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Díl první
I
Démon, duch vyhnanství a vzpoury,
v neklidném srdci beznadìj,
nad svìtem bloudil steskem chorý
a hlavou se mu honil rej
vzpomínek na ráj, kde tak sladce
sen serafa snil pøed lety,
kde umìl èistì radovat se,
kde na oblaèné køiovatce
ho zdravil úsmìv komety,
kde íznil jetì po poznání
a hledìl rád, jak ze vech stran
hnou v mlhách na nebeské báni
pochodnì hvìzdných karavan,
kde pochybnostmi nezírán,
k lásce a víøe zrozen první
pynil se, e mu nezakrní
rozum v jalovém bìhu let,
z nich únava a nuda dýchá,
kde... Ne, ve Démon nedoved
ji vyvolat zpìt z hlubin ticha.
II
Pustinou nebes køídla vlek,
zavren rájem vnepamìti,
èas ubíhal, ve støídal vìk,
jako kdy jednotvárnì letí
za sebou pouhých vteøin øad.
Nicotné zemi Démon vlád,

sil zlo, vak sil je bez rozkoe.
Kdy nesetkal se s odpùrcem
umìní svého, zájem o ve
ztratil a zlem byl znechucen.
III
Plul padlý andìl nad Kavkazem,
z vrcholù èiel mráz a chlad,
v hlubinì Kazbek snìným srázem
zablýskal jako diamant
a pod ním jako jícen laèný,
jak draèí sluj se pøikryt mraèny
klikatil Darjal jako had
a Tìrek jako lvice v støehu
se jeil, pádil korytem
a øval a zvìø na jeho bøehu
i pták plachtící blankytem
naslouchal písni jeho vod.
Oblaka v tøpytném atu zlatém
na sever z jihu táhla s chvatem
jak jeho vìrný doprovod.
Semknuty v kruhu stály skály,
ponoøeny v sen tajuplný,
sklánìly hlavy, naslouchaly,
co eptají si hravé vlny,
a jako obøi ponuøí
na strái u kavkazské brány
tyèily hrady cimbuøí,
do chmár a do mlh zachumlány...
Divný svìt divé krásy bùh
tu stvoøil. Ale pyný duch
pøemìøil zrakem dílo skvìlé

pohrdavì a s nechutí
a na vysokém jeho èele
nebyla stopa pohnutí.
IV
A ji rozprostøel pøed ním jiný
ivoucí obraz írný kraj.
Plameny kvìtù, gobelíny
gruzínských dolin, tichý háj,
mír, tìstí, pravý zemský ráj!
Arkády topolù, bøeh stinný,
zpìv øíèek v lesním záeøí,
dno pestøící se od oblázkù,
slavíci v rùích na keøi
k hrám lásky vábící svou krásku,
je sladkým slibùm nevìøí,
baldachýn platanù, jím vìnèí
kmen hustý bøeèan zelený,
slùjky chránící v nebezpeèí
a v parnu plaché jeleny.
Tøpyt, um a ivý rozhovor
listù jak mnohohlasý chór,
dech bylin, opojný dech travin,
poledne s horkým sluncem havým
a vlahé, provonìné noci
s orosenými vèelínky
a hvìzdy na Démona hnoucí
jak oèi mladé Gruzínky.
To rozjásané bakchanále
pøírody v srdci Démona
cit nevzbudilo, ila stále
v nìm závist, pýcha neskromná

a chladná a vím, co tu vidìl,
pohrdal a ve nenávidìl.
V
K stáøí si Gudal zbudoval
vysoký dùm na velkém dvoøe.
Mnoho slz, døiny, bìd a hoøe
posluné, mírné raby stál.
Ji zjitra na úboèí skal
vrhaly stíny stìny pevné,
od vìe z rohu do kamene
se zaøízl schod po schodu.
Tou cestou skryta v bìlavý
èádor chodila dennì knìna
Tamara, mladièká a nìná,
k strmému bøehu Aragvy
s vysokým dbánem pro vodu.
VI
Celé dny mlèky okna chmurná
hledìla k dálce pøes útes.
Dùm plný hostù vak je dnes,
víno jen teèe, zvuèí zurna,
vude køik, bujná zábava.
Vdy Gudal dceru provdává.
Na støee na koberci jemném
nevìsta v kruhu druek svých
zpívá si, samý ert a smích.
Sluneèní kotouè za temenem
hor zmizel u a kraj u ztich.
Tleskají v rytmu dívky. V ruce
nevìsta zvedá s grácií

bubínek, otáèí jim prudce
nad hlavou - tanec tìí ji,
co chvíli jako ptáèe zlehka
se rozlétne, hned stane zas,
hned oèi v stínu dlouhých øas
touebnì upøe do daleka,
hned mávne køídly oboèí,
ukloní se a prohne troku,
hned po koberci poskoèí,
ukáe bosky drobnou noku,
pousmìje se rozpaèitì
a ibalsky jak malé dítì.
I mìsíèní svit, jen z mlh kradí
vyklouz a v rose mihotá,
je bledí ne ten úsmìv mládí,
ten astný úsmìv ivota.
VII
Pøísahám na paprsky hvìzd,
na pùlnoci a na rozbøesky,
e ádný vládce pyných mìst,
ádný chán, ádný emír perský,
ádný car ani ádný král
takové oèi nelíbal,
e ádná z fontán harému
nemìla tìstí v parném dnu
vyperlit chladnou záplavu
vod na sliènìjí postavu,
e z pozemanù netroufal si
doposud nikdo hebké vlasy
rozplést a laskat milé èelo,
e od dob, kdy ráj ztratil svìt,

jedinkrát jiní slunce kvìt
podobné krásy nevidìlo.
VIII
Poslední tanec, rozlouèení...
Ji zítra, zítra ve se zmìní,
dìdièku Gudalova jmìní,
dceru hor, zítra, zítra ji
odvezou z domu do neznáma,
v rodinì cizí bude sama
jak otrokynì nést svùj køí.
To proto smutek a stín pochyb
na jasnou tváø jí obèas pad.
Tanèila. Kadý její pohyb
tak prostý byl a plný vnad,
e èlovìk musel ji mít rád,
a kdyby na ni Démon smìlý
v té chvíli shléd pøes èerný mrak,
s povzdechem by si na andìly
vzpomnìl a odvrátil svùj zrak.
IX
A Démon shlédl na Tamaru
a záchvìv podivného áru
probìhl jeho paemi,
sklepení pusté due zprahlé
mu naplnil zvuk blaený,
cítil, e v lásku vìøí náhle
a e v chrám krásy vstoupit smí.
Dlouho se díval s potìením
na sladkou vidinu a sny
o zalém tìstí, které pøed ním

plynuly jako prùvod hvìzd,
bezdìky dal se znovu svést.
Pod jaømem nepoznané síly
probudil se v nìm nový al
a jeho city promluvily
jazykem, který kdysi znal.
Byl to snad pøíznak zmrtvýchvstání?
Co pokuení neubrání
se lstivou øeèí pyný duch?
Snad zapomenout dá mu bùh?
Ne. A on u to nechce ani.
............................
X
Je pozdì, den se naklání
a enich konì pohání
a enich spìchá na hostinu.
U pøed oèima výpravy
se topí v zelenavém stínu
bøeh køiálové Aragvy.
Vzácnými dary obtìkána,
s námahou dlouhá karavana
velbloudù táhne po kraji
a zvonky zvuènì cinkají.
Urostlý vládce Sinodalu,
øemenem zdobným opásán,
bohatý prùvod vede sám.
V slunci se leskne na kinálu
nádhernì vykládaná støenka,
puka i avle damascenka.
Jak vítr po planinì vane,
u èuchy s prýmky na okraji

mu rukávce jak køídla vlají,
hedvábím pestøe vyívané
sedlo a uzda s tøapci plane,
zlatý blok plemenného høebce
se v prudkém cvalu vzdouvá tìce.
Ohnivý ryzák z Karabachu
nad srázem stojí v nìmém strachu,
uima støíhá, pohlédnout
se bojí na zpeøený proud.
Úzká je cesta na pobøeí.
Napravo útesy se jeí,
vlevo se øeka ze skal vrhá.
Je pozdì. V strích houstne mlha,
èervánek hasne, na bøeh tma
padá a enich naspìch má.
XI
U cesty kaplièka. V ní tie
spí tìkým snem nìjaký kníe,
jen zavradìn byl zlodìji
a svatým stal se pozdìji.
A od tìch dob, co kaple stojí,
a poutník na hody èi k boji
krutému spìchá zdaleka,
k modlitbì pøed ní pokleká
a vroucnì prosí o ochranu
pøed meèem lstivých musulmanù.
enich vak - v snech u u Tamary zapomnìl na obyèej starý.
To ïábel sved ho z pravé cesty,
ïábel ho vlákal do tenat.
V mylenkách byl u u nevìsty

a polibky jí ve tmì krad.
Vtom pøed ním vyvstali dva mui
a výstøel zaburácel strí.
Kníe vak nebojí se lapkù,
do èela naráí si èapku
a tasí avli tureckou.
Letí jak orel, mává bièem,
rozhodnut neustoupit v nièem.
A zas hømí výstøel soutìskou.
Bolestný výkøik, smrtný sten.
Echo se tøítí na útesu.
Pak trval boj u chvíli jen.
Gruzíni rozprchli se v dìsu.
XII
Ve ztichlo. V krvi mrtvoly
jezdcù se kupí na poli.
Velbloudi hrùzou zcepenìlí
hledìli na nì. V údolí
tesklivì jejich zvonky znìly.
Komu se koøist dostane?
Mrtvi jsou vichni køesané,
nad hlavou noèní pták jim krouí.
Nikdo je s úctou neuloí
v kláteøe do rodinné hrobky,
v ní jejich pøedci døímou roky.
Tam, kde je pøepadl vrah podlý,
nikdo se za nì nepomodlí,
na hrob jim plakat matky, eny
a sestry v èádor zahaleny
nepøijdou z dálné ciziny.
Jen po nìjakém èase moná

u strmé skály ruka zboná
prostý køí vztyèí nad nimi,
jej bøeèan v listí zelenavém
laskavì zjara ukryje.
V létì pak poutník, který je
vedrem a dlouhou cestou znaven,
v mylenky trudné pohøíen,
usedne v stínu pod køíem.
XIII
Rychlý kùò krok ne laò má lehèí.
Vzpíná se, øièí jako v seèi,
hned cválá, hned se zastaví,
poslouchá vítr hvízdavý,
iroce chøípí se mu vzdouvá a u kopyty buí znova,
a z podkov jiskry lítají.
Divoce vlá mu chochol høívy,
divoce pádí po kraji
a na nìm jezdec mlèenlivý
klátí se v sedle bezbrannì,
oblièej v høívì zaboøený.
Nohy mu jetì vìzní tømeny,
otìe volnì po stranì
visí vak a krev ohnivá
èabraku celou pokrývá.
Koníèku bujný, z boje sice
vyved jsi pána, ale zlá
záludná støela Osetince
v eru ho pøece nalezla.

XIV
Pláè, náøek. V Gudalovì dvoøe
sbìh lidu. Kadý chtìl by znát,
èí je ten kùò, co jako bouøe
se pøiøítil a u vrat pad.
Kdo je ten mrtvý mladík v sedle?
V osmahlé tváøi hrùzou zbledlé
jsou stopy boje vyryté,
strnulé oèi plné hnìvu,
krev na zbrani, krev na odìvu,
v poslední chvíli nebezpeèí
do høívy prsty zaal v køeèi.
Kdo je ten jezdec? Nevíte?
Nevìsto, enich nenechal tì
èekat a marnì tìit se.
Na svatbu pøijel. Splnil svatì
svùj slib a slovo lechtice.
U nikdy vak, ach jaké hoøe,
nevsedne na bujného oøe.
XV
Na bezstarostný, astný dùm
jak hrom dopadla metla boí.
Tamara v slzách alných dum
zoufale vzlyká na svém loi.
Slzy jí kanou z hustých øas,
òadra se dmou a tìce dýchá.
Vtom zdá se jí, e z tmy k ní zticha
promlouvá èarokrásný hlas:
Neplaè, mé dítì, zti se, zti,
mrtvého slzou nevzkøísí,
spí vypláèe si oèi v hoøi,

svou krásu v slzách zhubí spí,
tvùj dívèí rumìnec v nich shoøí.
Miláèka bol tvùj netìí,
je plný záøe nezdejí,
u netìlesný jeho pohled,
andìlské kùry slyí pìt.
Co pro nìho je náøek panny,
sny, celý malicherný svìt,
kdy stojí u nebeské brány?
Pozemský andìli, vìø, vskutku,
èím tento svìt tì obdaøí,
nestojí za krùpìjku smutku,
za jednu slzu na tváøi.
V oceánu nekoneèna
bez kormidla, bez plachty
brázdí mlná mraèna mléèná
vznosné hvìzdné fregaty.
Prostorami nedozírna
pøes nebeskou polánku
lehkým krokem bìí mírná
stáda bílých beránkù.
Ti neprahnou po setkání,
rozluka je nesouí,
s minulostí vyrovnáni,
po budoucnu netouí.
Kdy netìstí navtíví tì,
na oblaka pohlédni,
svìtem pohrdni, mé dítì,
naè se trápit dlouhé dni.
Sotva noc èerným dolománem
kavkazské títy zahalí

a svìt kouzelným slovem zmámen
usne a ztichnou úvaly,
sotva rozvlní vítr hravý
na skále zvadlá stébla trávy
a pták pod nimi hnízdící
se probudí a dá se v let,
kdy na zelené vinici
rozevøe lístky noèní kvìt
nebeskou rosou opilý
a nad ostrohy na chvíli
vypluje luna z mlné skrýe
a shlédne na tvou krásu tie,
já pøilétnu a poklesnu
pøed loem tvým a do èervánkù
ti pod hedvábné øasy v spánku
vdechovat budu zlaté sny.
XVI
Umlkla slova. V dáli zmírá
pomalu jejich ozvìna.
Tamara celá zdìená
se vztyèila a do tmy zírá,
neznámý zmatek bez jména,
stesk, touha, strach jí srdce svírá
a neví, co to znamená.
Vzpíná se celou duí k výi,
v ilách má ár a v údech tøas
a v rozechvìní stále slyí
ten divný podmanivý hlas.
Nemohla usnout. Zmítala se
na podukách a do rána.
Pak v spánku vzruila ji zase

prorocká fata morgána.
Host pøeslièný, host z jiné zemì,
host jako z mlh stál nad ní nìmì
a díval se tak milostnì
a díval se tak alostnì,
tak sladce, jak kdy litovat chce
ji v jejím zármutku a bolu.
Nebyl to cherub, andìl stráce,
nad hlavou nemìl aureolu,
nebyl to posel z podsvìtí.
Spí zdálo se, e je v nìm skryt
pùvab veèera v podletí i noc i den i tma i svit.

Díl druhý
I
Nehroz mi, otèe, trochu vlídný
být na mì aspoò chvíli zkus.
Já pláèu, pláèu celé týdny,
prolila jsem u mnoho slz.
enii dveøe podávají
si u nás. Jiných nevìst v kraji
najdou dost. A èas nemaøí.
Nepùjdu s ádným k oltáøi.
Otèe, tvé výtky bezohledné
mì muèí. Pohleï, jak den ze dne
chøadnu, jed proniká mi do il,
ïábel u div mì neusouil
vidinou stranou, alebnou.
Hynu, slituj se nade mnou.
Odvez mì, otèe, do klátera,
a tvoje poetilá dcera
tam pod ochranou Spasitele
vyplakat mùe hoøe celé,
a bohabojnì v chmurné cele
doiji ivot v ústraní,
a moje srdce neveselé
pøed svìtem jak hrob uchrání.
II
U rodina se vypravila
s ní do klátera za horou.
U Tamara svá òadra bílá
obléká v íni s pokorou.

Vak pod hedvábím s výivkami
i v øeholnickém rubái
høíné sny stejnì srdce mámí
a nejednou ji poplaí.
Za svitu svíèek pøi modlitbì
i pøed oltáøem pøi písni
náboné slyela, jak libì
ten svùdný hlas zas v pøítmí zní
a zahalený do kadidla
nad hlavou ctnostným jeptikám
po klenbì tìkal sem a tam
zas vábný pøelud, a kdy vzhlídla,
ozáøil jako hvìzda chrám
a lákal, zval ji - ale kam?
III
Mezi dva vrchy zaklínìný
je kláter stáøím schýlený.
Topoly s platany mu stìny
v pùlkruhu stíní. Chvílemi,
kdy noc ukryje do lojíøe
soutìsku, prosvítá skrz møíe
cely vìèného svìtla svit.
V chladivém loubí mandlovníkù,
kde èerné, zachmuøené køíe
nad mohylami støeí klid,
zaznívá jásot ptaèích trylkù
a pramínky, co v skalách zurèí
a divoce se valí dnem,
si pod pøevisem v zálibném
souzvuku letí do náruèí
a do údolí dál se enou
houtinou kvítím ojínìnou.

IV
Pás hor se táhne na severu.
Kdy vyjde zornièka a v eru
strí se mlha kolíbá,
kdy obracejí muezzini
tváø k východu a modlitba
jejich zní jitrem a kdy v síni
chrámu jeptiky klekají
a zvon hlaholí po kraji,
v tom èase blaeném a svatém,
kdy spìchá s rozevlátým atem
Gruzínka s tíhlou amforou
pro vodu k øíèce pod horou,
obzor jak by se v tøpytu koupal.
Sníh na títech hne jako opál,
po èistém nebi silueta
vrcholù modré blesky metá
a v slunci zlátne poledne,
a zbrunátní na sklonku dne
a v arlatovém odrazu
jak v drahocenném zlatohlavu
v turbanu mraèen zvedá hlavu
Kazbek, hrdý car Kavkazu.
V
Tamara v moci zlého ducha
vak ke kráse je slepá, hluchá,
svìt ve dne v noci stejnì erý
zdá se jí, plná nedùvìry
u vidí ve vem pohnutku
jen k trápení a zármutku.
Kdy laská vysílená lada

balzámem rosy noèní tma,
ona jak bez rozumu padá
pøed ikonou a oèi má
zarudlé od pláèe a kvílí,
a èasto jezdec opozdilý,
jen kláter míjí v oné chvíli,
si pomyslí, e horský duch
sténá pøipoután ke skalisku,
a ztají dech a napne sluch
a s konìm do hor prchá v trysku.
VI
V srdci stesk, nadìji i strach,
po celé týdny jako v snách
Tamara z oken do daleka
dychtivì dívá se a èeká,
a z tmy jí epot vábivý
slibuje: On tì navtíví!
Veho se zøekla pro chiméru.
Ne nadarmo ji v kalném eru,
ne nadarmo ji za nocí
spaluje pohled planoucí.
U kolik dní se celá tøese,
aè netuí, co potká ji.
K orodovníkùm modlit chce se a jeho vzývá potají.
Kdy nakratièko pøece usne,
zápasem marným ztýraná,
poltáø ji pálí a sny hrùzné
jí víøí hlavou do rána,
zrak se jí kalí, ruce chladnou
a vecka hoøí vzápìtí

a na rtech polibky jí sládnou
v pøedtue horkých objetí.
............................
............................
VII
Mlha prùzraènì bílým plédem
ovila horské vrcholy.
Démon vidinou blaha veden
vzlét ke kláteru v údolí.
Dlouho vak, dlouho v pochybnostech
pohledem chmurným tìkal po zdech
a váhal, zdali mùe klid
svatého místa naruit.
Byla i chvíle, kdy si povzdech
a nebyl si tak zcela jistý,
nemá-li nekalý plán vzdát.
Jak bloudil ve tmì kolem vrat,
i v bezvìtøí se chvìly listy.
Démon na strmé stìny vý
pozvedl oèi. V siré cele
hoøelo vìèné svìtlo bdìle.
Vdy ona èeká, èeká ji!
Noc byla tichá, mlèenlivá.
Vtom zdálo se, e harfa zpívá
a provází nebeské kùry,
a zvuk za zvukem kanul shùry
jak slza za slzou... Kdo ví,
moná opustil boí trùn
seraf a k svému bratrovi
ztracenému chtìl v tìkém èase
o milosti a vìèné spáse

promluvit sladkou øeèí strun?
Démona jímá závra. Prvnì
neznámým alem lásky trne,
je zmaten, zdá se mu, e omdlí,
kdy neodlétne odtud vèas.
Hrùzou vak perutì mu zchromly,
nedokáe se pohnout z místa
a slza prùzraèná a èistá
mu stéká z rozechvìlých øas...
Pøed monastýrem jetì dneska
si ukazují lidé kámen,
jej propálila jako plamen
horoucí slza nadpozemská.
VIII
A Démon vchází. Nese plae
na dlani srdce v dùvìøe,
e v lásce nalezne lék na ve,
e nový svìt mu otevøe.
S úzkostí hledí na dveøe.
Váhá a do budoucna pøenést
se snaí, marnì rozbít kruh
nejistoty chce hrdý duch.
V tom nìmém strachu je zlá pøedzvìst.
A Démon vchází. Nevìøí
svým vlastním oèím. V pøíeøí
syn nebes, cherub s jasnou lící
a gloriolou zlatoskvící
svým køídlem høínou øeholnici
chrání, rozhoøèen po právu.
A náhle oslnila prudce
nestoudný, vánivý zrak svùdce

velebná záøe ohnivá
a místo sladkých pozdravù
výèitka trpká zaznívá.
IX
Duchu zla, duchu pobloudilý,
kdo tì zval v tuto pozdní chvíli?
Zde nikdo se ti neklaní.
Ty nesmí vstoupit v tato místa,
v svatyni, kde má láska èistá
pøebývá v tichém ústraní.
Kdo tì zval?
Jak skøek havraní
Démonùv smích z tmy zaznìl hlue,
odvìká nenávist jak jed
mu vzkypìla zas na dnì due
a na serafa zlostnì vzhléd:
Je moje! Mìls døív pøilétnout sem,
kdo váhá, ten vdy prohraje.
Mým ani jejím nejsi soudcem.
Je moje! Vra se do ráje!
Já na to hrdé èelo chladné
vtiskl svou váeò jako cejch.
V tvé svatyni má láska vládne.
Odejdi odtud, nech ji, nech!
A cherub zdìen slovy tìmi
na pannu pohléd se steskem,
zamával zvolna perutìmi
a zmizel v íru nebeském.
............................

X
TAMARA:
Kdo jsi? Já dìsím se tvé øeèi.
Peklo èi ráj tì posílá?
Co chce?
DÉMON:
Ach, jak jsi spanilá!
TAMARA:
Kdo jsi? - Bezpeèí? Nebezpeèí?
DÉMON:
Jsem ten, kdo v pozdních hodinách
pøicházel tajnì na tvùj práh
a kdo ti eptal celé noci
tesklivá slova lásky vroucí
a kdo se zjevoval ti v snách.
Kdo nadìji i víru maøí,
kdo vìènì s nebesy se sváøí
a nièí dílo pøírody.
Kdo nevzbuzuje v nikom touhu,
biè rabù, nevolníkù, slouhù,
car poznání a svobody.
Má moc, má léna nezmìrná jsou,
vak dnes, dnes kleèím pøed tvou krásou,
své plaché, tiché vyznání,
slzy své první zemské trýznì,
svùj osud tobì do dlaní
pokládám. Nehleï na mì pøísnì.
Jenom ty, jen ty mohla bys mì
navrátit nebi dobrým slovem,
jen v ornátu tvé nìné pøíznì
mohl bych vykoupit svùj høích,

obrozen u bran ráje bych
stál jako andìl v nimbu novém.
Vysly mì, splò, oè prosím skrytì.
Jsem otrok tvùj a miluji tì.
Co jsem tì prvnì spatøil, dítì,
nesmrtelnost mì netìí,
je pro mne kletbou nejtìí.
Závidím lidem. ijí krátce,
mohou vak z lásky radovat se.
Ne, nechci jinak ít ne ty.
Spìchám ti, spìchám v ústrety,
mé srdce bezkrevné zas bije,
má stará jizva bezdìky
se otevøela a jak zmije
utkl mì smutek odvìký.
Moc, vìènost, která nemá bøehy,
ve nicotné je bez tvé nìhy,
ve jsou jen slova ubohá,
jen vesmírný chrám bez boha.
TAMARA:
Odejdi, duchu zlopovìstný,
nevìøím, nedám na sliby...
Kde jste, kde jste, mé modlitby?
Ó boe, tìkou zkouku snést mi
dopomoz jetì naposled.
Pokuiteli, co ti líto
není, e zhubí mne tvùj jed?
Miluje mì? Proè? Prozraï mi to!
DÉMON:
Proè, krásko? Sám ti nepovím.
Nadìjí novou unáený
s vèerejkem, s vìncem trnovým

i neøestnými rozkoemi
rozlouèil jsem se, vzdal se jich.
Ráj, peklo - ve je v oèích tvých.
Vládne mým snùm, v své moci má mì,
nezdejí láskou mám tì rád
vánivì, nekoneènì, stranì jak ty nemùe milovat.
Tvùj obraz od stvoøení svìta
plul v nadoblaènu pøede mnou,
tvou tváø z paprskù spøedenou
v pøedstavách vídám dlouhá leta.
Tvé sladké jméno epotají
vìky mé roztouené rty.
Poznal jsem ráj, ale i v ráji
ke tìstí chybìlas mi ty.
Ó kdybys pochopila, drahá,
co je to bloudit mlnou dálí,
znát vechny stesky, vechna blaha,
vymýlet zloèin dokonalý
a konat dobro bez pochvaly,
sám sebe obviòovat z køivd,
sám se sebou se vìènì pøít.
Jak únavné je po èase
hledat smír v marném zápase
a marnì prahnout po spáse.
Hned nechtít nic, hned na vem lpìt,
ve chápat, znát, mít rozum bøitký,
ve zatracovat bez výèitky
a nenávidìt celý svìt.
Od tìch dob, kdy ráj zøekl se mì
a kdy mì stihlo prokletí,
nikdy mì ani matka zemì
nezahøála v svém objetí.

Patøí mi modrý prostor bez dna,
vídám, jak jedou k svatbì hvìzdná
spøeení celá ve zlatì,
vak vlasatice pøelíbezná
u bratra nepoznává, nezná
a nemává mu dojatì.
Snad ti, co nesou stejnou kletbu,
mì poznají a pøijmou snad?
K tìm tváøím ztuhlým v hnìvném klebu
já zase nemìl chu se znát.
Ty jejich oèi! - Nevím ani,
kam zmateného údìsem
mì nesla køídla. Druzi dávní
zavrhli mì, ráj ztratil jsem
a nechce mì u ani zem.
Tak vprostøed rozvichøených vln
se zmítá ztroskotaný èlun,
bez kormidla a plachet ene
se do dálavy zamlené.
Tak nìkdy èasnì zrána tane
bouøkové mraèno potrhané
jak cár èerného praporu
na azurovém obzoru,
a hnáno vichrem zbìsile
po nebi letí bez cíle.
Lidem jsem vládl jenom krátce.
Zasil jsem do nich sémì zlé,
pøimìl je kráse vysmívat se,
vyuèil je v svém øemesle,
k høíchu a zradì svádìl je,
poslední jiskru nadìje,
soucitu, víry, odvahy
v nich zhasil mùj duch neblahý.

Snad dal jsem si a pøíli práce
s farizeji a zlodìji.
Pak ukryl jsem se v prùrvách hor
a bloudil jako meteor
v pùlnoèních mlhách nad úvaly.
Kdy nocí jezdec chvátal z dáli,
já lstivou bludièkou se stal
a zaved konì na kraj skal
a poutník marnì v smrtném dìsu
o pomoc prosil a kùò rál
a krev se lila po útesu.
Ty kodolibé, chmurné hrátky
mì tìily vak jen èas krátký.
S uragánem pak meè jsem zkøíil,
srely jiskry, prach se víøil,
kdy v pláti mraèen, v pláti bleskù
jsem prudce vzlétal nad soutìsku
a vrhal jsem se do vøavy
bìsnících ivlù, hromù v cvalu.
Pøehluit chtìl jsem výkøik alu,
kterým má pamì churaví.
A ve, co vytrpìli lidé,
hoøe, co bylo i co pøijde,
døina, hlad - mùe vìøit mnì,
ve nicotné je proti muce,
ve které zmíralo mé srdce
v jediné krátké vteøinì.
Co lidé se strastmi a sny?
Ti mají ivot doèasný.
Èlovìk, ten stále doufat smí,
e pøijde spravedlivý soud,
který, aè smrtelný høích trestá,
vdy mùe høích i prominout.

Mne èeká nekoneèná cesta,
já vìènì jsem jak na pranýøi
a smutek mùj smrt neusmíøí.
Mùj smutek úskoèný jak had
plamenem spaluje mì dneska,
zítra z nìj èiet bude chlad
a jako mramorová deska
mauzolea cit zoufalý
i mrtvou touhu zavalí.
TAMARA:
Proè mne sis vybral k obalobì
a k steskùm? Øeèi úlisné
nevìøím. kodí vem...
DÉMON:
I tobì?
TAMARA:
Mlè! Uslyí nás!
DÉMON:
Sami jsme.
TAMARA:
A bùh?
DÉMON:
Ten v nebi je a nedbá
o nae liché trampoty.
TAMARA:
A trest? A peklo? Vìèná kletba?
DÉMON:
Co peklo - kdy v nìm bude ty!

TAMARA:
A kdokoli jsi, noèní hoste,
tøebas mì vede do zkázy,
v tvých teskných slovech tajnì prosté
srdce mé radost nachází.
Jestli vak zrada v tobì klíèí
a chce jen albou tìit mì,
nechtìj mi vládnout jeitnì.
Øekni, co jiné eny té tì
neokouzlily doposud?
Jsou krásné, krásnìjí jsou jetì
ne já a mnohý po nich touí
a mnohému zabránil stud
zcuchat jim na panenském loi
dychtivou rukou kadeøe.
Prosím tì, prosím v dùvìøe,
uetøi mì, pro lásku boí.
Na srdce divný strach mi pad.
Ty probudil jsi ve mnì enu,
ve ví a porozumí vemu
a vyhoví mým prosbám rád.
Pøísahej, e se pokuení
a vech zlých úmyslù chce vzdát!
Nebo u pøísaha nic není
a tvùj slib váhu nemá snad?
DÉMON:
Pøísahám pøi prvním dnu svìta,
pøísahám pøi dnu posledním,
pøi hanbì, je mstí zloèin leta,
pøi pravdì, je se bije s ním,
pøi touze po vysnìné metì,
pøi hrùze, kterou nese pád,
pøi dnu, kdy prvnì vidìl jsem tì,

dnu, kdy ti musím sbohem dát.
Na raby své a na otroky,
pøi jejich trpkém údìlu,
na duchy, na meè andìlù,
s kterými potýkám se roky.
Pøísahám pøi pekle i ráji
i pøi tvé cudné nevinì,
na slzy, co ti v øasách tají,
úsmìv, co není urèen mnì,
na mírný dech tvùj plný vùnì,
na vlasy jako z hedvábí,
na lásku, kterou srdce stùnì,
na vechny tvoje pùvaby,
e zøekl jsem se pomsty lstivé,
e nebudu u chystat past
na nikoho, e lí jak døíve
nikomu rozum nechci mást,
smíøím se s nebem, modlit k Pánu
se ve dne v noci nepøestanu
a ivot dobru zasvìtím.
Kajícnou slzou s dojetím
na èele prostém veho vzdoru
uhasím odlesk meteorù,
nechám svìt v klidu, nechám sporù
a k tobì navdy odletím.
Tvou krásu poznat mùe mnohý,
tvou dui znám vak opravdu
jen já. Jsi kapièka mé touhy,
vládkynì vech mých pokladù.
Tamaro, vìø, dovedu v zlobì
i v lásce silný být jak car.
Já vìènost k nohám kladu tobì tvá nìha vak je vìtí dar.

Vezmu tì s sebou v hvìzdné kraje,
jsem jejich volný rodný syn.
Vzkøiknu: To moje nevìsta je! a caøicí tì prohlásím.
Bez úèasti a utrpení
bude se dívat z povzdáli
na svìt, kde vìèná krása není
a tìstí nikdy neznali.
Kde je jen zloèin, trest a bìda,
kde nikdo nièím není jist,
kde je i láska krotká, bledá
a krotká je i nenávist.
Krátké je lidské milování,
aè plné áru zamlada.
To ve je ale pouhé zdání.
Dny jdou a váeò vychladá.
Zná snad lék proti odlouèení?
Kdo za vábnièkou nových krás
neprchá z nudy kadodenní
vydán svým touhám napospas?
Ne, paní má, já nedopustím,
aby tì stejný osud stih,
aby tvùj kvìt zvad v prostøed pustin
v zajetí tupcù øevnivých,
zákeøných pøátel, intrikánù,
døiny a zjalovìlých plánù
a snù v slzavém údolí,
jím bloudí ivé mrtvoly.
Bez lásky ivot je tak prázdný.
Nesmí modlitbou od boha
i od lidí vzdálena za zdmi
zhasnout jak mnika ubohá.
Ne, to je málo pro Tamaru!

Tebe zanese jinam proud,
ty musí hoøet v jiném áru
a v jiných váních utonout.
Zkus, krásko, navdy rozlouèit se
se svìtem, s alem zoufalým
a já otevøu perkovnice
a poznání ti odhalím.
A k úsluhám ti pluky gnómù
a duchù budou za pár chvil
a pøivedu do tvého domu
na stovky lehkonohých víl.
Tøpytivou hvìzdu Orientu
o zlatý vìnec oloupím,
posbírám rosu z noèních kvìtù
a celièkou tì pokropím,
ovinu tvoje tíhlé boky
pásmièkou èervánkových stuh
a èistým dechem jarní louky
provoním kolem vechen vzduch,
budu tì vzývat, dobro konat,
budu ti zpívat pøesladce
v nádheøe tyrkysových komnat
jantarového paláce.
Klesnu a na dno oceánu,
nad mraèna vzlétnu na køídlech,
dám ti ve, rabem tvým se stanu jenom mì miluj!
XI
Démon vdech
polibek horkých, laèných rtù
na ústa panny. Ta se zdráhá,

poblouznìna vak slovy blaha
podléhá jeho epotu.
Zbavil ji vùle. Odìn v tøpyt
vznáel se nad ní. Oèi ve tmì
mu jako smrtonosný bøit
kinálu plály nepøíèetnì.
Zvítìzil! Mohl hrdý být!
Polibky jako odvar blínu
otrávily krev Tamaøinu,
pùlnoèní ticho v klínu stínù
rozjitøil výkøik na vteøinu
a vechno, vechno bylo v nìm.
Láska i prosba úpìnlivá,
jásot, v nìm výèitka se skrývá,
pláè pro mládí, úlevný sten
i rozlouèení s ivotem.
XII
Za oné pozdní hodiny
obcházel zvolna stráce bdìlý
s palièkou, s plátem z litiny
kolem bran. Pod okýnkem cely
zaposlouchal se do era,
zùstal stát, na zdi klátera
v rozpacích dlouze zadíval se,
palièku zved a pustil zase.
Zdálo se mu, e v pøítmí stìn
tlumený epot zaznívá,
e slyí slova mazlivá,
polibky, výkøik, tichý sten.
Na malou chvíli hlavou starce
probleskla høíná mylenka.

Ve trvalo vak pøíli krátce
a zas byl klid. Jen zdaleka
pùlnoèní vítr v lehkém bìhu
rozumìl drobné listy v tmì
a øeka vysokému bøehu
zpívala cosi døímotnì.
A staøec rozhlédl se plae
a odøíkal ver z knihy knih,
aby ho svody anciáe
snad neuvrhly v tìký høích.
Pokøioval se roztøesenì,
pøelápl, vzdych si od srdce,
zved znovu kradmý pohled k stìnì
a pokraèoval v obchùzce.
............................
XIII
V rakvi jak peri zakletá
Tamara leí. Rty jí zchladly,
èelo, ten líbezný kvìt zvadlý,
je bìlejí ne rocheta.
Stín øas pad navdy na líèka.
Kadý, ó boe, kadý vak
doufá a vìøí na zázrak,
e polibek snad spící zrak
vzbudí, e zaplaí zlý mrak
pøedjitøní hvìzda zornièka.
Vak marnì, marnì denní záø
zalévá oèi, zlatí tváø,
otec a matka marnì, marnì
líbají v slzách mrtvé skránì
a onìmìlá ústa milá.
Smrt navìky je zpeèetila.

XIV
V nedìli, v sváteèní dny ani
v chorovodech Tamaøin at
tak pestrý, skvìlý nebyl snad
jak v rakvi. Kvìty z rodných strání
(ten zvyk tradici starou má)
sevøeny v nìné mrtvé dlani
vydechovaly aróma
usmíøení a sbohemdání.
Na tváøi plné neviny
nesvìdèil mráèek jediný
o tom, e dui zahubila
jí straná váeò trýznivá.
Snad krásnìjí ne zaiva,
klidná a jako mramor bílá,
prostá vech vznìtù, bez citu,
záhadná jak smrt leí tu.
Bezkrevná ústa, ústa nìmá
podivný úsmìv spoutal jí,
e ten, kdo oèi vnímavé má,
smutkem se chvìje potají.
V tom úsmìvu je pohrdání
due, je ví, e odkvétá,
poslední mylenka a pøání
a odpoutání od svìta.
To zdání ivota, ten odlesk
jako by vzdaloval ji víc
ne smrt a vzbouzel vìtí bolest
ne mlha zhaslých zøítelnic.
Jako kdy v záøi triumfální
ujídí po nebeské pláni
a mizí zlatý koèár dne,
jako kdy jiskry rozmarné

v panenském snìhu na pohoøí
naposled arlatovì hoøí
ne Kavkaz v tmu se propadne.
Paprsek malátný a zchladlý
vak slabì dálí proniká,
nedoprovází poutníka
a v pustinì se nezrcadlí.
XV
U na cestu se v zármutku dal
houf pøíbuzných a sousedù.
edivé vlasy rval si Gudal,
do prsou bil se. V pohledu
zoufalství a al upøímný,
vsed na bìloue. Po tøi dny
a noci v pláèi, se vzlyky
jel smutný prùvod prùsmyky
s Tamarou, aby pochoval ji
do rodné hlíny v rodném kraji,
kde kosti otcù spoèívají.
Gudalùv pøedek kterýsi
byl vùdcem tlupy nájezdníkù,
pøepadal chodce, plenil vsi,
a kdy pak smrt mìl na jazyku,
pokáním vykoupit chtìl høích,
a dal na skalách ulových,
kde jenom vichøice me slouí
a luòák nad propastí krouí,
kde v slunci jiskøí od vìkù
jen snìné títy Kazbeku,
vystavìt osamìlý chrám,
aby mír due nael tam.

A tak se skála s pøíkrovem
oblakù stala høbitovem,
jak by v nebeském podstøeí
mrtví nali hrob teplejí,
jak by vysoko nad zemí
v nádherných snech ráj ztracený
mohla jim zas jak dar dát noc.
Ne. Ve je marnost nad marnost
a mrtvé nic u netìí.
XVI
Neslyným letem po azuru
plul andìl zlatem obetkán
a tie do nebeských bran
v náruèí høínou dui vzhùru
nes, jak mu pøikazoval Pán.
Konejil ji svou sladkou øeèí
a al a smutek pøetìký
a vechny její prohøeky
omýval slzou ne dech lehèí.
U rajskou hudbu tajemnou
slyeli v dáli nad oblaky,
kdy Démon s planoucími zraky
jim cestu zkøíil najednou.
A podobal se bouøi líté,
blesku, jen v mraèném víru hne
a plný zloby pánovité
Je moje! - vzkøikl výhrunì.
Zdìenì due v útoèiti
bìlostných køídel andìla
se modlila a vìdìla,
e ve rozhodne chvíle pøítí,

e zas je v moci Démona.
Ó boe, jak tváø temnou má,
jak promìnil se jeho vzhled!
V pohledu palèivém jak jed
má plamen smrtonosné zloby
a jeho dech jak ze záhrobí
studí a mrazí víc ne led.
Odejdi, duchu pochybností,
dìl cherub. Vra se do temnot.
Blíí se spravedlivý soud
a nedá dui zahynout.
Ty napáchal jsi zla u dosti.
Ona se k nebi rozletìla.
Zbavena pozemského tìla
vyprostila se i z tvých pout.
Ona je z tìch, pro které chvíle
ivota muka znamená.
Zápasem s tebou znavena
po spáse prahne. Z ulechtilé
víry a touhy po krásnu
utkal Pán struny jejích snù.
Skonèila doba pokuení.
Jdi! Vyzývám tì naposled.
Ona stvoøena pro svìt není
a pro ni stvoøen nebyl svìt.
Trpìla. Milovala. Kalich
hoøkosti pila po okraj.
Zemì je vlastí lásek malých veliké lásce patøí ráj.
A posel nebes na Démona
pohlédl pøísnì, káravì,
svá zlatá køídla zvedl zvolna

a zmizel v modré dálavì.
Démon, poraen od cheruba
a ve svých citech zhrzený,
vech nadìjí a snù se vzdal.
Z rtù vytryskla mu kletba hrubá,
a osamìlý jako døíve,
v zajetí pýchy pohrdlivé,
bez lásky, bez útìchy v dál
se rozletìl zas nad zemí.
............................
Dodneka u Kojaurských spádù
èasto z mlh vynoøí se stín
temného cimbuøí a hradu
a oputìných zøícenin.
Jak svìdek dávno zalé doby
puklá zeï dodnes èerná v loubí
a dodnes dìs a netìstí
oívá v mnohé povìsti.
Pod srázem stulen aul se choulí,
ve kvete, ve se zelená
a roztøítìná ozvìna
hlasù zní tichou dálkou polí.
Zas táhne krajem karavana
se zvoneèky a v kouømu rána
se tøpytí øeka zpeøená.
Zas voní kvítí na paitì
a jarní zemì milostná
z rosy i slunce radost má
jak bezstarostné, hravé dítì.
Jen zámek hledí zasmuile
do údolí jak vetchý kmet,

jen pøeil vrstevníky milé
a celý rod. A mnoho let
neviditelní nájemníci
v nìm pøebývají celé dni
a ustí, rejdí pøi mìsíci
svobodnì v jeho sklepení.
Poustevník pavouk si tu skrytì
ve vlhkých koutech spøádá sítì,
po støee s veselými dìtmi
se honí matka jetìrèí
a v temné kvíøe obezøetný
had odpoèívá v bezpeèí,
a kdy polední slunce praí,
stoèen se høeje na zápraí
a pak se slastnì protáhne
a zablýská jak ostrá dýka,
je z mrtvé dlanì bojovníka
vypadla v bitvì prohrané.
Spou. Vechny stopy po èlovìku
vymetla odtud ruka vìkù,
vechno se stalo veteí
a vechno v zapomnìní døímá Gudalùv dvorec nìkdejí,
sláva i krása Tamaøina.
Nad srázem vak zeï kostela,
za kterou pod ochranou boha
tlí jejich kosti leta dlouhá,
nejednou z mraèen zabìlá.
U pevných møíí tepaných
jak vìrní stráci vytrvalí
nehnutì stojí èerné skály
a jejich ulovou hruï halí
jak pancíø vìèný led a sníh.

Z útesù zakované v chladu
jak ztuhlá peøej vodopádù
vrhají stíny do úlabin
kaskády nakupených lavin,
metelice se ke skalám
lísá, prach stírá ze zídky,
hned brouká v mlze teskný alm,
hned houká drze na hlídky
a oblaka, jim vítr báji
o chrámu v horách vypráví,
se z nedozírné dálavy
poklonit hrobùm pospíchají.
Nikdo vak u nich nelká. Skryt
je v nìmém tichu mramor krypt,
nad nimi Kazbek zvedá tít
a árlivì svou koøist hlídá.
Vìèný je lidský pláè a bída vìèný je hrobù mír a klid.
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