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Petékající pohár

Já držím pohár ve své dlani.

Je zpnný a petéká.

Já držím pohár ve své dlani,

jenž eká na rty lovka.

Jenž eká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,

na snivých kvtech v jiných svtech
zda zavsí své krpje.

Jenž eká, zda se sehnou kvty
pod onou tíží ku zemi.
jenž eká, zdali jiné svty
rozzáí svými vnmi.

Já držím pohár ve své dlani,

jenž eká na rty lovka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které petéká.



Píse dobrodruhova

pomov mých otc byl kdesi v dálce.

(Jak je to dávno již, kdož pak to ví!)

Po krajích onch, jež v zuivé válce

probili, ztratili — v zoufalé válce! —

,

orel mé touhy nehladoví.

Dobe však cítím v sídle svém novém,
kde nyní dlím, že jen cizincem jsem.

Jak je mn cizí vše pod tímto krovem,
u lidí skrených pod nízkým krovem,
jak je mi cizí ta nevlídná zem!

V srdci mi žhnoucí plameny hoí.

V pusté své jizb kovám si šiíí.

Spti chci k oblastem dalekých moí,
na vlnách neznámých, boulivých moí
do živl zuivých veslem chci bít.

Až mne kdys boue zachvátí ve snu,

v úskalí vjedu rozkoší mdlý.

Mystickým orkanúm v náruí idesnu,

tajemným perodm v náruí klesnu,

v nichž se má touha nezrcadlí.



Pátelství duší

Coužil jsem na své cest osamlé
po duši nžné, upímné a velé.

Mj sen se v tob ztlesnní dožil.

Své srdce jsem ti v tvrdé ruce vložil

Nejdív' s je líbal, pak jsi na n plival,

za rok a za den pi vzpomínce zíval.

Pro nový žal mám srdce málo smlé.
Má touha me na cest osamlé.



Puberta

p^níiš záhy lásky o hodech mn pla,
o zhýených nocích, o náruích dv,

píliš záhy znavil údy mého tla
její lákavý a slibující zpv.

Ale marn ruce mé se vztahovaly
ku prosteným stolm by jen po zbytcích.

Na svá prsa, v nichž se žáry masa vzaly,
rval jsem jenom chimér mlhovitý sníh.

Ó ty dlouhé noci zoufalého bdní,
když se v okna jitro stále nevrací,

a když tlo, pro nž není ukojení,

v nelítostné temno tup krvácí.



Pozdrav rodnému kraji

T)en slunce je a vn plný.

Oslnn kráím krásou dne.

Obilím táhnou dlouhé vlny

po lánech pdy úrodné.

Mj rodný kraj! Chci v duši vtsnat
požitek turisty a dost.

Vzpomínat hnusno. Dobe je snad,

že k srdci mému nepirost.

Láskou jej nezdravím, le smíchem. -

Mn vstíc po žluté silnici

jde mšák s odumelým bichem
se svojí tlustou samicí.

Dost možná: Zde se narodili

a žili v tupém štstí svém.
Nkolik byt zalidnili

života schopným, potomstvem.

A až kdys naplní svá léta,

pak spát zde budou v pokoji

a ješt vdn ten kout svta
svou vlastní mrchou pohnojí.



Kázání Spartakova

^ kasematy vás vznící
v tmu hoíe ohe smolnicí,

své pochybnosti dravé.

Má-li vzplát spása z plamene,

dál živte v kobce kamenné
své pochybnosti dravé.

Vy, kteí chcete slunce svií,

již silní chcete v stedu žít

svých silných dcer a syn,
a kteí v dusném vzení
v tvá zíte na smrt zemdleni

bezkrevných dcer a syn,

vy, kterým touhy nezbytí

na cestu káže svítiti

v tmách tápajícím, bídným,

a jimž za pstí zdviženou

jest jíti drahou urenou
v tmách tápajícím, bídným,



vy, kterým nestaí váš kout
své všechny síly rozvinout:

Ó pochybujte, druzi

!

as brzy pijde k vyjití.

Af každý plamen roznítí

svých pochybností dravých !

Z žalání stavby prokleté

až trosky zbudou, vyjdete

s rudými pochodnmi.
A potáhnete tmou a tmou
kams v dálku, v dálku neznámou
si hledat Novou Zemi.
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Paže svislé, beze slova sedíte tu, pátelé.

Hlava skleslá, smutek v oích, elo bledé,

nesmlé.

Teskníte, že zítra v cirku zhoubné mee
v rukou svých

musíte svým žitím živit luzy potlesk, jásot,

smích.

Že dnes ješt sedíte tu v úzkostlivé pedtuše,
zítra mnohý ležet bude v písku cirku bez

duše.

Slyšte, druzi, i vy, kterým zítkem koní
bh se dní:

Pst naše, mee naše, nadj' naše poslední.

12



III.

Muž bledý asto vypravuje tiše

za šera vám
mdlou eí, která nžným smutkem dýše.

Nerad ho slýchávám.

On mnoho let prý bloudil pouští v bílá

jsa roucha obleen
a nelkal, když pst poutem spjata byla,

když k vám byl zavleen.

Za soumrak te vykládá vám tiše

své vidiny:

že pijde Mesiáš z boží íše,

království chudiny.

Ten bledý muž sny svými mee z dlaní

vám vyráží.

Ó nedbejte ho! Nezahote zbraní,

dál bute na stráži

!

Záš k vštcm, jichž e vás jen mdlobou
raní

si vpište do lebek!

Svým dtem koist svou, ne tužeb lkáni

vhote do kolébek!

13



Reflexe

jíoc temná ]e. V podkrovní svtnici
lampa na jitro eká.

Po zvtralých zdech v pusté ulici

se reflexe krvavá smeká.

Pjdou-li tudy potají

divocí kommunardi,
kteí ve zbraních ekají,

až Nové jitro se zardí,

neb budou-ii tudy ped katem
utíkat zloinné davy,

jež okovy šíleným záchvatem
o vládc drtiiy hlavy,

neb jestliže hlouek tudy by táh

téch, kteí zbloudili s cesty,

neb samotný kdos, jenž v temnotách
vyk' kletbu nad spícími msty,

af je jim svtlo to signálem,

že kdosi zde do noci eká. .^.,

V tmách ulice po zdivu zvtralém^f^
se krvavá reflexe smeká.
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Na divou monía zei jsem se zápalem

JYÍj mladý vk tak do šestnácti rok!
Své nejkrušnjší dkuju mu dny,

své msty a nenávisti kainou stoku,

své nejživjší dkuju mu sny.

Chtl jsem se tehdy státi jenerálem,

ne však se bít ve službách koruny.
Na divou monía zel jsem se zápalem
a na nešastné hochy z kommuny.

já doufal jsem, že ve vražedných bojích

obti krásou v plamen vznítím se,

a když pak vzejde zora tužeb mojícn
se stelou v prsou s kon sítím se.

as šel. Já zatím staré modly niil,

hvozd vegetací dávných zžíhal v prach
a be2 živného ohn poustevniil
vného ledu v smutných koninách.

15

<
% v



Tam zemela má sebevíra žalem,

tam resignovat uil se mj cit.

Vím, nestanu se nikdy jenerálem

rakety vzpoury metajícím v lid.

Když v šero rudý kohout zakokrhá,

k snm svého mládí navrátím se zpt.
A budu z tch, jež ruka druh vrhá
po vykonané práci do šachet.

l&



Vzduchoplavec

Jak lovci rozstílený dravec

sle balón v srázy ledných skal.

Sítil se s lunu vzduchoplavec
a údy své si roztískal.

Plynuly tichem tžké chvíle.

Konen probudil se z mdlob
a vidl šíré plán bílé,

své lože smrtelné a hrob.

Zachvl se mrazem. Mdlou mu hlavou
fantomy táhly v smsici.
Zel domov, slunce kouli žhavou
a útulnou svou svtnici.

Spatil svou plavovlasou lásku. —
Kdo ji to parkem provádí?
Své dít poznal podle hlásku. —
Zemru-li, kdo je pohladí?!

V zoufalství marném zalkal. Bda
mu, kdo svou hroudu opouští!

Výsmšn: lidstvo, pokrok, vda
znlo to ledných do pouští.
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Nedle

j)lunce umírá s veerem.
Ve prachu zvíeném davy

vesele proudí Praterem.

Lid jednou v týdnu se baví.

as nudný v hospod zabíjím.

Co venku je rušno a živo,

zdlouhavým douškem dopíjím

z prasklé sklenice pivo.

Tob, má milá, na zdraví!

— Víš, za dar tvého tla,

když jsi se v extasi pohlaví

údsem pijetí chvla.

Na zdraví tob a na zdraví všem,

kdož tebe užili, drahá,

a všem, které ješt vášnivým rtem

ve kei zulíbáš nahá!
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Kol oken hrne se v soumraku
dav píruích, prostitutek,

žen s dínii, služek a voják:
Mn znívá nad hlavou smutek

že pijáku dotrná reflexe

požitek z opilství kazí,

že inarné vzncuje lovk se,

když v duši skepse ho mrazí.
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Bezcestí

Má neinnost se mn již k smrtí hnusí

a k práci své jsem vždy byl bez lásky.

Ó moci rázem roztrhati v kusy
své cíle, pomry a závazky

!

Však nov zaít — je to bezvýsledné,

když sklamání mé všecko proklíná,

a ruka moje, sotva že se zvedne,

již znavená mi padá do klína.

A to vím jisté: Kdybych dnes byl ženou,

tak slinám svta nastavil bych líc

a s drzým smíchem, sukní vyzdviženou

své tlo šel bych prodat do ulic.
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Po nás a pijde potopa!

Vy dobí hoši, co jste vyšli boit
se vzdorem v srdcích, s pstí sevenou,

co lidstvu nové ráje chcete stvoit,

vám zpívám píse na rozlouenou.

Mj vzdor se zchladil volnou sprchou asu,
rez s pochvou srosíil mee rukoje.
Brutální, zpvnou, lehkovážnou chasu
v svém srdci jsem si zamiloval te.

Mí pátelé se v symposiích baví,

by zase zítra klesli do bídy.

Na veer z loží zvedajíce hlavy

se v duchu tší: Diem perdidi.

Se zbožnou úctou nelíbají holku,

je nevábí zjev plodných samiek.
V kavárnách noních u politých stolk
jsou rytíi pochybných dámiek.

Mám za pátele marnotratné muže.
Z nás každý rád svou hivnu zakopá.

My do svých vlas vplétáme si rže,
a po nás — — ! což — af pijde potopa

!
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To je te celá moudrost moje

Co je te celá moudrost moje:
AAiiovat hlunou vavu boje,

za nocí vnikat do sn žen

a trochu býti zadlužen,

pískat si, jak mi zobák narost,

vínem si plašit s ela starost,

svj život rychle utratit,

nic nezískat, nic neztratit.

22



Na sopha zeleném

Na sopha zeleném v zšeelém kabinetu,

kde slunce žhavý žár spád rulet zaclání,

líbal jsem její tvá a tenké pruhy ret
a spánky prsvitné jsem tiskl do dlaní.

Na hlav mojí se jí prsty tásly jemn
ve svitech zjemnlých na sopha zeleném,

Ó dálky prhledné! Ó nžný smutku ve
mn!

Ó zlaté paprsky na moi ztišeném!

23



Jako ty polní rostliny

Nekrotím sfingu theoriemi

ješitné biichnerské doktriny.

Zím bezstarostn na nebe a zemi

jako ty polní rostliny.

Slunce se vlastním žárem svým spálí,

a klasy zemrou, abych já žil.

Jsou dálky, obzory, tesknící žaly.

abych se rythmem roztoužil.

Obti mé se nekouí k bohu.

Dech smrti duši mou nezjití.

Žitím se protloukám, jak nejlíp mohu,
bez velkých nadjí do zííí.

24



Noc byla touhou pesycená

Já nehledal jsem vilnou Frynu
pro flirt a k ukrácení dne.

Utišení jsem na tvém klínu

pro srdce žádal neklidné.

Noc byla touhou pesycená
a vábila a lákala.

V tvé jizb lampa rozsvícená,

vím, že mj píchod ekala.

A lože ztísnilo se krví. — —
A já se zachvl vdomím,
že srdce tvé jsem vznítil prvý
a že je prvý rozlomím.



Demaskovaná láska

hobe jsem jed a dobe jsem pil

na veer ve Pšorrbroji

a v noci jsem se nasytil

smyslnou láskou tvojí.

Tvá malá ramena líbal jsem

nžn znova a znova.

V pívalu vdnosti íkal jsem
sladká a dtinská slova.

Nevím, ženo, jak v tob as
vzbudil šlapanou pýchu,

že ironisovat zaalas
vážnost našeho híchu

a sliby, které se neplní,

a váše, co do rána zchladne,

a nhu, jež nitro nezvlní,

za niž se zastydím, za dne.

Zam.razilo mne. Pravdy slov tvých

vdom byl jsem si zcela.

Drzé své ruce jsem zahanben zdvih'

s tvého dívího tla.

26



Perspektiva

Má^milá rozmilá neplakej!

Život už není jinakej.

Dnes bume ješt veseli

na naší bílé posteli

!

Zejtra, co zejtra? Kdož pak ví.

Zejtra si lehneme do rakví.

27



Záchvat nervósní

Na veer vera tvá ti políbení

pivedla všecku krev mou do varu.

Snažím se darmo nalézt zapomnní
pohledem dlouhým na dno poháru.

Že ani jednu noc nebudeš mojí,

zoufalým výkikem mou hlavou zní.

(Tvá dušika se konsequencí bojí!!)

Mým tlem tese záchvat nervósní.

V mé krvi žádosf tvého tla zpívá.

Svou skoupou nhou nezraftuj mi hru!
Zatáhni drápky, ty má koko divá,

a mojí lásce milostivá bu!

28



Pro klid své duše

Králové staí truchlí na svém trn
a bázeii jímá šlechtu bezduchou,

sny básník, jichž duše smutkem stn,
se choe barví tesknou pedtuchou.

Rouhai skleslí staví bohu chrámy,

bursovní židi iní pokání,

hnilobný zápach prostopášné dámy
k potlaování vášn dohání.

Pro klid své duše nejtžší si víno

a nejvelejší ženu vyberu. —
Vybízím vás, má drahá, vilná Fryno,

k jednomu tanci v tlam kráteru, —

29



Píse

Vím, skepse má je jDíliš tvrdá,

a myši má je píliš hrdá
a výsmch zlý a rouhavý,
exíase moje otráví.

Rád v noci bdím a ve dne dímám
a paradoxní názory mám.
Své lásky k zášti pinutím
a pátele si znechutím.

Je pro mne málo smrodatný
soud bližních dobrý jako špatný.

V as pole svá si pokosím.
A o poheb se neprosím.

30



Smutení

^byla mn veteš vzpomínek,

zástavní list z mých hodinek,

a zablácená promenáda
z dob, kdy's mne ješt mla ráda.

V mst te bouí karneval,

a já bych slzy proléval.

K úpadku spje moje firma.

Pánbu mne pere všema tyrma.

31



Vzpomínka

Cáhlo už k ránu. U stol
ospalí sklepníci snili.

My ješt vesele pospolu
bílé víno jsme pili.

Víno vzbouzelo ohnm svým
smyslnosí naší krve.

Druhm jsem vyprávl opilým
o svojí lásce prvé.

Doma, v hnízd, kde pišel jsem v svt,
švadlena ráda m mla.
Mn bylo tehdy šestnáct let,

jí ticet nebylo zcela.

U kíže v polích jsem scházel se s ní.

Cesta byla tam pustá.

Líbal jsem s prudkostí nervósní

její ervená ústa.

V šeru jsme k lesu šli. Nžní a mdlí

láskou svou byli jsme sami. —
Vojáci taky tam chodili

se svými milenkami. —

32



Rusá láska

Má tlustá blondýnko ! Má Ofelie

hladové vášn unavená bojem

!

Že Hamlet tvj den ze dne chladnjší je,

tvé srdce pláe teskným nepokojem.

Nahrben Hamlet v lenošce sedí,

své žluté vlasy rukou hladí lín.

Na rudé rže klidným zrakem hledí,

na rudé rže schnoucí na tvém klín.

Vše marno, Ofelie! Nerozpje
se Hamlet sladkostí tvých bílých úd.
Zemdlením tlo tvé se nezachvje
po divém tanci rozzuených pud.

Však do kláštera nejdi prese všecko!
Za noci duše k smrti truchlivá je,

a Hamlet usne jak pi krbu dcko
tvé teplé tlo bílé objímaje.

33



Chiméra

Vím, že jednou ke mn vkroí
cosi tiše za šera.

Vítzn se zadívá v mé oi
chiméra.

Vytuším jí po bok šedna,
že se snášet zaíná
s beder otc snaha bezvýsledná
na syna.

34



A pece zdráhám se

Sklenná lahvika, a lebka na vignett

v mou duši vbodává svj pohled píšerný

Den ze dne s myšlénkou o onom lepším

svt
já neznaboh se stávám více dvrný.

Chlebíek vezdejší a rozmnožení rodu

rád lidu zstavím s instinkty zdravými,

a velké žádosti mé, jak sníh v kalnou vodu,

jak jen se dotknu jich, se mní v dlani mi.

A pece zdráhám se, já piják notorický,

svým hrdlem proliti svj doušek poslední.

Sny smšných zázrak mne uchlácholí

vždycky,

a stesk mj udusí noc jedna výstední.



Miluju severní nebe

jvíiluju severní nebe
bílé a bez citu,

kterým se marn prodírá slunce

chladné a bez svitu.

Miluju severní plán
se smutkem zavátých cest.

Miluju veerní mlhy
severních velkomst.

Miluju severní muže
tl tžkopádných a mdlých
s bezradnou, truchlivou touhou
v srdcích tesklivých.

Miluju severní ženy
bázliv stulené v tmách,

které prožívají své lásky

v snech a vzpomínkách.
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Sentimentální žádosti

Má touha rameno hubené
v plái vášnivém zvedá.

Teplo zhaslého plamene
v studeném popeli hledá.

Sentimentální žádosti

v duši mé kídloma tlukou.

Má touha pláe a tlu se mstí

teštivou, horenou mukou.

Jsem dneska zase nemocný.
Krev v spáncích bije mi prudce.

Teskliv sahají v moje sny
dv bílé, panenské ruce.
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Ztísnnos

V mé hlav ješt chaos bezradný je,

(noc celou prohýil jsem do jitra)

a již zas tíse bezdvodná bije

údery tžkými mn do nitra.

Na as jsem vínem utopil ji vera
a zpvem srdce ohlušujícím,

a hudbou hmící do smutného šera,

a zrakem holky drze vábícím.

A za svítání mstem vrávoral jsem
s tupými smysly, mdlý a vysílen.

A tísei spala. Oi upíral jsem
lhostejn v m.roucí plamen svítilen.
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Blasphemie

Dlouho to trvalo, než pravdy vné
v prázdnot sobecké jsem uvidl.

Za tvrce a za nahé tvorstvo vdné,
za sebe sama jsem se zastydl.

Jsem Adam, jak nás mnoho toho druhu,

jenž pejedl se plody poznání,

a konec konc jde mn pec jen k duhu
hnv boží a mé z ráje vyhnání.

Bych v lítosti si chléb svj vydlával,

k tomu mne pán bh nemoh' pinutit.

Jak divadelních dojm pestrý nával

psobí denní život na mj cit.
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Elegie

Vše sklamalo mne. Srdce žen mn milých,

vím to dnes, nikdy z prudká nevzal cit.

A pátelé mí v nestežených chvílích

svou surovosf mn dali pocítit.

Jen Marie, ty ješt drahá jsi mi. —
A já tvou duši pišel otrávit,

bych nudné hejsky emi cynickými
u plných sklenic mohl pobavit.

Má dnešní láska jiné vzezení má.

V mé pusté jizb zima vane tmou.

Mn je tak smutno. Upracovanýma
rukama stiskni horkou hlavu mou

!
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Na dálném jihu snad

T^eflexy severu jsem vssál pletí pobledlou,
znavený rythmus lín mou krví bije mdlou.

Mne váše žádná duší vítzn nehmla,
jen žhavé barvy sn mých bolestn setela.

Truchlivá moje láska v své nze dojemné
mé tlo vysiluje a enervuje mne,
tesknoty sirný plamen horen roznítí,

však mojí touze nikdy, té nedá zemíti.

Nemožno, aby vzinaly mé srdce do žhavá
ty loutky, které matka s pívažkem prodává,

a ženy, pro kus chleba co tlo ztísnily,

a ty, jichž smysly bída a práce ztupily.

Kdes v zemích bez kultury, na dálném jihu

snad,

je bytost, již bych mohl vášniv milovat,

jež moji touhu mohla by zdusit z úplná,

brutální, silná, divá, jak zvíe smyslná.

41



Náhle se zachvje má duse

pro fixní ideje

mám dithyramby na rtu,

své všechny nadje
na jednu sázím karíu.

Pro fixní ideje

se biju v ohni prudkém. -

Až náhle zachvje
se duše trapným smutkem.

Se srdcem vyprahlým
a pustým vystízlivím

a mrtvým vzntm svým
se ironicky divím.
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Epilog

Jie, tohle není život, o nmž ply
nadje v pedstav žhavé orgii.

Cekal jsem vášn, jež by sopkou vely,
a vysílení, která zabíjí.

Mdlobu a hnus mn láska vstikla do žil,

lítost, již marn ironisuju.

Svatebních nocí, jež jsem kdysi prožil

v svých pedráždných snech, te lituju.

Se srdcí závoj nekles' pod mou rukou,
jen sarkasmy se v slovech zablýskly.

Duše jak psi, jež pro zábavu tlukou,

ped cynismem se do tmy pitiskly.

Na místo vzdoru ohnm planoucího
a zvon v bázni hmících na poplach,
vidl jsem skleslosf davu stupidního
žvýkajícího novináský tlach.

Z divadel dvorních nuda vyhnala mne,
z promenád žebrající mrzáci.

Z chansonett laxních bída vala na mne
a z grimass duše, která krvácí.
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Doufal jsem v lásku, jež by sopkou vela
a v nžnou píze duší citlivých,

ekal jsem vzpurná vzdorovitá ela,

a bujných ret rozpustilý smích. — —

Nadje Ihavé duši otrávily

a zoufalství se vrhlo na sousto.

Jsem z tch, kterým svt podlamuje síly

a již se zíci ho pec nejsou s to.

Mé srdce div životu se rouhá,

mé srdce div život miluje.

Pes mrtvoly sn bolestná má touha
za novou fikcí v bh mne biuje.
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