Josef Svatopluk Machar:

ZDE BY MÌLY
KVÉSTI RÙE

PODZIMNÍ POVÍDKA
Nedìlní jednotvárné odpoledne...
Ta chvíle, kdy si na ij tvoji sedne
podivná tíha, bloudí v tupém snìní
a v pocitech, jim ani jména není.
Do dlaní tìce hlava tvá se høíí,
jí upomínky nìjaké se plíí,
vak celé ne, jen detail jakýs, malý
útrek, moment, dojem zachovalý 
jak pøevracel bys manì známou knihu,
tu pøeèet slovo, tu zas vìtu v mihu.
A tak ti náhle pøed oèima kmitne
edavé vlnící se pole itné
v údolu jakéms; rázem vidí zase
stráò rezavou, kde ovcí sbor se pase;
ve vlaku jede, rovinou jen fièí,
a stíhá úprk telegrafních tyèí;
edivá koèka høbet svùj v oblouk vzpíná
a v povlak stolu drápy svoje vtíná;
zas jakýs výlet: drobní studentíci,
dívèiny v svìtlém atì, s pìknou lící
a váné matky - sedí se dnes v lese
a hraje nìco; teï se zrak tvùj nese
po malé vesnici, je mlýn tam bílý,
ty vidí jizbu, v ni tvùj otec chýlí
skráò proøídlou nad zápisníku listy

a znamená si mleèe, výnos èistý;
teï mihla se ti kadeø kuèeravá
a opálená bujná dívèí hlava
s velikým okem  u ten obraz míjí
a vidí trochu obnaenou íji,
jen kousek íje filigránské jemné,
ti zná ji - ruka manì oèi pøemne
a zavzdychne - a valem nyní plynou,
zhaleny lehkou modrou mlhovinou
en postavy, a je tak luzná smavá
a v profilu èi en face jejich hlava,
a plynou plynou podoby ty známé
a náhlý stesk ti svírá hrud a láme
ne po nich jen - vak po tom tvojím letu,
v nìm kadá rovna nìjakému kvìtu,
a proto bolest kadý nerv tvùj chvátí
- ne e to pryè - vak e se nenavrátí...
A zatím zvolna lehké ero splývá
ve svìtlo dne; jak kdy se oko dívá
lehounkou èernou clonou muselinu:
obrysy ostré, barvy beze stínu,
jen vzduch se tmaví... domù øada edá
své komíny a rudé støechy zvedá
do erých oblak; okna uzavøená
se tmavì stkví jak ocel vyletìná;
a stranou v dáli nad továren smìsí
dým tìký nehybnì tkví v podnebesí,
a za nimi mha edivá se toèí
holému vrchu vzhùru po úboèí.
Katanù øada, v ulici je stojí,

se chví v svém proøidlém a hnìdém kroji,
jím vyèuhují vyzáblé jich snìti.
Pár rozcuchaných, umazaných dìtí
pod nimi køièí jako ve závodu
a holí tluèe po jeatém plodu.
A chumle lidí v hovoru a køiku
se ubírají kolem po chodníku;
tramvaje plné po kolejích spìjí
a koèár hrèí - lidé navracejí
se z výletù, byl teplý den a klidný,
jak nosívá je èasto podzim vlídný.
A tmí se... v ulici se zvolna zvedá
studený van a padá mlha edá,
a lutým kolem vyzaøuje do ní
plyn svítilen a záøe, je se roní
z oken a krámù...
Z krèmy jedné z blízka
teï náhle divý hlahol tonù tryská,
tam tanèívá se vdycky pøi sextetu.
Hlas pozná pitivého klarinetu
a dusot basy... Valèík právì hrají...
Na vlnách Dunaje... A pronikají
ty tony k srdci... Zná v nìm kadou notu...
Ten srdce èasto vzruil do tepotu
a èasto zbarvil líci tvoji nachem,
kdy v jeho zvucích vznáel jsi se prachem
velkého sálu... v loktech tvých se chvìlo
nádherné rozpálené dívèí tìlo,
dech svìích úst a parfém pronikavý
ti vanul kolem mladé havé hlavy...

a valèík bouøil... lustrù jasná svìtla
v divokém kruhu kolem tebe létla,
tys zøel jen øasy pøivøené a chvící
a tøpytný zrak z pod nich se blýskající...
A nyní plynou, pøed tvou duí plynou
zhaleny lehkou modrou mlhovinou
en postavy... a plynou kamsi v dáli
a v oèích jejich vidí tajné aly
i výèitku, rty lehounce se chvìjí,
snad nevyøknuté slovo øíci chtìjí,
a zdvihá se tak kadá ruèka malá,
by jetì jednou tobì zakývala,
a hlavièka ta otáèí se stranou
ty rozumí: u nikdy na shledanou...
Ztich valèík dole... jen v tvé dui jetì
pár tonù chví a svírá ji jak kletì,
vdy v taktu jejich míjí rychlým krokem
postava jedna s zadumaným okem,
ne veselá, vak pøece jenom milá,
jí v bujném srdci bije aspoò síla,
tak mizí, mizí... její ruèka malá
teï jetì jednou tobì zakývala
a pìkná hlava uklání se stranou
ty rozumí: u nikdy na shledanou.
To tvoje mladost...
dole u zas hrají...
ztlumenì jaksi zvuky zalehají
sem k tobì... svìt kams dolù padá...
padá...
Já vkroèil v sál... Hle, tíhlých párù øada
u promenuje... oh, to sál ten známý

zelené barvy, s lustry, girlandami,
nahoøe sedí tití hudebníci
jak jindy vdy... i pivoòky dvì v líci
má edý kapelník... a kol zdí dole
zas gardedámy vánì sedí v kole,
klep jakýs nový sobì vyprávìjí
a zrakem dcery støeí v bujném reji.
A havé líce, zraky rozjaøené,
íj bílá, vloèky vlasù zkadeøené,
hra vìjíøù; a ivot v pasu vosí
a støevíèky, je drobné noky nosí,
dech parfémù a vùnì kvìtin z vlasù
zde splývá s umem atù, krokù, hlasù
v prohøátém vzduchu a tvé smysly zpíjí
èarovnou, starou, známou poesií...
Já dívám se... ve, jak to bylo kdysi vak marnì hledám dávné známé rysy,
ty tváøe jsou zde dneska nìjak cizí
(já nechápu, e èasem mnoho zmizí,
co bývalo), mùj zrak jen dále hledá.
Kapelník zatím syknuv smyèec zvedá
a ukne tøikrát na svých houslí plochu.
U víøí valèík... uhýbám se trochu,
pár za párem se kol mne rychle ine...
já proplítám se... tamo kout mi kyne...
tam stanu... Hle, zde oblièej je známý
jak zbloudila sem mezi gardedámy
má dávná známá? A tam druhá, tøetí?
A co tak dál a dále páry letí,
já stoupám k ní a radostnì ji zdravím.

Dìkuje ona hledem usmívavým
a vitá mì a podává mi ruku,
a - bych líp slyel v umotu a hluku
vedle ní sedám, sedadlo je prázdné.
Rozmluva zprvu jaksi trochu vázne;
proè netanèí? mám stále na jazyku,
vak neptám se jen z galantního zvyku.
Je zmìnìna - vak krásná je pøec podnes,
èas kol ní sel, ani jí byl co odnes;
vak s asem zøím na její toaletu:
kdys v bílém gázu, na òadrech hrst kvìtù
teï tìký hedváb, velké náunice
a prostý úèes... pøi tom klidná líce
nu, nechce tanèit, duch mùj dále hádá,
vak proè? Vdy døíve tanèila tak ráda.
A mluvíme, na moje zdraví ptá se,
já na její... a ona usmívá se...
tak otázka se s odpovìdí stíhá,
vdy jedna vìta  a vdy jakás tíha
dopadá na mne... cítím: hradba stojí
dnes mezi mnou a dávnou známou mojí..
I ptám se pøímo, zdali vzpomíná si
na zalá léta, na minulé èasy,
procházky v parku, v aleji se tmící
a blouznìní to nae pøi mìsíci?
Zas usmála se, kývla hlavou pouze.
Zda na ty tance, kdy jsem v bujné touze
ji pøi kvapíku stiskl do náruèe,

e mohla slyet, jak mi srdce tluèe,
a kdy jsme sálem jako bìsi hømìli,
a na vecko jsme kolem zapomnìli?
Zas pøikývla a zas se usmívala.
Zda na to, jak mi kdysi slovo dala,
e pro ve èasy na kadièkém plese,
kde za sto rokù tøeba setkáme se,
se zadá se mnou na ètverylku tøetí?
A chová-li mùj výklad ve pamìti,
co znamená to? Prvá ze slunosti
se tanèí s nìkým z dobré spoleènosti,
ta druhá e se pøíteli jen svìtí,
vak tøetí... s kým se tanèí ona tøetí?
Zas pokývla a smála se a smála
a. koneènì mi vánì povídala,
e pamì mám, e kadou hloupost drobnou
dovedu vepøíst v upomínku zdobnou,
vak èlovìk, jen prý proudem prosy pluje,
jak ona nyní, stìí pamatuje
(já pøi tom kosmo hledìl v její èelo,
hle, lehounkých pár vrásek se tam chvìlo),
a praví dál, my buïme jenom rádi,
e za námi u je to celé mládí,
e hloupostí to tìkavých je øada,
je den co den se do rùence skládá,
sny bláznivé, jim není vyplnìní,
krev, která se nám zbyteènì vdy pìní,
a sentimentalita bezejmenná,
dnes smìná sic - vak tenkrát procítìná 

to e je mládí - a to kdy nám shasne,
e vzpomínce jen jeví se být krásné,
prý nae pamì vùbec ze zvyklosti
vdy králí hroby kadé minulosti...
Je mladost zjev prý na makarním plese;
kdy pak se maska dolù s tváøí snese,
tu zøíme bolestné a pøísné tahy,
tu zøíme oèi, plny hoøké vláhy,
s truchlivou resignací na svìt zøíti 
a to je ití!...
Já asl trochu... dívám se jí v zraky,
ty nesmìjou se... ejhle, mudrc jaký,
myslím si, vìru, zøídka se to stává,
e se tak s bohem mladým letùm dává
s tak pìknou tváøí... A zas touha nová
po mladosti té schvátila mì znova,
já nechci se s ní jetì rozlouèiti,
chci znova zpìt v to její vlnobití 
i vstal jsem obøadnì (u dotanèili
ten valèík, tleskali vak ze ví síly,
a kapelník své housle zdvihá k pleci):
O kousek valèíku vás prosím pøeci!
V tom stane u nás dívka utanèená
ve snìném gázu. Líc ta uzardìná,
to oko, èelo, vlas, rty - tyté rysy,
jak moje známá má a mìla kdysi...
Má známá hledí na ni s pýchou sterou
a dí: Nu, chcete-li - to zde - s mou
dcerou...

Já procitám... Tam dole z krèmy z blízka
dál divý chumel tonù jetì tryská
a dále tanèí se tam pøi sextetu.
Hlas slyím pitivého klarinetu
a dusot basy... Valèík právì hrají...
A mnì ta slova v dui vyznívají:
Zde s mojí dcerou!... Hloupost jest jen
mládí,
a e je pryè, my mùeme být rádi...
Sen bizarní.
A zasmuilou nocí
teï stená táhlý vítr ze ví moci,
katanù zbylé hnìdé listy dere
a ve chumeli jimi chvilkou pere
kams v èerný kout za blízkým domu rohem
Mladosti moje, s bohem, s bohem, s bohem...

DVA LISTY
PANÍ SOFII PODLIPSKÉ
Mùj andìle, jsem ílen blahem...
A jak ti mám ve zjeviti?
Pøed tìstí svého stojím prahem
a zítra chci jej pøejíti
(eh, píu slova, moje lásko,
a slova kletbou citù jsou -)
chtìl zpívat bych, má èernovlásko,
nìjakou hymnu mohutnou
a dunìt, bouøit plesným pìním
jak rozpoutané varhany
(ach, konfusním tím blábolením
èas maøím tìce získaný)
nu odpust. Tedy roven ptáku,
jak prvá s vìe udeøí,
klak v ruce, v novém, lesklém fraku
já vletím u Vás do dveøí
a øeknu Tvému otci vecko
a øeknu mu, jak mám Tì rád, a budu prosit jako dìcko,
a on nám musí poehnat.
Mám titul teï, mám postavení,
ná byt u také nalezen
(vìø, e mu v svìtì rovna není,
tak jak sis vdycky pøála jen),
ach, zítra, tìstí mé, mùj kvìte,
ach, zítra mým je vecko v ráz
mé tmavé hvìzdy, sladce spìte,

a vzdor velkému pokuení
dnes tisknu plaché políbení,
ne na ty moje hvìzdy zlaté,
vak tam, kam padlo prvníkráte,
v Tvùj èerný lesklý, drahý vlas...
Doèetla tíhlé její tìlo
v øasnatém pestrém upanu
jak v sladké mdlobì zvolna sjelo
v klín tureckého divanu,
a její mìkká malá ruka
na bouøná òadra tiskne list,
a srdce pod ním tak jí uká,
e mono tyto tepy sèíst,
tmu havou sladkou cítí kolem,
tmu havou v òader úkrytì,
chce plakat tìstím, jásat bolem
a vzlyká jenom hlasitì...
Chce èísti drahý list ten znova...,
Ète... Marnì... Mizí pøed zrakem
jí vecka jeho vøelá slova,
jen jedno stojí zázrakem,
to zítra! zítra! a jím zpíjí
se due její veselá
jak nejkrásnìjí melodií,
co na svìtì jich slyela
ó nejradìji by jako støela
s tím zítra na svých havých rtech
z té komnatky své vyletìla
a køièela je po schodech
a bìela by po ulici,

kde nejvíc proudí lidstva ruch,
a to Své, zítra jásající
jim hømìla v udivený sluch!
Vyskoèí. Hledí z okna ven.
Je kvìten. Zlatý èistý den.
A proteplený jasný svit
na blízkých domù padá tít,
na vìí køíe, moøe støech,
je v køivoèarých obrysech
se vine v dál, a jeho lem
s naedlým splývá obzorem.
A nad protìjí nízký dùm
pár topolù èní k nebesùm,
rub edý listù blýská jim
tøesavým tøpytem støíbrným.
Nad oknem jako vdechnuté
oblaky visí nadmuté,
bìlostné skvoucí cípy jich
se blytí jako padlý sníh,
a po té plachtì záøivé
jak køíky èerné hyblivé
dvé ptákù køídlem rozpjatým
se honí letem klikatým;
za oblaky se v íøi pne
to nebe èisté blankytné,
tak velebné, tak bez hrází,
a zrak jí leskem pøechází...
To den, kdy due dokoøán
otvírá kadou ze svých bran

a kdy v ni padl blaha svit,
je slz v ní,plno na pokraj,
a celý teplý luzný máj
se zaèíná v ní zrcadlit.
A zas ète drahý list ten znova.
Jak nevýslovnì sladce zní
ta vecka jeho vøelá slova,
jak umí milým echem v ní.
Ó chtìla by zde dui míti,
jen jednu dui pøátelskou,
na její hrudi povìdíti
by mohla sladkou tíseò svou
a zaplakat 
ach, máti drahou...
- a zdvihá zarosený vlahou
zrak k obrazu, kam dennì dává
ty nejvonnìjí kvìtiny,
tam na ni hledí drahá hlava,
ty nìné oèi matèiny
se toèit po ní vdycky zdají,
kdy pøecházívá v pokoji
a hle, dnes úèastenstvím plají,
ó matièka dnes vecko ví
a jistì z hrobu ehná jí...
Zas vpíjí se v ty stránky psané
tu na datum hled její kles:
To psal u vèera! Kriste pane
a pøijde tedy v jednu dnes!

A otec  plae na retu
se zachvìlo to slovo jen...
Jak spustil by kdos roletu,
byl pokoj rázem promìnìn:
svit shas, i v dui plno chmury,
jak ptáèe chví se bázlivì
a i ten matèin obraz s hùry
se dívá náhle tesklivì...
Ach, otec... po svém kanceláøi
a pøijde domù v poledne
a s ledovou tou svojí tváøí
jak stroj si k stolu usedne
a noviny své klidnì zvedne
a zabývá se obìdem,
pøes brejle pøi tom na ni hledne
svým ocelovým pohledem
a spartanský svùj hovor spøede,
jak bývá to dne kadého:
Co dìlá? neb: Jak se ti vede? neb:
Tak co má dnes nového?
a odpovìdi neèekaje
a nepromluvì slova víc
ète do novin zas ukrývaje
tu pøísnou z pergamenu Líc
jak má mu v této chvíli øíci,
co psal dnes její milující?
A pøec jej nutno pøipravit,
sic hrozno jest jí pomyslit,
co mohlo by se potom dít!
Má øíci: Tati, èlovìk jeden
chce nyní ve mi k nohám snést,

by na zemi mi stvoøil Eden -
(to øádek z jeho psaní jest)
ach, cítí, jak u tuto vìtu
by pøeruil ji zøetelnì:
Co chce? Nech floskulí a kvìtù
a mluv jen krátce, reálnì!
Má øíci: Tati, tenkrát v bále,
kams dovolil mi s tetou jít
po mojí prosbì vytrvalé,
jsem zaèla nový ivot ít 
ne, ne, i to je slovo køivé,
je nepustil by k prsoum svým,
bud odsek by jí jako døíve,
neb øekl sue: »Vím u, vím,«
(èím rozumìna pouze jedna
by ovem byla okolnost:
to bylo dvacátého ledna
pøed dvìma roky - potom dost).
Jak zaèít jenom øeè tu smìlou,
by zaèátek u jádrem byl,
by odvahu on její celou
pøi prvém slovì nezabil?
Mám vdát se, tati! Hu, tu cítí,
e vbod by se v ni sivý zrak,
jak chtìl by dui její píti,
a rty by øekly ostøe: Tak?
Ne, ne, ne, tady slova není,
kdo doufal by, je bláhový...
a ona cítí v rozechvìní,
jak zemøe snad... vak nepoví...

Spí umøe... ano, umøe záhy,
vdy srdce její uvadne
jak kvìt, jen vyel beze vláhy
a beze vláhy opadne
ta láska tak je v dui její,
ba, láskou její ití je,
kdy otec z due vytrhne ji,
tu její ití zabije...
A zemøe... pak i otec pozná,
e zhøeil nad tím ivotem,
a z pøísných oèí bolest hrozná
mu vyvøe slzí klokotem...
i On pak pøijde... svoje rety
na èela pøimkne bílý led
a tváøí zahubené kvìty
zulíbá jetì naposled...
jí na hrob vrba zasadí se,
strom, by jí temný stín svùj dal
tak, jak to píe kdesi Musset,
jen pod vrbou té spát si pøál...
A pøítí zima na tom místì
svùj snìný rubá upøádá...
Ó zemøe, musí zemøít jistì
a pøec jen zemøe nerada!...
Na pestrý nízký taburet
si u piana usedá,
kams v prázdno upøe teskný hled
a pøíklop manì pozvedá

a manì ruèky zavadí
o klávesy - ten divý zvuk:
molový akord temnì zní
jak výkøik utlumených muk!
A dál a dále preluduje,
u má i noku v pedálu,
a zdá se jí, jak klavír duje,
e rozumí jí pomalu.
Not seit vzala. Hraje zvolna,
kus due dává v kadý ton:
to z Manon je ta píseò bolná
tak, jak to píe kdesi Musset,
jen pod vrbou té spát si pøál...
A pøítí zima na tom místì
svùj snìný rubá upøádá...
Ó zemøe, musí zemøít jistì
a pøec jen zemøe nerada!...
Na pestrý nízký taburet
si u piana usedá,
kams v prázdno upøe teskný hled
a pøíklop manì pozvedá
a manì ruèky zavadí
o klávesy - ten divý zvuk:
molový akord temnì zní
jak výkøik utlumených muk!
A dál a dále preluduje,

u má i noku v pedálu,
a zdá se jí, jak klavír duje,
e rozumí jí pomalu.
Not seit vzala. Hraje zvolna,
kus due dává v kadý ton:
to z »Manon je ta píseò bolná
z pátého aktu... Její skon
pod nebem irým zhvìzdìným
u Havru... v dálce kmitá se
pláò moøe svitem zeleným...
A po bojích a zápase
a po lásce a orgii
to drobné tílko upíra
v nadzemské jakés glorii
na moøském písku umírá,
A jejích zrakù mroucí kmit
moh jetì moøe lásky pít
z dvou oèí nad ni sklonìných,
døív od ní vìènì znièených...
Jak prka detì prudká divá
kdy padá do vyprahlých hrud,
tak v tesknou dui hudba splývá;
a splachuje s ní zemský rmut,
a posilnìn zas èlovìk vstává
z podpatí nevyzpytných fat
a znovu na cesty se dává
a doufá zas, e dojde snad
a tenkrát citù hnutím vdìèným
rád èlovìk vøele docení,

jak poehnáním nekoneèným
je v trudné chvíli umìní...
Manon je mrtva... Hrdinka má
finále její dohrála,
opøela hlavu ruèinkama
a usedavì plakala.
Za stolkem palem, kaktusu
v jich zelenavý stopen er
bizarní stojí etaér
ze aponského bambusu.
Pagoda  mandarín to as
a filigránských figur sbor
a knihy. mule, nìco vás
zde tvoøí roztomilý chór.
Z té smìsi podobizen dvé
se dívá v pokoj, oèi jsou
tak ivé, rysy mladistvé
dle kroje enich s nevìstou.
A teskný stín na bílém èele,
má hrdinka k nim vzpírá hled:
tak zøeli její roditelé
pøed ètvrtstoletím v tento svìt..
To tìstí, je je blailo,
jim z oèí, rtù a èela, tváøí
tím odleskem svým èistým záøí i jí by dnes tak záøilo,
vak otec...
Je to otec ten,
jak tenkrát v svatební svùj den?
A co ty city z doby té

by v nìm tak byly zasuté,
a s matkou zalé v hrobu ti,
e neuznal by jich dnes ji?
Mylenka jedna velká smìlá
teï duí její projela,
vak jak by høích spáchati mìla,
se tajnou hrùzou zachvìla...
A pøece... høích to nemùe býti,
snad Osud sám tak kyne jí,
vdy z lící otce, matky stkvíti
jí dal tu novou nadìji.
Jde v pokoj otcùv. Dobøe ví,
e psací stùl tam dubový
má schránku, v které památku
si chová otec na matku.
Kdy tenkrát matku pohøbili,
ji otvírával po chvíli
a sedìl jako v ztrnutí
nad mnohým kouskem bez hnutí...
Jakýsi svatý strach ji jímá.
zásuvku táhne nesmìle,
jakoby v schránku sanctissima
sahala drze v kostele...
hle, portrét s datem od maminky,
zde atlasové støevíèky,
zde dávno suché konvalinky,
zde malé brusle, pentlièky,
zde listy matky, luté blánky,

Kdos èervenou je stukou spjal,
a zde jsou.i ony husté stránky,
Je tenkráte jí otec psal...
Ty ète. A zvlátní divný cit
jí zaèal mladou duí chvít,
cit touení a radosti
nad seloutlou tou zalostí...
To vecko, vecko se v nich vrací,
cit, bolesti a touhy ty,
je ona s malou variací
má ve svém stolku ukryty...
A øádky vrí se a vrí,
jako kdy v máji tie prí,
a kadá kapka blaivá
jen osvìuje, prospívá...
I má svùj mìla román malý:
jí zakázali, zbraòovali,
e otec nemìl jméno, jmìní
a dostateèné postavení...
Ve podobnì, jak dneska u ní,
i oni mìli nehod smìs
nad alù jejich vyschlou tùní
by zavýskla si s chutí dnes...
List poslední... byl chvatný, krátký:
Mám postavení, z ní ty øádky,
mám ve, co vai ádají;

mùj andìle, má èernovlásko,
ty hráze nyní padají,
a pøijdu zítra, moje lásko,
a budu otci, budu matce
na srdce klepat pøísnou tí,
a ti mì neodbudou krátce.
Vdy prosit umím, to Ty ví.
A pro dnes a ti andìlé
sny zlaté sijí po èele
a pro dnes plaché políbení,
motýlích køídel pozachvìní,
ne na rty - to já nesvìøím
nést s listem v ruce posluhovì
posílám Tvojím kadeøím«...
Byla by hlasnì výskala...
Na òadra tiskla list a v novì
jej líbala a líbala...
Je dvanáct. V òadrech jejích tluc
tak zní, jak pøehluit by chtìl
tìch starých hodin táhlý zvuk.
jen rozlehle tou jizbou znìl.
U dveøí zvonek zaznìl ji .
i udìlala rychle køí...
Odmìøen jak ty hodiny
sed otec do pohovky svojí
a rozhlédl se po pokoji
a ptá se: Kde jsou noviny?

Zmuile dává mu dvì blány
a prosebnì mu v oèi zøí:
List jeden dávno, dávno psaný,
a list, jej mìla v záòadøí...
Ète prvý... je mu jaksi cizí...
ète lhostejnì... tu rázem vak
stín ledový mu s èela mizí
a mikat zaène sivý zrak
a v hlubokém tom jeho eru
cos kmitá slabým odleskem,
co v oèích tam na etaéru
mu plane plným zábleskem...
A promodralá ruka chvìje
se nesmí jaksi nezvykle
a v slunce lesku cosi skvìje
se zrádného mu v brejlí skle.
Vzal druhý...
Doèet...
Z hloubi vzdych...
a ruce na stùl klesnout dal,
pak otíral skla na brejlích
a v prázdno kams se zadíval...
Zas vzdychl si... Zrak upjatý
vrh na ni... Ona tie stojí,
pùl doufá, pùl se jetì bojí,
má ruce pevnì sepjaty...
Nu, jen ho tedy pøiveï sem,
poèkáme na nìj s obìdem,
dí mìkce, rychle prostøi mu,

dej víno k hodu dnenímu
øek rázem jedné hodiny?
To dej sem jetì noviny!

TØI PODOBIZNY
PANÍ HEDVÌ MACHAROVÉ
Návtìva zde... uvítání,
hluèná radost s obou stran...
objetí a vyptávání...
a ji salon dokoøán,
kam si hosta vede mama
na kávovou besedu...
Lili je teï s Bibi sama,
stojí jizby ve støedu,
kam záø slunce kosmo padá.
Modravého prachu pruh
od podlahy k oknu skládá
ve sloup pestré prvky duh.
Lili celou pùlí tìla
stojí v této záplavì
(- má tu aureolu zcela,
jaká dána k oslavì
v chrámì zjevu kadé svaté
na zatmìlých obrazech,
jinak v míøe vrchovaté
lií vak se od en tìch:
nemá svatý mráz ten v oku,
ne jich stáøí, ne jich vzlet 
mojí Lili toho roku
bude teprv sedm let -)
svìtlý vlas, jej nazad tlaèí

tmavý pùlkruh høebenu,
k ramínkùm se hustì stáèí chumlem zlatých prstenù,
líèka hnou jí, ne vak strachem,
pøekvapením - ne a ne:
planou stálým zdravým nachem
broskve èerstvì trhané.
A ty oèi! Barvu mají
polní bledé fialy,
pod dlouhou se øasou tají,
jak by svìtu skrývaly
pohled v dui, kde a s leí
ráj jakýsi pøesladký...
jsou tak tajuplné, svìí,
jako modro pohádky...
Bibi také starí není,
je vak suchá, její líc
má to bledé zabarvení,
které léta zvìtujíc
èasnou vánost jevit zdá se;
oèi velké s leskem mdlým
hledí kolem v stálém ase
jedny z tìch, je s oddáním
v celém ití jedno znají:
celou dui v pohled dát
a jím, co zde rády mají
obdivovat, zboòovat...
Lili prstík na rty klade
a s pohledem vzníceným
po pièkách se nazpìt krade
eptajíc: já nìco vím...

- v zadu v koutì stojí skøínì
a v ní spousta úasná:
zaøízení do kuchynì,
jizba jakás pøekrásná,
divadélka s tuctem mimù
mnoho, mnoho mono zøít,
co by ani plukem rýmù
nedalo se vyslovit:
té tam postel odestlaná
s podukami bílýma,
na ní leí dlouhá panna
s nehybnýma oèima:
Lili pátravì jí hledne
v bíle malovanou líc,
z postýlky ji jemnì zvedne,
v náruèi ji houpajíc
vrací se a ruèky kyvem
ku divanu Bibi zve,
je v napìtí ádostivém
nesla po ní zraky své.
Nyní sedí. Mezi nimi,
o zeï dobøe opøena,
bledá, s hledy nehybnými
sedí panna hubená.
Lili eptá. Vypravuje,
Pepi u e druhou noc
nespí (Pepi panna sluje),
zuby prý ji bolí moc;
babièka prý dnes jí øekla,
e se Pepi dokonce

nìjakého hømotu lekla,
proto e jen tichounce
mluvit smí se, dveøe lehce
zavírat a nedupat;
Pepi té prý v noci nechce
z postýlky se nechat brát; babièka e povídala
zas jí novou pohádku,
o Rùence, která spala,
o Honzovi ze statku,
jen prý nosil hvìzdu zlatou
pod kadeøemi na èele
(Buï se Lili mojí matou
pohádky ty pøeskvìlé,
jak hned na tom reku zøíme
my i ètenáø kadièký
èi - a to je mínìní mé
v hlavì její babièky
se ty nitky pohádkové
musí splétat velijak,
by se zdály z brusu nové,
a opøedou Lilin zrak...)
a ten Honza e prý jednou
na vraníku jel a jel
cestou pustou nedohlednou
v divný les, kde zámek zøel,
kde prý bylo støíbra, zlata,
a prý pøecházel mu zrak,
vzadu sedí spánkem spjata
Rùenka, ji hlídá drak
(ètenáø vytkne drobné Lili
bìh snad dosti logický

oh, mùj ètenáø se zde mýlí:
to jen duch mùj básnický
zpracoval ty øeèi její
ona hned ju s poèátku
spletla jednom ve peøeji.
Pepi i tu pohádku.
Bibi vak jí rozumìla:
poslouchala dojata,
v èerných oèích se jí chvìla
due touhou napjata,
a ten celý pøíbìh lepý
hned si ivì kreslila,
pøi tom ruèkou vlasy Pepi
bez ustání hladila).
Pøíbìh stoupal... Honza bije
s drakem se... boj urputný...
poslední mu hlavu s íje
useèe meè mohutný
a hned rozkvétá ve valem,
dýe vizí èarovnou...
v posled Honza stal se králem
a Rùenka královnou...
(Vichni jiní vypravìèi
zmlkli by tu kratièce,
ale Lili pøejde øeèí
ihned k svojí babièce.)
Její babièka prý vlasy
má tak bílé jako zeï,
e prý pøed dávnými èasy
jako ona, Lili, teï,

byla taky takhle malá;
Lilinu prý maminku
nìjaká jí vrána dala
zavinutou v peøinku;
maminka e povídala,
s babièkou e u je køí,
bude prý u beze mála
teï z ní druhá Lili ji;
maminka e èasto pláèe,
jsouc s ní, Lili, v pokoji,
e jí øíká: moje ptáèe
a e pro ni vystojí
mnoho strachu: nejradìji
e prý by ji zavøela
pøed svìtem, by dui její
neotrávil docela...
- Ale já bych - Lili míní 
byla pøeci nejradi
Rùenkou, co spala v síni
zámku v les bodláèí.
-A já taky  Bibi táhle
a nesmìle prohodí.
Chvíli ticho. Lili náhle
hlavièkou svou pohodí,
s divanu se sveze na zem
a svùj plný oblièej
v chmurný výraz stáhne rázem,
jak u vzrostlých vídá jej:
- U nás krejèí dneska zase

tloukl dole paní svou!
Bibi hledí ve úase
na ni tváøí ztrnulou.
- To - dí Lili s indignací
je pøec jenom oklivé!
Bibi jako echo vrací:
 Jo, to je pøec oklivé!
V ètverci lesklém na parketách,
kam dopadá slunce pruh,
v nìm se toèí v modrých èetách
blýskající prvky duh,
leí Pepi, v zemi hledí
nehybnýma oèima,
roztaená, slova nedí,
nikdo si jí nevímá...
II.
Je zimní veèer. V pokoj vejdem tmavý.
Na okna padá pøísvit mihotavý
luceren z ulic. Jiskrnými blesky
tu ledné hrají na sklech arabesky
a pohlcují tento pøísvit. Z kamen
naproti v koutì vyzaøuje plamen
tenkými prouky. A tím erem vlaje
pøíjemné teplo, s kterým smíena je
ta zvlátní vùnì èistotná a tichá,

jí pokojíèek mladých dívek dýchá.
Jen táhlý tikot hodin s jedné stìny
a hukot v kamnech volný pøitlumený
a chvilkou ohnì zvuèné zaprasknutí
lze slyet - jinak nikde ani hnutí...
Ted v pravo od kamen se nìco hnulo,
jak by se køeslo bylo posunulo,
a jasný hlas vzdych do tohoto era:
- Ach, Bibi, Bibi, touhle dobou vèera!...
A z leva, kde se také hnulo køeslo,
za odpovìï se elegicky neslo:
- Ach, Lili, vèera! Bylo lépe vìru!...
A zase ticho zavládlo v tom eru...
- Ví Bibi, vèera asi touto chvíli
vadlena pøila, my ji obstoupily,
babièka, matka; pøinesla mé aty.
To ví, byl kadý zvìdavostí jatý,
já nejvíc: vadlena mi aty nese,
v nich objevím se na svém prvním plese.
To strojení! V salonì zatopily
pìt svíèek k zrcadlu mi postavily
a èesaly mì. Mát má - nikdy døíve
jsem nezøela ji v náladì tak ivé
a radostné - se kolem mne jen toèí;

a babièka div nenechala oèi
na kadé stuce, stále povídala
a na své staré bály vzpomínala nu, babièka má! Ví, jak máti øíká,
e té se ivot víc u nedotýká,
e z pøítomna u lepí èást jen cítí
a vzpomínkách jen mladé slunné ití.
vadlena pøi tom na mnì jetì ila,
tu jakýs záhyb, tu cos pøipendlila,
a stáhly mì, a nevolno to zraku,
a mnì pøec lehko bylo jako ptáku!
Pak má mi dala perly své kol íje
a zatkla do vlasù dvì kamélie já byla hotova! Já nemyslila,
já ani nevím, zda jsem vùbec ila,
já èekala, kdy pøijde, a co dále
pak bude asi v tomto celém bále.
Tys pøila, a já zajásala v dui,
jak tobì pìknì bílý at ten sluí,
na hrdle na sametce køíek zlatý;
a kamelie ve tvou kadeø vypjaty,
vìø, byly stokrát krásnìjí ne moje - Mlè, Lili, o atech; znám ruce svoje,
co dovedou, vak mnì to jedno bylo;
já nejsem nikdy hrda na své dílo
a jdu, v èem mohu..já vak zøela na tì:
tys byla bájná od hlavy a k patì
jak z pohádky zjev - a já zøela pøedem,

e nespatøím tì ivoucím svým hledem
po celou noc, bys vedle mne si sedla.
- Já, Bibi, chtìla, ale nedovedla
jsem odøíci; tu vdycky pøijde kdosi
a tak ti dojemnì a pìknì prosí,
e zarmoutit ho nechce; jednou kolem,
ty øekne pøedem - a on s teskným bolem
pohledne na tì - tanèí dvakrát tedy,
pak promenáda a pak do besedy
se staví ètverce, a u zas to duje
a dotanèí se, zas se promenuje,
pak zaène valèík, dva, tøi taneèníci
èekají na tì s prosebnou zas lící,
ty tanèí, tanèí, myslí: sednu chvilku;
je pausa v tom se øadí na ètverylku
a u se tanèí - - a ten èas se øítí
tak rychle jako nikdy dosud v ití.
Vìø, strnula jsem, kdy tu pùlnoc byla,
vdy jak bych sotva pùlhodinku ila!
Inu, a v té pause pøec jsem pøila k tobì...
- V jídelnì, Lily, sely jsme se obì.
Jen tìlo tvoje; kde jsi byla duí,
mùj rozum ovem hádal i ted tuí:
nahoøe v sále. - Ví to, kdy jsi sedla,
es neustále jednu øeè jen vedla:
e ráda jídá øízky?
- Mono, Bibi.
Vak nejradìj bych byla bezpochyby
ti s pláèem zajásala, jak jsem astná,

jak dnení noc je èarovná a krásná,
a pøec - el bohu - kvapí! Vak teï rci mi,
jak ty se kochá vzpomínkami svými
na tuto noc? Jak a s kým tanèila jsi?
Jak se ti líbil? Co ti øíkal asi?
Co bál ten vùbec?
Bál mé bavil, Lili,
mùj první bál... tam toalety byly
úasné vìru - vdìèná jsem tvé máti,
e ráèila mi prùvod svùj tam dáti ;
i tanec bavil by mì - kletba byla,
e nemotornost má se uplatnila,
ty ví, jak tanèím - kdo tanèili se mnou,
to poznali té a s poklonou jemnou
po dvou, tøech krocích se mi porouèeli,
pak nespatøila jsem jich veèer celý.
Vak neelím; já stíhala tì zrakem,
jak polétá tím pestrým lidí mrakem,
jak baví se, kdy byla promenada
a byla jsem tak vemu z due ráda.
- Cos øekla, Bibi, tomu taneèníku,
jen uchvátil mì zrovna v okamiku,
jak vely jsme? Já pranic nevidìla
ne uhlazené vlasy kolem èela
a zlaté brejle, pozdìj vidìla jsem,
e hezký mu to, mluvil pìkným basem
a vybranými slovy - hádám skorem
e bude asi nìkde profesorem.
A ten, jen zadal se mi na besedu,
básníkem zdál se být dle øeèi, hledu,

tak snivì zøel a mluvil velmi krásnì
a citoval mi roztomilé básnì;
pak student kýs, ten vplétal v rozhovory
komické vtipy na své profesory,
byl zábavný, a teï si pøedstav, Bibi,
on øíká, jak se mu mé jméno líbí
(já øekla mu je), dále øeèí dlouhou
mi povídá, jak zùstane mu touhou
mì spatøit jetì, ptá se, doufat smí-li
a jeho oèi tak mì uprosily,
já øekla mu, kdy chodím do piana,
on na to, nebudu-li polekána,
i kdy zjeví se mi za nìkterým rohem...
Teï rci mi, není-li to v smìru mnohém
hotové vyznání? Já neberu to pøísnì,
on jen chce pøinést Hálkovy mi písnì,
ty budem èísti. A pak na chvilièku
pøec mùem provést ertovnou s ním høíèku,
nic váného, vdy my ty mue známe,
a proto, viï, se nikdy neprovdáme,
co mìla má má z toho, e se vdala?
Vdy øíká mi, jak noci proplakala
a mì e radìj v kláteøe by zøela,
neb sebe v hrobì, kdybych vdát se chtìla!
- Ne, Lili, my se nikdy neprovdáme!
Vdy, Bibi, se tak spolu rády máme,
co víc nám schází? Kdybys muem byla
ty, Bibi, pak bych takhle nemyslila
ty jediná bys mìla srdce zlaté!

A tíhlé tìlo na zad povypjaté
pøed kamna kleklo dvíøka otevøelo:
øeøavé uhlí tam se zlatì rdìlo,
a jeho záøe na oblièej létla,
a v hloubi oèí zaplála dvì svìt!a
malinká, teèky dvì se blýskající,
a dlouhé øasy nemohou jich støíci,
aè zornièku pøed árem ukrývají.
A tváøe, èelo; rty se hoøet zdají
èervánky plamennými tìch dnù tìstí,
je jistì musí téhle hlavì zkvésti.
Teï zakmitla se jetì ruèka bílá
s lopatkou uhlí, rychle pøiloila,
zavøela dvíøka... postava zas tmavá
se zemì rychle elasticky vstává
a dí, a touha chvìje se jí v hlase:
Ach, Bibi, ké u jdeme na bál zase! III.
Bibi má, tvùj dnení list
znova zas a znova beru,
musím zas a zase èíst,
a zas je mi k pláèi vìru.
Bibi drahá, pravdu má:
jak by od dne mého sòatku
pøátelský ten svazek ná
ztratil se v tom shonu, zmatku,

je mnou tenkrát zmítaly
toti: ztratil dui svoji;
jeho formy zùstaly:
chladné øádky, které v roji
polétaly sem a tam
neví, jak mi hoøká byla
tvoje pøání k jmeninám,
prosby, bych tì poruèila
mui svému, dìtem svým,
psané s peèlivostí velkou;
jak tím øádkem kratièkým,
e se stane uèitelkou
zaøízla jsi tenkráte
jako noem k srdci mému
(tenkrát ruce sepjaté
øekla jsem jen konec vemu!) po tvém listu chápu dnes,
e té vina na mé stranì:
psala jsem ti listù smìs
a neøekla odhodlanì:
Bibi, mluvme upøímnì ne, já zatím dlouze psala,
kterak sluky zlobí mì,
e má zub má dcera malá
atd. - vak o tom dost.
Bibi moje, Bibi milá,
díky za tvou upøímnost,
je nás sobì navrátila.
Boe mùj... Tvé dnení psaní...
Nad kadièkou øádkou tou
plakala bych bez pøestání,

nad tebou - i nad sebou...
Ty si stýská osamìle
svìtem plynu - nevím kam,
vrásky lezou po mém èele,
a já se jen poøád ptám:
naè se souit, k èemu íti?
Kdyby aspoò kdos tu byl,
jemu by moh èlovìk díti
i nejmení ze svých chvil
zasvìtit chci tobì, drahý
jinak ty dny bezcenné
pohodím kdes v prostøed dráhy
bídné, tmavé, ztracené...
èili prosou, moje Bibi,
smysl chápu-li tìch slov,
myslí, e ti jenom chybí
trochu lásky v srdce krov...
Bibi moje, co ti øíci?
Nevím, zda tì pøesvìdèí,
co ti ruka moje chvící
s upøímností nejvìtí
napsat hodlá... Nepøesvìdèí,
vím to pøedem, dobøe vím,
marný jsou tu lidské øeèi,
kde jde srdce s právem svým
ale sly: jsem vdána tedy,
dobøe vdána - øíkají
mu je zdráv, pod mými hledy
dìti pìknì vzrùstají
ale astna nejsem; cítím
stranou vednost v nitru svém,

a tak plíím se tím itím,
e i sobì hnusna jsem
a ty myslí: láska! Bibi,
vìø, e bych se smála ti,
jen v mém nitru cosi kdyby
nezaèalo stenati...
Láska!... Byla tu snad... Kdo ví?
Pøíli krásný je cit ten,
nemìl by být èlovìkovi
na tom svìtì dáván v plen
vdy ti, které ona pojí,
nemají na práci nic
ne ji bíti vání svojí
v etherickou její líc
snad ti smysl toho temný,
pak mi vìø, jsem zkuena...
snad to chápe duch tvùj jemný,
a ty zírá zdìena
na mé øádky...
Bibi moje,
uzavøenou kvìtinou
je ta smutná due tvoje,
vrásky lezou po mém èele,
a já se jen poøád ptám:
naè se souit, k èemu íti?
Kdyby aspoò kdos tu byl,
jemu by moh èlovìk díti
i nejmení ze svých chvil
zasvìtit chci tobì, drahý
jinak ty dny bezcenné

pohodím kdes v prostøed dráhy
bídné, tmavé, ztracené...
Èili prosou, moje Bibi,
smysl chápu-li tìch slov,
myslí, e ti jenom chybí
trochu lásky v srdce krov...
Bibi moje, co ti øíci?
Nevím, zda tì pøesvìdèí,
co ti ruka moje chvící
s upøímností nejvìtí
napsat hodlá... Nepøesvìdèí,
vím to pøedem, dobøe vím,
marny jsou tu lidské øeèi,
kde jde srdce s právem svým
ale sly: jsem vdána tedy,
dobøe vdána - øíkají mu je zdráv, pod mými hledy
dìti pìknì vzrùstají
ale astna nejsem; cítím
stranou vednost v nitru svém,
a tak plíím se tím itím,
e i sobì hnusna jsem
a ty myslí: láska! Bibi,
vìø, e bych se smála ti,
jen v mém nitru cosi kdyby
nezaèalo stenati...
Láska!... Byla tu snad... Kdo ví?
Pøíli krásný je cit ten,
nemìl by být èlovìkovi

na tom svìtì dáván v plen
vdy ti, které ona pojí,
nemají na práci nic
ne ji bíti vání svojí
v etherickou její líc
snad ti smysl toho temný,
pak mi vìø, jsem zkuena...
snad to chápe duch tvùj jemný,
a ty zírá zdìena
na mé øádky...
Bibi moje,
uzavøenou kvìtinou
je ta smutná due tvoje,
má vak vìènì vùni svou...
list tvùj dchne jí kadou øádkou.
Kdybys dneska zemøíti
mìla - pro tu vùni sladkou
hned chci s tebou mìniti...
Neví, jaká sudba krutá
dovede to v svìtì být:
býti prázdna, vyvanuta
a pøec dýchat a pøec ít...
Jak ve pøilo - nelze øíci,
ani hádat nebudu;
ádné rány høímající
zavilého osudu,
ádná bolest, ádná ztráta
ale vecko to je zde,
o èem moje máti zlatá
øíkávala: ití zlé...

Moje máti... Hlava její
jeví se teï zrakùm mým:
bezútìnost v oblièeji,
a já tak jí rozumím.
Dnes mi jasno, ze ví síly
proè se tenkrát vzpírala
mému sòatku; proè v té chvíli,
kdy mi pøece ehnala,
øekla mi: Buï ztloustne, dítì,
nebo bude neastnou...
Èasto utíkám se skrytì
k vzpomínkám a duí mou
táhnou chvíle z dìtství mého,
nae bály, zábavy,
sny tak rázu veselého ve má nádech modravý,
jako mívá èistá dálka
a vdy hlasem tesknoty
cosi v dui mojí zalká:
bylo - vak ne pøi tom ty...
Vidí, Bibi, ztotoniti
nikdy se mi nezdaøí sebe s dívkou plnou ití,
jak ji due moje zøí...
Chvilkami té èekám cosi
zázrak, jen mì spasí snad,
ale za dnem den mi nosí
vecko staré v ití sklad.
Jsem u pìtatøicet rokù,
kdy se nejde jinaèe
neli v pìkném volném kroku
a u nikdy neskáèe...
A co èekám - snad se stane

také zvolna... Do vlasù
ponenáhlu jíní skane,
a pak k svému úasu
èlovìk bude dìckem zase;
jako bílá babièka
bude v podveèerním èase
hýèkat dìcka malièká
dìtí svojích... Vidím ivì
babièku svou... ivot døív
té prý strh ji v proud svùj divì,
za to západ na podiv
vzplál jí pìknì; astna byla.
Ví, jak èasto selý hlas
jetì k zpìvu naladila?
To div, jen mne èeká as...
A jak takto - ptá se - iji?
Tuto chvilku mám jen klid,
nejlepí, co v mizérii
svojí mohu vùbec mít.
Tchynì, ta la s hochy mýma
na procházku; holèièku,
je mi v kolíbce teï døímá,
houpám nohou troièku.
Mu je dosud v kanceláøi.
Venku pìknì. V ulici
hází dubnovou svou záøi
slunce zlatem srící.
Neláká mì... nìjak títím
se teï styku se svìtem,
radìji èas trávím itím

nad svým spícím dítìtem. Pi mi brzy, Bibi má.
Pi mi hodnì, já té budu.
A zas slovy pøímýma.
èlovìk nezbaví se trudu,
ale ulehèí si chvíli.
Líbám tì a jsem tvá
Lili.
P. S.
Zde je podobizna ta.
Vidí proøídlé ty vlasy,
lícní kost, je vypjata
nad obyèej zdá se asi,
nad tou lící zapadlou
pohleï v zkalené ty zraky 
pak tu hlavu uvadlou
kolorovat musí taky:
vem ten nádech nezdravý
první lutí podzimkové
pak to, co tì pozdraví,
je ve, co se Lili zove.

MARIE WILTOVA
SLEÈNÌ ANECE SCHULZOVÉ
Slavná operní zpìvaèka, Marie Wiltová, skonala
ve Vídni dne 24. záøí 1891 pøíernou samovradou. - (Po prudké a vánivé rozmluvì s jakýmsi mladým elegantním muem vybìhla v jednom domì vnitøního mìsta
do ètvrtého poschodí, odkud se vrhla do dvora. V pøítím
okamiku leelo korpulentní tìlo její na kamenné dlabì jako
beztvárná zkrvavená masa. Neopìtovaná láska osmapadesátileté umìlkynì k onomu mui sotva estadvacetiletému dohnala ji k tomuto kroku...
Z novináøské zprávy.
Kus lokálky... jen jeden èlánek,
jich v ploe urnálových stránek
se dennì øetìz mihotá...
U vední je a otøepaná
ta slední zoufanlivá rána,
jí vyzní, mocí zpøetrhaná
ta vetchá struna ivota!
Bizarní fraka, tragedie,
je Osud vytrvale vije
pøed tváøí svého publika,
by dnes je jetì jala plnì,
musí se rovnat hrozné vlnì,
být sestrojena dùmyslnì

s ví vervou toho básníka!
Nu; báseò, byla podaøena:
Zde neforemná tlustá ena
svou roli odehrála ji;.
rty uvadlé si.pøihnout chtìly
tam jetì pohár lásky vøelý,
kde zavírá se ivot celý
a myslí na høbitov a køí!
A interesantní moment jetì:
Ten ivot spìl pod proudy detì
to kytic, vìncù, vavøínù
protìjek pìkný Osud tvoøí
ku dramì, kdy v lesbickém moøi
plout nechal (té po lásky hoøi)
antickou hlavu Sapfinu! To svìtu staèí, jde se dále,
jak od truchlohry dokonalé
v denního ití peøeje,
a èeká v touze nenasytné,
kde zdarma nová hra se skytne,
Je na pár chvil zas zájem chytne
a svadlým nervem zachvìje...
Já stál jsem tehdy v lidí vøavì,
Je tlaèila se nedoèkavì
ku zohavené mrtvole;
jí nevidìl jsem; já mìl dosti
tìch hluchých-li øeèí banálnosti,

úsudkù plných Lhostejnosti
a vtipù drzé svévole.
Tu vzpomínal jsem na tu chvíli,
kdy ona v lesku slávy, síly
pøed plným domem zpívala!
Z té eny s nízkým plochým èelem,
s vídeòské zelenáøky tìlem
genius záøil v lesku skvìlém
a boská velkost splývala!
To bylo v »Aidì«. havé chvìní,
opojné jakés rozèilení
rozlito bylo divadlem:
zde oèi jenom poslouchaly,
zde nervy strunami se zdály,
v nì její tony dopadaly
a znova hømìly v nitru tvém.
A ona zpívala a hrála...
Ta celá due její tála
v ton vítìzný a víøící...
ne, nehrála, to ona ila,
ve trpìla, ve procítila
vdy tenkrát sprcha slzí lila
se zøetelnì jí po líci...
A jaký ivot leel za ní?
Nevlídné mládí, namáhání
a údìl chudé dívèiny:
ta jednotvárná práce vední,
je plouí se tak od dne ke dni,

ta resignace, s kterou bìdní
zøí tupì v pøítí hodiny.
Pak vdala se. Mu s postavením
(- partie dobrá - bìným rèením)
se ráèil nad ní smilovat;
byl sòatek to, jak zvyk je lidu:
ty odeene od mne bídu,
já budu slouit tvému klidu,
o kuchyò, prádlo peèovat.
Tak mohla jít tou cestou ití,
jak jiných sta jí zøíme jíti:
v svém malém krouku váena,
ctít pøíbuzné, mít známé dámy,
houf dìtí, boje se slukami,
pak hrát si s vnuky, se vnuèkami
a ití plavba skonèena.
Vak v tìkopádné dui její
se zvolna touhy probouzejí
a vìtí, vyí, smìlejí,
a v srdci, v nìm jen stíny ijí,
ted tony rodí se a bijí
a slívají se v melodii
nad lesní orkán bouønìjí.
A naslouchala hlasu tomu
a poslechla. A s bohem domu
i mui dala bez ele.
A zdálo se jí v okamihu,
e støásla jakous kletbu, tíhu,

e ted otvírá ití knihu
a e v ní nala úèele.
A ila, ila... Vecka práva,
je pøíroda nám lidem dává,
svým bohùm dala na oltáø ;
den nebyl pro ni; oívala
a v atnì, kde se oblékala
a ila, na prknech kdy stála,
stopena v sterých svìtel záø.
A ila, ila... Svìtem dálným
se nese letem triumfálním
a ve jí leí u nohou:
titule, skvosty, sláva, jmìní
i kritik zboné zanícení
ve, èím se platí za umìní
pod touto modrou oblohou.
A pak... Kus staré theorie,
Je u tragikù øeckých ije,
se na ni náhle navíjí;
kdy bostvo pozemským se stává,
vdy køehkou schránku na se brává,
vak kdy svùj úkol dokonává,
tu schránku Fátum rozbíjí...
Pak po letech jí tucha bolná
znát dává, e ve mizí zvolna,
hlas, leta, ivot, vavøíny .
tu v tìkopádné dui její

se potlaèené touhy chvìjí
a srdce hrobu u veøejí
svùj ádá román povinný...
Jak hoøce asi rozhlédla se
po zalém, takhle itém èase,
jakou as struskou bezcennou
jí byly pocty, velkost, sláva,
ta náhrada, ji boství dává
za odøeknutá srdce práva,
za mladost umnì ztracenou!
Ne, nedopadlo její tìlo
na kámen dvorku ; ono hømìlo
ve vyèítavém chropotu
kams jinam. V líc geniu svému,
v líc tomu boství ukrutnému,
své slávì kynulo i jemu
i neitému ivotu.

BEZ OVOCE...
PANÍ ZDENCE KREJÈOVÉ
Jak zvadlý úsmìv staøeny
svit slunce lutým parkem chví
a hází záblesk zlacený
v zem do mokrého listoví.
Na oslunìné lavici
pod katanovou alejí
tøi dámy sedí mlèící
a kamsi v prázdno vzhlíejí.
Ta jedna jako zima je,
ta,Zima, kde ve kryje sníh,
a ona hledí do kraje
pohledem oèí ledových.
Dvì druhé: mraèno na èele
a v oèích pohled hoøce zlý,
dvì jesenì to zmrtvìlé,
jich kvìty planì odkvetly.
A chvilkou pøejde kolem nich
dvé milencù; tu zní jim v sluch
ten nejastnìjí lidský smích
a slova plná sladkých tuch.
A chvilkou mladí manelé
jdou, v hledu stopen árný hled,

k nim dolétají vesele
stlumené trosky astných vìt.,
A chvilkou chùvy s dítkami
se kolem zvolna loudají,
ty dìti tøepou ruèkami
a smìjí se a vatlají.
A chvilkou vzduchem zlaceným
to alostivì zaustí,
kdy starý katan k nohám jim
svùj lutý vìjíø upustí...
A Zima plae zmatenì
svùj teskný pohled zavìsí
na dvì své vedle Jesenì
a nenápadnì vzdychne si...

Z VLAKU
PANÍ MARII IMÁÈKOVÉ
Unaven odstoupl jsem od okna
a pøivøel znavené oèi
ten kraj se zrovna ílenì
kol vlaku do zadu toèí!
Je líp tìm letícím kulisám
tam venku vale teï dáti,
vlak nechat dunìt, kolíbat
a chvilku.zde pìknì spáti...
A døímám... Èertovo plemeno
ty enské se svými hlas!
Pitivých, øezavých, kvièících
jich vedle est sedí asi!
A tak sem slyím pøes pøíènu
ten jejich rozhovor celý,
o muích, tetkách a housatech,
o mrkvi, cibuli, zelí.
A to se diví jak na povel,
kde pranic k podivu není,
smìjí se kadé hlouposti
v protivném hlaholení.
Vlak písk a jedem v stanici.
Jakási babièka cupe

s venkovským modrým uzlíkem
a leze k babám tìm v kupe.
Zas jedem... A vedle zaèíná
hlasitý rozhovor znovu:
babka je v køíovém výslechu
rozumím kadému slovu.
Kam jede? Jede do Hory.
Návtìvou? Ba. Smutnou ale,
Jeníèek její sedí tam
u mìsíc v kriminále.
Jak? Proè? - A staøena vypráví.
Bez pláèe, bez slz a vzlyku
ti lidé, tøebas zlomeni,
mají ten klidný ton v zvyku.
Má jetì mue. Jeníèek
je dítì jejich. A v Luhu,
dvì míle na pùlnoc k hranicím,
chalupu mají bez dluhù.
Jeníèek jejich lásku mìl, zalíbil selskou si dcera,
Baruku pantáty Novotných
vak jí u tenkráte vìru
ta známost líbit se nechtìla.
Mladým vak a nìkdo radí!
Hlavou jen pohodí, zlobí se
inu, to mládí je mládí!

To dìvèe bylo jako kvìt,
co pravda. Ale kvìt z pekla;
bez pojmù, jak vítr nestálá,
po muských zrovna jak vzteklá.
Zdála se Jeníèka ráda mít,
mìsíc, dva - vecko lo hladce,
hoch u se chystal k veselce,
øek o ni otci i matce
tu na konec aprílu pøistihl ji
el, chudák, máje jí vstavit
v pùlnoci v zahradì s Borùvkou,
- èeledín jejich - se bavit.
Jeníèek je tak dobrý hoch,
prchlý vak, e a bùh brání,
zavírák vehnal mu do prsou,
Borùvka nevzdychl u ani.
Dva dny se toulal bùhví kde,
pak pøiel, tie sed k stolu,
a dal si hlavu do dlaní,
a tak jsme plakali spolu.
A u tu byli èetníci,
eleza, vùz a u jeli
do Hory, k soudu a teprv teï
vìty se vzlykavì chvìly...

To bude jistì povìen!
z en jedna rozumnì míní.
»To jistì, praví jiný hlas.
»Tak vy tam jedete nyní?«
»Pár buchet vezu mu, buchet pár,
on je tak vdycky rád jídá...
Mùj boe, povìen... boe mùj,
ta hanba pro nìj, ta bída!
Ti páni mají paragraf,
tím vecko zmìøí tak hbitì
ale, mí zlatí lidièky,
vdy je to pøec moje dítì!
Stenala chvilinku. Jedna z en
zvìdavì zeptá se znova:
»A co ta jeho Baruka,
jak se teï po tom vem chová?«
»Pánbùh jí odpus vecko zlé,
ty moje noci a hoøe!
U zas má nyní jiného
a Jeník jak by pad v moøe!«
A tatík vá? se jiná ptá.
»Tátové jinak ve míní.
Jeníèka jenom proklíná,
sám by ho utlouk snad nyní...«
Vlak písk a jedem v stanici.

To vìru Kutná u Hora.
edivá, mlèící, rozlehlá,
chrám Panny Barbory shora
tenkými víkami dívá se
po irém barevném dolu.
»Tak s Pánem Bohem budte tu,
« staøenka bere se dolù.
Dívám se za ní, jak se jí
edivá hlava ta tøese,
jak pozornì modrý ten uzlíèek
v uvadlých rukou svých nese!...
A jedem zas. A zadumán
poslouchám dunìní vlaku
ta selá drobná staøenka
tam jetì míhá se zraku.
»Ach, co ta láska mateøská
pøes èasy, pøes hrob hoøí,
neumrazí ji na horách,
neuhasí ji v moøi a
Tak mi ta sloka napadla
ta sloka Nerudova,
a já si øíkal ji hlasitì,
a manì zas øíkal ji znova.
A k vlaku dunìní dál a dál
ty vere znìly mi v sluchu,
a kdykoli nyní mi napadnou,
vídám tu matièku v duchu...

TETA
PANÍ BOENÌ BENEOVÉ
Teta pøijde! Boe, boe,
to zas bude pìkný ivot!
Ve dne se v ní stále zhlíet,
veèer hrát s ní mariá!
A e vdycky pretenduje
u ten pozdrav na nádraí!
V jedné ruce deset katul,
v druhé zajíc - boe mùj!
Vzdychne, e ji brní nohy,
jít e musí - a jde vdycky
v hrozném èepci, dìsných atech
promenadou Pøíkopù!
A ten zpùsob její mluvy!
Ví-li, e mì naposledy
ábou zvala, hloupou holkou,
ba i lutým housetem?!
Dvacet rokù slièné Líny
povrlivì rty své krèí,
bílá ruèka mrskne o stùl
lístkem plným vabachu.
Dítì - vytýká jí matka

a ty ivotem tak projde,
jako prola teta Sáli,
také trochu zmìní se!
- A e ila teta Sáli?
- ila, dítì, tìce ila.
- Ale, máti, vdy ten ivot
choval ji jak v bavlnce!
Mu ji rád mìl (sama tvrdí),
jmìní mìla, zdravé dìti,
jaktìiva nestonala
to zve projít ivotem?!
- Nehøe, Líno. Nedej, boe,
abys poznala tak tìstí,
jako Sáli
- Ale nikdy
nesteskla si pøede mnou!
V tom to právì vìzí, Líno.
Nejdravìjí je ta bolest,
která zírá nae srdce,
ale pøes rty nejde ven...
Lína mlèí. Záhadou jí
stala se teta Sáli.
A den k odpoledni lezl

jako hlemýï pomalu.
Odpoledne na nádraí
zjevila se teta Sáli
v hrozném èepci, dìsných atech,
v rukou zajíc, katule.
A e brnìly ji nohy,
chtìla jít a pøes Pøíkopy
Lína zatínala zoubky
nad procesím, v kterém la.
Doma teta sedla v køeslo
s jedné strany majíc Línu,
s druhé strany její matku,
a zaèala povídat,
O svých synech chválu pìla:
Toník vede hospodáøství,
Václav postupuje v právech,
Jan se brzo oení.
Nebotíku mui dala
na hrob vstavit pìkný pomník,
drahá umìlecká práce
s tklivým zlatým nápisem.
V hospodáøství plno práce
od rána a do veèera,
kadý táhne tu svou brázdu,
tak e èasu nezbývá

ohlednout se po tom druhém.
trochu postát, pohovoøit
- tak jí, tetì, pobyt v Praze
je vdy vlastnì oddechem.
Zde lze mluvit, vzpomínati,
zde má aspoò posluchaèe,
zde lze podívat se v oèi,
které mají rády ji,
Zde se o svìtì i slyí,
co se dìje, jak se ije
- jaký vak to jednotvárný
je svìt v jejím zákoutí!
Èasem svatba, èasem pohøeb,
a co z rùzných domácností
syèící jak z hrnku pára
na veøejnost pronikne.
A tak èlovìk jest jak v kleci,
v kleci mylenek svých vlastních,
její dvíøka vedou pod zem,
a tak touí pod tu zem!
 Teto - ozvala se Lína
tys pøec ila astný ivot,
teto, upøímnì mi povìz,
jak ten ivot vypadá!
Muský, tvrdý oblièej svùj

schýlila k ní teta Sáli,
v bledìmodrých oèích jejích
kublo to tak podivnì:
- astný ivot? Co si myslí?
Jaké tìstí enu èeká?
enu vùbec? Co si kreslí
leta tvoje telecí? Sleèna Lína sebou trhla.
- Jen se nevr, housátko mé.
Jen se nevr. Radìj zvykej
bez sklíèek se dívati.
Hleï, já byla jetì dívèí,
kdy mì vdali... rozumí mi?
Dítì skorem... provdali mì
bez okolkù za nìho.
Já ho vzala, nebo dìvèe
(pøírodu u nepøevrátí)
vychovává se a roste
pro mue, jen pro mue.
Mùj mu (dej mu slávu nebe)
mìl na srdci tvrdou kùru,
drsný byl a pøíkrý skorem,
nu, to v jejich rodu tak.
Musil vyjít mezi lidi,

aby nebyl druhým k smíchu,
nu, a mui pohovoøí
nejlépe si v hospodì.
Na mnì leelo pak vechno:
kuchynì, dùm, hospodáøství
bùh ví, kde se vzalo síly,
e jsem pod tím neklesla!
A mùj - ví, byl jako bøitva,
zrovna boí doputìní
hømìlo domem, kdy tak nìkdy
malièkost jen scházela!
 Píval strýèek?
Hnusné klepy!
U nás toho celý okres.
ádný had tak nemá jedu,
jako jazyk èlovìèí.
Píval, Líno, ale sotva
píval více ne tvùj táta;
jedovaté øeèi lidí
pranic na tom nezmìní.
Prý ho domù vodívali
za bílého rána druzí...
co u musil opilým být,
kdy ho nìkdo provázel?
A e zbil mì pravidelnì
hanba mluvit, bídné klepy!

Vidìli pár modøin jednou,
je jsem mìla na tváøi,
ty vak sála mi má straka,
kdy jsem byla u ní v chlévì...
vak se nikdo neodváí
øíci mi to do oèí.
e hrál karty, e se honil
za enskými zástìrami?
Líno, ty jsi hloupé ábì,
ale tolik rozumí,
e mu, kadý má své zvyky,
nìkdy karty, nìkdy ertík,
a já vìøím, e by mùj si
v nièem býval nezadal!
Ètyøi roky je u v hrobì,
a ty øeèi stále o nìm,
ale za mými jen zády,
hezky tajnì, zbabìle!
Vak bych já se podívala
na takovou lidskou hubu,
vìø mi, Líno, tyhle prsty
vjely by jí do tváøí!
Ti mí hoi - vichni po nìm!
Kadý jako køemen tvrdý,
a já vím, e chtìl by kadý

krev svou za mì vycedit!
Ale není ani èasu
na veliké citlivùstky,
kadý musí jíti za svým,
nedívá se po druhém.
A já jenom tady u vás,
Líno, zahøeju se trochu...
Jak to vecko u vás voní
tie, mile, domácky.
A ty musí u mne sedìt
(nic ti nepomùe, Líno),
zlá tvá tetka je a tyran,
sobec, stará babice!
A ví, Líno, jetì nìco.
Èastokrát u jsem si pøála
podívat se do divadla,
navtívit to Národní...,
Vím, e zná, co tak se hraje...
holka, chtìla bych jít s tebou,
kdy se hrá... nu, jak se øíká...
o milencích... o lásce...
Hrá se to pøec na divadle,
jak by skuteènost to byla...
On k ní mluví sladká slova...
má se k ní tak zdvoøile...

Teto, pláèe?
- Líno, Líno,
lidé prý i proili to...
Ale já jsem neslyela
ani slùvka v ivotì...
ani slùvko... ani pohled...
ovem... bylo málo èasu...
Bledé oèi tedy Sáli
topily se v proudu slz.

MIMO CESTY IVOTA
PANI FRIDÌ AFFOVÉ
Zvon k ranní hoøe zaznívá
sestra Beata neivá.
Nali ji v cele pøitmìlé
pod køíem Vykupitele.
Ta její snìhem krytá leh
do starých klesla modliteb
a v smrti líbal svadlý ret
pomnìnku suchou z dávných let...
A s døeva køíe chvílí tou
svou hlavu klonì zmuèenou
zøel tesknì na ni Kristus Pán.
o nevìstu svou oklamán...

LIST*)
NEJMENOVANÉ
) Øádky tyto jsou jen z èásti mým majetkem. Autorkou jest vlastnì ona Nejmenovaná, její list náhodou se mi
dostal do rukou. Nech vlídné pøijme toto pøipsání.
So sprach mir ein Weib: =wohl brach ich die Ehe, aber
zuerst brach die Phe - mich !.
Fr. Nietzsche:
Also sprach Zarathustra, III. 303.
Ví vecko. Dobøe. Neèekej vak tady,
na poslední té známce, e my dva si
kdys èímsi byli, neèekej v tom listu
mé omluvy a lítost kajícnice.
Je monolog to sluky na odchodu
(a  ruku k srdci  víc já nebyla ti
ne slukou, jí jsi ráèil dávat najíst
a jí jsi èasem nìjaký at hodil
a ji jsi blahosklonnì vedl nìkdy
na ples a koncert nebo do divadla),
ta sluka jde a chce ti jenom øíci,
e není ádnou bezduchou loutkou,
ba, e ten celý, èas se odváila
mít ve své dui svoje hospodáøství.
mít ve své hlavì rozum - tøeba Malý mít v srdci hlas  a teï ho poslechnouti.
hle, èeho já se dneska odvauji!
Tak psáti tobì! Tak si dovolovat

o sobì mluvit jako èlovìk jakýs,
jen tobì roven! A já tak tì vidím,
jak oívá se pøi kadièkém slovì
jakoby byl to korpiónek malý!
Jen pova vecko: (a pak oívej se!)
Tys byl vdy zdobou lidské spoleènosti,
»výteèný právník, jeden z nejbystøejích
obhájcù naich« (jak to hlásí dennì
urnály vecky ve svých soudních síních),
pøi øeèech tvojich v kadém pøelíèení
se nakupily davy obecenstva,
tvùj kadý soudruh závistí moh zloutnout
nad tvými úspìchy: ty k slzám dámy,
k soucitu mue pohnul jsi jak loutky;
pøi dùvodech tvých slepá spravedlnost
svou pøísnou rukou ukla v jednu váku,
a klient tvùj, èist jako malé robì,
se vrátil v náruè èestné spoleènosti;
a jaks byl jinak èlovìk ve vem vzorný.
mu dokonalý! (toti: nezalhal snad
a nedluil se, svoje erotica
jsi nedával snad v pospas druhùm v klubu
a pils vdy s mírou, pøi tom nosil pøesné
moderní kabát, neslapané boty
a v pádu váném jistì bys byl hájil
èest tuto s blesky v rozhorlených zracích
buï alobou èi pistol v pevné ruce)
a teï ta èest je zalapána v bláto,
tvé úspìchy, tvé jméno roztrháno
nestoudnou bytostí, je byla do dnes

tvou enou! Mnou. Já znièila tvùj ivot.
Viï to jsem bídná! V tom vak nejbídnìjí:
já nedopøála jsem ti jedné role,
být soudcem nad mnou, mrzkým provinilcem!
Vím, jakým lékem byla by ti chvíle,
kdy s hrudí nadmutou a soudce hledem
a velkolepým divadelním gestem
bys øekl mi: Je konec mezi námi,
práh mého bytu dìlí teï ná ivot
èi jetì jinak - ale metaforou
øek bys to jistì. A já la bych tie
zdrcena blesky tvojich svatých hnìvù,
a ty bys s klidem v nitru mohl jíti
v krem spoleènosti, na své tváøi nesa
tragickou masku, ale znal bys v nitru,
e ten svìt ví, jak rozhodnì jsi jednal,
jaks neasten a jak to pevnì nese
-a já ti ani toho nedopøála!...
Já neuznala tvojí autority,
já nemyslím, e ty bys moh být soudcem
nad svìdomím mým! Ba hleï, jetì více:
já ani sama sebe nesoudila,
já necítím se vùbec nièím vinna.
e jdu, jdu sama a jdu dobrovolnì,
ba, za tìstím svým jdu dnes z toho domu,
ne rozsudkem.
Chci jedno tobì pøiznat.
Byl èas, kdy jsem tì v pravdì mìla ráda.
Mnì bylo tenkrát osmnácte rokù,
a sám ví, jakým byla jsem já dìckem.

Svìt znala jsem jen z románù a básni,
byl pohádkou mi, ji jsem mìla íti,
a èekala jsem s jistotou, e bude
v nìm krásného cos. Já tì mìla ráda.
Já vìøila v tu lásku jako v tebe.
Svou hrdou nadìj vidìla jsem v tobì,
tak pevnì jsem se drela tvé ruky,
jak bys byl bohem. Èasto snívala jsem,
e pouze já jsem jednou z vyvolených,
jim usouzeny v ivotì jen rùe.
Tys byl tak velký, vzneený a krásný
(nu nediv se, já tenkrát vìøila to,
jak kadá jiná o svém vyvolenci),
mu bez poskvrny, pøítel potlaèených,
v tom souzvuku dvou tìl a tìch dvou duí
já, poetilá, chtìla najít krásu
a zatím kadý nový den mì vidìl
tak bídnou, znièenou a oloupenou,
jí tak je stydno pøed sebou i lidmi,
jakoby naha vyjíti ven mìla!
A tys jen frivolnì mì konejíval,
a rozplétal mé spjaté v prosbì ruce,
e v manelství se tohle dìje vude...
Tys nemìl ani nejmeního taktu
k mé dui ubohé! Ne pochopení.
A koneènì, kdy zhnusil ses mi vecek,
e bych se byla prstem nedotekla
tvé ruky, kdy jsem s ledovým ti klidem
svùj odpor zjevila - tu neptal jsi se:
kam jsem ji zavlek, jak se jí ted jevím?

ne, s maskou uráky jsi vedl øeèi,
je líp moh udat nìkde v soudní síni.
Pak ohlásils mi, e ít bude nyní
zas na svùj úèet. pil jsi, já vím vecko,
aè dovednì jsi spády svoje tajil.
Já snaila se povstat, støepat bláto
u marnì, moje due proti vùli
jím byla prosáklá a otrávená.
Dva roky tak jsem podle tebe ila.
Tys árlil na mne, árlil bez pøíèiny,
Snad hnán jen (mono-li to vùbec v tobì)
svých vlastních provinìní výèitkami.
Já vìdìla, e árlivost ta zbytkem
je dávné lásky, e je vemu konec,
vak snaila se v oèích spoleènosti,
té spoleènosti, Je je tvojím bohem,
být tvojí øádnou, hospodáøskou enou.
Ne, to ví sám, e omrzí nás vecko,
i nejctnostnìjí tøeba komedie
tak zaèla jsem ít také na svùj úèet.
A dnení krok mùj nezdá se mi nijak
být mezníkem v mém celém ivobytí.
jen zmìna kulis, hra jde klidnì dále,
a potom jedna nová, muská role.
Ty zná jej, suï si o nìm, jak ti libo,
mnì on je vím. A nedívám se k nìm
u s ilusemi, nemám jich u vùbec,
ni o sobì ne (za ve díky tobì!).
Jsem pøipravena ke vem zkuenostem

i zklamáním - a tìchto bude ménì,
o jedno ménì: nehledám u krásy
(zas díky tobì), jen pár pìkných chvilek,
a ty chci uít kadièkým svým nervem
i pøi skrèených nosech spoleènosti.
snad pøijdu o ve: ivot je dost hloupý,
e leccos se v nìm èasto opakuje,
ne má i to zas jednu dobrou stránku,
e nepøekvapí... Vím - - - - Vak naè psát dále?
Co je ti jetì jenom po tom? Po mnì?
Mìj dobøe se a do pomìrù daných
se nìjak vprav a hleï své dobré jméno
vyletit nìjak, bys moh vejít èestnì
na forum èestné svojí spoleènosti!

OTROKYNÌ OTROICA
PANÍ LUDMILE KRATOCHVÍLOVÉ
Bije ètvrtá. Zívla. Vstala,
pøehodila jenom sukni
a jde bosa opatrnì,
aby neulápla nìkde
nìkterého z malých spáèù,
rozesetých po podlaze.
Jizba Èerná. Vzduch tu leí
tìký proteplený dechem
jist a tìl. Mu táhle chrápe,
dìti oddychují rychle.
Rozdìlává oheò, zívá,
pøimhuøuje zrudlé oèi.
rozcuchaná hlava klesá
ospalostí k suchým òadrùm,
staví hrnky s poklièkami.
v plochy plátù, mele káv,
pøiloí a pøed dvíøkami
choulíc se zøí jako sova
v tancující jasný plamen.
Náhle vztyèí se, jde tie
k onu átkem zastøenému,
sáhne na zeï, sundá cosi
a jde zpìt. U èile, ivì

sedá k plotnì, otevírá
dvíøka její, rozkládá si
na kolenou v záøi ohnì
Starou vabachovou kníku
a zøí do ní vánì dlouho.
Na to zvedá hnìdý kornout
s podlahy a z listù knihy
bere kousek tuky, píe
zvolna, jaksi namáhavì
øádku numer, hledí na ni
spokojenì, porovnává
jetì s knihou, vyndá z kapsy
desetník a zabalí jej
do papíru s èíslicemi.
Na chodbì teï vrzly dveøe.
Její bosé nohy rychle
vjely v trosky jakýchs trepek,
tie otevøela, vyla.
Mrazivý vzduch vane v jizbu,
ena zachvìla se zimou.
Naproti na prahu stojí
v koili a spodní sukni
tetka sousedka. Plam svíèky
z jizby lutì vyzaøuje.
Pozdraví se.
Je to zima!
Jako v Sibérii.
Takhle

protopit zas èlovìk musí halíø poslední a
Ba,  musí.
Jak pak, prvá pøitlumenì
zaepotá, chtìla byste
pøisadit si? Já zas mìla
ivý sen.
No, vida, vida,
mnì u se tvá pranic nezdá.
Tak se zdálo mi - to bùh ví,
kde se hloupé sny ty berou
e jsem posledního chlapce
mìla s velkým jedním pánem,
jako kníe nebo baron,
a on platil - myslete si
na to dítì kadý mìsíc
tøicet zlatých!
Tu to máme,
míní druhá, takhle ve snu
èlovìka pøec tìstí potká.
Já vám ani nevìdìla,
co s tím houfem penìz dìlat!
Mám ty desítky tøi v ruce,
nový modrý hladký papír
teï to jetì v prstech cítím
a tak myslím si: mùj boe,
co mám jenom nejdøív koupit?
A v tom hodiny u hrknou,
bijí - a desítky v pekle.

Pìt krejcarù bych si dala,
sousedka se rozhoduje.
Dejte. Já u vyhledala.
Tu jsou. Velký boháè - sedma.
Nemanelské dítì  dvanáct.
Náhle tìstí  pìtatøicet.
Boe, vypít aspoò ambo!
Vyplatila bych si aty,
dali mi dvì zlatky na nì.
Vdy u nemám vyjíti v èem
na ulici !
Ba i já bych
vìdìla kam s òákou zlatkou!
Poèkejte, já musím na skok
k plotnì, vaøím brambory dnes,
trochu kávy, vaøím to u
na celý den, èlovìk spíe
uetøí pár krejcarù tak.
Vklouzla v jizbu, pøiloila,
pøistrèila hrnky k sobì
a zas vyla.
Tak co vèera?
Tatíkové byli v schùzi,
co vá øíkal?
Bylo prý tam
tuze hluèno. Mluvilo se
silnì proti továrníkùm.
Øekli si tam, e tìm pánùm

je ten dìlník jenom otrok.
Nebude-li presto jinak,
musí pøijít velká stávka.
Boe, boe, chví se první,
jen zas to ne.

IDYLA
PANÍ ZDENCE HOSTlNSKÉ
Ta nae máti mìla úsmìv v oèích
tak dojemný, tak plný resignace
jak svit, jen tlumen thuje zelení
po náhrobním se kmitá kameni
a pod ním klam a bolest tlí u sladce.
Ta nae máti mìla jakés básnì,
dvì kníky, které dobøe schovávala
a èasto si je vzala na balkon,
kdy dùm byl pust a skonèen denní shon
a rudá koule slunce zapadala.
My z nich jen desky znali, pranic více:
ty jedny hedvábné a vyzlacené
se líbily nám z dálky nadmíru,
ty druhé z rùového papíru
u byly jaksi chudé, zuboené.
My jako dìti vzhlíely k nim s úctou.
kdy matka jejich listy otevøela...
A èasem pøila ivá zvìdavost,
my prosili, my adonili dost
vak máti úseènì jen odepøela.
Vlas máti naí prokvítal u snìhem:
Èetla zøídka... mìla asi jisté øádky,

nad nimi sòala zvolna s oèí skla,
a bílé ruce na skráò pøitiskla
a zøela v prázdno... do sna... do pohádky...
Pak rakev její byla plna kvìtù...
Na líci úsmìv tklivé resignace
jak svit, jen tlumen thuje zelení
po náhrobním se kmitá kameni
a pod ním klam i bolest tlí u sladce...
S tøesoucí rukou, s chvìním svatokrádcù
my otevøeli desky tìch dvou kníek.
Veèerní písnì, Máchùv Máj- rub líc
isme prohledli v nich, nikde, nikde nic.
jen v Máji datum, pod ním malý køíek...

ÈERVENÉ STØEVÍÈKY
PANÍ VLASTÌ TICHÉ
Noc mrazná venku. Plápolavá louè
praskajíc pryskyøicí vonìla
od velkých kamen. V jizbì teplounko.
Ke kamnùm pøistaven byl velký stùl,
oblaka peøí na nìm leela,
je dralo pod mé báby vedením
nìkolik povídavých sousedek.
Já sedìl stranou, pìknì pøikrèen,
by ku spaní mì bába nehnala,
a poslouchal.
Z en kadá vypila
zas hrnek kávy, pochválila ji,
pak vzpomínaly dob tìch nedávných,
kdy káva byla mlskem boháèù,
od kávy pøely (nevím dnes u jak)
k loupeím, vradám, potom popravám,
je za mìstem se dály na kopci,
kde stojí nyní køíek kamenný
na místì ibenic, kol lámacích.
na tváøièkách jak lístky stolistky
a vlásky luté jako dukáty,
slabounká malá jako holèièka,
e vdycky jsem si myslil: tuhle tu
bych ani k sobì nechtìl pøitisknout,
bych nerozmáèkl ji. I byla samý smích
- a ta se, lidièky smát umìla
a samý ert a zpìv.

Já myslil vdy,
kdy chodíval jsem Praskou ulicí
a chodíval jsem èasto tamtudy,
víc, neli nutno bylo, prosím vak,
abyste za tím nehledali nic,
ta enská byla pìkná k podívání,
a vdycky jaksi milo v dui bylo,
kdy zhlídl jsem ji neb aspoò uslyel
to myslil jsem, e dùm ten klecí je,
a Rosa hopkuje tam jako ptáèek,
se schodu na schod, na zem s bidélka,
v krám z pokoje a z krámu v kuchyò zas
a pozpìvuje, vatlá, smìje se,
nu, kdy ji èlovìk slyel v ulici,
i jemu zaèlo srdce hopkovat.
Jo, jo... to byla Rosa mydláøka.
A pøedstavte si nyní, lidièky,
e tahle loutka, tohle dìvèátko
zabije mue svého! Mue obra.
A jak zabije! Mydláø tvrdì spal,
a mìsíc jasnì svítil do jizby,
tu Rosa jako koèka k posteli
a v ruèkách sekyru a bác a bác
mydláøi pøímo ostøím do hlavy!
To vechno vlastnì není jetì nièím.
Jak øezník Rosa seká sekyrou
dál do mrtvoly, seká do prsou,
a vysekala teplé srdce z ní,
tím srdcem na podlahu, lape po nìm
a vykøikuje zrovna radostí

nu, tak ji nali. Potom utichla.
A na soudì se k vemu pøiznala
a nezapøela ani písmeny.
I øekla, kterak nastrojila mord,
jak sekyru si dala brousit zvlá
u týden pøed tím. Kterak vyèkala,
a mìsíc bude záøit v úplòku.
Jak vy zula si venku støevíce,
jak pozor dala, aby nestoupla
na jedno prkno v jizby podlaze,
je vrzalo - to vecko líèila
a pøi tom se tak pøímo dívala
do oèí vechnìm pánùm od soudu
a mìla oèi jako pomnìnky
a pohled jako dítì - el z ní mráz,
jak povídali, kdo to zaili.
A kdy se ptali, proè ho zabila,
jen usmála se zase jako dítì,
kdy ptají se ho, proè e rozbilo
hrneèek s mlékem. Usmívala se
po celou dobu svého výslechu,
i soud kdy mluvil, usmívala se
a usmívala se, kdy samé jí
mluviti bylo. Byla hrùza to,
jak povídali lidé. Soud pak el,
neb nevìdìli, kterak z toho ven,
si k panu dìkanovi na radu.
A pan dìkan dal pánùm jako znát,
e pøípad hoden svého uváení,
e jako, víme, mùe ena ta

být tøeba v spolku - stávalo se tak
s nìkterým z èerných... Dal své dùvody
a mluvil s pány dlouho o tom tajnì
i knihy ukázal jim staroitné
a podotkl, e chyba veliká
se stala tím, e císaø nebotík
dal odstraniti právo útrpné
ze soudních síní, èím prý mnohý èin
skryt zùstává v svých tajných pohnutkách.
Nu, to jí tedy provaz pøiznali.
A kdy jí ortel èetli, smála se,
a hrùza zase pøela po lidech,
a manì køioval se celý soud
a vichni druzí v soudní svìtnici.
Po mìstì to a to se øíkalo,
e jako v hlavì pøeskoèilo jí,
pan dìkan vak a páni od soudu
líp musili se vyznat v tìchto vìcech.
Vak s oèí spadly vechnìm upiny
v den popravy. Teï pøedstavte si,
e Rosa - bylo v masopustì to
a pøed velikým bálem cechù vech,
kdy mord ten stal se - mìla objednány
u evce na bál pìkné støevíèky,
èervené barvy; kdy se ptali jí,
jak delikventi mají privilej
si vyádati milost nìjakou,
ne pøijde jejich chvilka poslední,
tu Rosa øekla, e by chtìla jít

k popravì v Èervených tìch støevíèkách!
Tu tedy lidem otevøel se zrak,
neb øíká se, e barva èervená
je milou barvou panstev pekelných,
a v této barvì e chce k ïáblu jít
co k enichovi i jeho nevìsta
i uznalo se, kterak dùvtipnì
pan dìkan prohled jádro mydláøky.
Ba, litovali, e u nemono
posadit Rosu v plamen hranice,
jak dìlávalo se to po svìtì
za èasù starých, pøísných, poctivých.
e vak to byla milost jediná,
o kterou prosila, tu svolili,
vak mìli pøed tím hovor dùkladný,
zda jim a mìstu koda nevzejde
z té èertoviny.
A kdy vedli
ji za mìsto ven na ibenièní vrch,
la tedy Rosa ve svých støevíèkách
a kdyby do bálu snad byla la,
nemohla jíti vìru pìknìji.
tak jako kvítek nadnáela se
a vykasanou nesouc suknici
zdvihala noky s pynou zálibou
a èervené ty nové støevíèky
pozornì lehce kladla v cesty prach,
jak by jich jetì roky uít chtìla.
A hned se na pièky jich dívala
a tìíc se z nich usmívala se
a hned zas patøíc volnì po lidech

úsmìvem takøka dìkovala jim,
jak by se byli pøili podívat
jen na èervené její støevíèky.
A zahledla-li v davech známou tváø,
hned kynula jí rukou k pozdravu
a, lidé drazí, nikdy nebyly
ty oèi její èistí, modøejí,
ne na té cestì...
Mráz el po nás vech,
kdy isme ji takto kráèet vidìli.
Co na vrku se dìlo, vìru nevím,
jít tam jsem nemìl více odvahy,
a mnoho jiných se mnou. Vrátili
jsme do mìsta se. Øeèi potom ly,
e smála se a do poslední chvíle,
e dívala se na své støevíèky,
na lidí zástup, mistra popravy,
a v oèích nevinnou tu modrotu,
jakoby ve to za prým mìla jen...
To byla tedy Rosa...
Ale èas
u, myslím, bude troubit dvanáctou.
Nic divnìjího nevidìl jsem v ití,
a do nejdelí smrti pøíbìh ten
mi ivì bude státi v pamìti...
To byla Rosa...
Pánbù nebeský
nám milostivì pøispìj na pomoc
a vem vám raè dát astnou, dobrou noc...

UMÍRÁNÍ
PANÍ OTÝLII SKLENÁØOVÉ-MALÉ
Nu, kde je?
Ani stopy, milostpaní;
já prohledala zahrádku a pùdu
i do sklepa jsem zala, u sousedù
se ptala vude - nikdo nevidìl jí.
Jakoby zem se po ní byla slehla.
A v prádelnì a v komoøe jsi byla?
Ba e, a marnì.
Snad ji ukrad nìkdo.
Pah, to by vzal si! Stará selá koèka,
jak pelichavý rukávník u byla,
kde dotkl jsi se, tam poutìly jí chlupy,
a jiskrnaté oèi mladé sluky
se zlobnì smály v zøejmém pohrdání
hledíce na nemocnou suchou paní,
je leela tu v chumlu bílých peøin
k zdi obrácena.
Popelavé svìtlo
dne listopadového sázelo se
na zeloutlý a utrápený profil,
na hnìdé vlasy-, pøilepené k èelu,
na klouby hubené té malé ruky
je vyèuhujíc z rukávu tak mrtvì,

leela na peøinì. Snubní prsten leskl
se matnì na kostnatém jednom prstu
a zdál se pøíli velkým.
Jak je venku?
Eh, vlhká zima, prolízavá nìjak,
e mrazí v kostech.
Vak to také cítím.
Jdi, pøilo v kamnech, pak jdi jetì jednou
a prohledej ve, komoru, sklep, pùdu,
a hleï mi pøinést ubohé to zvíøe.
A v kamnech jásal zlatolutý plamen
nad novou stravou, spokojenì huèe
tancoval kolem Èerných kusù uhlí,
je sluka nevrle mu vrhla v jícen,
hubujíc v duchu na rozmary panské,
na smìnou touhu. po vyzáblé koèce.
Ubohé zvíøe, povzdychla si paní
zírajíc tupì v ornamenty stìny;
v melancholické modøi vlnily se
tu øady jednotvárných edých kvìtù,
ubohá koèka!
Její due dávno
v pøedtue jakés úèty uzavøela
s mladostí, lidmi, se vím, co zvem itím.
ty ètyøi stìny byly ji tím svìtem
a z toho ztratí se to staré zvíøe!
Tu cítí, jak by cizí jakás ruka
jí urvala kus due!... Øadu nedìl

ta koèka nela z domu ani krokem,
cos tragického bylo v její chùzi
i lutých oèích... Jak by zhoubná nemoc,
ji trpí ona, byla zachvátila
zároveò toho rozumného tvora!
Den celý lehávala v temném koutì
blí kamen nataena beze hnutí
a dívala se odtud na ni truchle,
iroce rozevøeným svìtlým okem.
Je tomu patnáct rokù, v den své svatby
si pøinesla ji z domu svojí matky
co hravé kotì s hebkou bílou srstí
smìnou èernou skvrnou na hlavièce,
je zdála koketní se býti èapkou
nad párem lakovných a modrých oèí.
A tenkrát pøistoupila k mui svému
a tisknouc kotì k òadrùm opøela se
o jeho rámì: Hleï, to poslední kus
mé výbavy! a políbila kotì.
On ertovnì se mraèe: To je zlodìj,
pohrozil koèce, ty jí nesmí dávat
má políbení!Kotì padlo na zem
a ona vila se kol jeho krku...
Ach, obrazy ty z její minulosti!...
Vzpomínky její byly u jen øadou
Inomentních výjevù, v nì pøelilo se
v bezesných nocích a dnech oputìných,
co kdysi ila. A v nich bylo vecko

kresleno ostøe, vecko vyhránìno,
a kadý obraz pevným dojmem dýchál.
A vzpomínky ty jediné jí zbyly,
kdy v tíze pøedtuch uzavøela úèty
s mladostí, lidmi, se vím, co zvem itím,
jak smutné plus. A v nich se probírala,
a za obrazem obraz snul se duí
jak mezi sepjatými prsty zrnka
klokoèí; jinak bez výèitek, ele,
jen s jakýms tesknì chmurným fatalismem
a s trochem nevíry, zda ue tak bylo,
zda ona, je tu leí jako Lazar,
to skuteènì kdys byla vechno ila,
v dnù zalých dívala se kaleidoskop.
To bylo v èas jejího zasnoubení.
Májový veèer,do oken se dívá,
a ona odloila bílé plátno
a jehlu a na prstech vánì èítá:
tak jeden - dva - tøi mìsíce; to máme
as tøináct nedìl. Za tu dobu budu
s výbavou hotova - a potom... potom...
Pøivírá; oèi... milé teplo lije
se po lících jí... òadra zdvihají se...
Zahrada dole, je se nyní; chvìje
kvìtem a medem, do okna jí nese
svou bìlorudou snítku jabloòovou,
a v dechu vìtru lehounké ty plátky
se snáejí na plátno bílých koil...

I maluje si podzimek svùj pøítí:
Samovar umí v jizbì vytopené:
On posunul,si tìsnì k ní svou idli;
a dívá se na její skráò. Ne ona
jakoby naschvál hledí s pozorností
v poslední Bazar, nebo v jakýs román
On níí hlav u, níí, poloí ji
na listy knihy, hezké jeho oèi
k ní dívají se s tklivou nìmou prosbou
tu teprv ona vyskoèí jak laòka
a chytí hlavu tu a líbá, líbá,
a havá tma jí náhle stíní oèi
a v sladké mdlobì v náruèí mu klesá...
Ten obraz zmizel, zapad kamsi v mlhy.
A chorá paní tìce zakalala
a s námahou se obrátila na znak,
vyhublé ruce sepjala nade hlavou,
a dívala se k rùi v prostøed stropu.
A vidí se zas. Pìt neb est to nedìl
po její svatbì. Sedí pøed zrcadlem
a èee hnìdé hedvábné své vlasy.
Dní nìkolik u cosi se v ní dusí
a bojuje. A pocit nepoznaný
jí èasto prochví, jako záchvìv hnusu
a pøesycení: Proè to, nevìdìla.
Ted dívá se tak manì do zrcadla
na mdlé své oèi, na modravé prouky,
a onen pocit cítí intensivnì
chvìt kadým nervem, stále silnìj, silnìj,

a rázem jest jí hádanka ta jasna.
S nechutí myslí na ty vechny chvíle,
je plnily ji dosud chvìjným blahem.
To není tìstím, o jakém kdys snila.
Zde nìco schází... schází, boe, boe...
A jak se dívá na podobu svoji,
zdá se být sobì utreným kvìtem,
ne uvadlým, vak otøelým a pustým
a bez vinnì... V tom cosi dole trhlo
za její at. Ta malá hravá koèka,
vztyèena, drápky vaté v její sukni
se dívá na ni. Vyzdvihla ji k sobì,
a havý dé slz nyní volnì kanul
v bìlounkou srst. To ivoucí tvor jeden
z domova, svìdek, jen smí vidìt slzy,
ty první slzy její bolesti... A myslí
na sladké chvíle plachých dívèích snìní,
na obrazy, je vyplnìny chtìla
kdys míti v ivotì... Ach, ty sny byly
jediným, pravým, neznièeným tìstím,
a tenkráte je ani necítila
a nyní u se nikdy nenavrátí...
Pohled, to jsou vlasy!
On zalekl se: Ano, vskutku vlasy,
dìl rozpaèitì, skorem trochu hloupì.
A enské vlasy!
Vskutku, zdá se, enské.

Mlèela. Pustila ty vlasy na zem
a s oklivostí utírala prsty
o svoje aty.
To je jenom divné,
mu zaèal nyní s vylhávaným klidem.
jak tyto vlasy Odvrátila hlavu,
na pohled klidna odela v svùj pokoj
a jako stroj se rychle odstrojila
a vrhla v peøiny. A neplakala,
jen zavzlykla a eptla nìkolikrát:
Dobita.
Ráno odjela k své matce.
A vyprávìla, a tam tekly slzy.
s úsmìvem smutným má jí hladí vlasy:
vzdychá: Osud... Ale ty se vrátí!
Ne, nikdy, jak mi mono pøi nìm íti?
Tak vechnìm druhým.
Ale i jiní mui...
Jsou vichni stejní, povídám ti, vichni.
A papa?
Dítì, kadý zná svùj køíek 
a dál se neptej.
Obì chvíli mlèí.
Kdyby tu aspoò èervíèek byl malý,
to dítì, pro nì bych tak mohla íti!
Buï ráda, e tu není. S tvojím mlékem
u pil by hoøe.
Ticho zas... A náhle

dí matka tesknì: Ví-li, co vám schází?
Ne láska, chraò bùh, jenom trochu zvyku.
Ten zbývá z lásky a ten potom víe
mue a enu.... Vra se a hled zvykat...
A vrátila se...
V tom zrak choré zalet
na jednu skøíò. Tam na ní v koutì pøi zdi
ze smìsi álkù, váz a.pestrých sklenic
cos zahnìdlého trèí... jsou to zbytky
svatební kytice... ach, pìkný obraz
jejího ití z obou zbývá toté.
myslila klidnì.
A zas vidí sebe
v dnech minulosti. Dni jdou jednotvárnì
jak tepot kapek podzimního detì
v zavøená okna. Ona sedí, sedí
a myslí, myslí. èasem napadá ji,
e hloupì se jen uzavírá svìtu
a jeho radostem; je dosud mladá,
proè nebrat pøíklad ze svého si mue?
Proè neposlechnout - lákavých tìch hlasù,
je slyí èasto, proè ne vech tìch vzorù,
je jiné eny na oèi jí staví?
Kdy nelze íti astné týdny; roky,
proè nechytat si aspoò okamiky?
Vak varovný a pøísný hlas ji v nitru
od veho chránil... dnes je jemu vdìèná.
Tak soustøedila zbytky lepích citù
k té nìmé tváøi, k bílé hravé koèce,
a laskala ji, chovala, s ní hrála,

s ní hovoøila, smála se i èasem
a moudré zvíøe tak jí rozumìlo ...
jak vlastní dítì. Pøi. tom jinak byla
postrachem sluek, dìsem spoleèností,
kam forma vnutila ji, èímsi smìným
vem lidem, kteøí na ni zøeli z dálky,
a vìdìla to, vemu tomu chtìla.
a to byl ivot...
Sluka vstoupla v pokoj:
Tak jsem ji nala; milostpaní !
A kde je? Na pùdì; vak ji je polá.
Tam za trámem; e dobøe musí èlovìk
se dívat, leí stoèena jak hadøík.
Nemocná mlèí.
Co mám tedy dìlat?
Vem idli, postav ji zde k této skøíni.
A v zadu v koutì závasami, álky
je staré rotí, hod to do tìch kamen,
a domovník a zakope hned koèku
v zahradì hluboko. A mùe jíti...
A zlatolutý plamen hluènì jásal
nad koøistí tou. Staré, vyschlé stonky
praskaly ostøe; zbytky dávných kvìtù,
víc hnìdý popel, havìly a rychle
se promìnily v edý lehký práek.
Nemocná cítí; jak tou jizbou vane
dech znièení - den, dva dny jenom nejvý

a odevzdá mu, co mu jetì patøí.
A vidí zestárlou tu bílou koèku,
jak v trámoví kdes zavírá své oèi,
ty tragické a velké luté oèi...
Tak vzdychla jen a více nemyslila.
A s námahou se obracuje ke zdi
a mdlé své zraky upøe tupì v stìnu,
(v ty edé kvìty), je se vlní, vlní
v melancholické modøi celou jizbou.
Je hotova... Tak bude oèekávat...

EPILOG
NAD MOU MALOU DCEROU
PANÍ LIDUCE VOJTOVÉ - SLUKOVOVÉ
V dnech podzimních, kdy venku lítì
do edých oblak vítr pral,
u kolébky tvé, drahé dítì,
já tyto tiché dramy psal.
Za jedné odpolední chvíle
tvé velké oèi gazeli
se s pozorností v lístky bílé,
Je odkládal jsem, upøely,
a buclatá tvá ruèka vzpøáhla
se po nich s touhou zvìdavou
a tenkrát bolest, úzkost náhlá
sevøela celou dui mou.
Ze slunných snù, mé hravé kotì,
je pohádkou se zdají nám,
tys napøahla se po ivotì; po ivotì,
jak já jej znám.
Tys natáhla tu ruèku s.voji
po malém lístku... za pár let
snad to, co nyní na nìm stojí,
ty bude musit vytrpìt!...

A bylo konec mému snìní
a zanikly mé pøedstavy
a z pera v teskném rozechvìní
se øinuly jen obavy!
A kadý ver mì hoøem schvátil
a kadý dìj vnik v srdce mi
vdy já bych rád tvou cestu zlatil
jen sluncem a kryl rùemi!...
Sám jak tak hledím do své zimy
a s resignací znám ve nést
a nevzdychnu u nad dny svými:
ach, zde by mìly rùe kvést...
Já vynesl jsem z vlnobití
prastarý sic, vak dobrý tít:
jediná pevná moudrost v ití
je v prostém pojmu: ít, jen ít ne ovem na hltavé vodì
z mé pyné lodi zbyl jen vrak
ta moudrost s ostatním je v shodì:
mnì ve vdy pøilo pozdì tak...
Jen pro tebe zas, moje dìcko,
chci, prosím, ádám slunce svit,
jen pro tebe chci mít to vecko,
co sám jsem musil pohrobit.
A vím, e nebudu ti ani

ne v prané cestì vìrný stín,
jde s tebou, ale neuchrání
tì pøed hoøem a tresty vin.
Tvé drama, dítì... Býti enou,
u to znamená trpìti,
nad drahou její zachmuøenou
u Osud vyøkl prokletí.
Vak já je budu s tebou íti
své síly zbytkem, duí svou,
je z oèí tvých je povycítí,
kde rty tvé tøeba nehlesnou.
A kdy z mé hlavy v hloubi zemì
u bude prach a popel jen
tvùj kadý povzdech sjede ke mnì
a zaene mùj hluchý sen.
Tak v dumání a stesku, muce,
v svých vzpomínkách a obavách
teï marnì spínám choré ruce
a zøím kams v nedostupný práh:
Buï kdokoli; ty nezjevený,
buï kdekoli tvùj vìèný byt
je v ití tom tak málo ceny,
vak nech to moje dítì ít!

