Stanislav Kostka Neumann:
KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

VSTUPNÍ MODLITBA
Ve jménu ivota i radosti i krásy.
Hle, zemì nae, ty, je leí pod nebesy
jak ena kvetoucí pod zrádným závojem,
buï svato jméno tvé vem lidem po ve èasy,
pøijï nám tvé království se vemi svými plesy,
nás ponoø v pøíval svùj a zajmi sladkým snem.
Buï vùle tvá nám vím, jak ptáku je a hmyzu,
pokorné bylinì i zpívající vodì,
je z drobných pramenù chce míti veleproud;
tvá vùle prostup nás jak uhel íla kyzu,
abychom ili s ní ve svìtlé, moudré shodì
a s jasnou hrdostí tvým rodem chtìli slout.
Vezdejí chléb svùj si ji dobudeme sami,
kdy máme èasu dost na paláce a básnì,
na lesklé sítì drah, sny, vìe, kabely;
vak síly tøeba nám, je zruila by klamy
a hlucha k skuhrání klad ití zdvihla jasnì
i nae synovství nad zápor zbabìlý.
A viny odpus nám, je nevìdomost plodí,
jich draèí semeno do prostných srdcí sejí
sluhové fantómù a blasfemických vìr.
Jsme dìti svedené; jen bludièky nás vodí
do bahen ohavných, e ve své beznadìji
ti, matko, kynem pak pro jih i pro sever.
Vak do pokueni nás uveï v kadé chvíli,
ve chceme okusit, èím tìlo tvé nám kyne,
kypící, milostné a iré tìlo tvé!

My ádostivost svou z tvých mocných òader pili,
tvá míza v poskoku se cévami nám øine
a laèných útrob tvých jsme kvìty íznivé.
Jen silné uèiò nás ve víøe, v lásce k tobì,
a jak hvozd na jaøe se obrodí ná rod;
v temnosvit ivota se pohrouí jak robì
pro sladkou zralostí ji pukající plod.
Tak zlého zbaví nás jak èerné snìti klasy. . .
Ve jménu ivota i radosti i krásy.
PROLOG
Nesmrtelnou hymnu slíbil jsem kdys lesùm.
Snadno pøísahy se èiní v líbánkách.
Slíbil jsem ji stromùm, zvìøi, hmyzu, vøesùm.
Milovali jsme se v rozkonických snách.
Nesplnil jsem slibu, nesplnil ho ani,
kdy ta nae láska v tìstí uzrála.
Já jen o tom naem vìrném milování
zpívám prosté rytmy lesù vazala.
Také v jejich stínu støídá se sled chvílí;
tisíc bylo alù, tisíc radostí:
aly, moje aly hymnu pohltily;
mír a radost rády píseò pohostí.
Z radostí a míru vzcházejí mé sloky,
smutkù pøekonaných bývá na nich pel. . .
Unikl jsem z mìsta mílovými kroky,
k zdroji vìèné nìhy blah jsem odeel.

OCÚNY
Ocúny na lukách, luté skvrny v lesích,
má novou svìest poslední tráva.
Umøeme v barvách, umøeme v plamenech.
Pak zatopí nás bìlostná láva.
S veèerem mlhy sklouzají po lesích;
jak zakletý zámek tichá je øeka.
Mír mimo dobro a zlo se klade
na køídla ducha zavøená a mìkká.
Kdes v dáli umí èervnové vánì
ozvìna sladká, nesmírnì táhlá.
Do rosy klidnì sloila hlavu
kvìtina sluncem srpnovým zpráhlá.
Ocúny na lukách, luté skvrny v lesích.
Umøeme v barvách na zcela malou chvíli.
Básníci ivota, jsme jako zemì:
zas rozkvetou rùe, je jsme zasadili.
Na jednu zimu zapomenuti,
k novému jaru z mrtvých povstaneme.
Ocúny na lukách, luté skvrny v lesích:
od ocúnù k prvním snìenkám jdeme.
ZÁØÍ
Ty, sladký záøí! Jak je modré nebe
nad tìmi vrchy, kde se barvy rodí!
Jdu zmaten vzduchem, jen je plný tebe,
a chtìl bych plouti povìtrnou lodí.

Tak zcela nízko nad lesy, je mìní
svou píseò zelení na píseò lutí,
a v slunci tie oddati se snìní
o novém jaru, novém zahynutí.
I tak je dobøe vak na zemi nìhy,
je dovede tak krásnì umírati
na chvíli, poár uhaený snìhy,
by znovu vzplála s jarem, je se vrátí.
Ji v lesích strání mìï a zlato hoøí,
koòadra u cest nepokojnì hvízdá
v klid, jen se snáí ze sivého boøí
a v nìm svou radost poslední teï hmyz dá.
Motýla zdvíhám létem znaveného
a zas ho poutím na poslední kvìty;
jetì se tìit budem ze dne svého
já, cikády a ptáci, zvìø a kvìty. . .
Proè prchají vak svìtle hnìdé srny?
Mùj krok pøec tií nemùe u býti.
Jsem tulák trochu rozedraný trny
a teplo zvíøat chtìl bych pocítiti!
OBÌ PODÌKOVACÍ
Tìch ohòù podzimních a jejich namodralých kouøù,
je rozptylují se tak pøíli pomalu!
Jsou jako modlitby èi obì podìkovací
za vecky rozkoe letního zápalu.

Za mladá tìla en a jejich supìjící váeò,
za slunce skvìlý dar od èervna do záøí,
za lesù vonný stín a louky rozezpívané,
za kvìty, ptáky, vody, hudbu komáøi. . .
A mráèky kouøe dìkují. . . A nevìdouce komu
do lesù tie plynou, kde ji usíná
pod rzí a krví stromù skála znovu tvrdnoucí,
je slední vzdech svých òader pevnì upíná. . .
Poutníèe, zvìstuj v níinách a v sazovitých mìstech,
my e tu astni byli s lesy po horách,
e také dìkujeme slunci. . . zemi chladnoucí. . .
za ivot pohanský, sen v barvách, lesklý prach. . .
DUBISKO PADLO
Za mostem u Myi díry jednoho rána v záøí
veliké dubisko padlo z úpatí skalnaté stránì,
na louku zrosenou padlo k slunci tíhnoucí tváøí;
dìlníkù osm tu stálo, listí prelo na nì.
Sekyrou podato hluènì a pilou podøezáno
do trávy zrosené padlo, a v kuèeravé hlavì
tisíce stonù zavzdychlo a zapratìlo v ráno,
je rez a lu a èerveò strání odhalovalo právì.
Svitava vzdornì huèela, do balvanù bila,
strhujíc v bìlostnou pìnu zlaté habrové listí,
nad èernavými bory kavka se rozkrouila:
dìlníkù osm tu stálo, lidé, jim se chce jísti.
Dìlníkù osm tu stálo z rozkazu kníete pána,

nepøátel osm tvrdých vtrhlo sem z blízké vísky,
v samotu, v ticho za øekou: v est padla první rána;
za dubem padnou duby, habry, bøízy a lísky.
Na sta jich padne, útlé i okoralé ji kmeny,
v bok stránì vnikne kopáè, a jiskry vydá kámen,
balvany zøítí se v øeky tok hluèný a rozpìnìný,
mech v hlínì zalkne se udupán a hrabo prchne zmámen.
To cestu rozkázal budovat ná katolický pan kníe;
do Dlouhých strání se povine vzhùru tiinou lesù,
by z rodné hlíny v údolí a k nádraí mìly blíe
mrtvoly smrkù a sosen padlých v bitevním dìsu.
TAM, KDE MÌSTO POÈÍNÁ
Ze starých topolù tu prí srdce sivá
do øeky, zkaené mdlou pínou pøedmìstí,
v ní továrenský kal a barva nepravdivá
zpìv zkouí duhový o shnilé neøesti.
Tok teplých odvarù a splaek ustálených
lesklými ilami mdlá íhá mastnota;
ryb tìla støíbrná od bøehù prchla zdìných
plesnivým kamenem, v nìm bahno klokotá.
Jak zpustlý høbitov tu i dno je zneuctìno,
kde mrtvá koata se jistì válejí;
puch stoupá soumrakem, a ve je zachmuøeno,
kdy tudy otroci jdou domù z galejí.
A umírání sil je tady teprv smutné,
tak jako renouveau je k pláèi alné tu;

jen zima pøijde sem jak smilování nutné
a hanbu ukryje v svém bílém sametu
snad aspoò na dnù pár, aè neuvìøí ani,
e také tenhle kout se nìkdy rozjasní. . .
Och, jak je krásné teï tam u nás umírání,
kde vrchy planoucí o zalém létu sní
a vechen slunce jas, jej dlouhým doukem pily,
teï v nach a ve zlato svých lesù vdechují och, jak je svìí teï a jasnì rozpustilý
tam u nás øeky proud, s ním vlny strhují
od rodných bøehù vrb a olí listí sváté. . .
Zde je ve prokleto a zhanobeno vak,
vzduch, pùda, øeka, strom i dìtí tìlo zlaté
i oprýskaná, zeï, je èní jak ztvrdlý mrak.
A místo pryskyøic a lesù bílé páry
ji z dlouhých komínù dým stoupá k blankytu:
pøed sluncem ukrývá své zmrzaèené tvary
kout zemì zchátralé a zmírající tu.
NA PODZIMNÍM SLUNCI
Obelstìn sluncem, vzelým opodìnì
nad dohoøívajícím poárem,
jej podzim zaehl, jak zbité tìnì
nìjaké rány léèit krásným dnem
se vleku na výsluní mezi lesy
a k paøezu dím: Odpoèineme si.
Sám vìru nevím, oè tu vlastnì bìí,

proè duch i tìlo zmalátnìly tak,
proè bolest v nitru nevrle se jeí
a smutek plíí se jak polem svlak,
jen stonky obepíná, dusí kvìty
a jeho zbytky vdy jsou nevyplety.
Sám vìru nevím, kterou zlatým jitrem
teï léèím ránu. Stero proniká
støel otrávených otupìlým nitrem.
Je alostný dnes osud básníka
ve vlastech, kterým k prostitutek smíchu
jsou mladá srdce zpívající v tichu.
Snad mu, snad ena, dav snad, zemì celá,
och, co já vím, kdo nejvíc poranil!
Ze stránì, která vèera dohoøela,
se tøesu bìláskem, jen v øíjen zbyl,
a klamným sluncem dávám obelstíti
den jeden svùj pro anemické kvítí.
PYTLÁCI
Øíjnové ráno dozrává ji v mlze, tichu a chladu
nad øekou hustou a olovìnou, je zase trochu klesla,
kolkolem jak by se rozptylovala voda v dychtivém hladu,
na vodì nae pytlácká loïka: plouchají èervená vesla.
Napravo, nalevo po stìnách strání sotva se tuí lesy,
je zcela jistì z mlhy dnes vyjdou holejí zas a teskné;
v edivém vlhku váhavì plujeme hluboko na dnì kdesi,
vetøelci, na nì se ryba jde dívat a na hladinu pleskne.
plouchají vesla, mlha se válí, vrána pozdravuje

den plíící se do zedlých borù i do hnìdých dubin.
Po vodì nae pytlácká loïka jako ve snách pluje,
z vrb sivých prchají vodní ínky do neprùzraèných hlubin...
A ji se cos hnulo. Stoupají mlhy po vrích z vodního klínu
do lesù nahoru, oblaka edá mezi nebem a námi,
z vrcholu stránì k vrcholu naproti klenutí svìtlých stínù,
tragická vteøina pøed bitvou se sluncem, je vstalo za horami.
Na vodì nae pytlácká loïka. . . Chval kadý duch Hospodina!
Blýsklo se za, námi nahoøe na vrchu! Z borù se vyhoupl
náhle
støíbrný kotouè tajemnì svítící v mlhy oblaka siná,
a v dáli jako by zaznìly polnic fanfáry táhlé.
Hej, holá! polome èervená vesla, na koøist nemysleme
a sepnìme ruce v modlitbì tiché k tomu, jen líbá zemi
a jemu tak skoro za ve, co máme, za ivot dìkujeme
. . .i za tu rybu, je se tøepe snad chycená pod olemi.
SE SLOENÝMI VESLY
. . . es durchweht mich ein Erkennen,
wie grenzenlose Weiten Menschen trennen,
wie furchtbar einsam unsre Seelen leben . . .
H. von Hofmannsthal
Sloil jsem vesla. Po vodì loïka kolébá se a plyne.
Je øeka tu klidná jak hluboký rybník mezi blízkými bøehy,
kde vrbové pruty k olové vìtvi chmelová liána vine,

kde z edého støíbra vrbových houtin list padá jak slza
nìhy.
Sloil jsem vesla. V soumraku, v mlhách podzimní píseò hyne.
Hladové noci nám upíjejí malátný pùvab denní,
jen velké své tìstí v sluneèním jasu bez tepla poznává stìí,
po lesích strání plameny hasnou v zimomøivém chvìní:
bùh ví, kde ptáci jsou, kde kvìtin vechna semena leí.
Sloil jsem vesla. V soumraku, v edi ivot je zapomnìní.
V mokvavém chladu na loïce sedím. . . jako by nebylo lidí
za tìmi mlhami, za tìmi lesy, jako bych tady byl doma
pod olemi k vodì sklonìnými, kde parma vousatá slídí,
srn, je jdou pít sem, ryb a kavek bratr s vyschlýma rtoma.
Myslím si: Zasil jsem, a kdo chce, co kde chce a pro
kohokoli sklidí.
Od divokých bøehù ílených mìst pøiel jsem k vodì a lesùm,
já, který se uèím teï chápati jich nedùvìøivost k lidem,
já, který se nauèil rozumìti jejich nejmením hlesùm
a daleko lidí býti asten i trpìti s jejich klidem;
svých vèerejkù neznám a svoje zítra zpívám na vrích
vøesùm.
Od èlovìka k èlovìku nesmírná cesta a jetì nedojde
k cíli;
se stromy a balvany, s travou a øekou, se zvìøí,
s hmyzem jsem jedno.
Chci, aby bory, louky a vody vonìly z dnù mých a chvílí:
jsem zde teï, haluzka domácí pùdy, hrouda a já jsme
jedno,

pro sebe jsme se narodili, abychom sobì ili. . .
Sloil jsem vesla. Stíny se stýkají. Jak je vechno krásné!
I pomalé zmírání znavených krajù pro zimní klid
a spánek,
jen pøichází se slibem irých ploch, je bìlostné jsou
a jasné.
Loïka se kolébá. Hladinu èeøí po proudu studený vánek.
Zde astný ivot pohádkou není, zde se astnì i hasne.
LISTOPAD MEZI BUKY
Vechny jízvy stráni se ji obnaily
zvìtralé a edé, mechem skvrnité.
Suchá voda vìtru umí steskem lesù,
po vrích je slunce mìkce rozlité.
Slunce milosrdné, je by chtìlo høáti
stromù vrcholky ji polobezlisté. . .
chladný den má vùni hrdé rezignace,
barvy rozkladu a lesky zlatisté.
Bloudím leby mezi bukovými lesy.
Jetì mají stromy trochu zelenì,
vydechující do spleti kmenù choøe
lehce fialovou páru jesenì.
Bloudím tie s køídly klidnì sloenými,
zhnìdlé zlato bukù ustí pod nohou,
na dnì lebu ruèej zvoní ledovitì,
ptáci - touho! - ptáci zpívat nemohou . . .
Stojím v klínì kopcù; harmonií steskù

sladce dýe píseò listopadová.
A mne mrzí jedno: v èerném haveloku
e tu stojím jako skvrna surová.
Radìj byl bych faunem chlupatým a hnìdým,
v hnìdých proudech listi sotva zøejmý bod:
na bukový paøez s píalou bych used
listùm padajícím hráti doprovod.
DOMA
Mlhy jsou v kotlinách a bez leskù sivé je nebe;
vejde-li èlovìk do lesù, hlavu zadumán svìsí.
Po rusých temenech vrchù zavøených v sebe
na edých láøích ticho zkøehlými pluje lesy.
Datel jen odklepává hubený den svùj a tìká
po sosnách fialových. Sýkora v habøí pískne.
Melancholická radost a barev døímota mìkká
pod nebem uzavøeným k zemi pøátelsky tiskne.
V teplém tak hnízdì ptáku dobøe a veselo bývá,
hledí-li møeovím vìtví z rodného stromu. . .
Obloha má ovem slunce, ale je nepravdivá.
K zemi se navrací. I kdy je chudá. Domù.
VLOÈKY JDOU
Zatáhla se nebesa tìkou edí snìhovou,
milióny vloèek jdou, rozsypou se: hou, hou, hou,
se zemí se nebesa spojí sítí ledovou,
zemì ztratí pinavá unavenou barvu svou.

Radosti své rozloí bílé plochy veselé,
neubrání se jí ni èerné bory na horách,
a jen øeka kalná, mdlá jako z tuhy vyvøelé,
zhltne vloèku za vloèkou, svìtélka, je mizí v tmách.
Spadne k zemi velký mír s umem skoro neslyným,
odpusme si, co jsme si, eptly vrchy, pole, les;
bílé ticho ulehne se ivotem bezdyným
v irý kraj a irý klid vanoucí a do nebes.
Krtek spí ji v doupìti, v hroudì strnul drobný hmyz,
zrno jasnì vzklíèené èeká povlak snìhový,
holé stromy svírají zastavené proudy míz,
skála o svých nadìjích nièeho ji nepoví. . .
Pøes noc spadne bílý div do polí a do lesù,
bílý mír a bílý jas, pokoj vemu stvoøení.
K zásypùm svým pùjde zvìø, v oku klid a bez hlesu,
v hluboký a tichý leb, kde se vzpomíná a sní.
Sní a èeká. . . Èlovìk jen v dìrách svých v ulicích
hladem, krví, mozkem tván ílenství svých nezmìní;
v bílý den i v bílou noc øièí jeho øev i smích,
neustálý boj o ivot, neustálé øíjení.

VYSOKO UPROSTØED LESÙ
Vysoko uprostøed lesù stojím o edé dubisko opøen,
pøiel jsem z bláta dìdiny sem, kde tøpytí se bílý sníh,
kde køesanù bùh je neznám zcela a kadou haluzí popøen,
kde nad èerstvou stopou zvìøe táhne dech míru
po vrích.
Napravo, nalevo, dokola kolem møeovím kmenù a vìtví
na ztemnìlé moøe vrchù vidím, kde u lesù stojí les;
jeho rozloze klidné a hrdé jen dravého ptáka let ví,
o jeho hloubce lika snad zatìká z mlh ranních
do nebes.
U vlny èernozelené vlna, která je èernohnìdá,
èní nepohnutì a mlèky z moøe jak v zakletí a snách;
nad nimi visí se slibem snìhù obloha bez konce edá:
uprostøed malý-veliký stojím tu: kvìt kvete mi na vlnách.

te;

Ze spící skály a nad bílé snìhy pomnìnkovì kvete,
nahoøe v lesích jej opatruji a vlastní mou krví je iv,
substance krve mé dává mu lesky, tvar jeho mìkce hnì-

zemì a èlovìk krvesmilnili a zplodili modrý div.
Zplodili o jedno tìstí více, upøímné, veselé, prosté,
jak zrno z hroudy vyòaté sluncem, je smìje se na líchu;
v záøí mi uzrálo uprostøed plamenù, nad snìhy teï mi
roste,
vod, hlíny, medù a pryskyøic má vùnì v kalichu. . .

LEDEN
Nad snìhovými plochami spí èerných koster lesy
po stráních, které zbìlely a nesou nahé jízvy
ve svit, jen stoupá od zemì a v eï ztlel pod nebesy.
Tu poutník kdy se objeví, jak ruka zpupné výzvy
v tváø ticha, spánku, osudu èní nad studené snìhy.
Den krutý je a pøísnìjí ne pocel samé smrti
je v lùnì nových ivotù vdy slib má plný nìhy den krutý je a kadý hlas bílými spáry krtí.
A mezi ledy bøehù svých tok øeky zeje mrtvý,
tajemnou hloubkou hedvábnou v chlad svého ticha láká
jak propast náhlá, øekl bys, o které tu jen smrt ví.
Vak èerná voda zrcadlí vrb tìla køivolaká.
ZIMNÍ NOC
To není zemì, to je sen,
jej bledý mìsíc vykouzlil
pod zastínìnou oblohou
na vlnách sametových mil.
To není zemì, to je div,
nesmírná hudba bílých cest,
je pro své tiché jiskøení
do hlubin strhly svìtlo hvìzd.
To není zemì, to je zjev,
jen vyplul z nekoneènosti.
Já, blázen, bod a cizinec,
jdu smìný mraznou vìèností.

PROSTÉ SLOKY
I
Miluji hvìzdná nebesa
pro jejich hloubku a krásu,
pro jejich modrou záhadu
plnièkou tøpytného jasu.
Napohled úsmìv, ticho, mír,
ve skuteènosti str svìtù
nejhezèí, nejpodivnìjí
bez bohù a jejich tretù.
Stanul jsem v noci lednové
uprostøed nesmírných snìhù:
velebnost hmoty chápal jsem
a v srdci pocítil nìhu.
II
Nevíme kam a nevíme proè,
záhady vude je tolik;
nebesa hvìzdná podivná jsou,
podivný kvìtnatý dolík,
tak jako kadý ivota dìj,
èerných tìch borù tam zrání i to, e døepiè z kaváren, já,
asten jsem na snìné pláni.

OJÍNÌLY LESY
Ojínìly husté smrky, dlouhé borovice,
zkøehle vìsí jehlièí své, jak pod bílou plísní;
snìné skvrny pøíli hutnì imitují slunce,
sýkor pískot nesmìlý chce býti moná písní.
Ojínìly kostry habrù, modøínù a dubù,
na mlází jen hnìdé listí schlíple jetì visí;
velké ticho døíme v mlze mìkké, eré, vlhké,
která s jemným steskem vìcí dùvìrnì se mísí.
Ojínìla stébla trávy v snìnou vegetaci,
je se láme pod kroèeji, neduivì praská,
velcí ptáci vzletí tie, mizí v srdce lesù:
samota mì svými prsty hedvábnými laská.
Je v tom trochu ivota a trochu vlídné smrti,
odhozené iluze a nadìjí svìt celý.
Sentimentální by byla ena tudy jdoucí,
ale básník slyí vude spodní akord vøelý:
dùvìru a klidnou silu v ivotì i smrti,
pod melancholickou tváøí v krásný osud víru . . .
V chladu steskù ojínìlo také jeho srdce,
ale v hlubinì zní píseò pohody a míru.

SPÁNEK ÚNOROVÝ
Mlhavý den únorový, hnìdá pøevládá.
Popraek, jen v noci spadl, tvoøí trochu skvrn,
bílé kontury a stezky. Pustá nálada
vane nad stopami kavek, nad stopami srn.
Lesy jako vyhoøelé dechu nemají,
mrtvá hnízda obnaená rozpadají se,
vechen ivot jako kdy se v pupen utají
zakletý a spící pevnì v tvrdém obryse.
Ztuhlou zemi zedlá tráva mìkèí neèiní,
ani mechy vysílené, listí vyrudlé;
zvìø a pták jsou pouhé stíny v eré jeskyni,
je se plíí tichem vrchù jako po truhle - - Nenoste sem rudých ohòù velkých pochodní!
Nenoste sem vøesku polnic, vìtrù ílení!
Je to maska, spadne náhle, svìty zavodní
pod úsmìvem modrých nebes proudy zelení.
NOC PØÍPRAVY
Srdce, slyí? Duní to a jeèí
v temnou noc, je mlhou napojena.
Øeka vzepjala se náhlou køeèí,
k porodu se chystající ena,
slavné dìní poèlo za horami,
kde se tká ji úsmìv ze zlata,
z noci severní vstøíc jde mu tmami
puklých ledù kantáta.

Srdce, slyí? Buí na tvé stìny.
Èas je, Otevøi se, ne den vzplá.
Pøede dveøe postav na strá feny,
aby èlovìèina zpozdilá
nezasedla trùnù, které patøí
bohùm lesù, lebù, luk a vod:
A mé oèi první zeleò spatøí,
u ti neublíí svod!
BØEZEN
Jetì chvilku jen! A moje vdìènost
opìt pozdraví tvoje milosrdenství.
Lidé ciframi mìøí tvou uiteènost,
èím vak mnì jsi, mé srdce ví.
Zemì, zítra se zazelená!
Zemì, zítra nám rozkvete!
Nikdo nepodplatí tì, nekoupí za otèená,
ale vìrnému synu vím se zve.
Zpìvem, letem a hnízdìním ptákù,
vùní, ztepilostí a barvami bylin svých,
víc ne zlatem klasù mnì rudostí mákù
tisíc radostí uèiní nezaslouených.
erou pohádkou vody, luk avnatostí,
lesù evelem, zvìøí a pryskyøicemi
osvobodí mì z bídy, uèitelko ctností,
dechem ivota naplní plíce mi.
Nedoèkavá verunka v sednici hledá kvítí.
Spolu touíme, bøeznovou nemocí stùnìme.

Lidem nemajíce zaè vdìèni býti,
celou vdìènost svou, zemì, vstøíc ti neseme.
U DÌRAVÉ SKÁLY
Na edém balvanu Dìravé skály
se samotou srùstaje sedím,
pode mnou vody jak by se rvaly,
na zbìsilou Svitavu hledím.
Rozbouøená písnièka vody,
mé mladosti, mých nadìjí parafráze,
podjarní pøedzvìst nové budoucí shody. . .
jí naslouchám a je mi blaze.
Pleskají, huèí, umí a zvoní vody,
lutavé vlny letí, rozbíjí se a pìní,
vzduch revoluèními chvìje se svody;
vak lesy strání dumají v snìní.
Jako jim káou zákony rodné hlíny,
oddanì mízy vzestup oèekávají,
své vìrny zemi, vìrny sobì pod oblaènými stíny
pevnì se drí a zrají.
I já tu pøitisknut ke skále chladné
své pùdì i sobì vìrnost pøísahám celou,
bez lítosti nad tím, co ve mnì vadne,
tomu, co klíèí ve mnì, oddanost slibuji vøelou.
Svoboden býti, to kvésti a zráti
po zákonech svého rùstu,

neohlíet se napravo, vlevo neilhati,
nevìøit hýøení, neøkuli pùstu.
Na vìky hotov s bohem, s osudem usmíøený,
marnými blasfémiemi nedrádím nervù;
miluji slunce, zemi, lesy, vody a eny s lidmi se, kdy je to nutné, bez báznì servu.
Jen abych nezradil sebe, toho jest nejvíce dbáti,
bytosti rytmus sblíiti s rytmem zemì,
na pevné pùdì co nejpevnìji státi
a vteøinu pochopit jemnì. . .
JARNÍ ZVÌSTOVÁNÍ
Tak dlouho èekali jsme rozechvìni touhou
a chladem, který vál ze snìhù svítících,
den ití chtìli jsme dát za snìenku pouhou,
vak blesky chladnými jen vysmál se nám sníh.
A náhle zaèlo tát a vzedmula se øeka,
divadlo veliké pod lesy hrály kry;
my zøeli s rozkoí, jak dole proud se vzteká,
a pøipravovali své jarní mimikry.
Vak bøezen závistnì nám nové poslal snìhy,
sen snìenkových spoust nade vím rozestøel;
tou bílou pohádkou, ji z hebké utkal nìhy,
my li jsme zmateni a v srdcích mìli el.
A neupøímný kvìt co jitro snìil venku,
by slunci vzdoroval, je pøilo k poledni;
kùl kadý v plotì sníh mìl skvìlou za èelenku;

vak my jen èekali na snìhy poslední.
Tak dlouho èekali jsme touhou rozechvìni.
Dnes. . . atmosféra jest jak brána dokoøán
ve svìest, modro, jas a jitøní kuropìní,
dnes první sladký vznìt byl zemì lùnu dán.
Zdrávas, zemì,
plná milosti,
poehnaná jsi mezi svìty,
zemì,
poehnaný plod ivota tvého,
èlovìk!
Cos ménì zøejmého ne nádech neurèitý
a jistìjího pøec nad vechnu jistotu,
v kraj spánkem znavený se sune s mdlými svity
a klade první láø na jeho nahotu.
Ji ptáku moudrému po milence se stýská,
ji roucho svatební má pìnkava i drozd;
ze sterých hrdélek zmì tónù ryzích tryská:
za sedmi øekami spí chladná minulost.
Vak naí øeky proud ji klesající zvolna
ke ptaèím písnièkám svùj zpívá doprovod,
jen stoupá po stráních jak hudba sladkobolná,
jak snìní dívenky, je v první klesla svod.
Ve skrytých poupatech se rodí cudné tvary,
proud barev mladistvých ji èeká v pupenech;
by v tìlech roznítil nám sladce tajné áry,
na kadé haluzi se jitøí vonný dech.

To dekor slavnostní se pro dny snubní staví,
pro høíèky milostné se stelou koberce. . .
Jak laèné kalichy své vztyèujeme hlavy
a vùnì omamná nám stoupá ze srdce.
Zdrávas, zemì,
plná milosti,
poehnaná jsi mezi svìty,
zemì,
poehnaný plod ivota tvého,
èlovìk!
JINÉ RENOUVEAU
Rozhuèela se Svitava kalná a rozvodnìná,
e bøehy nestaèí nikterak pinavì hnìdému proudu.
Své jehnìdy z vody zdvíhají keøiska potopená.
Záchvìvy roztávání vzruují zmrzlou hroudu.
Rozhuèela se Svitava kalná a rozvodnìná.
Je ve vzduchu nadìje plno a cudných paprskù bøezna,
jak by mi po boku kráèela s nesmìlou láskou ena,
je tuí, e dnes první prchavé polibky sezná.
A pøed lesù tváøí tichou a jakoby lhostejnou jetì
teï vzpomínám si, e vèera v mìstì, kde soumrak splýval
a ulicemi mrholil prach tesklivého detì,
kdes v parku nadobro setmìlém kos roztouenì zpíval - Starého básníka knihu e opìt otvírám, zdá se,
ètu upejpavé sloky, je nervù nerozdrásají,
sentimentálni nádech tkví na jejich nezralé kráse,
v unylou mdlobu srdce i mozek uspávají. . .

NA SKALKÁCH
Na Skalkách jsem stanul po bloudìní
za ptaèími hlasy v alejích.
Mého moøe mìkké rozvlnìní
zrcadlilo nebes mladý smích.
Na Skalkách dnes vítr poskakoval
po bìloedivých balvanech.
Jarního rusáka bøezen koval
na umbeøe nebo na Hádech. . .
Spokojenì krev mi zabuila.
Vítr pøízniv! Dìj se cokoli!
Dneska ráno loï má odrazila
pod modrými svými chocholy.
Na stoárech vlajky poletují
jako smaragdoví motýli.
Nad palubou z mechu ptáci plují.
My se moøským dechem opili.
U kormidla roácky se smìje
bratr Rimbaud, chlapec divoký.
Na to moje èeské moøe kleje,
e by musel býti bezoký.
Ale kdy u vypluli jsme jednou,
tak se také spolu shodneme.
Nebesa ne podveèernì zblednou,
na literaturu klejeme.

JARNÍ KVÍTÍ
Sedmikrásy, jaterníky,
bílé, luté sasanky,
petrklíèe, koniklece,
plicník, blatouch, fialky,
od poupat je pozoruji,
doufám, èekám, miluji,
a je toho náhle vude
plná stráò a plný les.
Dnem a nocí silná váeò
tvoøí, plodí bez hluku Kadý den se znovu zpíjím
do sladkého ílenství,
a co nejde øíci slovy,
chválu kadé rostliny
stvolù, listù, kvìtù, barev,
odstínìných zelení,
chtìl bych vroucnì malovati,
aby kadý list a kvìt,
kadá kontura a barva
pìly radost, lásku, jas,
jak je budí v zlaté chvíli
naich stykù dùvìrných . . .
Na Východì byl to kdysi
v sedmnáctém století
bohatý a smìlý mistr
japonského rokoka,

jeho jméno bystøe zvoní, byl to Korin Ogata,
který tìtcem zpíval chválu
kvìtin tak, jak chtìl bych já.
Ale mistr z Orientu,
kdy své trsy rozkládal
s vroucností a obratností
vánivého milence
po skládacím paraventu,
dal jim vdycky za podklad
váné, pyné, drahé zlato,
holedbavou nádheru Kdeto já bych maloval je,
ty své jarní milenky,
sedmikrásy, jaterníky,
bílé, luté sasanky,
petrklíèe, koniklece,
podbìl, plicník, fialky,
na pozadí trochu prostím:
hedvábí své pokryl bych
blankytem tìch nebes naich
s bìlostnými oblaky.

V DUBNU
Oblaka bílá temné své stíny
pomalu vodí po vrích,
kde jetì mnoho hnìdavé hlíny
a lesù sivozelených.
Ale ji slunce zkouí svou slávu,
poskakující v mracích míè,
své zlato poutí na zemi v trávu
pro pampeliky, petrklíè.
Udiven leskem bøezové kùry,
koberci kvìtù, zelení,
zalitý sluncem pohlíím shùry
na vrchù váné vinìní.
Jest mi, jak bývá plavèíku v koi,
kdy na obzoru spatøí bøeh.
Volal bych: Zemì! Hej, hola, hoi!
Napravo zemì! V plamenech!

HUÈÍ PLAZ
Vítr duje do smrkù a dubù,
huèí dlouhý Plaz;
detì míjí, stera chladných zubù
zatínají v sráz.
Ale ptáci pøece zvoní vude
s vìtrem o závod,
silná láska jejich bystøe hude
jaru doprovod.
S myslí tesknou do lesù jsem vyel
cestou necestou,
abych vìtru divou píseò slyel,
znavil hoøkost svou.
Ale ptáci nezmateni sudbou
jali podivnì
srdce, je teï èeká, a se s hudbou
láska vrátí v nì.
DUBNOVÉ SCHERZO
Na vech vrcholcích vysokých stromù
paèci sedí.
Vrzající korouhvièky dubna
z velmi staré mìdi.
Rozmrzele støíhají plachty nebe
edé, neprùhledné.
Èlovìk pøece pøed svou budkou

rád si na slunko sedne.
Vecky vrcholky vysokých stromù
kolébají se s nimi.
Vítr rozhání s plachtami nebe
zbytky zimy.
Hbitì na jednu usedl jsem si,
pluji jako v èlunu.
Drobty slunce házím dolù
stromùm na korunu.
Stromùm na korunu, na støechy dìdinì,
paèkùm do hrdla rovnou.
Máme vichni nakonec radost
nevýslovnou.
STESK NA JAØE
Vichni ptáci dnes mne pozdravili,
sojka køièela a datel zaklepal,
modré oèi jaterníkù pily
laènì úsmìv dne, jím lehký vìtøík vál.
luásek a baboèka se chvìli,
mouchy sedaly na místa sluneèná.
el jsem vesel, pohled mùj byl smìlý,
snad i bída má se zdála koneèná. . .
S chladem veèerním vak zhasly náhle
bílé plaménky mé senzibility.
Smutku zalily je viny táhlé,
erem celý svìt se zdál být zalitý.

Opìt chuïas byl jsem ivoøící,
jen se nièemu vzdát nesmí docela.
erem kráèel fantóm bledolící,
trhal poupata, je chtivì puèela.

V DEN VÌTRNÝ
Bláznivý vìtøe z tohoto dubna,
øíkám si píseò o Heømanu z Bubna
z teplé své sednice zíraje v dál.
Oblaka bílá na modrém nebi
jako ty mylenky v bujné mé lebi
letí a letí za lesù val.
Oblaka bílá a oblaka edá
- to ty jsi, vìtøe, jen pokoje nedá hrají si s tebou a se sluncem:
dìvèice nezbedné, dìvèice bílé
- zrodila, zhltne je vìtrná chvíle lakují se zlatým milencem.
Øekni vak, vìtøe, køídla zda mají,
e se z nich práí a po naem kraji,
kdy do nich pere mladicky rád?
Èi je to tìl jejich bìlostné chmýøí,
které jim ohnivost milence víøí
a je k nám slétá z jich ukrytých vnad?
Bláznivý vìtøe, dubnový vìtøe,
veselý cval tvùj a k srdci se vetøe
s veselým sluncem a s oblaky.
Øíkám si píseò o Heømanu z Bubna,

smìji se vloèkám z tohoto dubna,
tvoøícím marnivé povlaky.
Na mladé trávì zostøují zeleò,
øíkám si s tebou: Èlovìèe, neleò,
co nám ji mùe nìjaký sníh!
Puèící habøíky promìnil v bøízky,
k srdci vak nesmí, a kvìten je blízký,
v mylenkách udatnost, radost a smích!
ZPÌV ZEMÌ
Jdu podle vody do era,
je od lesù se plíí.
Kdes nad dìdinou vyvìrá
a váhavì se drolí
klekání, lidská píseò tìch,
kdo pod ivota tíí
sehnuti, s hlavou v ramenech
jdou z dílen, dvorcù, polí.
Jak naléháni v pozdní èas,
stesk bázlivý a chvìjný,
blekotá za mnou zvonku hlas
ke stráním, kde se stmívá;
unikající víry el
a náøek beznadìjný
jak by se za mnou potácel
a s øeky umem splývá.
Vak od splavu mnì erem vstøíc
zní píseò jiná, smìlá,
proud øeky huèí stále víc

a z lesù, luk a ze skal
vzkaz pùdy nese vzruené,
e pouta padla z tìla. . .
A k bouøi vody zpìnìné,
jak by tam nìkdo tleskal.
To ve vlnách, je do bìla
na balvanech se tøítí,
snad vodní ínka sedìla,
má radost ze ivota. . .
Jdu podle vody, u splavu
to skuèí, øve a pití,
proud staví se tu na hlavu
a zlostnì zaklokotá.
Vak ve, co v dáli zápolí
po dubinách i v boøí,
na vrích, v lebech, v údolí,
ruch v poupatech a mechu,
dìj zeleného zázraku,
jen pomalu se tvoøí, já slyím z øeky v soumraku
a cítím v jejím dechu.
Jdu podle vody v temnotu,
je nesmírnì je ivá,
raení tajnou klopotu
um øeky doprovází,
zpìv táhne mezi stránìmi,
milenka zemì zpívá:
silného láskou onìmí,
kdo sláb je, toho srazí.

LAMAÈI
Ve stráni u Svitavy, ve svìtlé jízvì lomu
lámeme kámen bystøe s tichými dìlníky pìti;
s dobráckým úsmìvem slunce shùry pøihlíí k tomu,
snad vzpomínajíc, e skálu vidìlo kamenìti.
modrozelený kámen kladiva rytmicky zvoní,
odskakujeme vesele, o hrany klopýtáme,
hevery derem se do skulin, a balvan k pádu se kloní,
ve tváøi oheò, krev na rukou, krùpìje na èele máme.
Nad námi modrá nebesa, pod námi huèí øeka,
dubnová pohoda køehká po stráních táhne sladce,
mladistvá zeleò dole svítí jasná a mìkká;
kámen a elezo zpívají radostnou píseò práce.
A naè jsou pøíli pomalé a slabé ruce lidské,
to prachem trháme. . . Pozor! Dým, rána. Letí kusy,
balvany s rachotem øítí se, a v snaze harmonické
mocnìji klokotá øeka zrcadlíc plápol rusý.
A veèer nahoøe nad lomem, kde trnkových keøù je pole
bílými perlièkami poseto v tichém vznìtu
a zítra bude ji rozvito a potom posype dole
zpocená tìla dìlníkù lehounkým snìhem kvìtù,
nahoøe nad lomem, myslím si, zíraje na kameny:
Lamaèù práce tìká je a hazardní a krásná,
lamaèù práce astná je jak svátek oslunìný, kdy narub ivota nemyslí pro vesnu, je jde jasná.

BOUØE
Och, první májová bouøe
mì venku zastihla vèera;
v údolí Svitavy vpadla
hodina pøísná a erá.
Od stránì ke stráni haslo
vánivì zlomené svìtlo.
A nebe rozdoutnalo se,
by náhle ohnivì vzkvetlo.
Zelení chvìjivý pøíval
ustrnul v plastiènost chmurnou.
Docela zèernalo boøí
jak s odhodlaností vzpurnou.
A pak to zaválo dolem.
Blesky a hromy se líhly
v nebesích pøevalujících
dýmy, je za zemí tíhly.
Za kapkou kapka. A náhle
zemì se s oblohou støetla;
obloha ledový pøíval
jí ve tváø divoce vmetla.
To byly kroupy. Jen okamik.
Skryt patnì zøel jsem, jak bijí. . .
Èlovìk se sluneènem jednou
a bouøí podruhé zpíjí!

V MODØÍNECH
V kvìtnovou zeleò modøínù,
ve smaragdovou lázeò
hodil jsem srdce únavu
a mozku støízlivou kázeò.
Dostal jsem ukrutnou, divou chu
celý se ponoøit do ní;
ne jako èlovìk, jak strom se chvìt
pod cvalem vìtrných koni.
Tak zatracenì býti nah!
Tak moudrý, pevný, svìí!
Tak samozøejmì pøijímat
mìnlivý ivot, jen bìí!
Celý jsem vtiskl se do stránì,
jí sestoupil jsem a ke dnu,
èekal, a zapustím koøeny
a vìtve zelené zvednu.
Modøínù vlající chocholy
nad hlavou umìly mi,
les v nitro vcházel mi pomalu
a vemi smysly mými.

KATAN
Hle, dárce stínu velmi shovívavý.
A nadevecko milující dìti,
jim úrodu svých mìkce oblých snìtí
pro hru i zdobu støásá z mocné hlavy.
Má kypící a houevnaté zdraví,
a selsky rozloen, se nechce chvìti;
by nemohl i prudce zavonìti,
cos hlubokého jeho èerven praví.
Kdy po západu vlané ticho voní
a vlaným vzduchem slzy tìstí kanou
v kraj milostný, jen cikádami zvoní,
kdes v aleji èi v sadì, kde se stmìlo,
tak jeho kvìty bílé náhle vzplanou,
e dívku èeká, je ti nese tìlo.
KUKAÈÈINO VOLÁNÍ
Kukaèèino volání do kvìtnových lesù,
jaká výzva sváteèní, jaké vyznání!
Z tisícerých pokøikù, zpìvù, hvizdù, hlesù
jaký povel jásavý k pomilování!
Buben, zvon a polnice v jednom hlasu slity
sonorní své trocheje hudou z vrcholkù. . .
Kdybys houtím se mnou la, zelenými svity,
jistì neèinila bys marných okolkù.

Poplach srdcí buících, mízy útoèící,
neúnavných hrdélek, v nich to klokotá,
svìtlou vlnu pøílivu, oddech køepkých plící,
pochod, útok, vítìzství slávy ivota
ze zelených cimbuøí melodicky hlásá,
a se v kadém stéble trav ozve odpovìï.
I v tom lebu nejhlubím slyí, kterak jásá,
i v tom lebu nejhlubím rozechvívá svìt.
A kdybys, má lásko, la se mnou houtinami,
v shodì s kvìtnem dala kvìt, na nìm bych se zpil, slyela bys v tluku tom v jasu nad hlavami
sladký trochej milostný, jen nás uchvátil.
POLEDNE V SEÈI
Mám plná ústa pryskyøic
a myslím, e utonu dnes
v zelenì proudech dychtivých,
je ze vech stran se øítí.
Je poledne. Leím u seèe.
Do vlané trávy jsem kles.
Po tichých detích májových
vzduch hoøí, chvìje se, svítí.
A já tu leím pokoøen
ivota bláznivým dnem,
jen tryská, ílí, zpívá, hne,
var pudù, hladù, ízní;
jsem zmámen vzruchem instinktù
a tvarù prchavým snem,
je od zemì tíhnou za sluncem

a synteticky vyzní.
Mám plná ústa pryskyøic
a barev plnièký zrak;
um promíených pohybù
jak moøe v sluch mi huèí:
já leím na dnì, troseèník,
jen opustil svùj vrak
a ivot pod hladinou teï
se milovati uèí.
STRAIDLA V KRAJI
Jdu z mìsta lesùm vstøíc a upomínka se mnou
na vlnky tanèící pod látek smìlou barvou,
na jaro v tìlech en, je s ukrutností jemnou
pro òadra, boky, klín si steré oèi narvou;
jdu z mìsta horkého a jarní veèer tmí se,
a hore povlává van váhavý a nyvý,
tma z lesù dere se a svítí cesty lysé,
klid svìí ovanul mé rozpálené èivy.
Tu eny bláhové, je ve mìstì jsem vidìl,
jich rozhoupaný prs tak tìko z mysli mizí,
a lesù pøedstava, je plny trav a zøídel
i ptákù, vùni, tmy jsou jako lázeò ryzí,
a stránì zastøené a vzhùru cesta sivá
a soumrak májový, jen chvìje se a voní, to vechno mísí se a harmonicky splývá,
e sladkou rozkoí div prsa nezazvoní.

Vak náhle v temnotì pod lípou na rozcestí
a opìt u karpy, kde sedlák zhynul kdysi,
a v poli u lesa jak hrozba bílé pìsti
a u dìdiny zas, jak sebevrah kdy visí,
smrt, vradu, netìstí tak pøipomínajíce
se tyèí kameny a chmurné kusy kovu
jak velké, pitvorné a ztvrdlé netovice,
jak úskok, nepøítel, jen pøipraven je k lovu,
jak hnusná straidla, jak eny nakaené,
je z temna neøestnì tì chtìjí osloviti,
jak vrazi silnièní, jim v ruce napøaené
nù dobøe brouený a zkrvácený svítí. . .
Tak ve kraj lahodný, kde zemì sladce dýe,
kde èlovìk rozkoe jen sobì pøipomíná,
a v soumrak vánivý, jen jako mìkká skrýe
pro lásku hlubokou svá hebká køídla spíná,
ty chmurné symboly a tìla tesknì mroucí
jen smutek vnáejí a souzvuk vìd plaí,
na pamì stojíce prý lásce nad ve vroucí
jen lásku drsností svou na rozcestích straí.
STØEVLÍCI
Zmolinou lesní úzkou, pøíval vypral ji vèera,
kameny umyl v ní a schody nanesl z písku,
v støíbrném vzduchu stoupám do zeleného era
vzhùru a vzhùru, líbám habr, smrèek i lísku
pohledem vdìèným za vecko.

Divím se srdcím avelu, hlemýïùm bez ulitky,
naslouchám ptákùm, sbírám brouky, laskám se s kvítky
a mám se za dìcko.
Zmolinou lesní stoupám, a legion oèí svíticích,
kamkoli hnu se, hledí na mne a zrcadlí smích
zelení, je se blahem dmou z vláhy po dnech sucha.
Je ticho pod klenbou: ze samých smaragdù je sloena,
èerné a hnìdé sloupy ji nesou, èerná a hnìdá ramena,
a já mám volného ducha. . .
Ale teï. Hola! U nohou mých! Coe to chøestí
v tom tichu stránì, je vláhou nasycena
unyle odpoèívá jak pomilovaná ena?
Jako kdy skøítkù ostøièné zbranì zaelestí
v souboji drobném
a zdobném.
Hej, hola! Jsou to dva modøí støevlíci,
po písku, jehlièí, kamenech dolù se valící.
Hej, hola! A ty jsi to, lásko,
zlá, nesvìdomitá plavovlásko,
která je ene objaté po kamenném loi
a hloí!
Jaké to divadla ve zmoli
na lesní stráni!
Samièka prchá a zápolí,
esterem stehen se brání.
Sameèek slepý ze vech sil
za krk ji drí, za kolena.
Tvùj, lásko, dech mu rozpálil

krunýø a do zelena.
Hned dole je, hned navrchu,
a kovovì chøestí jim tìlo.
Ze svratìlého povrchu
teï jak by to zasrelo.
A teï zas v pevném objetí
se z kamene na kámen øítí.
Och, jaké dnes tvé zakletí
jim schystalo ivobytí!
Ale ji vítìzný sameèek
pod sebou drí ji smìle,
a jeho bílý údeèek
zdvíhá se, chvìje se vøele,
dobývá skuliny
pro sladké vteøiny och, lásko!
Tak tedy tì, lásko, potkávám ve zmolinì lesní,
na tvrdých kamenech, na písku sneseném,
a kol nás jaro svlaené a nièeho, co teskní,
ledae divoenka v úkrytu zeleném
snad laènì, snad zvìdavì mým trápí se èlovìèenstvím,
jako já enstvím.
Je ticho pod klenbou, rozpjatou smaragdovì,
jen ptákù hnízdících varovné hvízdají køiky!
Støíbrným vzduchem vonným, duchu i tìlu hovì,
za voláním kukaèky jdu, za zlatými pryskyøníky
v aleje spanilé
bez cíle . . .

DEDIKACE
Jahody první, hle, nesu ti, eno,
z bukové paseky, z vysoké trávy,
pozdravy slunce a jiního vìtru,
zakleté v arlat a ve sladké ávy:
Pomalu nes je k svým hedvábným retùm,
a jejich sladkost a k srdci ti vzrùstá.
Pomni, e políbí èervnové slunce
a krví zemì si potøísní ústa.
Jahody první, hle, nesu ti z lesù,
vyhøátých paprskù úrodou zlatou.
Jak ten plod rudý bud krystalem vonným,
slunce a zemì bud pohodou jatou.
CHVÁLA NAHOTY
Nad lesy èerven plá a nebe safírové,
vak pod korunami jen ticha umí hlasy;
jsou kvìty nachové, kde paví oko plove
a syto sladkostí mdle s okvìtími hrá si.
Den ohni zlatými sluj smaragdovou tøísní
a erem svatební dech vegetace vane;
od zemì plíí se pach vlhce èerných plísní
a z nebes otìpy v stín vùnì boøí kane.
Nad lesy èerven plá a ticho vání voní. . .
Hle, z nìmé nádre teï chochol tryskl vodní
a vrací krùpìje, je o hladinu zvoní;

proud èirý, støíbrný se rozlil v lesy spodní.
Vak není fontán to, ni ptaèí hlas to není.
A hasne v korunách ji sladká melodie.
Jen ticho chvìje se ve havém roznícení
a stébla kloní se: Co Veliký Pan ije?
Snad vyel s píalou na stránì hledat panny.
Je laèná vteøina a èerven mocnì velí.
Snad dívka vyla si a hlas má vytepaný
svou touhou jako perk, jen zajal plamen skvìlý. . .
Och, mono aspoò snít ve vìku bìd a muky,
e dívka vyla si a náhle stála nahá
tam dole v pasece, kde pod starými buky
je tráva vysoká a laskavá a vlahá?
Je mono aspoò snít o sladkém tìstì v kvasu,
o krásné nahotì, je lesùm vpospas dána,
by souzvuk doplnìn byl snopem plavých jasù,
v nìm látka zápalná pro nae smysly stkána?
Nic není krásnìjí nad toto kladné dílo,
je s cetkou nepadá, nemizí se závojem;
v nìm na sta souhvìzdí a jitøních støel se slilo
ve fontán záøných gest a prazákladní pojem.
Je mono pochopit, e mýtus perkù zmate,
e napovìdìné a poloskryté drádí.
Jsou lesti nièemné, jsou úskoènosti svaté.
Pro modlu zastøenou se èlovìk lehce vradí.
Vak eny nahota je ivot sám, ne modla,
blesk ozaøující smìr z abstrakcí a stínù!

S nebesy zemì se v úsmìvu jejím shodla,
jen mimo zásluhu a mimo vechnu vinu.
Kdy køídla rozepne, ár zkojí jejich árem;
s jich spánkem hedvábným tì hudba zpije svìí,
jak lázeò pod strání a okouzlení tvarem,
kdy kolem jara sen a tøení kvìty snìí - - Och, mono aspoò snít v den èervnového kouzla,
e dívka vyla si a zjevila se nahá,
by v loe vlahých trav jak nebes otìp sklouzla,
dar pøepozitivní a koøist nad ve drahá,
do loktù muových, jen o hmotì pìl vzkvetlé,
je zraje na slunci a z pùdy ávy saje,
o náboenství svém, je konkrétní a svìtlé
bez marných abstrakcí stem havých barev hraje?
LÍPA
Dech síly jaksi neuvìdomìlé
a dobráctví, je medu plno, vane
z koruny její hmyzem opìvané,
kdy nad snem kvìtù pohoda se klene.
V jich vùni zlatem nebes nasycené,
s ní pozdrav slunce dolù ve stín kane,
mdlý poutník tuí kraje poehnané
a kvetoucí kdes v budoucnosti snìné.
A sladká moudrost vejde v srdce lidská,
jak v úly med ze sterých snesen kvìtù,
a práce bude radost harmonická,

jak pohanské a slavné kolonády
lip aleje ve chvílích velkých vznìtù
tanèící páry pøilákají rády.
AUTOPORTRÉT V ÈERVNU
Nad lesy blankyt zapálen, stránìmi táhne dech boøí.
Na mechu leím v dubinì já pod keøem na výsluní.
Na pohozeném klobouku kytice jahod mi hoøí:
z mìsta jsem èlovìk ubohý, vak venkovskou mám
ji vùni.
Z koile rozhalené krk nahý a snìdý mi svítí
a prsa lehce omelá temnými kuèerami.
V mé tváøi trochu vyilé hnìdé oèi se vznítí,
kdykoli políbí mì van proudící hlubinami.
Mám hubené ruce beze stop tìké fyzické píle,
vak hlínou a ávami bylin hojnì poskvrnìné.
Cos jistì by mluvilo k enì teï o mé smyslné síle,
pøívalem vlaných dojmù pøíjemnì obelstìné.
Rukou si podpírám hlavu pod èernou zcuchanou kticí
a hledím zdlouhavì, nìnì, jako bych hladil v lese
kvìtiny, trávy, kmeny, balvany v mechu spící
a ve, co ivého nìkde mihne a zaleskne se.
Kniha mi vyhlédá z kapsy kabátu pomaèkaného.
Vak pøipoután k zemi je tu subtilní sluch lidský:
èlovìk a hrouda si sdìlují rytmus nitra svého,
ár krve, píseò zrání, stesk temnì erotický.

POLEMIKA
Ne, nepùjdu do Øíma dotknout se antik svou neuctivou
rukou;
mám nad hlavou slunce, je miluji,
s ním lesy a vrchy mì stvrzují,
co krásou, silou, tìstím ivota, co bídou a mukou.
Tam velebnì Via Appia hlásá ivot, jen zapadl v tùnì;
zde prostì a pravdivì zpívají
o ivota avách, je tryskají,
ptáci a vody, hmyz a louky, linie, barvy, vùnì.
Tam na troskách slávy kraluje hlupák a hladová bída
lidu;
zde ivoucí krásy a nadìje,
zvìø, kvìtiny, mechy a ruèeje
pohanské pudy chválí písni majestátního klidu.
Zde jasnì cítím, jak malí jsou bozi ti staøí i ti noví
a èlovìk jak mocnì se vztyèuje;
kdy se zemí vroucnì se miluje
a její nápìv doprovází chvìjícími se slovy.
IMPROVIZACE
Mateøídoukou ruce mi voní;
leel jsem na mezi, naslouchal skøivanu,
zda je to pták, èi zda srdce to zvoní
mnì po ránu.
Procitlá zemì, nadechlý sen,
slibovala mi rozkoný den.

A jahodami ruce mi voní,
mám krev jejich na rukou, na retech.
Pøiel jsem do seèe, plazil se po ní,
na slunci poledním vøel její dech;
padl jsem hluboko do trávy
v den jásavý.
A borem ruce mi voní.
Po stráni dolù bìel jsem boøinou,
kmenù se chytal, tìche jak loni,
sklouzal jsem, klopýtal za srnèí rodinou.
Opilý lesy, divoký, nevinný
stanul jsem nad domky dìdiny.
A jetì nìèím ruce mi voní:
Svou milenku nael jsem pod jabloní.
GENESIS
Já, zdá se, narodil se v Mìstì krutém,
je nenávidìje hned opìt miluji,
já, zdá se, hýøil v plynù svìtle lutém
a mrzce s enami, je hnusem nadují.
Vak sladce zapomnìno vechno bývá
ve lebu provlhlém a hnìdì hnijícím,
kdy odtud na vrchy mì zeleò ivá
jak svého synáèka zve jasným ohnìm svým.
Tu vím, e zrodil jsem se v dubin stínu
a mlékem trpkým laò mì v seèi kojila:
øád lesù dìl mou zásluhu i vinu,

s jich nìhou tvrdost jich se ve mnì spojila.
Pak snil jsem ivot mìst a èerných ètvrtí,
grog horký v pøístavech jsem s námoøníky pil,
a odeel jsem náhle smuten k smrti
bez cíle, tlumoku, bych nyní teprv il!
Ze snù a mrákot probral jsem se v zoøi,
je mízou vonìla od lesù vanoucí;
zelené vlny sladkovodních moøí
umìly osud mùj a cesty budoucí.
Tu trochu klopýtal jsem v mìkkém mechu
omámen vùnìmi a ptákù jásotem;
vak pryskyøice dodaly mi dechu:
se zemí srùstaje svým iji ivotem.
STEZKA
Nahoøe mezi lesy po vrích stezka se vine
tiinou klidnì dýící, jako by neznala lidí;
své dny tu naplní kadý kvìt a spokojenì hyne,
jen skrytými zákony, zdá se, e se tu vecko øídí.
Hned jasnou dubinou starou, hned temnì pøísným borem
se vine po boku stránì vypouklé do údolí;
tu zalita sluncem stoupá uprostøed kvìtù horem,
tam spadá hluboko do lebu ve stín jaksi holý.
Tak dvakrát, tøikrát, ètyøikrát nahoru dolù se stáèí.
Je mìkká uprostøed bylin, hmyz nad ní zpívá a krouí,
je schùdná na svahu dubiny, kde srnèí po mechu kráèí

a luté, hnìdé, edivé houby v zeleò se hrouí.
A náhle je kamenitá a pod balvany se ztrácí,
èi liejníkem zarostlý kmen padl na ni skosen;
vak znovu se vine mìkká, kde v zem se jehlièí vrací
a avel rozesel srdéèka v koøání hnìdých sosen.
K dìdinì jetì daleko, zvìø pokojnì se dívá;
proud vùní, barev, hoøkostí a zcela jemných zvukù
tu stále vane samotou, je nesmírnì je ivá:
V jediné písni míry um se druí k srdce tluku.
PÍSEÒ SVÌTLUEK
Kaneme ze smrkù, kaneme z dubù
nocí dnes vlahou jak polibek,
tisícem houcích a milostných vrubù
hebce jí zdobíme temný vdìk.
Svítíme ádostí, svítíme blahem,
rozkvìtem uprostøed pohody,
ve vzduchu vonném, mìkkém a nahém
tanèíme ke chvále pøírody.
Slavièí vroucnosti vánivé vzlyky
naeho reje jsou doprovod,
vzdávají zemi a osudu díky
za vùni lesù a za um vod,
za ivot blaený na òadrech matky,
za krásu pudu, jen zahoøel. . .
Svítíme, tanèíme ivot svùj krátký
na køídlech nesouce jeho pel,

a kdy se naplní dní naich sudba,
klesáme hebkého do mechu,
nad námi zaumí pravìká hudba:
po tanci tøeba je oddechu.
KE CHVÁLE ZEMÌ
I
Jaká rozko, zemì, do tvé vlahé hlíny
zaboøiti prsty, dlanì pøitisknout,
(i kdy poznaly en ádostivé klíny,
i kdy zbádaly jich tìla kadý kout).
V hlínì tajný ivot oblévá mé prsty,
nezøím ho, vak cítím aspoò vonìti,
jako bys mi vpospas dala hnìdý prs, ty,
milenko a matko, mui, dítìti.
S rukama v tvé hlínì chvìji se jak panna,
kterou mu jal pevnì, strhl na hruï svou;
miluji tì, jak chce býti milována:
zrakem, èichem, hmatem, láskou smyslnou.
II
Dnes beránci se pasou na blankytu,
co zítra vystøídá je, kdo to ví,
noc zazáøí-li ve støíbrném tøpytu
èi napne mrakù èerné plachtoví.
Pro laèné oko mé vak pastvou èárnou
je kadý krásný rozmar oblohy,
k ní nepøicházím s otázeèkou marnou
a pøed ní nepomyslím na bohy.

Pro oko mé. . . a nìkdy pro mylenku
vemíru, kde v práku práek jsem. . .
Vak pro svou lásku, to mám divoenku,
pravdivou zemi livým pod nebem.
Ji miluji, a zpìv mùj zemì chvála,
ji vyznávám svou celou bytostí,
a láska ta, to pud i vùle stálá,
pud syna, vùle k celé vìrnosti.
A ode mne-li slyeli jste zpìvy
ke chvále slunce, hymnu pobonou:
mnì, vìøte, proto jen se velkým jeví,
e zemi èiní tolik rozkonou.
VZPOMÍNKA V DEN ERÝ
V aleji lesní kdesi na vrích
jak v tichu zakleté a sladké sluje.
Je erý den a detík právì ztich,
krùpìje svítí, ivot podøimuje
ve stesku jemném jako hebký van
a vlhká zeleò proudí pod nohama.
Proè jsem si na tì vzpomnìl, oiran,
proè, Hanamurasaki z domu Tama?
V kimonu èerném, lehce prùsvitném,
na nì se zdola plíí chryzantémy,
proè kleèí, smutným zaujata snem,
proè lomí dlouze rukou liliemi
na pásu zeleném, jím rozletìl
se lutých drakù dav? Jak bolest sama

naè vzpomíná? Proè touha ta èi el,
proè, Hanamurasaki z domu Tama?
e mládí prchlo jako mue vznìt,
jej luny východ pøines a vzal západ?
e krása hyne jako tøenì kvìt,
ne celý pùvab její mùe chápat?
Je ivot eny ivot motýlí,
a vìènì mladá jest jen Fudijama.
Proè truchliti, kdy den se nachýlí,
proè, Hanamurasaki z domu Tama?
Èí jala srdce touha hluboká
po dìtech, mui, prostém po domovu,
jen pln je ticha jako zátoka
a nepøístupný nevlídnému slovu?
I tam je otroctví a touhy hlad
a pod úsmìvem záti drsná tlama,
proè pro klam celý ivot zrazovat,
proè, Hanamurasaki z domu Tama?
Nic nevím z toho. Jako stesku van
v den erý vzpomínka ta pøila sama
na tebe, smutnou dívku, oiran
ze Zeleného domu, jen slul Tama,
na jednu z tìch, je leckdo miloval,
vak zvìènit moh jen Utamaro, jeden,
jen ptáka vánì pro vás maloval
a vaím kouzlem tisíckrát byl sveden.

V SEÈI
Sedím v seèi nad potokem,
temný pahýl bezhlesý,
poceluji ve jen okem,
ivot se mne nedìsí.
Mouchy, cikády a ptáci
bzuèí, zvoní, pískají;
dým z mé lulky v køích se ztrácí,
nejsem v cestì mumraji,
který tanèí slunnou chvíli
v èervencové poledne,
vánivý a rozpustilý
jako ty, mùj vìèný sne
radosti lidských párù
vteøinou svou opilých,
o èlovìka sladkém jaru
po vech naich bludech zlých. . .
Sedím v seèi. ivot hoví
pudùm, je se k slunci pnou.
Èernoplátník sametový
tøepotá se nade mnou.
Tøepotá se, krouí, tìká,
na nahou mi ruku sed;
jako pocel køídla mìkká
dotkla se mne: hledá med.
Odletí, vak pak se vrátí

na mou ruku zas a zas. . .
Nemohu mu pranic dáti,
drsný dotek mùj i hlas.
Jeho nìha hledá kvítí,
já jsem hrubý èlovìk jen:
nemohu mu nastaviti
rtù svých jako retùm en.
LETNÍ APOSTROFA
Ej, ticho,
tìch naich seèí srázných ticho horké,
kdy hmyzù legion se snoubí na kvìtech
a tanèí, zpívá, ílí v zlatém áru ej, ticho,
tìch naich luèin ticho vonné, vroucí,
kdy úbìl kopretin a modøe alvìjù
se mísí v zeleò kypící a vlahou ej, ticho,
tìch naich polí ticho oslavené,
kdy vlnící se re se pynì vymetá
pod blankytem, jím oblak pluje bílý ej, ticho, ticho,
jen o trochu víc jasu jetì daruj
mé mysli pokojné, by rozmar milenèin
jí nevyruil z poledního míru,
v nìm zastavuje se jak v stráni kvìtina!

DUB
Buï zdráv mi, barbare ty kuèeravý!
Já hodiny il s tebou nad ve milé.
Je tolik sladkosti pøec ve tvé síle,
proè k odznaku tì pojí Germán dravý?
Král hmyzu hnízdo na tobì si staví
a oblétá tì bzuèe v slunné chvíle.
Jsi míru zátita a v lidském díle
och, vìrnì slouí pevný, moudrý, plavý.
Tvé chrámy bostva pozitivní hostí
a ivot pokojný po celé vìky,
v nìm souzvuk neruí ni bílé kosti.
Miluje jistì rozko lásky lidské,
neb ví, co mue a co eny vdìky.
Och, pøiznej, sny tvé e jsou erotické!
VILLEGIATURA
ár vedra zlatého po stráních stéká k øece
jak olej vaøící starými trychtýøi;
ve havém popraku skal snìdé leí plece
a lesy strnulé v svém nìmém krunýøi
se èasem zachvìjí, jak smrt by na nì sáhla. . .
A zdá se, e jiji kdes jiskra zablyskne,
a plamen vyletí, a ohnivá a náhlá
veselost poáru své heslo zavýskne. . .

To léta parného a zastavené vláhy
den nemilosrdný ve stápí v suchý var.
A v tìsném údolí hnou kolejnice dráhy
u øeky vychrtlé, a mlèelivý zmar
se zdá, e ze stránì do pustých ulic kráèí,
do mrtvé dìdiny, je sluncem zalkla se.
Jen bílý husí mrak se potácí a máèí
v blyskavé zátoce jak v ryèné oáze
a drsné fanfáry své s marnou zuøivostí
vysílá k nebesùm, jich rozpálený chvost
ve smetl do stínù, kde línì bez bolesti
se rodí ospalá a vlaná smyslnost. . .
Namístì zmaru teï jde Erós po dìdinì;
je pøíli otylý a s køídly bez peøí,
má kocovinu zlou po tìkém vèera vínì,
jen nerad zauká tu a tam u dveøí.
Jde Erós dìdinou, je sluncem zaplavena,
své epce poselství u dusících se chat.
Neb kadou pod støechou nejedna leí ena
sytá a ospalá jak odpolední had,
kvas tìla horkého po loi rozloila
ve vlnách umdlených a z prádla kypících,
stud kamsi na idli se atem odloila,
snù jemná lascívnost v ní drobný budí smích. . .
To chvíle smyslná je pro manelky vratké,
je z nudy vymýlí si radost avantýr,
to chvíle smyslná i pro dívenky sladké,
pøedèasnou zralost vnad a pøíli dobrý ír,

pro vechny semitské ty nakynuté eny,
tu chloubu kramáøù ze starých ulièek. . .
A v bílé sednici, ne zdøímnou zmalátnìny,
ohnivì fiktivní je znásilòuje rek.
MAKOVÁ KYTICE
Na lukách dole øinèely kosy,
nahoøe v polích perlami rosy
pomalu brodil jsem se jak zvìø;
z ranního navracel jsem se lovu,
ze vech stran kynul mi pod nebem z kovu
kvetoucí ípkový keø a keø.
Ale já mimo el a jen jsem stanul
vude, kde rudìjí makový planul
dnes ráno rozvitý kvìt.
Pole a pole mou skládala kytku,
smìlou a veselou, záøící kytku,
na kterou hledìl celý svìt.
V dìdinì teprv se probouzeli.
Jen dìlníci jdoucí do práce zøeli
po oèku na kytku èervenou.
V kalném tom edivém dnením ránu
do kvìtovaného dal jsem ji dbánu,
na okno postavil - barvu svou.
Zpívá a jásá. Pomoci nelze
køesance Marii, idovce Else,
kadá ji políbí pohledem.
Sedláci, mìáci, profesoøi
líbají kytku. A kytka hoøí
drzým a pohanským plamenem.

RYBA
Chytil jsem rybu. V objetí ruky
vzpíná se, dusí v objetí havém.
O upin støíbro nebeské luky
køesají blesky na jasu plavém,
jen pojí zemi s oblohou vroucí,
kde slunce klenbu blankytnou sehá.
Ty, rybo lesklá, ty, rybo mroucí,
studených hlubin u tebe nìha!
Støíbrný svìdku pohádky vodní,
divoké øeky obyvateli,
tá jsme pøec hmota, bratøi jsme rodní!
Silnìjí já jen, krutý a smìlý,
eru jsem vzal tì zelenavému,
ze stínù rdestù kamenné skrýi.
Pro radost srdci zpohantìlému
svírám tì krutì, zdvihám tì k výi.
Zahyne, lekne, hozena na zem,
na pùdì horké zadusí se, hle!
Anebo tebou mrtím tu rázem
do trávy sluncem srpnovým sehlé.
Vzpíná se, záøí; krùpìje kanou
zpìt v øeku divou, v proud sladce jasný. . .
- - Ej, bì! Le vodou rozezpívanou!
ivot je pøece pøíernì krásný!

TOVÁRNA
Trochu jsme pili, trochu debatovali
ve smutnì havém mìstì pod verandou kdesi.
Tak èlovìk nìkdy èertu svíèku zapálí . . .
A teï se vracím tie k dìdinám a v lesy mìsíènou nocí.
Zèeøený luny kotouè v øece houpe se
jak s bledým usmíváním astný utopenec.
Sní v døímajících domcích dìti o lese.
A zvolna vrchù spících kuèeravý vìnec za mnou se svírá.
Jdu chladnou nocí k ránu, nocí mìsíènou,
van z lesù polévá mé zvadající tìlo. . .
Vak proè ty elektrické oèi práce hnou,
proè továrna, tu zdvihá pravoúhlé èelo na kraji lesù?
Je nová, tvrdá, jasná, pynì vypjatá
a tie horoucí i ve svém polosnìní,
jako kdy v tichu svatém váeò nesvatá
bdí s pøivøenými zraky. Soucitu vak není s koøistí její.
Na vechny strany sune lesklá, chapadla,
kypící plíce kraje edým snìhem rosí
a v tlamu dunící, je dolù zapadlá,
ze stránì ranìné jí lana stravu nosí ve dne i v noci.
Och, steré hlasy tajné v umu jako el
a sovy pískající, øeka, která plouchá,
si jistì vypravují: Pøiel nepøítel.
Los budou metati o kraje cudná, roucha pánové práce.
A pøece divná krása, krutá, epická
z tìch støech a komínù, z tìch zdí a oken vane,

a v noci mìsíèné, je krajem støíbro tká,
tu èlovìk rozdvojen a fascinován stane pøed dílem lidským.
Vím: ruce cizácké a zitnì hanebné
laènými paøáty si pùdu pøidrují
a vechnu cudnost køehkou, prsy velebné,
tajemství klínu sladká mrzce znásilòují milostné zemi.
Vím také: nad ví zkázou èlovìk uasne,
a zvolna vystøízliví z opojení zlatem.
Zrak krví podlitý mu znaven pohasne,
o tìstí pùjde prosit v odhodlání svatém k znectìné
matce. . .
Vak pøesto cítím krásu hmoty výbojné,
je prostou úèelností pynì vyzbrojena.
V noc elektrických oèí prudký plamen hne,
a bílá, rozloená, chlípná jako ena továrna døíme.
ANDANTE
Pod mraky stùnì dnes veèer srpnový a srdce mé,
ve zvadlém vìtøíku se chvìje vìtvoví a srdce mé
jen tichou, tak zcela tichou písní veèerní.
A stránì kolem zasmuile sní pod høívou lesù,
ztrativích pùvab tajemných hlesù,
je v mìsících lásky rodí se z nich, vzdechy a smích.
Je ticho a smutek a mlèení barev,
nemocné ticho pod mraky,
jako by nikdy ji ze edých larev nesmìly vzejíti,

v slunci se zaskvíti
motýlù pestré zázraky.
A myslí si nemocné srdce mé,
e sotva ji nìkam dojdeme;
takový pøíli lidský cit jím poèíná chvít;
jak tulák zbloudilý, skrèený v pláti,
myslí si s nejistou lítostí,
e nebude velkých ji radostí, ni velkých zátí.
e bylo by krásno se povznésti
nad radosti, aly, neøesti.
Myslí si, myslí srdce mé
v nemocný veèer srpnový,
chvìje se, chvìje srdce mé
jak unavené vìtvoví.
STESK NA KONCI LÉTA
Je blankyt hluboký a oblaka jsou nízko
jak lodí pokojné a bílé plachtoví;
vzduch zvolna zhasíná, je veèer zcela blízko,
na stráních poslední den zmírá srpnový.
Klid hledá baboèka a rozbitá má køídla
- i cesta za kvìty a sluncem poraní - ;
pøedtucha lutí jest u v zeleni, je stydla,
se erem vystoupí mlh smutné dýmání.
Pojï, svatý veèere, a obejmi mì rychle,
pøitiskni k zeleni tìch zchladlých poltáøù,
je nae údolí zas opojné a ztichlé,

neb rázem uprchl dav tuèných kramáøù.
Pojï, svatý veèere, a obejmi mì chladem,
mé srdce chvìje se a tìká zmuèeno
a divnì zmateno - zda sytostí èi hladem? 
chce sladkou moudrostí být upokojeno.
Já, zdá se, èlovìku jsem pøíli dùvìøoval.
Teï vzpíná za Mìstem své ruce bláhové:
jsem pøíli chudý pes, bych ivot ozlacoval,
jsem pøíli lidský rek pro snìní nachové. . .
Jen zemì nádhera, je zákon svùj má v sobì
a ádnou iluzí se nedá poplésti,
mnì òadra nabízí v jich promìnlivé zdobì:
s ní mono smuten být, nemono nekvésti.
SLOKY NEPOJMENOVANÉ
Pro vechno dovedu se jetì nadchnouti:
pro rybu ve vodì a mladé ratolesti,
pro modrá nebesa a ptáky na pouti,
pro hvozdù tajemství a rovin tiché tìstí.
A sladké mraení mnou dosud probìhne
pøed skvìlou rytinou a starou dobrou básní,
pøed smìlou mylenkou, je bystøe vpøed se hne,
pøed vírou stateènou, je horizonty zjasní.
A dobrodruný sen mì jetì pøivábí,
a kadý dobrý boj mi øíká: Chop se zbranì!
Na starých hadrech sním o vzácném hedvábí;
má radost ivota vdy jetì vztáhne dlanì.

I ena koneènì, i ena, vìèný svod!
Tak tomu s námi jest, jak bylo na poèátku:
Zhlíí se v zrcadle mých døímajících vod
anebo poduky mé svádí k nepoøádku. . .
A pøece. Vidíte. Mých estatøicet let!
Jako by v dolinì se mlhy nastøádaly.
Paprskùm lámou hrot a rùstu berou vznìt,
v nich gesto umdlévá a dobrý tón se kalí.
Svìt, èasem zdá se mi, e vidím pod závojem,
a v srdci døevokaz jak by mi nìkdy zvonil.
Pøes odhodlání své, e køepce skonèím s dnem,
aè teprv poledne, pøec rád bych hlavu sklonil
ve chvíli nejedné, kdy vechno zabolí,
a v chladu nesmírném tvor stojí osamìlý.
Tu lesním ve lebu èi cestou do polí
sen spøádám o mnichu, jen nevychází z cely
do shonu lidského a tìtcem poboným
ukládá drahokam za drahokamem v misál.
Jak prostý ivoèich, jen veden pudem svým,
jen v nebe nevìøe se tìsnì k zemi pøisál,
po zimním spánku snad má bytost touí jen. . .
Och, zapomenouti, jak holý modøín v lesích!
Och, sebe neznati! Och, netuiti en!
Svùj osud nechat plout jak oblak po nebesích!
A nebýt bliními a k smrti unaven!

KØEHKÉ TÌSTÍ
Kdy èlovìk pøíli hluboko zøel v ivot,
a prostné srdce k smrti zasmuil
tou tragikomedií s jménem èlovìk,
tím bláznovstvím, s ním mládí utratil, a pøece proti zvyku svého svìta
cos jetì má kdes, èeho neprodá,
by zhanobena byla jeho pravda
a v kletbu dána jeho úroda,
kdy umí ít jen po zákonu srdce
a vlastní mysli, která necouvá
pøed svatostánky poruené doby,
jich knìí davem, jen se nadouvá -:
tu jeho tìstí, najde-li je, má ji
jen rekonvalescence tichý vdìk,
jej ruky dotekem je mono zranit
a otráviti dechem pomnìnek.

EPILOG
Vodopády zlatých lesù
umí píseò jesenì;
v údolí nám jetì zbyla
vlhká vùnì po senì.
Sklizeno a dokonáno.
Po vech stráních dokola
krásná iluze jen svítí,
smìje se a plápolá.
Stránì hoøí, stránì hoøí. . .
Odvane ve listopad. . .
Chtìl bych také - na chvíli jen 
srdci, mozku dáti spát!

