a zrak jich modrý z dáli
teï, ohnìm posedlý, plál do fialova..

Pak, zoufali, ta tìla i oèi gazelí
jsme jednu po druhé, v hloub, do vln házeli.
Teï, dobrodruné due, jsme smutni vítìzstvími
a pak, jak echo mrtvých, hlas jejich z vod se sklání,
jsme vání zklamáni, jsme srdci nevìrnými
a se smrtí se rvát jsme z nudy odhodláni
Ji o vulgárním tìstí jsme snít si zakázali
a víme: teskná marnost je Mylenka i eny.
Jen ptáme se: ten vítr k bouøi snad u vál-li?
A ve své nudì bez konce chcem mrvit nadìjemi.
ZVÌDAVÁ LÁSKA
Mým srdcem, jako na plese, ly eny s touhou v líci.
Na jednìch perky záøily s hrou lustrù ertující,
a jiné místo klenotù svou rozestøely ktici.
Zrak jednìch váeò sliboval, zrak druhých mrazil ledem,
rty jednìch snily o krvi, rty druhých o snu bledém,
a vechny srdce chtìly zmást svých øeèí slovosledem.
Tu sáh jsem po nich zvìdavì. Vak neuspokojený
jich tìlem chtìl jsem více znát ne vánivé jich steny,
a více ne polibky mne svedla due eny.
Ta due! Chtìl jsem poznat ji, ji chopit a ji spoutat
a její vùni chtìl jsem ssát jak výdech prvních poupat

a v jejích citech chtìl jsem se jak v horkých vlnách
koupat.
Vak ony zmlkly. Zívaly. Zrak na hodiny vpialy,
kdy ukonèí se rozmar mùj, jak by se nìmì ptaly
a kdy jsem znovu tázal se, znudìny zavzdychaly.
Co nestaèí, e milujem? mi øekly. A kdy zase
jsem po jich dui vánivì tak jako zprvu ptal se
hle! Místo odpovìdi jen mi polibek svùj daly.
MÁM CHVÍLE. . .
Mám chvíle plné revolt, kdy legiony snù
mne vedou spoutaného, tmou nocí, do jícnu
bouøného Øíma, nad ním se chiméry
vznáejí, trilkujíce hymnus Kythéry.
Jdu tam, kde v tanèírnách, ó klenby z porfyru,
se rdousí pro eny tlupy hýøilù;
kde chrámy v reflexech lamp svých záøivých
jsou kaditelnicemi, je k nebesùm hnou høích.
Kde èlovìk staví huti, cirky, majáky
dle hlasu due své;kde krásy zázraky
je ten poslední lupanar napojen,
kde bozi zemøeli a ije heros jen.
Kde putuje smrt v krvi kadou slavností,
smrt, kterou zhrdá se ve víru radostí,

kde zákon lásky bývá drsnì skandován
od muù s tmavým vousem a en kurtisán.
Tam, mìsto divoké,ó semenitì vzpour,
mne ene moje krev, by v zpìvu letních Hór
kdes v parku árlivý mne probod anonym,
a já møel pro svùj Sen pod havým nebem tvým.
METAMORFOSA
Kdy kráèí kol mých oken drobná, nalíèená,
e zdá se celý svìt polykat oèima,
dvé jejích zøítelnic mne nese zanícena
do kraje, kde i smutek svou zvlátní vùni má.
To kraj je zázraèný: sen stínù v dálkách pluje,
tam kvìty hovoøí, a vody mají dech,
a vzduch, tak opojný, e k smrti vysiluje,
je jasný jako luna jatá v zrcadlech.
To ve dne. Veèer vak, na havých horizontech,
za prvních zhvìzdìní, pøi navracení stád,
v té chvíli mystické, jí táhne smrti povzdech,
se její planoucí mi zjeví majestát.
A nahá, velký fantóm s prsy mìdìnými,
má v kadém oku spících tisíc rozkoí
a láká, kouzelná, mne láká lokty svými
chtíc dusit mne a spíjet mrakem vrkoèí.
A k ránu ve se propadá za stíny pùlnoèními.

Ó VINOBRANÍ . . .
Ó vinobraní snù, nad nimi listopad
se mìkce usmívá skrz bronzy západu,
vy necháváte smutky tie k nebi plát
jak ertvy oltáøù v mìsíèní náladu.
Na kadé cestì pak se mrtví naleznou,
ji milováni byli v èervencových dnech,
a Vzpomínka jde duí, s vlajkou smuteènou,
noc nese v oèích svých a lunu ve vlasech.
Tu myslí mu na enu s tìlem tìivým,
na levandule plné loe a pokoje,
na dýmky, krb a dìti, bicí orloje,
a ena zkøehlá, bloudíc krajem detivým,
si kouzlí Orient a zámky prostøed skal,
kde by ji zlý a krásný pirát miloval.

MÌSTO
Mìsto - - !
Se svými mladými sny jsme kráèeli k tobì
oèarováni pohádkou, je visela v zlatì tvých vìí,
zpola tuíce tvou krásu, tvùj podivný ivot,
o nìm nám vypravovaly chùvy tam daleko,
na venkovì.

Tys nám ukázalo jednu svou tváø, tys nás nezkuené
vzalo do svých loktù a kolébalo usmívajíc.
Cos nám eptalo za odpolední lenivých, byla
veliká le, je spala v tvých oèích nekoneèných.
Zatím co venkov se budil k bìlostným ránùm,
zatím co sedláci obilí sili do èerné pùdy,
zatím co oblohami se valila zátopa veliké lásky,
tys nám vzalo ve, cos nám mohlo vzíti,
nae prostá srdce, plná snù a krásy,
nai sílu, nai volnost, nai víru, tichou a uzdravující.
SVOU MÌLAS VLEÈKU . . .
Svou mìlas vleèku zmokøenu a tah vdy s cigaret
jsi lunou zkøehlým úsmìvem divnì provázela;
a tisíc ertù o lásce jsem slyel vyprávìt
tvá ústa, která k rozkoi se znovu nabízela.
Vak duí mou jak stíny, je cizí vítr ene,
ly v umu tìkých atù, mdlé, nyvé, navonìné,
ly v umu tìkých atù, své íje odhalené,
ly v umu tìkých atù kouzelné postavy en,
zjevení nìmé krásy, stvoøené v hrùzu a sen,
Gracie s mrtvými zraky, v nich zápasil soumrak a den.

NÁVRAT
Tak hledìla jsi k západu, jakobys chtìla slunce
si k zemi znovu zavolat a neodváila se...
Teï jetì chvíli naslouchat, jak veèer v stromech kvílí,
zda zcela jistì mrtvo ve, pro co jsme kdysi ili,
a pak se vrátit do villy, kde lampu rozehneme
a s lampou vechny vzpomínky, ty úsmìvné a snìné,
a zase vechno zhasneme a v smutku naveèera
se zase sebe nedotknem jak pøedvèírem, jak vèera.
Po celou noc pak, nadarmo, svých oèí ptát se budem,
kdy nae ústa zakøièí o citu vyhynulém,
kdy vzkøiknou slovo znaveni, znaveni vím, i lí,
znaveni láskou, znaveni snem, znaveni, choøi, mdlí.
ZKLAMÁNÍ
- - - Neb já tì miloval. A za onoho rána,
kdy zøel jsem nahost tvou, mdlou v cizím objetí,
Smrt létla kolem mne ,jak pták, ó proklínaná,
a v zpìva tázala se, chci-li zíleti - - ----------------------------Zapomeò, zapomeò, ó due, alu vzdaná,
na enu falenou, sen touhy zklamaný,

ple, vlas i úsmìvy, ta slova zboòovaná
èím budou, dá-li jim znít se rtù nirvány?
Zapomeò, zapomeò! Èas jde; pod jeho køídly
roj duí zvíøených jak prach se potácí,
a rozko, hmota, tvar, to hrad, kde marnost sídlí,
ty vìz, e krásnìjí jsou v imaginaci.

NÁPISY DUE
POKRYTECKÁ PANNA
Mám krásu z mramoru a v páru oèí laních
zøí Marnost se Smrtí si dávat políbení;
jdu èasy Ihostejna, zda tìstí nesu v dlaních
èi zda se za mnou krev na popravitích pìní.
A ple má, netknutá, je mìla odpoutávat
v stu tìlech rozkoe, jak masky nehybná je,
sen, z lásky rovníku do mého srdce zavát,
má víèka zemdlená a v barvách spleenu hraje.
Neb, zemì ilusí! tajemství mého tìla
se k slunci polednímu divnì rozletìla
a zpitá jeho záøí teï lásku vzala mi.
Co zatím po horách, snem ovìnèena, kráèím
svým krokem hedvábným, nad tanec hadù sladèím,
sten muù, jako psù, zní touhou skalami.

HALUCINOVANÍ
Na rozcestí, u boích muk, jsem Mue zpívat slyel:
Jaký sen, oh, jaký sen
táh duí døíve nám, ne byl probuzen
dotekem jejích rukou, nesmazatelným!
To byl
sen zvonù srdce své nebi zpovídajících,
sen bílých nocí, za nich chorovody vil
jdou, ruku v ruce, astny, hvìzdy v zornicích.
A pøila ona, Kvìt Zemì; má poár v oèích svých
a pudy kol ní øvou jak smeèka zelotù
a vechnu nai resignaci duí umdlených
svou dìsnou písní krve bouøí k ivotu.
A teï je to ona, ena a ena,
prs nahý, v horeèce tìlo a nikdy neukojená,
je naimi touhami bloudí, volá a stená.
Oh, kolikrát u srdce své, útulek její, vyrvat jsme se pokusili!
Vak ono, v alarmu cév, dál plane a po enì ílí.
Tu jedni, zoufalí, svou úzkost odvádìjí
do sklepù k sudùm vína, blouznit o nadìji.
A druzí v kláterech, kde Maria se stìn kývá,
sní o nemoné lásce za hranicemi tìla.
A pøece, kadodennì, za veèera bys vidìl

nás, enou posedlé, jak pøíboj fantómù,
se zdvienými pìstmi, øev chrchlající z hrdel,
se øítit ulicemi, snící Sodomu.
A je to vìènì ena a ena,
je svýma oèima hádankovitýma
ná osud vede - chtìní býti dvé a dvé.
Miliony snù nás vìènì ene k ní,
miliony dnù jsme od ní vzdáleni ó Boe vìèných samot, dej Vykupitele!
MARNÝ PRÙKOPNÍK
Jako by v lebce mé se zahnízdily zmije,
je nad hlavou mi syèí mysterium nirvány,
jsou íleny mé smysly peklem harmonie
a chtìním po syntése halucinovány.
Tak víøím stoletími: svou hoøkou moudrost snáím,
prach mrtvých lebek lutím, snu hvìzd se dotazuji,
své srdce pojídám a echa Pøítí plaím,
kdy umdlen jsem, svou touhu vínem podpaluji.
A vechno strpìl bych: by enu unes jiný
i dítì zemøelo, mne tvali z domoviny,
jen kdyby sfingy Prostoru a Èasu promluvily.
Vak ony - zaklety èi samy onìmìly? svým klidným zrakem záøí mi pod nebeskými èely,
a zdìen spadám v klíny en, by zoufalství mé smyly.

TRANSATLANTIC
Jsem jako skleslý dobrodruh, znudìný vítìzstvími,
zoufalý vlastním nitrem, mdlý milenkami svými,
mám dìs pøed vlastní duí, vzpomínek nekropolem
kam divní hráèi pøicházejí ílet se svým bolem.
Teï chtìl bych pouze být: obrovský Transatlantic,
jen nese ve svém srdci národ objevitelù
k neznámým moøím a bouøím, kol svìtel z kastelù,
na bøehy polárních a zlatých Amerik;
a vychrle tu luzu s jich láskou efemerní,
bych nové naloil a ploval podveèerní
slání, kdy by boky mnì zlatem praskaly.
Tak metl bych své srdce a znova oivoval
fantómy kovkopù, bláznù a lehkých dìvèat
a plul na konec svìta, v tajemství, do dáli.
Pak cesta poslední, kdy moje stará íje
by páteø nìkde zlomila na bradlech Australie,
za cenu vìèných pekel a takto zahynu:
by se mnou polo vechno, i moji cestující,
i zlato, a bych klesal v tùò staletími tlíci,
v tmì noci, v turmu signálù, pod florem komínù.

DODATEK
KDY VEÈERY DNÙ MARNÝCH...
Kdy veèery dnù marných zhasnou purpury,
v horizontech tehdy mdloba jen se chví,
opilství nám vniká zvolna do duí,
ve, co nezní láskou, nám tam ohluí.
Aèkoli noc stoupá, a plno je hvìzd,
milenky jdem hledat na úpatí cest,
poehnání luny voní z tìch promenád,
luny, která doufá, luny, ji mám rád;
a tehdy vìèný pohyb, zdá se, e cítíme
a vìèný pøíliv ití, zdá se, e slyíme.
Ó vzácná opilství, kdy v due zefyru
zní tichá resonance hudby vesmíru!
ZAVØETE NAE DVORCE . . .
Zavøete nae dvorce, zavøete petlicí,
a nechte nás zde íti, ach nechte, samotné,
kdy bouøe rozhuèí se v noci nad krajem,
my budem tady jen v svých jizbách tie lkát.
Ji dlouho na koních jsme v slunci nejeli,
ji dlouho nikoho ,jsme v polích nezøeli,
tak slabí byli jsme, e smíchy milenek
nás veèer do lesù nevylákaly.

Ji není o èem snít, ji hvìzdy nevyjdou,
a vyjdou-li, my pøece nebudem jich zøít,
jen srdce zacuká, kdy slunce zapadne, a opìt zacuká pøi prvních zábøescích.
LÉTO V ZLATÌ
Mladé rusé pøástevnice
zlato sypou v sluneènice,
zahrady jsou zlata plny;
mladé rusé pøástevnice
pavuèiny zlaté vlny
pøedou, pøedou zpívajíce.
IMPROVISUJE . . .
Improvisuje na téma, trochu dlouhé u: Já tì miluji,
já, Vìènì Nerozhodnutý, promenuji na veèer,
a hvìzdy, jedna po druhé, jak na oblohu vstupují,
mi èiní hlavu opilou svým leskem z nadnebes...
Oh, to by bylo krásné, tak kdyby ku pøíkladu
se mi promìnila tøeba v Herodiadu,
jí bych muèen láskou nìjakou ílenou
obìtoval ne Jana - ale hlavu svou.
Anebo, dejme tomu, e se stane z ní
malá Salambo, je v záøi mìsíèní
mé srdce pøestaví mi ve chrám Tanitin,
kde vechno bude tajemství, sen, rytmus, vùnì, stín.

Vak takto íti evropsky zda mono, hvìzdy pùlnoci?
Tak poèítejme alespoò, mám-li jí øíci, e ji chci...
(V lásce dávám adresu nedùvìry svému srdci.)
To: ano ne, ano ne, ano ne,
poèítám na knoflíkách svého srdce,
ano ne, ano ne, ne - A tak dva mladí lidé, on a ona, ve stínu alejí
se ruku v ruce veèer zvolna vláèejí
a bez polibku, kouøíce, jdou spolu dáleji.
NÁVTÌVA
Tak, jako bývá v pohádkách, mne jednou navtívila,
ji nevím, v které noci, snu podivuhodná víla.
Jí z její dlaní ledových dva keøe rùí kvetly,
a v její oèích plálo to jak nesèetnými svìtly.
Ty rùe, aè se zdají být, ty keøem nejsou, milý,
ty øekla tie srdce jsou; jinak by nerozvily.
Jsou touha. Rudé jsou, vdy ivím je svou krví,
a e mi krev u vyssály, mám oblièej tak bledý.
ních

Ve dala jsem, co mohla dát; vak rùe na mých dla-

sní o tìch, jim jsou urèeny, o krásných, vzácných
paních,

en.

o rukách, je je utrhnou, o rukách císaøoven,
rukách svatì tajemných, v nich smysl hvìzd je vloVak paní nejdou... Zbývá mi: s nadìjí umírati
(mé rùe chtìjí rùsti vý); i tu jim nutno dáti,
tváø zahalit a neptat se, proè touhou ivot zhasl,
jen zemøít...
Vzdychl jsem si tu.
Ret se jí nìmì tøásl,
a tie, tie, øekla mi a tie zasténala,
a tie at jí zaumìl, mne tie v náruè spiala
a tie, tie zmizela... ta, je mne milovala.
TROCHU ENY
Zpìvaèka kupletù zpívat u zaèala.
Valèíku kadence táhlé
zaznìly z orchestru. Sedìl jsem u vína;
na idli vedle mne náhle
blondýna pøisedla, drobná a vonící,
k mladému èlovìku, smavá,
z dìtských e nevyla sukének, øekl bys,
tak zdá se nevinná, hravá.
Pøisedla. Smála se. O ízni mluvila,
dlaò svou mu na íji kladla,

koupil-li, jásala, nekoupil, plísnila,
tak buïto hoøkla, bud sládla.
Ve chvíli stùl ná byl pokrytý láhvemi.
(Rýnské dvì, vermut, a chablis.)
Lízla jen od kadé, novou vak mámila,
nový druh pøed ni zas kladli.
Mate ho smíchem svým, mìnnou hrou úsmìvù,
nervosou dlaní svých malých,
elmovským gestem, jím ke rtùm mu podává
tokajským rudnoucí kalich.
Prsteny s prstù mu pomalu vysvléká,
na své si palce je dává,
tak zcela bez citu, jako kdy kuchaøka
kuøe okubává.
Zdvihli se koneènì... Sukénku nadzvedla,
v úsmìvu zoubky jí bleskly.
la jako královna; záø lamp jí padala v její vlas dìtský
a lesklý - - A já, mysle na knihy ty poèestné,
v kterých kadá láska konèí oltáøem,
v kterých obraz eny aureolou dobra
jako svatý pøi procesí bývá ozáøen,
øekl jsem k nim: mnote se dál, idylické zjevy tìivé,
v hezkých vazbách pro mìáky poctivé,
knihy krotké!... Ale lidé ili, ijí, budou íti v Ninive...

V TOM ERU POCHMURNÉM...
V tom eru pochmurném paláce Renesance
mdlá rozkoí a vábná høíchem krásy
v ár bílý touhu srdcí rozehla jsi,
o Gíso, knìko opojného tance.
Jak tygøici se boky tvoje chvìjí smyslnou vlnou, která
krev chce míti.
Hlas jak zpìv houslí. Ten, kdo jím se vznítí;
buï láskou zmírá nebo beznadìjí.
Tvým polibkem-li Ezzùv duch se ztemní,
ký div, neb rty tvé jsou jak výheò havé,
ty kostmi prolnou, mozek spálí hravì,
ty cestou ílenství vést znají v opojení.
TAK DROBNÁ . . .
Tak drobná, jímavá v své radosti i alu!
Tak pøítulná svých chorých oèí leskem!
Tak tklivá v smíchu. Rozmilá svým steskem!
Tak èista ve vem okolním tom kalu!
Tak malou Hedvikus tak ivì zkouzlila mi,
e manì v ní na Isu zapomínám.
Za ruku chci Tì vzít (ji èasto líbám)
a jako malé dìcko uspat pohádkami.

JE SMUTNÉ DOPOLEDNE
Je smutné dopoledne; den bez slunce a tmavý.
Je jedenáctého. To datum, boe, praví
mi øeèi vzpomínek:  Je mìsíc tomu celý,
co dui poprvé jejími pod pocely
bys málem vydechl.  Ó ano, mìsíc lásky
tak krásné, e bych znovu zaò ivot dal do sázky,
Tvých mìsíc úsmìvù! Ty dny Tvé pøítomnosti!
Ten mìsíc nìhy Tvé! Ó nikdy dosti
mnì nebude lze øíci tvým nyvym políbením,
tìm sladkým dotekùm, tìm havým zanícením.
Tak dlouho mít tì rád a nikdy neosmìlit
se doufat v lásku Tvou. Pak, jednou nocí, vtìlit
sen v skuteènost, èím práh´jsem, mít náhle vyplnìno!
To v ílenství mé srdce uvrhlo, ó eno!
Ó milenko! Ó sestro! Ó má pøítelkynì!
(Neb ve, èím ena mohla promluvit kdy ve mnì,
tvým jménem svedeno je v blahou resonanci.)
Jak øíci tìstí své? Distichem nebo stancí?
Mám alexandrin vzít èi blankvers? Trochej pouhý?
Daktyl, øeè rozkoe? Jamb k vyjádøení touhy?
Kdo ví? Vak nejlepím mnì zdá se rytmem býti
ten, kterým srdce nae bijí, ijí, cítí,
kdy v áru lásky k sobì jsme se pøiblíili...
Teï s bohem. Ale ne. Mnì dopøej jetì chvíli,
bych s horoucností, nìhou, vánivì a prudce
ty královské moh´zlíbat drobné drahé ruce,
je nejdraím jsou pro mne perkem v celém svìtì.

JEL SMUTNOU KRAJINOU
Jel smutnou krajinou pod stromy uvadlými,
pod stromy uvadlými zvolna jel,
kùò k pøedu kráèel smutnì kroky mdlými,
a z tyèí telegrafních podzimní zpìv znìl.
Jel smutnou krajinou. Ve ití zradilo ho,
zní havranù to hejno hoho, hoho.
Jel zvolna. Poprvé jel bez své milenky.
Tak sladce møelo by se. Podzim svity mdlými
by mrtvé tìlo zhalil ve svùj láø.
To tìlo zryté zobci klovatými
by poli padlo sladce jako na poltáø
Jel smutnou krajinou pod stromy uvadlými.
LISTY Z DENÍKU
I
V tu noc mùj spánek s bdìlím støídal se
jak v bouøi temno s blesù zásvitem,
já ve snu Tebe zøel a vzbudiv se,
jsem s hrùzou cítil, e mi uniká.
Tu kadá z malièkostí toho veèera,
jen právì minul, høebem ohnivým
v mé nitro bila.

Znova vidìl jsem
hned toho mue, touný, vánivý
a jasný tìstím, které z oèí mých
mu v ústrety vstøíc slibnì kývalo;
i neklidný Tvùj postoj v síni divadla,
at nový, vzatý jemu na poèest,
tváø od mne odvrácenou, dychtivì
tím smìrem hledící, jím pøijít mìl,
a chvatný ruky stisk,kdy shlédla´s jej;
pak na ulici v hlouèku známých svých
já sám jel kolem tebe nespatøen zas v jeho blízkosti jsi kráèela,
plá nový majíc, jej jsem poprvé
zøel na tobì.
V tu chvíli Vzpomínka,
do pelu rùí tìtec smáèejíc,
mnì malovala sladce tah co tah,
jak z divadla jsme vracívali se;
Hle! Øeka spala v záøi mìsíèní,
stín domù na protìjím nábøeí
byl osvìtleným oknem tu èi tam
jen skrovnì osvícen. A tichem tím
jez hluèel toliko, a krok ná ozýval se.
Jak astni byli jsme! Vzdech, úsmìv nám
za tisíc vydal slov, stisk loktù byl
nám øeèí výmluvnou...
-------------------------A zatím, co to ve
jsem znovu proíval, tu jako had
kdy kadým nervem jel. Já letní
kraj jem vidìl, lesní hou, jí místy jen

oblohy modrý pøísvit proniká,
dvì postavy, to ty a vedle on,
a ve vzduchu tom vonném srpnovém,
kdy srdce jako skøivan z prsou nám
by v opojení chtìlo vzletìt vý,
vy klesáte si v prvé objetí.
V té chvíli, bych Tvou se kadým nervem svým
byl pomodlil...
Proè, vzkøik jsem k Osudu,
proè radìj mrtvou nedá mi ji v klín?
Ret chladný je?...
II
Kdos øekl mi, e chodím jako v snách
a na chorobu hádal, radil mi,
bych k lékaøi el. Pravdy polovic
se bloud ten dopátral: e jako v snách
kol chodím, pravda je; vak ádný medikus
lék nepødepíe mi, jen uíván,
mnì zdraví vrátil by. Sám, v nitru svém,
chorobu musím buïto pøekonat,
èi na ni zemøít - není vyhnutí.
O, Hamlete ty vìru moderní,
jen dumá, ne jak zabít otèíma,
vak vlastní lásku svou...
---------------------------

KVÌTNOVÝ POZDRAV
Vùnì, barvy, slunce ípy
slete na rozkvetlou zem!
Vèely kolem kvìtù lípy,
lásky, srdce kol, je kypí,
obletuje v tanci svém!
Ktice vlaje! Zraky hnìte!
Na rtu necha ulpí ret!
Z rána dnes jsme za kníete
Jaro, astné, pacholeté
nastolili na trùn let
Hle, ji k jde nám v øíze kvìtné,
co mu dáme, milá má? Na nás zrak a jeho slétne,
vìneèek mu hodím, vìø mnì,
vìneèek mùj za nás dva!...

Ó LÁSKO
Ó Lásko, po ní nyvì vrou
pøesladcí básníci,
mnì zloèinnou a krutou hrou
jsi byla, vradící
jsi rukou sáhla do mých tuch,
krev na prstech ti znát,

kdy vzhùru vznesl se mùj duch
vdy srazil mne tvùj spár - - -

ROZCHOD
ly s nyvým úsmìvem alující,
ly v øízách støíbrných, ly tie pøi mìsíci,
na rukou démant plál a slza v bledé líci.
Kdos mluvil o lásce, muk, snù a touhy plné,
hlas jeho znìl jak ten, jen pláèe, sténá, klne,
a tie snáel v svit se øeky støíbrovlné.
Vak ony, ani víc se nazpìt ohlédnuly,
dál byly krok co krok, èís odvádìny vùlí,
jen vanem zøejmy rouch, je v náhlém vìtru duly.

