Karel Toman
STOLETÝ KALENDÁØ

NÁPIS KNIHY
Po bludné pouti svìtem,
jen vyprah srdce mé a tvrdou rukou zkruil,
vracím se pod tvùj vìrný krov,
zas dítì, domove. Kdybys jen rubá uil
mým bludùm, øek pár smírných slov
a provodil mou rakev kvìtem,
uèiní dosti.
PASTEL
Dnes asi v slunné odpoledne
se tøemi kozlátky a beránkem
a s vìrným èerným psem
vybìhl k lesu Ala.
Pod plavým vlasem tváø mu hnìdne
a v oèích jiskøí radost. Kopøivy
ho velmi udiví
i drsné ostruiny.
Sluníèko sebral na tøeslici,
aby mu vzlétlo s dlanì. Nechce. Ne.
A stádo posmìné
jen trká se a smìje.
Zveï na nì ruku trestající
a volá matku. V dálce, nemocna,
z tìkého blouzní sna.
Netuí, neví Ala.

PO NEMOCI
Byla to vìènost? Noc? Èi jediný jen den?
Smrt tie stála
u tvojich hlav a pøítmím svìtnice
vál èíhající dech zlé sudice.
Snad slunce svítilo, snad hvìzdy do oken.
Tvá krev se bála.
A vecka úzkost hrùzné chvíle té
slila se v jméno tvého dítìte.
V tvé dui il ná hoch ve svìtlo promìnìn,
strá matky stálá.
Jsi vykoupena. Vdìèné hosanna
ivotu zpívá bytost oddaná.
NA CESTU
Mìsíci, vstávej, ospalý,
umyj se snìhem, nebuï líný.
Uvidí, co jsme dostali!
Vlak osobní i nákladní
a lidi udìlané z hlíny.
Mìsíci, honem, pojedem.
Vlak píská. Kolik hodin bije?
Sedni si ke mnì, nespadni,
ujedem vichni v krásnou zem.
Svezu tì rovnou do Francie.

Tam budem trhat hrozinky
a mandle,fíky, poèkej, pane!
A citron zlatý celinký.
Takovi, mámì ujedem,
a mají oèi uplakané.
VEÈER
Tma svìtla polyká a polyká je øeka.
Jde mezi stíny stín.
A sen tvùj padá v mhy a v tichou øeku stéká
do hlubin, do výin.
Kolikrát mládí tvé blouznivì putovalo
v minulost, v budoucnost,
za køiku zástupù, je elektrisovalo,
èím dýe starý most!
Jde zmlklý, vìøící a vyvolává maní
scén øady v pamìti
a lidi, postavy, mylenky mrtvých skrání
a píseò staletí.

PÍSEÒ
Den kalný tie zavolal,
co mládí tvoje milovalo,
ár smyslù, radost., smích a al 
ó jak to bylo málo, málo!
Hlas houslí naléhavì zní,
lká, pláèe, jásá, úpí, kvílí,
v tón jeden vechno uvìzní,
èím dnové tví a roky byly.
Samota pøísná dùvìrnì
ti ruku na rameno klade 
ó proè tak skøípou pøíernì
z minula vstalé touhy mladé?
A venku víøí bujný sníh
tak jako vzpomínky tvou hlavou.
Vzpomínej, dosni a bud tich.
Teï mluví hvìzdy s nocí tmavou.

I DECHLO JARO
V SRDCE MÉ . . .
I dechlo jaro v srdce mé,
(hlas nocí vìtrných jsem slyel)
eptalo : Vstaò a pùjdeme. 
e smutno bylo srdce mé,
já k smutnìjím jsem ráno vyel.
Ne tìitel, jen jako ten,
jen s trpícími nese hoøe,
jsem nahléï chatám do oken
a jak jsem kráèel samoten,
slz cizích zalilo mì moøe.
Hrob zamlklý byl kadý dùm
a vesnice, to høbitov celý.
Kdy zaznìl zpìv, to pohrobkùm
a vlastním oklamaným snùm
zmuèené mladé eny pìly.
A starých matek èerný øad
pokornì bral se ke kostelu.
Na starce u høbitovních vrat
tøpyt slunce vysmìvaèný paï
a ruka sáhla k srdci, k èelu.
I slovo boí jinak zní,
ne znìlo jetì loni z jara.
Jen hlahol zvonù stejnì zní

hlubokou notou smuteèní,
kdy mrtvého knìz pochovává.
A stejným dechem voní zem
syrových kouøících se polí,
jak obrací se pod pluhem.
A jako za mátoným snem
cesta se plouí pod topoly.
Jde rozsévaè, a mnì se zdá,
e zrno elektrické seje,
je rychle v pùdu zapadá
a rychle bohatou eò dá,
a po ní lehký vánek vìje.

BALADA
KADODENNÍ
Dlouhý al a krátký den
jidásky zøí do oken.
Tisíc lí jsme slyeli,
podlostí sto vidìli 
mlèíme a pohrdáme.
Bledé ticho kolem nás.
Pøítel dýchá, pøítel zhas.
Vidìlas ty luté ruce
spiaté v køeèovité muce?
Mlèíme a pohrdáme.
V modrých oèích dítìte
ivot mrtvým vykvete.
Nový ivot, nový den,
mladou láskou vykouzlen.
Vìøíme a pohrdáme.

ADVENT
I chodil andìl boí
v ten dlouhý truchlý advent po Èechách.
Na varhany mu vìtry hrály,
dveøe se pøed ním samy otvíraly
a provázely ho neviditelné kùry.
Rosu dejte nebesa s hùry.

A mluvil andìl boí,
kde veel v dùm : Buï stateèný a vìø.
A dìtem zahoøely tváøe
radostí, silou z nebeské té záøea matkám i otcùm spadla s prsou mùra.
Alleluja, alleluja.
Tak ehnal andìl boí
a sílil mdlé. Buï stateèný a vìø.
Pøed osudem a pøed vìèností
je víra a stateènost nejvyí ctností.
Vem, kdo pevnì vìøí,
vdycky se v dálce spasné jitro eøí.
VLASTA POKORNÝ
U vody umí tesknì chorý topol
a katany se budí.
A pøijde jaro, léto veselé, o tobì pohovoøí pøátelé
a zazpívají.
Zahrada mládí tvého nevyèítá,
jen vzpomíná a mlèí.
Je miloval jsi, trpí. Velký pátek
sterými høeby protknul srdce matek,
vzdor iví v otcích.
Budi ti zemì lehká, mladý druhu,
spí pod slovanskou hroudou.
V karpatských sosnách vítr ná ti poví,
e u nás doma raí ivot nový,
e Èechy ijí.

RADOSTNÝ PODZIM
Kolikrát il jsem tebou, kolikrát
pochybované mládí
z tvých mlh a listù symbol chtìlo brát,
jen k smrti svádí!
V tvých pestrých závìjích, ó jeseni,
se brouzdávaly eny,
je melancholicky v mém rameni
ly zavìeny,
hrob nesly v srdci, na rtech tvoji chu,
pohøební rytmus v hlase.
A steskem bezejmenným mladá hruï
vdy vlnila se.
Dnes lhostejna mi barva kulis tvých
i cár babího léta,
vak z tvého tlení nový ivot dých,
podzime svìta.
Ne city prchavé a nálady
mdlých nedovìrných duí 
tam v hloubi v nové lidství základy
kladiva buí.
A vlhké mlhy napájejí zem,
v ní klíèí dobre sémì,
to vzejde tìdøe, bude vítìzem
v tobì i ve mnì,

nad jeho moøem slavné slunce vzplá,
skeptický politiku,
umlknou slova vánivá a zlá
pøed hymnem díkù.
Podzime svìta, veliký tvùj dech
èervánky hrùzné nítí.
Vak píseò dùvìry zní k tobì z Èech :
sladko je íti.

STOLETÝ KALENDÁØ
Vere pomíchané
VLASTNÍ
PODOBIZNA
Daleko v hlubokém lese
vyvìrá zpìvavý pramen.
Z tmy k svìtlu se rodí a tøese
podsvìtní píseò.
ivot mì køtil vodou ivou,
chu hlubin a temnot mi vdechl.
Mám v krvi píseò tu lstivou
i její rytmus.
Sen zástupù v srdci mi zpívá,
vesmírná touha v nìm bije.
A jen píseò tichá a zádumèivá
z mých slov zní k hvìzdám.
TÌDRÝ DEN 1924
Domove, nikdy nemluví
tak jako ve dnech, kdy jsme sami.
Tvùj hlas, to smutek je a tí,
a pod sluncem, a pod hvìzdami.
Mé srdce láskou choré je
i vzteklou nenávistí stùnì,
vak tebe vdycky pokreje
jen kvìty, je jsou tøpyt a vùnì.

Mám tebe z celé due rád
a bez tebe bych nemoh íti.
Vak tulák je mùj kamarád
a chudým patøí moje ití.
Se vemi vagabundy svìta
bych píti chtìl,
se vemi vagabundy svìta.
bych jíti chtìl,
se vemi vagabundy svìta
do nebeského království bych el.
Aix-en-Provence 24. XII 1924.
AIX-EN-PROVENCE
Tvé platany a kany se mnou jdou,
tvé chrámy smyslné i modré nebe,
zklenuté nad zvlnìnou zahradou
tichého kraje. Ve snách vidím tebe,
pokojné mìsto, s tebou iji znova
a eptám tobì milenecká slova.
um vody slyím, zpívá vodovod
a øeka plyne zasnìnì a tie.
Pøi kolébavce v kámen jatých vod
kdys umírala stará øímská øíe.
Vak tvoje zvony slavným hymnem bijí,
nic neslibují : zvoní, jsou a ijí.
Ráj na zemi si stvoøit znal tvùj lid
a Matka Boí je mu pøímluvkyní

a svatá církev spìchá posvìtit
radosti jeho na svìtì, hned nyní.
A bøeèan, vavøín, cypøi klidnì vìnèí
v ivota kruhu lidskou existenci.
Mne seveøana v chladném paláci
pøi krbu veèer dùvìrnì jsi høálo,
kdy poèet z dne jsem skládal. Na práci
jsem vynaloil hodin vìru málo,
jak tvoje cikády jsem il a lítal
a v zimním slunci tanèivì se kmital.
Buï sbohem, mìsto, je jsi dalo mír
utvané dui, tìlu dalo zdraví,
buï sbohem! Ve tvùj podveèerní vír
seveøan smutný pod platan se staví
a jeho oèi bloudí trochu stranou.
Nu díky, díky! A snad na shledanou.
SUR LE PONT
DAVIGNON . . .
Na avignonském mostì
se tanèí,
o avignonském mostì
se zpívá,
vak písnièka je krátká
i taneèek je krátký,
jen voda vìènì umí.
Na avignonském mostì
stál pape,

po avignonském mostì
ly vìky
a dneska se tu louèí
s Provencí èeský básník.
Jen voda vìènì umí.
Na avignonském mostì
 buï sbohem! 
na avignonském mostì
au revoir!
cypøie s olivami
kouzelné sladké zemì.
Jen voda vìènì umí.
Na avignonském mostì
dík tobì,
na avignonském mostì
zdráv stojím
a sním, jak tu kdys kráèel
král èeský Karel Ètvrtý.
Jen voda vìènì umí.
Na avignonském mostì
se tanèí, o avignonském mostì
se zpívá
jak na tom praském mostì.
Písnièka dlouhá, dlouhá.
A voda vìènì umí.
.

CÉLONY
Vidìl jsem Betlém :
jen temný cypøi hlídal starý dùm
obrostlý bøeèanem
a huòatý pes vrèel nad kolébkou u vrat,
v ní spalo dítì.
Lednové slunce,
vesele høálo, hraví motýli
se vzduchem kmitali
a první kvìty mandloní se rùovìly
na èerných stromech.
Ve vírech prachu
míjely divé automobily
na Marseille, Avignon,
sirény øvaly. Dítì spalo spánkem chudých
a spasitelù.
Královské dary
té dostat mohlo. Ale hloupý pes
zle zuby vycenil,
kdy velkolepé dámy daly zastaviti
a chtìly k nìmu.
Chudoba svatá
u v kolébce zná vlastní dùstojnost.
Vinice Provence,
vy víte, ty, nikoli nejmení, Célony,
mohlo bys mluvit.

VERE
Kam doli jste kdo? V záøi hvìzd
pod cizím nebem bloudili jsme spolu,
snílkové z jiných dob.
Vzpomínám. Støecha má mi drahá jest
jak rodná zemì,
je dává rytmus mému srdci.
Je na konci vech cest
buï domov, nemocnice, vìzení,
anebo hrob.
LÁSKA
Stesk jara zhoustl v letní ár
a voní jasmínem a vìnèí akátem
tvé skránì, Praho,
den za dnem kane, boí dar,
do ulic, jimi okouzleni jdem,
i na tvou øeku, Praho.
Bolestmi korunovaná,
kde vzalas úsmìvy a nìhu vìèných jar,
jimi dnes kvete?
Pøadena vìky snovaná
ti dala zlatohlav protkaný snem,
ten ivý je, ne vete.
Tvùj sen jsem s tebou snil.
I dovol dnes, bych vzpomínaje mrtvých,
kameny tvoje vdìènì políbil.

POZDRAV T. G. M.
V prosinci 1918
Vítìzi, který vjídí
do praských bran,
ehnej Ti svatý Václav
a Mistr Jan.
Èervenobílý prapor
jsi svìtem nes,
èervenobílý prapor
Ti vlaje dnes.
A miliony srdcí
bijí Ti vstøíc
a mui, eny, dìti
pøili Ti øíc:
Ná otèe, který vjídí
do praských bran,
ehnej Ti svatý Václav
a Mistr Jan.

NA UVÍTANOU
K 30.III.25
Kdybych byl chlapec, snìenky bych pøines
a první fialky, je rozvily se v skrytu
a øek bych : Vezmìte, ná pane presidente,
nesu Vám pozdrav jara.
Kdybych byl voják, pøipomnìl bych slávu
i psoty leení na Rusi, na západì
a snad by se mi hlas nejistì trochu tøásl,
kdy øek bych : Veliteli...
Ne voják zbranì nejdrobnìjí, péra,
co øíci Mistrovi, kdy zbraò má jenom zpívá?
Mu mlèí o srdci. Vak v naich oèích ètete
oddanost, vdìènost, lásku.
LEGENDA
Kameni hrobní, povol,
a zlíbám chladné èelo!
I moje první kvítí
by vìnèiti je chtìlo,
kameni hrobní, povol,
to srdce nezemøelo.
Hoch kozonoh si stíral
pítalou slzy s tváøí
a slunce u v nich hrálo
úsmìvnou jitøní záøí,
i otoèil se kámen 

bùh bohu stál v tváø tváøí.
Políbil Kristus chlapce
na kudrnatou hlavu,
vzal kvìty z jeho rukou
a stoupal v nebes slávu.
Hle, vstal jest této chvíle,
hoch hrál si na píalu.
Tak vìènì odvalujem
s boího hrobu kámen,
bùh na nebesa mizí
z objetí naich ramen
a nae nadìj èeká
na vìky vìkùv. Amen.
IMPROVIZACE
Mne léky moøili a dietou,
a poslal jsem je k èertu.
Dnes kvìty chci, je rudì vykvetou
a èíi, je lne ke rtu.
Granátem svítí víno èervené
a tanèivì v nìm zpívá,
naè srdce nemocné
si vzpomene, ivota píseò lstivá.
ílený tanec en a osudù
a mylenek a vání
a z tìch si nové kouzlo dobudu
a prudí rytmy básní.

Jako mé písni, dala èeská zem
slzy a krev a hlínu
francouzské révì pøesazené sem,
to mìlnickému vínu.
A granátový tøpyt v nich obou plá
a jiskøièkami lehá,
i domoviny chu a zatrpklá.
té Nerudova nìha.
Ty s víno rudé také miloval,
a vypadlo ti dláto,
tys platil krví, ty jsi vecko dal,
co tady mui svato.
Ve smutné chvíli tobì pøipíjím,
pøíteli Jene turso,
a ruka se mi tøese strachem zlým,
mùj drahý Jene turso.
30.IV.25

MÁJOVÁ POBONOST
Je u nás v Èechách jaro zelené
a kvìten, mìsíc tvùj, nade ve nejkrásnìjí,
Maria Panno.
Ne libanonské cedry studené
a upiaté, kvìt sám jsou sladké stromy zdejí
v zeleni plaché
a voní k chvále tvé a zpívají
od era jitøního a do noèního tmìní,
Maria Panno.
A stromù vrcholy se kývají,
kvìt s kvìtem líbá se v tajemném promìnìní,
noc dýe chladem.
Tvá sestra Venue jde mezi nás
a s námi modlí se tvé vìèné litanie,
Maria Panno.
Jen hvìzdy plát nech, vechna svìtla zhas,
nech milost preti, a se nám v srdce lije,
Maria Panno!
PØEDMÌSTÍ
I slunce je koda
pro bídné zanedbané pøedmìstí
i vloèkù snìhu,
je víøí v svìtle luceren.

Hnus, neøest a pína
má sladký domov na tom dládìní,
kde døíme zloèin
a dìti dorùstají v sbìø.
Sem, Jeíi Kriste,
s úsmìvem tichým kdybys zabloudil,
trnový vìnec
hloub zarazili by ti v skráò.
Sem, misionáøko,
sem kdybys pøila rovnost kázati
a lásku k lidem!
Beruko, dr se jiných niv.
I slunce je koda,
kdy nìkdy zapadne v ten vivý kout.
Veho je koda
krom bacilù msty v kanálech.

ZÁSTUPY
Kdy pøijde jaro
a na stromech je kvìt.,
my chudá paká
chcem odjakiva znovu dìlit svìt.
Jsme celé moøe,
jsme hmota a jsme sen
a slunce svítí
milostí boí i nám do oken.
Na slunce vyjdem,
kdy na stromech je kvìt.
My chudá paká
chcem odjakiva znovu dìlit svìt.
Ná sen je vìèný,
ná ivot vteøina.
A kadá matka
s ivotem novým sen ná poèíná.

PRVNÍHO MÁJE
Hle, prapory a hudby
a vojska, vojska, vojska nadìjí.
Jdou, spoleèný sen nad hlavami,
jsou ozdobeni kvìtinami
a v jejich tiché dumy
øvou dobøí pastýøi.
Zrak bloudí, hledá vùdce.
Není jich, jsou jen poøadatelé.
A spoleèný sen nad hlavami,
jdou ozdobeni kvìtinami,
jdou otcové a matkv
a dìti zdivené.
tolami vìkù proly
nadìje pyné trpìlivých mas.
A tvrdé nebe nad hlavami
a tvrdí zemi pod nohami,
tak vìènì chodit budem
mu s muem, ena s enou
i dìti zdivené.

LENIN
Ten den pøiel
tak jako vechny jiné.
Nezhaslo slunce, ale umøel èlovìk
a e byl velký, zem se zapotácela
jak lodièka,
kdy veslaø vyskoèí z ní na bøeh.
irou Rusí
smuteèní písnì zakvílely
neseny vìtrem po snìhových pláních,
smuteèní písnì rozhoupaly srdce milionù
a vichni chudí svìta,
i pokorní i mstiví, zaplakali.
Na soud boí
odeel Mikulá Lenin
v purpurném pláti z lidské krve,
se svatozáøí naivních èervánkù kol hlavy,
provázen modlitbami prostých srdcí
i slinou nenávisti.
Jdìte, svìdci.
alobci, jdìte, promluvte. Bùh èeká.
Krev prolil? Vradil? Ano. Ale vdechl víru
a vdechl ivot milionùm milionù
neteèných, tupých
a vrátil lidem radost poslouchati.
Zemi boí
dal tìm, krev jejich nejhojnìji pila
od èasù pyramid a faraonù.

Slyíte píseò cepù? To je vdìènost Ruska,
mluvící skromnì po muických humnech
a to je hymnus nad potøeným hladem.
Nic ne symbol,
ikona nová mezi ikonami vesnické chaty,
Mikulá Lenin veel v duevní øí ruskou
a do vìènosti bude svítit sloupem ohnivým
vem chudým svìta
i pokorným i mstivým.

VLÈÍ RODINA
Vlèata rostou, chtìjí jíst,
a chlebíèek jim krásnì odmìøují
velmoní chlebodárci.
V doupìti naem písnì zní
a èasem smích, kdy heraldická zvìø
korunních zemí vyje v dálce.
Nad Prahou v noci podzimní
baldachýn nebes lutým svìtlem záøí
v sen vlèkù pokojný.
Spí blaenì a v jitøní èas
se línì protáhnou a brousí drápy
a cení laèné zuby.
Vlk s vlèicí se usmívá
a nìkdy poèítá a nìkdy nepoèítá,
vak vdycky s vlèky zpívá.
Neb smích a zpìv a veselí
snad rádi nevidí,
vak dosud nezdanili
velmoní chlebodárci.

F. X. ALDOVI
Království boí na zemi jsi chtìl?
Táborskou obec? Chladných vìtrù um
odpovìï jasnou Tobì pøináel,
køik msty a zloby, výsmìch praotcùm,
øemesla zlaté dno se rozeznìlo
a pynì zvedlo se popluní èelo.
Básníku, tie, v tøpytu zimních hvìzd
spí èeská zemì. Mladé osení
pod snìhem èeká, bludnou spletí cest
jdou snové budoucnosti, jitønì zrosení,
jde víra, nadìje, a ta se stáèí
s pozdravem k Tobì, rozsévaèi.
Na podzim 1923.

LÉTO
umìjí lesy i vody
a svìtlo nad nimi zpívá.
Jedinou vteøinu jetì,
ty písni ivá!
Prostory, hloubky a výky
a hlasy neznámých dálek?
Kdyby se ozval hlas mìsta,
jak by tì zalek!
V té chladivé písni vody
zní líbezný doprovod lesù
a vechny trudy a aly
v ní smyju a støesu.

DOMA NA HØBITOVÌ
Dva hroby podle sebe
u zarùstají travou
a vesele z ní hledí
maceka lutá s tmavou.
Èas pøeklenul tu dálku,
je byla mezi námi,
zem pochovala hoøe
s tvrdými výèitkami,
zelená tráva bují
z popela otce, matky,
Syn ztracený se vrátil,
nad hroby stojí vratký.
A slunce svítí na vsi
a na zelená pole,
kde dìjství mého mládí
je rozestøeno v kole.
Ze zahrad dýchá kvìten
a touhy roztanèené
a dobrotivé nebe
se jako kdysi klene.
Kdybych smìl, boe, volit,
chtìl bych nést vechno znova.
I radosti i hoøkost
i nejkrutìjí slova.

A zas bych ublioval
jak kadý, kdo tu ije.
Neb v krutosti a lásce
ná ivot zavøený je.

ZÁTIÍ
Tvùj obraz mluví: Sedni k mému stolu,
chléb rozlom, nalej vína
a pij.
Sám nezùstane. Budete dva spolu,
tváø svìta s vámi bude stále jiná
i tá.
S ptaèími trilky pøihopkuje dítì
a kmotra starost sedne
k vám blí.
Chléb s vínem ztrpkne. Do pavouèí sítì
èas zapøede vám hlavy, ple vám zedne
i krev.
K studeným hvìzdám daleko je z chladu
zcizené jizby, erem.
zní pláè.
Na hlavu zklamanou, dí, chabé ruce kladu,
proè muèíme se mstivým podveèerem
my dva?
Tvùj obraz, mistøe, hovoøil tak ke mnì,
neb zlobné nitro mísí
v jas tmu.
A pøece chtìl bych pocelovat jemnì
tvé barvy, které zpívají a køísí
z mlh sen.

