Antonín Kláterský:
SONETY TICHÉ POHODY

SONET NA OMLUVU
Ach, zase sonet! - sykne mnohý v strachu, e znìlek potopa u zase kvaèí
vdy øek jsi, jeho pouta e tì tlaèí, vdy odpøisáhs jej
dávno, milý brachu!
Je pravda, pravda. Tváø mám studem v nachu a kdybych
moh, já zastøel bych ji radi, vdy nezapírám - vím, e hrstka hrachu jak u mne na zeï padla sotva hladí.
Té kritiku ctím, básníkù v ní vìno, a mìl jsem také jinak
políèeno,
bych pøízeò sobì získal v milé. vlasti. Co mohu já vak,
kdy ta myka bílá, jí mylénka se øíká, nápad spílá,
se chytila mi právì do té pasti?!
NAD STARÝM ALMANACHEM
Jím probírám se, v dumì skláním èelo. Ó, co tu srdcí vzlétlo v modro svìtù, tak plných lásky, bolu, snù a vzletu,
a kadé køídlem hvìzd se dotknout chtìlo! A kde jsou
vichni? Dumat neveselo. Dva, tøi z nich záønou dostihnuli
metu,
a hejno druhých po kratièkém letu kams za oponu tmy
a noci sjelo. Ten køídla rozbil o chudoby møíe, ten shas,
ten zemdlel u krbu a píe, a jiný nael jiný cíl a cestu.
A mnì je tak, co èísti dál to svádí, jak k rozpadlému el
bych snù a mládí a pískem poutì zavátému mìstu.

KANDÍK PSÍ ZUB
Ty milý kvìte budící se vesny
s tím smaragdy jak posázeným listem, ji ve vzduchu tak
opojném a èistém se týèí zas, vrch ozdobuje lesný.
Kdy nael jsem tì na tvém místì jistém kdys mladý hoch,
ó, byl to výkøik plesný, leè dnes, kdy chvím se chladné zloby svistem, ty milý kvìte, jinak plá mi ve sny i
Ty praví mi: Ne chvála jen a sláva, i zá a zloba dui
sílu dává,
jí køídlo tuí v let,, ó, dolù; tího! Hle, básníku, jak vesele tì
zdraví
mùj jemný kvìt, tak èistý a tak smavý, a pøec vzat ivot
ze zubu jen psího.
VÁDA LISTÙ
Síò redakèní je prázdna; vecko stojí, jen hodiny jdou,
moucha na skle bzuèí,
a listy dva - co v èerni jich je luèi! se na stole prou v stále
vìtím boji.
Z nich jeden praví: K pøedu v jednom voji! ty vrhá národ
zkáze do náruèí,
èím jsme, co máme, co tu kvete, puèí, to uznat musí, plod
je strany mojí!
A druhého smích zní tak rozpustilý: Buï zdráv, ó, slavný
vítìzi a reku,
èím jsme?.. chacha! nic nejsme v zlobách vìku, a ví, co
máme? Nic, mùj brachu milý!
Se skøínì socha Umìní se dívá a bolestnì se, trpce pousmívá.

RÁNY
Kdy obloha se modrá zase klene, a zaène to ji jarem
vonìt v háji, a kvìty bílé puèí na pokraji:
tu do lesa jdou dìti rozjaøené.
To trhá kvìt, to k potoku se ene, kdo píseò jakou zná,
hned zazpívá ji; vak el! pak v bøízu otvor navrtají, a v odvet sladká teèe míza z kmene. Tak básníka svìt èasto v dui
raní, jak dìti onu bøízu v lesní stráni,
tím plesu víc, èím víc má skránì zdrány. Jak ale mstí
se básník svìtu za to?
Tok písnì se mu øine jako zlato a sladí neli víno z kadé
rány.
PÍSEK Z MOØE
Jak mouèka jemný, jako jantar lutý, hle, písek z moøe,
z jeho vlnobití mou vlastní rukou kdysi vyzvednutý!
Jak zlomky lastur, keblí se v nìm tøpytí! Èím býti moh,
chce nad ním se mi sníti, jak záøné muli vnikna v krunýø
dutý,
se perlou stát moh, která mléènì svítí, korálù bílých rýhovat moh pruty.
V nìm byl by spal snad mrtvý plavec na dnì, neb otiskla
se noka luzná hbitì,
kdy sirén rej se v hloubi splítá vnadnì. A nyní - vìru,
smutný los a sláva! mùj sonet - mrtvì narozené dítì
tu milosrdnì v miku zasypává.

SONET
Kollárùv sonet podoben je chrámu, kde vìèný chlad a ticho, závoj era, kde na oltáøi v zaèernalém rámu
se stkví v svém smutku velká Slávy dcera. A Vrchlického
palác je, a plá mu
sta nad portálem zdob a socha sterá, a Sládkùv dvorec,
ivý dnes i vèera,
leè z pevné uly, dubového trámu.
A sonet mùj, ach, Boe,. hnízdo ptaèí, je upleteno z hlíny
jen a trávy,
se pod krovy tìch velkých staveb tlaèí a ví, co zlobì odolává kleté,
e ony stát tu budou plny slávy, a hnízdo dávno bouø a vítr
smete!
VILLON
Do bot jeho drala se voda a do due záøe hvìzd.
Hugo.
at zedraný, a léto nebo zima,
den v toulce proil, noc pak v krèmì celou, kde svùdné
eny v náruèí svém stelou,
jen divý rej a pínu pøed oèima.
A pøece pìl, a píseò jeho jímá, a krásu umìl pilnou najít
vèelou
a s modlitbou jak dìcka, èistou, vøelou se k Bohu vznes
køídlama skøivánèíma.
Je básník jako kvìt, jen, noc kdy tichá se k zemi níí,
pochlad nesouc v lùnì, jed výparù a plynù v sebe dýchá
a èím vzduch její nasycený stùnì, vak co se øine jeho
ze kalicha, je ráno pouze: ozon, zdraví, vùnì.

BOJE
Bojuj dál, mùe-li, nelze-li, mrtev jsi ji.
Vrchlický.
Bojovat? Ano! Kdy osud se vtíná zuby ti do nohou, bít
se a bít,
pøed jeho ranou, nech tváø tvoje siná, pozvednout nad
hlavou práce své tít! Bojovat s hmotou, je vzdorná a líná,
v pevný kdy její tvar navdy chce víc mylének, citù
svých havého vína, zápasit s mdlobou a neznati klid!
S lidmi? Ne, radìji mrtev chci býti, zapøíst se do snù svých
pavuèích sítí, ztracený pro svìt a hluchý a slep!
Jedni se bijí pro areny slávu, soka kde sráejí pro potlesk
davu, druzí se bijí - e dává to chléb.
POESIE A KRITIKA
Je poesie dívkou smavou a starou pannou kritika.
e zpívá krásnì? - kroutí hlavou vdy hlas ten ui proniká!
Ten úbor vizte, chùzi hravou, to koketa je veliká,
jen povrch, dámy, s falí pravou, jen zmate leda mladíka!
Leè doma - jaká promìna! ji schvátí potom migrena,
a z prsou vpadlých zastená. A chtìla ve by za to dát, jen
jednou tak, jen jedenkrát se nést a líbit, pìt a smát!

ALFONSU MUCHOVI
I.
Básníku barev jásavého zpìvu,
víc ne Tvé války, velkých králù dìje mou duí snivou sladkým kouzlem chvìje ten pohled v øí Tvých pohádkových
zjevù...
Ó, jaká krása plá jim z oblièeje, nech rty své dívèí stáhly
do úsmìvu, a jako sfingy, kterým v dui reje vdy problémù èerv, mlèí v ití øevu.
Ty víly vzduné, due jara, zimy, ty kouzelnice s hrdly labutími,
ty princezny, je mají zlaté vlasy!
Ó, ptám se v duchu Tebe, mistøe drahý, co kynou v snách
mi líbezné jich tahy, zkad k Tvojí dui pøiletìly asi?
II.
A myslím si: Ty ije v zemi cizí,
své vlasti dalek, mìsta ve nádheøe, kde hled se dìsí, meze
jeho mìøe,
v nìm jako v moøi jedna due mizí. Leè ve tvoøení svého
chvilce ryzí, kdy víru svìta uzamknou se dvéøe, Tvá due
klesá v náruè sladkých visí a bloudí v blahých upomínek
eøe. Jsi zase doma, a ji èarodìjná
Ti vzpomínka jak jaro ptákù hejna pøed oko ivé vidin zástup vábí, tak jak jsi u je vídal jako dítì, kdy pohádka Tì
zapøedla v své sítì, kdy visels na rtech matky své èi báby.

LAMPA HÉRY
Jak nad moøem kdys plála lampa Héry, tak Ideál nám svatý
v dálce svítí,
z nás kadý mythu Leandrem chce býti, a plujem k svìtlu
vichni vemi smìry.
Kol nás se klebí potvor jícen sterý, se zmítá, huèí vední
vlnobití my dále tíhnem, záøí svatou spiti, nad námi planou
hvìzdy, noci dcery.
Ó, k pøedu, k pøedu, dokud lampa plane a poslední v nás
jetì bije síla,
by na sebe víc to tìlo zdrané!
Co na tom, e se hrstka obrátila
a mnohý na dnì leí ve vln snìhu - jen jeden, astný!
kdy dosáhne bøehu!
BÁSNÍKU
Ty, který pìl´s jen ivot celý, ó, básníku ty zpozdilý, Teï,
kdy se jíním vlas ti bìlí, Jdi, nastav dlaò, leb nachýli!
Byl´s lenoch, jiní nosili si zásob hojnì do své celi, a tys
jen pìl své sny a ely, rad moudrých nedbal´s na chvíli.
Ví, cikadu, je v létì pìla a na zimy chlad zapomnìla,
jak mravenec hnal laènou zpìt?
To moudøí dnes ti odevìtí, vdy ve kolách se uèí dìti té
bajce proto nazpamì.

LEÈ V TOM, CO PÌL JSEM...
Byl u cesty jsem stromem jen, ký div, e list mi støísnil
prach, aè po dnení mi zùstal den. ten pùvab èistých liljí
drah.
Zprv duí jímal divný strach, a chtìla møíti pro svùj sen,
vak zvolna, v proudu jiných snah, si zvykla - prach byl
usazen.
Leè v tom, co pìl jsem, co jsem snil, jak reflexem svých
lepích chvil
já snìnì byl vdy èistý,
jak nebem poslán, vední kal by jarní dé mi omýval
a skrápìl due listy.
CESTOU
Ani mráèku na modravém nebi, kvìty kynou pøi kadém
ti kroku, louky povlak zemì ve hluboku zlatými spjat pampeliek høeby. Usnul tulák, vìru zapotøebí
málo k tomu, hlavu na tlumoku ; u cesty spí, irák staen
k oku, z dìr a záplat bída se mu klebí. Ale z jara ve je
poesie:
Záplat ètverce hustá tráva kryje, u noh luèní usedlo mu
kvítí. Jabloò jako dívka prostovlasá rùový kvìt na irák mu
støásá, cvoèky bot. mu jako hvìzdy svítí.

IN MEMORIAM J. S.
Ji zdrovat mì nesmíte ni chvíli,
tak - douek vína - a ted ze svìtnice co neslyíte? vùz ji
hrèí, pílí,
pøed vraty stojí konì frkajíce.
Kde klobouk mùj a kde mùj plátík bílý? tak s Bohem,
s Bohem - nemám èasu více... Pak padla zpìt, to doly u jí
síly,
a smrti klid jí potáh bledé líce.
Ó, jaký kraj tam daleko, tam v dáli as musila zøít rajský,
mrouc tak mláda, kdy její oèi blouznivì tak plály.
Ó, jaká záø se, vùnì vstøíc jí lila, kdy její due, je tu dlela
ráda, -tak nedoèkavì køídly k letu bila!
STARÁ SKØÍÒ
V té staré skøíni, vykládané kvìty a stromy, ptáky, které
kdysi v klítu se mnohá mísa tøpytívala z cínu,
teï jenom knih mých blýskají se høbety... Ji urobil kdos
více ne pøed sto lety,
ji báby strýc mìl, dávno skrytý v hlínu, pak bába, od ní já
- vdy nové svìty!
A stará skøíò tak praská v noèním stínu! Snad mladým
drukám, je se kolem tmìjí, to vypráví jen vlídná due její
o starých èasech za noèního tichá.
Leè já, jak to tak praskne v staré skøíni, si myslívám: To
bába moje nyní
tam v dáli samá bez snù v loi vzdychá.

SMUTNÉ OÈI
Smutné oèi zøel jsem jedenkráte, byly bezdnì hluboké
a tmavé
jako proud, jím Smrti èlun jen plave, jako propast, hrob,
kde vecko máte. Boly, je v nich spaly, byly svaté, slzy, je
z nich tekly, tìké, pravé, ale vyschly, vzdechy pøely tkavé, hrùzný klid v nich nic u nepomate. Andìl smutku nemá
hlubích zrakù: padalo to v dui z nich jak z mrakù, kdy u
listí se stromù je sváté.
Smích vad na rtu, prchlo sladké snìní; cítils veho marnost jen a møení. Smutné oèi, kde as nyní pláte?
MOTIV Z PROCHÁZKY
To èasto vídávám: e táhne to ji k jaru: ven zástup sirotkù jde na procházku v páru; jsou stejnì odìni a aty mají
edé,
a starý øeditel se vzadu s jedním vede. Pod køídlem ústavu sic unikli u zmaru, leè jak tak smutní jsou v tom jarním
slunce áru a plaí, zamlklí, v to líce jejich bledé
ni slunce rùe jim nadechnout nedovede!
A cestou poslouchám, jak ena s dìtmi dvìma dí: Hle,
z tìch ádný u ni otce, matky nemá, je by je hladila a líbala je sladce.
To dìti nechápou, leè zmlknou ve svém reji, a jak ten zástup ji kdes mizí do alejí,
jak v bázni, vroucnìji se vinou k svoji matce.

JARNÍ
Ó, co mi jaro úsmìvné a vnadné, ten bílý kvìt, ta zeleò
jeho ivá,
je na stromech mi cestou vude kývá, kdy myslit musím, e i ona zvadne.
Co zpìv mi ptákù sluneèního za dne, jen na plesný
se hymnus lesa slívá, kdo mylénka mi náhle v dui padne, e zmlkne ve, a jeseò pøijde mhlivá!
Ó, není pro nás jaro, není, není, kdy konec veho, smrt
a zmar a klamy
u zøíme jen i v nejsladím svém snìní! A není ménì krásna zemì írá,
leè ve své dui jiní jsme my sami,
a prostì brát ve - dìtská schází víra.
BUÏ POKOJ LIDEM DOBRÉ VÙLE!
Buï pokoj vem, kdo dobrou mají vùli! Tak s nebes, které hvìzdami se lesknou, to nad zemí zní setmìlou a tesknou
a k nebi zvuèí z oken svìtlých z dùli.
Jsou skáceny mé práce tiché úly,
mùj pøehluen hlas polnicí je vøesknou; a èervánky dob
lepích sotva blesknou nad sloupem hrdým, který zlomen
v pùli. Já dobrou vùli mìl - kdo za to mùe, e nevputìn
jsem zùstal pøede vraty
a rány sklízel, kde jsem dával rùe?
Leè dobrou vùli jsem mìl vdy a vade,

ó, pøijï a naplò hruï mi, míre svatý,
jak èerstvý sníh, jen na brázdy se klade!
ELEGIE
Já slíbil si jedenkrát s mladostí svou, to bylo kdes v kvetoucím dolu,
e umøít-li bude mít nìkdo z nás dvou, e umøeme, umøeme spolu.
A mladost má schvácena chorobou zlou,já vidìl ji v rakvi,
pln bolu,
já kvìty ji pokryl, já líbal ji tmou, leè síly jsem nemìl s ní
dolù. Ted pozdì kdy dávno ji, lituji èasem a vidím ji bílou
tak, se zlatým vlasem,
jak s výèitkou ke mnì se kloní.
A smutnì den strávím nad troskami snù a nad trochou
písnièek z pøelétlých dnù, je památkou zbyly mi po ní...
STARÝ NÁPÌV
V mé dui v tichém spaní kýs nápìv starý tkví,
jak - nevím kdy u ani mi manì zapad v ni.
A èasto z nenadání mi sjede s rtù a zní,
jak snes by ve svém vání jej vìtøík veèerní.
Vìt, které provázely ten starý nápìv stmìlý, ji dávno neznám, el.
A pøec, kdy zní mi v dui, jak po èems, co spí v hlui, bych
ruce vzpøáhnout mìl...

DNI
Je pøelý den jak list, jen na zem padá. se stromu tvého,
se ivota snìtí ;
ten na haluzi dlouho zdál se tkvìti,
a jiný, zdá se, sotva vzrost, ji zvadá. Co jeden list! dí
v smíchu due mladá a padají si: jeden, druhý, tøetí,
leè pozdìj, jak tak za listem list letí, ji úzkostnì se sèítá
spadlých øada..
To ití øád - co lidský stesk tu zmìní? A mnì tìch spadlých listù líto není,
a proè by vzdech mùj pád jich doprovázel? Mnì líto tìch
jen, ve váni a bolu
je sám jsem støásal lehkovánì dolù a poetile ve klín
vìtru házel.
NE, IL JSI PØEC...
Pod travou zde, akátu haluzemi
u dvanáct rokù spí, mùj otèe, v zemi, a pravdou nezdá
za dneních se chvil, es vskutku il.
es miloval a mìøil v dobrý cíl, se prací bránil
do posledních chvil a doufal, zoufal a pak zrazen vemi
es trpìl nìmý.
Ne, il jsi pøec! Zde nad tvým rovem tvou dui cítím v ruchu
novém spi v klínu zemì!
Spi, otèe, spi, tvùj sen bud tichý, kus tvého vzdoru, kus tvé
pýchy tu zbylo ve mnì!

CHCI BÝTI SÁM
Chci býti sám, a vhod to komukoli èi nevhod je, sám
v radosti i strázni ; kdy mlèíte, mé srdce chví se bázní, kdy
mluvíte, mì kadé slovo bolí.
Sám plamennou svých muk jsem proel lázní a neklesl,
nech kmen jen zbyl mi holý,
ted jako svìt kdy kolem mne se prázdní a ztrácí kams
za pahrbky a doly.
Co trpìl jsem, ví Bùh, jen v srdce vidí! Co ted mi u je
po soucitu lidí,
kdy èelo klidu ovíjím si kvìty? Chci býti sám a odejdu tak
jednou i mezi stíny s tváøí klidnì lednou,
s pøimknutým zrakem, zamèenými rety.
KÙÒ DONATELLÙV (Padova.)
Ký asi sen, nám neznámý a skrytý,. tvou dui schvátil,
mistøe, dravou øekou; kdy pod tvou rukou umìlou
a mìkkou: ten nádherný kùò rostl obrovitý!
Zda v snách jsi spatøil titánù boj lítý, èi oøe, které nebem
slunce vlekou
èi zemi zøel jsi erou, dávnovìkou, kdy kentaurù
se chvìla pod kopyty? Pøed dílem tvým já udivený stoje
a v mohutnost se jeho noøe ztichá, jsem vidìl v duchu pevné hradby Troje.
A zdálo se mi vìru, v kadém miku e vyraziti musí z konì
bøicha
s kopími, luky øada bojovníkù.

KRÁLOVSKÉ JEZERO
Pod snìným horstvem (básníci jsou chlubní!) se nae
lodka nad hlubinou sklání,
a pøec se zdá: dna dosáhne tu dlaní a zvedne stvol, jen
nahni se a kubni! Zøí kámen kadý dole ve prohlubni
i kadý mech a øasu, písek na ní,
a myslí, jak by blýsk tam hvìzdou ranní, teï kdyby tak ti
prsten spadl snubní.
A na báj myslí, pohádkové lesy,
je pod vodou se v hloubi tají kdesi,
a na paláce, mìsta - v spánku stuhlé. A zírá, zírá, jak
bys krásku spící,
kvìt ve vlasech a úsmìv mrtvých v líci, v té spatøit musel
køiálové truhle.
VEÈER NA LUGANU
San Salvatore ji se stmívá zpoly,
jak letní soumrak teplý v kraj se klade, leè bílé vily, a to
ve zrak bolí,
na slunných svítí stráních Castagnoly.
Par závoj mhlivý k jezeru leh vade,
e zamené jak oko krásky mladé se upírá hor blízkých
na vrcholy a o lunì sní, polibky je krade. Vzduch vùnì pln
a letní dusné tíhy. Po vlnách plachta bílá zvolna plyne, jak
hlemýï táhnouc støíbrné své rýhy. Teï rybáø vyzved tyè
a tøese sítí, leè jenom hvìzda na obloze siné
skrz ni na místo rybky tøpytné svítí.

LEV - Motiv z cirku. Dá vládnout sebou jako kotì bílé,
je na dìtském se klínì v slunci zhøívá, dá houpat se, psu
sedìt na svém týle a poslunì a pokornì se dívá.
Vùz táhne, tøeba jeí se mu høíva, a pøed bièem se sehne
kadé chvíle,
v prach dá se svalit a svou bolest skrývá ten hloupý lev,
on neví o své síle.
A pøec by rázem mohl zatøást møíí a strhat ve, co poutá
ho a tíí,
a jedním vzmachem støásti, co ho trudí. A pøec by mohl
skokem volný býti
a skonèit mikem neèestné své ití,
ó, lve, ó, lve, kdy lev se v tobì vzbudí?
ZVONY
Co veèer jarní rdí se v slunce sklonu: a kalichy se kvìtù
zavírají,
má due toulá po jiním se kraji,
ba celý v sladkých rozpomínkách tónu.
A slyím hudbu italských tìch zvonù, je lakovnì tak,
melodicky hrají,
e jenom jako tóny ze almají
to zaléhat z nich musí k Boha trónu.
V tom nae zvony zpìt zvou moji dui ; ty úderem tak silpým na kov buí
a jako vdy tak hluboce zní dneska, jak kdy to bouøí, lkají, prosí, úpí,
a nad svìtem, jen k bolu jejich tupý, na bránu nebes tlukou srdce èeská.

JEDNA STRUNA
Ta struna, o ní Zaleski kdys zpíval, je v srdci jeho velkém vdy se chvìla, v mém srdci dosud napjatá a celá,
jen rukou hnout, by øinul se z ní pøíval.
Já v pøelých letech rád jsem o tom sníval, by do té chvíle, kdy duch letí z tìla,
má lyra celá plnì zazvuèela,
by strun vech hlas mi jetì v píseò splýval.
Vak vida teï, jak ivot hrubý, bìda,
ty struny rve a trhá, a jak sedá si na nì rez, kdy slza padne bìdná:
Dnes cítím, e si chránit musím onu, v ní skryt, z ní letí
výkøik milionù
a budu kliden - zbude-li ta jedna.
APOSTROFA
Mylenky rùzné, srte na ve strany a stíhejte se jako ostøí meèe,
èím víc vás, líp! - z té nekrvavé seèe. nám vzejde mír, ne
vylhaný a planý.
Tu zaplaòte jak záøe v temnot stany, tu zapalte, kde mrtvý
klid se vleèe, tu seehnìte plevel, výhon kleèe,
i starý kmen u suchý, rozhlodaný! Vy nadené i tiché,
jedovaté,
vy stejné právo ku rozletu máte,
jen jeden cíl bud, jak nám jeden kùdce! V tom, jak tu
se svým odevìkým vzdorem stát musíme, bùh starý bùh
nám vdy radí: tøi hlavy mìl, vak jenom jedny ruce!

ZVONÙM NA BÍLOU SOBOTU
Ó, Allellujah! vstal jest této chvíle! Ó, znìte zvony, je jste
byly nìmy, teï hluboce a slavnì írou zemí
a v celé, plné zvuèných kovù síle! Mnì stýskalo se po vás,
zvony milé, ba nebylo to vèera, uvìøte mi,
ni poledne a s kouzly slunce vemi to nebyl veèer, ani
jitro bílé!
Vak teï - po vaem prvním zvuku pasu se vecek stápím do vaeho hlasu,
má due s vámi zpívá, v chrámì kleèí. A myslím, jak
se teprv due chvìla
as naim dìdùm, kdy jsi onìmìlá zas poèla zníti, svatá
nae øeèi!
CHVÍLE
Kadý mìl chvíli, byt jednu jen pøály
ití mu sudby, kdy tíhl k hvìzd týnu, èistou jak andìl, jen
skolébá vinu, jako sen, dìcku své vidiny tká-li.
Je to tak dávno, tak dávno, tak v dáli, padá to víc a víc
do mlhy klínu, zbývá jen vùnì jak po kvìtech v øíjnu, úsmìv
jak po snu, v nìm ráje se zdá
Chvíle ta s námi jde; prùvodce stálý, sílí, kdy rtu je pít hoøkou èí blínu;staví krok zoufalý na lemu skály.
Zachytí ruce, je soka by sklály,
a nám, jak nìkdo by vzdychl si v stínu, odelý dávno, tak
dávno, tak v dáli.

OSTROV
Kdy zranili tì srdce do hlubiny,
sám skryje se a jsi jen se svým bolem; leè kdy pak vyjde, rozhlédne se kolem - co stalo se to jenom? Svìt je
jiný.
Je jiný, divnì cizí ti, aè viny
sám necítí. Jde jako pustým dolem, jak po palouku vyprahlém a holém,
a lhostejný tak k vemu, v tváøi siný.
Zas jedno z pout tìch, která dui tvoji s tím celým svìtem
od mladosti pojí, se pøetrhlo ti v posledním tom hoøi:
Tak z prouku zemì, jen èní do vln, boøí se po kuse kus,
trhá v bouøném boji,
a jednou ostrov sám tu v írém moøi.
SEN DÌTÍ
Jen z naich èinù, dum a citù zmìn, ze známých tváøí, slov,
je kdo nám neb høímá v ití, tie tak a hebce své obrazy
tká ve spánku nám sen.,
Leè malé dítì, spící na kolébce,
hle, usmívá se v snìhu svojich plen, je hlucho pro svìt,
zøíc, má údìl slepce - ach, o èem tomu zdát se mùe jen?
Ó, pravda-li, e sen je odraz ití,
pak rtíky své kdy stáhne do úsmìvu, z jiného svìta sen
jen musí sníti.
To jistì ve snách letí hvìzdnou tií, kol nìho zástup andìlských je zjevù, a hudbu sfér se linout dosud slyí.

NAI MRTVÍ
Spokojeni se tmou svojí zimnou, uzamèeny pevnì oèi
obì,
nai mrtví ve svém tichém hrobì nech si zdøímnou!
Ani v tìstí ani v smutku dobì ani vzdechem ani plesu
hymnou nevolej je, sen a z oèí vymnou,
zpátky k sobì!
Tvoje tìstí, sladké jeho písnì? Kdyby vstali, skøiví rty jen
pøísnì, skloní líce.
Tvoje stesky, bol, jen tebe pálí? Útrpnì by jen
se pousmáli,
a nic více.
STÍN. - Jaromíru Boreckému. Ve velkém sále, v kterém od podlahy a k maleb stropu
knihy, knihy, knihy, se velký stín mi zjevil, v èele rýhy,
se záøným okem, staøeckými tahy.
Já vìdìl, duch to velké lidské snahy, jen s boha, pravdy
závoj strhl plihý, jen moøe zbadal, hvìzdné pøeel prahy,
a vyel jsem - stín se mnou - plný tíhy.
A ebraèka tu venku stará stála,
a její líc jak zrytá byla skála,
jí pøes den celý paprsk nepozlatil.
Já sklonil se k ní, náhlým sehnut bolem, leè pak jsem
marnì ohlíel se kolem:
kam, kam se jen ten velký zjev mi ztratil?

NOVY IVOT
Je pravda, vdy lze poèít nové ití, byt doel jsi u na dno
stre srázné, a na ivota achovnici prázdné
zas figurky své stavìt, dál se bíti. A do zátoky veplout z vlnobití
a po mdlobì se vzpruit k pouti rázné, a chudý kmen, kde
suché listí vázne, zas novým, svìím jarním listem krýti. Leè
také vdy v tu novou píseò blaha cos ze dnù pøelých ruivì ti vsahá
a stíny hází v slunce tvého tìstí.
A v sladký um, jím zní to listí mladé, je nové jaro
na vìtve ti klade,
to listí z loòska výèitkou ti chøestí.
ZA ROVNÍKEM
Kdy loï svou spustí vesel v moøe siné za dálným cílem
jako Argonauti,
tu s modra nebes na radostné pouti jak na pozdrav ti sterá hvìzda kyne.
Tu hvìzda snù jak Labu írem plyne, tam Pegas, Lyra
v oèi zablýsknou ti, a hvìzda slávy zve tì dále plouti,
a hvìzda lásky v kraje volá jiné.
Leè bez úrazu loï tvá - nebi dík! - kdy pøi té jejich záøi
vìènì ryzí
se pøenesla ji plavbou za rovník:
Tu ve ty hvìzdy známé, vlídné mizí, a pøed sebou jen
jedno v dálce zøí se týèit, lesknout na obzoru - køí.

PØÍPITEK
Na zdraví, pøátelé, v pozdní té hodinì, nali jsme mladost
svou starém tom ve vínì; umøela potají, marnì zrak hledá
ji,
a teï se vzbudila vzpomínky na klínì.
Jak se jen skloní ret ku èíe okraji, zase se touláme
s písnièkou po kraji, o modré kvìtinì sníme zas dìtinnì, rty
dávno ustydlé jak kdy nás líbají.
Na zdraví, pøátelé! Je to jen na chvíli, je to jak paprsek
sluneèný ve mrazy, umøe nám záhy zas pøízrak ten spanilý.
Zmizí jak mlhové, klamavé obrazy, nue, èí o èíi hlasnì
a narazí, aby ji na hranu veselou zvonily!
ANT. CHITTUSSI
Vrabèíci v zimì, dotìraví hosté, jak na stromì se honí, jen
je holý, neb posnìené chaty, cesta v poli a jitro, které volá:
Snù se zhoste!
Bøeh øíèky, luh, v nìm plno máku pár stromù v kvìtu, chrámek ve údolí ty motivy tak rád tvùj tìtec volí, jak jednoduché vecko to a prosté!
Leè pùvabù co kadý oku chystá, jich mír jen due chápat
mùe èistá, dál nechce oko, noha nechce z místa.
A kdo tak zøí tvé na motivy chudé a krásné pøec, ó, vím, e
vìøit bude e poesie bydlí vude, vude.

VÁCLAVU JANSOVI
V práce milém èarokruhu, k steré toulce kvìtem luhù dali
jsme si ruce svoje, pøimknuli jsme druh se k druhu.
ivot dal nám tuhé boje, práce ples i sokù roje,
a bùh lásky sklenul duhu nad to ití tvé i moje.
Co nám zá, co lidí zloba? Pøíroda nás najde oba kadé
jaro: hvìzdy v znaku,
píti krásu niv a borù, píti lásku, sílu k vzdoru
z kvìtù, vln i eny zrakù!
SONET Z PODJAØÍ
Po holých vìtvích slunce hraje, jen tu tam svítí pupeny,
leè v kadý jako v oøech báje jsou zemì aty zavøeny.
Je vlhko, jak kdy v slzách taje bol zemì dlouho tajený,
leè silný vzduch u írem vlaje jak pøedzvìst blízké promìny.
Dnes, zítra pøijde Vesna vskutku a bude konec vemu
smutku, jen tlaèil srdce, tísnil zem.
Ba cítí, jda kol zahrad stìny: pøed chvílí la tu, naputìný
at fialkovým parfumem.
KONCEM DUBNA
Ji stromy mají bílé hlavy, jak skryl je kvìtù jarní sníh, e
jsou jak starci usmìvaví
s tím kvìtem ití na skráních.
A na sta ptákù v stínu jich se schází na rej polétavý,
a kadý v tónech jásavých ten ivot znova blahoslaví.

Ó, Boe, takto s hlavou bílou
a s úsmìvem a plnou silou tu jak ty stromy jednou stát!
A pod svých skrání edou plísní mít jetì na sta nových písní,
jich refrén byl by: iju rád!
SONET NA OBRANU HLEMÝDÌ
Omnia mecum porto! øek kdys Bias - znám je výrok ten,
vak domek táhna den co den,
u dávno døív to dìlal nek. A nezaslouí poklebek,
on první tvorstva Diogen, jet kadé stéblo jemu vdìk,
a nade ve mu tichý sen. On pravý snílek, filosof,
svìt nechá být, v svùj zajde krov a zamkne domek, samotáø.
A sní, co venku lehá sníh, e vánek v kvìtné luhy dých
a v travách leí slunce záø.
U DVORCE
Na dlouhé cesty konci dvorec bílý se dívá s vrchu. Slyet
je køik páva, a pole jak se nìkde zaorává,
je slyet pluh. Jak skøípá to a kvílí!
A ke dvorci se jehlièný les chýlí,
a pøed ním stoh se zdvihá, léta sláva ; blí u lesa se pase
èerná kráva
a ku dvorci zas patøí dlouhou chvílí. Teï se smíchem
se vrací chasa náhle. Zní rumpál, tìkot, buèení krav táhlé
a koní dupot. Kdosi píseò zpívá.
Ted zmlká vecko. Tichá noc a erá. Jdou srny z lesa.
Z komùrky se dívá kams k hvìzdám krásná afáøova dcera...

NA KRAJI LESA
Na prahu lesa lee, hledím v kraj, jen plný slunce záøí
pøede mnou, luk zeleò vábí, pole zlatá jsou,
a zde v té eøi tichý døíme taj.
Ó, vím, jen vyjít polí na pokraj, ji cítil bych, jak bílé cesty
hou, e úpal dìsný, jen dí klasu: Zraj!
by s mdlobou padal v skráò i v dui mou.
Tak radìj zøím jen skrze lesa møí, a zdá se mi: tam ivot
leí vskutku, a za hranicí touto snù je øí.
A manì, jak kdy v stopách mládí jdem, se dotýká mne
lehké køídlo smutku,
e jsem kdy víc chtìl, ne ve zøít jen snem.
OÈI KVÌTÙ
Jsou oèi kvìtù jako dìtské oèi,
jich pohled vdy tak zvìdavý a hravý, tak udivenì s okem
tvým se zdraví
a naivnì tak po tobì se toèí.
Teï v slzách tonou a teï do dálavy kams pohlíejí lesa
na úboèí,
a zas ji ples v ty zory jejich skoèí a blýskne v slunci zásvit usmìvavý.
A tolik víry v nich a lásky nìné, a tak jsou èisté, andìlské a snìné, ty oèi kvìtù na trávì i snìti,
e zdá se mi, a kdekoliv u kynou, e zrak ná, zkalen,
strhán-li je vinou, jich pohled èistý nemù vydreti.

CESTA V POLÍCH
Od stálých deù jetì plný bláta se iroký pás cesty sklání
dolù, bok její jeden spadá do výmolu, kde kalu, sliz
a drobná voní máta.
Kraj írý, pustý, kam tvùj pohled chvátá, dub jediný sní
cesty na vrcholu,
a veèer v záøi sluneèního zlata se spøeení tu houpá bílých volù.
Jak pøírody by ruka s lidskou spolu jen nìkolika èarami
a rysy
ten kraj zde byla hbitì nakreslila.
Leè ve vem tom, co døíme smutku, bolu, a jaký stesk nad
krajinou tou visí,
a jaká velkost vane z ní a síla!
VEÈER
Ztrhané mraky v dálce se chmouøí, tratí se, tratí,
cítit je hlínu po krátké bouøi, èpavý dech nati.
Teplý vzduch chví se, z lesù se kouøí kmeny se zlatí,
veliké oko lekníny mhouøí na vodní hlati.
Tu tam ji hvìzda mihotná, bledá, jako kdy muka na zvonek sedá, bleskne a skoèí.
Boe, teï celou nezmìrnost nebe jako ten leknín zavøíti
v sebe, zamknouti oèi!

VZKØÍENÍ NA VSI
Zrak írým krajem kam se letí pást, zøí teplý veèer jak
se tie níí;
jak modrá mlha kouø se vine z chýí, plá fialovì v slunci
polí èást.
Ó, v jaké ticho írý kraj se høíí, jak èekal by, kdos pøijde
símì klást ; bez lidí ves, vùz nerachotí s tíí,
jen skøivan výská nad hrudami brázd. Z vsi dálné výstøel
zahømìl, otøás lesy, teï zvonù hlas zní stlumen, zmírá kdesi, a pìjícího davu nota líná.
Do dáli zøím skrz keøe mladé listy. Na jakýsi sen, nevýslovnì èistý,
se due moje zvolna rozpomíná...
NA PØÍVOZE
Bøeh písèitý je, slunce ár v nìj pere, pár vrb tu spí. Proud
umí jako s jezu ; u lávky prám je, spjatý na øetìzu,
za bøehem ole, duby, habry steré.
Zde pøes den skøípot, hlahol v sluch se dere, vùz rachotí
tu plný po pavezu,
a øehce kùò. Pak ticho. Vùni bezu je cítit, ve jak dýchá
v noci eré.
Srp luny blýsk, sta hvìzd se v temnu rojí. Chlad noci vane,
øeka hlasnìj huèí,
teï slavík, sly, vpad´ elegií svojí!
To blaho! - myslí - se vím ve souzvuku, po práci padnout noci do náruèí pøi záøi hvìzd a pøi slavièím tluku!

TVÁ PODOBIZNA
V benátském rámci na mém stole stojí, a oddanì tak z ní
se na mne dívá
tvé oko velké, které se vdy stmívá jak lanì zrak, kdy klidnì patøí chvojí.
Pøes chvíli v práci zvednu zrak, jen zmdlívá, a ten tvùj
pohled sílí mì a hojí,
mnì je, jak slyel znít bych na vdy tvojí! to první, v.kterém
celé nebe zpívá.
A tak se zdá mi ten tvùj obraz milý, jak Madonnu bych
zøel, ji v slunce palu kdys nad studánkou na strom povìsili.
Ó, chraò ten zdroj jak obraz Boí matky, a ivý stále, prostý vedních kalù,
zde z prsou mojich tryská èist a sladký!
S NOVÝM JAREM
Hle, pod naimi okny na zahradì
jak svìí u jsou záhonù vech lemy, jak strom pln pukù
a jak dlouho nìmý se ozval kos, hlas k nové písni ladì.
Zas jedno jaro, v jeho teplé vnadì se stápím celý, prohøát nadìjemi, kdy mohu øíci: Nezávidím zemi
a mezi pìvci v první letím øadì!
Vak jetì loni smutný tak a bledý, kdy bílý kvìt se na haluzích lesk, jsem pøál si míti kolem sníh a ledy.
A v poduku tím hloub jsem hlavu vrýval, èím více v síò
mou padal slunce blesk
a èím pták z venèí touebnìji zpíval.

SVATEBNÍ CESTA
Ó, jezera a moøe, lesy, skály,
jich hlavy snìné v azuru se klenou, zda nevdìènìjích
z tìch, kdo pøili z dáli nad ty, kdo zvou se prvnì muem,
enou.
Pøed vámi stojí. s hlavou zamylenou, jak vai krásu, dech
by laènì ssáli, pak polibek on vezme jí, pln chvály, a dívati
se - oba zapomenou.
A posléz - jihu zahrada e vonná?
Víc vùnì vlas má, který splítá ona,
je nad ár snìhu nach, jen v líc jí skoèí. Nad cypøie vzrùst
jeho, òadra její
se kouzelnìj ne vlny moøe chvìjí, a jezero hloub nemá
jejích oèí...
JITØNÍ
Jak sfinx, je vryta v písek poutì zprahlý,
mé srdce spalo v hrudi, tupé elem,
neb leela kol noc jen v kraji celém,
a jenom hvìzdy bludné nad ním táhly.
Nech divé vìtry v struny mocnì sáhly,
nech otøásly vím blízké hlasy elem,
je nevzbudily. Ve stín neobsáhlý
se noøila sfinx, smutek pod svým èelem.
Pak poèlo dnít se u. východní strany,
vak nevìøil jsem, stokrát oklamaný,
e jitro je to, co se v záeh slívá.
Leè nyní vìøím. Boe, jaká zmìna!

Mé oèi vlhké, sfinga probuzená,
mé srdce tìstí jitøní pozdrav zpívá.
TY A JÁ
Jsem-li já pochmurnou, zjizvenou ruinou nad tmavou, hlubokou strí,
jsi ty mi bøeètanem, snítky tvé ovinou rány, je v boji se trí.
Jsem-li já jezera mrákavou hladinou, netknutou èlunem
ni vrí,
jsi ty mi leknínem, nad èernou hlubinou bílý jen kahanec
drí.
Jsem-li já hvozdem, kde stmívá se nejvíce, jsi ty jak modrá záø plného mìsíce,
v stíny je kouzelnì lehá.
Vdycky jsi úsmìvem, paprskem, zelení, kvìtem, zkad nebeská svìest se pramení, láska a soucit a nìha!
KUS HOVORU
Své hnízdo pták ve tmavé skrývá houtí, kam ani vánku
vlna nezaplíchá
a noc kdy pøijde, tmavý les i lícha, jen po nitkách se bledý
mìsíc spoutí.
Ó, do jakých my uteèem se pouti
s tím tìstím svým, je v prsou naich dýchá, a v jakou
eø, je pohled nedopoutí,
je stavíme, rci, due moje tichá?
Kam pøed zlovolným zrakem as je skryjem, kde pøed závistí bohù jisto bude
a pøed osudu neuprosným kyjem.

A ty se tulíc, epotá mi plae:
Je tìko, viï, je skrýt, kdy zradí vude mùj smích, mùj
smích to velké tìstí nae
JARNÍ PÍSEÒ
Zemì musí v sebe vpíti vechen zimy led a sníh, aby
po vech závìjích na òadrech jí rostlo kvítí. Strom, by mohl
ráno líti
ve vzduch vùni z listù svých, veèer jak se poèal tmíti, jedových par zhoubu vdých.
Musilo tak rovnì býti
s námi, dítì - v dobách zlých
vpilo bolest nae ití.
Bolest vpita do vech rýh!
V oku tvém se záøe nítí,
radost dýchá z písní mých.
POJÏ V ZAHRADU SE DÍVAT...
Pojd v zahradu se dívat klátera, ne pod okny nám seeøí se celá! Hle, jeptika tam jedna osamìlá se jetì modlí,
hledíc do era.
Jak ve snivém tom pøítmí veèera se snìný at nad jejím
èelem bìlá, co zadunìly zvony od kostela
a èervánkù se nítí nádhera!
Ta trpí jistì, viz, jak hlavu chýlí,
jak oèi zvedá k nebi v teskné chvíli
a zase sklání v knihu bledé líce.
Ne, ustup, nae pøitulené hlavy,
ten ivý smích tvùj, polibek mùj havý
by zabolet ji mohly jetì více.

LI JSME SPOLU...
li jsme spolu po dnech zimy,
li jsme spolu dnes,
pod tøenìmi kvetoucími
skrývala se ves.
Sady v kvìtu! li jsme jimi,
v dui tichý ples,
nad hlavami sklonìnými
jak kdy se nám snes,
jak kdy ní a ní se chýlí
teplý, mìkký oblak bílý,
vonný jako bez,
by s té zemì zla a záti
nae due ve svém pláti
odnes do nebes.
SLAVÍCI KRÁLE JANA
Tak povìst dí: Král Jan dal kdysi v chvatu slavíkù na sta
schytat v celém kraji,
a královnì, jí radost ta se tají, je pustil v lesy kolem Køivoklátu.
A kdy pak noc v svém hvìzdném sjela atu, tìch kaskád
zpìvných, je se rozlévají!
to zpívá zem i nebe, vlny v háji
i vzduch - ples, láska v písni umírá tu.
Tu noc cho krále zdøímla prý tak tie. A já, aè král jsem
malé jenom øíe,
tý dar ti chystám, o nìm nemá tuchu.
Své vecky písnì schytám za den bílý, by, hlava tvá a
na poltáø se schýlí, ti jetì ve snách sladce znìly v sluchu.

NAD SPÍCÍ ENOU
Jak ve dne celá svìtlem zatopena je nae síò, jak mìsíc
do ní záøí ; pod hlavou ruce, hlavu na poltáøi, tu vedle mne
má mladá døíme ena.
Ó, jaký cit to, pro nìj není jména! V nìm láska, tìstí
s úzkostí se sváøí. Tak sladce dýe, pokoj na své tváøi,
a nemyslí, jak krutá ití cena.
A krutá je! Zde u té drahé hlavy
slib skládám v duchu, strádat do únavy, ve dát, ve nést,
i trn, jen na krev píchá,
by celý ivot byl jí jako nyní, kdy bledý mìsíc rozlévá
se síní,
a ona sní tak pokojnì, tak zticha.
PÍSEÒ
Tvá due rostla potichu jak v stínech lesní tiiny, leè v oku
jiné vidiny
ti kol li a ti za smíchu. A já jen v svìtì jediný, leè nehodný tak pohøíchu, jsem snil, ký pùvab dìtinný je zavøen v jejím
kalichu.
A já jen k ní se ve snách krad a tue tolik boských vnad,
jsem odnesl ji do svìtla.
A pøec, aè ve jsem tuil døív, mì nad tou krásou jímá div,
je na mých prsou rozkvetla.

KNIHA IVOTA
Je ivot knihou, jak u mnozí dìli,
vak má je z tìch, je proly ohnìm vzteku, v jich tuhé
desky rány meèù hømìly
a nesklály jich. V rokù tichém vleku já sám ji dále píu,
mdlý i smìlý,
dnes zdá se mi, e hrad svých cílù steku, a zítra klesám.
Bolest, smutek stmìlý
se støídá v knize s plesem jarních vdìkù. A nevím, kolik
stran mi jetì zbývá, vak vím, e vdy tvé oko, z nìho lije
se mìkká záø, mnì do knihy se dívá.
A vím, e v ní tvá láska rùí vonnou, a rámì tvé, je kolem
mojí íje,
té mojí knihy zlatou e je Sponou.
PÍSEÒ
Kde ty chvíle vechny jsou, které u jsme ili sami? Cítí,
jak nám nad hlavami umí èas jak sladkou hrou?
Kdy jsme ili dobu zlou, línì èas el pustinami,
a teï snad jen øeknou známí, a nám. vlasy prokvetou.
Dni a roky jdou a kvaèí, a ten ivot sotva staèí vypìt tìstí
duí dvou.
Bojím se, za ití celé e nezlíbám dosti vøele, dosti vdìènì ruku tvou.

VZPOMÍNKA NA MOØE
Ty skvoucí moøe, jeho vlny vroubí jak bílou krajkou staré
èerné skály,
ty zní, jak sto kdy tritonù v roh troubí, a neslyí mne
ve své modré dáli!
Vak já tì slyim. Vln tvých, je mi plály, jsem pevnì zamkl v svého srdce hloubi køik vítìzný, jen s vichøicí
se snoubí,
a temný hukot, evel neustálý! Ted srdce moje plno tvého ruchu jak mule, v které huèí moøe celé, kdy v tichu jizby pøiloí ji k uchu. Ty nevìøí, smích v oka svého tmavu?
Ó, pøesvìdèiti chtìj se, dítì vøelé,
a k mému srdci drahou polo hlavu!
VZPOMÍNKA Z CESTY
Petrklíèe suchý kvìt
v mojich verù knize leí ví, jak jsme jej nali svìí, jak
jsem jej pln asu zved?
Podzim byl u, mnohá snìt drela list lutý stìí,
a ten kvìt plál trávy møeí, jak kdy jaro táhne zpìt.
Za jesenì prostøed nivy jara kvìt - ó, jaké divy, milý Boe,
dít se mohou!
Podnes myslím, na trávníku e jen vykvet v okamiku,
zlaté dítì, pod tvou nohou.

SCHERZO
Mnì zdálo se: Kams do dáli jsem hledìl, kde se obzor
klene, a tìké kvìty porosené
na hlavu moji padaly.
To bylo kdesi u pramene, jen staré umìl ze skály, a ty
jsi, vlasy rozputìné,
prst na rtech, stála povzdálí - A na tvých ústech úsmìv tkvìl, kdy jsem ti sen svùj vyprávìl, sta otkù z oèi zøelo.
Ó, viï, já uhod, kdy,jsem spal, tvùj ret mi tie epotal
a líbal moje èelo!

Ó, NAKLOÒ JI SVÁ ÚSTA...
Kdy jdeme spolu v slunné chvíli ranní zlatými poli èistou
pod oblohou,
tu kadý klas, jak dvornì kdy se klaní, køù listy chví se,
e se tknout tì mohou. Kdy loukou jdem -je na sta kvìtù
na ní - roj motýlù kol krouí chvíli mnohou,
kvìt bílý padá vlas ti na havraní,
a jiný asten pod tvou zmírá nohou. Ve jak kdy zná tì,
miluje a tuí, co dobroty ti, lásky døíme v dui
i k èlovìku i ku kvìtu a zvìøi.
Ó, nakloò ji svá ústa k mému sluchu i Vím, ve co kolem
tajno mému duchu, to pøíroda e srdci tvému svìøí.

I PAK, A UMØEM...
I pak, a umøem - ké to v jeden den! a a i hrob ná rozpadne se kdes,
té naí lásky smutek, bol a ples
dál bude ít, v mých písních uvìznìn.
A jiné due budou snít ná sen
a zmírat mukou, ji jsme zmohli dnes,
a chvìt se touhou v ètveru hluchých stìn a vlhkým okem
hledìt v tmavý les.
Tu písnì moje budou v mrazu zim o pevné víøe v tìstí
mluvit k nim, je pøijde pøec, byt veèer s záøí rudou,
o kvìtech ivých, kraj kdy snìhu pln, o setkání hvìzd bludných, dálných vln, a naí lásce, ètouce, ehnat budou.
A STAÈILY DVÌ KAPKY...
Èím èistìjí, tím tmaví bývá zdroj, a oèi tvé jak studánka
jsou tmavá ; mì touha po nich schvátila tak havá, já musel k nim, nech osud velel: Stoj!
Mylének chmurných kolem èela roj a znaven, mdlý, a
klesala mi hlava, jsem vlekl se k nim, zranìn do krvava: Ó,
mono-li, ty studánko, mì zhoj!
A staèily dvì kapky z oèí tvých, dvì slzy, je jsi nad mým
itím lila,
bych, poutník mdlý, se zhojen z prachu zdvih;
by s due mojí smyt byl kal a høích, by na zcelených divem perutích
má due k hvìzdám znovu zakrouila.

VELKÉ TÌSTÍ
Je nae tìstí - zdává se nám èasem - tak velké, e
se nemù udreti
jak tìký plod na tenké stromu snìti, jak rybka slabým zachycena vlasem.
A tajíme dech, tìsném ve objetí se bojíme, i silnìjím e
hlasem se pouto strhá, tii jsme jak dìti,
je skryty v kout s matèiných perkù jasem. Ó, nemluv ji!
Tvùj hovor je tak ryzí, a pøec, kdo ví, zda slovo jedno není,
je pøejde rty, a kouzlo navdy zmizí.
Ta sladké kouzlo, jím se hlava toèí, je kolébá nás
v nových rájù snìní  ó, nemluv, jen se dívej mi tak v oèi!
V TVÉ DUI DLOUHO LEEL STESK...
V tvé dui dlouho leel stesk a al,
ne zaplanul tam tìstí jasný eh, a i ten slední stín, jen
na nì leh, bych s èela tvého rád ti vylíbal.
Vak marnì hoøí na nìm rtù mých pal,
dál tkví tam stín po pøelých mraèných dnech a dlouhých
nocích, jak jej smutek stkal
a oputìné due pøivál vzdech.
Ten stínù stín, má due, dobøe vím, s tvé skránì hebce
nikdy neshladím, on nezmizí u nikdy s tvého èela.
Snad tak, bych stále pøed oèima mìl, jak na tvé èelo bych
se zahledìl,
co pro to tìstí muk jsi vytrpìla.

TVÁ LÁSKA Z DUE VYPLELA MI PLEVEL
Tvá láska z due vyplela mi plevel, jen rost tam bujnì,
otravný a kletý, a pøerost ve, a udusil mé kvìty.
Ji lhostejnì jsem v lesní eø se díval, pták nadarmo mì
na závody vzýval, byl cizí u mi stromu tichý evel.
Jsem mìkký zas; tvou láskou vykoupený, zas bloudím
v snách, kdy k lesu krok se stáèí, sto poupat nových z due
se mi tlaèí,
a Køídla! volám, se skal patøe stìny.
Rej oblakù, kmit hvìzd mi na ples staèí, ve chápu opìt,
vím jsem okouzlený,
kvìt mluví ke mnì, pták mì pohne k pláèi. Jak dítì èist
jsem èistým srdcem eny.
V SVÌT DÍVÁM SE...
V svìt dívám se a ve vech srdcích kvésti, jen dobro zøím
a ve vech duích snìní,
a není zlých, jsou jenom poníení a ubozí jsou, které pøelo tìstí.
Nù, jen se vrahu v drsné zablýsk pìsti, zlo nevtisklo tam,
jenom poblouznìní,
co trnem tu, to v rùe se kdys zmìní, a tuhé zimy blízké
jaro vìstí.
Ve zmùe Láska, zbìlí do lilií
kde jakou dui. Krásu v tváø jen bijí, e nechápou ji, zatopeni mrakem
A já, jen zoufal, jen jsem klesal ke dnu; se usmívám,
kam oèi svoje zvednu,
co v svìt se dívám - eny svojí zrakem.

PSÁNO PRO TEBE
Tvùj hladì vlas, má holubièko èistá, svou hlavu maje
na tvém srdci vøelém, já, který il jen kdysi v pøítmí stmìlém, si pøipadám jak starý alchymista.
Ten zlato najít touil ve snu smìlém a nedbal bídy, ji mu
osud chystá, jen do hvìzd hledìl, kde je meta jistá, a nad
knihami sedìl s dumným èelem.
Kov støík mu v zrak - byl slepý, zbaven síly. A pøátelé jej
vichni opustili,
v prach padlo ve, co bylo mu tak svato.
Leè ke svým prsoum tiskna svoji enu, ji nael v chvíli,
Bùh kdy poslal zmìnu, on cítil pøec, e nael svoje zlato.
CO NA TOM!
Co na tom, líp e jiní pìli, e ryli písnì v tvrdý kov, e vzácné zrní jejich slov
si v srdce zasil národ celý. A ty jen, snílek osamìlý,
jen nad ve rád mìl teplý krov, es bublin pár jen pustil
z celi, je vykrouil si ze svých strof.
I tyto lehké bubliny, ty dìti krátké vteøiny,
jsou krásné pøec a krásný sen, kdy, jak se nese jejich
let,
se zablýsk v nich tvùj celý svìt, hrou poesie ozlacen!

