SVATOPLUK ÈECH:
VE STÍNU LÍPY

Jak vlny osením, po tobì hrají
mé vzpomínky a touhy, rodný kraji!
Kdy za veèera v dusných mìsta zdích
kol èela starostí se vìsí pøíze,
jak èasto náhle písmeny v mé knize
se mìnívají v roje kvítkù tvých!
Jak èasto, v poduku kdy sirou klesá
pod nízký strop má hlava zemdlená,
mnì zdává se, e vìtev zelená
zas nade mnou se sklání tvého lesa,
e nade mnou zas hudba jeho dumná
svùj vede nápìv - mlkne - z vrkù dálných
blí opìt umí, vod jak pøíboj valných tajemná hvozdu báje nevýzkumná.
I snívám, zkolébán té písnì vdìkem,
jak druhdy pod bøízami, v mechu mìkkém.
Mnì nevolno je v mravenèím tom ruchu,
v té hluchá vøavì poitkù a muk.
Mne neláká v ten umný turnaj duchù
divákù potlesk, trub a kotlù zvuk.
Pryè, písni má! Zde mdloby tíha sklání
tvá køídla povypjatá k zemi zpìt.
Snad osvìí je vánkù lesních vlání,
snad rozepnou se lehce v nový let,
a perlami v nich ranní rosa vzplane
a kadeø ovinou ti rùe plané.
Buï zdrávo, údolí mé tiché, skromné!
Mùj ráji dávno ztracený, buï zdráv!
Jak hejno køepelek tu vzlétá pro mne
z kadièké brázdy upomínek dav.
Ty jablonì nad moøem zlatých klasù

mi eptají o blahu zalých èasù,
ta bílá stezka, vinoucí se v bor,
mne vábí k místu, kde tak èasto vítal
mladého samotáøe jedlí sbor
a z nízkých vìtví poustevnu mu splítal.
Tam jiná cesta pod horou se vine teï mizí kdes - a z dálky znovu kyne Ó, nekývej! Vdy onen dvorec bílý,
kam bývalas mi dlouhou, ach! tak dlouhou,
ji nevábí mne okem sladké víly,
a první láska - báchorkou mi pouhou.
Z oblakù víka tøpytivá se vine
jak z minulosti erých závojù;
zøím broskví palír, aluzie stinné,
a duch mùj øadou známých pokojù
s pocitem blaha teskného se chvìje;
leè darmo hledá milé oblièeje
a známý nábytek - nic nezøí tam,
co druilo se k dìtským snùm a hrám,
ni skøínì, o jich tajemství jsem sníval,
ni Èíòana, jen na nich èelem kýval.
Ve jiné kol a cizích lidí pata
sen mého mládí lape pøeblahý,
jen v kadé pídi této podlahy
hrá jako slunce arabeska zlatá.
Ven z tìchto míst! Zde ducha mého tísní
stesk nevýslovný - jinam zale, písni!
Jak vábnì hledí onde na stráni
tít edý z révy malebného kroje
a kyne vìncem opentlené chvoje!
Koatá lípa pøed ním rozklání

stín vìtví kolébavých na stùl prostý dnes nedìlními obklopen je hosty.
edivou hlavu soused bohabojný
tu na dlaò ukládá. Zdroj potu hojný,
letního slunce vzbuzen plápolem,
pod mocným prstem ruky zmozolené
osmahlé tváøe mnohým výmolem
se perlí k bradì, hladce oholené.
Vak pøece vesta, plná libých kvítkù,
upjata k hrdlu, kabát dùkladný
v záhybech tìkých uklání se k lýtku,
a nebes klíè, jen dobývá se z osu,
vám svìdectvím, e mu ten bezvadný
pøed zemskou vláhou rajskou èerpal rosu.
Po boku jeho krejèík pohyblivý,
politik obce, sporým vrtí tìlem;
pod bradou suchou vous mu vlaje divý
jak pocuchaná pøástva pod kuelem.
A kabát zelený, jej mistr nosí,
s ivotem krátkým, pøedlouhými osy,
kobylky luèní podoben jsa hávu,
výmluvnì hlásá tvùrce svého slávu.
Obstárlý kantor následuje v øedì.
Ten k tabatìrce zøetel veliký
obrací na pohled, tu víèko hladì, v nìm vyobrazen Mozart veliký,
jak napolo ji objat spánkem vìèným
své skladby kouzlo vnímá naposledy, tu noøe prsty v obsah její hnìdý,
tu s klepnutím ji zavíraje vdìèným.
Vak péro vzletnìjí a radìj líèí

teï bohatýrskou hlavu v divné èapce,
s ní visí zdoba kosmatého støapce,
ten bílý knír, jen bojovnì se tyèí
na svrasklé tváøi, k oboèí a vzhùru,
je k oèí bleskùm sivou sklání chmuru,
tu starou dýmku, její valný dým
skráò lysou halí vìncem oblaèným,
tu nohu døevìnou a berli k tomu,
tu celou posta, selou v bitev hromu!
Pan pojezdný svùj rozloitý bøich
v ten spolek niích blahosklonnì mísí.
Od brady laloch rùový mu visí,
nos rudý trùní v lících plamenných.
Jak hrbolatý vrch, kdy oko dne
zhasíná za ním, nádhernì se nítí,
e rubínem se sterý balvan tøpytí
na shonech jeho v záøi purpurné,
a fialový stín je obetkává -:
tak na pohled je nosu jeho sláva.
I zdá se, ve rtù plných úsmìvu
e tisíc vilných diblíkù se míhá,
e satyr s dechem utajeným èíhá
v bìlavé øasy kadém záchvìvu.
Hle! právì lehounkou s ním konèí pùtku
vládkynì krèmy, ctihodná to vdova,
leè satyr se smíchem zlou pøijal dùtku,
a ne se nadá, obejme ji znova.
A mlynáø u nìho, mu v plné síle,
náleí hochù onìch do rodu,
s mohutným vousem, pynou høívou v týle,
jich ruka za osvìtu, svobodu

a jiné krásky, nedosti tam známé,
nám po venkovì bøitký otìp láme.
Jak do prstenu kámen lahodný,
tak nakonec ve kruh ten ctihodný
myslivce mladého má píseò ine.
Jak ladnì k tìlu svinému se vine
ta tíhlá puka, malebný ten at,
v nìm lesa barvy rozkonì se snoubí eï jeho kmenù, zeleò jeho loubí!
Za òùrou zelenou, jí klobouk spjat,
z ní zlatý alud padá do kadeøí,
jak hrdì pestré vypíná se peøí!
U nohou jeho v písek havý sklání
okraje svislých pyskù Flóra snivá
a za ním volnì koroptev se kývá
na hnìdé brany zdobném vyívání.
Ta svislá støecha klobouku a mýlí
zrak nezkuený! Vím já dobøe, vím,
po jaké koøisti syn lesa støílí
z té stinné skrýe okem plamenným.
Vak dùstojna je vìru vimnutí
ta dcerka paní hospodské - ba právì!
Teï átek hedvábný na rusé hlavì
ji odpoutalo vánku zadutí,
e jako plátík purpurový báje
se volnì vzduchem rozstýlá a vlaje
nad jasným vlasem, íjí labutí
a mladá Hebe nevìrný cíp loví,
jej vrací v òader sladké vìzení
a v rozpacích se smìje; èervánkový
dech studu líèko lehce rumìní.

Tak pintu staví pøed houslistu stranou,
na víèku oblém pestøe malovanou.
Vak divno mi, e pohled její slunný
umaøi chmury na èele jen zmnoil.
On mlèky housle na lavici sloil
a kostnatými prsty pøejel struny,
e zasténaly jako divým bolem.
Po stole chvíli rázný prstù tep
ruch due vìstil - plae pohléï kolem
a do vyzáblých rukou sklání leb.
To výèet povinný mých prostých rekù.
Nu, vìtvemi teï, lípo, zakývej
a druný jejich hovor, chudých vdìkù,
svým tichým, sladkým dechem provívej!
1
Øeè první soused, hladì vlasy edé,
s kuele pamìti své volnì pøede;
Kdy pohlíím v tu letní krásu kol,
na zlaté snopy, v polích narovnané,
je bohdá zítra svezem do stodol,
minulý pøíbìh na mysli mnì tane.
Z vás nikomu as není zcela novým;
ne v lidských øeèech ve se divnìj tváøí,
ne lesní stromy pøi mìsíèní záøi:
jak vìc se sbìhla, teï vám vìrnì povím.
Pìt rokù tomu. Právì jako dnes.
kraj celý smál se v atvy zlatém atì.
Jak nainci se dává srdce v ples,
kdy tìká okem po tom umném zlatì,

kdy pøed ním zevad usmívá se, klaní
plnými klasy boí poehnání!
Vím, e v tom svìtì boím irém
bezpoètu vábných rozkoí se skrývá,
o nich nám prosákùm se jedva snívá,
e Adamovo celé nesem hoøe,
an pot nám øine s èela potokem
v tu èernou brázdu, je nás iví spoøe:
vak, milí páni, kdy z té tvrdé zemì
nám zlatým zrním vzejde kadé sémì,
a kadá krùpìj prolitého potu
se tøpytí rosou na bohatém klase, tu zapomínám vechnu na lopotu
a jako král ty drobné stébel voje
obhlíím s pýchou. Rád pak vlaím zase
svým potem horkým rodnou tuto pùdu,
z ní dìd i pradìd ivili se v trudu,
v ní s jejich popelem i mùj se smíchá!
Nad palác je mi svìtnièka ta tichá,
ten milý kout, s obrazy svatých v kole,
s ehnaným chlebem na prostièkém stole,
kde zveèera mne pilná ena vítá
a z oèí dcer mi nové jaro svítá.
Aè jsou ty nae radosti snad chudé,
jak mezi klasy onde na poli
chrp oèka modrá, máku líce rudé,
pøec duch mùj, vìru, za nì nevolí
ten panský los, by rozkoí jen umìl,
a cizí kraj, by zlato rostit umìl!
(Ji vìzte vak, e rek ten zpìvu mého
rád pøedivo své øeèi rozvláèí

a kolem cívky rozumu je svého
rád navinuje, volnì zatáèí,
e leccos v edivé si mate hlavì, nu prosím, páni, suïte shovívavì!)
Nu, - ano - tedy - právì jako dnes
úrodou zlatou kraj se pynil celý.
Za hájem dovázal jsem pøed nedìlí
a chasu poseï obínkový bìs.
Co pøi tom èinit? Tì se nebo zlob,
povøíslem sváou tì po dávném právì.
Ji poslední si ovìnèili snop
koukolem, chrpou, mákem v plné slávì
a v jeho stínu, namanuv se vèas,
toulavý umaø k houslím bradu kloní ji jako vìtrem kol se párky honí.
Kam hledí krajem, vude zlatý klas
vláèejí zuby hrabic - srpù blýskot vrzání vozù, hudba, tanec, výskot!
Vtom skvostný povoz silnicí se blíí
a staví teï. Na pole mého mez
pán jakýs nohu se stupátka níí
a hledí vánì na mé chasy ples.
at jeho nápadný má støih i tvar
a v houti kadeøí a vousù tmavých,
pøedèasným bìlem hustì prokvìtavých,
tváø zatmìlá, ji rozryl èasu spár,
dalekých konèin prudí vìstí ár.
Víc k podivu mne její výraz nutí
a cizincovo konání. Jak duch
tam zakletý dlel stále bez pohnutí
a hledìl mlèky v obínkový ruch,

døív jak by upjatì v nìm hledal, bádal,
pak jak by mylenek sí nad ním spøádal,
pak jak by ssál ten obraz v dui chtivì,
a posléz vánì, smutnì, zádumèivì.
Zvìdavì kráèím k podivnému hosti.
On vznesl ke mnì zraky zadumané.
To pole Bártovo? dìl. Moje, pane,
já s Bártovou je koupil usedlostí.
Tváø svìsil s dumou ve sklopeném zraku.
Snad - myslím si - pán s mapou, zákonem,
z té druiny, co eleznému draku
s køídloma páry, vozù ohonem,
pøes hory doly krajem cestu razí
a pánùm formanùm jen ivnost kazí.
A pravda-li, e pochovali Bártu?
Tøi léta ji ho èerná zemì kryje.
A Bártová? - zrak jeho lpí mi na rtu.
Ta u mne, pane, na výminku ije.
Zrak jeho zasvi, rozjasnil se skorem.
e pìky pùjde - znám-li stezku borem?
Svùj prùvod pánu nabídl jsem pak
a záhy vìtví zastínil nás mrak.
Po chvilce stanul. Naslouchá - tak zdá se
zrak jeho sklopen, skránì plny dum.
Sluch bystøím té. Vak slyím pouze um,
ept vrcholkù, v nich vánek kolébá se,
bzuèení v mechu, listí veselé a ticho jinak jako v kostele.
Ne on tu stojí, v mech se mlèky dívá,
jak naslouchal by hlasùm z vysoka,
neb hudbì jakés divné - hlavou kývá,

dlaò k srdci vine, vzdychá zhluboka.
Ba, hádankou èím dále byl mi víc.
Hle, zbyteèným jsem vùdcem v eru háje,
co stezek tam a skrýí - vechny zná je.
Zná jeho tajemství vech rub a líc:
ví o balvanu pod jasany skrytém,
ví o stoletém dubu rozloitém,
ví o místì, je krásné chová ryzce,
ví o potùèku, jen se tají v blízce,
zná samovrahùv smutný, pustý hrob,
kde vìtev jedle pomourná se sklání
a jako krev se kopec jahod chrání,
pomíjen lidmi, ptáèkù jenom zob...
Zná lidi ve vsi ivé, dávno tlící,
jak byl by rodákem. A pøece jen
èetinou bídnou mluví, divnì znící,
vdy brkotá, z pamìti slovce loví hùø neli okresní ná hejtman nový.
K mým otázkám vdy mlèí zamylen.
Tu na mysl mi pøiel Bártùv syn.
Dán do kol, zprvu po vìdách se honil,
vak pozdìj dui k nièemnostem sklonil,
èím dále horích dopoutìl se vin
a hloubìj klesal do høíchù a dluhù e s hnìvem Bárta povolal jej k pluhu.
Leè Václav s hrùzou, pohrdáním hledìl
na ivot ve vsi hluchý, lopotný
a posluenství otci vypovìdìl.
I vzlé, kam chtíè ho vábil nezkrotný v iroký svìt, kde tolik tìstí kvìtù
mu kynulo, by uchvátil je v letu.

Po èase z Ameriky matce psal list putoval vám tehdá z ruky v ruku jak lehce s Evropou se rozehnal,
o plavbì na korábì, moøském hluku,
o ití za moøem, e líp tam rýti
hrud zlatých lán, ne doma orat,
síti, o mravu tamìjím a zákonu,
o stromech, vyích témìø naich vìí,
je deset lidí opnout mùe stìí,
o hrukách zvíci naich melonù,
o Èíòanu, jen pere mu a vaøí nu, zkrátka: ètení jako v kalendáøi.
Aj, vida! Není zle v tom svìtì novém!
jsme øíkali. Jen Bárta mlèel zcela oni syna nikdy nedotkl se slovem.
Po letech Bártová sousedkám øadou
list nový k nahlédnuti pøináela,
e Václav zboha, ínku pojal mladou,
i podobiznou snachy pynila se.
Vak byla divné krásy! Pod závojem,
jen v lehkých záhybech po temném vlase
pol prùzraèný, jak mlha snìhobílá,
jí kanul v èelo, líc tak vábnì milá
a velké oko s takým áru znojem
nám kynuly, e kadý divák nìm
v ten obraz hledìl s èirým obdivem.
Dva listy jetì doly staré matky,
i peníze v nich - více ani øádky.
Nadarmo psala, dala za odvìt,
sám starý Bárta stránku pøipsal plnou list kadý nerozbalen letìl zpìt -

syn zmizel, zanik, jakby spláchnut vlnou.
Ach boe! - pøemýlel jsem - zda to nyní
s pokleslou íjí, v prvním vlasù jíní
po letech dvaceti svou vrací dráhu
syn pobloudilý k otcovskému práhu?!
Vtom rozhrnul pán vìtví clonu stinnou,
je s obou stran se spjala nad pìinou,
a stanul, podepøev se o kmen edý.
Dol tento rodný s tichou dìdinou
objaly znenadání nae hledy.
I byl v tu chvíli krásou jedinou mnì nikdy v také nezjevil se vnadì!
Plamenný kotouè slunce na západì
ohnivé ípy svoje po nìm metal,
e vznímala se v plápol stromù èela
a mech na nízkých støechách zlatem zkvétal.
Zámeèku okna plamenem se skvìla
a kolem bánì kostela rej ptáèkùv
kruh míhal se jak vìnec ohniváèkù.
Pod mlýnem rybník v rákosí se blýská
a nad ním kadý lístek topolù
se v tøepetavém kmitá plápolu.
V dým veèera se tichá halí víska
a z polí polosatých, z luk a borù
ve k sobì vábí. Plným za vozem
pøi hluèných písních, umném rozhovoru
dav encù chvátá stinným úvozem;
kytice klasù dítek zástup vláèí
tam po mezi; za stádem pastýø kráèí
v kosmaté hounì tìkém pøíkrovu ve navrací se, spìchá k domovu.

Na vìi kostelní vtom zaznìl zvon.
A rázem ve vsi, na polích se tají
zvuk srpù, výskot, umný ruch i shon.
Ji proudy slavnými se rozlévají
po snivých stráních, zmìklém údolu
posvátné zvuky v mocném hlaholu.
Tu náhle cizinec, obnaiv hlavu,
rozpøáhl ruce, na kolena kles
a zaryl divì prsty v lesní trávu
a vtiskl oblièej u vonný vøes.
I mnìl jsem, e se pomátly mu smysly,
jak poèínal si: líbal zemi, tkal,
a volat chtìl, vak hlahol nesouvislý
se z prsou jeho pouze dobýval.
Kdy posléz oblièej od zemì zdvih,
tu hrály perly v lících zbrázdìných,
a tam, kde tváøe své byl tiskl na ni,
té tráva leskla se jak rosou ranní.
I pravil ke mnì pak:
Jsem Bártùv syn!
Kdys opustil jsem této vísky klín
a za pøeludem tìstí jsem se honil.
èas mnohý v klamných paprscích jsem slonil
skráò bujnou, hrdou - pak ji objal stín.
Pøekrásné oko, je mi lásku lhalo,
jak dýka skvoucí hruï mi probodalo,
ochladli druzi, minul tìstí klam
a v mrazu cizoty jsem zùstal sám.
Tu poznal jsem, e chudá rodná ves,
otcovská støecha vetchá, indelová,
jasnìjí blaho, sladí kryje ples,

ne celý svìt ho v loktech irých chová.
Tu poznal jsem, poduky zlatý lem
a hedvábí e alost neodnímá;
jen na tom drahém srdci mateøském
i netìstí a vina sladce døímá.
Tak vzdychal, volal; já pak neodhalil
v té chvíli trpké netìstí mu vecko,
e matèin zrak i duch se stáøím zkalil,
e nespatøí a nepozná své dìcko.
Jdem ke vsi. ó, jak zdravil edou støechu
v úponkách révy, v zelenavém mechu,
ty steré známé, milé pøedmìty,
je dvorcem, chatou byly rozsety!
A hle i tam na lavièce podle stìny,
berlièkou ruce majíc podepøeny,
uprostøed sluneènic a slezu kvìtù
staøenka sedí, odumøelá svìtu.
A je tak malá, schoulená a sivá víc páry stín, ne lidská bytost ivá.
Den hasnoucí jí zlatí tváøe vrásky
a zrakù navdy uzamèená víèka tak sedává tu z lidí cizích lásky
bez due pøíbuzné, bez pøítelíèka.
Vak nyní pøed ní klesá drahý syn,
skráò chorou ukládá na její klín,
na její roucho lkavé tiskne rety
a rosí okem bledé jeho kvìty.
Tu tøesavé, hle! ruce vine ona
kol kadeøí, je první sníh mu zchvátil,
i protrhla se erá ducha clona:
Mùj Václav! epce, Václav mùj se vrátil.

Co vypravovat dále? Krátce choval
ji v loktech syn, co klenot opatroval,
a pohrobil ji v lùno rodné pùdy
a sám k ní zemdlené pak sloil údy.
Hrob jediný, jak víte, oba jímá
a lehka dojista mu èerné zem;
vdy na tom drahém srdci mateøském
i netìstí a vina sladce døímá!
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Po chvíli mlèení teï øeèi nitì
vyzáblý krejèík uchopil se hbitì:
A pøece dím, e v cizím jenom kraji
poznání vzácná jablka nám zrají.
Kdo za pecí se doèkal edé hlavy,
jen polovièním zùstal èlovìkem;
jemnìjí mrav a názor ití pravý
lze ve svìtì jen získat dalekém.
Kvìt mnohý doba v novot ostrém vání
s haluzí krejèoviny odnesla;
vak nejvíc, páni, elím cestování té krásné, vonné rùe øemesla.
Jak vesele se tovary bral z domu
s raneèkem lehkým, lehkou myslí k tomu!
Jak nad ním obláèek po nebes báni,
putoval volnì luhem, doubravou;
kam pohlédl, svìt irý v usmívání
vstøíc rozpínal mu náruè modravou.
Tak putovat - rty èasem sklonit havé
na dbánu lem, jej bílá dlaò ti skýtá,

a s díky vzhlédnout ve dvì hvìzdy tmavé,
nad nimi mák se v èernou kadeø vplítá,
pak ulehnout si v trávu pod jabloní,
je stinnou vìtev s vonným poupìtem
na víèka lehce pøivøená ti kloní,
a èekati, a v písku rozjetém
s plechovou zdobou, pestrým øeetem
vùz formanùv se pøikolébá línì
a pohostí tì v iré plachty stínì,
naveèer posléz branou zèernalou
v cizího mìsta pestrou, umnou vøavu
se pohøíiti, k tovaryù davu
bez péèe sklonit hlavu ospalou
na kupu odstøikù, za druných øeèí - nad cesty takové zda rozko vìtí?
Kdy vzpomínám na mladá svoje léta
co zemí vidìl jsem, kus jaký svìta!
Byl ve Vídni jsem. - Tam jen ivot pravý!
Kostelù mraèno, láznì, divadla,
e Praha celá v palácù tìch davy
co krùpìj do moøe by zapadla,
a deset chrámù svatovítských stìí
by tìpánské jen po íj sáhlo vìi.
Mnich uherský mne blíe Tokaje
náprstkem vína prastarého hostil sám svatý tìpán révy k nìmu rostil na irém svìtì také nezraje!
To byla vùnì jako z nebes kvìtù
a prka perel nádherného vznìtu,
kypící oheò, purpurové blesky a kadá krùpìj v cenì granát èeský.

Ba, v Benátkách a byl jsem, páni, v díle.
Ó, co bych mohl vyprávìti vám
o svatém Marku, slavné Campanile!
To mìsto plyne na moøi jak prám,
jsouc k Italie bøehùm pøipoutáno
øetìzy tlustími ne lodní lano.
Tak dládìní si spoøí vláda obce;
v ulicích èluny, gondolemi zvané,
dvojzubé na sáh vypínají zobce
jak èerné noty, dvakrát èárkované.
Uprostøed mìsta dávné slávy zjev,
ohromný palác doù, k nebi strmí,
kde køídlatý svatého Marka lev
na zboné obce útraty se krmí.
A vzdechù most - leè týden sotva
dosti na vypsání vech mìsta pamìtností.
Ne jeden pøíbìh snad vás pobaví.
Byl tehda hoch jsem varné postavy,
líc broskve nach, na bradì lehké chmýøí
a s oèima, z nich lásky bùe míøí
nechybným ípem v dívèí útrobu, nu, slovem; krasavec.
(Tu s paty k hlavì
kruh posluchaèù jeho podobu
pohledem plachým pøelé ostýchavì.)
Kdy pøi oknì jsem sedal na stole
s tìkavou jehlou, køíem tíhlé nohy,
tu stíhával mne sladký pohled mnohý
z hedvábných záclon pyné gondole.
Vak pohled mùj, nedbaje skvostných èlunù,
dvou jenom záclon hlídal øasný bìl,

jen v oknì za lagunou propoutìl
tváø èasem sladkou, jako oblak lunu.
Ba, slunka jarního byl bratrem spí
ten svìí oblièej, pln záøe smavé,
v nìm pod lehkým jen køídlem øasy tmavé,
sklonìným snivì, stinnou mìli skrý
a v dùlku brady, dùlkách smavých lící
bùkové lásky, nìnì lakující.
Zakrátko seznal jsem, e oko její
té na mnì dlívá plno záliby,
e drobné prsty èastìj odslánìjí
bìlostných záclon skoupé záhyby,
a brzy mluvou zrakù blahou, bolnou
jsme vyznali si lásku obapolnou.
Vak princeznu mou èarodìje zlého
hlídaly mraèné, bdìlé pohledy;
byl strýc to pøísný, vzrùstu obrovského,
pochmurný titan, morous karedý.
Jak rozvalená mraèna v horském kraji,
v nich stále bouøka hrozebná se tají,
oboèí husté v krabatou mu tváø
posupnì visí; - ne se zasní komu,
jízlivých bleskù osvítí je záø
a z úst mu rachot zaburácí hromu.
Ne na nejvyí vrchol veho pychu
to v oèích mých jej vìru povzneslo:
e s takou tváøí mu ten bez ostychu cukráøství tropil sladké øemeslo.
Bìlostné èapky nakrobené øasy
mu objímaly pusté èerné vlasy;
nad hlavou èasem sbìraèky se mih

nevinný znak a plátna èistý sníh
kol údù obrovských se vlnil k patì divoký dravec v nevinnosti atì!
Nebylo pochybnosti, - hrozný strýc
uhodl srdci naich tajnou shodu
a vechen zøetel soustøedil v tom bodu;
jak pøízrak tìkavý se jeho líc
kol mého andílka vdy v oknì tmìla
a hnìvné oèi po mnì obracela.
Kdy pomeranè pak mocnou proklál ranou,
s úklebkem hledì, jak se noe hranou
krùpìje perlí ávy zardìlé,
a pøi tom na mne zrakem pozasvítil,
tu bylo mi, jak ve vlastní bych cítil
útrobì ostøí toho èepele.
Ne lásky zápal neustoupil zlobì.
0 brance zadní, nad lagunou snivou,
jsem zvìdìl posléz, v pøíhodné kam dobì
gondoli mono øídit mlèenlivou.
Den umluvené schùze málo hbitì
pøi marné práci k veèeru se kraï kadièkou chvíli pøetrhl jsem nitì
neb knoflík pøiil do prostøenu zad.
Zøím oknem vak, e karedému strýci
té nejapnou dnes dívka pomocnicí.
Dort chystají tam, ajhle! pøeveliký,
e èlovìk z nouze usedl by v nìm,
v podobì divné jakés basiliky
se sloupem mnohým, øímsou, obloukem.
Ji nad cukrovou, okrouhlou mu stìnou
tøesavá slièné stavitelky dlaò

bojácnì lepou umisuje báò,
figurkou, kvìtem hojnì ozdobenou.
Vak pod prstem ji s kvìty, poupaty
nejeden bùek smavý, køídlatý,
jen mìl se vznáet nad lahodným sídlem,
poklesá k zemi s porouchaným køídlem.
Teï krov ji hrdý nad øímsou se klene a k obdivu zve dílo dokonèené.
Strýc vyel z domu, - rychle, rychle k èinu!
K princeznì zakleté tichounce plynu,
ji v cukru, oranù a cibéb øíi
mne kleèícího v náruè povznáí
a sladký ár, jim rtové její dýí,
je lahùdek vech soubor nejdraí...
V tom klíèe chøest - ó, bìda, strýcùv krok!
Pryè odtud, pryè! Ku dveøím divý skok
a klopýtnutí - støemhlav do kádì,
tam zadìlané v pùdu teï se kácím
a s omáèkou se syrobovou vracím
jak postní kapr v temné parádì.
Jak tekutá, hle! Øíza po mnì plyne
mok sladce pøítulný a z cípù vech
kolkolem hustou krùpìjí se øine,
lpí na rtu, líci, bradì, ve vlasech,
slzami sladkými má víèka klíí a zvenèí nepøítelùv krok se blíí.
V rozhodný okamik vak dívèí dlaò
pozdvihla dortu obrovského báò,
mé tìlo do prázdného nitra vklouzlo,
krov poklopil se - sbohem, lásky kouzlo!
Ach, uvìøíte, muèírnou e pravou

mi byla sladká, cukrová ta skrýe;
na bobku v ní se choulím, sotva dýe,
v kolena pøitaená sklonìn hlavou
a chvím se bázní, nezdvihne-li maní
krov její mstitel zkázonosnou dlaní,
i èekám tesknì chvíle pøíhodné,
kdy narovnám zas tìlo svobodné.
Vak slyím jen, jak tyran dívku plísní,
e plýtvá syrobem; by klidila se, velí
a do práce se dává s hluènou písní.
I slyím, jak nù brousí otupìlý
a blí se bere; v duchu zírám ji,
jak dortu víko lehounce se zdvíhá,
zrak slídivý se noøí v moji skrý
a tygøí zlobou jiskøivì se zíhá,
jak na sklonìný, ubohý mùj vaz
ocele skvoucího se nese ráz.
Vak ruka vraedná mùj aláø míjí.
Dál tie naslouchám a kadý zvuk
jak baòka muèivá v mou skráò se vpíjí:
tu do modíøe obrovského tluk
pøedtuchou traplivou mi v dui hostí
zdeptaných údù, rozdrcených kostí,
tu pánev syèící mne tuit uèí
cit rakù ivých, nad ohnìm kdy bzuèí,
tu pod válcem, jen tìsto hladí chutì,
se v duchu tenèím, íøím dál a dál
a naposledy v kotouè svíjím dutì:
tak bez konce s mou úzkostí si hrál
vrah nevìdomky, stále kol se ina,
ukaje vùkol, to neb ono kutì,

stokráte k dortu hrozivì se vina, odstíny smrti vaké, tvary rùzné
tak maloval mi v bohatosti hrùzné.
Kdes èetl jsem, e jakých patron sobì
smrt sladkou zvolil v sudì malvazu:
mnì ustýlala v sladím jetì hrobì
obava trapná, v krasím obrazu.
Jak Jidá natøen syrobovou mastí
v cukrové strachem umíral jsem pasti
pod libým vìncovím cukrových kvìtù,
motýlù, holoubátek, amoretù,
zadýchán sladkou parou, v nozdry ssaje
lahùdek nesèíslných vonný vánek;
tak hodiny jsem døel - a v jiné kraje
mì znenadání unes pevný spánek.
Jak dlouho spal jsem, nemohu vám øíci.
Procitnuv, s kolenou jsem zdvihl skráò
a promnul oèi; syrob na nich lpící
a dotknuví se lebi dortu báò
mi hlásaly, e nebyl pouhým snem
alostný konec lásky cukrování,
e zdøevìnìlé údy dosud chrání
Klec nevídaná v nitru lahodném.
Snad mono vyklouznout, snad prázdna dílna!
mi èelem problesklo - i bystøím sluch.
Vak uprchla mi nadìje ta mylná:
kolkolem podivný se hlásí ruch,
zmatený hovor, noù, èíí znìní, mráz nové hrùzy po zádech mi jde;
snad ani dílna cukráøská to není,
snad potloukám se s dortem bùhvíkde!

Ba jistì, jistì - hostiny to zvuky:
neznámých vøava hlasù, sklenic uky.
Snad hody svatební, snad køtiny umné,
snad banket veøejný neb dvorní kvas,
neb rozko bujnou pitky nerozumné
tu s dortem okraluju - spral to ïas!
Ji není pochyby, e mezi spánkem
jsem pøenesen byl z místa bùhvíkam,co slepý pasaér - s cukrovým stánkem
kams na tabuli ve kruh pánù, dam,
ji sotva tuí, e v té stolu zdobì
jich veselosti klnu v marné zlobì.
Na vrchol svého vìzení se v duchu
bázlivì noøím, rozesílám hled
po vlnícím se pestøe umném ruchu,
v nìm strmí aláø mùj co slavný støed.
Korunou bílou, purpurnou i sinou
z váz drahých pyné kytice zde kynou,
a plodù jiních mnohobarvý pych
z mis usmívá se zlatých, støíbrných;
kol tabule pak mezi hrdé mue
ve slavné èerni, rukavièek snìhu
entiny v bleskù démantových lehù
jsou vpleteny jak pyné, smavé rùe.
Vybrané erty, duchaplné vtipy
kol kmitají se jako lesklé ípy,
a náhle nìèí ruka k posledu
po dortu sáhne - jeho krov se zboøí a zjev mùj alostný se povynoøí
vzneené spoleènosti pohledu
a pøed ni stane v syrobovém hávu -

dík za takého pøedstaveni slávu!
Èi chasa mravù ménì vybíravých
zde ertem rozbije mou køehkou skrý
a já z ni vyskoèím, jak bídná my
do chumle kocourù a koèek dravých?!
Vak naslouchejme! Jak to mlaská, srká
kol dokola, co hlad mne tuto rmoutí!
Jak bujnì idle o idlici trká,
a já zde nemohu ni prstem hnouti!
Uprostøed cukru vìzím v samé luèi Kol vechno veselím a smíchem zvuèí,
ohnivá v lících plane révy krev
a sly! teï bujný rozléhá se zpìv:
Do sklepa pøiel milý host
a vzbudil èirou veselost.
Okýnko jeví oknu v záøi
a za ním kvìtu eptá kvìt,
tváø jasná jasnì hlásá tváøi,
co porosený výská ret,
ve uèí se jen sladkým tónùm:Vinum bonum! Vinum bonum!
I zvony hlaholí to zvonùm:
Vinum bonum! Vinum bonum!
Snad studentù hod bujný, duch mùj hádá.
Vak zpìv ten hrdla nevýskají mladá.
To svatba, tuím. Slyím erty bujné,
je slýchají se, k hostiny kdy sklonu
k lonici ilhá enich za oponu
a v hostí spánky víno tepe rujné.
Vak nejsou hosté stydliví to zvlátì,
jich povídaèce, vtipu, hovoru

je valnì tøeba Martinova plátì ba, snìm to mistrù v tomto oboru.
Tu volný prým smích budí neskonalý,
hned za ním jiný s chechtotem se valí,
tak v nevázané stíhají se mele
lechtavé erty, aky, paboòky buï dámy uprchly neb rdí se cele
jak nejkrásnìjí svìta pivoòky.
Teï nohou elestìní, èíí znìní,
obecné tìkých køesel ramocení hlas pronik z druiny, na chvilku nìmé:
Nejprve tobì, otèe, pøipijeme!
Pøec tedy køtiny! Naè bych mekal dále?
Ji nesnesu tu hroznou polohu.
Ven mezi hosty vínem rozháralé snad zástìrou si ertu pomohu.
Pøemítám chvílí - sahám po záklopu.
Vak on teï pøipevnìn. Tu rázný vzmach proraziv èelem liché vzdory stropu,
v aláøe svého stojím sutinách,
rozbité cukru stìny, zdoby nìné
mne pokrývají kol jak chumle snìné.
Nic nevidím. Jen slyím, jak se kolem
ve bouøí, prchá, uèinìný Bábel,
poháry, vázy kácejí se stolem
a výkøik ozývá se: Ïábel! Ïábel!
Ne já tu k øeèi zdobné slova strojím:
Promiòte, dámy, páni, ctìní hosté,
e nezván k vaí besedì se pojím.
Zdráv buï, ty astní otèe, s dítkem svojím!
Nech plémì tvé jak Izákovo vzroste!

Smích ryèný zaznìl. Prohlédl jsem nyní Nastojte! Spousta kápí, lysých hlav,
rozprchlí mnichù rùznolících dav
kolkolem chumelí se irou síní.
Ten ehná se, ten zraky na mne poulí,
ten v køesle smíchem nezbedným se choulí.
A otec domnìlý je starý mnich
s kulatou tváøí jako slunce rudé,
kdy v západì poslední mráèky chudé
mu bìlavì se chvìjí na skráních;
o palec palcem nad bøichem zde toèí
a slzy smíchu splývají mu z oèí.
Ve vysvìtleno. V cukrovém, hle! stanu
tak zchromlé údy mé se octnuly
zde v refektáøi otcù frantikánù,
slavících umnì Porciunkuli.
Nakonec, spláchnuv syrobový brod,
jsem tamo zapìl s nimi o závod:
V kláteøe meká dobrý host
a budí èirou veselost.
Okénko jeví oknu v záøi
a za nim kvìtu eptá kvìt,
aè nestojí to v breviáøi,
pøec na chóøe to mumlá ret,
i k varhan se to druí tónùm:
Vinum bonum! Vinum bonum!
A zvony hlaholí to zvonùm;
Vinum bonum! Vinum bonum!
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Dík, pane mistøe,s pousmáním dìl
mládee pìstoun, tíhlé prsty noøe
lehounce v tabatìrky hnìdý pel,
jak ptáèe letem perutì své v moøe dík za pøíbìh, jen bajce roven smìlé,
aè znak má pravdy bezúhonné v èele.
Zejména vìøím rád, e v bujném pychu
vévodil humor pøi besedì mnichù.
Kvìt veselosti bují v stínu kápí,
kdy vinná rosa lupeny mu skrápí.
Nesvìdèí dui lidské vìèný smutek,
v ní stále mraky støídají se s jasem,
a veselost jen vý se vzepne èasem
pod íní drsnou, pod ranami dutek.
Kdys nahlédl jsem v altáø z dávných vìkù
mnich poboný jej na pergamen psal a hle! kvìt mnohý barvitého vdìku
kajícných almù vere proplétal:
i mnohý rarach, z asketova tìtce
vyklouznuv drze na posvátnou blánu,
jak opíèe tam vhoup se k nohám svìtce
gotických liter zlatou na lianu
a klebnou lící hlásal v èasù pøival,
e mnich ji dávno slabé chvíle míval. 
Ne èekal jsem, e z pøíhody té divé
snu vyloupne se finta kádlivá.
Vdy spánek útvary své promìnlivé
v kroj skuteènosti èasem odívá.

Vzpomínám noci jedné, noci alné.
Mráz ovíval mne za varhany v kùru
a pod nohami zboných davy valné
se v beztvárnou mi rozplývaly chmuru,
v ní svíce oltáøní tak divnì plály
jak bludièky, kdy mlhou tanèí v dáli.
A bezvýznamnì, jako vody ruch,
pastýøské písnì umìly mi v sluch,
ty starodávné prostonìné zpìvy,
e vzela hvìzda nad betlemský lán,
e narodil se, narodil se z dìvy,
z nebeské rùe kvítko, Kristus Pán.
Jen zvykem prsty po klávesách spìly vak mylenky mé v minulosti dlely.
Dùm nízký vidím, v hojné révy zdobì.
Na prahu jeho nìná,postava,
pùl dìva vesnická, pùl mìsta robì,
drùbee davy pestré svolává.
Je popelka to, zapomnìví skrýti
za rána dárek blahopøejných víl:
klobouèek slamìný, jen plný kvítí
na stuhách hedvábných jí klesl v týl.
Vlas prostý vlnou bohatou se lije
na pruná ramena, po jemnou hruï,
dlaò bìlostná kol zrní zlaté sije
a lahodný rtík vábí: pu pu pu!
Mrak perutí se hemí v umném plese
u nohou jejích, v jasném zápraí tak nejprv jsem ji spatøil, vraceje se
z vycházky ranní, s knihou pod paí
a líbezný ten obraz prostých vdìkù

nesmae z pamìti mé ruka vìkù.
Pak vidìl jsem ji v jizbì polotmavé,
jak ve závoje lehké, bílé stíny
pøede mnou stoudnì líèko vila smavé,
na skráních majíc vínek rozmariny.
Vak posléz rozptýlil ty skoupé snìhy
prst její lakovný a zpod závoje
dvì hvìzdy májové, tak plné nìhy,
plesaly nìmì: Tvoje! Navdy tvoje!
Pak vidìl jsem ji, klonící se tie
nad stinný oblouk prosté kolíbky,
v ní uneseny do snù divné øíe
houpáním jejím, písní, polibky
dvì hlavièky lnou k sobì v rùném znoji
jak pod ochranným listem poupì dvojí.
Mé rámì k srdci blahou vine matku
a ret mùj na jejich teï hoøí rtech.
Kolíbky elest - vrkot kolovrátku praskání ohnì - dítek jemný dech bouø zimní oknem v liché øinèí zlosti ó, boský pùvab astné domácnosti!
A teï? Mým dítkám v lùka zasnìená
ukolébavku zimní vichr sténá
a enuka má v pusté jizbì leí.
Jak nevìstì jí opìt závoj støeí
bìlostnou mlhou vdìkuplné líce vak chladné prsty nezdvihnou jej více.
Kol hosana! i aleluja! pìli,
zvon kovovým se v ples ten mísil rtem,
varhany jasnì pod rukou mi znìly vak duí válo temné rekviem.

Poslední smutnì sestupuji s kùru
a potácím se snìhem k domovu tisíce svìtel hraje po azuru
i po bìlostném zemì pøíkrovu.
Má jizba plná støíbrného jasu,
e paprskù mi jeví klidný ples
list myrty kadý ve drahém tam vlasu
i svatých obrázkù tìch pestrou smìs,
je snesla soustrast na tu mrtvou vnadu,
jak suché lupení dech listopadu.
K mrtvole slièné v kolena jsem klesl
a ruku jeji chladnou ke rtùm vznesl.
Nadarmo houcí vláha na ni padla ji neokøeje lilie ta zvadlá!
Co na vìky ji spjata ledným chladem
ta miloteplá druhdy, hebká ple?
Ni jeden jetì stisk? - A ruka pádem
zaznìla temnì v alnou odpovìï.
Jen jednou, jetì jednou vzbuï se, milá,
tvùj druh tu zoufá - a ty klidnì spí vdy jsi mi vìrnou tìitelkou byla zda alostné mé prosby oslyí?!
A kdekoli tì tají duchù sídla,
té prosbì neodolá, buï kde buï:
jen jednou jetì odlo hvìzdná køídla
a vra se v tuto mramorovou hruï,
jen jednou jetì v tichém, krátkém vzdechu
otevøi pro mne oèi blankytné
a libým rtem mi eptni pro potìchu
jediné slùvko lásky soucitné!
Tak volal jsem - leè stínù jenom roje

po tváøi její v tajném hrály chvìní
a na rtech usmání, v nìm zastihlo je
andìla smrti chladné políbení.
Za rána teprv dovedli mne k loi to byl mùj tìdrý veèer, hod mùj Boí.
Míjeli dnové líným, hluchým krokem,
bez cíle, vdìku rok se støídal s rokem.
Jak báje rek, mdlým okem toue k rovu,
jsem pøikován pnìl k ití pusté skále,
vzpomínek dravci obletován stále,
ji ránu mou vdy rozdírali znovu,
mé síly chably, skrovný statek hynul,
kvìt kadý uvádal, kam krok se inul,
pomourných asketù jsem pøijal mravy,
hled lidský míjel, øeèi souzvuk jarý
a skrytì pìstoval jen bol ten dravý,
jen v srdce moje zatínal své spáry.
Pozdìji v knihách úlevu jsem hledal.
Zejména rád jsem vìdy perutí
v nesmírné svìtù prostory se zvedal,
v záøící slávu nebes klenutí,
nad tento svìt, jen ve kvítí svém hluchém
i s mravenèím kol nìho lidstva ruchem
mou hruï jen steskem plnil, nechutí.
Leè kdy jsem bádavými vìdy zraky
rej svìtù známých vymìøil a sèe
a po nejzazí bledé stálic mraky,
kam ducha lidského se vznáí let,
kam v závratných se èísel vine iku,
let myriady mìøe v okamiku,
a kdy jsem pøedstavil si sbor ten celý,

tuených svìtù spoustu vekeru,
jak nespoèetný písek zlatoskvìlý
v nesmírném velemoøi etheru,
i jiných svìtù myriady k tomu
co pouhý práek v kosmu irém dómu:
pøec bez potìchy vracel jsem se k zemi vdy v obrovském tom hmoty pantheonu
jsem darmo hledal, kde tam perutìmi
mùj andìl kývá v touném hlavy sklonu.
Ze spousty knih jsem tìké zdvíhal skránì
a radìj pod oblohu ivou spìl,
kde èasto s milosrdné nebes bánì
útìcha, jí jsem v knihách nenael,
v podobì luzné sechvìla se ke mnì
po mostì støíbroskvoucím, mléènou dráhou tu kolena jsem níil k prachu zemì
a srdce pookøálo zrakù vláhou.
Byl tìdrý opìt veèer. Z jizby pusté
mne vypudil roj temných mylenek
do spousty snìhu, metelice husté.
Jí kmitala záø jasných okének
pod bílých krovù ledovatým svahem
jak oèka dìtská, jiskøící se blahem.
Ples umìl po vsi - chvíli zaznìl náhle
pøeletem saní zvonec, dívèí smích a do hlaholu zvonù znìly táhle
radostnì zvuky rohù pastýøských.
Leè já jsem prchal z radostného ruchu
bez cíle snìhem ve kraj zatmìlý,
a hlahol zvonù zasínal mi v uchu
jak andìlských jen køídel evely,

nesoucích pokoj dobré vùle lidem;
té má se hruï tu naplnila klidem.
Zrak vlhký s tichým pozoroval snìním
hvìzdièek bílých dovádivý rej,
jen nesèíslným jemným políbením
mi rozpálený chladil oblièej.
Sníh padal hou. Vak pøál jsem si té chvíle,
by bez ustání takto padaly
na hlavu mou ty chladné hvìzdky bílé,
by pozvolna se v rubá spøádaly
a pochovaly jemnì pod závìjí
hruï sirou bez potìchy, bez nadìjí.
Vtom náhle snìhu tanec tøepetavý
lehkého stínu chmuru tajemnou
objevil zraku; jemný obrys hlavy
pak zøetelnì se mihl pøede mnou.
A jasnìji se jevil, urèitìji,
a rázem hlavinku jsem poznal - její.
Tìch kadeøí jsem poznal svìtlé vlny,
milostné tílko, lehkou chùzi víl,
klobouèek slamìný, jen kvìtù plný
na stuhách rùových se svezl v týl,
tu dívku pùvabnou, jak první jitro,
kdy ozlatilo rajských palem sbor. - Nesmírným blahem zachvìlo se nitro,
a slzou trysklo vlnìní to v zor.
V tu chvíli zapomnìl jsem, e to robì
v mou paní rozkvetlo a zvadlo v hrobì.
Ve prchlo z pamìti a v blahém zdání
jsem za dívenkou spìl, jak v dávný den,
kdy po prvé jsem stezkou chvátal za ní

a dostihnout ji váhal roztouen.
Ta stezka tehdá v olí ranním stínu
k tichému luhem vlnila se mlýnu.
A ve tak nyní. Vánice ta krutá
v zelený kolem zmìnila se luh,
v nìm nesèíslná záøí oèka lutá
a snìných motýlù se hemí ruch,
jím pìina se vine do dálky
pod lehkou nohou vábné rusálky.
Vak bìda! V mihotavém nyní chvìní
podoba nìná bledne, rozplývá se.
I spìchám blíe - sahám v roztouení
po roucha prchavého siné øase tu ke mnì obrací se ladná víla ne dívka ji - zjev paní vdìkuplný;
kol údù ztepilých jí snìné vlny
vlající závoj lehce rozestýlá
a s tváøe bledé, je se ke mnì kloní
záø oèí krásných tìivì se roní.
I roste, roste ve hvìzdné a kraje
postava vzduná, hasnouc pojednou,
jak mlha závoj tøepetavì vlaje
v oblasti iré vlnou prùhlednou ji jen ty oèi v rozplynulé tváøi
od nebes ke mnì sklánìjí se v zem teï hvìzdy dvì tam vysoko jen záøí
nad bílé støechy chudým obrysem.
Okénka svìtlého se chytám rámu,
do snìhu klesnuv pøed neznámým krovem,
jen nade mnou hrá kmitem jasných plamù
v ledových ostnù vìnci køiálovém.

Tu poznal jsem, e k cizí kamsi chatì
jsem polospánkem objat zabloudil
snìivou nocí - jiný øek by svatì,
e choti duch jej tamo pøiloudil
z úmyslù tajných, lásky puzen plamem,
pøiodìv tìla vzduného se klamem.
V okénko hledím. Jizba nízká, skrovná,
a pøec tak vábná, plná drobné zdoby,
ji ruka pilná schraòuje a rovná, mi pøipomíná zalé s chotí doby.
Nádobí èínské, loe povlak snìný,
mech v oknì kyprý, na nìm betlem nìný,
na skøíni jablek uzardìlých øada ve, jak to mívala cho moje ráda!
Strom vánoèní se hvìzdièkami kmitá
a zlatý oøech kývá s kadé snítky,
do stínu jeho milostné dvì dítky
peøestá vábí høíèka rozmanitá.
Staøenka edovlasá scvrklou dlaní
v krabice sahá tajuplnou skrý
a pøed lesklá jich oèka v usmívání
bájeènou Liliputu kouzlí øí
z nizounkých postav, obydlí a stromù, má slièná opodál se tìí tomu.
Pøec není bez chmury ten obraz jasný:
postavu paní mladé ovívá
truchlivou vinou èerný hedváb øasný
a její hled se nyní zarývá
nad loe v obraz, obestøený flórem,
v uvadlých nezabudek vínku sporém,
rty, øasy paniny se jemnì chvìjí

a slza vytryskla teï v líce její.
Jí zajisté té schází bytost milá
k vánoèní besedì - a køeslo páté,
je nyní slzíc k stolu pøistavila,
vzpomínce jistì zasvìceno svaté.
I prostøeno má vedle krásné paní
pøed idlí tou neviditelný host,
jen duchem jistì z nadzemí se sklání
v tu svatonoèní tichou spoleènost.
Pojednou vstala paní, vztáhla ruku,
hled zakotvila v okno ztrnulý,
vskoèily dítky obì v plesném hluku
a z jizby o pøekot se hrnuly.
Jásavé tatínek! se v cupot mísí
a ji ti otci na íji mnì visí.
Má slièná za nimi se kloní s práhu. Co èinit? Do teplouèké vcházím koby
a dím, kdo jsem a co té svaté doby
sem hustou vánicí mou vedlo dráhu.
I slyím navzájem, e v blízkou ves
jsem zbloudil k chudé po lékaøi vdovì.
K veèeøi zvou mì. Díky! Zvou mì novì,
bych zhrdavì jim spaní neodnes,
a na obrat jí ruka varné eny
plá s ramenou mi snímá posnìený.
Na køeslo u stolu mì nutí prázdné.
I pøisedám - ves odpor na rtu vázne.
Polévka vonná pøede mnou se kouøí,
bych poohøál se po snìhové bouøi.
A musím vyznat, po drahné e dobì
lahodná próza dobrá kuchynì

mne opìt jednou podmanila sobì.
A brzy jak ve vlastní rodinì
jsem sedìl v lidièek tìch cizích støedu
u kamen praskavých. Jak støíbro ledu,
je drobnou perlou ve vlasech mi tálo,
i srdce mé se zvolna rozehøálo.
Já o choti, o mrtvém ona mui
jsme mluvili, v hovoru svìí vínek
jsme natrhali s keøe upomínek,
tak mnohou bìlostnou i èernou rùi.
I ertù pak jsme rozzvuèeli zvonce,
na rubu achovnice hráli mlýnek,
oøechy louskali a konec konce
punè zakouøil se z útlobokých sklínek.
V má ramena se kloní s obou stran
hlavinky dítek jak dvé klasù váním.
Spí staøena. Ji èas, bych s dìkováním
opustil vdìkuplný tento stan.
K domovu kráèím. Èisto záøí nyní
hvìzdnatá obloha a øízou snìhu
na spící krajinì se klenot jíní
v bezèetných jisker jasném blýská ehu.
Vak také v dui mojí hravý jas
teï rozptyloval tìkou alù chmuru,
a kdy jsem o pùlnoèní sedìl zas
nad zboným davem za varhany v kùru,
tu zasáhl jsem jaøe do kláves,
e chrámem zvuèný rozlehl se ples
a slavnì hlásal s pastýøskými zpìvy;
e hvìzda vzela na betlemský lán,
e narodil se, narodil se z dìvy,

z nebeské rùe kvítko, Kristus Pán.
A konec víte. Za rok na sanici
od vísky nedaleké v nai ves
s rolnièek smíchem, snìnou plískanicí
jsem tìstí bývalé si domù vez.
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Vtom vojínova berle ranou silnou
dopadla na stùl, pozor budíc vech.
Leè naznaèiv tak náladu svou sdílnou,
rek jednonohý dlouho pestrý mìch
pøed sebou rovnal, plnil dýmku línì,
oèima koulel v husté brvy stínì,
ssál dýmky vonný dech, ssál volnì znova,
ne s dýmu mrakem vypustil ta slova:
Hle, jak pan uèitel nás pìknì bavil
pøíhodou zimní, prostým vìcí sbìhem,
jak na katedøe slovo k slovu ztavil
a mluvil dél, ne tehda bloudil snìhem!
Pa - nae zima! Smìné! Páni drazí,
konejte pochod, jak ná konal pluk,
Tyrolskem k jihu, dolù za Inpruk,
v italskou stranu pøes Alp snìné vazy pak teprv zvíte, co jsou zimní mrazy!
A laviny se budou kolem øítit
a ledovce vám cestou rudì svítit,
a spatøíte, jak v ustrnutí sklenném
umrzlý vodopád se skály visí
a ledu kraloup naleznete kdysi
na polévce své v kotli nad plamenem,

a ruka pøimrzne vám k puky kovu,
nad kámen komisárek ztuhne v pìsti,
a zpláèete-li touhou po domovu,
jen hrachy ledu lícem pozachøestí:
pak teprv nosy vae fialové
skuteèné zimy zvìtøí rodný stánek
a nae mrazy noèní tøíkrálové
vám promìní se v teplý jara vánek.
Vak zato dole na lombardské pláni
plamenná obloha nad smavý kraj
jak havá klenba safíru se sklání:
kam pohled sahá, zemský vidí ráj,
od stromu k stromu réva vìnec vine,
s oranù zlatem snoubí hrozny siné.
Jen jedno vzpomínku naò sladí málo:
e podívání to mne - nohu stálo.
Jak ve se pøihodilo, povím hned,
aè s pravdy pouze vdìkem, bez ozdoby.
Rád myslí zalétám v ty krásné doby,
kdy otec Radecký nás k slávì veï.
Marálek taký nezrodí se zas!
Kdy pøed bitvou tak vstoupil mezi nás
a laskavì jen zaèal: Dítky moje -
hned rty se tøásly, zrak nám silou tál,
od pluku k pluku valným mraènem voje
vzdychání, slza íøily se dál,
a naposled se kolem v jednu notu
armáda celá dala do vzlykotu.
Vak zato - huj! - kdy kynem jeho dlanì
armáda nae v plném lesku zbranì
za polnic vøesku, bubnù víøení

rozpjala køídla k vítìznému letu:
tu dychtil kadý po krvavém støetu
jak po veselém plesu hýøení.
Tu mohli umaøi ti vlatí znáti,
jak má se na váleènou basu hráti,
jen jednou vesele jsme bøinkli v strunu hned Carlo Alberto se skácel s trùnu.
estkrát sto tisíc èekalo nás Vlachùv
lombardské pláni - málo bylo strachu.
Naincù vojsko spatøilo je rádo
jak hejno laèných vlkù jehòat stádo.
Vak tøi dni plné bitva burácela,
dìl hudbou høímavou se chvìla zem,
po kopách mrtvá padala tam tìla
jak ve ní dobì klasy pod srpem.
V den tøetí poklesl té smrtnou kulí
ná plukovník, vem drahý. Na mém klínì
umíral tie, v libém révy stínì.
Chtìl jetì poslední svou napsat vùli pøinesli buben, papír, péro vraní za inkoust poslouila rudá krev:
tak sepsal závìt tøesoucí se dlaní
a naposled rtem bledým pozachvìv,
hasnoucím okem projevil mi pøání,
bych peèoval o kaftu vykonání.
k pøísaze zdvih jsem ruku. List pak v botu
jsem zatím schoval vìtí pro jistotu.
Hned nato bitvy vlna v prudkém toku
k nám pøikvapila - vechno couvlo vzad jen já jsem po jednoho druha boku
pøíboji nepøátel zlý odpor klaï.

Vùz ebøinový, s klisnou vpøedu statnou,
od nìho pán pøed bitvou prchl v dáli,
nám tuto chvíli slubu konal platnou.
v nìm s pukami jsme za ebøinou stáli
a tak se vznítil bojovný ná zápal,
e záhy øady útoèního sboru
se promìnily v mrtvol dìsnou horu,
po ní se zadní pracnì vzhùru drápal.
Nadarmo spousta velkých, malých kulí
nám kmitala se bzuèíc kolem zrakù
jak chroustù roje v létì za soumraku,
a dìla hømìla - stáli jsme jak z uly.
Jiji nám vítìzný den kynul slávou,
tu náhle kùò se boje splail vøavou
a tryskem - bìda! - unáel nás z místa,
kde vítìzství se smála èáka jistá.
Ne zkrotili jsme prokletého konì,
vùz nazad odnesl nás tisíc sáhù
a nepøátel roj, volnou spatøiv dráhu,
vpøed za námi se valil v prudkém honì.
Náhodou soudruh ke mnì shlédl stranou
a náhle vykøikl: Chval due boha!
Mnì zdá se, hochu, e ti schází noha!
Pøihlédnu. - Ïáble! - Nemluvil øeè planou.
Ta tam je noha! Levá chybí v páru,
dìlovou koulí v letu odòata.
Já necítil to v boje prudkém áru teï teprv hlodá bolest proklatá.
ïas mìj si nohu! Hùø mi srdce bije,
e v botì.na ní testament se kryje.
Tam kdesi zùstal v nepøátelském roji,

jen huèí blí, jak moøe ve pøíboji.
Pøec nohu z nìho vyloviti musím s odvánou myslí podnik slavný zkusím.
Druh udatný a vìrný k mému pøání
na záda silná mne vzal bez váhání
a takto dýmu mraènem, detìm støel,
levicí hrdlo jeho objímaje,
pravicí ocel z pochvy vynímaje,
v nejhustí zástup nepøátel jsem vjel.
Sem tam se v jejich mrak mùj pala høíil
a jako blesk se s jejich zbraní køíil,
ji nohu svoji na zemi jsem shléï
a pod padí ji bleskurychle zveï.
Vak tu - ó bìda! - druh mùj k mrtvol øadu
pode mnou klesl, objat smrti nocí,
a já tu s avlí, pøelomenou v pádu,
na trupu jeho leím bez pomoci.
Ji odevad se nad mou holou skrání
palaù smrtná blýskavice sklání.
Vak náhle v poucouvlém vrahu roji
sám - Carlo Alberto pøede mnou stojí
se tábem svým. Ná kousek zoufalý
mu dalekohled jevil zpovzdálí,
i pøicválal, by za mou chrabrost skvìlou
zpìt propustil mì k naim se ctí celou.
Tak o jedné jsem ze slavného boje pod padím nohu - k naim pøiputoval
palírem veho Albertova voje,
jen pøede mnou ves øadou salutoval.
Kaft odevzdal jsem. Ale noha moje
s vojenskou slávou byla pohrobena

na místì samém hrdinného boje.
Mramoru deskou hrdì ozdobena
mohyla tamo zlatým písmem vìstí,
jak umìl Èech tam hrdinnì si vésti.
Nech cizí hrouda nohu mou tam víe!
Vak shledám se s ní, páni, jednou svatì,
a pøehlíeti bude svìta kníe
armádu velkou v dolu Josafatì.
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Teï hostinská, v kruh zasedajíc hostí,
pustila uzdu bystré výmluvnosti:
Co, strýèku, schází vám - krom této nohy?
Hùø skonèil ití bìh vá soudruh mnohý.
Kdy zájezdní jsme mìli hospodu
na øíské silnici, tu povoz bídný,
jak snìdých Cigánù byt nepoklidný,
nám pøiklepal se kdysi ku vchodu.
Pod jeho nápravou se kolébala
svítilna vetchá s erdí strakatou,
nad polámanou obruèí se pjala
dìravá plachta s hojnou záplatou
a vpøedu budil váhavými kroky
chraptivý zvonec koník chudoboký.
U naich vrat se ztajil skøipot kol,
vak nikdo s vozu neinul se v dol.
Jen malá ruèka okraj plachty zdvihla
a pod ní, s cetkou v èele bezcennou,
bìlavá dìtská hlavinka se mihla
pod rozedranou èapkou èervenou,

jak pod lupením sprchlých rùí planých,
ve vìnci cùpkù polorozpoutaných.
Mùj posléz k vozu pøistoupil. Ó, bìda!
Ztrnulým okem hledìla mu vstøíc
ze stínu plachty nehnutá a bledá,
ediny støíbrem ovìnèená líc tak leelo tam na peøesté truhle
v hulánském pláti tìlo kmeta ztuhlé.
A slzou polil nás ten obraz bídy!
Tváø poznali jsme starce invalidy,
jen jedním létem ztrativ za moru
své syny oba, stáøí podporu,
i manelku svou, pøíbuzenstvo celé
a na jediné vnouèe nedospìlé,
umìlou rukou, zdìtintìlý kmet,
døevìných loutek urobil si sbor a podiv byl, jak pìkný mìly vzhled,
hýbaly rtoma, otáèely zor a povoz pøikoupiv za jmìní trosku,
s hezounkou vnuèkou protloukal se svìtem,
hrál Fausta s ïábly, Horiu a Glosku,
k úsmìvu starým, k vytrení dìtem.
Vak nyní Pán, jen v tomto zemském dùle
s výsosti nebes na nitkách své vùle
ná loutek chabých øídí ivoty,
ukonèil rázem jeho trampoty:
kmet ke svým loutkám cestou sklonil íji
a ití dohrál smutnou komedii.
Starcovo tìlo sloili jsme v síni
a v jizbu vzali dìcko. Leè co nyní?
Zveèera u nás tlupa sousedù

se shromádila v hluènou besedu
a pronáela za dbánkem své zdání co moudrých rad tu bylo na vybrání!
A èasto spìly hledy pøítomných
za kamna v kout - jak vì tam stála vìru
zelených kachlù, hladkých, ohromných -,
kde na lavièce podezdìné, v eru,
sukénkou pøiodìna pestrou, kusou,
hlavinku na klín pochylujíc rusou,
sirota po loutkáøi - uboáèek! sedìla schoulena jak v bouøi ptáèek.
Jen mùj si mlèky v hostí kruhu jarém
s èepièkou zahrával, jak zpùsob mìl tu èepièku jsem uila mu darem,
kdy o námluvách k naim docházel:
z modrého sametu vám byla celá,
na vrchu hvìzda z perlièek se skvìla
a zlatý tøapec splýval dopøedu tak chodil mlèky vøavou sousedù,
a náhle èepièku svých prstù zbavil
a zpùsobem svým drsným klidnì pravil:
Eh, jaké øeèi! Pohøeb vezmu na se
a pro vyle pás mùj se neukrátí.
Snad najdou kupce kùò a harampátí,
pak s nebotíkem úèet vyrovná se.
A tak se stalo. Pøivykalo robì
Liduce mojí. Podobna si v líci
ta dítka obì, zdravím jen se rdící,
jak spáøené dvì tøenì lnula k sobì.
I zdomácnìla u nás sirota,
zakrátko uschly slzy pro dìdeèka

a z toulavého pøi nìm ivota
jen dvì jí vìci nesly ze srdeèka.
Z tìch první byla klisna vyzáblá,
zmoøená tahem, stáøím ochablá;
dívenka sirá ubohé to zvíøe
kochala nìhou, nepodobnou k víøe.
K ní do stáje se kradla kadé chvíle,
pamlsky rùzné schovávala pro ni,
svou princeznou ji nazývala mile snad pøezdívka, ji loutkáø dával koni.
I byl to pohled zvlátních pùvabù,
kdy siré dìcko, vlezi do labu,
objalo ruèkou klisny hlavu sivou
a pohrávalo s chudou její høívou,
ji tisklo, hladilo a celovalo,
svá tajemství s ní eptem sdìlovalo,
a kdy kùò starý okem velkým, tmavým
pod øasou bìlavou k ní tie zøel,
jak rozumìl by slovùm jejím vavým,
a lásku láskou nìmì oplácel.
A vedle konì láskou výstøednou
v ní kotví loutky, v truhle okované
na pùdì naí zatím uschované.
Tam pøistihli jsme dìcko nejednou,
jak za truhlicí sedíc otevøenou,
spoleènost pestrou z její útroby
v sukénku stìhovalo rozestøenou,
jak hýèkalo ty nìmé podoby
na loktech svojich, jak si s nimi hrálo,
jak tìilo se z jejich skvoucích tret,
k nim rozmlouvalo, jich se vyptávalo,

pak odpovìï jim kladlo v nìmý ret
té kadé loutky pøimìøeným hlasem,
Kapárka sopránem a Fausta basem.
Tak prola zima. V kraj se díval smavý
hor slavný zástup, bílých èapek prost,
vak s jejich bokù pøivalil se dravý
se zlobným hlukem do níiny host:
potùèek tichý vzkypìl jarní vodou
a na øeku si zahrál s naí kodou.
Leè zato na dvorek mi plnou dlaní
rok tento sypal boí poehnání.
Jak fazolí se z vajec vyklobalo
kuøátek pestrých na pìt oatek
a mraènu zlatému se podobalo
kol matek bílých plémì housátek,
e pouhá vzpomínka mi radost èiní vdy nejkratí to pohled hospodyni!
I dìtem ples byl z toho nemalý.
s housátky po lukách se toulaly
a s písnìmi si v kadeø pletly vínek
z mìsíèkù lutých, bílých konvalinek.
V tu dobu chlapík divné postavy
k nám zavítal. Pod èapkou s dlouhým perem
vlas divoký se snoubil s vousù erem
a z boty palec dral se zvìdavý.
Byl pobìhlý to kolák, hanba rodu,
jen s tuláky a Cigány mìl shodu,
il jako ptactvo, kvítí v písma svatém aè polních lilií se neskvìl atem.
Kdy èasem v sousedù se octnul davu
a chmeloviny duch mu vznítil hlavu,

tu vesele mu temné oèi hrály
a v líci snìdém smál se kadý sval,
tu ití svému hluènì vzdával chvály
a astným sebe filosofem zval.
Tu v rozedraných pantalonech hledal
gro poslední a øíkal v pustém smíchu,
e za vechnu by jmìní, slávy pýchu
a vechnu svìta uèenost jej nedal;
svìt knihou nazýval a lidstvo moly,
co prý se iví z plísnì její blány,
vak liter neznají, je na ní psány nu, zkrátka: øeèi, jak je blázen volí.
Latinská slova vplítal do tìch plechù,
a èelo pokleslo na vlhký stùl:
rád býval proto vidìn v mokrém cechu
a bosým filosofem v kraji slul.
Vak nedávno mu po zemøelém strýci
dìdictví jakés malé pøipadlo.
I pøicházel k nám, vánost èirou v líci,
by koupil sobì loutek divadlo.
Mùj smál se, svolil. Litkup s hosty pili
co ertù, prýmù tehdá natropili!
Filosof bosý v koutì za kamny
hned první hostùm dával pøedstavení.
Smích otøásal tu jizbou náramný!
Co blázen tropil, není k vypravení:
ty prýmy divoké a zmìny hlasu,
rej pestrých loutek v umném poplachu nu právì, jak by tuto drobnou chasu
byl náhle poseï zástup rarachù.
Pak truhlu s loutkami na vozík snesli,

vyvedli starou klisnu ze stáje nerada kráèela od plných jeslí! a nový loutkáø vyjel do kraje.
Po chvilce Lidka sama do vrátek
vehnala zlaté mraèno housátek
a hlásala, e bìí s pláèem, køikem
silnicí druka její za vozíkem.
Mùj hned se vypravil, zlou tuchou jat,
bláhové dìcko nazpìt pøivolat.
Ji nad silnicí køídlem hnìdým, jemným
vypudil soumrak zlatou záplavu.
I spatøil na ní za povozem temným
letící v dáli drobnou postavu.
A právì tulák s chechtem konì vihl,
e daleko vùz odnes jeho cval,
sirotek a náøkem ruèky za ním zdvihl,
upadl, povstal, plaèky bìel dál.
Mùj darmo volá. Dìcko chvátá dále,
aè hrkot vozu ve tmì usíná,
klopýtá v bìhu, padá neustále
a vstává opìt, náruè rozpíná,
za vozem volá, daleko se tmícím:
Ach princezno! Mé loutky! Princezno!
alostným hlasem, srdce zrývajícím:
Ach, princezno! Má zlatá princezno!
Ji soumraku ji halí køídlo sivé.
Jen princezno! zni temnem, princezno!
volání táhlé, alné, úpìnlivé:
Ach, princezno, ach, princezno-o-o!
Mùj dal se v bìh. tve zlá ho mylenka:
vod rozpoutaných umy k nìmu vanou -

tam urván most - vùz jistì dal se stranou leè kupøedu snad letí dívenka.
Teï rázem ztichlo volání to alné jen vody pod nohou mu umí valné.
Dìs ve zraku, bled jako mrtvý v hrobì
se posléz vrátil, svolal chasu k sobì,
lucerny, bidla vzali ku pomoci
a vydali se za ním v temno noci.
A pøinesli ji. Leela v mém klínì,
stín vìèné noci majíc na víèku
a v èele vìnec lutých mìsíèkù,
je uvila si pøedtím na luèinì.
Vak smrti okamik jí blahoèinnì
zanechal úsmìv sladký na líèku;
snad myslila, kdy v hloubnou vodu divou
vnoøila prsty, e se probírá
milého konì plavou chudou høívou;
snad vidìla, kdy vod ji semkla tùnì,
jak známá truhlice se otvírá
a loutek dav se schází v jejím lùnì.
Vak nebotík mùj èasto z tìchto chvil
zasléchal v noci, sen kdy míjel øasy,
hlas dìcka volající, táhlý kvil,
jak tehdy v srdce hluboko se ryl,
a já, kdy nìkdy pozdìjími èasy
filosof s loutkami k nám zabloudil,
tìch loutek vrtìní a tøepotu
a ibøinkám jsem nemohla se smáti;
neb vdy jsem v duchu malou sirotu
v nevinnou náruè vidìla je bráti.
I teï ji vidím, úsmìv na líèku,

v kadeøi vìnec lutých mìsíèkù
a øku: Mùj boe, kolik divných bájí
i v malém dìtském srdeèku se tají.
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Pojezdný kadeø v purpurové skráni
si zlatou, podezøelou opravil
a nad mohutnou bøicha svého bání
k tichému mlýnku palce sestavil,
mouraje smavým okem v øase bílé,
rty potom otevøel. - Leè této chvíle
ctihodná krèmy paní s lepou dceøí
od stolu prchla za ochranu dveøí,
a pojezdný, tam vztáhnuv ruce obì,
v ertovné káral uprchlice zlobì:
entiny zbrklé! Dávají se v let,
jak hýkadlo by sedìlo jim v týle,
a já chtìl historku jen vyprávìt
tak nevinnou, jak poupì rùe bílé.
Èi nevinnou tak historie není
prvního dívèích ústek políbení?
Jest ovem dávno tomu. Byl jsem varný
let sedmnácti mladík lepotvárný.
Tu jednou otec - pojezdným byl taky s vánými ke mnì zahovoøil zraky:
Mùj synu, roste jako bujný chmel;
ji vìru èas, by úponky tvé zpupné
postøíhal kolkol umný pìstitel
a meze vykázal jim nepøestupné,
bys tìsnì uvázán na káznì kùl

k zdárnému cíli snaivì se pnul.
A proto v zámku po vèerejím honì
jsem zmohl mocí pøímluvného slova,
e lipovský tì vrchní blahosklonnì
do praxe pøijme. Nue, do Lipova!
I jel jsem zvolna na pryèce tam panské,
pøímluvné v kapse psaní velikánské,
z nankynu maje krásné pantalony,
s knoflíky záøivými siný frak
a kolem èela rusý, libovonný
kadeøí pálených se vlnil mrak.
Pan vrchní - tehda byl to kníe pravý mne pøijal vlídným uklonìním hlavy
a dùstojnì se za obírný stùl
v lenoky spustiv hedbáv zlatotkaný,
bych usadil se v køeslo s druhé strany,
mnì blahosklonnì rukou pokynul.
Vak zdálo se, e mdloby jakés tíe
mu pohyby a sdílný jazyk víe.
Mnul sobì èelo, uzardìné temnì,
a mnohokrát mu prudké kývnutí
malátné hlavy, náhlé zívnutí
øeè pøetrhlo, ji takto bruèel ke mnì:
Ó, hospodáøství, drahý mui mladý,
má mnohé vzácné, utìené vnady.
Vak tøeba pøi nìm pilné èinnosti horlivé - nikdy neumdléva - jicí a pøedevím se spolkù, pitek støíci,
je hubí prunost, vodí k lenosti poslední v loe - první k práci denní spát malièko - - -

Tu zvolna hlavu níil
a k podpoøe jí na stùl ruce zkøíil,
jak by se noøil v nìmé pøemýlení.
Ba v mylení byl zabrán pøehlubokém.
Já marnì èekal, hledì teskným okem,
kdy pozdvihne svou hlavu z dumy clon,
a pouèil mne haraivý tón,
jak pila kmenem vesele kdy bzuèí,
e sen ho pojal pevnì do náruèí.
Co nyní poènu? Marné zakalání
a jinak vzbuditi jej úcta brání.
Tak dlouhý èas tu sedím v rozpaku,
maèkaje bílé rukavièky sòaté
a na spícího zøím, na kvìty zlaté,
je za ním na hedvábném povlaku
lenoky modré ozdobnì se vinou,
na bílé tøapeèky, je kol ní kynou.
Tu dveømi za lenokou znenáhla
zvìdavá hlavinka se protáhla
a pérek oèí smavì blýskající
pod temnou øasou lehce vypjatou
v dívèiny nìné filigránském líci,
tìkavì bloudil tichou komnatou.
Dál, dál se klonila tváø zvìdavá,
a posléz, plna mladistvého kouzla,
lehounkým krokem do komnaty vklouzla
v obleku zdobném útlá postava.
Jak na zjev, o nìm bdícímu se sní,
jsem na ni hledìl, ana pøichvìla se
k lenoce modré, shýbla líèko k ní
a s úasem je smìným zdvihla zase,

jak nìný prst pak majíc na rtíku
na pièky tìlo lehce povypjala
v rùových trepkách zlatých palíkù
a ke mnì srnky pùvabem se brala.
Bych odpustil, mne poprosila tie.
e otec kvasil po vèerejím honu,
dnes na obìd té mnohé poil èíe.
Tak eptala mi v jemném hlavy sklonu,
s lakovné tváøe odhrnujíc vzad
volného vlasu katanovou clonu.
Pak vedle mne - jak hostitelka snad
chtíc otce nahraditi po døímotu si pøistavila køeslo bez ramotu.
I bylatì to malá koketa,
je tváøila se, jak by nohou celou
ji byla vyhoupla se do svìta
a dámou byla na ve vychytøelou,
aè sotva patnáct jsem jí hádal jar.
Vak má té mysl snaila se vecka,
bych kavalíra pøijal celý tvar.
Tak nevinné dvì due, polou dìcka,
jak pastýøský pár malý na obrázku
jsme dvornì bavili se navzájem
slov lichotných a vtipù turnajem.
Tak eptali jsme spolu mnohou zkazku
a div, jak náhle jsme se spøátelili! tak smíchem tajeným jsme evelili
a v pøitlumené mele rozpustilé
jsme tie hráli, jak dvì myky èilé.
Dívèina roztomilá k posledu
pøinesla achy v nai besedu.

Byl pravý div to øezbáøského díla:
figurky nesla ze slonové kosti
vonného døíví plocha èernobílá
a práce figur plna umìlosti.
Tak loudivì a svùdnì ke høe zval,
jak vábí k tanci vyzdobený sál.
Vak ruka má vdy bez rozmyslu hmátla
v tìch figur dav, já pramálo jsem dbal,
e královnu mi bujný koník vzal vdy jiná královna mi hlavu mátla.
Mùj zrak se toulá po hlavince její,
postavì nìné, vábném oblièeji.
Obzírám kadeø, v její hnìdé vlnì
nad skrání mìkké ustlala si lùe
zkropena rosou plná bílá rùe jak tento kvìt jí sluí èaruplnì!
Zøím ouka lem, jen rdí se pod kadeøí
jak skromná jahoda pod vìtve eøí.
Zøím s povzdechem na bílou, prunou íji,
na èela nezkalený slunný bìl,
na oèí tøpyt, je zpola øasy kryjí,
na rtù a líce èervánkový pel,
jen do ertu mne nepøestává zváti
svým jarým úsmìvem. Vak já jsem ztich
a jí té na rtu zanik epot, smích
a nevím, jak jsme pøestali pak hráti.
Ó, boe mùj, kdy srdce mladé zchvátí
sladkého pudu první zaplání,
jak v rùné mlze svìt se oku tratí
a krev se perlí vínem do skrání,
jak èarovná to hudba v uchu zvoní

a z oka slza rozkoe se roní!
Co vyváí tu èíi blaha plnou,
kdy po prvé se ke rtu skloní ret
a due v dui splývá snanou vlnou!
Ten se rtù dívèích utrený kvìt
s líbezným pelem èisté poesie,
v nìm rosa jitra lidského se tøpytí,
je králem veho pozemského kvítí
a krásnìjí té nebe sotva kryje.
Nu, pøestali jsme hráti. Ruka moje
jí na íji se octla, nevím jak,
a náhle úbchvat milostného znoje
mi tìlem zachvìl, mlhou zastøel zrak
a ret mùj hoøel v pøítím okamiku
na jejím drobném, chvìjícím se rtíku.
Ne v této blahé zapomnìní noci
nás ramot probudil. A ve hrùze
do hnìvných lící procitlému otci
jsem tupì zøel jak ve tváø Meduse.
Dívèina prchla. Na mùj kleslý znak
vak hrom svùj vychrlil ten hnìvu mrak.
Taková praxe - zvolal vrchní v zlobì by nela k duhu mnì ni mojí dceøi.
Zpìt domù putujte a v prvním keøi
hned metlu notnou uøíznìte sobì!
Tak alostivé nakonec má znìní
ta historka o prvním políbení.
Pøec v pamìti ji budím mnohokrát;
vdy jara èlovìk vzpomene si rád,
kdy po strníti hvizdne chladné vání
a listy luté s vìtví padat poènou -

Vak zbyteèného nechme rozjímání
a vy tam, umaøi, zahrajte skoènou!
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Ach, pane, - umaø zasmuilý dìl mnì ze strun, alnou rozladìných sudbou,
duch veselosti navdy uletìl.
Byl èas, kdy jarou zvonívaly hudbou,
kdy smutek dui mé byl øídký host.
Aè otce svého nepoznal jsem jméno,
aè sirotek, vesnici za bøemeno,
jak planý chmel jsem nevázanì ros;
aè osud uplétal ji dìtské skráni
ostnatý vìnec zloby, pohrdání
a jediný mne tìil vlídný zjev staøièký uèitel, jen ze soustrasti
nauèil hocha pérem, smyècem vlásti;
aè v dobì jinoské, kdy mladá krev
za bøehy káznì vykypìla havì,
nièemou mladým zval mne pohrdavì
vesnických mravokárcù svatý hnìv:
pøec veselou jen znaly housle moje
a bez závisti jasný stíhal zor
víøící plesnì pod vìncovím chvoje
dìv, hochù vyfintìných umný sbor,
a shùry na houslistu v koutku zøeli já byl jsem sobì víc ne dav ten celý.
Tu jednou ve sboru tìch dívèích lící
sokynì nové zjevila se tváø,
nad vechny zdobou, pùvabem se skvící

jak v roji hvìzd jitøenky libá záø.
Zrak blankytný se v temné øasy kmitì
k dukátùm òader klopil rozpaèitì,
rumìnce dech se po líèku jí støel,
jak na ovoci sladkém rùný pel.
Tak stála v dívek závistivých davì,
po prvé tance dajíc ostýchavì.
Vak brzy sotva taneèníkùm staèí vdy nevìsta to vísky nejbohatí!
Tu nejprve jsem ve svém ivotì
tìm hochùm závidìl, kdy ruèku malou
objali smìle dlaní neurvalou
a krouili s ní v bujném výskotì,
a po prvé jsem k houslím hlavu zpupnou
hluboko sklonil ve své nicotì
pøed nìnou vnadou, pro mne nepøístupnou.
Vak splnil se mùj nejsmìlejí sen:
kdy hledával ji zrak mùj v plesném reji,
tu nalézal, e také pohled její
zalétá ke mnì touhou naplnìn.
A netuil ten dav, e nae due
pøes hlavy jejich v tajné blaha tue
neviditelné vinou úponky;
úsmìvy, hledy, èela pøíklonky,
e jak dva druné kmeny v lesa hloubi
vdy hou a hou se lásky poutem snoubí; a jednou hudec, skøipky hodiv stranou,
uchvátil v náruè dívku milovanou
a vechna sudby pouta odhodiv,
s ní kolem zavíøil, vem na odiv;
tu vemu svìtu zjevila se jasnì,

planoucím písmem psána divukrásnì
pod její øasou, na rtu, na tváøi,
k bídnému tajná láska umaøi.
Pak poznali jsme lásky smutné trýzeò:
rodièù hnìvy, sokù nástrahy,
útrapy stálé, øídkou blaha pøízeò,
shledání tajná, vroucí pøísahy
a blí a blíe chvíle hrozná spìla,
kdy Anna s jiným zasnoubit se mìla.
V tu dobu roznesl se krajem hlas,
e chystají se mnozí k druné pouti
v dalekou Rus, a kamsi pod Kavkaz,
kde pùdou panenskou jen tøeba hnouti,
by promìnil se divopustý kraj
a sad jeden èarokrásný, zemský ráj.
Tam v slovanské prý zemi mezi braty
mù vykvésti jim nový domov zlatý.
Kdy zvìsti ty v mùj sluch se dostaly,
úmysl èelem kmit zoufalý.
A stal se skutkem. V jeden veèer tmavý
jsem chvìl se na poli u boích muk,
zrak upíral jsem ve tmu nedoèkavý
a vnímal úzkostlivì kadý zvuk.
A stín se pøichvìl - klesl v náruè moji v mou ruku sklouzla teplá ruèka malá
a drahá hlavinka v slz horkém zdroji
na prsou mojich hoøce pozatkala.
Aè pudila ji v dálku láska ke mnì,
pøec louèení jí probodalo hruï
od otce, matky, milé rodné zemì,
bez køíku v èelo, slùvka: Zdráva buï!

Pak slíbal jsem té alné rosy vdìk
jí s rùe líèka, rtíkù poupátek
a li jsme, tìsnì pøivinuti k sobì.
A znenáhla nám nebe nad hlavou
zaplálo v plné hvìzdièek svých zdobì;
jich drobné oèi záøí kmitavou
nás vyhostìnce tìiti se zdály;
e s naí láskou zùstanou nám v dáli.
Klopotný dech teï zavanul nám v sluch.
Hle! tøetí na cestu nám pøibyl druh;
pøítulný Lesoò, vìren milé paní,
v dalekou cizinu se plíil za ní.
Nedejte, páni, bych vám vyprávìl,
co na cestì té daleké jsem zøel!
Jak ve snu støídaly se, splývaly
obrazy kolem divné pestrou zmìnou;
leè k dui mé jen bledou hrály pìnou
tìch rùznobarvých zjevù pøívaly.
Ba, právì jako ze sna stíhal jsem
u davy hor, je zlatì sluncem plály
a modrým stínem tratily se v dáli,
tam koní dlouhohøívých valný snìm
na stepí pusté, s nebem splývající,
tam opìt ptactvo, nad vln safírem
bílými køídly zvolna kývající;
jak ze sna zasléchal jsem hlahol mìst,
zpìv umný moøe, lodì hlasný ruch:
byl zrak mùj otrokem dvou jasných hvìzd
a na rtu krásném ukován mùj sluch.
Pak objevil nám Kavkaz mlhy krovem
kamennou hruï, zelenì huòatou;

v zátoky krásné klínì azurovém
náruèí hor nás objal rozpjatou.
Krajané moji pod horami v blízku
na skromné øíèce, v lese okraji
se rozloili v tábor - pøítí vísku.
Vak já jsem od nich oddìlil svùj krok;
v kozácké vsi za cenu koupiv malou
dvoukolou káru, klisnu zestaralou,
jsem s Annou vystupoval v hory bok.
Pryè od lidí! V jich pohrdavém hledu
i zde jsem èetl zalou svoji bìdu.
Kdy hory vysoké jsme pøeli vaz
a kraj pak liduprázdný, krásy divé,
hlubokým slavným tichem objal nás,
kdy panenských jen lesù stromy
snivé nás vítaly svých temen evely tu rozkoí se rty mé zachvìly.
I byla slavná, úchvatná to pout!
Pøed námi spousta vrchù mnohohlavá,
les vechno døímavý a zeleò smavá,
co asnoucí mù pohled obepnout.
A kdy se noøí v lesa toho hloubi,
tu zdá se ti, e tajemný kýs div
ty stromy havým lásky dechem snoubí
Kmen kadý v roztouení, jakby iv,
ke kmenu tulí se a vzpíná, sklání
v zelených vìtví vroucím objímání.
Tak peò se ku pni vánivì tam tiskne
v lupenù hustém, stinném oblaku,
jen èasem lístek osamìlý blýskne
jak zlatý peníz v tomto soumraku.

A jak by milostné tìch stromù plesy
vìncovím vhodnì ozdobiti chtìl,
úponky malebné jim v èela vìsí
had révy divoké a planý chmel.
Pak proøídlými lesa vrcholy
s povzdechem rozkoe tvùj hled se níí
pojednou v tiché vábné údolí,
kde traviny zelený samet svíí
povléká stráò, kde stromù skupení,
øetìzy spjata rostlin povíjivých,
malebnì mísí rùzné lupení;
kvetoucí keøe, rùzných barev ivých,
rozvívajíce dech svùj ambrový
zde bøehy tvoøí, jinde ostrovy
té zelené trav libodechých tùnì ve krása jediná, opojná vùnì.
A ves ten pùvab krásný jarní sen
tu zdá se døímat od stvoøení svého,
niádným krokem lidským neruen;
jen èasem laòka z houtí døímavého
vychází v luhu kvetoucího klín
lehounkým krokem, íji táhlou níí
a ve zrcadle jasné vody shlíí
lahodným okem ztepilý svùj stín.
Teï stoupá chodec slunnou strání havou
odìnou chrastím nízkým, øídkou travou.
Píï kadá divným ivotem tu ije.
Hemení, ustot budí kadý krok:
zde bleskorychle prchající zmije
jak stuha pestrá písèinou se vije;
tu mraèno kobylek se dává v skok;

tam jetìrka co smaragdový blesk
se po kamení míhá na útìku;
s lupenu pádem onde v divném vdìku
vzácného brouka záøí zlatolesk.
Jen elva mrtvý napodobí klid:
své nohy vtáhi, pøikrèujíc hlavu,
divákùm veteèným a po únavu
jen oblý, hrubý nastavuje tít.
Ve v barev èarovných tam plane pychu:
kvìt lepotvárný nad vysokým stvolem
i motýl, jen mu klesá do kalichu,
i moucha veliká, je bzuèí kolem;
ba i ten pavouk velký, bøichatý,
odìný v samet pestrý, huòatý,
jen na ni spøádá lehké bílé nitì
pod vìtví svislou v pøeumìlé sítì.
Posléze dospìli jsme úvalu,
kde stála pustá víska horalù,
ji klade Rusùm dlouho marné vzdory,
s cizinou rodné zamìnili hory.
Teï byla spoustou kamení ta ves
a nad ní èasem kmenù mladých davy,
køoviny ostnaté, vysoké trávy,
kapradí nádherné a bujný vøes
v divokou srostly neprostupnou smìs.
Jen sekyrou jsem nael cestu do ní
a ze zøícenin pracnì upravil
útulek nám, chlév zmoøenému koni.
Pak hranici jsem z klestí sestavil
a s ubitou na cestì drobnou zvìøí
chléb èernavý nám slouil za veèeøi.

Noc první v tomto neútìném stánku
nám prola bez poklidu, beze spánku.
Kolkolem po horách, tu blí tu dál
ston akalù a vlkù hrozný, táhlý
se v ustavièné zlobì ozýval,
tu jednotlivé vytí, sbor tak náhlý;
a èasem, jak by tìsný vilo kruh
kol naí skrýe hladové to plémì,
nám blizounko jich vytí znìlo v sluch pak Anna s hrùzou tulila se ke mnì.
Vak druhý den, kdy v nové opìt kráse
dol rozkoný se zaskvìl kolem nás
v zeleném stromoví a kvìtné øase
a kosù se stránì jen zvuèel hlas,
jsme s chutí jarou do díla se dali,
potøebné shánìli, kraj ohlédali.
A kdy jsme sedìli pak zveèera
pod lipou kvetoucí a vposled kolem
hor slavný zástup, vrchol za vrcholem
odìla divná barev nádhera,
kdy halily své velkolepé tvary
v brunátné, zlaté, fialové páry
a sám ten Oten, snìný jejich král,
v pozadí hávem purpurovým vzplál,
tu v obdiv zaníceni tìmi zjevy
jsme vyznali si, e ten pustý kraj
je s láskou naí pøece jenom ráj,
a já jsem zulíbal ret svojí Evy.
Pak záhy novému jsem pøivyk ití.
Chý upravil jsem, za ní dvorek èistý,
tam na tyè fazole se poèly víti

a tabák rozklánìl své iré listy.
Za vískou pustou zdivoèilý sad
schyloval vìtve pod ovoce tíí
do houti révy, jí byl obepjat,
a studánka v nìm prýtila se svíí.
Hvozd okolní zvìø hojnou pro nás mìl
a ve pních kotlavých med lesních vèel.
Tak moh jsem íti astnì, spokojenì;
vak jedno kalilo mé due jas:
e druce mojí v ponenáhlé zmìnì
stín temný klaï se do èela i øas.
Ni kraje pùvaby, ni láska moje
nemohly zahnati tìch stínù roje,
to stálé vzpomínání strastiplodné
zalého ivota a zemì rodné
a trapné výèitky zub hlodavý,
e rodièe své v hoøi zùstavila,
e na vìky snad ji se pøipravila
o matky, otce pohled laskavý.
Napsala otci list. Co úpìnlivých
tam proseb vloila, do øádku tìch,
zkropených slzou, splynulých a køivých!
Jak èekala ve mnohých na to dnech
na kozáka, jej vodila sem cesta,
kdy nosil psaní z pøímoøského mìsta.
A pøinesl jí odvìt. Vak, ó bìda!
List upustila k zemi, na smrt bleda:
hnìvivý otec neznal dcery více
a navdy odøekl se pobìhlice!
Z té doby vùèihledì bledla, chøadla,
a ruka má ji chorou v loe kladla.

A jednou nad hasnoucí jsem se shýbal.
Byl den to hrozný. Mraèen temných pluk
do úvalu se tìce pøikolíbal
a vzbudil bouøe neslýchaný hluk.
Jak rozbíti by chtìla hromu mlatem
velebný horstva prestol kamenný,
tak burácela v kraji, dìsnì vzòatém
sterými houcích bleskù plameny.
A kdy øev bouøe mlèel na chvíli,
tu slyel jsem, jak rtové druky mojí
za odputìní k bohu kvílili,
jak vzlykali, ne smrt ji ve hrob sklátí,
e v náruè nepojme ji otec, máti.
Oslepná bleskù nesèíslných záø
i jevila jen zesinalou tváø
s bolestným okem, vytøetìným divì Dé v okno bil - pes kòuèel alostivì.
Vak bouøe minula. Jas plnil chatu,
kraj znovu skvìl se v libém slunka zlatu.
Tu konì klus, krok lidské nohy chvatný
pøed chatou zaznìl. Hle! teï do dveøí
vstupuje snìdolící kozák statný.
Z mohutných vousù, hustých kadeøí,
z huòaté burky, hnìdé, pocuchané
perlami vláha zalé bouøky kane.
List promoklý nám z torby podává.
Nemocná zdvihá skráò, vztahuje ruku,
vak má jej otvírá dlaò tøesavá,
zrak pøelétá jej v bouøném srdce tluku
a ètu ji nahlas prostièké to psaní,
je slova neváí a nemìøí,

tak nezdobné, pøec vùni boskou schrání tu sladkou, èistou douku mateøí.
I ètu, e vechno matka prominula,
té otcùv tuhý odpor poinula,
a pøijde, pøijde zlatá Anièka,
by v náruèí ji opìt pøivinula
a zlíbala ji s plesem na líèka,
e vstøíc ji letí touhy perutìmi.
Co trpìla as v divné cizí zemi!
Zrak nemocné se plní svitem, vláhou.
Vztahuje ruku zas - list kladu do ní
a dcera líbá kadou øádku drahou,
ète, líbá znovu, slzy v písmo roní,
je na hruï tiskne v blahém úsmìvu
a pod ním cítí divnou úlevu.
Pak pøála si, bych vynesl ji ven
pod jasné nebe. Ustlal jsem ji v trávì
na pláti svém. Kraj ve sváteèní slávì
kol usmíval se bouøí osvìen.
Pod kadým listem kvetoucího køoví,
na kadém stéblu husté traviny
se houpal klenot vláhy démantový ve v slzách blaha, úsmìv jediný.
Hor zástup zelená se, modrá v íru,
z nich pára vlá, jak myrhy vonný dým,
a nad nimi znak nebeského smíru
obloukem záøí pestrým, velebným v ten obraz její tichý zrak se høíil,
ne andìl smrti na vìky jej sklíil.
Já opustil vak chatu, krásný dol
a vechno, co jsem pro ni tamo stvoøil,

naè pro sebe bych potu krùpìj noøil?
Co mnì ta záøe, krása, vùnì kol,
kdy jenom pro ni vemu jsem se tìil
a ve se táe: Zdas jí nepohøeil?
Vak nyní pohání mne touha zpìt
tam na hrob její jetì pohledìt.
v nìm netkví pyná deska mramoru,
vak zato cypøi chví se zádumèivá
a zelených jak tøáseò praporù
jí bøeèan s vrku sklonìného splývá
a pod ní do kraje mé druky stín
tkaninou zdobnou bujných kapradin
dvou modrých kvìtù kalichy se dívá.
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A na to mlynáø;
Bolestnou vás ranou
zasáhl osud zlý. Vak, pøíteli,
jak jícen hrobový nad vai Annou,
i vae hruï se èasem zacelí.
Jak na tom rovì zelenými vínky
nad hrobním kvítím bøeèan povívá,
i v dui vaí smutné upomínky
nadìji nových zeleò zakývá.
Hle, tak jste vichni v nai besedu
kvìt zapletli, ten svìtlý, onen èerný;
ne kde nám vìzí lesník pronevìrný,
by zavinul v ten vìnec kposledu
peøestý kvítek umavého boru?
Aj hleïme! ibal tamo v besídce

s Lidunkou krásnou dal se do hovoru
a mní, e skryt je nai vyhlídce.
Jak líc jí rozpaluje havým okem!
Oè, hubinku e vposled uloví,
oè, e nám nebude ji pøítím rokem
nalévat dívka nektar chmelový.
Nu, zbývám já a snad vám bude vdìk,
e besedu mùj konèí pøípitek:
Nech kraj ná rodný stále tìstím dýe,
nech usmívá se kvìtù zdobou svíí,
nech plných klasù zlatem ustí v pýe
a vìtve shýbá pod ovoce tíí!
A hrozen z kadeøavé révy ktice
jak safír náunic mu visí dále,
a jeho jablko i dítek líce
rumìncem svìím zardívá se stále!
A jeho chmel kol tyèí pøevysokých,
jak pùvab jeho dívek útlobokých
kol statných jinochù, se drunì vine
a z plných èíí k veselosti kyne!
Nech jeho skalám rovna muù èela,
v nich mylenka, jak skal tìch jedle smìlá,
nech z jeho òader støíbra poklad ryzí
a paní jeho nìha nevymizí!
A z jeho brázdy stále k nebi tryská
skøivánèí jásot, slavík jeho pìje,
a lidu jeho zpìv dál teskní, výská
a básníka mu píseò prsa høeje!
Nech jako hvìzd na nebes jeho báni,
jak jiskøièek po jeho snìné pláni,
bezpoètu po nìm krásných vznìtù kyne,

vak duchù noc i mráz ho navdy mine!
Nech uhájí se pøed nepøátel zlostí
svých synù láskou, ramenem a krví!
Nech duchù naich plod, prach naich kostí
jej vnukùm naim k atvì zlaté mrví!
Tak, rodný kraji ná, buï zdráv nám stále!
K pynému kvìtu rozvíjej se dále!
Shrò v sebe vdìky, pùvaby vech zemí
a jako hvìzda skvìj se nade vemi!
Buï hrdým klenotem na klínu zemì
buï rùí èarokrásnou v její ktici,
staò korunou se slávy v její témì
a perlou nadení na jejím líci!

