Petr Køièka:
HOCH S LUKEM

I.
Hoi, kdybych na housle umìl hrát,
vzal bych je do náruèí - - Na housle, na housle kdybych umìl hrát,
co tíí, co muèí,
tak, tiskna je k prsùm, je objímaje,
zahrál bych na nì,
a kadý z vás, k zemi se dívaje,
by poslouchal zadumanì,
ztichl by pták, a vzdychl by sad,
tie by zatkaly kvìty,
a jetì by mrtvá se zachvìla snad
dvì srdce, dva svìty,
a ona, proè nevìdouc, chvílí tou
snad by se zamyslila,

hlavu by opøela schýlenou,
jak lístek slába by byla....

II.
Na lavièce u kamen sedìli jsme spolu.
Do svých rukou vzalas mé ruce,
na klín je poloila,
zamylenì je pohladila
a øekla jsi vánì a pevnì:
Mám Vás ráda. - Já mlèel. Já nemohl. Srdce moje
bilo tìce a prudce.
Veliké blaenství zalehlo je,
tak velké a podobné muce.
I ustalo bíti. Hluboko v nìm,
hluboko, mlèky slíbil jsem,
mu mui pøisáhl sobì,
e já, hrst prachu, u cesty kvìt,
e já, due z Boha, vìtí ne svìt,
v tom ivotì iju Tobì...
III.
Tìch zástup, kdo tie ili,
svou ivíce prací
i dobré i podlé, kdo neublíili,
jen milovali, - se vrací...
Ne. Vichni se nevrátí,
odelí z domu.

Syn, tatíèek dobrý se nevrátí
tomu i tomu.
Ale ti, kteøí se vrátí,
zøeli.
Ale ti, kteøí se vrátí,
nezapomnìli,
nezapomnìli. - Poslední sten
slyí v daleku spících,
nezapomnìli matek i en
oèí alujících,
nezapomenou, vzneená krev.
Sevøeným retem,
v srdci hanbu, hoøe i hnìv,
pøisáhli dìtem,
zde stanou, nadìje vae i tít,
jak za bouøe stojí duby,
a rukou-li, rukou ji nebudou mít,
budou vás bránit zuby.
Roku 1917.

IV.
STROFOU SAPFICKOU.
(Památce Otakara Theera + 20. XII.1917)
Pod vzdutými vlnami vánì svaté
hrdiny, jen do boje vyzval bostvo,
tie bíti slyel jsem srdce lidské,
potøebné lásky.
V nemoci kdys, na chvíli chtìje aspoò
hoøe vlastní vzdáliti trpícímu,
o ránì, jí podali srdce moje,
mluvil jsem k nìmu.
A dnes, pøísná bolesti, smutku vyí,
smutku z Jeho odchodu navdy, navdy,
vanem tmavých perutí léèí, tií,
ránu v mém srdci.
V.
Jan Burda, mlynáø ze Zvole,
mùj pur a kamarád,
el v patnáctém se mnou do pole.
Jan mne, já Jana mìl rád.
O chleba jsme se dìlili,
o tabák, jak Bùh dal.

Kdy u Wlodowic mne støelili,
slubu mi prokázal.
Rus pálí. Rus pálí. Bezmocen,
leím, nelze se hnout.
Ni chlapa vùkol. Z mých nohou jen
krvavý valí se proud.
Ó, neøíkám povídku z èítanek,
bez pøíkras pravda to jest.
Jak chléb je prostý srdcem rek,
bez pøíkras je vìrnost a èest.
Hnulo se køoví. Sem chytni se, sem,
za krk! Tamhle je les.
Shrben, v støel deti íleném
jak dítì mne na zádech nes.
Dvakrát mne sloil. Pot stíral, skryt, a nepovolil.
Kdo ví, co ivot je nasadit,
ví, jaký èlovìk to byl.
Veselé dìvèe mìl jsem rád,
nad ivot, nad celý svìt.
I druhùm je tìko více se ptát.
I povìdìt...
Jan k pluku el zpìt. Dva listy mi psal
A pak - - pak nepsal mi u.

Byl ranìn a chycen, kdy pøebíhal.
Zemøel, jak umírá mu.
Bez pøíkras pravdu øekl jsem vám.
Já iv, on mrtev jest.
My byli jsme tøi. Zbyl jsem sám,
já sám - a nae èest.
My byli jsme tøi. Jan, já i ty.
Tie chtìli jsme ít.
ít nìkdy je krutìjí nicoty.
Bylo, co muselo být.
VI.
Od ledna leel voják v nemocnici.
Paresis nervi ischiadici.
Na mnoho mysliti musel v té dobì,
tìkého, neveselého.
Rty zaaty, leckterou pochoval v sobì
nadìji ivota svého...
Jaro... Jaro... Puèící klen
za oknem vídal se kývat.
Zahradì spící, ne vzbudil ji den,
kosa slýchával zpívat.
Jaro... Ve zraku vítìzný jas,
dnes blízko lo, ve kvìtech èelo...
Své srdce voják slyel v ten èas:
krvácelo.

A jedenkrát v dubnu... Jaký den!...
Zavýsklo pøímo do oken.
Vstal voják. Dre se za stìeje,
na idli nejistì vkroèí.
Hledí. Sad zelený v slunci se chvìje...
Pod oknem cesta se toèí.
Tak známá, tak obyèejná byla,
edá, tøi oblázky na ní...
Tak podivná, nová, jak pøítel milá...
Chtìl se jí dotknouti dlaní...
Blízek jí býti...
Snáze bylo mu íti.
VII.
Luèina mladá a slièná jiskøí, vlní se, blytí,
doukou mateøí dýmá vyhøátá mez.
ivé due tu není. Jen kobylky chøestí a pití,
a èasem z hluboka laskavì zahuèí les.
Nad nízkým ovískem chudým
dva bìlásci smìnì se honí,
vysoko na bledém nebi ostøíe sleduji let.
Daleko za lesem v mìstì pozdvihování zvoní,
poslední umlká lístek, modlí se svìt.
Modlí se svìt. - Kleèím i já... A mýtina svítí,
v slunci mlèky se zhøívá

øad starých, vrásèitých skal.
Krásnì je, Boe mùj, krásnì!.
A pøece srdce mé cítí
i trpkost i al...
Olenko, dìvèátko dobré, jak rád bych rozdìlil s tebou
ne bolest a tíhu, ale tu krásu, ticho a klid.
Olenko, panenko krásná,
jak rád bych rozdìlil s tebou
sluníèka milého tobì dobrý a veselý svit.
Jedenkrát pohlédni na mne milým, upøímným zrakem,
usmìj se na mne, usmìj se zas!
A v srdce, je vìøilo vdycky,
jen doèasnì zalehlé mrakem,
svìtelnou záplavou vletí láska, radost a jas...
VIII.
Mraky se valí nad èely skal,
blesk siný rozal nebe.
Jak nebe je pustý, pustý al,
jen na id koøenech støebe.
Hlodá... Hubí... Pøiléhám,
ústy tisknu se k zemi.
Slyím se úpìt. asnu sám,
co z prsou rve mi...
Chop, vichøice, rozme jak mrzký pýr
alu divoké býlí!

Bij, blesku, v dum kalný a tìký vír,
jen hlavou zmuèenou ílí,
do prsou uhoï! Uláplý plod
v nich jedinou doraz ranou:
velikou lásku na ivot,
ubitou, ubodanou...
IX.
TÉVA
Na pastvisku u výtonì
téva pásal konì.
Jasný chlapec téva býval,
celé dny si zpíval.
Jako ptáèku se mu ilo,
vesele v nìm srdce bilo,
zvìø i lidi miloval,
a kdy bylo dui milo,
do tance se dal.
ene téva kdysi z rána
k lesu jasnost-pána.
U myslivny dìvèe stálo,
na tefka se smálo.
Bièem lehl groováka,

mih se mimo letem ptáka.
Ale záøe oèí tìch
tìké srdéèko vojáka
høála zákopech.
Z vojny téva domù jede,
tváøe zhublé, bledé.
Mamìnka se usmívají,
ale pláèou tají.
Jak bys, mamko, neplakala,
jak si nepoalovala:
jedna noha odatá...
Och, syneèku, ta ti dala,
vojna proklatá!
Sama pøila. Naè se stydìt?
tévuku chce vidìt.
Na sebe se podívali,
mnoho neøíkali.
Zrylo srdce hoøe radlo,
lásky semeno v nì padlo,
lásky tìké semeno.
Boe, dopustí, by svadlo,
co ti svìøeno?
Nemá téva, nezná lidí.
Jedny oèi vidí.
Ale kdy v ty oèi hledí,
mlèí, slova nedí.
V srdci tìce zarmouceném,
uláplém a uraeném,

nepotøeben, nezuit,
v srdci køivdou poníeném
dobrý zemøe cit?
Vzácná byla frajírenka
myslivcova Lenka.
tévo, tévo, má tì ráda.
Ale je tak mláda...
Tvoje oèi dìsí, matou
dìvulenku dobrou, zlatou..
Kde je úsmìv, radost, jas?
Proè jim, Lásko, rukou svatou
nepoehnalas?
Hlava chápe, vecko chápe.
al vak srdce sápe.
Lidský èerv se vzepjal bolem
pod osudu kolem.
Zaal téva pìsti obì,
vecko zrudlo v rudé zlobì...
Srdcem syèí temný svist..
Lásku k Bohu, lidem, sobì
rdousí nenávist.
Jetì útlé, bílé ruce
rozepjala v muce.
U vás, drahé vlasy plavé,
enou vlny dravé.
Jeden smrk si nael v lese.
Rozhlédl se, køiuje se.

Hochu, jak se zodpoví?
Stará matka neunese
sama tento køí...
X.
LISTOPAD
Jak bezmocný pláè jsou na listech
krùpìje detì.
Srdce, pøeiví sebe, tvùj vzdech
kam volal jetì?
List lutý ustí, tøese se, chví,
krouí a padá.
To prudké, alobné vzepìtí,
je trpkne a svadá?
Vodami letí studený svit,
stín ocelový.
Nad hrobu kámen tìí je klid
cizí a nový.
Jak slídí, jak loví kadý zvuk
tohoto jitra!
Neslyet, zdusit svùj puklý tluk,
dìs mrtvý nitra...

XI.
NEASTNÝ JANO
Keï ma objímala, oèi privierala,
koielku bieluèkú tajne rozpínala.
Horí hlava, horí, srdce bolí, bolí...
Rvi ho, víchre búrný, rvi ho, le do polí
hluchým skalám krièa, kameòom alovat,
e já idem zabít, idem zamordova,
èo som lúbil, zabí ocelou kalenou,
ocelou kalenou, do srdca vrazenou...
*
Zaryly sa prsty do hrdla útleho:
èuj, ztichlo huèanie lesa hlbokého.
Tenký no sa hrúzi do prsa bieleho:
stoja vody, stoja Dunaja rýchleho.
A keï mrtvá hlava o zem uderila,
zem sa prebudila, zem prehovorila,
horami èiernymi alne stonajúca,
vodami írymi lkajúca, plaèúca:

Janíèko, Janíèko, Janíèko, èos robil?
Janíèko, Janíèko, Janíèko, èos robil?...
*
Hore dolu mesta neveselá cesta.
Na vrchole stojí Janova nevesta.
Na vrchole stojí nevesta Janova,
nevesta Janova - ibeò jasenová.
Ete som a l´ùbil, tichúèkú laliu,
keï som smutný volal Jeia, Mariu.
Ete moje srdce to tvoje volalo,
keï sa naposledy v prsách zatrhalo...
XII.
SVIT LÁSKY.
Mùj pøítel o matce mi vyprávìl.
Teï právì od ní z nemocnice pøiel
a ke mnì zaskoèil. e naposled ji zøel,
netuil jetì. A já vecko slyel,
jak matièka tam v loi leela,
jak sed si k ní, jak za ruce se vzali,
a mluvit ubohá e nesmìla,
sám hovoøil. Ve, co si povídali,

mi vyprávìl... A náhle, zjasniv tváø,
Ach, kamaráde, vecek usmìvavý
jde po svìtnici..., Petøe, jakou záø,
ach, jakou záø ti mìla v oèích, praví...
Já usmál se. Kdo zail, porozumí,
jak láska oèi rozehnouti umí....
Já usmál se: tou záøi v oèích mìl
mùj druh, kdy o matce mi vyprávìl...
My mnoho slov jsme mluvili
i pravdivých i divnì livých.
Trnový vìnec uvili
jsme ze zlých pousmání køivých.
Stem dýk, aè dobrá, vìrná, hleï,
jsou srdce nae probodána.
A tvrdá místa zbudou teï
tam, kde se èasem zjizví rána.
Kde doznìl vichru suchý smích?
Vodìnkou - vodou uplynuly
vìneèky bílé?... Oèí tvých,
tvých oèí, dítì, vzpomenu-li,
strano mi k smrti nade vím,
co ubili jsme pýchou mladou.

Teï veèer je. Jde chlad a dým
z lesù, je v cestu stín ji kladou,
v daleku marnou ozvìnou
sly mue pøiduené tkání.
Nevinnou, v srdci pohøbenou, ponesu si tì do skonání.
Jako kadý èlovìk pøilas na svìt, umøe.
Jako kadý èlovìk dobrá jsi i zlá.
Potká-li mne jetì, lehce mimo pojede,
snad jen hlavu schýlí, snad se zasmìje.
Vemi pohanami poníil jsem tebe,
hoøem beze jména kadou vykoupil.
Moná, na kraj svìta e tì pùjdu hledat,
moná, nikdy ji znát nedám ti: jsem iv
Neodpustí snad a zahyne mé srdce,
lidským soucitem snad zatká nad tebou:
Do hodiny smrti ty v nìm iva bude,
do hodiny smrti ve tvém mrtev jsem.
XV.
Hluboké lesy, spíte, spíte...
Neuvidíte, neuslyíte...
Oveèko, tie, pøitul se blíe,
veliká, veliká, srdce je tíe.
Oveèka tie pokleká,
k prsùm se tulí èlovìka.

Oèima bezelstnýma hledí,
nièeho neví, nièeho nedí.
Ani se nediví, ani se neptá,
odkud e slz ten bohatý proud?
Neví, e srdce eptá si, eptá:
Odpoèinout Odpoèinout
XVI.
PSANÍ OD MRTVÉ.
A toto psaní èísti budete,
já budu mrtva. - Ètìte klidnì, prosím.
Co èiním, èiním uvìdomìle
a podle síly své se vdycky snaím,
by smysl mìlo moje konání
a bylo aspoò trochu uiteèno.
Zazoufáte-li kdysi nad ivotem,
a pøesvìdèován, nebo pøesvìdèen,
e není dost lásky na svìtì,
sluch dáte zlému: tehdy vzpomeòte,
e byla dívka, která po léta,
po léta, po léta Vás milovala
a z lásky k Vám, a pro své ulehèení,
se nedotekla ani ruky Vaí...

Mám, drahý - - - mìla jsem Vás ráda, ráda...
Jak umìlce, i jako chlapce svého
milujem, by i èasto chyboval...
A trpìla jsem tìkou chorobou.
Já pochopila, e Vy, zdravý mu,
musíte plnì vyíti svùj ivot
a býti asten s jinou enou, - matkou.
Dnes klidna jsem, a je mi lehko tak,
kdy rozhodla jsem se Vám napsati. 
V den smrti mé Vám polou toto psaní...
Ji letos? Za rok?. Za dvì, za tøi léta?
Na podzim? V létì? V zimì? Na jaøe?
Sebe jsem pøemohla, vak srdce své,
své srdce pøemoci jsem nedovedla.
e jsem Vám psala? I já èlovìk jsem,
a nedovedu, nechci, nemohu
a do nicoty promlèet svùj ivot. - XVII.
NA PAMÁTKU
MALÍØE OTAKARA MARVÁNKA
+ 25. X. 1921.
V rámeèku èerném bílé psaní
jak zarmoutit umí a jak raní
v takový veselý podzimní den,
v takový den.

Mít srdce hoíka nebo dívky,
snad sedl bych na práh u podezdívky
a zaplakal si pro úlevu,
pro úlevu.
Ale tak, ivotem ztvrdlý mu,
ztráceti mlèky zvyklý u,
pùjdu toliko zamylenìjí,
zamylenìjí, nachýlenìjí,
verù kvíteèky zarudlé sbírat,
a v suché oèi bude mi zírat
ivota Tvého, brachu zlatý,
andìl na køíi rozepjatý
XVIII.
ZAVEDENÝ OVÈÁK
Co je za uzamèenými vrátky?
Konec pohádky... Konec pohádky
Zmátla se due, neuvìøila.
Hora se pøed ním rozestoupila.
Do hory veel. el a el.
Nikdo ji o nìm neslyel.
Ani vstoupil-li na nebesa.
Ani zbloudil-li v hlui lesa.

Kdo z lidí najde srdce moje?
Lastura zavøená, tìká to je.
V hynoucí kebli perla bývá.
Ta tichou, tichou záøi rozlívá.
Tií ne houslím poalování.
Ne navdy úsmìvem sbohem dání...
XIX.
DIVKA Z PØEDMÌSTÍ
Dé bez konce øine se, lhostejnì, mdle
z pustého nebe.
at promoklý studí, k tìlu lne.
Zebe.
Ulicí chodím. Hodinu? Dvì?
Jak zlodìj se ve stínu skrývám.
Ze tmy úkradkem, bázlivì
do oken svìtlých se dívám.
Srdce mi zamøe, zima i ár,
kdy za nimi stín tvùj se mihne.
Hrdosti bývalé alostný cár
vzlykotem ubohým plihne.
Týden s nadìjí po nocích
jsem nový kostým si ila.

Jak sùl pálí v ránì zatrpklý smích:
Èím jsem ti? Èím jsem kdy byla?
Ty netuí, neví... Já vím... Budou zas
bezesné noci...
Bude tam v srdci ivot a jas
umírat bez pomoci.
To velké, to pravdivé, ivot a jas
bude usýchat v nìm...
Po letech tvùj-li zaslechnu hlas,
vzepne se zatká: Zde jsem.
XX.
Jak ve dnech úzkosti, dnech poníení
na slovo lásky, slovo posílení
jsem èekala...
Kdy umdlévá, kdy klesá, jedno slovo
podepøít mùe srdce èlovìkovo,
ve zachránit...
Já èekala... A posléz v ohni pýchy
stud, bolest v úsmìv laskavý a tichý
jsem ztavila.
A nyní sama, nachýlena k zemi,
nevidìnými smyji krùpìjemi
sled krokù Tvých...

XXI.
MLADÝ AL.
Stanulo mé srdce v asu - Tolik pojednou v nìm jasu...
Poklekla jsem, zaplakala
blahou mukou,
ruce rozepjala...
Hájem tmavým, svìtlou lukou
flétny hlas, s velkou lunou bezezvukou
flétny hlas
mluvil temnì:
Na umící vlnì zlaté
v náruèí le rozepjaté...
Nìmá zemì, nìmá zemì!...
Nevidìlas holoubka sivého?
Neletìl tu do pole irého?
Zase òadro mé je plno,
zas, ó, zas,
Jinak tìko, jinak plno...
Kradí tisknu k nìmu ruku.
Lstivý vìtøe, vratká vlno,
vecku tíhu, vecku muku
skryji pøed sestrou i máti.
Ale jitøní rosy èas
v lùku uslyí mne tkáti...

XXII.
Stesk po rytmech nových zas hlubinu vlní
bytosti mé.
A ostych a dùvìra, e ve se mi splní
z milosti Tvé.
A proè bych nevìøil, pochyboval,
e zaslouím toho?
Vdy vskutku jsem vroucnì miloval
i trpìl mnoho.
Ulicí pùjdu, nitru naslouchaje,
jak v nadìji ena.
Svìt netuí, neví, co tu divem zraje a jaká zmìna...
Láska mne naplní, s tvory vemi
pobratøeného.
I øeknu: Stani, stani se mi
podle slova Tvého!
Vìda, e se mnou cos dobrého jest,
usnu pevnì a sladce.
Budu i ve snu do blednutí hvìzd
usmívat se...

XXIII.
NOVINA.
V chaloupce kadé kolem po horách
svìtýlko plálo skrze metelici.
A v kraji jaký vzruch a chvat a spìch!
Z pùlnoèních lesù, z jihu, od východu,
s hor, za nì právì srpek zapadal,
spìchali snìhem, cestou, necestou,
tam, kde pruh svìtlý pùlil mlhu snìnou,
kde divukrásné zpìvy znìly, hudba
dud, houslí, píal, bubnù víøení.
Bujaøe dunìl cupot
veselý døeváèkù dìtských po umrzlé pláni.
Ji zael mìsíc, a jich lépìje
záøily ve tmì, ne je zavál sníh...
Byl v hlase muù jásot ztajený,
v en slovech, vìtrem unáených, slzy...
Pravili, e se radost narodila,
e vykvet její kvítek spanilý I
z ivota èistého...

XXIV.
Vy ne jste øekla. Budi tak...
Sám osud cesty nae zkøíil.
Já elel Vás. jste astna vak,
i vidím, e jsem neublíil.
A nesoudím, kdo vinen jest,
kdo více ztrácí, nepoèítám.
Jediná kdys, teï dvé je cest.
Ve chápu ji, nic nevyèítám.
Co mrtvo  pohøbít, oelet,
zas doufati, zas vìøit v sebe.
Na soucit èeká boí svìt,
na slovo lásky zem i nebe.
Mír svatý tichou oblohou
se rozkleò nad hynoucí duí!
Ó, posil, uzdrav mysl mou,
dej, vroucnì zas a srdce buí,
jak druhdy, oko, bystøe hleï,
jak druhdy, ruko, pala svírej!
Co jetì má, mé srdce, teï
kadému hostu zotevírej!
Jak v onen èas, ó, krátký, el,
ve tryskalo a kvetlo ve mnì!
Dlaò ve tvé dlani jít jsem chtìl,
radostný pìvec rodné zemì...
Zda víte, co bych vykonal
nadlidsky silen láskou Vaí? 

Jediný pohled - taje al,
jediný úsmìv - písnì raí,
polibek jeden - zpìv a smích
a cesta posypána kvìtem....
Pro tebe v samých stìejích
rukama byl bych zachvìl svìtem,
tvým títem, oporou se stal,
sám silný, jiné zvedal, sílil,
poselství dobré zvìstoval
a s láskou k potøebným se schýlil...
Ale i bolest plodna jest,
a srdce, zryté pluhem hoøe,
ivný-li klas èi hloí cest,
eò celou vydá u pokoøe...
Mír svatý tichou oblohou
nad slabou jetì skleò se duí!
Posil a osvì mysl mou,
dej, s dùvìrou a srdce buí,
nech novým zpìvem munì zní,
nech rythmem novým vroucnì bude.
A najdu boí království,
kdo ví, co pøidáno mi bude?
Ne, úèel není asten být:
své dílo se ctí dovést k cíli.
Veliká povinnost je ít,
dát práci srdce, dech i síly,
naè staèí, tie vykonat,

na rány své se usmívati,
eò jedinou. - es mìl je rád,
zas jetì lidem ukázati....
Kdo ví? - A pozná-li mne pøec
tvé srdce, kdys ji svìtlé, zjihlé?...
Pán Bùh je velký umìlec,
a cesty jeho - nevystihlé...
XXV.
JENNY
Rosolkami lstnými sladce voní
krèmy Prostìjova, volají,
zvonky 1ichotnými zvoní, zvoní.
Pijó taka, pijó proklatý.
Co je mono celou bídu propít?
Co je mono propít celý al?
Pøed macechou z domu utíkáme,
Praho, máti zlatá, matièko,
pøiviò ty mne ke kamenným prsùm!
Sestru dala - bídu jednookou,
bratra - bratøíèka - hlad zubatý,
vìno - srdce tìí nad olovo...

Ej, vy lidé, z èeských matek lidé,
kdo z vás povìdìl mi, kterak ít?
Sukýnkami alnì pinavými
koho na svìtì já potìím,
koho zhýèkám òadry povadlými
bestií krom opilých a zlých?
Ej, vy lidé, køesané i idé,
strano srdci lhát a lhát a lhát...
Tlustou taku prokuristovi,
Jenny vzala, Jenny ukradla ji
s chromým Antonínem z Bon Repos.
Jenny, pobìhlice, zlodìjka.
luté slunce padá do pitevny.
V prostìradle v koutì Jenny leí,
dítì, pobìhlice, zlodìjka.
Ale víko rakve pøec ji vèera
lidé pøibili. To mrtvou skráò,
mrtvé èelo této nejmení,
nejnepatrnìjí ze sesterstva,
èílko zsinalé kdo ovìnèil?
Vìneèkem kdo myrtovým je ovil?
Hosanna, On sám, ná Spasitel,
s hlavièky tvé nìnì trny snímá,
vìnèí si ji myrtou zelenou...

XXVI.
RATOLEST S KVÍTKY
Pán el ulicí zamylen.
K veèeru chýlil se zimní den.
Na konci ulice chodník se sklání.
Tam klouzaèka byla. Pán ji zhléï,
el a sklouzl se na ní.
Poblíe dìvèátko devíti let
ruèky v koíku skrývá,
vesele na nìj se dívá,
jasnì a dobrotivì.
Myslí si: Hele, sklouzl se pán...
Pøed chvílí v starostech, zadumán,
pán také dívá se pøívìtivì.
Rádi jsme na sebe pohledìli.
Usmáli jsme se...
V tu chvíli my dva jsme si rozumìli...
Jde. Nenadìje se. Proletí Andìl.
Radost nese...
Daleko v mìsteèku jiním,
jda odlehlou ulicí,
hlas hluboký houslí jsem uslyel náhle
tiinou zvuèící.

Jak mocí kouzelnou puzen
po zvuku houslí jsem el.
A na schodech v pustém zákoutí chrámu
starého hudce jsem zøel.
Èlovìka nebylo vùkol,
já nevidìn za ním jsem stál.
Nachýlen k houslím, k srdci je tiskl
a hrál.
Opodál stanul jsem v skrytu,
naslouchal, naslouchal.
A tehdy Soudce ivota mého
z tiiny vstal.
Zrak jeho - výèitka smutná.
Mlèení - tìí ne øeè.
Hle, na mísu vah teï srdce mé klade,
kde závaím - jeho je meè.
Zváil je. Z prsou jsem vyrval
bolesti nièemný pýr.
Jen jetì, jak umìl, Boha jsem prosil
za Tvoji radost a mír.
Své housle pozvedám s bázní.
Já proklel je, rouhavý hráè.
Zaznìly struny. Po letech tichý
srdce zalil mi pláè.

Starý houslisto z Luccy!
Pohleï, chud jsem a sám.
Slyí kdo, neslyí moji píseò?
O jiné, o jiné dbám!
Kam jste se rozbìhla, pole?
Jak záøíte, paseky!
Své housle tisknu si k svìtlému srdci.
Na vìky, na vìky...
XXVIII.
Ten pohled váný sbohem-li byl,
stisk ruky rozechvìlý,
a záhybu-li jsem dostoupil,
kde cesty nae se dìlí,
pro hrubý køí, jej náhradou nést
mi dává, osamìlému,
té síly, té lásky, jí chtìl jsem ji vést
ke svìtlu Tvému,
Milosrdný, nezbav ji, nevinnou,
stateèné, vìrné i nìné,
ka andìlùm svým, a v cestu jí strou
stín vlídný perutì snìné,
a neli dostihne poklidný bøeh,
kde hnìvy, kde trpkosti hasnou,
poehnání bez konce kanouti nech
na její hlavièku jasnou...

XXIX.
NA STAROU NOTU
Oasovi Nejedlému.
Je to chùze po tom svìtì,
kam se nohy inou!
Kdy nás, brachu, milá nechá,
kde vzít honem jinou?
Ej, to bylo ivobytí,
bylo sakramentské...
Co si nainec má poèít
bez té ruèky enské?
Kam jen sáhnu, na prst prachu,
podlaha - jak bota.
Límec! Velký Boe, límec! Kam se propaï, slota?
Z koile mi lokty lezou...
Ech, co bych dál mluvil!...
Na oknì pár drzých vrabcù
hnízdo si mnì uvil!!!
Co já s nimi? Inu v troubì,
v troubì sedím zkrátka.
A jak vidím, smím se tìit
jetì na vrabèátka!...
Abych po pièkách teï chodil,

dveømi bál se vrznout!
Co si troufnu okno zavøít?...
No, a já mám zmrznout?
Je to nìkdy, kamaráde,
po tom svìtì jízda!
Ale vidí... Ètyøi mladé
vyvedl jsem z hnízda....
XXX.
Pøedu, pøedu len,
pøedu celý, den.
Hlava klesá, hlava tíí,
víèka se mi zvolna klíí,
zavírá je sen.
Jen mne døímat zøel,
tchán jak vichr hømìl:
Huèí, bìsní, pìst zatíná:
Ukáu ti, snacho líná,
hømìl a burácel.
Pøedu, pøedu len,
pøedu celý den.
Hlava klesá, hlava tíí,
víèka se mi zvolna klíí,
zavírá je sen.

Zahlédla mne spat,
syèí jako had.,
Syèí tchýnì, pìst zatíná:
Ukáu ti snacho líná,
dám ti lelkovat!
Pøedu, pøedu len,
pøedu celý den.
Hlava klesá, hlava tíí,
víèka se mi zvolna klíí,
zavírá je sen.
Ale ty jde blí, hladí, hovoøí:
Hlavièka ti k prsùm padá,
málo ty, má eno mladá,
málo v noci spí...
Pøedu, pøedu len,
pøedu celý den.
Hlava klesá, hlava tíí,
víèka se mi zvolna klíí,
zavírá je sen...
(Ukrajinská národní.)

XXXI.
Pojïme, pojïme, ale zticha,
a se matièka nevzbudí...
Vzbudila se... K lùku bìí.
Nehýbá se chladné tílko.
Ruèky køíem tie leí,
bílé je jak z vosku èílko...
Èernou nocí vítr duje,
na zem padá rubá bílý.
Ruce spíná, zalamuje,
tichou jizbou kvílí, kvílí:
V chladné hlínì srdce máti
dìátko mi bude høáti...
Zasténala, srdce vzala,
k synku do rakve je dala....
Duní hrudy, duní hlue:
Vzbuï se, vstávej, teskná due!
Hledí, hledí, ani chápe,
ví jen, al e srdce sápe.
Starostlivá ruka drahá
èelo tiskne, k prsu sahá,
tam, kde první vryta vráska,
tam, kde mrtva leí láska.
Duní hrudy, duní hlue:

Na cestu se chystej, due!
Hledí, hledí ustraena,
vstává, potácí se, tápe,
køíe ivota se chápe,
pod bøemenem nachýlena.
Pod òadro, je chví se v muce,
skývu alu na pou skryla.
Na íj za ty malé ruce
medailonek zavìsila.
Dny a mìsíce a roky
pùjde pøetìkými kroky.
Pùjde, pùjde, vykoupí tì
matièka tvá, sama dítì...
XXXII.
T. G. M.
Tak rozumìl se starý, rodný bor
za klidných dnù:
Ten ivot - vroucný s Bohem rozhovor
boj andìlùv...
O víc ne pravdu neusiloval,
v boj za ni el.
Silný i k tìm, je nad ve miloval,
z ran krvácel.

O víc ne pravdu neusiluje,
kdy zbìlel vlas.
Úsmìvné srdce zase miluje,
odpoutí zas...
Geniem, vání nezatemnìným,
síla a klid,
hrdinským srdcem, hoøem zjemnìným,
vede svùj lid.
Hloubìji, neli v moøi padá olovo,
v nìm dobro tkví.
Rozsévaè sije slovo apotolovo,
chléb vezdejí,
v tu sije zem, ji miluje a zná.
Èas pøijde ít!
Èlovìka uzøí due vítìzná
èlovìkem být.
Ten ivot - vroucný s Bohem rozhovor...
V asnoucí svìt
Miluji, umìl po skalinách bor i v sadì kvìt...

XXXIII.
ivot mnou smýkal, rval mne a sápal,
tváø hrozná, pravda i le.
To srdce, sladké kdys dítìte srdce,
v prsou teï zvuèí jak spì.
Èlovìka hledal jsem, váil a zkoumal,
sebe i lidský svùj rod.
Nejeden hrob mi vykopal v hrudi
studu a bolesti hlod.
Nevinným stromùm jsem závidìl, zmlklý.
Modlil se: Kamenem být!
Jak akala v pouti steskem a dìsem
noc nìmá mne slyela výt.
Na cestì, kterou jsem ivotem kráèel,
hle, má i jiných je krev.
Ve bylo mi vzato. I smysl a radost
ivota mého, mùj zpìv.
Tu zemøela láska, zemøela v srdci,
v nìm dobra sesul se chrám.
I øekl jsem: V ivotì, tak jako v smrti,
jsem sám.
Sám? - Tak v tiinì, vìrný a drahý,
Hlas opáèil ze hlubin.

A na lùno Tvoje se vzlykem tìkým
hle, bìdný tulí se syn.
Pohledem nesmírné nìhy jsi objal
srdce, je jediný zná.
Dui, jaks v matèiny ruce ji svìøil,
Tobì zas vrátit mi dá?
Z rozvalin malého lidského tìstí
jak velels, já vstal.
Býlí jalové ohni jsem hodil:
svùj bídný, svùj nicotný al.
Na køíi rozpjata, za smíchu luzy
Tvá svatá krvácí zem.
Vstøíc pøesmutným srdcím Tvých dìtí, ó Lásko,
hømí, jásá mé srdce: Zde jsem!
Ohnivou korouhev Andìla Tvého
slyím nad hlavou vlát.
Otèe, Tvým dìtem v temnoty svìta
jdu øíci,... e mám je rád.

