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PEDMLUVA

Vtšina básní téío nevelké knížky, iotíž ty, které

nejsou do ní zaazeny z mých sbírek pedchozích,

vznikla v dob, kdyjistá stagnace v eské lyrice dosa-

hovala svého vrcholu. Vysvtlil jsem kdysipodarou

v Lidových Novinách, které dvody vedly mne v té

dob k tomu, abych se pokoušel o takové zlomky

epopeje sub specie Ženy, a které okolnosti — myslím,

šastné okolnosti— zavinily, že z méhoprojektu usku-

tenilo se jen toto maliko. Vc nezdá se mi tak d-

ležitá, abych jiná tomto míst opakoval.Jako cyklus

jsou zkrátka tyto básn malé nejasné torso a také

jinak jsou velmi nesourodé. Mínil jsem je tedy pi

novém poádání své lyriky uveejniti v této form

i s tmi dvmi, temi básnmi staršími až v knize

jinýdipodobnýchfragment. Ale pan nakladatel, ho-

mo novus pro nás, který má vzácnou lásku k mladé

eské literatue a chce se jí otecky ujmouti, naléhal,

naléhal, práv o tuto knížeku mu šlo, a tak, nevzdá-

vaje se svého úmyslu zaaditi toto torso pozdji do

vtší sbírky, vydávámjeprozatím v samostatnéform,

pechodní vc v pechodní dob: spisovatel, který,

jako já dnes, hledí s novými nadjemi do nové bu-

doucnosti, jest konen rád, má-li takovou starou.



nepevnou etapu vas iformáln za sebou. Tím ovšem

nepravím, že jsem zlomil hl nad Jednotlivými

básnmi této sbírky.

Bezen i9iS. $. K. N.



AMATERASU-O-MIKAMl



Oh, mla osmkrát pravdu plavá Amaterasu,

vznešenost záící s nebes, zlatá bohyn slunce,

že konen rozhnvala se na nenávistného

a zlého bratra Susanoo, který ve mracích vládne

a závistiv honí temná a smutná svá stáda

vždy ped tvá její, když se usmívá nejkrásnji

a nejvroucnji líbá moe, zemi a behy.

Proí boue zlovstný bh ten pronásleduje stále

ji, která miluje jas a pohodu a ticho,

kypící život všeho, jenž se v paprscích jejích

ke sláv zem rodí, uzrává jejím dechem

a hyne ve své chvíli s polibkem jejím na rtech?

Pro neeká se svou zlobou, s pochmurností svou vnou

ped jasným prahem svtla, dokud nestopí ona

do moe poslední záblesk horoucí nádhery své?

A pro se nebeských hích dopouští ve svévoli:

rýžové pole nií, hráze a píkopy kazí,

zvíata muí a bahnem zanáší posvátná místa?

Oh, mla osmkrát pravdu Amaterasu-o-mikami,

že konen rozhnvala se a opela jeho zlob,

nešetíc celou písností, nevybírajíc slova.
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Než, bédal Susanoo, nehorázné to mužství,

nic nepochopil z Jejfho spravedlivého hnvu

a zesinal divým vztekem a zuivé rozlítil se:

Zemé se tásla v základech, moe vzdouvalo vlny,

jak láteil, bouil, hromoval bezuzdným svým basem;

zdálo se, hadi že syí, mee svišti a luky,

když na konec už Jen sípal se svého mraného trnu;

a vše, co na zemi zaleklé vztyovalo se k výši,

te ohýbalo se, padalo, hroutilo, lámalo se,

ve víru octli se lidé, stromy, zvíata, trámce,

jak šílen mával rukama a nohama tepal mraky.

Až lekla se toho vzteku plavá Amaferasu.

A vidouc, že mamo by bylo zápasit s neurvalostí,

hrd se odvrátila, odešla uražena

a v jeskyni mizíc zavela za sebou skalní bránu.

Té pohromyl Mladý život pohbila ve vné šero,

Izumo, Jamato, Kyušu pohbila ve vné šero

ta, bez níž pohody není na zemi, na nebesích,

Amaterasu, slunce, vznešenost uražená.

Kalichy kvt svých svsily byliny pestré a sladké,

tesklivé ticho nastalo v hájích bambusových.
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zv zalezla, ptáci se skrili, stromy svsily listí;

odcházel život s ostrov zbavených milosiné záe.

1 s nebes odešla radost. Vládlo tu šero s chladem,

v nž marn pán tiché noci, Tsukl-no-kami, msíc

ze svého hvzdného stanu vysílal studený svit svj.

Té pohromy! Toho smutku, smutku všeho, co žilol

1 osmkrát sto tisíc boh leklo se, zasmušilo.

A osmkrát sto tisíc boh sešlo se k porad vážné,

neb vrátiti mli nebesm vznešenost záící shry,

vylákat, usmíiti plavou Amaterasu.

I vymyslili si šperky a pruhy krásných látek,

by jimi ovnili vn zelený stromek

všem bohm milé sakaki, který pak postavili

ped zavenou skalní bránu. Amatsumeori

ze železa spadlé hvzdy vytepal zrcadlo skvostné,

by se v nm shlížeti mohla zlatá bohyn slunce,

praboha Izanagi dcera z levého oka,

až s vyzdobenou svou krásou vrátí se v zenith slávy.

A, zatím co jeden za všechny vzýval vznešenost skrytou.
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jež skulinou v skalní brén paprsky vysílala,

milostná, veselá Uume Jala se tanit a zpívat

s kyticí rolniek v ruce, s vlasy rozpuštnými

a s rumncem roztomilým na svých buclatých tváích.

Prosebn vztyovala své bílé okrouhlé paže.

prstíky ržovými prosila, lákala, zvala,

životem kolébajíc rozkoše slibovala,

na kvtu motýl byla, jeáb, jenž k slunci se vznáší,

tanila nesmírný smutek oblohy, zem, boh,

tanila radostnou nadji oblohy, zem, boh,

tanila prosbu a smíení, pohodu nebes i zem,

tanila životem, pažemi, prsty veselost života v slunci.

Tanila, zpívala: „Pohlete na onu skulinu, bozi,

v ní zjeví se k radosti naší vznešená nebešfanka,

aby se potšila pohledem na naše skvosty."

V tom však jí ohnlvost tance kimono rozhalila,

že bozi zahlédli náhle Uzume pvaby tajné,

a píse o skulin nabyla zvláštního smyslu.

Tu osmkrát stotlsíc boh na ráz propuklo ve smích

a osmkrát stotlsíc boh smíchem se otásalo,

že mocn se chvla obloha, že mocn se chvla zem

15



I neodolala nyní již plavá Amaferasu

a skulinou v skalní brán zahledla se na svt.

jenž pes její nepítomnost dovede býti tak vesel.

Však s úžasenn spatila slunce, vstíc jí záící mocn,

veliké, smavé, žhoucí práv jak ona sama.

neb na pokyn boh Uzume jí zrcadlo nastavila

a volala na ni, že našli novou bohyni plavou,

velikou, smavou. žhoucí práv jak ona sama.

Tu lekla se Amaterasu, z jeskyn ve hnvu vyšla.

Tož bohové docílili, eho si tolik páli.

A rychle, pozorn obstoupili zlatou bohyni slunce

a hodili za ni provazec pletený z rýžové slámy,

by nikdy se nesmla již vrátiti za skalní bránu.

Tak vrácena byla svtu plavá Amaterasu,

vznešenost záící s nebes, zlatá bohyn slunce,

praboha Izanagi dcera z levého oka.

A od té doby. tak dávné, všichni, kdož milují slunce,

milují zpv a tanec, zrcadlo v rukou ženy,

zelenou ratolest, sakaki, a porozhalené roucho.
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JUDITA



.Miluješ, pane, dívku israelskou?"

Oh, Jehovo, jak jeho ruce drsné

se chvjí na mých vzdorovitých adrech I

.MilujeS, pane, dívku ísraelskou?'

Je tygr zkrocen. Pede jako kote

a vlln pivírá svá hndá víka

nad žlutým ohnm výsmšných svých of.

Žár v neistém a zpupném jeho nitru

nemohly ulít proudy chvástavosti,

a já mu dala stud svj za potravu

a já jej v plamen rozdmychala z jiskry,

jež vn bdí a na dech ženy eká

a stejn bdí u šelem bohaprázdných,

jež ohrožují národ vyvolený,

jak u slaboch, kteí u nás elem

o zemi tlukou, pláou v stopách ženy.

Svým výsmchem, v nmž celé hadí hnízdo

vstíc vzpínalo se otrockému stádu,

svou ukrutností, oí vzteklým bleskem

a chvástavosti dobe vypotenou

pro krvelané modloslužebníky
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on živou modlu vztýil vedle mrtvých

a sám si myslí, že jest víc než lovk.

Jen zdáním vedl k vítzství své voje,

viak vénou pravdou a mou rukou padne.

.MilujeS, pane, dívku israelskou?'

Však, Jehovo, pro jsou ti naši muži

tak píliš slabí, zbablí a vrní,

že jako psi se plazí v stopách ženy,

že umírají hrzou z Holofema?

Jak dlouho silného již hledala jsem,

bych Jeho jasem život naplnila,

by stálo za to všechno jemu dáti!

Te bére si to všechno Holofemes:

znásilní práh múj, vyrazí mé dvée,

mé tajemství ml vrátí zhanobené . . .

Zkrocený tygr líže te mé ruce

a tlo vypjaté te o mé boky

jen s jednou myšlenkou a s jednou žízní.

Mnou spll, co ješt neopila pýcha;

pán zástup te u mých nohou leží

a v milostném svém vrkání je slepý.

A pece já jsem, která všechno dá mu.
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A kdo mi ekne, budu-li mít více,

až s lože zdvihnu hanbu bílých úd

a usmrcujíc, vSechno vezmu jemu?

.MiluJeS, pane, dívku israelskou?"

Oh, Jehovo, ty polibky mne pálil

'Pro toho tla ohe, dech a zápach,

huatý píval, vlna zbrunatnlá

v mém nitru nerozlily píval hnusu,

by srdce zkehlo mi a ztuhlo maso,

by všechny moje smysly otupily

a život unikal mi temnou nocí?

Oh, Jehovo, co dje se to se mnou?

Ty ruce chlípné na mých bocích, adrech,

ta ústa hlodající na mé kži

mne nemrazí, a chvjí-li se, bože,

to není hnusem . . . Ohe v sob cítím

a jeho žár je sladký . . . Což pak iilím?

Pod tíhou toho tla neumírám,

já žiju, bože . . . Mizí Holofemes,

stan, lože, svt . . . Oh, vezdy takhle býtil

Je letní noc? Oh, svítí velké hvzdy.

Pod Akem nahé poznala jsem itstf . . .

Co je to, bože? bolest? Rozkoi horká?
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Oh, Jehovo, mám výkfik slasti v hrdle

a bojím se Jím saplaSiti sen svj . . .

Jak iilk6 Je la ruka na mých adrech!

Kde byla Jsem? A co se dólo se mnou?

To nebyl sen Jen, skutenost to byla.

Oh, Jehovo, J6 z vnosti Jsem pHIla

a chtla bych te vdti jen Jedno:

zda veliká Jsem byla nebo malá

v té niemu se nepodobající

a slastné chvíli mimo smrt a život.

Spí, zdolán ženou. A Já malátná jsem

a váhám vstáti, chopiti se mee.

Pod Jeho rukou chvílemi se chvji:

Jak pi vzpomínce na plá dlouhý, prudký

mé tlo vzlyká Ješt v tiché noci.

Viak i ty vzlyky, bože. Jsou tak sladké!

A pece práv te Je teba inu,

na který eká v úzkostech mj národ,

na který ekáš, Jehovo, mj bože.

Jenž jsi mn kázal híchy tvého lidu

vykoupit panenstvím, jež tvého hnvu

nástroji strašnému jsem v pospas dala.
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Pro vóhóm? Bože, mluv! f vsas mi sílu,

2e duSe moje nezstala istá,

2e v noci velké byla jsem tak malá

a místo hanbou, zoufalstvím a hnusem

2e vykupovala jsem lid svj slastí

nesmírnou, pro vždy utkvlou v mé duSi?

Jsem vším tím zmatena a vóhóm . . . Vóhóm?

Což v nitru nejsem jista tím, že zeme?

Což cítím v sob stín jen smšné touhy

bez jeho hlavy vrótiti se dom? . . .

Oh, nikoli. Co stót se mó, se stane,

a tuto jistotu móm, bože, z tebe.

Judita vyjde s hlavou Holofema.

Tu jistotu móm z tebe, bože silný,

a proto vím te, že jsi zstal se mnou

a rozkoší, již das mn místo hnusu,

že's odmnil jen poslušnou svou dceru.

Jsem opt své, a tygr spící vedle

již neuhlfdó dívky israelské.

Judita vyjde s hlavou Holofema.

Tak naho, jak mne z nórue své pustil
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pFemoien vínem, jehož íSÍ 2ena,

tu stojím ped ním, který stud mj vzal mi

a zpupnou hlavu za mi d6ti musí,

tu ped ním, který rozkoš dal mi poznat

a nikdy tomu vysmáti se nesmí.

Judita vyjde s hlavou Holoferna.

je dokonáno. 5 blostných mých ader,

krev hustá, temná stéká ke kolenm.

Krev postíkala moje bílé télo.

ev tygra ráno neprobudí stráži.

V plášf zahalím své mladé, bílé tlo,

jež zhanobil, vSak s dopuštním božím,

a Všemohoucí smyje hanbu jeho.

A s inem svým se vrátím k svému lidu

na lásku boží, úctu lidu hrdá.

Vše chtl mi vzíti. Vzal i nevzal? Zdá se,

že bohatší jsem o tajemství sladké.

Vím, co je rozkoš, vzpomínka co žhavá!

Je dokonáno. Mladé, bílé tlo,

jež poprvé dnes pohled muže sžehal.
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zaholfm opét . . . Venku spí vie jetté.

viak las je jíti, obloha již bledne.

Mražení lehké dráždi moji kži.

Po inu, zdá se, odpoívá vle . . .

Já, myslím, silná byla, ale úzkost

te jakási mi radí, abych prchla.

Silného cosi vane z toho trupu,

víc nežli ukrutnost a výsmch pána,

vfc nežli chvástavost a zpupná pýcha.

Ty byly v živém, s mrtvým ješt zbývá

cos jiného ... 5 tím tlem klesala jsem

v nesmírné moe, jež dá zapomenout,

s nim poznala jsem rozkoš nevýslovnou

a slastnou chvíli mimo smrt a život . . .

To bylo s ním pec. Mamo zapírati.

Te z mrtvého to nad vše jasn cítím.

Byl vojevdce Holofemes chvástal

a vlastni krutostí svou zaslepený;

ten pouhou ženou poražen být mohl.

Však Holofemes muž byl mocný plamen,

jenž rozsvítil v mém nitra celý požár

a okusiti dal mi, eho nikdy

jsem nenašla u syn israelských.

Vím, co je rozkoš, vzpomínka co žhavá!
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Je dokonáno. Zdhaiuji tlo . . .

VSak pro tu náhle chladno tak a práxdno? .

Vie prchlo: život muže, blaho chvde,

statenost ženy, víra ve vftísíví.

Smrt je tu se mnou . . . ohavný je pohled

na bezhlavý ten trup a kaluž krve.

Mn nezbývá, než abych také prchla.

Jdu, obloha již bledne, národ eká:

vrací se, bože, s hlavou Holofema

ke svému lidu posluiná tvá dcera.

Jdu, Jehovo; ty slavn zvítzil jsi . . .

však já, mj bože, já . . . Jak blesk to pišlo,

mým šlehlo vdomím a nad vše jisté:

zda nerozbalila jsem svého roucha

pro rozkoš velikou dnes ponejprve . . .

a naposled? ... Je mrtev Holofernes

a doma jsou jen syni israelštf . . .

Já byla, bože, krutne poražena.

Jdu temnotou a osud mj mne dsí.

Ta mamá touha po tom, eho sladkost

jsem nepoznala a jen tušila ji,

ta šla mou duší kdys jak vánek teplý
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I

a napojený vní thymfanu;

jó nevdla, po em tolik toužím.

VSak touha, které te mne schvétl doma

po blahu, jež je mimo smrt a život,

po mocn poznaném a okušeném

- oh, jé to vím, a není spésy pro mne —

ta poletí jak orkón pouStí nitra

a zasype vSe horoucím svým piskem.

Jé zemru spróhnutím . . . Oh, proí mne radj

dnes nerozsépal tygr supající? . . .
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S A L o M E



Tanit

Až žhoud vlny tvého zardilého vlasu

hodovní síní rozlejí svou vni,

af radost jejich dréždivého jasu,

jak híSné svtlo hvzd a novolunní,

u krále, knížat ba i u otrok

chuf vzbudí váSnivou po íSích plamenného moku,

po íSích vína, po íších rt,

po mladých ženách v rozkvtu.

Tani!

A poskoky ader pyšných, že zvítzí vždycky,

zhypnotisují pohledy, v nichž tkavou nejistotu

rozlila prorok slova, tak málo znjící lidsky,

hrobová, smutná až k smrti,

tak smutná, že ve hrudi drtí

koání síly a pýchy

a kvt jeho - radost

Tani!

Dej vyrst nad koberc barvami zašlými

bílému zázraku tla,

jak bizarní kvtin s tvary vzácnými.

jež stále je nová a skvlá

s tisícem vdk, s tisícem tvar
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s tisícem milostných véínivých dar

v2dy jiná.

Tanil

Svj osud eká v tmách sklepení staecká hlava.

Tanil

V ty zraky nesmí juž vniknout slunce ohnivá sláva.

Tani!

Ai krev se rozpnf v mužích a vn potee síní,

v tmách sklepení umlknou ústa, jež ze híchu viní,

na zlaté míse ti pl^inesou hlavu starce,

A to bude odmna tvá:

Tvé tlo nahé, adra mladistvá,

svatozá vlasu, oka propastnou hloub

té asketické hlavy zraky vyítavé,

než obrátí se v sloup,

naposled zachytí v sebe a nevrátí nikdy více,

nesouce tvoji mladost, tvou krásu, tvé štstí

a rozkoS, která tak mohla jen v tob kvésti,

nesouce obraz ženy,

bílý a rozechvný,

na vnost.

Tanil
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Nad šírým krajem ervnovým spícfm v divoké vni

úplnk tane na vlnách tetelícího se svtla,

v nesmírném tichu houkají sovy a ze skrytých tní,

jak by si broukala zem Sfastnó, že práv zkvetla.

zpívají kuky chorál dumav pfidušený.

Jen zve i^ev a Štkot se chvílemi stetne s klidem,

v nmž vod a hvozd bohové snují osudy lidem,

a celý kraj se jim vzdává jak v žertv zapálený.

V chladných vSak lesích velebn tekoucích k srdci zem,

jež mezi jihem a severem jak zubatý pohár se hloubí,

jen zídka se zastíbí paprsek. Tu stero haraSÍ jemn

tajemných zvuk, tu voní mechy, boí a doubí,

a krpje vné rosy v houStinách zvolna se inou.

Stezka jde tudy na sever. A jako pízrak bílý

dnes vrací se po ní k domovu stmlou doubravinou

Kroková moudrá dcera. Hlavu ponkud chýlí

ke svému blouši sklonna v dlouhém zamySlení,

sama jak ze sna vidina pohížena je v snní.

Dv vrných a statných družek ve zbroji za ní kráí,

svou mlky sleduje pani. Svit msíce, prodere-li se

pravkou spletí korun, krátkými blesky znaí

zlaté a spžové spony a okamžik arovn chví se

na teplém úblu ruky. jež uzdu lehounce svírá.
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Tok Uic, prízrané tentokrál vracf se Lubuia dom,

ai Jindy vesele hovofí a smle ped sebe zírá

a asto po dobrodružstvích pátrá ve stínu strom,

když po této cest známé od Stadlc ke svému rodu

se vracf z náruí mužova Sfastna svou láskou silnou,

jež iní Ji doma tak chladnou k slibm zemanských svod,

a Sfastna svým tajemstvím sladkým, Jež mySlenku iní vilnou

i v písné vJtkyni lidu, proslulé za sídly kmene . . .

Dnes však i blouš kráí tich cestou, již nezapomene.

Veliké odhodlání uzrává v ervnové noci.

Mu láska Jest vzpruhou, cílem dni slávy po dnech šera.

Spanilá nad všechny ženy a moudrostí podobna otci

sen srdce hrdého vtliti chce bílá Kroková dcera.

Sen srdce hrdého snovati poala s vášní mladou

Již tehda, když z pohební tryzny otcovy vracela se,

by k soudcovské moci se nechala povolat lidu radou

Jím erný zrak jí žhnul a v úblové kráse

planulo elo svítící, když s hradiska v dálce zela

za sídly kmene, za hvozdy hor temena potemnlá

a v srdci zem vidla zkvétati rod svj pilný.

Sen srdce hrdého potom vzplál ješt horoucn
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Když s poselstvím stadický piSel jinoch mladý a silný,

jenž dav si hádati od ní, shledán byl peduren k djf

zvláštnímu, vznešenému, a s dobrou poízenou

se vraceje nesl si také srdce jaté tou ženou

a lásky slib, jejž slyšel soumrak v posvátném háji.

Sen srdce hrdého kojila vhlasem ducha svého,

a jako sen ten i láska arovn kvetla v taji . . .

Te vhod však pišla jí urážka zemana nadutého,

jenž s láskou byv odmítnut mstil se Lubuši spravedlivé .

.

Doubrava šumí tajemn, temnotou svtlušky kanou,

tlumené kroeje úmrn v ticho boí se chtivé,

a drsné vn neslyšn s dlouhými pocely vanou

hlubokým chladem. Jak pízrak bílý a nesoucí štstí

vrací se na blouši k rodnému dvorci žena

a ví již, co jest jí initi, by malou, nevinnou lestf

knížete dala rodu a po bok mu postavena

sen lásky a slávy v život záící promnila . . .

Zas pjde blouš k Stadicím, lidem v poselstva ele

vyslaný smrem, jímž pokyne vštkyn ruka bílá . . .

Pobízí Lubuša kon. Myšlenky letí smle.
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a dumy prchají ped krví, jež se bujae nití.

Jíž nestaí družky koní. Opil6 odhodláním

sama se rozjíždí néhle vstíc prvním záchvvm ranním,

jakoby zlákána mýtinou, jež v dálce tajemn svítí

modrými trhlinami tam dole probleskujíc.

Zas pjde blouš k Stadicím. Zas na poli známém stane .

.

A srdcem i hlavou zvtilou své dílo pedem snujíc

v miláku knížete obejmout již touhou vášnivou plane

a žrece modlitbou horoucí své bohy vzývá vné.

V mýtin záné již stanula bílá, vznešená, krásná,

zdviženou hlavu vztyuje ve svtla proudy mléné;

toužící žena silná a moudrá vštkyn jasná

sen slávy ped sebou vtlený vznášeti se vidí:

v budoucno brána jest dokoán a jasný osudy lidí.

Na oslnném blouši s rukama vztýenýma,

úplnk v slunce zmnný majíc ve zraku žhavém,

zatím co doubrava kolem lehkými parami dýmá,

a zlaté pouto tpytí se ve vlasu jejím plavém,

svou vidinu skvoucí celuje celou bytostí snžnou

ta, která kmene svého stane se velikou knžnou.

Zí cimbuí nového hradu nad tokem stíbrné eky.
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po jejíchž bezích msto dolinami se táhne,

zfí knížecí rod svj v nm kvést a mocn panovat vky

kmeni, jenž v národ se promní a rukou odvážnou sáhne

po sláv, jež hvzd se dotýká a znova vždy vztyuje paže

velebnou svatozá dávajíc vkovitému mstu

za drahou elenku skvoucí a k svtlu posvátnou cestu

mu káže — — -

Tak našly Lubušu družky a stanuly udiveny

arovným zjevem vštkyn ... A když jí ruce sklesly,

a s dobrotivým úsmvem zraky její se snesly

zpt k mýtin vonné a svítící, piskoily ty ženy,

by blostné ízy lem jí oddan poUbily . . .

Pak pod korunami dub cestu zas nastoupily.
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MECHTILDA Z MAGDEBURKU



I.

eknfe mu, sestry, až ho potkáte,

že mé postel byla pro nj pipravena,

a po jeho zdraví až se poptáte,

eknte mu, že jsem láskou chorá žena.

ekala jsem dlouho. Nešel. Nepišel.

U vás jsem se zekla svtských marnivostí.

Že však srdci vezmeš lásky slast i žel,

myslí si jen blázen ve své bláhovosti.

Srdce nepestává volat po bohu.

Strast a lásku nesu v sladkou rosu ranní.

Miluji. Miluji. Jinak nemohu.

Láskou jsem se dala zajmout do skonání.

eknte mu, sestry, až ho potkáte,

že jest postel moje dosud pipravena

v mkké zkvetlé louce slasti pesvaté,

kde kvt zasnoubení utrhne si žena.

II.

Sladké ekání dlí. Pane, mezi námi,

ekám o hladu a ekám s velkou žizní.
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ekém s v6h6n(m, až lásky zahradami

pjdei. Miláku, a ulevIS mé trýzni.

Nejvyšší strom zahrad skloníS pro mne k zemi,

dél mi rudé plody, jež se v zele hrouží;

jasné slunce božství sladce zasvitne mi,

jehož nezná panna, která teprv toužil

Láskou celá divá pináším ti. Pane,

klenot hory vyšší, hlubší nežli moe,

hvzdy Ipytivéjši záe z ného kane,

a je také tžší nežli zem hoe.

A ten klenot, tof, hle, touha srdce mého,

svtu jsem ji vzala, s lidského ji snímám,

bemene však nelze nést mi obrovského,

proto rci mi. Pane, kam ji složiti mám.

Na tvé božské srdce, v lidskou náru tvoji?

Kam se také jinam položiti mže?

Co zranilo srdce, to je také zhojí,

jako na rány když vložíš lístky z rže.

Dlouhou cudností mé hrdlo ochraptlo,

ale líbeznost tvá hlas mi vrací sladký.
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Puknout, lázní tvou být srdce mé by chtlo,

když ti k sob vedu ržovými vrátky.

«

Eja, Pane, nyní jsem t položila

na ustlanou postel svého lásky bolul

O lásce tee nám zbytená by byla,

kdyžt v objetí si ležíme již spolu!

Eja, Milý, eja, mám té ve svém klínu,

neíeti mne, vezmi vše, co srdce ráí.

V této lásce dokud láskou nezahynu,

nic mne neukojí, nic mi nepostaí.

111.

Nejsem k niemu již, ani k služb boží,

takou bytost, sestry^ navštvuje žal.

Žalem zmírala jsem v opuštném loži,

když se vera spánek víek vzdaloval.

Ale milost boží odmuje stále

dobrou vli, byf i vli chudáka.

Nejbídnjší mrku noní nenadále

k svtlu nebeskému prudce piláká.
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Smysly pozemské mne, slyšte, opustily,

boží zázrak v krásný zavedl mne chrám,

prázdný v$ak, až slzy z oí mých se lily,

£e jsem pišla pozd a že vinu mám.

Ale náhle vidím, kterak jinoch vchází,

bílé kvty stele dole pod vží;

druhý fijalky pak v prosti^ed chrámu hází,

jako když se shry mode zasnží.

Tetí na oltá nes' rže svaté Pann;

tvrtý rozhazoval v kru Ulije.

Když já ubohá jsem pohledla na n,

cítila jsem, že mé srdce ožije.

Naež v drsném rouchu chudý lovk vkroil,

bílého beránka nesl na oltá.

Jana Ktitele v nm duch mj ihned zoil;

lamp dv držel v prstech, skvoucí šla z nich zá,

A pak jinoch pišel, s orlem, v nžném šatu,

a pak svatý Petr, jednoduchý muž.

Za nimi pak zástup hrnul se ve chvatu

ze všech konin nebes, místa neml už.
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5ídná jako kremel mezi drahokamy

za iy zástupy jsem ustupovala

pod kúr, mezi davem lidí s elenkami

v údivu a bázni jsem se schovala.

A když odvážila jsem se obezele

na kr pohlédnouti, co jsem spatila?

Svatou Pannu, která mnoha svtic v ele

mezi andly tu slavné trnila.

Ale tu mi bylo náhle pohledti

na sebe, a - vidím celá zardlá

krásný plášf a na nm zlatý verš se skvti:

.Ráda bych, 6 Pane, láskou umela!"

Cítila jsem tvá svou jako andlovu,

vnec ze zlata mi záil na hlav.

Cítila jsem, kterak v blaženosti plovu:

Všichni kolem zeli na mne laskav.

Tu mi svatá Panna pokynula shry:

„ekni, po em toužfS, duše nevinná! *

Andlské se lib rozeply kry,

šla jsem vzhru prosit matku o syna.
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Zéfný paprsk vyJcI ze rl svaté Panny,

beránka se dotkl lásky posel ten.

K oltái jsem sešla bez bázné a hany,

beránku jsem nesla srdce svého sen I

A tu svatý Jan sám beránka mi podal,

jenž svá sladká ústa na má položil:

na téch ústech žár mj žádostiv hlodal

a on srdce moje odevzdané pil

Jdte, sestry, nyní, sama mohu býti,

lásky ukojené v duši svtlo mám.

Srdce on mi vypil, vzal mi smysl žití —

jdte, sestry moje. jdte, umírám . . .
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VDOVA Z EFESU



Letní nocí temná mrana

k tajemnému snmu jdou,

zídka luna zatpytí se

rozervanou oblohou.

Vítr hvízdá, téžká krpj

slétne asem v tesknou noc;

sova houká jako lovék

volající o pomoc.

2^ mstem na pustém kopci

k nebesm ní smutná vc,

na akanu klátí se tu

povšený zloinec.

Po svahu se vlní hbitov

praskajícím stromovím,

erné thuje houpají se.

hrobka nkdy zdivem svým

mezi nimi zablá se

jako plátno na rubáš . . .

Pod akanem v zadumání

mladý žoldné slojí stráž.
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Noc tak dlouhá pipadá mu,

plna chmurných láchvévú.

Hled v dálku touží tiSe

po íši a po zpivu.

A tu s vtru utišením

zdá se mu, že slyší sten.

Naíká kdos na hbitove?

I byl sluch íms podveden?

Ale sten se opakuje.

Ženské slyší kvílení.

Ke hbitovu mladý žoldné

sestoupiti nelení.

Blikající svtélko mu

na hbitove znaí cíl.

Zvdav se blíží k hrobce,

z které náek zní a kvil.

Mladá vdova jako andl

na rakvi tu spoívá,

plavým vlasem stírá slzy,

tlo, jež se zachvívá.

47



liskne k rakvi, i v tom bolu

nevýslovn spanilá.

Mladý žoldné sotva dýše,

jak ho krásou zmámila.

Odvahy si vposled dodá,

usedne k ní na rakev.

,PanI. nezoufejte", šepce,

, život plá dnes, zítra zpv'.

Vdova nedbá však, co šepce

jinoch touhou zmámený.

V náku obejímá rakev

blostnými rameny.

Merno všechno domlouvání.

.S bohem, paní bláhová!"

Žoldné navrací se smutn

cestikami hbitova. -

Pod akanem v zadumání

ženy kvil a vtru svit

slyší ve tm, chvílemi však

zachvje se jako list.
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Pomalu tu o samot

lepSf e mu napadá,

k smlejšímu poínání

touha srdce nabádá.

Noc se zdá být nekonená,

ze zdola dál náek zní.

Mladý žoldné sestupuje

znova ke zdi hbitovní.

Blikající kahanec te

jako hvzda vede ho.

Znova na rakev si sedne

vedle tla mladého.

«Panf moje, jste tak mladá,

krásná jste a plna vnad.

Kdo pak bude v mladém vku

život takhle odmítat!

.Paní moje, posate se,

vypovzte ml svj žal.

Paní moje, nezoufejte,

já bych za vás duší dal.'
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Ruku vztáhne, lehce hladí

ramena i prstíky,

slova útchy a prosby

šepce její ve vzlyky.

Polehounku pomáhá jí,

aby mohla usednout.

.Paní moje, vaše slzy

na svém srdci cítím žhnout.

Ztišila se, zodpovídá

septem jeho otázky.

Že chce umít, nechce žíti

bez muže a bez lásky.

Že již po tri dni a noci

bdí tu v slzách, o hladu.

.Paní moje, nezoufejte,

život dá vám náhradu.'

Zaúpla, velké slzy

hrnou se jí zpod víek.

.Vždyf my jsme se milovali

tak jako dvé hrdliek."
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Znova klesá k devu rakve

jako smysl zbavena,

vine kol nt keovité

blostnó svá ramena.

Mamo všechno domlouvání,

U cíle se skoro zel

mladý žoldné, ale te mu

zbývá jen, by odešel.

V temnou noc, kde vítr hvízdá,

volá ho i povinnost.

,S bohem, paní, pamatujte,

meze že má také cnosl!"

Pod akanem v zadumání

kráí sem a kráí tam.

Temná noc však nesháší mu

v mladém srdci mocný plam.

Ped oima stále vidí

vdovu za hbitovní zdí;

míí dol, váhá, stane,

vposled rozhodnuv se dí:
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.Poprvé mne neslyšela

pro bol, jejž nic neztiší.

Podruhé mi naslouchala.

Pofetí mne vyslyší."

Kol akanu, na akanu

zdá se v poádku vše být.

Poti^etí jde mladý žoldné

smutnou vdovu potšit.

Sedí na rakvi jak spící,

tvá má v dlaních pod vlasem;

slzy vyschly, náek usnul,

mysl zdá se jata snem.

«Paní krásná, musel jsem vás

ješté jednou spatiti!

Paní drahá, dovolte mi,

bych sml vlas váš hladiti.'

Usedne k ní, ruku svou ji

kolem pasu ovine.

Ejhle, vdova nebrání sel

Jako dít nevinné
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na prsa mu hlavu složí,

když jí k sob pitiskne.

Mladý žoldné nad svým Ststfm

vru div, že nevýskne.

Odsunuje dlan s líek

a vlas, jenž je zaclání,

k zardlmu oblieji

5 polibkem se naklání.

Dlouho trvé políbení.

„Pani krásná, pani má,

rychle, rychle, obejmi mne

ruinkama bílýma!'

O veei se s ní dlí,

vodu dá ze studánky.

Na líkách se objevuje

úsmv jako ervánky.

.Paní krásná, paní moje,

obejmi mne vesele,

nežli kohout vyžene nás

z tvrdé naší postele!

"
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Kahan prská, uhasíná.

,Panf moje, objímej!"

Rakev chví se; vítr hviídá.

Mrtvý, lež a nevstávej!

,Ješt jednou, paní moje,

paní krásná jako kvt!"

Že se vezmou, slibují si,

když se s nimi toí svt.

A když vyjdou z temné hrobky,

v dáli šeí den se již.

K akanu se dívá žoldné.

.Paní, bda, nevidíš?!"

Vzhru bží beze smysl,

hrzou trne celiký.

5 akanu jen uíznutý

provaz visí bez kliky.

Mam rozhlíží se kolem,

klika pry a mrtvý s ni!

íhající odnesli jej

zloincovi píbuzní.
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.Paní drahé, tof mj ortel.

Viset budu ješt dnes."

Zachvla se, zaplakala.

Z oí tvera mluví ds.

.Paní, dobrá rada drahé,"

df, když dlouho mlela.

Néhle chytne ji a mumlá:

.Dej mi svého manžela!"

Zbledla, pak ho políbila.

Do hrobky jdou pospolu.

Otvírají tžkou rakev,

vynáSejí mrtvolu.

V nové klice nové tlo

táhnou, táhnou na akan.

Roztrásó je pi té práci

ranní chlad a vtru van.

Ale, když již hotovi jsou,

muž se bije na elo:

.Paní drahé, zloincovi

jedno ucho chyblo!"
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Ješté jednou zachvla se,

kynula pak s úsmvem:

«Celého jsem ti ho dala,

tak si i to ucho vem'.'

Znova tlo k zemi klesó,

složili je, žoldné fal.

Za chvili se mrtvý opt

na akanu rozhoupal -

Kohout zpívá, vftr hvízdá,

v mracích slunce vychází.

Chladné je to letní ráno,

až lovka zamrazí.

Pod akanem v zadumání

mladý žoldné stojí stráž.

Na msto se dívá s kopce:

.Moje milé, jak se máí?'
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JANE SEYMOUROVA



Jak je ti, ženo, které králv svod

uložil Tudorcm zachrénit rod?

Není ti tžký diadém,

bledého ela skvoucí lem,

a nechvéjí se ti nožky?

Tajného potu krpjí

s ader, kde úzkost s nadji,

zda nevlhnou ti krajkové vložky?

Ty s oima zédumivýma,

není v nich asem divná tma?

Pl roku teprve práchnivf španlská Kateina

kdys zavržená, že nemla syna.

A vera teprve Anna Boleynová,

ta graciésní královna nová,

na Špalku mladou hlavu ztratila,

nevinna, vinna ledaím,

však hlavn tím,

že špatn rodila!

Nic oné modlitby platný nebyly,

nic této vnady, jež záily;

kdo tob, Jane, pomoci chce,

neporodíš-li Tudorce?

Jak je ti, ženo, v bolestech,

kdy tlo se svíjí a tají se dech?
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MóS-li jen okamžik oddechu,

jak štvané rvíc na mechu

úxkost srdce II trýní?

i netušíš, co se dje

za dvemi, kde se chvéjc

krél, který po sjmu žízní?

ekli mu, že jde o život,

že matka zeme, anebo plod.

Dí Jindich Osmý: Obtujte matku!

A ležíc v mdlobách, v bolestech,

kdy tlo se svíjí a tají se dech,

a život synu po té dávajíc v krátku,

zda slyšíš ješt, kterak zvony

svj jásot mísí ve tvé stony

a radost královu nesou k nebesm

s modlitbou dik, že Tudorcú dm

je zachránn?

A tvj sten,

rci, stichl te pod štstí cvalem,

anebo žalem?

Jak je ti, ženo, která syna máš

a umíráš?

Jde jásot po anglické zemi,

a král je blažen nadjemi.
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Ty dala jsi mu, co pál si míti,

te mžeš jíti.

Ze shonu, plesu tch veselých dní,

jež pro tebe jsou poslední,

tvou smrtí nikdo se vyrušit nedá.

Cítíš to, královno bledá?

A pece - to však již nemžeš vidti —

král vzpomene tebe jednoul

Tvým kostem vedle svých pikáže ležeti,

když na sob smrti ruku ucítí lednou.

Neb ze žen šesti tys jediná byla,

která's mu Tudorce porodila.
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SASKIA VAN UYLEN5URGH



Tžké domy s frontami peozdobenými,

se sterými okny pijícími mizivé dny

podél kanál nahlížejí tváemi dležitými

do vody, jež ztratila smysl pro idylické sny.

Po ulicích pyšní kupíci úelné chodí,

za skly oken manželky vážn se dívají na n
s hlavou sedící dstojn v okruží naškrobeném;

svrhli práv španlské jho a svobodných lodí

pány ^ádnými jsou, mrav pesný jich hlásají skrán,

pevné cifry jim hlavou jdou v šiku ukáznném,

sytost, poádek, blahobyt jsou jejich starostí,

zasmušilá je svoboda jejich a puritánské jich radosti.

Venku pístav hemží se, duní, odfukuje a píská,

útoišt drahých vcí, jež Východ svil vodám,

ve mst však jen kupík písný poítá, kolik získá,

tich je Amsterodam.

Ale osud je k tomuto mstu více než milostiv:

urí, by se tu krásy pohanské rozkošný stal div.

Divoch z mlýna, syn slunce, vtru a liják,

kídly jako len vtrník mávajícím! vzduchem,

jeden z velikých milenc a velikých piják

okouzlený temnosvitu vcn krásným vzruchem;

bhví, jak se to stalo, na býím hbet svém Jupiter
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tak si Evropu uchvátil, jak jednu ze sedmi dcer

patrícijských a ctných ten lovk nezkrocený,

jenž se zrodil, aby svtlo zboži^oval a oslavil,

aby svtlo z temna ki'esal a na triumf ženy

vným, skvlým vodopádem marnotratn lil.

Celá zem mohla se koupati v studené mlze,

v den ten byl by ji vidl žhnoucí jak na slunci rubín;

hoe svta mohlo se vylít v jedné veliké slze,

byl by slyšel ptactvo jásat v hloubi kvetoucích dubin;

mladým bohem tak nikdy se lidský necítil šastlivec

jako on, když sob vedl dom na loemengracht,

pyšný, zvtilý kapitán na moe nejhezí z yacht,

ženu, milenku, model, svou velitelku, svou vc,

v jedné bytosti vedl si všechno od Venuše k Marií,

dom vedl si Saskii.

Této žen dal osud velikých osm let,

jež by nejvtší královna mohla jí závidt,

vný život v nich uril mladistvé její kráse:

svatá úloha ženy zde záiv naplnila se.

Dnes, hle, brokáty, šperky, perly a pštrosí péra

perod hlásají dívky ctné v bohyni milostnou;

zítra do zlata jasu z amsterodamského šera
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jejf nahotu genius vynéil s láskou svou.

Dnes, hle. Východu divy, papouSky, lastury skvouct

celé jmní k nohám jí klade marnotratný cit;

zítra umlcv zápal hymnou ji opvá vroucí,

nesmrtelnost jí dává, dvojnásobn špit.

Jako milenku, matku, ženu, jako bohyni, královnu

stále znovu ji vášniv vyznává ped svtem,

nic z ní neskrývá pyšný, hýící v pohanském snu,

v Susan a Danai se honose jejím rozkvtem.

Rozpustilým bohem genia mladého iní

ona, kterou povýšil sladkou na bohyni.

Marta s Venuší, Labuf s Ledou, &accha s Ariadn

oslavující gesto lásky jiný nechf maluje;

hrdým bohem se cít i žen když v náru padne,

v loži s nebesy kterak svou Saskií miluje,

rydlem božsky veselým vyznává, milostné bdní,

vnost dávaje žen za líka uzardní.

Z ohn objeli jeho tak v ohe vného svtla,

ranní rosy úsmvy majíc na retech,

klesá opojena ta, která pro lásku zkvetla

8 k ní šastna dostala tvrce kouzelný dech . . .

64



Písný zlobí se méšlénín, pcnéz lituje kupec,

v spících oknech kižují se matrony naškrobené.

Když je svoboda dobyta, svobody nemá rád tupec.

V okna Amsterodamu zí nebe zamlžené.

Ale smle genius trhá mlhy a pedsudky,

pohár Šumiv plný je zde. aby se pil;

asu nemívá pohan ohlížeti se na sutky,

když mu žena vešla do pobouených žil.

Vládne Saskia srdcí, vládne ruce i ducha,

boh darem jsouc muži v dar mní se geniv nám;

patricijská ta dcera svou nahotu plnou vzruchu,

ale olympsky istou dává na pospas epochám.

Svtla velkému básníku stává se Musou tla,

neztrácejíc nieho z úblu istého ela;

vkm v obf se dávajíc vky má za podnoži

zlatou slávu pijímá na svtlém Danae loži

Mladá umírá Saskia; milostný obraz její

nesml se zakalit všedností, porušit beznadjí.

Muži, milenci umela, neumela svtu,

blahoeejí staletí arovnému kvtu.
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žije, panuje, kvete v kruhu pešastných žen,

kterým svatozá krásy utkal geni sen;

její jméno sladké jak ptaí chvála vesny,

jejf obraz odsouzený ustavin hoeti

budou žíti pro vSechny, jimž krása kyne ve sny,

dokud nezmizí z vk. neshasne v pamti -

Rembrandt.
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v rozkošném soumraku hudba stlumená chválí

ponkud sentimentáln kouzlo vznešené nhy.

Myšlenkou, která burcuje, ni vášní, která pálí,

sn mkkých netají cudné, nevinné snhy.

Poj, lásko, ztichounka, diskrétn drobnými kroky,

plachosti díví oka vst^íc se ti usmívají

z oválu nadechlého, a útlé jsou její boky,

a kehkou vegetací kadee její se zdají.

Jsi oekávána, lásko, grácií pozasnnou

a melancholií touhy, jež v ženu mní nechtíc

koketku s naivním srdcem, než za zelenou stnou

kdes v parku dobude ji upímný venkovský šlechtic.

Vše je tu citlivé, nžné, líbezné a kehké,

a s intelektem bojovnic nikdo nesmlouvá tu.

Pod rafinovaným hedvábím, jež jako pel je lehké,

srdéko prosté bije bez nebezpeného chvatu.

V soumraku ztlumená hudba kouzlo grácie chválí,

Mozartv menuet v dáli.
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MARKYZA DE POMPADOUR



Mademoiselle Poisson má oi, které zmatou

svou barvou záhadnou a svými úsmvy;

cos horoucího dlí za mladostí jich zlatou,

za pestrým vjíem jak ader záchvvy.

Sní Jeanne Antonie, tak útlá, kehká, bledá

jak ranná vtévka, jež rostla v skleníku,

sní ctižádosti sen, jenž pokoje jí nedá,

v kov jeden taví vše v svém krutém tygiíku.

Let devt bylo jí, když kartáka jí ekla,

že její miláek - oh, zticha! - bude král.

Však toho mademoiselle se nijak nezalekla.

Jen sníti poala a mlky hledt v dál . . .

A madame Etíoles ve snní pokrauje,

jež nikdo netuší za arným úsmvem,

za oí záhadou, jíž stále okouzluje

kruh pátel vybraný i s panem Voltairem.

Uprosted bohatství a mšfanského štstí

na sídle rozkošném zrá žena, zrá i sen.
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Manželku pachtýe tak leckdo chiél by svésti.

VSak ona touží jen, by král byl okouzlen.

Jen s králem nevéry se mohu dopustili",

dí asto s úsmvem a hledí výbojn.

Pátelé nemohou se dosti nadiviti.

A manžel vedle ní usíná pokojné.

Psi loví štkají a hrabou bujní kon.

Všem klnou pikéri a rohy volají.

Skla zlatých koár. A slunce keše o né

podzimní ohostroj. V nich dámy skrývají

za šminkou ervenou své bledé žárlivosti,

a ctižádostivost jim zatajuje dech.

To dvorní spolenost a lesk a povyk hostí

okolí zámeku, kde král je na honech . . .

Sne, marný nebudeš! Zrak záhadný, jenž svádí,

z azurné karrossy, ze stínu vjíe

a z líka bledého zí toužebn a krádí,

když svede náhoda s ní krále-frejíe.
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Sne, marný nebudeš! A hnv t nezastraší

hrabnky z ChSteauroux. i není mrtva již?

Nad dcerky kolébkou se madame hrd vznáší:

s rt dcko pouštjíc snu jimi líbá íš.

A na maškarní ples již rozechvna spchá,

jcjl Paíž poádá ku poct dauphina:

Domino útoí a král se dobýt nechá.

Šarvátka koketní je dobe svedena.

Krajkový šáteek král zdvihne na památku.

A maska zrazená se štstím prchá svým . .

.

Již samozejmé jest, že madame po té v krátku

poprvé veeí s Ludvíkem Patnáctým.

III.

Dni míjí. Král se zdá, že milenky se bojí.

Jak hadi syící se plíží intriky.

Dlí madame v úzkostech a v krutém nepokoji.

Což zapomenul král snad sladké na rtíky?

U dvora bigotní se svobodái vedou

boj tiše urputný. A Binet, komoí.
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u krále pracuje pro pfíbuxnou svou bledou.

Má tžkou volbu král. VSak pece zahoí

po kráse záhadné svou živofSnou touhou.

Po druhé veei se madame sthuje

pod stechu versailleskou . . . Vidinou pouhou,

sne drahý, nebyl jsi! A pachtý putuje

kam's vyhnán z Paíže . . . Jak stéblo anemické

chví v loktech hladových se madame, prosta chmur

Tu do pole jde král. Však psaní rozkošnické

jí posílá: á la marquise de Pompadour.

Již skvoucí komnaty jsou pro ni pipraveny.

Již pedstavení den u dvora nadešel.

Marii Leszczynskou dojímá pvab ženy,

jenž ped královnou tu se naposledy rdi.

IV.

Jak hadi syící! Jak smeka pí štvanicí!

Což Versailles nezazní vítzným hallali?

Oh, nesmí budoucnost o našem dvoru íci,

že usurpátorku jsme klidn pijali!
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Zbra každá dobré jest. A dauphin jazyk plazí,

a zuí Maurepas. Kvt hrdé grácie

dam dvorních pošklebkem se zlomyslným kazí,

pod šminkou neuschnou div líek iilije.

Kde kdo zná pamflety a klípky o rodin,

a Versailles šepotem se chvjí guerilly.

Však sílu studenou má útlá vvodkyn

a neodpovídá na prosby z bastilly.

Král pouze na lásku má velké požadavky

a mlí v rozpacích ke každé urážce.

Le tajná intrika se mní v chybu lávky,

jde v exil Maurepas po kruté porážce . . .

Sne drahý, jsi, oh, jsi te skuteností dlouhou?

Co na tom, tmím že jde cesta ke kvítí!

A paní markýza je novou jata touhou:

Chce srdce královské, oh, srdce dobýti!

Ta žena vymýšlí si steré híky lásky

a steré kulisy, hle, staví lanému.

Pro chvíle v ložnici své mní amé masky,

na divadle mu hrá a pi mši zpívá mu.
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V5ak, touho, mama jsH Vše Ludvíku se líbí,

le pranic do nitra se jemu nevplfžf.

Dí lid: Je bez srdce a vnitíTíOsti mu chybí

jak jeho pomníku tam dole v Paíži.

Oh, touho bláhové! Oh, ženo s krví chladnou!

S tvou kehkou grácií je brzy hotov král.

A íhá intrika za portiérou zrádnou.

Dnes paní de Choiseul král úes pocuchal.

Tož touho, marná jsi! A bylas pokoena!

A paní de Choiseul již ve vyhnanslví dlí,

markýzy každá noc je pláem naplnna,

a úzkost jímá ji ped jitra nevolí.

Jsou mami lékai. Nemže s králem v zápol

o vavín milostný jít se svým umním.

Nechf tedy nezmamý té jeho krve plápol

má denní koist svou te v Parku Jelením.

Ty ženy nebudou jí aspo nebezpeny,

když lásky vzdává se. Však moc má dosud svou!
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A cítí markýza, o vavín jiný, vný

2e sílu v zápas má a ruku železnou.

O vavHn slávy te se útlá bude chvíti

a chrabrá nieho se cestou nelekne.

Neteba sníti již, jen duchem svým se skvíti,

jenž kráSlí záí svou i stezky nepkné.

Již Voltaire, Diderot a Rousseau, Montesquieu

jsou vdni markýze s malíem nejedním.

V grácii rokoka kus její duSe žije.

A Sevrs svdí tu o duchu obchodním . . .

Však, cíli nejvyšší, t ješt dosáhnouti!

T, moci, která hráš si jako s loutkami

s ministry, s vojáky a dech svj slyšíš douti

jak moe drtící vše svými vlnami.

A útlá ruinka po cíli sáhá smle,

vše svírá prstíky, co mohlo býti snem . . .

Však, bda, v cíli svém má svého nepítele.

A pouhé neštstí jest spolek s Rakouskem.
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VI.

VSe prohráno a lid se chystá k rebelii.

Král po atentátu má sklony k pokání.

Jsou mrtvy illuse. A noc, v níž zle se svíjí

nemocná markýza, jim hranu vyzvání.

Dlí v Choisy v horekách. A vzpomíná, jak snila

o králi, o lásce a kterak pro slávu

své §tstí veSkero a mládí promarnila,

by zela marnosti te v krutou dálavu.

Je horko markýze. Však ve dne dál se hrouží

ve státní listiny. A nezapomnla

ni ctižádosti své a naposledy touží —

by v zámku královském své oi zavela.

Do Versailles vrací se, kde vládla vn štvána

pro triumf poslední ... Tu, na rtech drobný smích,

se šminkou bezvadnou a dobe uesána

s faráem madeleinským o vcech posledních

jak malý filosof se chvilku ješt baví

v den dešf dubnových, jež srdce uhasí . . .

Za vozem pohebním král dívaje se praví:

«Dnes madame na cestu má špatné poasí.'
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Miláku! Jaké blaho! befan stromu

se drží takhle. A pec v divém letu

mé srdce blouzní. Unikla jsem svétu,

spad' k ece kámen s vyprahlého lomu.

Deh plavý vssává vlnu. Hádej, komu

vstíc otvírá se škeble vlhkých ret?

Oh, ty to víš, že pro tebe jen kvetu,

a jsem jen kvt ze Zeleného Domu.')

Co smíchu, objetí a sladkých slov,

dotek žhnoucích jako žhavý kov,

co písní, vzdech, pocel a keí

noc probudila v této budov!

A pec jen my tu bytosti jsme dv,

jimž vše to mž' být lásky sladkou eí.

U.

Miláku! Jaké ticho! eká jed.

Na cestu v meido'^) vše je pipraveno.
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Na loži tvém, kde neekneš mi: ženo,

dnes ležím poprvé a naposled.

Dm tvého otce mrazí mne jak led

a rítra vyvrhne mne, mrtvou žoro.')

Již tichne srdce však, jež bylo choro,

a navždy ztuhne žalující ret.

Miláku, jaké ticho! Jaký klid!

Ten bol, že spolu nemžeme žíti,

se zmnil v ples, že spolu mužem' míti.

Již eké nápoj. Dej mi, drahý, pít!

Tak svorn, jako v meido spolu jdeme,

i na lotosech rajských spoineme.

III.

(Kane svému zamsinavaieli:)

,To píli Vám, kdy srdce bol již stich'.

Mne loská vesna láskou ranila,

jak víte, neifastnou. Snad vymstila

se na nás zrada z žití pedešlých.
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Svt dl: být nesmí muž a žena z nich.

Zda nám než cesta v meido nezbyla?

Tož odpusfte, že jsem si zvolila

smrt sladkou v loktech pro mne tuhnoucích.

Vfm, co Váš soucit pro mne uinil,

pro matku, sestru; jako moe byl:

oh, nevdk nezete v tom, co se stane!

Snad z íše stín leccos oplatím.

Te, co mi srdce velí, uiním. -

U Vašich nohou leží

Vaše Kane.

') Japonský nevstinec. ^) Cti médo, podsvtí.

*) Nevstka.
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SVATÁ LUISA MICHELOVA



Ve Vatikáne v komnat stmlé zimním odpolednem

ta velkým stolem dubovým v žlutém plápolu voskovic

dnes kardinálové sešli se, úad pro výrobu svatých,

jak tribunál rak vaených, ohromných a ervených,

již trochu života jeSt náhodou zachovali si

a asem pohnou pomalu bizarními klepety.

To Oreglio di Santo Stefano pišel opt

s tím nápadem svým, jak každý uzná, trochu pedasným

by oban Mastai Ferreti, vulgo Pius Devátý,

byl blahoslaven. A, pokud kardinál to ješt dovede,

ohniv tváím pergamenovým i vypaseným líí

o Kristv ovinec zásluhy a svatý život pana hrabte,

jenž ticet a dv léta sedl na slavném Petrov stolci,

jenž jedno poetí uinil na vky neposkvrnným

a papežské slovo s katedry na vky neomylným

a Syllabus vydal, Syllabus nade vše výmluvný . . .

Má pívržence dobrý Oreglio. Však v komnat té,

kam lovk dvacátého století pístupu na štstí nemá,

i nelibost se zraí v nkolika tváích kardinálských!

A Merry del Val tlumoí i jménem obana Sarta

o choulostivé vci té dvodné pochybnosti.
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Vždyf obklíena prý církev zbudovaná na Skále,

divokou hordou nepátel, a teba stNci se všeho,

co dráždilo by smeku lanou již a dobe pamtlivou,

2e hrab pro radost si choval vzn po žaláích

a popravovat dával, postílet nevdné rebelanty . . .

A v tiché stmlé komnat hlas te se významné tlumí,

neb teba íci ledaco mezi ádky výkladu

o ubohém vnuku židovky, stíženém padoucnicí,

jenž podivnými cestami dostal se pod tiáru . . .

A kižují se dstojné pro i proti hlasy,

dnes ervený ten tribunál je pod povrchem zmítán,

že proti dobrému zvyku ani nedíme nikdo

a pozornost je napjata, zatím co nevinné zraky

do žlutého svtla voskovic hledí a hledí . . .

Ne, nepozorovali šumotu, snad ani žádný nebyl,

a v temnu za keslem Oreglia, jenž práv chystal se mluvit,

nahatý vztýil se ábel, nahatý, chlupatý, rohatý,

a dlouhý, lysý svj ohon na konci se šttkou chlup

do výše pozdvihl a pímo jím na stl miil.

«Nu, a te dosti, pánové, dosti zbytených tlach",

- a ohon dopadl na stl, že vtšina svíek shasla.
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a zadunl hlas jako hrom, že v ervená roucha

se klepeta rychle stáhla a zapadly všechny hlavy -

,je Pius mým a všichni ostatní mými jsou také

juž dávno, dávno; nerate namáhati se píliš".

A ohon znova dopadl a hlas byl slavnostní trochu:

«Já navrhuji vám tu dnes Luisu Michelovoul'

Cos pohnulo se v pláštích, snad mdloba se pokoušela,

a s kesla Oregliova erve mizela pomalu pod stl.

Však tichou komnatou znl dál te áblv plaidoyer:

.V slz údolí, kde pláou vyhnané dti Evy

a v potu tváí^e chléb dobývají pro jiné,

zvstovat pišla a dobývat království nebes na zemi;

nu, co bych si já s ní poal, já, ábel katolický?

.Hladové ke chlebm vedla, žíznivé napájela,

o šat svj se dlila se všemi, kdož byli nazí,

z almužny druh svých žila, z krvav zasloužené,

a i o tu almužnu dlila se s chudšími ješt;

nu, co bych si já s ní poal, já, ábel katolický?

.Jen soucit znala a boj a sebeobtování
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pro vyddné a hladové, pro novou budoucnosi lidstva,

pro lovka zftrejSfho každikým dechem žila

a trpla za to v žaláích i v Nové Kaledonii;

nu, co bych si já s nf poal, já, ábel katolický?

,Což nezalekl se pi^ed ní sám Gallifet krvežíznivý,

což nemíjela jí vn potupná slina lidská,

což dokonce sama smrt neváhala tak dlouho?

Nu, co bych si já s ní poal, já, ábel katolický?

.Že ovšem nevila v boha a naši církev,

to piznám, piznati musím; však, pánové, na srdce ruku,

kdo pak z nás ješt ví v dobrého starého pána,

jejž pomáhali jste piln uložit k vnému spánku?

A co se týe té církve, piznejme si to také,

že já i vy peujeme jen svorn o její blaho,

by chléb mohla nám dávat, chléb, peené a víno".

Tak tedy ábel se rozohnil. A nepovšimnul si ani,

že v komnat potemnlé nezbylo živé duše,

neb kardinálové sešli se pod stolem pomalu všichni

a z dosahu áblova ohonu po tyech odplížili se

a beze slova dvemi zmizeli, za nimiž komorník chrápal.
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Tu ábel usmál se, snesl se do kesla Oregliova

a zadumal se nad stolem, pravicí opev hlavu,

a levicí upaloval si v malém plaménku svíky

na ohonu koneky chlup. A když ho již zápach

ke kašli dráždil, vstal pomalu a zamruel tiSe:

«)en pro mne snášejí práci. Však námahou jsem již zdrcen

a cítím, že i já ve hrob spji, dost napracovav se pro n.

Oh, bláhoví, nepomýšlejí, co beze mne sob ponou.

Vždyf skutení svatí lidstva nadarmo nepracují".

Pak protáhl se. Záda si narovnal. Zmizel.
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