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OSTROV ZAPOMNNÍ.

Jest pokoj, v némž nic není drahého,

jen spousta knéh. Ty stojí v píhradách

do znané výše kolem tyech stn,

ty na stole jsou, leží na zemi,

i po židlích jak zdomácnlý host

se roztahují. Podobizen ad,

tož zemské schránky nesmrtelných jmen,

se dívá v pokoj s píhrad temene,

a nkolik sn milých malí
knihami nezajaté kryje zdi.

Veliké okno vede k severu

pes rudé stechy, zahrad vlnní,

pes hbety mírných kopc vininích

k lesnatým horám.

Msta shon a šum

sem nedoniká. Na pl venkovem

jest odlehlá ta tichá ulice,

kde man lovk zná už lovka.



rodinu jeho, jeho osudy,

psy, dti, služky — všechno podle jmen,

a nestýká se s nimi. Hrí-li

vz pískem ulice, tu v oknech všech

se hlavy zjeví, pátrající, pro
a kam se šine nezvyklý ten zjev;

cizinec jde-li, pozorují ho

a hádají, kde asi zaklepe . . .

Bud požehnán, mj tichý ostrove !

Jak vítám chvíli, den kdy v náru tmám
se sklání, a já, štvanec života,

dopadám tžce v klidný asyl tvj

!

Ty všechno dáš : ty v oích vyhaslých

zas jiskry vznítíš, nervm ochablým

dáš vzpruhu novou, ilost navrátíš

ty krvi ztrmácené •— dík ti, dík

!

S modravým dýmem cigár o závod

sny polétají nenapsatelné,

ty nechytitelné sny nejkrasší,

jak tanenice v síni sultána,

jichž jiný smrtelný zrak nesmí zít.

Z knh — tu jen stránka, tu zas ádka jen,

tu sloka jedna — vlídn hovoí

to nejlepší, ím lidé nejlepší



kdys žili v svété ; jejich portréty

se dívají tak jaksi pátelsky

a hovoí: My žili, trpli,

a život celý — klamná minuta,

a Vnost pouze pravdou zstává.

Sny taní dál, a Moudrost úsmvná
se shovívav dívá v jejich rej

tím zorným úhlem velké Vnosti.

Vše zladno je, harmonií je

zlo, dobro — nutno vše jak den a noc.

Zde rány se jen lékem stávají,

zde zloba prostodušnou hloupostí,

zde podlost nemocí, a prázdnou slinou

je pomluva; sny zemské o sláv

tu nejsou víc, než cigár modrý dým,

k uznání dneška uši hluchý jsou,

neb zrak se dívá jen v soud Vnosti.

Ty osamlý tichý ostrove,

ne dobrým, ale lepším stává se

v tvých bezích lovk
;
pro ty hodiny

tvé mkké, teplé Robinsonády

rád nauil se nyní snášeti

zlost Sudby, jednotvárnost denních vln

i pusté kymácení života . . .
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CHVILKA.

Mé myšlénky jak bujní oi

se zatoulaly do dáli.

Step jak stl rovná, bez pohoí,

v ní oi mí se toulali.

Step nekonená v ší i v dáli

a nad ní nebe bez oblak —
mí oi se tam zatoulali,

a bez nich bylo dobe tak . . .
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JARNÍ TUCHA NA PEDMSTÍ.

Test jasný soumrak. ídké mraky plynou

po nebi, jež se zdviženo zdá býti.

Navlhlá svžest vzduchu voní hlinou,

a lucerny v ní jaksi jasnj svítí.

A z otevených oken v hovor daly

se spolu ženy utahaných lící,

co bosí kluci dlek vyhrabali

a o fazole hrají na ulici.
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DTI.

Jako dva voavé kvty

v slunení zái zlaté,

ty hlaviko svtlá, ty tnnavá

mn pipadáte.

Pamí má v dávné jde asy
a znavenými zraky

tam hledá, chudrka bdná,

zda jsem byl díttem taky .
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JUBILEJNÍ.

Nu, když to cifry pesné hlásí,

když v novinách tu o tom zvst,

když stíbrem pesvdují vlasy —
tož tyicítka tady jest.

A vážné dumy jít by mly,

úvahy téžké duchem tím —
však buí mi svdkem Olymp celý:

já tíhu tch let necítím !

Krev bujnost má svých dvacíti let,

duch shrbené se nenese,

a mám-li z luku k cíli stílet,

páž železná se netese.

Já v bojích rošt. Vzpomínky moje

jdou tžkým krokem. Nebudu

je vyvolávat. — Za ty boje

však žehnat musím Osudu

!
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Za bídu, strasti, utrpení,

zlost hlupc, pátel prorady,

za rány v pímém zápolení

i zákenické výpady —

dík, za vše dík ! A mám-li jíti

tou drahou dále, pjdu rád!

A proto úty toho žití

dnes nebudeme zavírat!

Má tyicítko, je mi líto,

že nelze na t ohled vzít,

že musíš skoro incognito

a hezky oste se mnou jít,

neb doufala-lis, že co paní

ty vejdeš do mých veejí —
to pošetilé bylo pání

i s pošetilou nadjí.

Však, Madame, hle, ty íše vína

tu hrají bleskem krvavým

:

tož sedni a pít nebud lína,

vždyt já jsem pánem laskavým !
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Pij na své zdraví, svoji službu,

by píjemn ti plynula,

na boje píští, ducha tužbu

i na est boj z minula.

Na zdraví pátel v dálném kraji

tu íši, Madame, nyní vznes,

pak pipij všem, kdož vzpomínají

nás v dobrém s íší vína dnes!
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JARNÍ VIGNETKA.

Jak bys pil z lesní studánky,

takový vzduch kolem bží,

na modrém nebi zíš skivánky,

po stromech kvtem to snží.

Dva pruty Jiina popadla

a drží je za prsvitným uchem

:

— Jsem brouk, tohle jsou moje tykadla,

ted odletím zlatým tím vzduchem !
—
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IMPROMTU.

I.

Do modra véž se pozvedá,

drobounkých domk vévoda.

Má v adrech srdce zvuící,

jež svdomím jest vesnici,

zve k modlitb ji, ku práci,

v as ohn v sny jim burácí,

jich duše veer vyveze

v to modro k sob ;
posléze

jde k hrobu s nimi, jeho zpv
s hrudami padá na rakev. —

Jak zvon však zazní, v záptí

vždy hejno kavek vyletí

a krouže zlobí se jich shon,

že vž je vží, zvonem zvon,

J. S. M«ch«r: VteHny.
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svá hesla kií bitevní

a kídly bijí kolem ní,

a ješt krouží, zlobí se,

když zvon už dávno ztiší se

Tak bylo vždy a bude to.

A ty, jenž kol jdeš, poeto,

k té vži obrat zetel svj -

a sudb svojí podkuj

!

II.

Kdys tšilo m posedti

v hovoru k ranním hodinám

a kohokoliv uvádti

v svých sn a tužeb jasný chrám

;

já vykládal, až plály líce

a hrdlo ochraptlo dost —
nu, cicerone vil více

v svt, sebe, lepší budoucnost.

Ted má rád klid, v nmž doutník plane

a sklenka vína pije se —
kdokoliv v dvéích mojich stane,

mým nepítelem stane se

;
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nic nemám, kam bych vedl koho,

kh' k mému chrámu samý rez,

z výkladu neznal bych už mnoho,

a chrám — kdo ví, zda stojí dnes
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ZVSTOVÁNÍ PANNY MARIE.

Hlava šikmo naklonná,

všecky vlasy v oblieji,

rtíky vážn sešpulené,

malovala malá Sylva

ervenou a modrou tužkou

drobné erné illustrace

biblického djepisu.

Díval jsem se pes stl na ni

poítaje, kolik že to

odletlo chvatných rok,

kdy i já jsem, drobný školák,

koloroval šat a tváe

svtc, svtic v djeprav . . .

Naslinila prstík Sylva,

obrátila adu list,

kriticky se zadívala

na obrázek zvstování

:

andl, klee s kytkou v ruce.
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bí!ý proužek kolem hlavy,

pozdravuje svatou pannu.

Svatá panna uklání se,

vzadu stojí její postel,

svatodušní holubice

letí venku v podnebesí.

Rud^u tužku seve Sylva

do maliké svojí psti

a vší silou do koleka

jezdí, tlaí, krouží, ryje

v oblieji svaté panny.

— Pro pak déláš jí ten ohe?
Tak to lidé nemívají !

—
paedagog se ze mne ozve.

— Víš — ukáže prstem na text,

— andél zrovna povdl jí.

díátko že dostati má,

no, a to ji pekvapilo,

no, a proto zervenala. —
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DÉŠ.

Kapky bijí do zamžených oken,

v stružkách po skle se jak slzy valí

a v mé duši jak šíp zaražený

trí stále bolestný ten pohled,

vyítavý pohl^ hndých oí . . .

Byla studentská to moje láska,

holka chudák, jako já byl chudák,

v ervnu v nedli to bylo, pišla

do aleje jdoucí ke kostelu.

Pišla v nových šatech z šedé látky

v zlatém svtle vítzného slunce

povznesena, jak je práv dve,
má-li nové šaty. Já se usmál

ironicky a rádo-by vtipn

ekl jsem jí: — Šedivá jste sestra -

— Šedivá jste sestra — opakoval.

A tu na mne onen vrhla pohled,

a v tom všecko bylo : dni a noci
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její pilné práce na tom šatu,

rozpíchané prsty, rudé oi,

radost zabitá a potšení

drzým slovem navždy odehnané,

smutek duše, bolestný vzlyk srdce.

Dvacet, jednadvacet rok tomu —
tenkrát nic, však dneska, pi tom dešti,

zaal pálit tento pohled v duši.

Snad to šedé nebe . . . snad ty slzy,

jež tak hojné po skle oken tekou . . .

— — Že tak všecko vybolet se musí!
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PLÁ VICHICE.

Tmou mrazivou se divý vítr hnal

a kvíle zoufale nám v okna bil

a s nákem komínem se ítil dol,

jakby se v teplý pokoj vedrat chtl.

Však v kamnech plamen smál se vesele,

až praskal po svém zvyku radostí,

a zlomysln jenom vyplazoval

své jazyky na bednou vichici.

A v teplé jizb kvetly pohádky

a povsti a lidu výklady

o silách pírodních a zemských živlech,

a dti poslouchaly napjat,

jim v zornikách dlel svtlý ohe hvzd,

neb dušika se jimi dívala,

ta dušika, jež na pl zdomácnla

jen na svt a na pl tkala,

zkad pišla, po oblastech Vnosti . . .
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Po veei si náhle Jiina

v kornoutek nasypala hrstku soli

a, co se pokoj vtral, k oknu šla.

(Já man jsem jí stanul na blízku

a pozoroval.) Sypala tu sl

ven oknem blahosklonné tomu vichru

a radostné mu takto kázala :

Vichice-mámo, zde máš teda sl

a béž s ní honem dom k veei
a osol dobe dtem svojim jídlo,

aby jim jedenkrát už chutnalo

a abys tady neplakala nám,

že nechtjí tvé dti hladové

jíst nesolenou svoji veei

!



26

SENTIMENTALITA VEERA.

Nic m tak neláká,

veerní oblaka,

jak ten váš let!

Plachty se rozpjaly —
do dáli, do dáli,

a nikdy zpt!

Me slunce, tichne zem,

A moe nad svtem

krvav ve —
váš okraj zlacený

brázdí ty plameny

v lehounké he.

Vy lodi nádherné,

po pláni nesmrné

letíte v dál —
rád bych s tou hlavou mdlou

pod plachtou zarudlou

tam kdesi stál

!
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V ROZHODNÝCH HODINÁCH 2lTÍ

V rozhodných hodinách žití

— cítil jsem dív tak i dosud —
železná pést mou šíj chytí,

neznámý, záhadný Osud.

Touhy mé, snové a chtní

sténají, zlomeny v pli,

vyhnutí, odporu není,

šíj se jen pokorné stulí.

asy se k Vnosti ítí,

na vlnách jich tíska bdná . . .

V rozhodných hodinách žití

ví bh jen, kdo za m jedná!
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PROBLÉM ŽIVOTA.

Malá Sylva mudrovala

o ase a o život

:

Je to divné. Vzpomínám-li

jenom na dny nepíjemné,

když se máma rozhnvala,

když jsem rozbila si pannu,

když mi nco odepeli,

co bych byla ráda mla —
tu se zdá mi, že jsem žila

tuze tuze dlouhý život.

Když zas na ty chvilky myslím,

kdy mi bylo, že se všechno

na m smje a já na vše —
zdá se mi mj život krátkým,

jak bych vera pišla na svt.

Je to všecko tuze divné . . .

Malá Sylva myslí, myslí

na záhady délky asu,

na záhadu svého žití.
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jako myslily a myslí

celé veky moudré hlavy

básník a filosof,

moudré hlavy, které v posled

nedomyslily se jinam,

než ta milá tmavá hlava

a ta moudrost malé Sylvy.
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smích.

Mn zdálo se, že mlád jsem ješt byl

a záhadnou tu dívku miloval,

jež sladká byla jako letní veer

a zlomyslná jako opice

v té lásce ke mn.
Byl jsem v pokoji

a vdl jsem, že ona v druhém je,

a tušil jsem, že nco obmýšlí —
v tom dvée v pokoj mj se rozletlý

a velký lesklý tygr žíhaný

vbh, zastavil se — dvée zapadly.

A za dvemi se ozval její smích,

smích výsmšný, jenž hnal krev do tváí.

Zdvih tygr hlavu, na mne díval se

zelených oí svitem píšerným

a bije o podlahu ocasem

zdál chystati se k skoku.

Za dvemi

znl stále, stále výsmšný ten smích.
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Já nechvl se. Já vdl, že to bude

boj na život a na smrt s bestií,

však smích, ten smích mé inil šíleným

a vraždychtivým jako toho tygra.

A smích ten stále zvonil za dvemi.

Než skoil tygr, vyskoil jsem já

a na bélavou šíji se mu vrh

a zaíal všechny prsty v jeho chtán —
potvora pekvapením ztrnulá

a chroptla —
tu za dvemi ztich smích.

A já jsem cítil, že jsem vítzem,

že život mizí z oí zelených,

a já jsem cítil, že pak vyjdu ven

a že ta moje rozbouená krev

rty moje ke rtm jejím požene,

mé ruce jí kol šíje obtoí

a pohled mj jí v oi ponoí,

v ta zelenav šedá jezera —
a naposled, že já ji odprosím,

že tygra jsem jí zabil a že budu

žebronit ješt, by zas nechala

znít pokojem ten vysmívavý smích.
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UTŠENA KRAJINA.
(První malba Jiinina.)

Dm panský s velkých oken adou,

jak lovk vídat si je zvyk,

na hebenu jdou promenádou

pt koek, páv a kominík.

V poschodí druhé žebík vede,

jímž graciesn stoupaje

pán jakýs zdraví dve bledé,

jež s jedné ímsy okraje

úžasn dlouhé nohy vsíc

pohledem zbožným velebí

kometu, sbor hvzd, slunce, msíc,

jež svorn záí na nebi.

Park v právo je. Krav stádo lín

se pase v kvtech za plotem

;

ti dámy, každá v krinolin,

pohání hlek tepotem
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kruh devný v cestiek vnci

pod sntmi strom divoce.

S tch strom visí obšenci

jak pkné klidné ovoce.

J- S. .Macbar : Vteiny.
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ANDROMACHA.

V snech vídám tebe, Andromacho,

nešastná ženo Hektorova,

jak stoupáš ulicemi Arga

obtížné vdro vody vlekouc

a oi zbledlé pláem kdysi

v svém nmém hoi klopíš k zemi,

nešastná, bdná otrokyn!

A ženy ek po ulicích

se zastavují, jiné ped dm
si vybhnou a spokojen

si ukazují na t prstem

a povážliv tesou hlavou

:

— Hle, pyšná žena Hektorova!

Nu, zvrt ji Osud! Ví, jak chutná

te cizí chléb a cizí služba!

Oh, veer bývá jiný rána! —

V snech vídám t, má ženo zlatá,

nešastná ženo vojínova,
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jak poneseš svj údl vdoví,

až zavru oi . . .

Budeš stoupat

po cizích schodech o kus chleba?

O práci pjdeš prosit k lidem,

by nezhynuly naše déti?

K tm pjdeš, kteí blahosklonn

mi „piznávali jakýs význam,"

a , ovšem," jak to samozejmo

„nemohli" se mnou souhlasiti?

Ubohá ženo básníkova,

nešíastná moje Andromacho!

Z oken se budou dívat na t,

s chodník ulic, skulinami

zavených dveí pyšné dámy,

poestné dcerky, vážní muži,

ty msta ozdoby i vlasti,

ti všickni, kteí mají pravdu,

protože plné mšce mají,

žongléi svdomí svých vlastních

a soudci zlí svdomí cizích —
a když se píležit sejdou

to pi káv i promenád,

neb ve foyeru divadelním,

pi pausách v koncertech a bálech,

3*
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tu budou pást se na tvé bíd
a jako skot, jenž tepe pdu,

jazyku pastvu dávající,

t budou bít, má Andromacho!

Vše vytou ti a potou ve zlé,

co miloval jsem tolik v tob

:

tvj vtip, tvj humor, tvoji hrdost,

ba, snad i šedivé tvé vlasy,

jež rozhorlen vinit budou,

že nejsou zlatem už, jak kdysi.

Za verše, jež jsem psal k tvé sláv,

zlou pokutou jim splatit musíš,

a zodpovdnou uiní t
za bídu, již jsme žili spolu,

a písn vyítat ti budou

i chvilky slunné veselosti,

v nichž jsme se trochu vyhát mohli

!

A nejvíce co ztíží vážku,

mé jméno bude, které neseš.

Pak stely, jež jsem vyslal kdysi,

peliv budou shledávati

na pd dávných mojich bojiš

a písn budou vrhati je

na hlavu tvou a našich dtí . . .
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A ty, má bdná Andromacho,

služebné vleeš ten svj osud

a mlíš — mlíš — k všemu mlíš

Jen strhané ty šedé oi

pod tíhou hoe klopíš k zemi

a naposled si tiše myslíš,

že už to všecko tak být musí . . .
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ZÁPAD SLUNCE.

Západní nebe zahoelo

širokým moem ervánk,

co zenitem kams v dálku splo

nkolik bledých beránk.

A hledíc po tom rudém kole

tichounce Sylva zavzdychla

:

— Dojista ruka zlá tam dole

nám Sluníko už zapíchla —

A oddychujíc jaksi stží

Jiina dodat popílí:

— Beránci odtamtud pry bží,

že by je taky zabili. —
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JIINA,
držíc dvé figury loutkového divadla, iinprovisuje:

ert s myslivcem se v krme sešli,

by odpoali na chvíli,

z jednoho džbánku napili se

a tak se spolu bavili

:

— Nu, u vás v pekle poád teplo,

no, to je véru dobrota.

psí zima venku, vítr fií,

a v uhlí strašná drahota. —

— Ba, u nás teplo. Ale, pane,

z téch híšník Jde strašný smrad,

a pro prvan se nedá ani

kol pecí ádné provtrat. —

— Tak. Jak se vede Jidášovi,

jenž zradil pána Ježíše? —
— Byl na zádech už upeený

a smaží se ted na biše. —
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— Hm, nepíjemné. Rate, prosím,

snad pod Jidášem topit sám? —
— Tak, prosím. Já mám vbec zrádce

a dobe pod n pikládám. —

— Tof zajímavé. Kteí páni

jsou to tak, prosím, zejména? —
— Nu, Štpán z Pálce, zrádce Husv,

ta liška zlá a pálená,

Milota z Ddic, apek ze Sán

a Sigmund, šelma ryšavá,

a tomu, pane, zvlášt topím,

neb zradil bratra Václava. —

— Spolenost pkná. Druzí erti

též mají mnoho na práci? —
— To nevím, pane, u nás každý

se jen kol svého trmácí. —
— A Lucifer? —

— O náš pan knize

na trn sedí ze zvyku

a z tlustých knh si dává ísti

seznamy nových híšník. —
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— A Luciferka? —

— Leží práv,

má bolest v zádech, v hrdle pal,

když byla ondy na procházce,

kíž po ní nkdo udlal. —

— Jo, jo, — ek myslivec a dopil.

— Tak s bohem, musím už zas jít. —
— Tak s pánembohem! Jdu též hnedle,

as bude v pece piložit. —
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SMUTEK.

Když duše se jak sladká píse chvje

a teplá záe slunce na ní leží —
znáš chvíle ty? as voln v dálku spje,

a život jako dít loukou bží.

Znáš chvíle ty? Víš, jak se zponenáhla

taková letní záe ve tmu mní?
Jak z písn zní ti nota teskná, táhlá,

jakýchsi ztrát a pohebního snní?

Kvt smutku z nejistšího štstí roste,

v nejsladší písni na dn bolest stená —
jsme zvyklí jen na chvilky záe prosté,

prach šedých silnic, mrana olovná?

Je smutek duší, která v Štstí dýše?

A Štstí celé pouze smutku schránou?

Znáš chvíle ty? Chce zemít se tak tiše

a dopt tu svou píse nechápanou.
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upomínka.

Byla dobrá, byla milá.

ráda m též z duše mla,

byla — na si nepiznati? —
sladce hloupá jako cukr.

A co jiné chytrostí svou

hodiny mé zabíjely,

sladilo mi dobré dít

celé dny svou naivností.

Ale byla sladká ke všem,

a z nich jeden lovk mladý

o jednom dnu únorovém

sebral mi mou sladkou hloupost.

Potom jsem ji asto vídal

na ulici. Tloustla mile,

v staré lásce cukrovala

líc mou pohledy svých oí.
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Ani trpkým být jsem nemoh

v duši svojí. Do dnes mám ji

v upomínkách dobrou, milou,

sladce hloupou jako cukr.



45

ELEGICKE CHVILKY.

I.

V písn suché tení vnoen

slyším náhle zvuné Hahó

!

chlapím hlasem vykiknuté

pod mým oknem v ulici.

Zatoila se mi hlava,

neb jsem rázem cítil jasné,

že tu sedím, malý školák,

nad protivnou úlohou,

sobotní že odpoledne

leží venku v plném slunci,

na lukách že sebrali se

ku he míem soudruzi,

a já, že jim dlouho nejdu^-'

posla Jindru vypravili, ^
' . ^^

by svým Hahó ! pod rnýw cwjler^

známý signál vykikl '
, \, *y^'\

\
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jenom bleskem tenhle pocit

prolet pekvapenou duší.

A zas sedím v jizb svojí

písnou knihu ped sebou.

Ale pec jsem pistoup k oknu

Na ulici pusto, ticho —
vykikla to moje Mladost

žert si tropíc bolestný?

II.

Tam kvetly plané rže,

mateídouška vonla . . .

Tam jsme se scházívali za šera.

Tak mírné, dobré byly oi její

jak pohled modrých nebes.

To byly chvíle

!

Tma v oích. Hlucho v uších.

as zastavil se. A svt vymel —
jen my tu byli se svou žhavou žízní

A dom jsme se vracívali

pod bílým svitem necitelných hvzd
mdlí, mlenliví,

vyhnanci smutní ráje,
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Rty moje byly rozkousány

a ústa moje byla plna krve — — —

Což kvetou vbec ješt plané rže?

A voní douška mateí?

A možno ješt takto milovati?

A miluje se ješt vbec dneska? —

Ne, nevím. Vždyf vit netroufám si

pamti vlastní . . .

Ty plané rže, douška mateí

a modré tiché oi,

rty rozkousané, ústa plna krve —
to už je dávno, dávno, dávno tak,

že by to slušn pohádkou být mohlo.
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PAEDAGOGICKA ROZPRAVA.

Sylva te: Pat, ó synu, na ty vely,

co je pudí z oul ven,

co je vábí z klidné celly

ku kvtinám sterých jmen?

S nimi pestí motýlové,

každý skvostn ozdoben,

letí jako prvodcové

na luh, sad i kvtný len.

Ty pak nebu motýlovi,

ale vele podoben,

vela ta každému loví,

ale motýl sob jen . . .

Já: Co praví básník? Básník, Sylvo, praví,

že drobná velka zrcadlo ti staví,

jak nezištným být v život a práci.

Co pestrý motýl v titrnostech ztrácí

i den i život, vela sbírá s pílí

a o plod práce s lovkem se sdílí —
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Sylva: A myslíš, táto, že ta malá vela

se pro lovka celé léto dela?

Že vítá jej a že je tuze ráda,

když hrabivé jí v její domky vpadá?

Víš, pro si lovk na hlavu dá kukli,

jak uhlím adí, když se na nj shlukly?

Ó to už motýl vru moudejší je,

že nesbírá a tuze nepracuje,

ten ví, jak by to krásn vypadalo,

kdyby si spoit zaal jen dost málo . .

.

V tch verších je to líbezné a zvuné,

však tuze Ihou ty básn mravouné.

J.
S. Machar VieHny.
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PORTRÉT ME TETY.

Paní Em Holé.

Jak houfy bílých, chundelatých psík,

drobounkých pudl s bílou dlouhou hívou,

hrnou se vlny Vydry*) pes kameny,

válí se, vrí, štkají a vyjí,

sráží se v bhu, šlapou peválené,

ti vyskoí a skotaivou pomstou

v hbet vrhají se ryným sourozencm

;

chvilenku na to smeka div pádí,

jak v závodu by dostihnout kams chtla —
a náhle zase do sebe se vpeí

a v bílém chumlu s kamen se válí . . .

S mohutných strání staré borovice

se dívají v tu rozpustilou vavu,

však zvykem jenom, jako ten, jenž vnoen

v sny nitra svého, hledí mechanicky

na vci kolem. Oblouk modrých nebes

*) Vydrou nazývá se ieka Otava až k splynutí

svému s íkou Kemelnou.
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pikrývá shora pohádkovou scénu,

a okraj jeho rozezán je adou
gotických erných špiek modínových.

Odkudsi padá proud zlatého prachu

do boku strání. Borovice svítí

rudými tély. Na balvanech šedých

mech ervená se. Plody malin visí

jak krve stuhlé krpje.

V té chvíli,

kdy my jsme v dravé íce bílý kámen

v stl promnili, kladouce tam chleby,

a v sklenky nalévali tmavé víno —
ty, teto moje, na stráni jsi stála

v slunením svtle. Dívalas se kamsi

v sny starých strom, ztracená tak sob
i nám i svtu. Stálas v bílých šatech

jak nadechnuta na zelenou stnu,

tvé modré oi byly rozeveny —
pohádka svží starých hor a les . , .

Kdyby v té chvíli šli dva devorubci

pšinou dole, tiše hovoíce

o starostech svých, pracích v nitru lesa,

o žití trudném, jaké lovk vede —
zde stanuli by . . .
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Starší, pemnuv elo,

tiše by zašept: — Pravdu mla bába.

Vždy tvrdila nám, že jsou ješt tady.

A mladší díval by se, žasna chvíli,

a potom vzdych by a tak myslil nahlas:

— Kdyby ta víla prstem kývnout chtla,

rád šel bych za ní, opustil bych matku

i rodný domek v mlenlivé vísce,

a kdybych vdl, že mi v erném lese

krev vypíti chce rudými rty svými —
i života bych vru nelitova —
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VTEINY.

Vteiny ženou se v rychlosti

kolem nás tím starým svétem,

haléky neznámé Vnosti

prší tu šíleným letem.

Jednou prý Danaí zlaíáky

snesly se do klína lehce —
však byl v tom spleten bh njaký,

vit se tomu už nechce!

My bérem moude a v dve,
jak je dla snaživá chytí —
drobounké poctivé halée

kryjí nám poteby žití.
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SLOKY Z VESELOHRY.

Jste volnou jak to ptáe na dlani,

a byt se ta i stále o vás chvla,

prst jediný vám, vte, nezbrání,

abyste dle své vle neletla.

Snad potom bude dále treti

dla ta, jak nmá prosba žebrákova

zírajíc v dálku po svém ptáeti

a zvouc je k sob tichým smutkem znova

i snad ji zave lítost, nenávist,

nad sebou posmch, z nhož je tak bedno

já nevím — dnes se chví jen jako list,

a vám konen mž to vše být jedno . . .
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DO památníku.
Líné Dierlhuberové.

Je-li nám dvacet let, tu duší snové spjí

o vonné cest v slunci záící . . .

A život zatím chodí nejradéji

po vyjezdné šedé silnici.

Krok v kroku s nkým, s kým lze hovoiti,

dla v dlani dviv ležící —
Lenoko, v mi, dá se také jíti

i vyjezdénou šedou silnicí.
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Z ROZMLUVY O POHBECH.

— a když jsem vypovdl dále,

jak lidé pohbí s pompou krále,

jak vévody, jak kardinály

a vbec ty, již v pedu stáli,

tu Jiinin hlas zatiká

.

— Jak pohbívají básníka? —

Oh, básníka! Tof podívaná!

To celá vlast je rozplakaná,

že eky vzrostou o dva metry,

že ze vzdech se stanou vtry

a oi zrudnou od kiku,

jak albínových králík.

Tu erný prapor mají krámy

a noviny zas erné rámy

a zevšad portrét nebožtíka

ti zrovna v hloubi duše vniká

a upímný je všudy žel

jak pátel tak i nepátel.
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A k domu smutku ti se valí,

již kdysi o to bojovali,

by smli jemu zpíjemniti

vezdejší jeho živobytí,

a jest jich nepehledný ad,

neb dlával to každý rád.

Vz sklenný a osm koní,

ulice vní vosku voní,

hrá muzika, a lidstva davy,

krok nese mírn kolébavý

a v ele plamen zazáí,

to s pochodnmi rejthai.

A za rakví se nesou ády,

jež nebožtíku dali tady,

a špice úad a vlasti

jdou chloubu národa v hrob klásti

amary, uniformy, frak,

a pestí se to všelijak.

Nu, slovem, poheb prvé tídy.

Že rodina mít nesmí bídy,

toí samo sebou rozumí se,

neb všeobecné rozpráví se.

že nebožtík pro národ žil

a velkou jeho slávou byl.
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Hrob jeho nikdy neosií.

Jak na pouti tu život víí

a erstvé vnce tady kladou

pobožní poutníkové adou — -

Dál nezdrží se Jiina

a: — Umi! — žebrat zaíná.
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MORITURI.

Jdou zvolna k jatkám živou ulicí

koové staí. Muži dva jdou pi nich,

však šlehati je není píiny.

Jdou bez odporu. Veteráni vojny,

drah ko^ských, drožek, voz cihelních

jdou nyní cestu svoji poslední.

Je doslouženo . . . as je vzíti mzdu . . .

Jdou pro ni . . . Ti neb tyi v ade jdou

ty bédné kostry potažené kozí,

jež na plecích a hbetech prodena.

A každý klopí k zemi hlavu svou,

snad unavenou resignací stáí,

snad — kdož ví, má-li zvíe pedtuchy

a myšlenky o minulém a píštím . . .

Jsou slepci mezi nimi — nemoc snad

i úraz v služb svétla zbavil je —
ti jdou tak podle sluchu s druhými.

A ti, kdož vidí, dívají se mdle
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tím moudrým tmavým okem — tolik stesku,

nmého^hoe, tiché zoufalosti

na svt v žádném oku neleží. —

Ostatn jdi svou cestou, love,
a nedívej se po nich zkoumav

:

není to dojem zrovna estetický

a zkazil by ti jist náladu.
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MARKETKA.

Záš zbyla naposled — a jaká horká záš —
tož jste mé pec jen tolik ráda mla?
Ty póly cítil jsem, však v který vit zvláš,

má duše tenkrát nikdy nevdla.

Te zraky bodáte — váš zrak tak mode cist—
a slovy byste otrávit m chtla:

Marketko, vím dnes ve vaši nenávist

a vím teprv dnes, že jste mé ráda mla.
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POD HVZDNÝM NEBEM.

Ach, lovk , . . lidé . . . národy . .

a lidstvo ... a tak dále —
jak je to všecko tak nicotné,

jak je to všecko malé!

V nezmrném prostoru drahou svou

ohromní svtové letí,

zemika plete se v závod ten —
a na ní troufalé smetí . . .
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GAVOTTA.

Podej mi ruku, díté mé,

do íše sn svých pjdeme.

Nad hlavou slunce bude plát

a my se budem zase smát.

Poskoky vrabc, chrapot psí,

zlekaná slípka na návsi,

zrak vypoulený híbete —
všechno je sméšno na svte.

Všemu se sméjem, frizurám

bezvadných mládc, barvé dam,

jež v lících leží, buržom,

již mají renty, istý dm,

hoírát hrudi vypjaté,

páter tvái ducaté —
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nade vším mírný smích náš zní,

ta moudrost svta poslední.

V mou ruku vlož svou, dít mé,

zas jednou svtem pjdeme.

A zapomenem jednou zas,

že šediny nám blí vlas,

že tíží duší našich let

už tolik decenií let —

podej mi ruku, dít mé,

smát se zas jednou budeme,

života mírní mudrci,

bez plísn stáí na srdci.
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CHTÉL UMÍT BYCH . . .

(Z italštiny.)

Chtl umít bych, kdy slunce zapadá,

však ne, když zapadlo . . .

Kdy každý lístek v zlaté se koupá,

kdy ješt skivan s písnikou stoupá,

kdy duše mže snít bláhové snní:

to není veer mj, to veer není,

zlatého rána je to nálada —
chtl umít bych, kdy slunce zapadá,

však ne, když zapadlo . . .

Ach, umít ne, když slunce zapadlo,

chtl zhasnout bych, kdy zapadá . . .

Kdy oi ní v zrak mj se hrouží,

kdy ní ruka k šíji mé touží,

kdy ješt možno snít bláhové snní:

hle, táhne jaro zas, to podzim není,

jaro se v duši moji pikrádá —
chtl umít bych, kdy slunce zapadá,

však ne, když zapadlo . . .

J. S. Machar ; Vteiny.
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PODZIMNÍ VEER.

Pošmourlá erve leží na západ,

v ní rýsují se silhouetty les

zernalých mlících. Z luk stoupá mlha.

Jak olovné tlo bez pohnutí

v rezavé ploše jejich leží Dunaj.

Prochladlým vzduchem vysoko, že skoro

by kídly ídké šeré klenby nebes

se dotknout mohli, kdyby bili jimi,

se nesou k plnoci dva erní ptáci.

V daleku mžiká malé žluté svtlo

jak unavené oko, jímž se dívá

kdos k mrzutému bdní odsouzený,

jenž rád by usnul . , .



67

podzimní melodie.

Já rozplýval láskou se v slzavých verších

nad každikou tou jesení —
to ovšem už ped léty, ped léty dávno

v as naivity tvoení.

Ted do bélavé mhy ní orvané vtve,

svét súžen kolem se všech stran

a život uniká, uniká stále

ze starých otevených ran.

6*
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TYVERŠÍ.

U NÁS ROKU TOHOTO.

Nad hlavou vesele nám vlají

erveno-bílé prapory —
dole se krade, balamutí

a jedí suché brambory.

moralistní bestie.

Spí roky . . . Náhle s evem procitne

a obt shltne v pose spravedlivé,

jak se jí práv k tlam naskytne —
a na to spí zas roky jako díve.

PROVISORIUM ZIT1.

Vn jen ekat, vn se ptát,

žít dnešek zítkem v touze nedokavé

a život ráí jen odkládat

a odpovdi dává vyhýbavé.
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ESKÉ SVDOMÍ.

Svdomí eské? Potebujem, ano.

je zbyteno klást takou otázku —
však musí býti dobe pivázáno

tak na šest milion provázk !

VÁLKA RUSKO-JAPONSkX.

My zatracujem ovšem ty vraždy s písností,

však ruským kulím pejem, by hnaly žluté

k asu

;

tak zaplatíme estn da jednu Vnosti

a druhou krvelané bestii svého asu.

EN PASSANT.

Kdo poznal, jak se stíhá píina s úinkem?

Když fakt i v slunci leží, kde dvod k nmu
tkví ?

Snad naposledy musím za všecko, ím dnes

jsem,

být vden jenom svému kletému vyhnanství.
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ESKY HUMOR.

Náš humor je tak draze zaplacený,

v nj djiny i naše dni si lehly:

kol rt nám leží hoce sešklebený

a oi má jak jedovaté jehly.

MOJE ANTIPATIE.

Konen i s mládeží tou dravou

nesouhlasím v bod ledakterém —
jenže u ní nesouhlasím s hlavou,

u tch starých nesouhlasím s perem.

KESANSKÁ PRANÍ.

Mj osude, když vše's mi zhatil,

tož dopej aspo mojim dnm,
bych všechno na tom svt splatil

jak pátelm, tak „pátelm".

MOJI MECENÁŠI.

Ve zlých dobách žití na pomoc mi spli

mecenáši zlatí, pátelé dva praví:

jim bu dík, že jsme to žití vydrželi,

tuhé konstituci, jadrnému zdraví.
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PÍTEL, JAKÝCH JSEM ML MNOHO.

My rozešli se ; on prý truchlil dost

a dušoval se, že byl pítel pravý.

Tak. Mistroval mi moji minulost

a rovnat mi chtl posici mé hlavy.

OSK.AR WILDE V ECHÁCH.

Paradoxem, vtipem žongléroval on,

stilu bublinám dal hráti v slunci zlatu

bozi, jaký bude zas tu Babylon

v lineálních mozcích našich literát

!
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18. ÚNORA 1905.

Praskají hrozné bomby pod tly

všelikých mocných ; sloupy starých ád
se otásají ; taje postelí

jdou z pyšných zámk v trh a promenádu.

Bh otec s synem, oba omšelí,

se chystají jít za Jovišem k Hád —
svt v úpadku, jen snílci nesmlí

zí obrození, nových sluncí vládu . . .

Oh ne ! To jenom trocha sensace je,

již hltá luza ducha, prázdní hlupci,

to žurnálm se zlatý deštík leje.

A jinak významu v tom ve všem není.

Kdes útují jen vely s svými trubci

a kroku djin slyšeti lze hmní.
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KVTNOVÁ GLOSSA.

Kvt, vn, zele, melodie . . .

Máj jevišt tak vyzdobil —
a co se hýbe, co jen žije,

zas vraždí se tu ze všech sil.

— Rozšafný sosák na procházce

se krásou kulis opíjí

a dojat sní o míru, lásce

i dravých lidských bestií . , .
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jarní akkord.

Máne Dlouhé.

Do dálky nese se stíbrný mrak

teplounkou, modravou plání,

do dálky plující veselý pták

jak teka kreslí se na ni.

Do dálky pres dom vrcholy,

hvízdaje vítr si letí —
lovk se zachví — a kamkoli

chtl s nimi by do dálky spti

!
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JARNÍ NÁLADA.

Mládenci pýí se nesmlí,

v hrud jak by kladivo bilo:

Slunce mé! Hvzdo má! Andli

!

Pohádko! Rusalko! Vílo!

Sleinky s úsmvem záliby

tm vzdechm slouchají vždycky,

myslí však: Mládenci mohli by

milovat už trochu lidsky.
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PORT-ARTHUR.
(Psáno v nemoci.)

Hmí dla, dravé koule bijí

do líce tvojí kamenné —
Ty hrd zvedáš svoji šíji

i erná prsa: Ješt ne!

Jde nemoc, avantgarda smrti,

a bije, kruší tlo mé,

jde druhá za ní, zuí, drtí,

však tlo praví : Ješt ne

!

Odkudsi zírá pohled dutý

na útoky svých vojín . . .

Den jeden vetkne prapor žlutý

na rozstílenou ruinu.
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SATIRIK.

"Poznej sebe sama!" — Starý Sokrate,

opakujem si to denné stokráte.

Jako kovkop skalou hezkou adu let

neleníme k svému já se probíjet.

Svému národu pak a svým bližním všem,

jimž ta snaha schází, rádi pomžem

držíce jim, když své hrají divadlo,

k lícím ocelové lesklé zrcadlo.
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MLADÉMU Píteli.

Jsi nezkrotný, jsi rozkyplý —
nu ovšem, svt ti patí celý,

jak mladé slunce hrd plaš,

vše objímáš, vším pohrdáš.

Až jednou uzná ta tvá hlava,

že na nic nemá více práva,

než na sáh prsti studené,

na tyi stny devné —

a tím se koní maškaráda.

Neb ára, kterou se tak padá,

jež od slunce v klín zem jde,

se, hochu. Život jmenuje.
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PAMÁTCE A. PRAVOSLAVA VESELÉHO.

Jak mohli bychom býti hrdými

na erstvých onch hrob nkolik,

kdyby ta hrdost spolu nenesla

takový osten teskné bolesti!

Kolik nás ješt? Ruka tese se . . .

A kolik by nás melo vlastn být?

Ach, lovk už se bojí poítat . . .

Odešel navždy z ady celý muž,

churavé tlo s duší Prométhea,

syn svtla, ohn — kdo jej nahradí?

Smrt, když jej brala, stiskla hrdlo nám,

až srdce zaúplo bolestí.

To poslední byl akkord ze všeho,

co zveme tady lidským životem.

A život ten je eská pohádka:

v dnech mladosti tak šlehal z duše jeho
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ten Prométhea odkaz planoucí,

že prozetelná bdlost úad
se usnesla jej trochu utlumit

ve stnách šedivého žaláe.

Tam pobyl si a potom pustili

jej na svobodu. Ano, „na svobodu",

jak úední se vyjaduje sloh.

A zatím oko jeho zbystelé

v šedivé celli, vyjdouc na svtlo,

žaláe duší všude vidlo,

žaláe hrozné, klece mistrné,

v nich tvoi bední, duše zakiknuté,

železné kukle vbité na mozcích,

otrockým zvykem kídla zakrnlá

jak rozšafná má drbež domácí,

se rodili a žili, zmírali —
a tomu íkalo se „na svobod"

!

Oh, idyllou se nyní jemu zdál

ten žalá tla, který opustil!

A že byl ohe jeho neshasen,

a že jej živit musil, pálil klece

a roztavoval míže bdných duší

i pevné kukle zotroených mozk
a jiskry srše na rozšafnou drbež

létati nutil kídla zakrnlá —
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až pišla Smrt a plamen pikryla . , .

Na jeho hrob ted Jaro usedá

a dá mu úsmév svží zelen

a pestrým kvtem chodce pozdraví,

jenž stane tu.

O hrobe pedrahý,

jak mohli bychom býti hrdými

na poklad tvj, jen kdyby nenesla

ta hrdost v sob tolik tesknoty !

Bud pokoj Tob, synu plamene !

A v, že dokud dech v nás, bude žít

tvá v nitrech našich istá památka,

neb kdykoli by blednout zaala —
Tvé prázdné místo steskem bolestným

ji zas a hloubej nám tam vyryje , . .

J. S. Machar : Vteiny.



82

MAJOVA NOC.

Stíbrný srpek mráky klouzající

nad hájem plyne,

do tmavých travin jehly blýskající

prší a prší.

S bíz vtví visí zelenavé šaty

tch lesních panen,

jež pistihují si vlas svj zlatý,

— vtip toilettní —

neb lip pak roste vlas ten blýskající,

kdykoli roste

msíní srpek mráky klouzající

nad jejich hájem.
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RUSKU.

Zmítaná lodi, vyjdeš z bouných vod

bez rány v boku, bez pohromy na dné?

Plout budeš zase jednou za pohod

tak bezohledn, široce, tak snadn?

Oh, vlny bijí na palubu tvou

a stžn tvé se malomocn tyí,

a vody zelené tak vztekle vou

a bílé hebeny jich zlostné syí!

Zmítaná lodi, nám tak dsn je,

klid nelze zachovat nám soudc ledných.

Nevezeš ani zákmit nadje,

jen trochu pýchy žebrák nás bdných.

Tak hrd je podruh v dálné vísce kdes

na bohatého strýce vzdáleného,

jenž nic mu vera nedal, nedá dnes

a kdo ví, zná-li ho dle jména jeho . . .

6*
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LETNI DEN.

Takový letní den . . . Na dohled

vlní se stíbrné žito . . .

A kdyby lovk ml zemít hned,

dnes by to nebylo líto . . .

U nás as ted moe zelen

hrá, voní ve slunci žhoucím . . .

Chtl bych tam ležet kdes na sen
a hledt k oblakm skvoucím

!
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KDYŽ JSEM BYL NAPOSLED V PRAZE

Když se vlak blížil ku Praze,

zalo mi srdce bít v touze —
ký div, vždyt prožil jsem tu kdys

tolik let bídy a nouze

!

A Praha roste! inžáky

jak ady pchoty stojí,

mladí jsou bíle nateni,

staí pak ve špín svojí

zatrpkle stojí v linii.

Elektina též tu honí

do kandelábr plameny

a tramway na míst koní.

Krádeží, vražd a sebevražd

také už pékný ad je tu,

noviny též tu, jež hlásají

kresbou i písmem je svtu.
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pikantní jsou tu též historky,

bursa a stávky a pletky —
nu, velkomstem nejsme sic,

budeme však jím už hnedky!

Oh, Praho, v snní jdu ulicí,

všecko tu k vzpomínkám svádí

parky a kameny zpívají

nám píse našeho mládí!

Dojat jdu ulic pletivem —
as vru otevít oi;

lidé tu vrážejí do bok,

z nieho na nohu vskoí!

Vlasatých mladík houfy tu,

dívám se na n tak plaše —
na tyhle mladé genie

vždy plodnou byla vlast naše!

Jsou tu i známí z mladých let,

sto se jich za pldne staví —
však jaká nemoc to posedla,

pro bohy, ty eské hlavy?!
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Sotva kdo ústa oteve,

už mu z nich klopotem kypí

rženec hlubokých poznámek

a vtipy, oh, pražské vtipy!

Tak prvý, druhý, dvacátý —
kde lovk na svt vidí

tolika v tak malém hnízdeku

rádoby vtipných lidí!

Každý ti dává tonem znát

pate ti významné v oi:

— Nu, vlastn ten eský globus náí

se, víte, kolem mne toí ... —

Veer si lovk usedne

a z denních dojm se sbírá;

mrak se mu roztáhl po duši,

ruka se man v pst svírá:

Drž Osud ruku svou nad tebou,

ó Praho, as jde tak klusem,

tvé tlo staré a kamenné

uchra ped dtí tvých vkusem.
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jim pak se vrozená návrat e
a pravé moudrosti ostych —
mí generál, Praho, mj
a více voják prostých

!
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Z JEDNOHO MAARSKÉHO BÁSNÍKA.

hj, cigáne, vem své housliky,

zahraj kus té staré písniky,

zahraj na né proklatci mné, béda

:

Už mé nemá ráda holka sndá!

Hraj, až skipky puknou! Koupím nové já!

A když puklo srdce, kdo mi jiné dá?

A což kulka v hlavu, pokoje-li nedá?

Vždy mé nemá více ráda holka sndá

!
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NA PAMÁTKU.

— Pár ádek do památníku !
—

Tož dosud ješt neodkvet

blín neblahý tch dívích rtík

a trýze mojich dávných let?

Museum pos a slavných rení

všech neslavných i slavných jmen,

slov penešfastných zápolení

a krádež sebraných kdes pn?

Nuž, zbavil jsem se pede roky

též všelijak tch starostí:

jak páv se pyšnil svými oky

i udal cizí hlouposti.

Ted vidím vaše isté elo,

zrak budoucnu plá na pozdrav . . .

Kéž by vám k štstí nescházelo

už víc, než ten mj autograf

!



91

BLAHOEENI.

Je to štstí, že je v echách

tolik partají a frakcí

a že každá taká partaj

bojovný svj orgán má

!

lovk dobré vle najde

vždycky bezpený si úkryt,

když chce totiž pes ulici

vytlouct okna nkomu!

— Státní právo — pokrokovost

— otrávená mládež eská —
vezmi kámen, práskni v okno,

tomu pak se íká „boj".

Redakce jsou blahovolné,

papír trpliv jak mezek,

jenom dobe rozeznávat

pátele a odprce.
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aby snad se malér nestal

ostatn tu pozor dává

neoblomný, vlastenecký,

vtipný, ilý redaktor.

Boje potebí nám, soli,

bi satir, šlehu kopiv —
vzdychávaly anno kdysi

dobré duše po Cechách

Dobré duše, máte více

:

okna adou vytluená

zejí jako slepé oi —
tohle jinde nemají!

Proto íkám : naše štstí,

že je u nás tolik frakcí,

a že každá taká partaj

bojovný svj orgán má

!
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NOC.

Noc, jakby uprchlá z ballady,

pijela na erném oi

;

ve vzduchu píšerné nálady

a hvzdy erven hoí.

Noc mlí. Zem spí. Prokletá

vteina vteinou hyne —
kdyby tu vhodný byl poeta,

chytil by v sloky to jiné,

ve sloky zhuštné, víící,

plaící, klnoucí div —
Ale te sedí ti básníci

v krmách kdes pi hokém piv !
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„Z duševní DÍLNY".

— — dejte, prosím, nám pro první íslo

aspo hrstku vzácných svojich jisker,

by v nich bylo celé naše chtní —
tak mi píší asto redaktoi,

duše prostodušné, z dálné vlasti.

Byl jsem pozván kdesi. Paní domu

dala vzpláti kuchyni své slávou,

rýnská réva perlila se v íších,

modrý cigár dým se krouže vonl.

Paní domu živ vyprávjíc

zmínila se jako mimochodem

o Granad, o španlských nocích,

ženách krasavicích, hrdých mužích,

o lahod ei hidalg tch —
tu jsem s povinným vpád pekvapením

:

— Ah, vy znáte e tu? Závidím vám!

Hostitel mj odfouk spokojen
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oblak dýmu : — Nu, tak promluv néco,

ekni honem nco španlského !
—

Paní zarazila, zardla se

:

— Jaký nápad ! Vyhrknout tak na m :

promluv néco! Vám je cizí e ta,

a ty ekneš náhle: promluv néco! —

A tak k smíchu jí to rázem bylo,

že se ani stišit nedovedla.

Pán však v chvilce na to ekl znova,

(cítil jsem, že rád by se byl blýskl

španlštinou svojí polovice):

— Nu, tak aspo vtu jednu ekni! —

Paní dala do smíchu se znovu:

— Blázínek jsi — ekla správné esky.

— Blázínek jsi — smála se mu dále . ,

— Napište nám pro to první íslo! —
píší prostodušní redaktoi

z dálné vlasti . . .

Kdybych smát se uml,

jak se smála tenkrát ona paní

(kdyby velké modré zvonky v lese
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mohly zvonit, znly by tím' smíchem)

ekl bych jim : — Blázínci jste všichni —
ekl bych tak, smál bych se tak k tomu,

(pi tom smíchu by to nebolelo).

Takto píši, mrzutý jsa patron,

jenž už dávno odvykl se smáti

:

— Drahý pane, království mi dejte,

nesvedu vám ádky na komando

;

nevykešu ani jiskry z duše,

práv proto, že jste ekl: vykeš.

Nejsem vládcem verš svojich, pane,

ba, mé verše jsou tak zlomyslné,

že když pál bych si jich — nepijdou mi.

a když klid chci míti — hrnou se mi

hlavou, duší, jazykem a prsty,

že mi bývá, redaktore drahý,

jak bych si byl lehl v mraveništ —
volej však je, verš se neukáže,

bdný pán jsem eledi té bídné. —
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HYPNOSA RÉTORICKÁ.

Když Cicero dštil pkných vét svých lávou

a respublica v slasti tonula,

tu starý Cato pohyboval hlavou:

— Nu, máme špásovného konsula !
—

Tak jako u nás. asové jsou bídní.

však národ v extasi je ztrnulý,

neb ení se mu zde i v dálné Vídni —
no, máme špásovné to konsuly

!

J. S Miirliaf : \'triiny.
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EROTICKÉ TERCINY.

Tak spolu jdem už pes tyicet rok,

hubená Bído, tím, co zve se žitím . . .

Pátelsky rovnáš krok svj mému kroku,

tvé jedno rám kolem hrdla cítím,

co druhé svírá prsty mé jak klešt,

a všechno sdílíce jdem živobytím.

A já byl k tob nevdníkem ješt

!

Má slova jenom kletby na t lila,

já škrtit chtl t za psoty a dešt,

neb protivnou mi láska tvoje byla.

I chvíle byly, kdy mi ruce zmdlely

a kdy mou duši opouštla síla —

Nu, odpust dnes. Vím, žes mj Osud celý,

a ostatní vše, jméno, povst, sláva —
tof drahokam tpyt je pouze skvlý,
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jež láska k zvýšení si krásy dává —
a vlastn dobe ti ty skvosty sluší,

má stará lásko, lásko neprchavá!

Vím, až vydechnu jednou mdlou svou duši,

ty nakloníš se nad mým mrtvým tlem

a poheb dáš mu, jak se jenom sluší.

Pak v pátelství i za hrob neochvélém

se sirotk mých ujmeš. ženy-vdovy,

a postaráš se o né v žití celém . . .

Kdo vtší lásku zná, at o ní poví!

7»
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ZLATY VK CESKE POESIE.

Máme Vrchlického, echa,

uznaní to klassici —
nevím, k emu se tu rojí

stále noví básníci!

— Tož vy tete, drahý pane,

koryfeje uznané? —
Drahý pán si hlavu škrabe

:

Víte . . . tento ... to já ne.
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BALLADA.

1 áhne tu tžkou brázdu svou

v kamenném údolí;

co lidé štstím, hoem zvou,

jej netší, jej nebolí.

Nad hlavou v modru slunce žhne,

pod nohou zem práhne —
mj lovk se tím nepohne,

mj lovk už jen táhne.

Jen nkdy život v nm procitne,

jen nkdy duší to trhá,

když stín svj s výšiny blankytné

dvé kídel v elo mu vrhá.

A stín ten chladí jej po ele,

srdce to svírá jak klešt,

a lovk šepotá nesmle:

Což pak jsem lovkem ješt?
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Tch kídel stín chtl by chytiti^

pidržet zoufalou pstí —
dál táhnout a se modliti

jak dít za její štstí.
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KYVADLO V LEBCE

I.

Jsou chvilky, ale chvilky jen

v myšlenek obzoru velkém,

že se zdá pkným být svt ten

a všechno v poádku celkem.

Zlo, dobro, ády hvzdných tl,

vše nutným, nic nelze stavit —
kdyby ti pánbh svt pjit chtl,

neznal bys, jak lip jej spravit!

II.

A zase v jiné chvilence

vlas se ti hrzou zježí:

svt jako dílo šílence

i zlosyna tu leží.

Z pekelných trám tyátr sbit,

kde hrá se cnostn a s citem —
chtl bys jen krámek ten vyhodit

kams k hvzdám dynamitem!
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ANT. SOVOVI

za báse: O píchodu krále.

Mj milý Sovo, „Píchod krále"

se líbil mi i nelíbil —
Tvé sloky, rytmus a tak dále,

je kdo, kdo by tm ve tvá bil?

Však obsah — inu, milý Sovo,

upímné dovolíš mi slovo:

Jak staré, tak ty krále nové

nekochám zrovna velice,

sám víš, jak plodí naši dnové

ty korunchtivé jepice,

jsem jinde, Sovo, jiná íše,

kde docela se jinak dýše,

kde nikdo není druhem štípán

a nikdo sázen na trny,

kde platí prosté: já pán, ty pán

íš anarchie, komuny,

kde vše, co je, a vše, co není,

lovku slouží k potšení.
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Tam jdem-li nékdy sborem k pedu,

jdem vždycky z vle svobodné,

ten vede dnes, já zítra vedu,

jak znalost cesty rozhodne.

O potlesk nervou se tam, ceny,

o vavín, blátem zneuctný,

tam hlasy kritik závistivých

se sotva echem dostanou,

sbor pasquilant, pátel lstivých

zstane venku ped branou,

bi máme proti ducha luze

a proti ruce drzé tuze.

Chci íci jen, pro v básni Tvojí

mi obsah zstal nejasným . . .

Jsem cizím, chladným v onom boji,

jenž Vám všem zdá se úžasným.

Z tohoto svta íš má není

a jiné jest mé zápolení . . .



106

V SVJ HODOVNÍ SÁL EGYPANI . . ,

V svj hodovní sál Egypani

loví kostru stavli,

by k vážným vcem zíce na ni

svj zetel hosté upeli.

— O kostlivc vy myriády,

jež šly jste svtem pede mnou,

jste kolem mne a zíte tady

v mé žití tváí tajemnou.

V ty žluté líce vaše pate,

já slyším slova tesknoty

:

— ím jsi, tím byli jsme kdys, brate,

ím jsme, tím budeš také ty . . .

Žij rychle, potom nic už není,

žij šumn, ryn, vesele!

Než pijde ono okamžení,

jímž zaíná íš popele! —
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A jindy v tu líc vaši pate

já slyším smutek hluboký:

— Tvé žití marným je, ó brate,

jsme všichni Smrti otroky.

Z tl i dél vašich mízu žití

vypijí vždy — tof její ád
;

tvá práce marnou jak tvé žití,

neb Jí se nedá vzdorovat! —

Ó myriády koster žlutých,

jde k sklonu žití mého as —
i sílu já bral z hled dutých

i jed lil v dny mé ten váš hlas !

A já se bil, jak srdce v zvonu

po jedné dráze, díky vám

:

od marná všeho, hrzy skonu,

k radostem žití, k výšinám !
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DVE POETIKY.

Dát tomu, co zde pomíjí,

kus velké duše Vna,
promítnout, co zde uniká,

kams v prostor Nekonena —

však možno také — móda to,

se zdarem se to robí —
nadlat stilem kozelc

a zvát je dokladem doby.
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SLÁVA.

už všude „mistrem" arci sluji

a v rýmu mladí druzi mí

mn knihy svoje dedikují

s pípisy mnohdy vzletnými.

Mn rukopis k soudu stohy

posýlá studentík dav,

mou podobiznu chce mít mnohý

a „tenáka" zas autograf.

Hnv a záš uchovavše skrytou,

mé chválí mnozí z vrah mých,

mé citáty jsou autoritou

ve mnohých vcech spletitých.

Mé jméno v „lid" jde. Atom jeho

dost asto stává pede mnou,

spíš podporu chce z mšce mého
než z úst mých radu dojemnou
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Než znalc, mám víc chvaloeí,

než tená, víc ctitel —
jak, hasne takhle plamen ní
a má zbýt trochu popelu ?

Zapomnl zmlknout v as jsem pravý?

Zapomnl v as svj k stínm jít? —
Já nechci proklaté té slávy,

já chci se ješt o ni bít!
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A PEDCE . . .

Yo bylo kdys ... Ta touha slávy

též hladovla v srdci mém . . .

Chrám obrovský . . . Kruh slunce žhavý

Hvézd dotýkat se temenem . . .

— v takových tropech bujné dmula

se fantasie dávných jar.

Nu, už se dávno rozplynula

jak šedý oblak ranních par.

Otelým slovm život dáti,

jed, sílu, hokost, smutek, cit,

ty, již tou, jimi ovládati,

jich jazykem i mozkem být —

co chtíti více ? Jova blesky !
—

leda bych tím chžl být, ím mní

se každý veršotepec eský

jak pední tak ten poslední!
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NEVESELÁ MEDITACE.

1 ak tžkým jdeme pochodem

a ješt se pi tom heší,

tu neschdnou cestu všem po nás

dláme ješt tžší!

S nadšením slámy hoící

robíme výteníky,

básníky, malíe, uence,

eníky, politiky,

a z nully je hned milion,

z pahrbk horské štíty,

ze špaka vhlasný myslitel —
oh, naše autority!

Ty balvany leží pak na cest
— cesta už tak není skvlá —
a pes n se bude kdys klopýtat

a bít si hlavy i ela!
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Pijde kdo silný a odvážný

a odklízet je zane?
Pijdou i drazí rodáci

jak hejno vlk lané

chrániti „otc odkazy"

a „pedk záivá svtla" —
„otci" a „pedci" budem my,

a naše hloupost pak metla,

jíž zbijou ruku odvážnou,

jež chtla by modly ty shodit —
tak bylo ped námi, tak za nás,

lak bude po nás to chodit!

J. S. Macliar . Viciny.
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HODINY.

Nic netší tak v žití lovka,

jako když takhle mimo nadání

dostane nkde nco zadarmo —
a proto pro Sylvu a Jiinu

tou minutou den nastal svátení,

když cizí lovk pišel s balíkem

a vnovacím pro n psaníkem.

Ah! Hodiny!

Nu, pkné hodiny,

gotické vížky mají po stranách,

nahoe s dvíky pknou kapliku —
a ruiky a zdobný ciferník

docela z látky, jež se podobá

slonové kosti až až nápadn.

Když omakaly ješt závaží

a pohladily žluté etízky,

usedly sob Sylva s Jiinou

jak ímské matrony dv do kesel,

když v cirkus pišly na hry dívat se,
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a dívaly se Sylva s Jiinou,

jak cizí lovk hebík do zdi vbil,

jak povsil a srovnal hodiny,

jak na etízky pipjal závaží,

jak v posled kyvadlu dav lehký tep

stroj spustil, drobný jazyk Vnosti.

A když se dovršila hodina,

veeje kapliky se rozlétly,

z nich vyhouplo se pestré ptáátko

a provázelo uklánéjíc se

svým kuku, kuku poet hodin tch.

To bavilo. A bhem poledne

se dostavily dti pokaždé,

když vršila se nová hodina

a divadlo ml zahrát drobný pták.

A když pak blížila se dvanáctá,

tu usedly zas vážn do kesel

a dívaly se po té ruice,

jež skoro neznatelné lezla v ped . .

Nu, konené ta líná rafije

nehybnou menší zcela pokryla,

v hodinách hrklo to a ze dvíek
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uctiv vyhoupla se kukaka

a kukala, a dti ítaly,

zda se v tch potech pec jen nesplete.

A nespletla se . . . Na vlas dvanácte.

A zas se za ní dvíka zavela.

A dti vstaly. ekla jiina

:

— No, zaplaf pánb, že to dovedla. —
A Sylva prohlásila radostn

:

— To nejtžší má pro dnes za sebou! —

Tak proniknuvše její tajemství

i hodinové její námahy,

víc nevšimly si dti kukaky.

Ta kuká, kuká stále horliv,

a mn, jenž asem sám jí naslouchá

a sní o první les zeleni

a o tom pranostickém proroku —
mn zdá se, že hlas toho ptáete

zní jaksi opuštn, bolestn,

jak herce hlas, jenž hraje zoufale

ped skoro prázdným hluchým divadlem . .

,



117

V KOLOTOI DN A NOCÍ.

— Kdyby už noc ta byla pry!

vzdychá se za šera.

A jitro tu, a pejem si

už zase veera . . .

Naposled, milý píteli.

by vlastn bylo vhod

den jeden žít jak jepice

u našich labských vod.
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KRAJINA.

Zarudlé svtlo íjnového slunce

na bílou stnu zahradní zdi padá.

Na zdi se vyhívají modré mouchy,

a u zdi dole sedí tulák pt
a lokty opírají o kolena,

ježaté brady položili v dlan

a mžourajíce hledí v rudé slunce.

Jak tmavá housenka vlak v dálce leze;

po šedé cest vz se lín vlee

a plaší vrány s topolových vršk

;

žen nahrbených etz v pruzích epy
ku tmavé mezi zvolna postupuje —
vše, co se hýbe, tíhne k denní met.

I unavené slunce níž a níže

pes hlavy touží zasmušilých vrch.

Vlak zmizel, znik vz, etz žen se roztrh,

košíky vzaly, upevnily šátky

na hlavách, adrech, sply k šedé cest.
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Nad zoranými poli mha se plouží.

A když pak slunce, sklánjíc se, vrhlo

na bílou zahradní zed chladné stíny

jednoho domu, zdvihli tuláci se

a ruce v kapsách, loudali se mezí

po jednom v ad krokem nespchavým

a bez hovoru v zamlžená pole . . .
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EXORIARE ALIQUIS . . .

Ml rozšafný kýs poet visi

a napsal ji: že nejhe,

až dnešní naše ády zmizí,

se povede prý kultue.

Prý tnnavých dav rozbsnní

zle bude ádit v odkazech

a serve kvty slavných snní,

jež blažily nás v dávných dnech.

Prý slovem, díval v líc se hrze,

kdy v zoufanlivém výkiku

náš svt se poddá bídné luze

a erným rukám dlník . . ,

Bud kliden, pvce ustrašený,

ty nedožiješ, bohužel,

se této hrzyplné zmny
a také žádné z tvojich dl.
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Hlecí, jiní nemají též strachu

o „snivé kvty našich dní",

ba, doufají, že den ten, brachu,

provede dílo nevšední.

Že vskutku znií podlé bohy

i doby naší odkazy

:

pitomých verš celé stohy,

pros vody, špatné obrazy.

Kultury naší lživé dílo,

floskulí ballast planý, zlý —
to všecko, co nás otrávilo

a co my zniit nemohli.
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TAEDIUM VITAE.

Je mlha. Všecko padá do hlubiny.

Sám zdáš se státi v šedivé té hluši,

a co se kolem míhá, to jsou stíny,

tof jenom schránky vyprchalých duší.

Mdlo v oích, hoko v hrdle. Tžkou hlavu

šíj sotva drží. Není ani síly

se sob vysmát, proklít tu svou slávu

a celou hloupost, jíž jsme dosud žili.
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SCHILLER REDIVIVUS.

Ministr, klérus, žurnály a revue,

purkmisti, spolky, Kunze, Schulze, Múller —
obrovské nadšení se všudy jeví,

a hrdla vou: On náš byl, velký Schiller!

— Šváb nešastný! Šel jako chudák svtem,

jak žebrák zemel, jak pes dán byl v hlínu . .

Ted žije, sláva I Zasypte jej kvtem

a osladte mu trpkou íši blínu!

Byl jejich ! . . .

Zatím každý in jich bije

myšlenky jeho na potkání nyní.

U nich jak u nás: V hubách jméno žije

a dílo jeho v zaprášené skíni.

Veejná knihovna
Ukresního vzcíeíávaciho sboru

C«skoslov. strany soc dca
XVL KRHITNERGASSBíl.
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ELEGIE.

Kdo by byl tušil tenkrát v listopadu,

když kráeli jsme spolu po námstí

ku vlaku, který ml rri odvést v dálku,

že naposled t vidím, matko má?

To odpoledne bylo mrazné, šeré,

jak popel tkvlo nebe nad tím mstem,

a chvilkou prolet vzduchem ostrý vítr.

— To na sníh — mínila jsi znalecky.

Jakýsi oban šel kol povznesen,

tys pozdravila uctiv a slavn,

a šeptala mi s dležitou tváí:

— Pan Kohout, te je naším purkmistrem. —

Pak zastavila jsi se s bábou jednou

a ukazujíc na m, ekla jsi jí:

— Mj Vídeský! — a ekla jsi to s pýchou.

A mn zas: — Neznáš starou eháku?
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Na jeden nový dm jsi ukázala:

— Okresní výbor. Padesát stál tisíc —
Co hrdosti v tom gestu ruky bylo

a spokojení s bílým domem tím!

Ach, kdo by býval tušil jenom tenkrát,

když kráeli jsme zvolna ku nádraží,

že jsou to poslední tvá slova ke mn,
že naposled t vidím, matko má!

Tak odešlas a vzala do tmy svt svj

:

povinnou úctu k hlav svého msta,

pátelství k staré sešlé ehákové

i pýchu z nových sídel výboru.

A já se tenkrát usmál shovívav

všem naivnostem matky venkovanky,

já svtooban, jemuž slouží k vtipu

král, císa, papež, biskup, kardinál . . ,

Dnes jinak je. To šeré odpoledne

se stalo jednou z dležitých chvilek,

jež Osud jako milník sází k cest

našeho životního pochodu . . .
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Snad jednou pece ješt zaletím tam.

A pjdu cestou naší po námstí,

a potkám-li, pak pozdravím s tvou úctou

vašeho, matko moje, purkmistra,

a s ehakou se zastavím a poptám

se po zdraví jí, na dm podívám se —
tvé dan všecky platiti chci, matko,

dál prostikému tvému obzoru . . .



127

ACH. SYLVO . . .

Ach, SyWo, milá kdysi panna

už válí se kdes nedbale,

postýlka není odestlána

a šateky jak chuchvale.

Nad šicím stolkem neuklání

se hlava tvá den celiký,

už nešiješ si více na ni

košilky, plášt, pentliky.

Ta Nikta je tak opuštna,

má ve sklenných oích žel,

líc ervená je zasmušena

a skrá jí smutek obestel.

Však Sylviino srdce mladé

též trpí as ... Ne ponejprv

jsem zahlíd, jak se z oka krade

a incognito v temnu brv
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se slza skrývá, než se spustí

po rozhoelých tváikách

do stránek knihy, které šustí,

co Sylva man vzdychá: Ach!

Neb Sylva te. Jen vážné knihy.

Tak, jak jsme my je ítali.

A vzdychá bolem sladké tíhy,

jak my i kdysi vzdychali.

O etb ráda pohovoí,

však se staršími výhradn,

a tu jí líko znovu hoí

a hrdá je jaks dkladn —

Dvátko vyšlo ze zahrady,

vrátka se ze ním zavela . . .

v úžasu stojí nyní tady —
Zahrada za ním zmizela . . .

Zde živo bylo. Vozy jely,

a lidé šli tu v hovoru.

Šlo cestou v dál, kde hory nly
v modravém, velkém prostoru.
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Ten ruch a život tšil dít,

neb znalo po všechny své dny

jen zahradu, v níž žilo skryt.

a ptáky, stromy, kvtiny . . .

A samo sob být se zdálo

už velkým, šastným, hotovým

Vždyf slunce ješt teple hálo,

z luk vn šla a ze vsí dým.

Mé dít, nechci myslit ani,

co bude dál, vždyf já jsem žil

hlas zkušeností, vzpomínání

mi ze všeho zbyl za podíl.

Nejradj chtl bych nyní jíti

a hledat duší zdšenou

tu pohádeku tvého žití,

tu zahradu tvou ztracenou . . .

J. S. Machar : VteMny.
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HORVATH.

Byl poheb. erná lesklá truhla

pod spoustou hrud už zmizela,

v té truhle ona, chladná, stuhlá,

sepjaté ruce, ležela.

Jež milovánírri mojím byla,

mým lepším já, mou pýchou, snem,

má moudrost sladká, roztomilá

s tím mkkým, srním pohledem,

šla ode mne. A mrana spjí

a zem kol mlí zakletá.

Hrob zahazovat pišel její

ten jeden hrobník z Hamleta

a huel, jak tam psáno jesti,

jakýsi nápv neznámý

a emesln moje štstí

tmavými skrýval hrudami.
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Mj pítel Horvath stál jen u mne

a nikde živé duše víc.

A rozvíraje oi dumné

mi zíral Horvath pevné v líc.

V ty tmavé oi zrak svj noe
et jsem v nich píští sudbu svou :

své kalné vody jakés moe
nad duší zave znienou . . .

(Mj Horvath v dob mládí zlaté

byl voják a hoch svéhlavý,

žil, miloval a jedenkráte

si vpálil kouli do hlavy

kdys a kdes a pro — bozi vdí.)

Zím na ty oi upjaté

a šeptám jako k odpovdi

:

Ted zanem stárnout, Horvathe . .

On kývá hlavou, kývá, kývá —
a po mém tle bží mráz

:

leb jeho jaksi pohyblivá

mž s krku spadnout v jeden ráz !

9*
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Horvathe, drž tu svoji hlavu

—

viklá se dsn — pevnji !
—

Otoil po mn tu svou hlavu

:

Však tvá nesedí pevnji!

A kývá, kývá, kývá znovu

a náhle lebka sveze se

a k rakvi do drahého rovu

tam mezi hroudy šine se. — —

já procit. Skrá má byla žhavá,

na ele plno krpjí —
Jen stárnout? — Horvathe, má hlava

by nesedla pevnji . . .
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OSMÉHO LISTOPADU.

A to je vše: hrát chtli drama

k božího jména oslav.

Na scénu vyšla chorá dáma

s korunou starou na hlav.

A sotva vyšla, už ji zbili

— nebylaf zrovna hrdinkou —
korunu s hlavy uchvátili,

to všechno jednou hodinkou.

Pak teprv po nkolik vk
jevištm hmela vslká hra

s osudy intrikán, rek,

jak už si žádá truchlohra,

co zatím stranou odhozena

se zkalenýma oima
ubitá bledá leží žena

a nikdo si jí nevšímá.
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Leda že ten a onen v chvatu

rek, lotr neb i statista

do tla vtiskne jí svou patu,

jak spchají svá na místa.
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PODZIMNÍ DNY.

v

Šeré hodiny jdou jako jeptišky,

naklonné hlavy, pohled vtknutý k zemi .

Nelze vit, že zas budou stromy kvést,

obloha se modrat, slunce na ní hoet.

Nelze vit, že se duše zdvihne zas

a ten rubáš shodí . . . Zní již miserere?

Šeré jeptišky jdou s hlavou sklonnou,

oi vbity k zemi, jak na pohby chodí.
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CHRUDIMSKÁ LEGENDA.

V chrudimském kostele je obraz Spasitele

na desce devné, jež ervy rozryta,

zašlý a zaouzen, plod ruky neumlé,

a k svatým památkám se vlasti poítá.

Nebo když ped vky roj švédských násilník

zem pln bdami i v starou Chrudim vpád,

i v kostel vtrhli prý a po svém mrzkém zvyku

pít zali divoce a hýit, v kostky hrát.

Ti z nich prý sebrali tu malbu posvcenou,

obrázek Ježíšv na dev prostiký,

a džbány na zemi a obraz na kolenou,

na svatou podobu vrhali kostiky.

Klobouky s chocholy na stranu posunuty

— rejthai byli to — se zle už kývaly,

a žerty necudné hlas jejich mluvil dutý

a vína potky po bradách splývaly.
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Z nich jeden konen, tvá vínem rozpálená,

a prohrou rozilen do výše vyletí

:

— U dábla, ímanská ty modlo pobarvená,

což jsi mi nemohla svj palec držeti? !
—

A kord svj vytasí a bodne Spasitele . . .

Mráz prolet píšerný po zádech voják —
a zázrak ! Z obrazu proud krve výtrysk velé

a vstíkne do oí a v líce žoldáku.

A hrzou zdšeni a divem pemraženi

rejthai utekli . . .

A proto rok co rok

procesí nábožná pi hudby hluném znní

k svatému obrazu z všech kraj ídí krok.

V tom starém obraze, v té líci Salvátora

prý ješt jizva je, jež hlásá onen div.

\ bude pravdou vše, co vyprávl jsem shora,

neb ten, jenž mn to ek, je, trvám, ješt

živ . . .
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NACIONALISMUS.

Na Šumav za noci to bylo.

Boue zahnala nás do hospody.

Sešlá chatka, zaouzené stny

a much mrano na devném strop.

Na kývavém stole bliká lampa,

za stolem si hoví velebníek,

proti nmu etník v plné zbroji.

V kout v šeru rodina se krí

ekajíc, až odejdou spát hosti,

aby vklouzla v postel, na lavici,

na podlahu — jak je kde í místo.

Blesk za bleskem házel v okna svtlo,

hrom za hromem tásl sešlou chatkou.

Vyjdu v pedsí zkoumat sílu bouky.

Stojí kdos tam — v osvtlení blesku

vidím starce — voda z nho kape —
promok jist do poslední niti —
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Uctiv mi postupuje místo.

Promluvím s ním. Tiše odpovídá.

Tiše vykládá o zdejších boukách,

potom vzdych a zmlk.

Já ptám se dále:

— Nu, a Nmce máte tady v blízku? —

— Tam i tam. Tak malou plhodinku

jejich vsi jsou. —

— Scházíte se s nimi? —

— Leckdy v poli. Cestou. Na jarmárce. —

— Mluvíte, jak? —

— Oni ovšem po svém

a my po našemu. —

— Bojujete? —

— S kým ? —

— Nu, s Nmci. —

— A pro bojovati ? —

O e, školu, o národnost svoji. —
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Mávl rukou: — K tomu se nám, pane,

špatn vede a jim také špatn.

Není bujnosti v nás. Sejdem-li se,

stýskáme my, stýskají i oni.

Tak to bylo již za našich dd,
tak je za nás. A tak bude dále.

Bojovati?! Chudáci jsme všichni,

at už tak mluvíme nebo onak.

Vleeme ten uzlík žití k hrobu

a jsme rádi, že ho vbec vleem . . .
—

Umlk.

Šumí déšf a bije v cestu.

Rozvodnný potok ze tmy hrí.

Blesk jde za bleskem. Hmí bez ustání.

— Pestane hned — míní zase staroch

tak už jsou ty boue. Za chvilinku

možno jet vám. A já pjdu také,

spát se chce. —
Smek epici a vyšel.

V svtle blesku mih se ješt cestou,

jda tím vážným, nespchavým krokem,

jak už naši venkovani chodí.
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NA MNOHÉ ADRESY.

Zda druhý kdo šel cestou prokletou,

tak jako já za skývou chleba denní,

já nevím . . . Druhý, jenž jsa poetou

jít musil v cizích mlýn otroení.

Zde duchamorné práce okovy,

a doma oni povznešenci jistí,

již jako biicové hotoví

kol jména mého chodí s nenávistí —

Ve jménu vlasti, víry, umní,

ve jménu — eh, o jméno není nouze,

vždyt titul ten se píliš necení

a hlavní véc je pi tom rána pouze.

— V tch mlýnech pracoval jsem, až jsem

pad,

což snad mi u nás nikdo nezávidí —
a právem mým zas je, že smím se smát

všem theoriím o rovnosti lidí.
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AKVAREL.

Studeným plamenem podzimí

plápolá les.

Zakryto oblaky šedými

je slunce kdes.

Z luk bílé výpary stoupají,

vzduch jimi zvlh —

z vrb starých vrány se dívají

do smutných mlh.
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SOBE.

Splést ze slok bi a navázat tam uzl

a práskat luzu celé eské zem —
oh, mladosti má bláhová !

Studeni k dobru, netení též ku zlu,

a tob jenom apka šaškova

ze všeho zbyla . . . Ne, už nechce se mn
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ruští autoi.

Jen k vám už vracím se, vy péra poctivá,

vy milosrdní duší zpovdníci,

vy soudci, s jejichž rt jdou slova hrozivá,

však mírní úsmv je, jenž záí s vašich lící.

Na sob, jiným lhát? Den letí k veeru,

a duše ernou tmu, v níž všichni jdem, už

tuší . . .

Ve vážný rozhovor se s vámi zaberu,

neb býti pipraven se v také chvíli sluší.
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LIST píteli.

Já musil prchnout z niemné té doby

karierist, Ižiprorok, lotr,

jež svdomí své dávno zardousila

a mrštným ústm dala úkol jeho;

z tch dom odešel jsem, jejichž sloupy

jsou rozhlodány, jejichž základ shnilý

a jejichž krovy pipravili k pádu

hlodaví ervi; z kraj vyrazil jsem,

kde obzor leží boukou zatažený

a pece blesk a liják nespustí se,

tak v atmosfée leží dusné ticho,

jímž bédná duše zalknouti se mže —

Do as dávných rozrušené nervy

a rozbolestnélou jsem duši zanes

(vždyt bojoval jsem, pomáhal jsem kdysi,

když nadj v cosi ješté ve mn byla)

a v asech tch jsem našel uklidnní.

Tam vidím íše, národy a msta

J.
š. Macliiir: Vtcf-iny.
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ve ploše asu, zloiny a slávu,

velkost i podlost, írásisty i lotry —
a v posled zánik všeho : krov se sítí

a pod ním hynou tvary spolenosti,

mrou národy a bourají se íše,

zhasíná všecko.

Mraveništ lidské!

A drobní mravenci se znovu kupí

a nová sídla budují si pracn

na troskách starých, žijí v nich a rvou se_

niemní, klamou, hynou ku posledu —
los lidský, fátum, kismet. Nelze jinak.

Smrt všeho jediná jest nezmnnou.

Ten širý tichý obzor, v nmž lze vidt

moc její (my to dji lidstva zovem),

vždy klidu dá mi. lovk pak se vrací

žalostn zmenšen, roztesknn a smuten,

však smíen se vším, odzbrojen a mírný

a s tichým slitováním k dob svojí.
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