Bohuslav Reynek:
HAD NA SNÌHU

Ráj je zachmuøen a zachumelen, Eva prchá mezi køovinami; klikatá pìinka jejích stop je stále rostoucím hadem
na snìhu, který se jí zahryzuje do milostných pat, je krvácejí...
Had na snìhu je bez moci a bez pomoci.
Had na snìhu je chiméra. Had na snìhu je Stín.
Eva jest ena.
Milosrdný Samaritán
Èlovìk jeden upadl mezi lotry, od polou iv na kameni leí,
nehnut a bílý a pln ran jako obludný, rozpukaný, pøezrálý plod
posetý motýly, motýly èerných køídel a rudých tìl. A jde knìz
mimo v neposkvrnìném a irokém hávu, z nìho vychází vìtérek èistoty, ovívá neastníka vzpomínkou zdraví a chladem,
a bude mu to také pøipoèteno. Mohl se licomìrnì vyhnouti
a nevyhnul se. Za ním jde levita a potom pøichází pohan. Tos
byl moná ty, Apollinaire, ty se srdcem polou andìla a polou
nevìstky, milenèe té z Cannes i Léy pozorné i falené Ferdiny, ale byl to moná také nìkdo jiný. Snad jsi ani mnoho soucitu nemìl, ten bývá laciný koneckoncù, ale el jsi hledaje
a nenalézaje, hledaje, nevìda èeho; a tu leí èlovìk, který
nael, nezáleí na tom, co nael, ale je znamenán: ó pøisátí
motýli ran, peèetì èetné, co skrýváte? Kterak bych vás nesmyl vínem a olejem, chtìje se dozvìdìti, kterak bych nekøísil vaeho lesku, hvìzdy zaèernalé, já astrolog muèený taji
tolika osudù? Mnoho vás nasel Pán, vy mystická zrna, ale
rostete a vykvétáte dovnitø, jako trsy zlata a ostré bobule dra-

hého kamení, a lùna srdcí jsou jetì skoupìjí a tvrdí ne
útroby zemì. Jak bych si vás neprohlédl zblízka, acháty svatovítské s rysy mé tváøe? - Ty mnì jsi prokázal milosrdenství,
bratøe upadnuví mezi lotry, ne já tobì: vidím, a jetì uvidím;
mám. Tys se pøiznal, es mùj bliní, a jak já bych tebe mohl
zapøít? Zapru-li obraz svùj v zrcadle? Ah ano, vínem nadení
jsem tì vzkøísil a olejem lásky jsem potìil tvou dui, ale já
nic a vecko Pán, který mi vytrhl ebro ve spánku, je mi zle
chybí, a jím jako holí mne krotí a pohání; který mne uèinil podobna psùm, z nezkrotného hladu olizujícím vøedy Lazarovy...
18. VIII. 1921 - 19h - 20h 15'
Jede vlakem veèerní krajinou v srpnu, okno má otevøeno, bradou jsi opøen o sputìný rám, hledí ven a vidí. Není
to obvyklé dívání se; oh ne, a daleko ne. Padl na tebe paprsek ze záøe Bytí na poèátku, a promìnil tì. Jindy se ti vìci
odráely v oèích tìce a nesouvisle, musel jsi je teprv rovnati
a zaøazovati, pokud jsi to dovedl. A co tu bylo pøekáek a hran,
s nimi jsi sobì nevìdìl rady! Ale nyní se skládá ve samo,
a ne nìjak lhostejnì, aby to bylo, ale v rytmech, v blaivých
a obohacujících rytmech barev a dimenzí. Jsi snad úèasten
na oné chvíli, kdy Bùh, zhlédnuv dílo dne, øekl, e jest dobré...
Vnímá pokoj kraje celou tváøí ve vìtérku (ostatní tìlo spoèívá ve tmì) a cítí, e i z ní vyzaøuje vìrný pozdrav a poehnání
soumraèné krajinì, e tvoje tváø se zhlíí v mìsíci, který u svítí,
v masce smutného mìsíce, v masce ze zlatého ledu nebo
z prùhledného, zeleného zlata. Jede sám, a jsou tedy lidé
velice dobøí a tií, ve z nich opadalo, co tì dìsívá, neb co si
na nich hnusí. A ti na nádraí s velikými svìtly, vytrysklými
na prsou a s hrozny svìtla v rukou, a podle trati vracející

se husopasky s hejny jako bílý samet, ti u se doopravdy podobají andìlùm. Plyne, jsi unáen v takovém klidu, jako kdybys mìl u po soukromém Soudì, a ovem s kladným výsledkem. Vlak nehartusí a nedrkotá, umí a praská jako dlouhý
prapor nad zemí. Ta tam jest vekerá tvrdost kdybys seskoèil
(ale neseskoèí, teï, kdy jednou zaèas je ti dobøe) a poloil
tváø na zeï domu, který míjíme na okraji lesa, tøeba je to sprostá továrna, vloil bys ji v teplé roucho, do øas a záhybù tajemné bytosti, ne eny, ne mue, moná v srst zvíøete, ale také
ne. Je to jako motýl, západem ozáøený, rùový a hustì fialový
lyaj, který se chystá vzlétnout, ale vpravdì je to bytost Dùm,
pøívìtivá, dobrodìjná, mocná. Jako veliký zjev je bytostí, jako
je bytost Les a bytost Øeka, krasavice, vìènì svoje vonné
vlasy rozèesávající, a Louka se zajíèkem na klínì. Snad to je
chvíle pravého a podstatného ivota: nic ji nemá úèelu, leè
ten, aby bylo, a také ve jest, velebnì a prostì. Vecko je
vykonáno, dobré i zlé, a vecko je èisto svým øádem
v pøítomnosti Toho, který dal a vzal a opìt dal, a který tak hroznì a naprosto jest.
A toto vìdomí z milosti (ne mylenka) tì unáí, el, jen
do stanice plné krásnì hoøících lamp, jich je mnoho po zemi
a v jamách, a jsou to magické listy, které opadaly ze stromu
Spoèinutí.
Stáøí
Vidìl jsem staøenu v kostele, èelo mìla poloeno na lavici,
ano, na lavici, ale spíe ji na rakvi, byla vetchá jako prach
a zahalena do èerného hedvábí, a v ruce, která byla jako divochem neb dítkem urobena z hlíny a písku, tak bolestnì milá
svou výmluvnou bezmocností, v zalé a zavadlé ruce mìla bílý

áteèek a stírala si pot, pot únavy, ne dnení, vdy sedìla
v jitøním chládku na mi, ale tajemný pot osmdesáti let, nakyslý a hojný pel staroby, v krùpìje sraený, blízký dech smrti
na studeném èele a na skráních, je smutnì nesou pohaslá
okénka oèí... Hrubý je tvùj átek na vpití tak drahocenné vody,
chtìl bych ti dát mìkký, aby tì laskal, upøedený z vláken babího léta, která se podobají tvým vlasùm, aè jsou ménì ctihodna, ale hebèí a plna soucitu a smíru. Mám celý podzim
v srdci, tedy té mnoho pavouèkù-tkalcù, poèkej, upøedou mi
jej a dám ti... Byl jsem na ovesném strniti na dlouhém a irém
poli, na mezi bylo kamení a v kamení rostl ípkový keø. Létala
mraèna a náhle vytrysklo slunce, a mìlo broskvovì nazelenalou slídovou tváø, a paprsky se spoutìly jako dlouhé, bílé
ínì a do bledavé modøe obzoru, jako by se potápìly v lázeò.
Na strniti byla hejna husí, bílá, ale s pøemnoha oranovì èervenými skvrnami noek a zobákù; a pøiletìl jasný oblak
a stanul za ípkovým keøem, a ten se na nìm rozvil opìt oranovì èervenými ovály a koleèky plodù. Jaké dìtinnì sladké
závodìní v kráse a nìze! Dui se to líbilo, a e jest hbita a má
k tomu moc, zavøela se pevnì nad tou krajinou jako keble
nad tajemným zrnem písku. - Tedy proto mám také pavouèky
v srdci, a upøedou ti nejen hebký átek, ale dlouhý koberec,
vedoucí a v onu vábnou dálku, kde plynou modravé vody,
do nich slunce stápí ínì svých paprskù, aby zduchovìve
vypustily hrubou pernost. Daleko, k potokùm mezi vìènem
a zemí, k vodám kání, stesku a lítosti.
Dar spleenu
V koutì na podlaze sedí, sevøen tøemi tvrdými plochami,
jedna je z prken a dvì z kamene, pøitisknut jsi do nich a pøíli
ví o svém tìle, aèkoli tì nebolí, a neví co s ním. Ani tvá due

nespí (a nièemu by neula, i kdyby spala, trýzeò poèká), ale
nezná tì, a jest jako tií blázni, kteøí nikomu nic nedìlají,
i potìchu by pøijali, kdyby jim jí nìkdo skytl, jene neskytne:
Mrtvì hledí pøed sebe, ve tváø nudì hledí, chvíli do kalných
oèí, ale více na její lutý, kobylí chrup, ustaviènì odkrytý... Ale
neklò, nejhùøe ti jetì není, vak nejsi zaiva zazdìn, aspoò
doslova ne, mùe vyskoèiti, aèkoli zas klesne, nemaje, kam
bys el. Ba i kdybys mezi balvany úpìl, i tehdy bys mohl býti
schopen lásky, která jest podstatným tìstím, pomni jen bílé
Gojkovice v Skadru. Jak teprve kdybys byl pohøben zaiva,
co jest asi vrchol muk na svìtì: zazdìní a zazdìné alespoò
stojí, a èlovìk je rostlý jako strom, je-li poraen, jako by mu
koøeny podal, chce opìt vstáti stùj co stùj, ale kterak
v zabednìné rakvi vstane? Tváø si rozbije a ruce poláme
a nohy si kopáním zchvátí, a ve marno - ale v posledním
taení, nejsi-li pøíli urouhán a dostane-li se ti lítosti, v co vìøím, rci si, es podoben blaenému plavci naznak ve vodì
leícímu, který malièko jen rukama hrabe v sladkém ivlu (asi
jako ty teï) a vidí slunce mezi oblaky v hlubokých pásech modøe, on tak nicotný a sám a potopen v horizontále, a pøece je
vidoucím a zasvìceným svìdkem Stavitele Boha, zlatou, plynule krouící a mìòavou kupolí achátový dóm dovrujícího...
Tedy takhle jest to: èlovìk nebude pokouen více, ne dovede snésti, jak napsal Apotol. Nuda, tvùj protìjek, rozvalující
se v pøedèasné jistotì vítìzství, cení na tebe veliké zuby, a ty
z nich vdechuje otravu gangrén, ale stáhni se úpornì
do sebe, co umí, a rci si, e tré tvrdých ploch, ve kterých jsi
sevøen, jest tøemi listy kalichu kvìtového (co se pak potvrdí),
a e tvá due jest jeho podstatným vnitøkem, a vcházející obluda, - to e koneckoncù jest jen chlupatý a nemotorný hmyz,

který ti krade nektar svìesti, ale bezdìky tajemnì oplodòuje.
Poznámka o Potopì
Koráb Noemùv plul ji na vlnách, modré ryby, ivoucí klenotnice tajemstev Pánì, v nìmé radosti se vznáely svým ivlem, raloci dávili tonoucí a ohlodávali mrtvé, kytové s burácením bili do hlubokých vln a vystøikovali je v podobì palem,
bílých jako mléko od koøene do vrcholu, a blesky protkaných.
Ptáci zmìteni a teskni jetì létali, unaveni a hladovi se snáeli do korun stromù, kde se apaticky nechávali lapati, rdousiti a okubávati tìmi, kteøí je za syrova jedli, vyhlíéjíce s klnutím za korábem, stojícím na obzoru jako èerné, klím lesklé,
posupné slunce, jeící se vìmi jako paprsky, nebo vzhùru
k nebi, neuzøí-li trhliny v edém, pøetìkém víku vod. Pestøí
ptáci malátnì se tloukli nad smrtelným zrcadlem, zmácháni
padali na vrcholy hor, kam zbylí titani se slezli k posledním,
svrchovaným, bezejmenným rouháním a nepravostem. Jen
královtí ptáci vodní pluli za archou jako zázraèný kýlový proud,
bílý a nachový, tichý a prostý, obletovali ji jako závoj temnou
nevìstu; ve slastné ízni natahujíce íje jako ípy, bezpeènì
do srdcí tajemstev vystøelené, vìstíce krouením Noemovi
i obrùm. - A proto bylo zachováno vecko vodní ptactvo, e
po opadnutí vln bahna se hemila abami, co byli zlí duchové utopencù, obojivelníky v jarních vodách jako slizké chuchvaly ïáblat v hromadách se páøícími, a nebýti labutí a jejich
sester, nemìl by kdo osvoboditi zemi od tìchto pekelnì lutých, pøilnavých emblémù hanby a høíchu.

Kraj úzkosti
idé v moèálech pekli cihly, byla to legie starcù, nebo pacholíci byli dlouhou dobu pobíjeni. Byli vyschlí a skvrniti jako
mloci, svraskalou kùi mìli rozbodánu pískem a osinami, a z
vlasù a vousù kostrbaté a tvrdé chomáèe. Snáeli slámu
k pecem, s velikými noi v rukou se brodili v jílu a v zelenì
se tesknoucí vodì, kterou èeøily uovky a draví brouci a rudé,
obrovské a hluèivé áby, podobající se rùím Neèistoty. Pijavky jako vaky krve visely ze stehen synùm izraelským
a nejkrutìjí komáøi kolem nich køepèili v milostném kvasu,
pítíce a sípìjíce. Do kleteb a chropotù a modliteb a skøípìní
lehal svistot egyptských bièù, a vylévaly se mlaskoty oblud
v køovinách, a bodal sykot nevìstek a hyen, je obcházely
oboje zvábeny hrnci peprného masa, ustaviènì zchystaného
starcùm, aby jim zùstala chu k ivotu, aby se neutápìli dobrovolnì v bahnech. Dosti mrtvých tam u zalapali, bujné trsy
pomnìnek a sladkého lupene oznaèovaly vìrnì místa jich
odpoèinku v jalových baøinách. Bubliny, podobné duhovým
a hedvábitým houbám, pøeèasto zrázely podzemní kvas
a praskaly s ohyzdným zápachem. Byl to rozlehlý rybník Belzebubùv, plný kozlù koupaných ohavnì k obìtem a hodùm,
kozlù se srstí slepenou v bodce a upiny, s oèima neviditelnýma, s ústy jako ústa ryb, s uima úzkosti a rohy rouhání.
Byla to zahrada Iblisova, sádka tírùv a zrcadlo Andìla Svìtla, jeho tváø se v nìm tetelila køeèí vzpoury a opilým smíchem
vítìze tohoto vìku.

Odpùldne bez data
Prí na obinky, hraje ve vsi valèík, pes na dvoøe do toho
vyje, a ty ète po kolikáté oznámení o nedávné smrti milenèinì. Milenky, je byla pyná. V hospodì se tanèí, pes tanèí okolo
boudy a kube za øetìz, jsa trápen, a dívka patrnì oznamuje
svoji danse macabre, nebo tì dokonce na to zve. Samotáøi,
co si poène? Pùjde ven do detì, aby z tebe omyl oklivost nehmotného prachu, který od rána na tebe se sype, který ti u ucpal prùduchy a uèinil tì podobna staré a strnulé
modle? Nebo zùstane sedìti a poèká, a hladké tóny taneèní se promìní v hady (hned to bude) a úlisnì tì obtoèí,
modøí a lutí hadi, kadý s jediným zubem, dlouhým a tenkým
jako pendlík? Víc jich nepotøebují, ochrnulou koøist pohltí jako
mníci. Snad ti poeptají nìjaké tajemství, s kterým se lépe
ije, nìkterý snad báseò, nebo jen oplzlý vtip, kdo ví? Nebo
pøivedou hebké hádì jako druièku, jakého jetì jsi nevidìl,
mléèné na bøie a na høbetì rùové, mající upiny z køehounkých a navonìných enských nehtù? Neboj se ani netì, nevytrhali jich kati svatým muèenicím, ale malièkým høíným
pannám, snad i té, je se uèí teï svoji danse macabre, o èem
jsi zdvoøile zpraven. Jen èti, jen èti, dlouho a úpornì toté:
Vem pøátelùm... v nejkrutìjí chvíli naeho ivota... e
se Vemohoucímu zalíbilo..., a uvidí nìco, nikam nemusí
choditi: smuteèní orámování se ukáe èerným hadem, který
se bezmocnì stáèí v nulu, a písmenky, oznamující ví u co,
jsou samá èerná háïata, právì tím velikým porozená, a objímají se.

Smrt Mojíova
ehnal Mojí pøed skonáním na hoøe Nébo vekerému pokolení Izraele, a jeho kamenné a krabaté a zryté èelo bylo
z desek Zákona, které rozbil, a jeho oèi, které nikdy nepoly, byly ze slaných a hoøkých vod Rudého moøe, z vod ne u
pochmuøených, ale ze rmutu reptání a nesvìcení oèistìných
øezavým a palèivým pískem poutì. Jeho vlasy a brada byly
odleskem záøe Jehovovy, kterou do sebe vpily na Sinaji. Ostré øasy jeho roucha se protínaly jako ehnoucí ruèeje síly
a slávy a slitování. Kleèel na hoøe, sám ponìkud podoben hoøícímu Keøi z Horebu, a z jeho srdce jako z tavné peci lilo
se zlato poehnání jitøním krajinám, do kterých nevejde. Pevná byla jeho slova jako jeho zuby, které se mu nepohnuly do sto
dvaceti let. Rozdávala jeho pravice i levice z opojení nezvratného vítìzství ve smrti, pouhými pokyny rozdávaly, a Pán plnil. Zaplakal Mojí, i zamraèila se nebesa úrodnou rosou nad
Jákobovou zemí. Zùstal kleèeti jakoby koleny vklínìn
do plodného kamene odøíkání, ruce mìl vztaeny a podobal
se vtìlení klikatého blesku. Tak umøel, a pochoval jej sám
Hospodin, èeho neprokázal ani Synu Nejmilejímu.
Setkání
Jízda vlakem v soumraku. Chumelí se. Vude plno, ale já
sedím. Nudou opilá omezenost pasaérù hluèí, chudá ena
nìmì stojí u svých balíkù. Proti mnì, neruena a nedbajíc,
idovka jako elva leí na lavici, jako zlaté tele, ovìena milostí a tíí tìla, vùní, prostotou a panstvím. Oèi má zamhouøeny, ale nespí. Pootvírá je chvílemi a dívá se na mne. Myslím
na èerné vrabce, obìt malomocných. Jednomu natrhli hrdél-

ko v kamenném hrnku, aby vykrvácel nad vodami ivými, druhý putìn na pout. Oèi jsou temné a tvrdé, a bylo by slastí
vyloupati je, nabíti a prostøeliti jimi srdce: jí a sobì. Vím dobøe o tvém srdci: bílý svlaèec krajek na tvé koili je zrází, ovíjeje lahodnì úly tvých prsou. Bujné a tìké medem lásky. Ale
tvé oèi jsou semena ílenství, a opojná a hutná jádra høíchu.
Krutì tvrdá, ale ádost má zuby jetì tvrdí, nevývratné, nabrouené sveøepì o odøíkání. Radìji si zase skryj své poklady do jejich zlatých slupek a jetì nahrò vlasy, horká
a prahnoucí Palmo! Plodná hlavo, spus je jako èerný, vìèný
sníh, a pøilo a pøimkni jetì ruce, podobenství desek Zákona s desaterem prstù, znaèícím Pøikázání. Pøikázání, to jsou
jako Ruce Jehovovy, kterými zahøívá a tiskne tvoje. Pøilo své
ruce, podobné dvìma slokám písnì s drásavými rýmy nehtù,
je kvetou snìhem a rùemi. Pøikryj oèi, pøikryj hrdlo, pøikryj
se celá a ponech ruce, divì rozruující symboly ivota, symboly Stvoøení a Práce Boí; pìvkynì  a sluebnice duí, nádoby a kroutí hladem, e si je v bìsnì soustrasti pøitiskne
na srdce, aby se napila tvé krve a donesla, mohou-li, i té,
na kterou myslí, a která ji s takovou rozkoí z nìho za tepla
pívala, a teï ji nemùe, a která za to ti blahosklonnì pùjèovala na potìchu malík s rùovou a ostrou hadí upinkou nehtù...
A probere-li se z toho a nebude jetì veèer, dívej se zas,
a smuteèní orámování se ukáe hlubokým pøíkopem Smrti,
a písmenka se zjeví èipernými kostliveèky v køepèení (co jich
je!), a sly jen: není obinek ani psa, ale oni si pískají na klarinet z kostí a kostkami si buí do lebek a hudou na høebeny
z èelistí, a uvázaný ïábel uprostøed nich vztekle chøestí øetìzem a vyje a skáèe okolo boudy: vidí, èi nevidí?

Zánik
Výletní loï s oranovou plachtou se potápìla ve vírech. Toèila se jako pes, který si kòuèe chytá ocas. Zelená ústa vln
se smála a pìna svítila jako zuby. Lidé se kroutili, podobni
politým a rozzlobeným mravencùm. Byli ryaví a èerní. Plivali
kysele a polykali hoøkost a sùl. Trojhranná plachta, na ní namalováno oko Prozøetelnosti a nejsvìtìjí Trojice, ne z úcty
ani na paskvil, ale z pøíèin obchodních a stranických, hoøela
zlatým plamenem v edi. Byla podobna pièatému mìsíci.
Loï se toèila a potápìla. Nìkolik lidských skvrn se jetì
zmítalo na èistých vodách, poslední nadávky a poslední modlitby se zalykaly. Tøírohá arlatová plachta víøila: jazyk íznivì
vyplazený z hlubin jetì ustrnul nad propastí, potom pøekousnut se skácel a zhasl.
Vzpomínka
Malý chlapec se probudil v zimním ránu, byla tma a pro nìho
jetì noc; ale bylo ji zatopeno a po zdech se rozlévala záøe
plamenù a na strop malovala nádherné byliny a ratolesti, a
v nich ladné ptáky, kteøí zdvihali a rozpínali køídla, ale neulétali. Kamna v pøítmí se podobala ohromné, schoulené sovì
s ohnivou øití. Bylo to lesní houtí v tmách, teplé a vonné, nekoneèné do hloubky a trvající. Blaení pìtiletí! Zlaté listí
se snáí chlapci do poduek, nìná zvíøátka se v nìm chvìjí,
mùeme je hladiti a lapati ruèkama po spánku malátnýma.
Jetì je dlouho do dne. Venku je mráz, jasno, mìsíc nesvítí,
ale hvìzdy jiskøí. Vedle v kuchyni u chodí, tam u nemají noc.
Vejdou sem za chvíli pro nìho, pùjdou po pièkách; nechají
pootevøeno ne se vrátí, a vpustí vùni snídanì do pokojíka,

vpustí jeho koèku, tøeba té nìkterého psa. Koèka zamòoukne a skoèí k nìmu, bude pøelapovati vzruením a zatínati
drápky do peøiny, potom zaène pøísti a lichotit se. Pes bude
chvilku klapati pøecházeje, kýchne a zaène si vyklepávat blechy, naèe se uloí nìkde na podlaze. Blaení pìtiletí. Svìt
vùkol nich je veliký a Bobrý. Koèka u hoíka usnula, ale on u
neusne. ivot je pøíli pìkný, aby se zaspal. Má ruce nataeny na peøinì, nic ji nechytají ani nehladí, oèi jsou upøeny
v nazírání tichého blaha. Ceká. Otec je venku, nìkde na dvoøe.
Vejde k nìmu brzy a políbí ho. Jeho aty budou ledové, ale
vonné mrazem. Hvìzdami modliteb, myrty moøe; které Pán
si proto dal zvlátì probíti, abychom tak tupì jich nepomíjeli;
prorokynì pokání, hostinné Márie a Marty, tìitelky louèících
se, schrány mene tekel... Je veèer, stará elva v Nantes buèíc bloudí na pobøeí, má mozek vyraen u estý mìsíc,
a jetì tøi mìsíce to potrvá, ne zahrabe do písku tajemné
vejce Smrti. Její sestra na Ceylonu nemá ne pùl srdce, ramena a hlavu; vykrajoval ji øezník za iva, a její hlava dosud
chòape. Na Ostrovì Pokladù tøetí se ourá k moøi. Mustvo
kapitána Flinta ji drelo nad ohnìm, a z ní opadl tít, a potom
ji, nezmarnou, pustili, aby shánìla na nový. Ale ona toho neuèiní a ve vodì zemøe. Ètvrtou drí kondor a vynáí ji nad skály
hor, naèe ji vypustí z paøátù a o útes roztøítí, aby se zmocnil
masa... Ty vìz, krásná sestro matamat a hydromedúz, nádherný plaze bez jedu v ústech, e ani tebe nezachrání tít tvé
lenosti a nalíèené lhostejnosti je pøíli drahocenný a ohnivý
uvnitø, bude ti vzat; je veèer, mìsíc vychází nad Rudým moøem a kosti faraonovy a jeho vojsk napøímeny dmutím pøílivu
klekají marnì pøed tváøí líbezné Isidy, je veèer a pátek, mìsíc
vychází, a na Golgotì, ilhavý voják mechanicky, jako rak vzepøený na zadku a s nataenými klepety, vrazil kopí do boku

Kristova; ale dech Srdce mu svívá upiny s oèí a voják úpí,
uzøev koho bodl; krásná sestro matamat a hydromedúz...
Noèní vítr
Procitne-li v podzimní noci a uslyí hukot vìtru v rozlehlé
zahradì, neusínej, ale vyslechni èerného andìla, který zpívá
pod okny historii høíchu, a teï právì odvìkou a stále tryskající zvìst o Potopì, plné neprùhledných vln, v kterých démon
pokání ochlazuje pøetìké desky mraèen, do nich rydly bleskù
Pán vepsal dlouhou a stralivou báseò Viny, varhanami, polnicemi a bubny vod a vichøice zpívanou. - Ó by se ti podaøilo
rozvésti ty tvrdé, uzlovité, kamenné a rachotivé sloky v øeè lidskou! Bys rozpletl ta svistící a praskající a smýkající se lana
vìtru, a uèinil jich hudbu srozumitelnou sobì i jiným! Co by to
bylo vláken a vlákének, co bolestných il, co strun, co kovù,
co vpletených vùní, co svìtel! Kolik kleteb bys vymanil z pout,
a kolik modliteb by se rozzvuèelo pod pøeèistým a divným
zrakem hvìzd! Od vìtøíku poledního, v kterém Hospodin
se procházel rájem po Pádu èlovìka, a do vichøice Letnic,
a odtud do plnosti vesmìrných hymnùv a úpìní Posledního
Soudu... Procitl jsi v podzimní noci, slyí høímání Sinaje
a praskání rozbitých desk Zákona a trhání Opony v chrámì.
Slyí triumfální elegii andìla smrti; a jeho slzy ti klepají
do tabulek v oknì. Neusínej, ale vyèkej. Dívej se pozornì,
moná, e jej uzøí: orosí-li se sklo okna zvnitøku, vìz, e na nì
pøitiskl své ledové èelo. Otøi tabulku a s láskou svrchovanou
pozná plaèící tváø mateøe Evy...
A vousy ojínìné; to bude k smíchu: veliké kníry, jako zcuchané ètvrtky mìsíce. Tehdy teprve vzejde pravé probuzení.
Bdìní doopravdy. Bdìní je mocné a svìtlé. V zimì tií; za-

hrada je také vecka tichá, a chlapcovo bdìní se øídí podle
jejího... Zavírá oèi a vidí: zahrada ho zavolala oknem: pøiloila
nachové rty na okno. Èervánky. Zahrada je pod snìhem.
Nejiskøí, dva rùové pruhy se poloily do stínu. Jako dvì pae
na pokrývku. Bìí k oknu. Pruhy se íøí a mizejí - ah ne, zdvihají se, ramena mu zrùovìla. Objal ho zimní den. Obrovité,
èerné smrky nepohnutì stojí a hledí. Zdvihl prst z pìstky, zachvìl jím a porovnává: ne, ani tak se stromy neodchýlí. Ale
divná to vìc, celý smrk zde zakryje pouhou rukou, takový velikán, kdy se k nìmu pøijde. Divné. Nehnou se. Mráz je drí.
Jen na dvou sousedících vrcích se kolébají dvì straky, pokøikují o démantech v korunì Zimy a o krvi na jejích rukou, která se nedá smýti.
Trojí sen
Vidìl jsem pustý rybník v zimì, konì po jednom z nìho vyváeli náplav na sáòkách, dìlníci byli temni a zapáchali, stál
u nich vysoký staøec, edivý a krásný; bál se a mìl dobré srdce. Mlhy lomily rukama nad snìhem a hluboké koleje lkaly.
Vidìl jsem dívku hnìdé pleti a s vlasy bílými jako bavlna
a bílá srst, oèi mìla modré, a ikmé kozí panenky v nich.
Vidìl jsem démona s bílou hlavou, mìl prùhledná prsa
i ivot, a lutá køídla. Letìl bezvìtøím a zpíval. Slunce vycházelo v osm hodin a bylo podobno uaté hlavì na zeleném hedvábí.
Podobizna
Její vlasy jsou rzivy v létì, a leí na ramenou spjaty jako snopek mìdìných prutù Prorokových. A v zimì jsou èerny jako

sputìné vlasy planet, máèené ve vodách za nocí nového
mìsíce. - Tajemné a strané vlasy, kadý z vás jest osidlem
a kadý vlákénkem, na které se vìsí poslední vzdech
a poslední pohled tonoucího! Houtiny rozkoí a poutì høíchù! Poduko lásky, poduko utìení, poduko skonu! Tanèící smolnice ádostí, omámivý víre vzdání, èerný a studený
deti vzdálení! Bizarní schráno tváøi, v ní uhelné zøítelnice
doutnají na mramorech pod støíbrnou deskou èela, znamenaného vypouklým køíem dvou cév! Sirný deti, jím srdce
vidoucích se obracejí v sloup, ale spravedlivé krásy jejího tìla
nehubící! Zlatistého tìla, indigovì pokresleného úponèím
proudící krve, podobného zamrzlé desce skla, jí prosvítá slunce. Plodná bouøi v zahradách mé due! Háve èistoty, závoji
rùmìncù, pouto rtù, které jetì nepropukly v píseò zemì! Ó
køídla, jetì nerozpjatá vanutím zrání, ale ji sebou kubající:
rozlétnete se záhy, a kdosi medovì hnìdý se mi snese
na prsa; ó nebuï to mùra, sající krev, ale poehnaná holubice, ádající penice lásky! A vy, jesenní oèi, buïte olivami
pokoje na kmeni vyslyení!
Moranì
Má olovìné skránì a èelo vápencové. Ruce má rudé jako
arlat, nevím, je-li to èerstvá krev na nich, nebo je-li to oheò
pøece, jsou to dva ohnì, protoe prahne, a vzòala jsi
se od rukou. Zatleskej, mùe-li, má se proè tìit, pøemocná lovkynì, která jezdí moøem po raloèích høbetech; èasto
tì tak vídám nad vlnami, a jako mhavá luna létá na horách;
zatleskej - vidí, nemùe, nemá u rukou, má plameny
na pahýlech. V nocích se vznáí jako veliký, modravý, snìhový køiál, náruèí rozpjato, a vábí hladovce krásy ohni svých

dlaní a prstù, stigmaty, svìtly o pìti cípech, která krouí
a snoubí se v letu jako purpuroví ptáci.
Má olovìné skránì a èelo vápencové: a pod touto stráí
oèi, je nedovedou plakati, protoe nezná Lítosti, ó bìda
tobì, Lítosti, která seírá rozkoe, jako plamen hubí ubohý
hmyz, nezná své sestry, která jest vìtí ne ty, bìda tobì, ty
smolnice suchá! A bìda mnì, který znám lítost a pøece plakati neumím, a nemám dìr na místì oèí - ale zato v nich mám
zrcadla tak dìsivì citlivá a mocná, e se nedají nièím zmásti
ani pøemluviti, a vecko mi ukazují pøesnì a neúprosnì hlavou dolù. Extatický dìs z toho mi leí na prameni slz jako ledový pøíkrov a nedopoutí, abych jimi omýval rány a poskvrny
due.
De profundis clamavi.
Babylon
Vì strmìla zjeena a bodlinata; plna zvenèí vhloubených
výklenkù pro ptáky vìtce a pro poustevníky noci a slunce
i poustevníky nepravostí, a byla jako netvorný a obrovitý kaktus v pouti, a mìla podobu zvíøete, které sedíc záhy doroste
do nebes a nabodne slunce na jazyk jako hrbolatá ropucha
zelenou muku, a pozøe; které v den své plnosti se odìje blankytem jako ve splývavý háv, a kameny hvìzd si dá osázeti
do zubù (pomnìte rubínù ve vìènì hladových ústech hodin,
zlatých zrn kadidla ve svících po Vzkøíení), a bude velikým
bohem, nìmým molochem a baalem, dunivým triumfem pýchy a umìn... Rostla obluda a tuènìla veøejnì na odiv, zøeli
jste jí do útrob a vidìli jste její hnáty, jak se potahovaly jakoby
masem a koí, a kùe lazami a deskami a vlasy, ale nedorostla pro kletbu jazykù; dostala nohy a ivot, který byl líhní

sodomstev, dostala ruce vzteku a ramena vzpoury, srdce
v podobì obìtní peci a èernou dvojici prsù, které mìly ustaviènì roniti krev ertvených. Více ne, a takto dumala a schla
v pustinì sta a sta let, jako kaktus èím dál rozervanìjí ale
který posléze se rozvil kvìty podobnými noùm a tak purpurovými, e lehavým nachem pozøel slunce, a oblohu zastínil,
a oblaka spadala na zem ubohou slinou: v den Letnic po Nanebevstoupení Duch v ohni se snesl, projel modlou a obtoèil
ji vírem a v podobì jazykù vylehal vemi prùduchy (ó kvìty
siného, sirého kaktu! otìpy! drcené hrozny! mléko ivota
a høíchu! hoøící ruce! bakchantko ryavá, Vìe!), v hukotu
a blescích ji rozmetal a shrnuv prach z ní, rozvál jej jako záøi
a milost na cesty Apotolùm, a takto je vodil po kobercích vidìní dobra a zla, i znali vekery znaky a jazyky, a vecka pøisavadla prázdnot a zoufalstev a pálení ádosti v lidech.
Památce Kyklopù
Posvátný bratøe Polyféma s olivovým bøevnem v syèícím oku,
mrzce ostøíhaný Samsone, kdysi pøece pìjící sloupe zalíbení
a radosti Jehovovy, obraze Jeho bujaré a nezkrotné veselosti
a postrachu tìch, kteøí jí nenávidí; Ezaue, jeho Istnì pøipravil
o Poehnání Vìèné, rudý a srstnatý Ezaue, vzbouøené srdce, samot soumrakù a lovi vyhledávající, miláèku rosy a zory,
ryavý Ohni Lásky, potulný odlesku Keøe Mojíova v pustinách; a ty sám, sveøepý Pse Hospodinùv, kdy honil svoje
vrtohlavé a pinavé Stádo pískem poutì, pøespravedlivì
v slavné. krutosti ubitý, kdy tì nebylo u tøeba, Mojíi, proroku vodstev; Samsone, Ezaue, Mojíi a pøede vemi tebe,
Adame s bílým háïaty trestu kol zøítelnic, pozdravuji vás
za vae melancholické potomstvo! Za syny vaí zpronevìry,

vaí bìdy, vaeho ílenství; vaich pádù, vaeho hladu, vaí
srdcervoucí velikostí! - Petøe-Kameni, ty údivné srdce, rozpustiví se pøi ubohém ohýnku v nádvoøí, a které pøece jsi neúchylným srdcem Nevìsty Kristovy a démantovou skalou Hrobu, z kterého vstane v Den Svrchovaný; Petøe Svatý, pastýøi
Ovec, pomni a dbej èerných Beranù, kteøí v bolestné odyseji
Historie pøece jen jsou pøenaeèi a zachránci tajemného Nikoho, ktery Jest, a který zdìen se zhlíí v bezcitném
a ironickém okeánu duí vlaných!
Píseò mrazu
V sluneèném a snìivém zimním dnu vysoká sosna stojí
na kraji mlází, stojí tam strnule knìka v extázi vnitøního krouení. Stojí tam borovice dole drsná a hladká od pùli, stojí tam
Siréna pìjící o tvrdých árech slunce a hvìzd, které do sebe
vsála a kterých nevydá leè po smrti. Tanèí gesty vylehlého
plamene, má nahé pae a nahý trup, a zelené vlasy si obtáèí
v olivový závoj oblakù, zlatì zbodaný. Zima je krutá, døevo je
kruté, nejkrutìjí jest nadìje. ivé døevo hoøí dovnitø a neshoøí, jen voní a prahne. Dálka snìhu utìuje, stává se ráda neskonale krásným, bílým listem, který je pokreslen vìtvovím,
potoky a zvìøí. Tvoje due, rozlitá a rozputìná v mìkkých
vodách zvyku, krystalizuje náhle v podobì kouzelného oka,
oka opálného s modrou zornicí, zahaleného v oblaèný povlak
a zevad vnímajícího. Zrcadlí a soustøeïuje stesk a al èistých tueb, které pøedèasnì pomøely, a nyní v podobì snìhových pápìrkù volají po Mesiái. A prostøed jejich mrazného
víøení a tøepotání strnule v rybích blyskotech Siréna snìhu krouí nehybným tancem Utkvìní na køíi, tancem vraeného kopí
a oputìní od Boha, tancem vztyèeného hada, ryavého s fialovým íháním a s kulatým èelem, zakukleným do bodlavých,

èerných kvìtù Stromu z prostøed Ráje, tanèí Siréna, je svírá
v zubech bledý, odpolední mìsíc, zakusuje záøného a nejtiího beránka na obì fáze a k skropení izopem bran Samoty.
Zíma
Vèera napadal první sníh, vyjasnilo se veèer, v noci svítily
hvìzdy, a nyní v èasném jitøe rùová poupata zory se rozvíjejí
pod siným sklem atmosféry na úbìlové, iré misce, nebo
na bílé, pøeèisté dlani, s prsty zkøehnutím zamodralými.
Chalupy jsou pod pøíkrovem, podobny ohromným, na pouti
odpoèívajícím ptákùm Severu, stromy a keøe v zahrádkách
jsou popelavými arabeskami v jejich peøí, dálkami hvìzd mrazivì svítícím.
Lidé vycházejí a s námahou se brodí snìhem, mám z nich
dojem pøemocných, èerných ab, lezoucích neohrabanì a radostnì v pohádkovém, bílém bahnì. Lidé astní jako medvìdi, a zdá se, a není to klam, e pod kadým tìkým krokem urputnì zadupávají nìjaký køehký, jen pod snìhem puèící klíèek úzkosti. Vidím tajemné vinaøe vrahy z vinice Hospodinovy, línì v prorockém tichu lapající ledové hrozny prokletí.
Koleda
Sníh, sníh, sníh. Veèer a západ slunce. Veliké stromy strmí
holy, nízké zachumelené smrèky v øadách jsou jen jasnými
kuely, podobny prsùm. Zima je bílá, chundelatá vlèice s èernými tlapami, leí jako bohynì vilné plodnosti. Tlapy má vzhùru (vìtve stromù jsou ostré jako drápy), a rudé slunce jest jazykem v její otevøené mordì, mokrým krví. Mraèna jako edá

tìòata se sklánìjí, a sají z nesèetných, naraených cecíkù
elmy. Vlèice má oèi jako uhly a zuby prùhledné jako led. Jest
krásná  , nade vecko pomylení, leí u vchodu jeskynì Vánoc a vyje nejhroznìjí, ale dokonalou flétnou hladu k almu
Andìlù nad údolím, hudbou pádu
a høíchu k výsostné písni pokoje.
Koleda
Oèi Dvou Zvíøat jsou veliké ètyøi modré hvìzdy, jejich dech,
který se sráí ve studenu, to jsou oblaka. Jazyky Osla a Vola
jsou pruhy blíící se zory, a jejich zuby jsou zasnìenou krajinou.
Oèi Dvou Zvíøat jsou ètyøi andìlé, dech Osla a Vola, který
se sráí, to jsou dlouhé, nejnìnìjí plenky, v které ho andìlé
halí. Jejich jazyky v zubech jsou proroky krve, a zuby jasnými
slokami vìteb.
Hlavy Zvíøat jsou podobny Archám, Hlavy Zvíøat jsou podobny Araratu.
Hlavy Zvíøat jsou podobny Hroznùm z Chanaan. Hlavy Zvíøat, kouøící jako Sinaj, s jazyky jako dvojí, rùový plamen, potìte nás ve jménu Otce i Syna i Ducha. Amen.
Solný sloup
Asi mnohý z vás, usychaje pod sáním bolesti nebo chtíèe,
závidìl enì Lotovì, které se dostalo takové senzace, e definitivnì strnula v extázi. Pekelná dokonalost Sodomy a Gomory probudila dokonalost hnìvu Hospodinova, a tato opìt
dokonalost trestu a plnost jeho krásy. Ohlédla se ena Lotova na útìku, a vidí sírovou a afránovou oponu ohnì, za ní

jsou obìtováni Kozlové Belialovi. A kolem tohoto Svatostanu
Zla slyí a vidí øev a skoky horkem pukajících lidí a zvíøat,
a píseò plamenù jako jazykù nad hrdly saní, zloøeèením se dusícími, a útìk Ivù a hýkání oslù a èerná a rudá plíení se hyen,
a kroucení se vegetací, a dé popele. Vidí zlatý trùn Luciferùv, na kterém sedí zahalen v obìtní dým, stoupající z masa
prostopáníkù a z vlasù vilnic. Kterak by se na ní nevyrazila
sùl údivu a strachu jako malomocenství, a jak by se nebyla
seschla vnitøním árem nadení a íznì po náplni? Opováila
se uvidìti, co mohl vidìti jen Bùh, a nezbylo jí ne zahynouti,
ponìvad zradila zemi. Jako prve Eva zradila Ráj. Tedy ani jí
nezáviïme, jako ne poznaví Evì; nezbývá, ne abychom dále
chodili poutí mezi cisternami krve, a hledajíce zhlíeli
se v nich tak dlouho, a najdeme tu svoji, která nám ukáe
nai tváø v její identitì, co bude úkojem svrchovaným, cisternu smrti, která toliko jest rudou peèetí, je od vìkù vrouc èekala na ná obraz, jako vosk buly na otisk prstenu Rybáøova.
A jest to peèe zavírající hymnus ivota, z nìho nìkterá slova Kristus se srdcem sevøeným psal prstem do zemì, kdy
mu alovali na cizolonici... a ani Apotol miláèek jich neumìl nebo nesmìl zaznamenat.
Dobyvatelé
Pøistály karavely na zeleném písku, sto dvacet bojovníkù
vsedlo na vrance, jejich hlavy byly oblity ohnìm, a vyjeli
k pralesu, tìkým poklusem nejprv, potom dunícím a srivým
tryskem.
A dorazili do pralesa, který byl vecek rùový pod støíbøitým
nebem, a vnoøili se do nìho bílí jezdci na èerných oøích,
a prales pøetékal vùní, e ji bylo cítiti vemi smysly, vùnì ep-

tala a vznáela se viditelnými chomáèi, a byla hustá a lepkavá
na prstech, a mezi vzdychajícími obludami palm a lián sama
byla bizarní vegetací, listovím tuh, zakoøenìných v bahnivém
dnì Potopy, úponèím se ovíjela o srdce a hladkými korunami
o èela dobrodruhù, visela jim ze skrání v pøilnavých kvìtech
baivosti a perverze. Vrcholy stromù se prohýbaly pod mnostvím opic, visících jako ohyzdné, vøelé a chlupaté plody,
a prales dunìl jejich poskoky a pády a chroptìním, a písnìmi
a pískáním ptáèat, která tvoøila mìòavé a mìnlivé obrazce
a okrasy ze vech jiskøících barev po rostlinné klenbì, zakrývající pravou oblohu. Kolibøíci byli tu hvìzdami, perleovì nadechnutý pták s rudýma oèima lunou, ohromný baant byl sluncem. Jeho strom-prestol byl ovìen plazy, i vypínal se na nìm
jako odvìká, nestárnoucí, pøesycená modla. Nebylo znáti kùry
stromové, protoe byl pokryt spletenými, barevnými hady
a háïaty; ale to bylo jako nejkrásnìjí møeování maurská,
a strom byl jako drahými kameny vyitý ornát. Pod høadem
kupila se nesmírná hromada kùstek, zubù, hlavièek a bílého
kuøecího trusu. Ale spodní vrstvy této hromady byly ji zarostlé dlouhou a jemnou, prùsvitnou travou, podobnou vlasùm,
emailovanou èervenými kvìtinkami, milostnými srdéèky (dicentra) naich venkovských zahrad. - Vekery jezdce pojala
ádost zmocniti se ohnivého boha. Vypjali se v sedlech, zamíøili ípy. Ale upøeve lakotnì a rouhavì pohledy v planoucí
terè, oslepli vichni, a bloudí hvozdem bez cest, výsmìchem
stiení kentaurovì, kteøí co nevidìt bídnì se rozpadnou vpùli.

Krutá noc
Leel neastník v bouølivé noci na lùku, úpìje pomoc! pomoc! protoe mìl strach, e vítr mu serve støechu nad hlavou,
a e bude i se svou zimomøivou prací vydán napospas zlým
mocnostem povìtøí a zemì. A vítr venku jako rozlícený býk
slintaje supìl a úpìl, a rohy bil do krovù, a modrým, fosforeskujícím jazykem olizoval zapadlá okénka. A mìsíc, svinutá,
zlatá opice, díval se sklem a eptal, posmìnì napodobì:
Pomoc, pomoc! Rozpálil se hnìvem onen uboák, i proklel
jej s velikou zlobou; a jaké bylo jeho udivení, kdy mìsíc ihned
zhasl a zmizel. Mu, aby zahnal mátohy, a útlak, rozal sirku,
ale svìtla neuvidìl; a mu spálila prsty, poznal, e hoøí, ale on
e za svùj høích oslepl. Vjel si zdìen bolavými prsty do polých oèí, zajeèel a skonal, a vítr se utiil a snáel se sníh.
Jarní vítr
Vítr je drak s tìlem mátoným, bez nohou, s nesmírnými køídly, v srdci s tùnìmi strachu a s tìkou hlavou, plnou jazykù
vech barev duhy. Bylo mu odòato svìtlo due a vítr je honí
a honí a lká, do veho bije a o ve se uráí, jsa vnitønì slep
a hledaje svìtla své due. Pøevaluje a hltá sníh, hledá ve vodách, hledá pod omítkou zdí, ve vlasech en a v zoufalství
muù. Polyká vodu a chrast a sníh, boøí zdiva, ale svìtla due
své nenalézá. Je skryto jako zelený, prùhledný ptáèek na òadrech luny, a marnì vítr instinktivnì stáèí oblaka v podobu
nejtiích hnízd, podobných rùím, protkaných paprsky a vystlaných nìhou mlhy, zùstávají pøece prázdna a vecka jejich
sladkost se obrací k zemi v podobì iluzí a májových prek.
Vidíte-li duhu jarní, pomnìte laèných jazykù vìtru; pomnìte,

e nemá svìtla due; e duha jest odleskem jeho propastné
touhy po svìtle due, po skelnì zeleném ptáèeti, jeho zpìvu neuslyí pro burácení vlastního náøku. Proto slote ruce
k poehnání na jeho tìkou, ílenou hlavu!
Kohout a den
Kohout se probudil na haluzi, zakokrhal a zabuil køídly
na brány temnot, a jako rozdrádìné vèely z úlu vysypaly
se naò hvìzdy, vpily se mu do peøí a pokryly jej leskem barev.
lutým zobanem proklovl tajemné, modré vejce noci, rozpuklo se, a z rùových blan se zrodilo svítání. Pøíli klovl kohout,
vystøíkla krev, polila mu høeben a lalochy ivou a neusychající
èervení. A rozlila se krev po obloze a ustydla do èervánkù,
nateki v pøekrásné smaragdové kalichy, rozestavené
po východním obzoru na pohostìní Slunce, høebenaté, purpurové, jiskøící, urputné, hýøivé a pyné modly kohoutovy, která si jej uèinila rytíøem, pøipjavi mu quijotovské høebíky ostruh, a kníetem s nachovou korunou sveøepého opojení.
Legenda
Byl jasný, zimní veèer, hvìzdy byly rozdmychány studeným
vìtrem a svítily iroce jako v údivu èistého tìstí. Bùh, aby
se potìil, vytvoøil dui ve své mylence, a ta se tøásla úzkostí
pøed vtìlením, jako obìtní zvíøe, kdy uvidí nù. A protoe bílý
staøec Stvoøitel nikoho nevystaví zhoubám a nebezpeèím
zemì bez jeho výslovného svolení, co nezbytnì jest pravda,
by se to zdálo nesmyslem, Bùh, neskryv jí tuèného hrbu trýzní, kterým jest tìlo po pádu, ukázal dui na zemi v paitu beránka, který byl vecek jako nejjasnìjí køiál, vnitø i zevnitø,

jeho srdce vonìlo jako hvozdík, a hlava byla jako démanty
posetý pohár many, tìlo jako blaený sen a noky jako zasnìené ratolesti, a slíbil, e jí bude druhem v ivotì. Due si
ho se zálibou prohlíela, ale nepøestala se tøásti dìsem
a oklivostí pøedtuch. Odvrátila se pak neradostna, a uzøela
vlka s èernými zuby, tak hubeného, e jeho dech sípìl
v kostech. A jeho oèi byly kalny a smutny jako oèi neèistých.
Vlk se hnal po beránkovi, aby jej pohltil. Hnul se v ní soucit,
tøásla se vak dále a nechtìla na zemi. Ale kdy náhle beránek zabeèel ranìn dravcem, a vytryskla jeho nejèistí krev,
rozhodla se due v okamení, pøijala ve z rukou Hospodinových, vrhla se na vlka a zahnala jej, a nyní teprv usedla
s láskou k beránkovi, jen úpìl a mìl u vecky ètyøi noky
pøekousané.
Detail z Umuèení
Kristova koruna je èím dál tìí, krev ustaviènì vypryuje
z hlavy a sedá se kruhem jako v nádobì. Nádoba je dìravá
jako cedník, a z Kristovy koruny kape krev, rychlým, filmovým
tempem, zalévá mu oèi a sládne mu v ústech. Teèe mu
na ramena a stává se nachovým plátìm nahého Césara rozkøídleného na divoském sídle, tetovaného, emailovaného
a inkrustovaného okrasami, purpurem a modøí v mìdi a mìdìnce. Krev stéká po Kristu jako dlouhé, tlusté vlasy, lechtající na plodnou rozko, která vyvrací ebra a mìní vnitønosti
v urputný valoun. Splétá se jako øemení, objídí údy a svazuje
ho a uvazuje, pevnì pletena a ovíjena prsty Lásky, která
se u díla nesmìje, ale také nepláèe, a která div nezílí triumfem. Bùh se lehá bièi vlastních il, a ironie knìí s opilstvím
katanù jsou jen nejmrzèími zrcadly jeho hvìzdného deliria. Bùh

se mrská a jeho divoké mylenky tanèí do rytmu ran jako gitany andìlù a smrti.
Sen o Golgotì
Zbylo nesèetné mnoství lebek po trestu Potopy, i ustrnul
se Noe a narovnal je do mohyly v oblou horu Golgotu, která
v bìli byla modravì nadechnuta a podobala se velikému ojínìnému hroznu, poloenému na stopce, a hrotem obrácenému k slunci a hvìzdám. Prolezly ji legie myí, které mìly hnízda v dutinách a hlodaly a jedly zbytky suchého masa z kostí,
a v nocech tam chrastìly a chroupaly a pitìly jako paskvil
pekla, hladem sov obletovaný. Za mnoho let se hora sedla
a porostla bujným býlím, a pozdìji Noe tam típil vinici,
z jejích plodù se potom tragicky zpil. I nechal ji opìt zpustnouti, a zase po mnoství vìkù Pán vsadil na její vrchol svùj
Strom, ponìvad pøed Noemovou horou lebek a pøed Potopou zde býval støed Edenu, kde Eva uèinila smlouvu
se Satanem. Strom se ujal, a Kristus naò típil Bolest, a sám
se jí opil, a klesl v loe Smrti na tøi dni. A rozrostl se Strom
svými koøeny a do základù plodné hory, a byl by vyrostl v ivý
ebø Jákobova snu, avak zahradníci nájemci místo opatrování z nìho rvou nezralé ovoce, je draho prodávají, okleují
jej a suí na nìm neèisté cáry, a Strom hyne a chátrá, a ji
snad nezbude ne jej odtíti, aby vyhnal z koøene, a dluno, aby
Zahradník opìt pøiel, a ubil kozly a vepøe a psy. Protoe vekery sladké prameny vyschly hanbou, bude nucen zalévati
výhonek naimi posupnými slzami z køivých koflíkù závratì
a trnutí.

Zánik
Záøil mìsíc a byl propleten temnými strukami, hrbolky
a kouty, a byl podoben svítícímu, plnému bøichu rozpáraného
zvíøete, je oblaky obstupovaly jako zkoumající augurové
v ohromných, bìlostných a nadýchaných rouchách. A vìstili
vichni smutek a zlo a záhubu, a potom se na zvíøe vrhli
a útroby roztrhali, vylili luè do moøe a støeva v podobì hadù
padala na zemi, a hadové utípali vekeru ivou bytost, a
nakonec tolik se rozmohli, e pokryli celou zemi, a ta se tøpytila
mìsíèní záøí v tmách dohasínajícího kosmu, a nad kadým
hrobem lidským byla hadí strá jako lampa duièková.
Leden a kvìt
Jinoch jde v mrazivém ránu silnicí, slunce ji vylo a visí
ve tìpech aleje jako lutavý motýl, teprve se rodící z temnì
modrého a záøícího pavuèí, s køídly jetì vlhkými a svinutými.
Úpí sníh a úpìjí vozy, konì mají jinovatku na hubách a velmi
je to králí, pøipomínají Bible a Betléma, a jejich kývavé hlavy
jsou jako mocné, oválné chleby zamouènìné na patce, a jako
pøeveliké, temné plody, kolébané vìtrem v podzimním pøítmí,
a na hrotech støíbrnì zmrzlé. Také muùm se srazil dech
na vousech, ale ti se podobají nìkteøí zbojníkùm, vìtinou vak
bohùm hlouposti a sami sobì, mladí jsou smìní v edinách,
ale ádný nepøipomíná Josefa pìstouna Pánì, nebo Frantika z Assisi. eny jsou vecky zahaleny, ale nejsou to obrazy
putujících Madon, Albìt nebo Terezií. Vak pøece jedna dívka dává mysliti na Kláru, sazenièku první, je zardìlá zimou,
její ui ve vlasech se podobají purpurovým ptáèkùm schouleným do jehlièí, a její oèi jsou jako veselé lasice, bezpeènì

vyhlíející z blaenosti doupat. - Jinoch, který schoulen
do sebe a zmoøen to spatøil, náhle tak se rozradoval, e kornatá hlína jeho srdce jaøe vypuèela a ústy zkvetla v èervený
tulipán s bílými teèkami zubù. Motýl slunce oschnuv rozepjal
køídla a støásl z nich jiskrné tkánì paprskù jako køiálová
osidla a pouta pod kroky divného setkání.
Stigma
Kdosi, lhostejno kdo, byl v mládí tolik zrazen a zrázen, e nakonec slùvko Zrada mu bìhalo pøed oèima due i tìla jako ivé, e
je vidìl na cestách a v trávì, ve køivkách ptaèího letu, ve hvìzdách, v oblacích, ve vlnách vod, na èele noci a v pestrých zrcadlech dne. Nohy se mu po nìm smekaly, úpìlo pod koly a kopyty na silnicích a drahách. Pojídal je z misek a trápilo jej
ve vnitønostech jako ivé sousto. Vidìl je napsáno oblou knìskou latinkou (nevìdìl proè to, ale tak to bylo), plazilo se pøed
ním, a zamhouøil-li oèi, skákalo jako edá my, pronásledovaná
na strniti. Bylo vìrnìjí ne stín. Zdálo se nezmarným, ale mìnilo se pøece: velké Z, které zpoèátku ovládalo celou arabesku
slova, znenáhla haslo, a vynikl ostatek - rada. Viml si toho koneènì, neèetl vak rada, na to byl pøíli barbar, opilý a tupý.
Èetl rád ... a trhl sebou jako utknut, ihned odplivl a s chechtotem øekl: Mrcho... Jen jednou, a i za to se stydìl. - Èím víc
pak stárnut, tím se slovo krátilo a bledlo, jako by vecka jeho
intenzita ji mu byla pøela do krve, a on ho napøítì vidìti nepotøeboval; mìl je jako vtetováno v dui, mìl je zapleteno jako
úlovek a nejjistìjí koøist ivota v sítích il a nervù, mìl je nepohnuté a zøejmé v mystických diagramech sudby. Psané slovo
se ztrácelo, i vídal nakonec ji jen a, pouhé a, jako nastrojené
osidlo a jako katovu smyèku. Zadíval se na to kdysi upøenì,

ve chvíli vzpomínání a zpytování svìdomí, a øíkal si: Zrada, a,
zrada, a, a... klièka se íøila, kroutila, hnula... zdálo se mu, e
se laèna olizuje... zrada a... klièka poskoèila, ovinula se mu
o hrdlo... a... kdosi neviditelný vítìznì kubl za chvostek a; osidlo se zadrhlo, mu zachroptìl a druhého slova v tomto ivotì
ji nenalezl: hledal toti horího, a na zemi horího není.
Zátií
Jest pøeteskné zimní odpoledne, uvázali jsme kytici zralých
sluneènic na okno vedoucí do zahrady, a létají si pro zrna brhlík
modrý a cihlový, tøi zelené sýkory a tøi uhelníèci, podobní myím, a o málo vìtí ne oøech. Díváme se na nì s otcem, také
trojbarevnou tlustou koèku zajímají, leí na poltáøi a hledí
na nì, nìkdy zajektá vycenìnými zuby a vousy zjeí, ale nevstane. Ptáci pìknì se støídají, dokud mají hlad, druh skromnì èeká na druha, a si vezme, sedí zatím na rámu nebo
na jasmínì. Ale jakmile se zasytí, znervóznìjí nebo jsou bujní
nebo pomýlejí na budoucnost, nepìknì se sopí a zahánìjí,
byt s krásnými gesty: køídla rozepnou na obranu koøisti, zobáèky jsou jako èerné, dvojité trny. Je zimní odpùldne a nahoto
mrzne, sluneènice na oknì se velmi podobají plástùm medu,
bílého a fialového, plástùm ve zlatistých miskách, umnì
na okraji ozubených. Ale zrna v ptaèích ústech jsou jako drobounké chleby, divné a sladké, ivící neoèekávanì a hojnì.
A do soumraku trvá shon a poletování, tikot a klepot a svítìní
barev z primitivní, okouzlené kytice. Potom houstne vzduch
a pomalu se snáejí pápìrky snìhu pøítmím, tie a stále, ptáèata pøiletují øidèeji a øidèeji, a ustanou, a noc jako svatá
Marta s péèí prostírá po zahradì úbìlový ubrus na posvátné
hody Smutných a Bázlivých.

Ruce
Její ruce unaveny sní: jsou chladné, ale teplejí ne mramor,
na nìm odpoèívají. Bìlají se vedle zeleného absintu, ale jsou
zlatí ne mramor. Jsou protkány cévami, ne jako listí, spíe
jako oblaka. Zdobí je modré nitky, barvy ne achátové, také ne
tak skvìlé jako blankyt nebes, hlubí: asi jako reflex letního
zenitu na tmavých vlasech. Její ruce, je na mramoru sní, jsou
jako chladnoucí hvìzdy a snad ji nepokvetou. Toliko nehty
se zdají rdíti jako èistým studem, ale pøitisknu-li je na rty, jsou
jako led a dechem se orosí.
Glosa k bajce
Laèná lika ve studni líe vodu a èeøíc ji kazí krásu zrcadleného mìsíce, který se jí potom poklebuje; lika je plna bolestí, bolest jí zvuèí v píalách zubù a tepe do bubínku bøicha.
To tam ukojení sýra, ten tam sýr ukojení. Vznáí se vodou jen
Kainova znamenaná tváø, lika po ní skáèe, aby ji zadávila.
Tváø pod ní mizí, ale hned zas oívá, neb Kaina nikdo nesmí
usmrtiti. Mìsíci v studni, úkoji lichý a drahý, vábící dìti a vrahy,
zelený a zlatý sýre, Kainovo èelo siré; netvora nehte neblahý
v zdi nebes ryjící výstrahy; oko rybí nepohnuté, milencù mede
a rmute vonný a hoøký jak máta; pokoje hlavo satá, v zsinalou
arabesku stoèený onìmlý blesku; kostnice barev a leskù; stigmatu posvátný vøede, jazyku vody edé, srostlý a zrnatý hrozne z hlubinné zahrady hrozné, z nirvány vinohradù; marnivá
Modlo hladu, odìná odraeným svìtlem nevyslyených modliteb a teèkovaná jedy, kouzelný kameni nostalgií, stole zlých
duchù, kdo jsi?

Ostny v závoji
Pokáceli stromy a voli vytahují klády z lesa, které
se podobají ponurý m a vzpírajícím se jetìrùm, ji sini a rudl
se zahryzli do rozporek. Jsou hladovi a vztekli, mají udice
v jazycích a oèi nepatrné. Sníh se chvìje vzduchem jako závìje bílých much a komárù, snáejících se hynouce na lidi a na
zvíøata. Ve je zbìleno, jako namydleno k oholení potupy
a bídy. Voli padají na kolena a jejich dlouhé rohy jsou jako bílé,
vychrtlé pae svìtic, rozpjaté v extázi orodování. Ale lidé, nebozí lidé jsou vyvráceni a obráceni naruby, ztratili øeè a jejich
tváøe volají o pomoc nìmì otevøenými ústy a blyskotem chrupù. Neví, jsi-li iv, nebo mají-li tì doma v rubái a v rakvi (ké
je tomu tak!) a nedívá-li se, jetì na zemi, ale u po snech
agónie, na tresty mrtvých. Tváøe padají do dlaní a opìt jsou
jimi odhazovány, oèima k tichu nebes. Lidé se opírají o pnì
nebo padají a plazí se v snìhu. Bílí komáøi a ovádi se na nich
rozplývají pokousave je,.kadý má v prùsvitném zadeèku
zavøen krásný kvítek krve. Ké by to byl tichý sníh v køiálech
a pøikryl nevinnou a nevìdomou, a pøece tak muèivou nahotu
vidìní a nechápání!
Lazarovì
Narodil se a vyrostl èlovìk, který mìl oèi tak laèné, tak citlivé a pronikavé, e mu nezùstal utajen vnitøek ani rub ádné
vìci, do které se zadíval. Bylo marno pøed ním se odívati,
zastírati, králiti, nebo jakkoli sladce strojiti tváø. Vidìl pod
aty mrzkou vilnost koí a neèistotu útrob a plody lùn; vidìl
bezedno v peleích srdcí, labyrinty mozkù mu zvuèely písnièkou prorady s refrénem úskoku a potmìilosti: Poznával køiv-

ku sobectví v úsmìvu milenek, vidìl holý chtíè a holou lakotu
na jejich zubech, sliny li na rùi jazyku. Proto zùstal sám; chodil v noci po ulicích, kde potkával jen zkaené dìti, plaché
pøed ním. Rád se díval pod dladice, hledaje nevìda co, a v
stokách svým pohledem fascinoval hladové knìky moru,
druièky krysy. Zavíral se ve dne, aby se nezalkl tím, co vidìl.
Mìl neskonalou soustrast s dílem Boím. Nechápal radosti
andìlù. Chodil jen v noci a v zimì. Nesnesl vùní, snad proto,
e by je byl nezøízenì miloval. Chodil a divil se promrzlým klenbám svých vrících se iluzí. Plakával usedavì; ale jeho oèi
jako by vycházely jetì bystøejí a svìejí, ba nenasytnìjí
z takové láznì. Nebylo pomoci. Bloudil dlouho kaluemi ivota, opleten vláením zklamaných a zavrených snù, a utrmácen skonal a byl pohøben. Avak jeho oèi neumøely, jako navlas stejní Lazarovì v podobì lidské vstaly z hrobu. Vyli dva
úplnì stejní proroci, jeden napravo a druhý nalevo. Hlásali
úpadek duí a konec koncù, tými slovy a, tými gesty. Protoe byli dva na rùzných místech a pøece tí, svìt se zhrozil vìøe,
e se zjevuje sám Vudypøítomný. Proto se nìkteøí káli a schli.
Vìtci byli solí zemì, ale i solí v jejich oèích.

Tìká noc
Moøe, modly, velryby, velbloudi
do snù vlnivých mi srdce loudí
v hodinách, jich útlaková ústa
velí legiím, je hostí místa pustá.
eny zastøené, psi, liky, lamy z Peru
sedí na dunách, neb obcházejí v eru
palác ve propastech, v nìm je bolest iva.
edý vítr vod svou vlanou písní zpívá
v patra pralesù, prolnutých èpìním opù,
hadù, holubù, a zametá mi stopu
po bloudící lásce, je se pískem vlekla,
ironizována pískotem bran pekla.

