Jaroslav Vrchlický:

OKNA V BOUØI

OKNA V BOUØI
Mnì líto oken, kdy se v bouøi tøesou.
Ty první cítí vìtru nárazy,
zvìst první hromù dunících k nám nesou,
v nich lehnou blesku první obrazy.
A po nich první slza mraèen stéká,
ne zhoustne v liják, první prka krup
v nì øinèí divnì ne se bouøe vzteká,
svùj hlásá jimi majestátní vstup.
Ve vìtru záchvaty i pausy znají,
v tmy hýkání jak zmírajících køeè,
noc bez konce, které jest zoøe bájí,
ve ivlù muky, pro nì chudá øeè.
Vak z rána zakalená, tupì civí
a bez výrazu nìmých do ulic,
kdy bouø u lehla svojim oøùm v høívy,
zøí v ero leskem mrtvých zøítelnic.
Tìm oknùm vere mé se podobáte,
vy první rovnì nitra kadý spor,
mé vichøice, mé blesky, hromy znáte,
mých roztøítìných tueb meteor.
A ptáte, chvìjete se v divé køeèi
pøi kadém nárazu té bouøe zlé,
jak obì, které na íji vrah kleèí,
a zápasíte marnì v síle mdlé.

A napsány pak  cizích lidí tlupì
v tváø leskem zøíte mrtvých zøítelnic,
tak s resignací, prázdnì tak a tupì,
jak okna zøí v bouøi do ulic.

AVE DOLOR!
Má pravdu, osude. Jsem posud køemen tuhý.
Jen více dolehni svým kolem, záøné duhy
a z nitra mého blesknou!
Jen více dr a boø, co ve mnì vìèné, pevné,
to odolá ti pøec a sotva v notì hnìvné
si alné písnì stesknou.
Ty vladaø jsi pán; já kámen v ití strouze.
Tys osa, kolo, voj  já tvoje pùda pouze,
ó vtiskni tam své stopy!
ár posud v hrudi mé døímá-li v hloubi ztajen,
svìt cizí, neznámý, jen posud nikdy zbájen,
a tryskne v svìtla snopy!
Co mohu ádat víc?  Jsem pouze kovadlinou,
vak ty jsi kladivem. Zøím tvoji ruku stinnou
a s tebou se pøec sázím;
chce víru v èlovìka? Chce práci mou a snahu?
Chce lásku, pøátelství? Chce smilování vláhu?
Ve pod tvùj perlík házím.
A nyní, kate, bu! Jak mùe, svaly napni.
Sem noci beze snù, sem dlouzí dnové trapní!
Sem ticho registrace!
Sem pochyb háïata, sem pomluv zmije laèné,
zde celé srdce mé, kdo chce, a si je naène;
s ním tuhá bude práce!
Neb jako Minerva kdys z Joviovy hlavy,

z mé celé bytosti, je lávy proud je havý,
mé dílo v zbroji vstává.
Buï zdráva, bolesti! Jen tebou silný titan
strop strhna Erebu, v tváø hvìzdám bouøí zmítán
dál pochodní svou mává.

NERVY.
Jak struny napjaté se stále tøesou
ty z mozku k dui telegrafní dráty.
Ná celý bol i resignaci nesou;
ná celý ivot, svadlý lupen svátý
se stromu kosmu jimi nesen pílí
kams k neznámému, tajemnému cíli.
A Osud, virtuos, je stále ladí
vdy vý a vý, a zní tak tence, nyvì,
jak noèní mùry let, kdy do kapradí
se veèer snáí na setmìlé nivì;
zda ví, co vydrí, zda ví, kdy puknou,
a v srdci v ráz ve bolesti se shlukou?
Ach, o to se ten tyran málo stará,
vdy najde nìco, èím je dále bodá
a tøetí v hlavì to, a oko hárá,
a èlovìk levnì pár dnù ití prodá
za krùpìj morfia, by ku závrati
moh na nich Satan sonatu svou hráti.
A nervy bolí  due klidu hledá,
a nervy bolí . . . Pod eunuchù bièi
dru otrokù tak neúpìla smìdá,
jí obelisk se v palný azur týèí.
A nervy bolí, a krev bolest støebá.
Proè?  Pro kus lauru nebo pro kus chleba.
O rozechvìlé struny naich duí,

moderních lidí inkvizaèní skøipce!
Nám v skráních, v srdcích jakýs kováø buí,
co v sloku taví se nám mozku dibce;
ta stkána umìle se zdobnì nese,
co pod ní nerv se odhalený tøese.
Jak rád tu sním o recích starovìku,
ji nazí hømìli na divokých koních,
v plam skákali neb rozvonìnou øeku!
Co nervy jim? Ach, nevìdìlo o nich
jak z bronzu lité tìlo athletovo.
Èin znali, váhání, váhání ne Hamletovo.
Jich matka Hygea, to velké zdraví,
je ztratili jsme o chléb v boji denním,
na prsech jejích lidských synù pravý
rod visel netknut èervem zkázy, snìním.
Krev s kamenného stírajíce mlatu
zisk boje znali jen, ne boje ztrátu.
Ty doby síly, doby zdraví kde jsou?
Ó nervy, zdroje moderní té hlízy,
ó slyí je, jak chví se a jak tøesou
pod neuprosným noem analysy,
co ivot jimi sdrán a nesen pílí
kams k neznámému, tajemnému cíli.

PODZIMNÍ MELODIE.
I.
Ji tady jeseò, z hnijícího listí
se nese silná, opojivá vùnì.
Ve chladných nocích se zas hvìzdy èistí,
má pavuèiny astra ve korunì
a v srdci touha, vìèná touha stùnì!
Jak sykot zmije pod nohou to svistí,
nerv kadý chví se roven vzpjaté strunì;
ó listí rváno vichrù nenávistí!
ó bledé páry splývající v lunì!
A v srdci touha, vìèná touha stùnì!
Ti obláèkové chladní jsou a èistí
je zhltí noc jak leknín vodní tùnì.
Zmar slídí kolem sup jak po koøisti.
Smrt sedí vítìzící na svém trùnì,
a v srdci touha, vìèná touha stùnì.
I I.
Ó hnijící a padající listí!
Fiólo srdce, kde jsou tvoje vùnì?
Teï ve slzách se jen tvá bolest èistí,
to perly triumfù tvých ve korunì!
Teï ví, proè vìèná touha v tobì stùnì.
Jsi klebem ranìno i nenávistí,
tvá láska rovna zmírající lunì,

Hór køídlo zvukem netopýøím svistí;
cos v dui chví se rovno puklé strunì.
teï ví, proè vìèná touha v tobì stùnì!

CHY !
Vím, zøídka e motýla písní
v svých rhytmù chytnu sí,
kol, skrání se mi dav jich tísní
a kadý volá: Chy!
Je mona? Jednou zkusíme to
na zdaø bùh v dùvìøe,
plá v dui mojí posud léto
a kvete v nádheøe.
Hle, právì tam zas jeden letí,
nu, za ním!  Pryè se mih,
tam smìje se mi v kvìtù zmìti
barvami køídel svých.
Tam jiný!  Toho jistì chytím,
kde svílí jitrocel;
a ji se za ním v bìhu øítím
a na prstech  jen pel!
To radìj pustím se v ty davy
záøících bìláskù 
Ó ne, dál víøíl kol mé hlavy
kams dívkám do vláskù.
Pst! V tom se opìt jeden míhá
na rudém jeteli
a zlatý køídel okraj zdvihá
sám èernì ztemnìlý.

Ten bude mùj!  Ó chyba zase,
ten rovnì neèeká,
jak duma v letního dne jase
jen tmí se z daleka.
A tak jsem utratil den, v stinných
jen prouhách has a bled,
hle, motýlù tu zástup jiných
se tie z vøesu zved.
Já za nimi se pustil hbitì
tam v alej, v náruè tmám,
a chytal rychle v svoje sítì,
a chytil jsem se sám.
Já chytil v konec dlouhé práce
 buïme si dùvìrní 
pochmurné pouze meditace,
jen mùry veèerní.
Do rosné klesl jsem tu trávy,
v dál hodil rhytmù sí 
Den vzplál, rej nový kol mé hlavy
jak v tanci: Chy nás, chy!

SMYTÉ OBRAZY
NOCLEH.
Na cestách se mi èasto stalo,
e kams v odlehlý zahnán kout
jsem pohodlí tam nael málo,
co v detì splýval hustý proud.
A v dusné jizbì krèmy malé
cizí tváøe morosní,
a v okna kapek rány stálé,
div nebýt z toho nervosní.
U kamen hluènì v karty hráli,
na prahu z nudy zíval pes,
tam v koutì se tak divnì smáli,
a s erem splýval v dui dìs.
Jak bude v noci, napadlo mi,
zda odtud vyjdu zítra jen?
A dé dál umìl mezi stromy
v komínì hýkal vìtru sten.
A bylo mi tak divnì, snivì,
sám sobì byl jsem cizí host,
sám sedìl jsem pøi patném pivì
a myslil na svou minulost.
A zvolna jizba prázdnila se,
já pomylení nemìl spat,

a v hospodského drsném hlase
jsem vycítil, e èas je vstát.
A skoro v bázni, s nedùvìrou
jsem stoupal starých po schodech
za slukou, dlouhou chodbou erou,
kol vlhko bylo na zdích vech.
Tu jakés dvéøe bez petlice;
jen kopnout, rozlétly se hned,
a vstoup jsem chudé do svìtnice,
kde prosté loe zrak mùj shléd.
A stále s nedùvìrou v dui
jsem uleh celý obleèen,
do jedné v noèní slouchal hlui
na kadý zvuk, na kadý sten;
Na kadé schodù zaskøípnutí,
kde hnul se brouk neb ustla my,
na kadé dveøí zavrznutí,
e rázem otevrou se ji.
Pak usnul jsem a pozdì k ránu 
a zbudil vesel se a zdráv,
zøel vzchodu zlatem tkanou bránu
a slyel dole skot a brav.
A vyel ven. Vzduch jasný, svìí,
co vèera bylo tajemné,
jak otevøená kniha leí

a vlídné bylo, pøíjemné.
Av krèmì tiché úsmìv vlídný,
a skorem ráj kol krajina,
zde ivot zdál se tichý, klidný,
dar nebes kadá hodina.
A v posled louèil jsem se v smutku
a vèera s dnekem rovnaje
a patøe v ití svár a pùtku
a svìího kol do kraje.
Sám dìl jsem k sobì: Ten strach vèera,
ty pøíery, ve sám jsi stkal,
jen vyèkat vdy, kdy nedùvìra
se ozve, vyèkat v trud i al!
Ba vyèkat v sled je veho tajem,
ve, jak se dává, pøijmout rád,
a ivot sám ti bude rájem
v tom, kdy mu musí s bohem dát.

STÍNY.
V té øíi, v které prostor a té èas
kams do neznámé hlubiny se zøítí,
kde pouze mlhovin mdlý plane jas,
jen dlouhou nivou asfodelù svítí;
Kde stíny tìch, co ili jedenkrát,
se zdvihnou, mihnou v matné mlhy smìsi
a zapadnou a zniknou, vír a chvat
jak divoký je dál rve v stínù lesy.
Tam potkali se dva, ti na zemi
let deset i víc jetì ili spolu,
li trny vìrnì jako rùemi
a øíkali si astní v zemském dolu.
Zde, kadá maska s tìlem zároveò
kde s due lidské padne bez pøetváøky,
kde pravda zvedne záønou pochodeò
nad vemi plesy lidskými i náøky:
Ti dva zde proti sobì stáli teï
ve prùsvitné z mlh, duchovité øíze;
jak by z nich kadý èekal odpovìï,
tak patøili v tváø zdiveni si cize.
Jak hledali by v minulosti cos,
èím zas by mohli spojit svoje due,
zde jako tam kdys ve spoleèný los,
a èekali a chvìli se v zlé tue.

Neb nièeho tu.  Celá øada let,
jde ili astni v svìtì vedle sebe,
v jich dui jeden nenechala sled,
ni pekla tmu a té ne záblesk nebe.
Ni srdcí tluk, ni jeden hlas,
ni jeden záchvìv ku svìtlu a k výi
teï strunou jejich nitra nezatøás.
Tak stáli proti sobì v mrtvé tii.
A znikli, zapadli, ten divný cit
jen sáh jim pøi tom duí do hlubiny:
Jak mohli léta takto v bludu ít,
tal cizí sobì, na zemi u stíny!

U HØBITOVNÍ ZDI.
Nad zídku høbitova se ukláním,
dvou svìtù jak by byla rozhraním,
pøed zídkou udupaný pait leí
a za ní vlhký, travnatý kout svìí.
Pøed zídkou ivot  za ní smrti sen.
Jak zázrakem tu pomìr obrácen,
zde pou pod ivých krokù ruchem kyne,
tam v mrtvých tii jaké loubí stinné!
I myslím, strom co na mne kvìty tøás,
to hrobu taj, e dýchá itím zas,
a jako z hrobu chlad tam stín a tráva:
tak z bolesti a ztrát nám úkoj vstává.
A cítím jak ten, kdo zná tíí pout,
jak v srdci drahý taký vlhký kout,
èím víc tam hrobù, víc tam kvìtù kývá,
vdy cos tam epce a vdy cos tam zpívá.

ZRCADLO.
Má due jest jak zrcadlo,
je od let na zdi visí,
kus ití do ní upadlo
v ní obrazy se mísí.
A zrovna jako v zrcadle
kde jsou vech dnes jen stopy?
Ve v tùò kams divnì zapadlé
se za práh vìdomí topí.
Byl by to divný karneval,
kdyby tak mohl ve skle
se zjevit svìt, jen kdys tam plál
v své celé kráse lesklé.
Co zrcadlo ve vidìlo
ta léta co na zdi visí,
za mnohé by se stydìlo
je líp, e bylo to kdysi,
Je líp, ze zhltlo ve zrcadlo,
e kams to v nepamì slétlo,
e v tùò do neznáma zapadlo,
a nevrátí se u v svìtlo.
Vak báj dí, v pùlnoc truchlivou
kdy sám zøí v plochu temnou,
e tváøe a zjevy zalé jdou
z tmy stínù konturou jemnou.

Rys dívèí tváøe koketné,
tu vìjíø, tam krajka, prs bílý,
jen reflexem sklo ve prolétne,
ne v staré nic se chýlí.
Tak z due vstávají postavy,
kdy svìtla denní ruch døímá,
jsou matny, bledy a mlhavy,
a kadá divnì tak jímá.
Ó líp je, aby dál spaly tam,
naè volat je v svit denní?
A pøece jdou . . . tu rovnì znám 
ten úsmìv  políbení!
Ta hrozí mi, pìs zatíná,
ta hledí apaticky,
ta ehnat chce  vak proklíná
ten celý ivot lidský.
Ó znám vás, znám! To divadlo
tak smutné a k smrti bývá . . .
V tom zory jas lehne v zrcadlo,
to prázdné zas na zdi se dívá 

OPUTÌNÉ DOLY.
Kdys tu  ovem dávno je to 
zlato bylo, praví kmet,
poèítaje mnohé léto
zpátky do minulých let.
Teï jen jako hroby rumy,
tady dùl, tam táhlý svah,
keø se chvìje, tráva umí
oputìných na drahách.
Hoch, který tu kozy pásá,
ob èas zvedne kamínek,
zdá se mu, to divná krása!
zaklet spí v nìm plamínek.
Proti slunci rudu zdvihá,
co to zdálo se mu jen?
Odhodí ji, radìj stíhá
motýla, jen vyplaen,
Celý èerný s lutým krajem
tam se houpá v bodláèí . . .
Jak bych prokletým el rájem,
jdu, a je mi ku pláèi.

ZMIZELÝ RÁJ.
Kdys v Apeninách kout jsem nael svìí
Co ár a nuda léta na vem leí,
tam zpíval ruèej, umìl keø i strom
a èaloun bøeètanu nes bílý lom.
Tam lítal pták, tam tìkal motýl zlatý,
tam v trávì zvedal se kvìt kropenatý,
chlad z pramene vál a katany táh
a habøím tøás a listím v osykách.
Po prané pouti, stále vý kde zvedá
se obraz Madonny jen, pod ním sedá
mdlý pifferaro, pasák bosonoh,
kde sotva kleè se køiví, nízký hloh,
Byl tento kout mi pravým pøekvapením
Jak v trávu pad jsem, klasù, stvolù chvìním
se opíjel, jak lokal stín a chlad!
a øek si: Èastìj sem pospíím rád!
Vak podivno! Za pár dnù v chvíli prázdné
jsem cestou dal se kolem stre srázné,
za kamenitým tokem Panaru
jsem kvapnì kráèel v slunce poáru.
Zde cesta vý!  Madonna tam!  Víc stranou!
Teï lískovím, pak onou stezkou sdranou
od jarních deù  tam ráj mùj spí skryt,
tam stín a chládek splývá na pait!

Vak darmo hledám  pøíkré tesy slézám,
kol vláèím se a kouta nenalézám,
tam ovem cos jak bøeètan zdobí tes,
vak øídký, svadlý, kde byl svìí les.
Tam jakés lískoví, tam habøí malé,
vak nízké dnes a divnì zakrsalé,
po zdroji vlhká stopa v hloí jen,
list lopuch, tøtiny klas je zapráen.
A skoro stejné vedro,  zdání klamné! 
zde sálá jako vedle v skalách na mne,
mám lehnout, nevím, sednout, snít a èíst?
Kam prchly chlad a svìest z tìchto míst?
Proè bylo to zde a dnes víc to není?
Kdo vinen? Hodina èi osvìtlení?
Èi dlouhá vedra, èi mùj vlastní klam,
jen poprv vidìl víc, ne vskutku tam?
Já nevím. Cítím jen, ten kout mi cizí
jen jako pøelud, a ten kadý zmizí . . .
A elest listù, který z hloubi znìl,
jak tichý smích mùj smutek provázel.

OCÚNKY.
Krajina v mhu se obláèí,
na loukách kvetou naháèi.
Ó smutné kvìty s leskem mdlým,
na list se nedostalo jim.
Na bledém stonku pouze kvìt
tak delikátní a tak bled.
Ach, kudy k nám se podzim bral,
tam pod nohou mu ten kvìt vstal.
Jak spadlá hvìzda pøeèistý
a jako zima bezlistý.
Ó labské kraje, vidím vás,
kdy skosen luh, kdy zmizel klas,
Jak v jitru chladnì sychravém,
ve vzduchu bledì mlhavém,
Kde slední paèkù mizel tlum,
jste lnuly k edým nebesùm.
Co v mlze møela ozvìna
a pouze kravka zpozdìná
Se pásla mezi olemi
a smutek táhnul po zemi,
Kde v rosné trávì s chumáèi
jen bledí kvetli naháèi!

PLAVBA.
Ó èas je proudné velké moøe
a hodiny jsou vlny v nìm,
èlun, ivot, v radost jako v hoøe,
a ty jsi plavec tich a nìm.
Tu usmívavì kyne vlna,
ta nese rùí svìích list,
a boských tajemství je plna
a plane jako amethyst.
Kol blaených ostrovù spìla,
kde oran dýchá, epce keø,
a polibky, co hudba znìla,
se myrt a laurù smála eø.
I vdychne: Vlno, mojí lodi
smìr tìstí vytouený dej!
A aspoò jednu rùi hodí
mi láska v tento vír a rej!
A jede dál, je vlna kalná
a do krve se skoro tmí,
a dole hloubka duní valná,
jak rány kladiv tam to hømí.
I prosí: Dále, vlno, dále
mne ku astnìjím bøehùm nes,
tam ke stromùm a ne k té skále,
kde písní tamburin zní ples!

A vlna jakby rozumìla,
tvou loïku stoèí v jasný proud,
nad tebou hvìzda zahoøela,
je svatveèer, je sladko plout.
Vak èím je sladèej, duch se chvìje,
u sladké báji nevìøí,
zøí v dálku pøec pln beznadìje,
kdy vlna v loïku udeøí.
A na rtech váznou vzdech i slova.
Ó vlny, vlny víøivé!
Ta, je plá nejvíc do rùova,
ta pohltí loï nejdøíve!

PÍSNÌ O STÌSTÍ
MELODIE.
Noc táhne nad krajem.
Jak ticho ve vùkolí!
Ztraceným nad rájem
se zamyslí jak sirá jabloò v poli.
Co platno?  Srdce bolí.
Hvìzd hraje záøe mdlá
a shasíná kdes v poli.
Co z listù starých vlá?
V nich levandule s resedou se drolí.
Co platno?  Srdce bolí.
Pojï, radìj pùjdem spat.
Ten ivot kmen je holý,
do mízy, do poupat
hnát pøísný osud víc mu nedovolí.
Co platno?  Srdce bolí.
Vak jedna vlídná tváø
v mé nejvìtí plá boly.
Pták v posled samotáø
skal smutný ohlas za druku si zvolí.
Co platno?  Srdce bolí.

MRTVÉ TÌSTÍ.
Mrtvé tìstí v srdci leí
jako mrtvý v hrobì,
dnové jdou a léta bìí . . .
tie leí,
a je vítr, a se snìí,
nepromluví k tobì.
A pøec ustaviènì k nìmu
mylenka se vrací,
pouze k nìmu!
K stromu bleskem sehnutému,
nech odøíká zvolna vemu,
lítají tak ptáci.
Mùe strom snad vzkøísit vesna.
Co jest jemu lékem?
Mrtvé. Kdo je zbudí ze sna?
ádná Vesna!
Ptáci, výèitek dru dìsná,
tkají s alným skøekem.
Mrtvé tìstí v srdci leí
jako mrtvý v hrobì,
pøes ty hroby vìtry bìí . . .
tie leí,
nese, a jas, a se snìí,
mrtvolu vdy v sobì.

STARÁ PÍSEÒ.
Chytalo dítì paprslek,
ten po ruèkách se jemu smek,
dál tkal své ztaté sítì
a vyhledal si starou zeï,
tam v kvìty pad a travin zmì 
Ó dítì, bláhové dítì!
Chytalo dítì libelu;
ta na veliký kvìt z úbìlu
jak spona klesla hbitì;
tam plála, dítì za ní krok . . .
a hlubá tùò, vln chladných tok . . .
Ó dítì, bláhové dítì!
Tak zpívám si, co v hruï i skráò
se zvolna snují, smrti v daò,
babího léta nítì,
u ztracených si zpívám cest:
Jen z dálky ivot krásný jest!
Ó dítì, bláhové dítì!

VÙNÌ V SRDCI.
Mnì zbylo z doby tìstí v srdci trochu vùnì,
a dokud poslední se atom její nevytratí,
já iju, nech si tøeba píseò èasem stùnì
Tak jeden zpozdìný kvìt v jeseò na souvrati
o jaru vypráví i léta o nádheøe,
nech celý satý lán spí v øíjnových mlh eøe.
Tak slední rùný svit ledovce nachem zlatí,
co dole v temnou noc splývají stromy a keøe,
a chodci zpozdìnému co páry cestu halí,
e nerozezná sráz a døímající vedle tùnì.
Mnì zbylo z doby tìstí v srdci trochu vùnì.

DUMKA.
Kdy v srdci vecko mrtvé jest,
ni luny svit, ni záøe hvìzd
tam nemá vjezd,
ach, k èemu potom íti!
Kdy ve, co zráti chce a kvést,
jest høbitovní jen kvítí!
Co lepí? Skonèiti ve v ráz
a zdusit v srdci tajný hlas,
jen zas a zas
tì nutí znovu íti?
Èi vplétat v sedivìlý vlas
jen høbitovní si kvítí?
Já nevím. iju tupì dál.
Co radost mi a co je al?
Já chtìl, já plál
buï co buï jenom íti.
Teï v posled rád jsem s díkem vzal
hrst høbitovního kvítí!

V PODZIMNÍCH MLHÁCH.
Zas podzimní mlhy halí
kraj v závoj feerický,
a vecko tak v dáli je, v dáli 
Ach, mlha osud je lidský.
V té mlze taj divný se spøádá,
v ní kouzlo a pùvab se kryje,
cos za ní due vdy hádá 
Ten taj, to poesie!
V nesmìrnost rostou tu stránì
a øeka zdá moøem se býti 
Vem klidnì z osudu dlanì
ty mlhy v jeseni ití.
Co v svìtle ve tváø ti bije,
to prosa dui je laèné,
snad veho poesie
a v mlhách smrti nám zaène.

SMUTNÝ VEÈER
Mùj Boe, jak smutný to veèer!
Cos rudì hoøí v oblacích!
A v mraèen tøíti to plane a blýtí,
a k slzám hne to ve zracích.
A studený vítr jak fièí
pøes divnì rozjetou zem,
ten vítr cos hledá a hledá a hledá . . .
snad azyl v srdci mém,
Kde v klidu by spoèinul v noci.
A fièí, poli jej dál,
vdy sám bych, kdybych jen mohl,
tak z hluboka spal, spal, spal!
A dál si fièí a hýká!
Své kadý tu musí u nést,
a prázdnotì té on si zvyká
v ladách i v ulicích mìst.
V sled ulehne on pøece znaven,
snad sjede k dnu moøe kdes,
pak smutný ten truchlivý veèer
se zmìní v ticho a ples.
Jak nebylo nikdy by sporu,
ni boje a vání zlých ruch,
jak zas, jak v první den shody,
by zemi políbil bùh.

Vak dál budu já slye
ten vìtru ostrý smích,
a dívat se, jak smutnì veèer
cos hasne v oblacích . . .
VÍTR.
Vítr v noci tká a skuèí,
jako elma poranìná
úpí, nyje, vyje, hluèí.
Z hloubi jako lesy huèí,
jako na øetìze fena
vítr nocí tká a skuèí.
Jako býk na jatkách buèí,
jako mroucí dítì sténá,
úpí, nyje, vyje, hluèí.
Jako zoufalec, jej muèí
tisíc bolù beze jména,
vítr noc tká a skuèí.
Léhá v dvéøe, chodbou kòuèí,
v okna tluèe uzavøená,
úpí, nyje, vyje, hluèí.
Komíny se vine, bzuèí
v krby útokem se ena,
vítr nocí tká a skuèí.

Trhá títy jízdou ruèí,
mrakù hou jím roztøepena,
v nich on nyje, vyje, hluèí.
O své illuse kdo chudí,
ptá se, jaká ití cena!
Vítr nocí tká a skuèí.
Tisíc pøíerných snù puèí
v nebi, je divì rozhavena,
co tak nyje, vyje, hluèí.
Tìko zapomnít se uèí . . .
Sláva, láska, dým a pìna!
Vítr nocí tká a skuèí.
Padl bych mu do náruèí
jak list, jako vlny pìna,
kdy tak nyje, vyje, hluèí.
V honbì hømí to stále prudí,
kosmu due uvìznìna
v prostor snad to tká a skuèí,
úpí, nyje, vyje, hluèí!
**
*
Ne, Boe, více tìstí!
Jen klid, jen klid, jen klid!
eleznou rozbils pìstí,

co mohlo plát a kvésti,
mou mylenku i cit.
Já více nechci tìstí,
jen klid! jen klid! jen klid!
V BEZESNÉ NOCI.
To známá je rada pøes: Na jednu mysliti vìc,
kdy nelze v noci spáti;
na jeden patøiti bod, na strop nebo pelesti hrot
a do sta poèítati.
Jak dítì dìlám to zas, vak línì vleèe se èas
a nechce v cval se dáti;
v bod jeden upøen je zrak.  V mùj ivot,
ztracený tak,
mír u se nenavrátí.
Zas do sta poèítám té, stá zrada, stý klam, stá le,
nic platno, nelze spáti . . .
A zítra, den fádní zas, té zrada, tá fale v tý èas
ó ty se jistì vrátí!

PÍSEÒ O LIDSKÉ TOUZE.
Je bezdná jako moøe touha
a palná jako pou je dlouhá
a perla  její vyplnìní,
to na oase sladké snìní.
Ó chodèe v pouti plné ehu,
ó plavèe moøem beze bøehu,
ty srdce, mroucí pro své nebe,
ó jak mi líto, líto tebe!
Je v pouti hrobù statisíce
a v moøi hrobù jetì více,
teï abys aspoò bylo ptákem,
èi plynoucím, ve výi mrakem.
Vak marno!  Jsi jen srdce bìdné,
na které kadý kámen zvedne,
a moøe dìsné a pou dlouhá
a nekoneèná tvoje touha!

ZIMNÍ HVÌZDY.
V tìch zimních nocích jinak hvìzdy svítí
ne v létì, vzduch kdy tìký vùnìmi,
tak vysoko, tak vzdálenì se tøpytí,
tak mrazivì, tak cize nad zemí.
Ach, milencù k nim vlídný pomìr milý,
kdy hrály jiskrami skrz lupení
do loubí jasmínových
v sladké chvíli!
Teï v závìj zøí a vlhké kamení.
Teï jedinì na slzy vzpomínají,
je mrznou chudým v hladu na tváøi.
Po vìcích, a se svìty ztroskotají,
v tváø prázdné zemi takto zazáøí.

NALADÌNÍ.
Je teskno, teskno, teskno v dui,
pøed katastrofou jak by stála,
kdos za dveømi jest, jde, v nì buí 
Ach, proè ta tíseò neustálá?
Ne, byl to klam, je ticho vady.
Co jen se to z tìch koutù noøí?
Kdos proel jizbou, vím, stál tady.
Proè jen tak divnì lampa hoøí?
Jak tichý, vzdálený pláè kdesi,
teï blií, blií ticho ruí . . .
teï jakby zahuèely lesy 
Jak teskno, teskno, teskno v dui!

ADAGIO V JESENI.
S listím svadlým tie dolù,
s posledního motýla
mdlým u letem z due v bolu
skaò má písni unylá!
Jako listí lehá k zemi,
motýl mizí beze stop,
tie v mlhu splyò, v kraj nìmý . . .
zapadni tam v jeden hrob!
KAM ?
Obláèky jarní lehké jak dým
se houpají;
vlatovky s písní, co pak já vím,
Kam vzdìchy a tuby, kam sloka a rým 
Dál ku ráji!
Bezedné modro, propast a tùnì,
bez bøehù moøe, po vaem lùnì
má due stùnì.
Bubliny z vody, porod a zmar,
kam klesají?
Paprsky slunce, úsmìv a ár,
kam padají?
Ptáèkové koøist jsou v luòákù spár 
a zpívají.

Nesmìrná noc se mlèením pásá,
s práníkù hvìzd svùj zlatý pel støásá 
Má due jásá!
SLOKY.
Ó jak jsme moudøí! Honíme jen stíny
a léta muèíme se pro vteøiny
a léta propláèem ve dlouhém trudu
a jako dítì eptneme si znova
ta stokrát stará a zas stokrát nová,
ta mystická a èarodìjná slova:
Já jetì astìn budu!
V tom, co nám jetì silou oko záøí,
na skránì sahá edinou nám stáøí,
tu procítáme ze dlouhého bludu;
vak v tom co rakev stínem svým ve schová,
slyíme z dna jejího zníti znova
ta mystická a èarodìjná slova:
Já jetì astìn budu!

Z LÁSKY A O LÁSCE
ZA TROCHU LÁSKY . . .
Za trochu lásky el bych svìta kraj,
el s hlavou odkrytou a el bych bosý,
el v ledu  ale v dui vìèný máj,
el vichøicí  vak slyel zpívat kosy,
el poutí  a mìl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky el bych svìta kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveøí a prosí.
STARÁ PÍSEÒ O LÁSCE.
Láska, komediant starý.
kal se pøestrojovat umí,
staré city, staré áry
halíc v úsmìv a zas v dumy.
Jednou podá ruky pièku,
jindy celá v náruè letí,
teï se stají v pantoflíèku,
pak za òadry v stuek zmìti.
Jednou blouzní s troubadoury,
s Wertherem zas v taji vzdychá,
pak se halí v mraèen chmury,
hrdlièkou se smìje zticha.
V antické dnes kráèí øíze,

v umìní se skryje celá,
v lesku poupat, v listí míze,
jakby sama nevìdìla.
Dnes je vzlyk a horování,
jed s tragické dýky hrotem,
zítra ert a lakování
Columbiny s Pierrotem.
Vdy vak tá, a za vìjíøi
tìkavý flirt novomodní,
srdce v illusi jen hýøí
nevìdouc, e propast pod ní.
Sladký její úsmìv prvý
Mefistem se zrádnì klebí, . . .
hleï vak v hloub  tam srdce v krvi
a v nìm tisíceré høeby.
BALLADA O LÁSCE.
Jako poutník spíná ruce obì
k Madonnì, já chci se modlit k tobì,
Ty má Lásko s vìènou slzou v oku
a s tím tisícerým meèem v boku,
Ty má lásko, pod køí mojí muky
je jsi pøila jísti z mojí ruky,

Pouze kapky chladné krve sedlé,
ty má Lásko, je jsi stála vedle,
Jako Matka stála vedle Syna,
kdy chtìl smrtí smíøit Hospodina.
Tys tam stála na Golgatì alù
sebe mìníc bolestí svou v skálu.
A já bídník, já byl zlý a krutý,
místo rùe list ti hodil lutý.
A jak Syn èlovìka  smutné vìno! 
tvrdì øek jsem: Co ti po tom, eno?

POVZDECH.
Ach ruce, ubohé ruce!
V noc prázdnou zvedáte se v muce
a kol jen stíny, stíny objímáte,
a samy klesáte a umdléváte . . .
Ach oèi, znavené oèi!
Jste uhly, z nich slední ár skoèí.
Darmo se oèi mé namáháte,
s tou, pro ni pláte, se neshledáte!
Je dobøe, kdy v slzách shasínáte,
vy oèi, ubohé oèi!

APOSTROFA.
Ó lásko, èasto na tvé dvéøe
jsem klepal, poutník zbloudilý,
kterému v bázni, v nedùvìøe
se slzy v oèi loudily.
A dlouho ty jsi byla hlucha
v svém démantovém paláci;
já ztratil vecku sílu ducha,
a ruka od ran krvácí.
Ji chtìl jsem smutnì zahanbený
jít nazpìt, vzdán ji osudu,
jak Samson zloupen rukou eny
o ktice krásných pøeludù.
Ji chtìl jsem v tupé resignaci
tvé zdání za tvou pravdu mít
a v jednotvárné vední práci
se jak slepý krt pohrobit.
Zda otevøelas nyní?  Skoro
se chvìju pøed tvou velebou.
Jsi nesmírná tak, lidstva zoro,
a já jsem èervem pøed tebou.
I cítím, e by lépe bylo
stát u dveøí a klepat dál,
zøít z dálky záøící tvé dílo 
neb chvím se  o svùj ideal.

HERBÁØ.
V herbáø nalepené kvítí
matným pouze leskem svítí.
Bez vùnì a beze ávy,
jen co bylo, oku praví.
Obraznost mù kvítí zase
vykouzliti v celé kráse,
Vecky barvy, vecku vùni,
vecken lesk, v nìm na výsluní
Jako druhdy v skutku ilo.
Otázka: Zda v skutku bylo?
Bylo  teï je v práchnivìní;
skoro vak tu rozdíl není.
V posled obé v tvé je dui;
zøela døív, teï pouze tuí.
A jak v herbáøi je s kvítím,
tak je také s celým itím.
Bylo vskutku, jest jen v snìní 
i zde rozdíl velký není.
Jen kdy byla láska v ití,
pak u pro vdy stejnì svítí.

VESNA A LÁSKA.
Nejlépe myslí se na zlatou vesnu,
kdy hodnì se a hustì snìí;
kdykoliv o lásce v mylenky klesnu,
tu jistì srdce, to srdce
za láskou ebrotou bìí.
Kdy tady jaro jest, nevíme o nìm
pro kvítí, úsmìvy, zpìvy;
èas v lásce utíká splaeným konìm . . .
tu jistì srdce, to srdce,
tìstím e spíjí se  neví.
Potom vak zdiveno, vecko kdy mine,
kvìt pøírody i kvítí ducha,
v podivném sousvìtlí vecko kdy hyne:
tu cítí srdce, to srdce,
nejsladí byla jen  tucha.
Nikoli vesny ty jásavé hody,
ani ten smyslù vech zmatek:
pouze ta tucha, ten sen plný shody,
to ticho, ó srdce,
byly jen pravý tvùj svátek!

IMPROMPTU.
Moh utrhnout jsem smavý kvìt,
v èas ruku vak jsem vztáhnul zpìt
a ptal se: Proè a k èemu?
A dýchá, voní sám tu dál,
já il u dost a miloval;
èas výhost dáti vemu.
Moh utrhnout jsem  ano, moh . . .
Zda byl to døín anebo hloh?
Já vím jen, sladce dýchal . . .
Vak zdálo se mi, jak jdu dál,
e v keøích, stromech, v eru skal
kdos za mnou vzdychal, vzdychal . . .
ach, tak bolestnì vzdychal!

PÍSEÒ NEASTNÝCH MILENCÙ
Kdo mùe øíci: Láska je zlem?
Je blaho i tenkrát, kdy raní.
My s korunou z hloí na èele jdem,
vak s úsmìvem
zpìt zøíme jen za ní a za ní!
Na nohách krev a na èele krev,
vak v duích kvìt edenských fijal,
jas v oèích a na rtu mystický zpìv
a kadá z cév
dýchá zpìt, od ní co pøijal.
Kdo mùe øíci: Láska je zlem?
Ten pravou moc její nezná;
dál drahou mléènou na vzdory vem
s písní my jdem.
Smrt sama noc je nám hvìzdná!

SLOKY.
Rtù pohár mìkký, temnì krvavý,
pln sladkých nìh a palné, dlouhé touhy,
stál v snìní mém u skoro u hlavy,
já vidìl za ním dlouhé krve prouhy;
ó k nìmu svoje ústa pøiblíiti,
ó z nìho píti
buï zatracení své anebo ití,
to jedno, jen jej mít a tisknout k sobì
pln sladké únavy.
Rtù pohár . . . Due jistì  já ji zøel 
se chvìla vákou jeho na pokraji.
Proè splaila se? Motýl odletìl,
a lásky celá idyla jest bájí.
Rtù pohár temnì krvavý jen svítí,
vak chvím se píti,
zpìt dui volám . . . Darmo! Vidím tmíti
se kolem svìt, na vlastním stojím hrobì,
a v dui mráz a el.

ZJEVENÍ.
V mou dui slétla mystická a bílá,
ne andìl zcela a ne ena té;
jí z prstù fosforná se záøe lila, 
sled její v mojí písni nalezne.
A stále k mému nachýlena loi
jak pøelud, vidìní a jako dým,
cos válo s rtù jí tak vìèný soud boí 
tím temným vzdechem zní mùj posud rým.
A kdy jsem její plné prsy hledal,
tam zøel jsem svadlé kvìty leknínu,
mnì bylo, jak bych hostii k rtùm zvedal,
a v citu tom, vím, jistì zahynu.

OLIVOVÝ KVÌT
Kdys v knize verù luèe plné,
kde svadlé srdce lká a kyne,
jsem nael snítku olivy;
list støíbrný, kvìt bledì lutý,
na první pohled nedotknutý,
a obé tie práchniví.
Zda v svìtì bídy, luèe, høíchu
tak netají se sám a v tichu
kvìt svaté èisté lásky skryt?
Svìt brutálnì jde kol a raní,
kvìt dále epce: Poehnání!
o vlídnost prosí, o soucit.
A také snad  mylenko bolná! 
jak olivy kvìt láska zvolna
u práchniví, se rozpadá;
vrou sloky ití hoøkou luèí
a v srdcích resignace puèí,
kol zla i smutku nadvláda.
Buï jak buï!  Kvìt zde jetì dýchá,
sny blaha vypravuje zticha
dech jeho sladce truchlivý . . .
Jak básnì trpkost ono kvítí
tak zmírni hoøké sloky ití,
nám lásko, kvìte olivy!

IVOT VTEØINY.
Já neøek: Pohleï v oèi mé jen jednou!
Vak musila to cítit mnohem líp;
dost na tom, hruï e resignací jednou
jí projel náhle teplý slunce íp.
Já neøek: Dej mi k rozlouèení ruku,
a sama dala mi ji mlèící,
a ruka ta se chvìla ve souzvuku
s mou palèivou ta chladem vradící.
A konec vemu. Léta prola dlouhá,
já zapomnìl, jak, nevím dobøe sám,
vak v nocích bezesných, kdy rve mne touha,
se Sfingy, minulosti, vdycky ptám:
Proè uhasla má vecka tajná pøání?
Proè podala mi ruku? Její led
proè roztál tenkrát, proè a k hrdé skráni
jí purpurový motýl s tváøí vzlét?
Proè? Byl to soucit se mnou s uboákem,
èi vední fraky akt jen poslední?
Èi tìstí záblesk, jen se mihnul ptákem?
Co nutilo ji: Jen se ohlédni!?
A cítím, toté bylo to, co síly
mi posud v dlouhém dává zápase,
v té vteøinì jsme jeden ivot ili,
a proto její ruka chvìla se . . .

EPITAF SOBÌ.
To zùstane u mojí pýchou,
e miloval jsem, to jsem il;
v ples zvlnil mnohou dui tichou
a mnoho srdcí podmanil.
Vím, hlubá tùò se sotva zvíøí,
a padnu tam a ztonu v tmách.
Zøí vìtrem pampeliky pýøí,
a pøec kdys plála na lukách!
HOVOR DUÍ.
Jak jasní a tmí se èela hor,
jak pøes mìsíc mraky jdou tie!
V tom pøes èasy a pøes prostor
se nese duí rozhovor,
kdos mluví vdycky a dýe!
Ó není noc tak mrtvá, jak jest!
Je ivot v pláni i v lese!
A pod mraèny i pod záøí hvìzd
hlas tajný padá do lidských cest
a dále a dále se nese.
To vzdechy jsou tìch, kdo v samotì
po lásce se svíjí a touí,
kdo v prázdném a nudném ivotì
a v denní a vední klopotì

za jinou duí v dál touí.
Kdy ztichne denní námahy ruch,
kdy zdánlivì vecko u døímá,
jich teprve vzepne se plamenný duch,
pln touhy po polibcích, pln sladkých tuch
do prázdna, do prostoru høímá!
Tu rtové se chvìjí a ruce pnou:
Jen k tobì! Jen k tobì! Jen k tobì!
Tu údy se tøesou a skránì hnou,
a titan je dìckem najednou,
div neumírá v mdlobì.
A vzdechy a touhy a pøání a sny,
to vecko v ten prostor letí!
Ty chvíle jsou ivota pravdivé dny,
tu ije ten ivot bezmezný,
tu mùe tvoøit a pìti!
Zde ty  tam ona, a k mìsíci
jdou vae touhy a pøání;
on pouze v tu mrakù smìsici
se chýlí smutný a truchlící
a svítí na vai skráni.
Na tvoji a na její  to je dost!
Vak zdali o tom té víme?
Ó jediný paprsk jen v budoucnost!
Je mléèná dráha ten jediný most
v øí lásky, o které sníme.

A due, ty due tak hovoøí
pøes prostor a dálku a èasy.
Hømí vlaky a lodi jdou na moøi
a z noci den nítí se ku zoøi
a svìt je pln divù a krásy!
A láskou kdo trpí a umírá,
ten jedinì skuteènì ije;
on orel do slunce nazírá,
on slepne, vak oèí nesvírá,
a v smrti perutí bije!

SMUTNÁ MOUDROST
V DNECH ERÝCH.
V dnech erých, kdy se ve ti v mlhu halí,
i slunce, láska, mìsíc, vlídná pøízeò,
kdy pøístav cílù tvých se zdá víc v dáli
a vìtí cítí vlastní mdloby trýzeò,
V dnech erých neobviòuj nikdy jiných,
spí v srdce vlastní zapus kotvu soudu;
i jiní jak ty nejdou v cestách stinných,
i jiní jak ty vdy jdou proti proudu.
Tá hoøkost jim té na jazyku sedí,
z té jedné pijí odøíkání studny,
je tyté otázky rvou, odpovìdi
k nim nadìje ti nedá paprsk bludný.
Nech po tobì kdys hodili svùj kámen,
jste, nevìdouce, bratry v utrpení;
vás oba skojiti mù jeden pramen
svit jeden vyzlatit mù vae snìní.
Dnes moná, tý je uráky hrot bodá,
dnes øekli by to  nelze to vak øíci;
i Jidá trpí, vìø, kdy mistra prodá,
zlí lidé nejvìtí jsou neastníci.
Kdy pøetéká èí radosti a plesu,
je snadno dìlati si nepøítele,

tu hrdì myslí: i to klidnì snesu,
vak pozdìj pálí kadá slina v èele.
A pozdìj bodá kadý trn tvou nohu:
To v erých dnech, kdy ve se v mlhu halí,
na jiných mysli trud, svùj poruè Bohu,
a pozná brzy, jak tvùj trud je malý.
POUTNÍK.
On vyel z rána. Hvìzdy sotva bledly,
z dna údolí se první páry zvedly
a rosa jetì svìí v trávì hrála.
Jak samet nádech noci nesla skála,
kde netøesk smál se. On byl síly plný,
chtìl hory pøejít a chtìl brázdit vlny,
moh zmoci ve, hlad s ízní doved snésti
a málo ptal se, jestli na rozcestí
sloup kynul v pravou nebo v levou stranu.
Dìl k sobì: Kráèím, vìøím, doufám, planu.
Chci dojít k cíli a jdu k nìmu z dáli!
Ne doøek, cítil, jak to slunce pálí,
a cítil na své tváøi potu znoje.
A nikde chatrèe a nikde zdroje.
I pravil k sobì: Tøeba èekat jetì,
ne nadìje se, pøijde sprcha detì,
a mezi stromy kdes skryta, tobì
se zjeví chata v podveèerní dobì.

A el zas dál a slunce pøes poledne
se pøehouplo, kraj, který oko shlédne,
byl dlouhý, pustý, prázdný, osamìlý.
Kdes na západu se jen mraky tmìly
jak podivných mìst meèety a bánì.
On musí k nim pøes nekoneèné plánì . . .
snad pøece dojde . . . Dnes ne, sotva zítra.
A zatím lehá slunce zlatá mitra
kams v písek poutì, kdesi akal zavyl.
Teï poslední u nadìje se zbavil,
kol rozhled se . . . jak démant nebe bylo,
zkad tisíc paprskù se svìtlých lilo,
tak tøpytných, kdo vládnou, nezná jich, vak tuí.
Leh klidnì na rtech s povzdechem: Co mohu?
a poruèil se noci, tmám a Bohu!

SLOKY.
Zøím posud s plachou bázní v ona léta,
je pøijdou jsitì, kdy mé due strom
stát bude holý, co ve kolem zkvétá,
ach, zøím tam v bázni, chvím se v citu tom!
Ó sladký sen, umøíti na rtu s písní,
jak pøi chorálu vlastním Sofokles,
mít písní v kadý máj, co kvìtù tísní

se na vìtvích, co v klínì má jich les!
A pøece jednou i má píseò ztichne,
a budu jako prázdný zlatodol;
kdys bylo zlato tam, kdo kol jde, vzdychne,
teï travou se tam nezachvìje stvol.
Pták v letu sotva tikne nad tím lomem
a zaboèí dál, kamsi v zkvìtlý hloh,
dol k vìtrùm hluch, ni nepromluví s hromem,
jen zrytá pùda kol a tìrku stoh.
Jen bludný cikán oheò vznítí v klestí,
v tom odlehlém a pustém výmolu,
kde kvetl strom, kde pøebývalo tìstí,
pták pìl a milenci li pospolu.
A pøec i potom skála zachvìje se,
a zazvuèí jak Memnon v zátií;
vak slední vzdech ten zapadne kdes v lese.
Kdo pùjde kol a kdo jej uslyí?
A pùjde-li, on zrychlí krok svùj v bázni
a domù pospíí pln hoøkých tuch.
Co na tom? Píseò v prázdnu nejlíp zazní
a v prázdných chrámech bývá nejspí Bùh!

PØED JESENÍ
Já té mìl svoji vesnu
a za tu vdìèný jsem,
ta, kdykoli v snu klesnu,
mým táhne kadým snem.
A budu jeseò míti
a zamyslím se tich,
co kadý bude bíti
do vìtví proøídlých.
A uslyím smích znìti:
Je pravda, ten e kvet?
Vdy na uvadlé snìti
jen lutých listù sled.
I zalkám v eré nebe:
V své moci blesk mít jen
a zhroutit rázem sebe
od vrchu po koøen!

SLADKÉ A HOØKÉ CHVÍLE.
Sladké chvíle  lístky rùe,
hoøké chvále  lístky blínu!
Co dát musí jen a mùe,
osud sype nám do klínu.
Ony první vìtøík svìí
rozene v ráz høíèkou snadnou,
tyto tìce v srdci leí,
hluboce tam ke dnu padnou.
Ony první zapomenem,
tak jsme málo spravedliví;
tìmto hrobku v srdci sklenem,
kde je vìèná slza iví.
Hoøké jsou, vak sladké byly.
Nae moudrost v tom je celá,
jak v plá jsme se v hoøké skryli,
co dru sladkých  odletìla.
Sváit obé s myslí klidnou
se jen zøídka starcùm zdaøí,
tu vak sladké chvíle vlídnou
konejivou vzplanou záøí.
Takto slunce po západu
po stráni a pláni, v lese
v svìtla jasném vodopádu
rùová záø rozleje se.

Z chvilek sladkých tak se øine,
v kterých celé slunce plálo,
nech celý den v mraku plyne,
nech i slunce bylo málo.
Slabý lesk jich v posled staèí
vyzlatiti vecko v stínu:
Proto rychle  nebo noc kvaèí 
vyber lístky rùní z blínu!
ÈÍM DÁLE DO LET.
Èím dále do let, tím víc hoøknou dny
jak v èíi pelynìk, kdy jde to ke dnu
a hoøkost z ivota v tvé stoupá sny,
ve v mlze tratí se a neprùhlednu.
Je udýchána Nadìj belhavá,
mdlá stálým bìhem zùstává u vzadu,
jen Povinnost bdí u cest ilhavá
o Nutnosti hùl opírajíc bradu.
A Touhy krákají jak havrani,
hoï rychle jim cár srdce, pokud jde to!
al nehne tebou, kleb tì neraní,
a nudnì za zimou jde nové léto.
Ve pøi starém. Ve bídné vèera, dnes,
ty loutka ije v jiných loutek davu,
èím druhdy vzletìla, tím jsi nyní kles . . .

Sle v bezdno tie v jiných kapek splavu.
Vdy vickni zde, ji na rtech hnìv neb smích
kol nadením a frasemi se spíjí,
jsou stejnì bìdní, v poutech jak ty zlých,
jen líp ne ty svou hrají komedii.

TEMPORA MUTANTUR.
I.
Kdys o lásku jsem Boha prosil,
kadému padal do náruèe;
v les nadarmo jsem døíví nosil,
teï prosím jen o krùpìj luèe.
Neb s láskou  dím to mezi náma 
je hotov brzy èlovìk v ití,
ta dáma mnoho chce a klamá,
to ambra, která nenasytí.
A srdce hladovo je stále,
v nìm touhy plamen vìènì havý,
a ivot valèík v karnevale
a pouze luè  ta dobøe tráví.
To prosím, pane na výsosti,
bych na tvém slavném hodokvasu
moh strávit maso jako kosti
a nemusil se báti èasu,

Jen, ladný pes tvùj, stále èichá
a hosty tvé pod stolem tahá;
platí-li nìco muná pýcha,
platí-li nìco k výi snaha:
A v buben zmìny bez ustání
Smrt, tambor, hnáty svými tluèe:
Ne, soucit víc, ne milování,
jen luèe dej mi, hodnì luèe!
I I.
(Hned za pùl hodiny)
To napsal jsem?  To není moná!
a pøece poznávám svá slova;
teï rád jsem, e má pøání zboná
jsou slova, slova Hamletova!
Jak dítì, které bylo bito,
se k matce tulí vzlykající,
mnì skoro onìch slov je líto
i prosby té se rouhající.
Svìt sám zlý dost. Naè v hnìvu plamen
polínko svoje pøikládati?
On tvrdý dost  naè vlastní kámen
v øe vech proti vem pøidávati?
Kdos ranil mne. Jest jemu lépe,

e vychrlil jed svojí due!
Dal vání hnát se, dítì slepé,
psal, jednal ílenì a hlue.
A rovnat já bych mìl se jemu,
dát zaslepit se, zapøít lásku?
Snad cynicky se vysmát vemu
a utrhaèství vzíti masku?
Ne! Jak se komu zalíbilo!
Hrob srovná nás a vnuk ji pozná,
kde vzplanul hnìv, kde srdce bilo,
jak mezi nimi propast hrozná!
SÁM.
Sám, vdycky sám, jak byl jsi pøi zrození!
Sám byl jsi rovnì v prvním lásky vzplání,
sám eny na òadrech, sám v boje vøení,
a sám zas jednou bude v umírání.
Sám potom v hrobì. Sám jsi nalhal sobì,
e kdosi mohl s tebou jedno býti.
Jde kadý cestou svou. Co po tom tobì?
Vdy sám je kadý v celièkém svém ití.

POSLEDNÍ MOUDROST.
Kdos eptal  druhý to øek
a tobì, by tebe ranil;
rci, jaký bys to byl rek,
tìm kdos myslil!  a myslí dál!
To poslední vech je právo.
Tys potud vítìz a král,
kdy v duchu i srdci ve zdrávo.
Svìt, lidé, stíny a nic.
V tvé dui v posled ve leí.
Chtìj, nechtìj, ménì neb víc,
orloje rafij dál bìí.
A v posled srovná ve nás
chvalièe, sudièe, vdycky
ten vemohoucí èas,
a to je ten osud lidský.
Tam kosti, plíseò a prach,
Smrt civí tam, odvìká knìka.
Naè illusí záøe a nach,
kdy cesta tak dlouhá a tìká?
Za chvíli edenských niv
kdy tolik ztráty a trestu?
To ve moh jsi vìdìt døív
a uspoøit sobì tu cestu.

ZASTÁVKA.
To srázný let byl. Udýchaný kùò
se zarazil. Jak zøel bych v tmavou tùò,
zøím v minulost, kde se to rve a sváøí,
Stùj, druhu, chvíli dumy v objetí,
cval jetì krátký a ji vpadne ti
do uzdy Stáøí.
Ví, pamatuje, jak jsme vyjeli?
Tak oba mladí a tak veselí!
Tu skutkem bylo hned, co byla vùle.
A dnes ji zvolna zvoní zpìv nám rtem:
Co chcem, kam jdem, svým snem a povzletem? 
Ultima Thule!
Hluk za námi.  Sly, jak se vlní vzduch!
To potlesk byl a køik a slávy ruch,
já nevím, zda to nám platilo vskutku?
Co zmije syèeti jsi nezaslech? 
Dost klidu!  Èasu není na oddech,
dál, nech i v smutku!
Dál!  Jak jsme sobì øekli pøed lety.
Dál!  Snad nám sletí píseò na rety,
snad hoøký vzdech jen!  Jedno, milý oøi!
My vìøíme v sfer hudbu pøesladkou,
nám pøece nejsou hvìzdy pohádkou,
je z tmy se noøí.
A jsou-li, nové nám u v srdci hoøí!

VERE
Pøítelkyni, která si stìovala na blíící se stáøí.
Ach, máte pravdu; stárnem oba,
je novým katem kadý den,
pták zrnkem kadým, které zobá,
je o to druhé oloupen.
Jsme vteøiny pøec pouhé dìti
a chytati chcem záblesk hvìzd;
proè, Boe, kvìtù na té snìti,
proè v hroznu tolik zrnek jest?
A tak ne dojdem k poslednímu,
tu v hrudi plamen dávno shas;
ba slovo skoro vázne k rýmu,
jest podezøele øídký vlas.
A nemùem víc oceniti,
a tuíme to ve pláèi,
to slední zrno, je tak svítí,
e bylo by  to nejsladí!
VÍM.
Vím, svìt jsem svými veri znavil.
Kdo v této spoustì vyzná se?
Mnoho jsem znudil, jiné bavil,
dnes kadý k tomu pøizná se.

A mnì to v hloubi due jedno.
Co psáno  psáno, iju dál,
ve hrudi ledno, v hlavì bìdno,
e v sled bych sám se sobì smál.
Kdos ohøeje se na mém zpìvu,
kdos usmìje se veteènì,
kdos jádro chytí a kdos plevu,
a obé v posled zbyteènì.
Neb sám zas pùjde svojí drahou,
øeht rolnièky mu jest mùj rým.
Tvùj ivot musí ti být vláhou,
jinak jsi ztracen  a to vím.

HODINY.
Hodiny zrnka jsou písku,
tu zvolna tekou, tu vrysku;
jim vìènost drí svou misku.
Jdou zvolna  kdy touhou se tøesu,
jdou v trysku  v lásky mé plesu.
Vak cítím vdy let jejich v dìsu.
Znám tu jen, ji due drí,
ta druhá  je temnou u strí,
kdo tøetí, ïas èi Bùh strí?
Hodiny v bezdno se øítí,
záchvìvy, bubliny, kvítí . . .
a pøec v nich  celé tvé ití.
DNOVÉ.
Jsou dny jak zrnka pepøe hnìdá,
je dítì poutí prstíky,
vak sotva jedno k úsùm zvedá,
hned náøek z toho veliký.
Ó nech je, a jen ledabylo
v tmu skanou, z které vstaly, zpìt,
a s nimi ve, co draho, milo,
stisk ruky, úsmìv, sladký hled.

Jen k jejich nechtìj vnikat jádru,
tam nevýslovná hoøkost spí,
a poslez krev, ji má v svém òadru,
bùhví jak na tvé ruce lpí.
A hoøkost pálí a krev pálí,
a vesmír hrob je veliký 
dny, ivot,  pus je hezky z dáli
jak dítì pepø skrz prstíky.
MODLITBA VEÈERNÍ.
Jdu k tobì, vìèný svìtla zdroji,
v tmách noèních jdu; za svahy hor
tys dávno kles po pouti svojí,
víc nezøím tì, vak s tebou pojí
mne pevné víry svor.
Vím, vstane; nevím, já-li vstanu.
Ty zaplá a já zhasnu snad.
Vak jestli proberu se k ránu
skrz dum a snù svých karavanu,
zas pozdravím tì rád.
Sils teplo, sílu, vzruch a plamen
v mé vecky údy schvácené;
tys dláto byl a já jen kámen,
já nudy pou  ty svìí pramen
u cesty ztracené.

Teï kterým asi plane rájùm,
ó bajná due vesmíru!?
V dno asi jakým patøí tajùm?
Tropickým dálným ehná krajùm,
co na list papíru
mnì stín se skrádá noci eré.
Ó slunce, jaký to je div,
plát v lidské mozky tisíceré,
zrát v hroznu, v hrdle edoperé
i pìnièky být iv!
Kdes nyní?  Zda tvé èesá vlasy
noc matka na dnì moøe kdes,
z nich jiskry, tisíceré jasy
hvìzd nesèíslných bajné krásy
se øinou do nebes?
A ráno vzplane znova svìí . . .
Zda není vecko pøelud, sen?
A vìtry dují, mraèna bìí
a mrtví tie v hrobì leí
a tìm jest nejlíp jen.

DOZVUKY
PÍSEÒ  EPILOG.
Vìtrùm v plen hoï písnì svoje,
srdce lásce hodit spì,
oboje zas v konec boje
s bezpeèností nalezne.
Srdce, písnì svadlé celé,
samá rána, krve nach,
pivoòky, o Boím tìle
kudy slavný prùvod táh.
VICHR A DUE.
Kdy v noci vítr ulicemi ílí,
má due ihned o závod s ním cválá,
s ním vyje, sténá, úpí, pláèe, kvílí,
to bouø a vzdor, to skøek a honba stálá.
Vak sotva oba úsvit jitra vidí,
hned poznají, e ve to bylo darmo;
zas due skloní se hned ve jho lidí
a vichr ve kosmických øádù jarmo.
Nech tøeba oba zas jdou starou drahou,
jak otroci v klád svoru pracující:
ten vzkøek a vzdor  byl obìma pøec vlahou,
ten kvil a pláè byl hymnou jásající!

NAD SVOU NOVOU KNIHOU.
Pùjde za jinými
v temno, prázdno, stín;
mylenky tvé  dýmy,
pouhý zvuk  tvé rýmy,
ale èin, kde èin?
Pùjde za jinými,
sester má u víc.
Ne víc bouølivými
køídly  kroky mdlými
pùjde, splyne v nic.
Pùjde za jinými,
v prázdnou kolej cest,
zraky prosebnými
hledat srdce  rci mi, 
kde dnes jedno jest?
Pùjde za jinými,
hrdì sjede k dnu
tùnì, víry svými
je se chechtá zlými
citu, touze, snu.
V Thule mlh a zimy
s vìènì velebou
pùjde za jinými,
napøed jdi, splyò s nimi . . .
jdu hned za tebou!

Mùj PES.
(Odpovìdi M.A. imáèkovi na jeho báseò
stejného jména.)
I za mnou bìel, byl mým hoøem,
kam hnul jsem se, byl za mnou vady,
vak byl-li on psem, já byl oøem,
tak hned nepøijdem dohromady.
On v kadou moji radost tìkal,
on slintal v kadé moje tìstí,
teï snad mne pøedbìh, aby èekal
kdes u vìènosti na rozcestí.
A èeká!  Mne víc nezachmuøí,
já ztratil ve  co ztrati mohu?
Vím, a si osud jak chce zuøí,
jsem kadou ranou blií Bohu.
Ten sluje mír a klid a ticho,
ve ostatní jak prach tu mizí.
Co slávo, chce, a co ty, pýcho?
vy smìné cetky lidské øízy!
Vás ten pes zdeptá v prach a dýmy,
a nebe jeho ehnej práci!
Vak na tom, co jsem, zuby svými
se jistì trhan utrmácí.
Gerbera toho za íj chytil
a drel jsem jej na svém klínu

a jeho mrazný dech jsem cítil
A zøel jsem  bylo mi to vlahou,
a tobì, druhu, té se stane:
jak poctivých on lidí snahou
mìl vecky zuby vylámané.
MOMENT PSYCHOLOGICKÝ.
Sta mylenek jak jisker havých
a bizarních sta nápadù
mou hlavou tanèí v pósách hravých,
vak bez míry a souladu.
Tak leccos moh bych jetì øíci,
co v hloubi due burácí,
vak neklid, vichr tìkající,
dál vecky listy obrací.
Cos myslím si o svìta bìhu,
cos o lásce, cos o kráse,
a cítím posud lásky nìhu
i chu obstáti v zápase.
A do areny plnou silou
zas vstoupit chtìl bych bujaøe
a cítit mízu ití èilou,
jak mladistvý kmen na jaøe.
Vak cos mne poutá, cos mne drí,

cos chytá na tìtivì íp,
nad fantastických vidin strí
mùj humor klímá i mùj vtip.
A nechám klidnì prchat chvíle
a tupì patøím do kraje
a úhoøím v své plné síle
se roztritì dívaje
Za cigarety dýmem dennì
i za svých vidin oblakem,
jak hoi patøí udivenì
svým prchajícím za drakem.

TØÍ.
Dech jara, v nìm se v zlatém slunce jasu
hrot meèe Michaela blýtí,
v ráz ledný krunýø rozbil, v krátkém èasu
e celá øeka pluje v tøíti.
Má due, kterou do okovù ledu
spjal ivot vední, smutný, tìsný,
kdo rozbil pouta tvá, e spìje k pøedu,
ký byl to jen duch Vesny?
Ó cítím, vìèna duch to velký, boský,
tvá vecka tìká pouta zkruil,
zøím veselý a hrdý na ty trosky,
v nì andìlský meè buil.
A jako v øece tøí se ene k moøi,
v dál neznámou, tak v tue
my plujem v nekoneèno a vstøíc zoøi
s tou tøítí, ó má due!

