Karel Hlaváèek:
POZDÌ K RÁNU

Ce sont des choses incohérents
et douces...
René Doumic
POZDÌ K RÁNU
Bylo to pozdì k ránu... el jsem pøíli unaven polibky, je
snesly se na mne po prvé v ivotì jako prudká silice jarního
detì. Mìsíc ohlaoval bledou záøí zalého zlata za øekou svùj
brzký východ a celá krajina, neurèitá, bez kontur, plující v sinavém a bázlivém svìtle, zdála se po celou noc ji od èasného veèera oèekávati prvých paprskù jeho. Bylo takové
zvlátní napnuté ticho, ruené jenom táhlými a hlubokými zvuky trompet daleké vesnické nedìlní hudby, která ji asi dohrávala... Mìsíc vyel omrzele, zarudlý: bledl a poèal se chvìt
na øece: ve zdálo se klekat k spoleèné modlitbì... A vecka
ta nedospalost, touha, jemná mdloba a závra rozlila mi v dui
takovou zvlátní, delikátní a vzácnou náladu. Bylo to tak nìco
pro nejhlubí tóny lesního rohu, pro nejhlubí tremolla sklenìných fléten, pro zádumèivé solo zdìdìné violy (a jetì ztlumené kostìnou pøíduskou)... Vlaný melisový odvar, nahoøklá vùnì feniklového oleje, tlaèeného do staré antiky, øezané
ze zeleného egyptského dioritu ensky jemnou a neznámou
aristokratickou dlaní  dlaní, postøíkanou døíve silným aroma
karmínového laku... Tøel jsem nejdelikátnìjí nuance barev,
vodil svou ruku k nejsubtilnìjím tahùm, zkouel harmonie nejhlubích mollových akordù a komponoval v nejnebezpeènìjích klíèích a pøedznamenáních, ne jsem pøikroèil
k realisaci svých visí. Chytit ve sublimné, tajemné, anemické a bázlivé v delikátní mystifikaci, v ironii a v høejivou intimi-

tu - rozlehnout v nìkolika pøíbuzných duích krátkou modlitbou maga tu vzácnou a tajemnou náladu, zakletou ve dvì slova: pozdì k ránu to jest má doména, mé raison dêtre.
SVOU VIOLU JSEM NALADIL CO MONO NEJHLOUBÌJI
Svou violu jsem naladil co mono nejhloubìji a tichý
doprovod k ní pozdì za veèera pìji.
Hráè náruivý zádumèivých, zeeøelých nálad. chci
míti divné kouzlo starých, ironických balad.
A na zdìdìnou violu svou tìm jen, tìm jen hraji,
ji k ránu v nocích nejistých do dálek naslouchají...
Mé melodie chtìjí míti smutek veho toho, co rostlo,
vykvetlo a zrálo marnì, pro nikoho.
A míti toho nadìji a neurèitou nìhu,
co vzklíèiti chce v tìké pùdì dalekého bøehu,
a míti zvuk jen nesmìlý, pøec jemný smysly mámí
jak chvìní silných drátù, utlumených sordinami,
a chtìjí dùvìrnost mít v tichu prodlouených staccat,
kdy na nejniích polohách tmou chystají se plakat...
Na violu svou zdìdìnou jen tehdy, tehdy hraji, kdy
mìsíc teprv vyjít má a tma je jetì v kraji

a vigilie pøísná padá za lesy a vodu
a krajem velké tajemství jde slavných Boích Hodù.
Mé tenké prsty po strunách vdy
nervosnì se chvìjí, kdy tichý doprovod svùj pozdì
z a veèera pìji...
Svou violu jsem naladil co mono nejhloubìji.
PODMOØSKÉ PRALESY SE ANI NEZACHVÌLY
Podmoøské pralesy se ani nezachvìly,
po cestách neschùdných jen táhlý bloudil Vzdech,
z mìst zatopených zvony slabì vodou znìly:
ve ve tmách zíralo na Zaslíbený Bøeh.
Lilie klekaly v své nezprznìné bìli,
pùlnoèní modlitbu v svých rozmoèených rtech, a èerní
delfíni, ji na návrích bdìli,
pøi ohních zmírali v svých nìmých bolestech.
A teprv pozdì k ránu, nad bøehy kdy vyel za zpìvu
zástupù, za slávy korouhví,
støíbrné pralesy jsem ze sna klekat slyel
v dalekých vodách moøe, v mysech Tajemství... A v
sadech korálù, je slabì zrùovìly,
se èerné stíny nedoèkavì tísnily a chvìly...

IMPROMPTU
V podzimní ero, mlhou prosáklé, plá mìsíce zlat
ve zkaleném skle,
a v ztlumeném tom svitu lampy staené má vecko
kontury tak do mdla zamené.
A due, zlákána svou fixní ideou (hod cudný slavit
ve svém Paláci)
vstøíc do mlh vybíhá - a s dary na rukou vak tesklivì
se zpìt vdy navrací.
V podzimní ero, slabì zamené, plá mìsíc svitem
lampy staené,
a jeho kontura tak chorobnì a mdle se obèas náhle
zachví v øeky zrcadle.
ZA NOCI BØEZNOVÉ
Kdy k ránu mìsíc padal karmínovì zarudlý za øeku,
jeho zlat kde rozputìný tak se chvìl.
a polibek Tvùj byl, aè delikátní, pøec jen mdlý...
v té noci bøeznové Tvou zahradou jsem pozdì k ránu el.
A støedem záhonù, je pøes noc rudì vzkvetly mi, já
ved Tì znavenou: jen jednoho mi bylo el:
Proè já tu nemìl tìstí býti mezi prvními,
proè nìkdo pøede mnou ji tady vedle Tebe el?
Tak pozdì bylo... Loutna zmlkla v oknì ospalá, i známý
alt, jen od veèera ji u provázel,
i za øekou to rozpustilé: trala, tralala...

i rytmus, cupot, tleskání a chøestot èerných skel.
To byla jarní slavnost naich vìrných pastýøek,
- já rozechvìn a zmaten dneska ani nevzpomnìl, e
po pìinách tanèily a podél ztichlých øek
a jemné mìly kadeøe a plavé kolem èel.
Za noci bøeznové Tvou zahradou jsem pozdì k ránu
el za potlesku a cupotu a chøestu èerných skel,
a kteøí pøede mnou tu li, tìm vem já závidìl,
i tìm, je, plavé kadeøe a modré pentle kolem èel,
tu dneska prvnì tanèily pøi kantilénách noèních cell.
IRONIE
Vím, dneska pùjde zas, a pozdì, neospalý,
a chrti, kteøí pøedbìhnou ho v nízkém osení mé mylenky je z veèera ji usínaly,
svým vytím probudí - dva chrti mdlí a zrosení
Je jisto: pùjde opìt s kytkou u fleuretu
a ponese si pro ve v kapsách vonnou arpii, bez báznì, hany, úsmìv kolem retu,
jak Bayard chodil v duel pro bìlouèkou Marii.
Aè na dneek ho sami zase vyzývali
vím, po mezích a domù pùjde v mokrém osení, dva
chrti ji se cestou po celou noc rvali, pobìhnou pøed ním,
schvácení a mdlí a zrosení.

ANEMIE
Noc jiní, lhostejná se zastavila zvolna,
smích smutný, aè tak intimní v svých retech pøec jen
smích...
A fixní idea má, k vemu blahovolná,
ji zvolna dohání pøíznaènou chùzí nesmìlých.
Jdou tmavým údolem dìdièné Anemie,
kde pøed vìky ve vybledlo a vzduch je proøídlý, kde
mìsíc morosní, jen k ránu vzchází, mdlý je,
a kudy a kdo el, byl jednou pro vdy rovnì mdlý.
Jdou mlèky... Obèas zakalají starostlivì.
a vznìtlivé pak zastaví se v mlze prùhledné,
a k Alpám, nahoøe je kleèí nehnutlivì,
nad èelo kadá pokradmu svou ruku nadzvedne
a zase jdou... el, s vìdomím, e kolem v pøítmí nic
nedokvetlo, nedozrálo jemnou závratí,
e otec vinen tím, e sebe sladí: pøijï mi,
nic vrátit nemohlo a nemùe a nevrátí.
SONET
Památce Édouarda Dubuse
Ne vous souvient-il pas dune existence exquise,
Au temps joli qui vit fleurir la Pompadour?
Quand les violons sont partis
Tvé místo v hernì Lásky prázdné zùstalo,

aè karty rozdány k høe nové dávno jsou...
tvùj abbé schvácen akutní je nervosou
a slièné markýze je dlouhou chvílí mdlo.
Dals hazardnì své nyvé srdce do karty,
(ach, pøíli, pøíli brzo tepat ustalo)
a mladá markýza, kdy výhrou zùstalo,
tvé nespustila u ze svého oka rty 
a abbé! - ironisoval svým vìèným: tral, la, lo 
mon cher, oh, tes violons sont partis...
Tvé místo v hernì Lásky prázdné zùstalo,
aè karty rozdány k høe nové dávno jsou,
tvùj joviální abbé, schvácen nervosou,
se do zívání dal i s mladou markýzou...

MÁ ITHAKA
Po celou noc záøila zvlátní bìlost jejího tìla z okna mého
Paláce Osamìlého. Dívala se, mírnì vyklonìna, k východu
pøes starý zarostlý park, kde splývaly koruny stromù v jedno
tmavì olivové, nehybné moøe. Nìkdy jenom zahrál zhluboka
v daleku lesní roh na rtech Rytíøe krátký melancholický Signál
(spíe vak aby najednou ztichl, ne aby rozvedl krátkou vìtu),
obèas tìce, kolébavì vzlétl velký noèní èínský motýl, bez
barev, bílý, a k ní do té závratné výe, zlákán nádhernou bìlí
jejích nahých rukou, které s tìmi dlouhými a krásnými prsty
byly pøíli podobné bílým øeøichovým kvìtùm (a pak) - zmátla
ho také ta jemná vùnì její pleti, vùnì po jeriských rùích a poupatech skoøicových... Nechvìla se chladem: chvìla se spíe
jakýmsi vnitøním pohnutím, kdy východ zaèal blednout zlatem rozputìných topasù a edavým støíbrem rozputìných
perel. A nejen její modøe lakmusové, leknínové oèi, i hladké
fasády lesklého, èerného mramoru, z nìho bylo prùèelí øezáno, zaèaly východnímu nebi vracet záøící fluidum zlatého svìtla...
Tie zavøela vysoká gotická køídla oken a sklesla vzruena
do blízké pohovky. Její krásná a neastná òadra se bouølivì
chvìla jako kdys jen jednou v ivotì v chvíli sebeobìtování.
luté slídové tabule oken, vybrouené v plochy ostrých rozptylek, rozmetávaly po celé komnatì zlatý svìtelný prach, zelenavì fosforeskující v záhybech èerných èalounù... Vyel
mìsíc, malý bronzový plátek, úasnì vzdálený, ostrý v obryse
jako èerstvì vyseknutý plíek ze zlaté mìdi, vyel a ulpìl jako
kapka lutého oleje na hladké, ostøe brouené ploe slídového skla, je se rychle zvenèí zarosilo jemnou rosou studeného
absintu...

A ona pak u jen zpívala svým krásným a mìkkým, staroøeckým altem jakousi zapomenutou, dávnou baladu, komponovanou v klíèích Krásné Touhy - a abych se snad vyjádøil i ménì informovanému ètenáøi co nejjednodueji: baladu Penelopinu.
BYLA ZAKOUPENA MEDICEJSKÝMI...
Byla zakoupena Medicejskými pro dìdièné museum, jako
jedna z tìch mnoha malých chloub jeitné Florencie. Postavena na cedrovou, silnì vyzlacenou litu, øezanou ve stylu francouzských motivù rané gotiky, do lonice arcivévodkynì (je
sama nad ní vydrela dumati celé hodiny místo svých obvyklých, tak vøele doporuèovaných siest), stala se nejvzácnìjí
drobnùstkou na èas... Tak zaujala ji ta malièká, sienkovì lutá majolika... Jak stala se jí jen intimní! Kladla do ní kvìty svých
zvlátì oblíbených bezlistých ispahanských rùí pronikavé
skoøicové vùnì, je pøiváeli benáttí kupci ze svých cest jako
vzácnou raritu pro svého doete jenom.
Tak stalo se, e èasto pozapomnìla arcivévodkynì na leccos (a na co nemìla), a e vzbouzela tichou nevoli vysokého, atlasovì bílého chrta, jen nepokojnì (a dnes jistì udivenì) se vztyèenými sluchy pobíhal tichými a dlouhými skoky
po komnatì, snae se jemnì ji upozorniti, e jest také ji èas
koneènì vzpomenout pøec temné loggie s roztouenou postavou v pozadí.
Byla prý jediným dílem slavného Baccia - jediná váza, je
vyla kdy z jeho rukou: zasvìcených jedinì modelování basreliefových profilù mladistvých Madon... Mìkké prsty mistra
zanechaly na ní nìco usmìvavého z tìch nebeských, jemnì
staených chøípí, nìco delikátního z tìch partií vlasù, cudnì

nad èelo vyèesaných, nìco líbezného z tìch nesnadných,
choulostivých a u nìho tak elegantnì øeených pøechodùv
od spodního rtu ke zcela vyniklé bradì a zvolna se ztrácející
íji, na ní nervosní vih mistrova palce, uneseného enskou
krásou pøece jen nedovedl si odepøíti, aby nenaznaèil zdvienou vlnu Mariina prsu.
PSEUDOJAPONERIE
Ovem e byl rovnì pietistou drobných japonerií, u jako
adorátor veho jemného a vybraného. Aè byl pøesvìdèen, e
v ádné jiné due se nezeeøí veèerní, tøtinou nasládle vonné
soumraky bambusových baøin a sluneèná odpoledne èajových zahrad s takovou dùvìrou a zladìností, jako v duích japonských malíøek, pøece si obèas zahøeil. Vnímati a reprodukovati nejtií zavanutí nálad pavuèinovými osnovami jejich duí a nepotrhati pøitom jich harmonii nemotornými svými prsty, nechati se exaltovati nìkolika tuovými skvrnami
v zlatém laku a tím delikátním zachycením nìkolika hlavních
barev, je vedle sebe lomeny, dovedou vydychovati vechnu
touhu osamìlosti vecky malé aly a nepatrné náøky dìtinsky rozevøených oèí - ano - v tom vem zmatenì hledala jeho
touha výrazu.
Cítil jakousi pøíbuznost s tìmi anemickými bytostmi, které
tak pøíli dovedly milovati tiché noci s velikými, naivními mìsíci a bílými vzlétajícími kohouty, nanáenými pozornì støíbrným lakem nad vìtvièky èaje do koptovaných pozadí v nìkolika úderech tìtce... Uívaly zvlátních svých barev, nìkolika
málo zvlátních tahù tìtce z nich kadý pøec dovedl vyjádøiti vecku subtilnost jich miniaturních snù, zachycovati ve vìtvích
roztøesená oblaka vùní a køiky nádherných ptákù, plovoucích

po noèních vodách. a je pøi tom vem labilovaly na ostøí karikatury - a on liil se od nich jedinì tím, e chtìl uívat místo
barev a kontur slov: ztavených v hermetické peci svého zjemnìlého slohu.
PØILA...
Slyelas, due má, její krok zloudaný zdola.
z pøíkopù naeho Kastelu, peèlivì uzamèeného?
Chvilkami volala do naich zavøených okenic: hola!!...
Byla tak tichá noc venku - po chodbách Kastelu mrtvo, jen srdce tak bázlivì v komnatì poslední v modlitbách
bilo jak rodinný vìzeò, kdy v podzemí otcovských hradù
vyhublým prstem svým chvilkami bojácnì
zaklepá do zdí...
Byla tak tichá noc mìsíèná venku, kdy mìla nastati
krise a mìla po prvé pøijíti ona, ji dávno Tuená,
Obávaná, pozdì;
a k ránu...
A pøila.
Neslyným, loudavým krokem v truchlivé Samaøí
nae, ode vech ivoucích dávno ji oputìné...
Slyelas due má, její krok zloudaný zdola.
z pøíkopu naeho Kastelu, peèlivì uzamèeného?
Chvilkami volala do naich zavøených okenic: hola!!...
Pøijíti musila,
má-li mnou skonèiti staleté království nae,

mnou,
v nìho se vdìdily vekeré slabostí naeho rodu
impotentního, (aè mladý mùj ivot jich nemùe vinen
být Svatokrádeí a nemùe za vecku zhýøilost uproklínaných).
Jsem pouze poslední chorobný výhonek bez vùle, pøedem ji daný,
umdlený odlesk v tmách pyného praporce, truchlivým sluncem dávno ji vybarveného, s nejvyí vìe, jen
kdysi vlál poddaným v purpurech, zlatech a modøích slávu
a vìhlas mých pøedkù...
Ti vichni ji odeli...
V noci jen bloudí po ztichlých chodbách a visutých
mostech jich pøísahy, je nikdy nevyplnili,
jich høíchy, je nebyly oslyeny.
plaché jich pohledy, vyhaslé bez zpokojení,
a klatby, v nich dosud se chvìje posvátné rozhoøèení, vznesené v extasi hymny na hlavy odbojných,
v nádherných ceremonielech církevních snìm, latinou
pøisluhujícím biskupem italsky vyslovovanou...
Matky mých zentilých ctností! Otci mých dìdièných
høíchù!
Spìte jen klidnì tie a beze svìdkù,
bez cizí soustrasti, pyní,
skonèí mnou smutná tragedie naeho rodu
a zahanbující.
- - - vecko ji jasní se znenáhla, neznámá svítání bílá.
je kdysi ztopila beztaktnì nádherné zahrady i vaich
mozkù,

vstávají, velebnì rostouce v potopu zvolna. Bìlounké, nezvìstné mlhy neproniknutelné plní mou hlavu, usláblou strachem pøedstavy zlekanì bloudí ji nezøetìzeny,
s rukama bojácnì vytrèenýma,
v zmateném epotu utíkajících slepcù,
je nechala pomocná ruka v kritické chvíli
na prostøed cesty, by sama ve strachu prchla...
A mlhou se plíí ji veliký stín a zasmuilý
tím loudavým, lhostejným krokem,
jak po cestách pøedkù mých kráèel...
Otcové høíchù mých! Matky mých ctností!
Slyíte její krok zloudaný zdola? - - Z pøíkopù Kastelu chvilkami volá
do naich zavøených okenic: hola!...
Pøíteli! Otevøte!! hola!!! - DVA HLASY
Dnes dvorce ani po klekání nezavøeli 
dva smutné dvorce na samotách propadlých 
dva hlasy se tam o cos hádaly a pøely
pøi rudých stínech pochodní za vodou vzdálených.
Byl prvý hluboký a stále chtìl své: ano,
a druhý bázlivý a stále chtìl své: ne,
a zmlkly najednou, kdy blízko bylo ráno
a mìsíc vyel na chvilku nad vody vzdálené.

Dnes dvorce ani po klekání nezavøeli 
dva smutné dvorce na samotách propadlých...
Dva hlasy se v nich dlouho mezi sebou pøely,
a hlas, jen prosil, zaúpìl a náhle ztich,
a hlas, jen chtìl své »ano« zhluboka si vzdych.
SMUTNÝ VEÈER
Památce Paula Verlaina
I já dnes, vasal nesmìlý Tvých bledých nuancí,
praporec èerný najdu v truchlivém svém Kastelu,
bych smuteèní dal znamení své vìrné Byzanci,
a vonné seno senesu ku prahùm nastelu.
A mùstky spustím visuté, je zvolna trouchniví,
ku síním biskupù, ku síním snìmù církevních,
bych staroitný erb, já pozdní dìdic marnivý,
dnes opìt opráil a vynesl ho k slávì z nich.
A smutná moje provincie zpustne jetì víc,
co mdlobou sláblo dosud nehnutì, ve klekne si,
a luna bledì zkalená, v nervose churavíc,
ve Tvoje daleké a èerné padne pralesy...

mít 

A nad mým krajem pøes pùlnoc se dlouho bude chvít
jen lesních viol smích a ironické hallali:
ve bude v nìm, po èems kdy zatouil, co chtìls kdy
i delikátní smutek tìch, ji dlouho váhali...

V USTRAENÍ
My ustraenì li tím zeeøelým územím,
je v léno své jsme kdys tak pynì pøijali,
ve chvìlo se pøed naím zjevem bázlivým,
i zvony vzdálené, je dlouho plakaly.
dal,

Tøpyt chorých hvìzd nám nad hlavami zvolna vyblea mlha padala v kraj tichý, zpozdilý 
sbor hlasù neznámých v tmách kdesi bìdoval,
sbor cizích poutníkù, ji v skalách zbloudili.
A k ránu na cestu nám svítil u jen Jiní Køí
nad mìsty mrtvými, kde ve se stmívalo,
a krajina v tmu s námi padala vdy hloub a ní,
a vecko v bojácnou náladu splývalo.
Jen v dálce kdes a nahoøe na vlaných pøílivech,
jich teplo mateøské nás jalo, Spøíznìná,
byl den, a vítr v tempu volném nad vysoký bøeh
tam mlýnù vìtrných pozvedal ramena.

Tys øekla cos jak dìtskou paralelu ivota s tou obcí
zasmuilých mlýnù vìtrných 
já k tomu dùvìrnì pøipojil glossu z Quijota,
a tmou znìl bázlivì ná ironický smích...

PRELO V NOCI...
Je pozdì ji... Kouø po støechách se plazí,
srp mìsíce jako støíbrný je plech,
vzduch prosycen je hoøkou vùní sazí,
ji pùlnoèní dé smyl se ikmých støech.
Je pozdì ji... Jen kapek pár dle domù
tak tence tøíská na luceren sklo,
je svítí lutì na skupiny stromù,
kde námìstí se plae zalesklo.
Je pozdì ji - a mìsíce srp sklivý
ji padá za høebeny mokrých støech,
jich ubíhavé v dálku perspektivy
tak mìkce krájí ztlumený tmy Vzdech.
Kdos zaeptal... Vak zde nic nepohne se,
ve souzeno tu býti lhostejné 
jen mìsíc v kanì bázlivì se tøese,
jak s vìí hodiny zní zpodìné...
ZÁHADA
Aè pozdì v noci na námìstí, ulí, dorazili 
tøi poutníci - pøec navzájem se mlèky pozdravili.
A z námìstí do úzkých ulic spìnì vybíhali,
a víc ne dneska pøijde-li, se ptát si netroufali.
A k ránu ani tázavì na sebe nepohlédli,
kdy jetì nepøiel, a nad støechami hvìzdy bledly...

A slíbive jen dáti o tom zprávu v rodných krajích,
zas rozeli se na Sever a na Západ a na Jih...
MÌL NÌHU JEJICH KROKÙ...
Mìl nìhu jejich krokù a teplo jejich tìl,
mìl karmín jejich retù a feniklový pel,
kdy teprv pozdì k ránu vál pøes mùj Archipel.
U parku za veèera je stihl v kruhu stát
a známou jakous píseò na flétny tesknì hrát 
hrály tak tie, dlouze a bílý mìly at.
Pak zøel je tancující do parku zacházet...
Aè do rána je èekal - pøec nevyly ji zpìt 
kdy mìsíc nad park vyel, kdes v dálce zaèly pìt...
Mìl nìhu jejich krokù a teplo jejich tìl,
kdy teprv pozdì k ránu vál pøes mùj Archipel,
kdy mìsíc dlouho chvìl se, ne do vln zacházel.
MODLITBA
O Boe tichý, silný, mlèelivý,
Ty, jeho tuím vady v strachu mdlém,
sly tiché modlitby mé smutek ivý,
jak tesknì lká mé due pode sklem.
O Boe tichý, mlèelivý, silný,
Ty, jeho tuím vady pustou tmou,
k mé dui smutkem tøesoucí se pøilni
a uva nekoneènou bídu mou.

O Boe silný, mlèelivý, tichý,
Ty, jeho tuím vady pøítomným
a jen jsi vidìl vecky moje høíchy:
já chvím se, chvím pøed pøísným soudem Tvým.
Sly tiché modlitby mé smutek ivý,
jak aluje Ti z èerných oèí mých 
o Boe tichý, silný, mlèelivý
a zádumèivý v nocích tajemných.
SUBTILNOST SMUTKU
Pøedmluva
Pøed pøivøenýma oèima zaeøila se v dálce setmìlá veèerní krajinka v nìkolika tazích v popøedí, s kusem zeleného zlata na západì a tichým andante rozzpívané modøe obzoru...
Vysnìný vzor subtilnosti. Vzduná halucinace, zladìná
ve tøech barvách se zbonou náladou...
Malá lodièka smutnì plove v nesmírné dálce bez vesla v zeleném zlatì...
Porcelánové víky intimního formalismu, zaloené umìlci
po nedalekých návrích, èekají na teplý vítr od havých bøehù
v chvílích inspirace, by zlehka jen zavál... Bílé praporce zaèínají
vláti... Vítr od moøe!... A porcelánové zvoneèky, rozhoupány,
opakují tý zvukový motiv loretánské litanie do mystického ticha a lodièka bez vesla pílí k pøístavním hrázím.
Sedí v ní na dnì slièný kretén (nelitujte!) vybraného a delikátního mozku, tiskna hlavu na bok lodièky, v ztrnulé póze polokleèe. pololee, beznadìjnì hledì na zhasínající zlato západu. Teplý vítr cizí inspirace èechrá mu ohnivì plavé vlasy
a on nadenì zpívá

Zpívá to jeho táhlá due, tíhlá a stonavá, bloudíc tam nìkde nahoøe po tom setøelém, do rudohnìda ji spáleném zlatì
- a ústa a sluch o tom nevìdí...
Zpívá stále tue beznadìjnou, svrchovanì naivní baladu
vzácné prùhlednosti, v její dvou slokách plochá jeho básnická hlava vyzpívala pøed lety ve chvílích zajetí vechen svùj
delikátní smutek nad ztrátou svého jediného Pøítele...
Sklon inteligenta k pavouèímu charakteru
Halucinace malého ztlumeného svìtla uprchla zmatenì
do neplodné, studené tmy, zlekána tou tie zvonìnou hranou
reality Tvary pozvolna dohasly v tichu... Uvìdomoval si zvolna...
Jevilo se to pro nìho jako záhadnì nevysvìtlitelné (neb jeho
subtilní mozek nechápal u dosahu smrti)... a pøec tak urèité
a nezvratné faktum.
Tady leí ve tmì na fialovì prùsvitavé jeho dlani - èerná skvrna s bílým køíem na zhubenìlém zadeèku - a on nad ním,
nejsa mocen zvuku ni pazvuku... Oblévá ustraenì dlouhým
pohledem svých rozíøených zornic, jaspisovì opalisujících
v eru aláøe. jeho mrtvolu mìkkou a dosud vlanou - jakou ji
cítí jeho uzounké a jemné dlanì, dresované v pavouèím pletení. Popelavou pletí jeho slièného oblièeje tøese tichý smutek.
Smutek ne èlovìka - nebo zvuky lidské øeèi dávno mu vyprchaly z hrdla - ale smutek ubohého individua, jeho tìký
a nádherný slovní aparát bývalého inteligenta se procedil
ve velice jemné sykavky pavouèí. jeho mozek se zniveloval
k dokonalému porozumìní jemným kapricím osmi pavouèích
oèí a k benevolentním gestùm nìkolika párù pavouèích noh.

Smutek z jiného ivota. jiných pøíèin. smutek krajinek intimnìji nazíraných, pøevzácný sublimát drobounkých nálad, smutek
prchající lidskému slovu, je marnì uzavírá kompromisy vech
známých metod zachytit na svých hrubì skrojených hranách
hedvábitì tøepený lesk jeho nuance...
A úpìní neznámých moøí tam zdola, odnìkud zhluboka,
ze tmy, zvoní teï tence a vytrvale na smrt Pavouka dlouhou,
celkem vak zcela lhostejnou hranu.
Nezbytný rys z jeho zpùsobu ivota
I sladké sobì vyhovìní, aè øídké pøi jeho tìlesné slabostí,
pøec nutné pøi dlouholetém aláøi, je zlehka ve fialových závratích obèas se dostavovalo, mnoho ztratilo na své bývalé
neklidnosti. Bylo to u jen úplné pochopení sama sebe, tiché
zboòování sama sebe v nedostatku jiného smyslného boha.
Byl to akt sebepochopení a cudnosti, vlaný mukátový odvar, po nìm se pøivírají víèka a tìlem tie probìhne pìt, est
blaivých záchvìvù... Ztratil vecko násilí na své bývalé lidské surovosti a zuøivosti jen ze iroka rozevøené oèi
se nezvykle chvìly a údy se tie poddávaly té øídké obìti.
Nebyl to ji onen rozlícený býk, jen vráel do osamocených
zahrad, plných èistých lilií, by tøísnil svou smrdutou slinou jich
bìl byl to spíe osiøelý infant, vampyrská povaha po svém
otci, který zemøel na venerickou nemoc a jen spoj oval tichou kreténii pohlavního ílence s jakýmsi delikátním kredem
subtilního umìleèka.
Vznik jeho utkvìlé pøedstavy
Kdy ho po prvé shlédl v aláøi, prchal sice z poèátku pøed
ním, ale brzy spøátelil se s jeho mìkkým pohledem, s jeho tichým dechem, s jeho milou pøítomností. Uzavøel s ním ochot-

ný kompromis ji pøi prvém pohledu na virtuosnì tkanou a silnou stavbu jeho pavuèiny...
Touha po vzduchu (jeho pøedstava nyní jen do iroka modrá ho nejasnì rozèilovala), to právì byla, je pøed èasem uzavøela ono takøka otrocké pøimknutí jeho due, due inteligenta, k fysiognomii pavouèí, k nizounké dui se symptomem
kreténie. Pozoroval s bedlivým interesem celé dny, týdny,
mìsíce, roky
Pavouka pøi jeho práci: ukracoval mu ji obèas naivními ironiemi, stolovými anekdotkami, voltairovskými paradoxy, ba
i vtipnými pantomimami, a pøi tom sbíral úzkostlivì skrovný
výsledek jeho kadodenní práce a zpracovával ji horlivì svými dresovanými a trpìlivými prsty...
Ta mylenka zarazila se ji zdávna s tvrdoíjností do jeho
zjemnìlého mozku, jen ztratil vekerou sílu dedukce napøísti
si z pavuèin lano tak silné: e by uneslo jeho tìlo, tak dlouhé: e by ho sneslo tam na svobodu dolù k tomu melancholickému moøi, které slyel nejasnì huèet ve tmách...
Kudy? A sta jiných otázek? Tìch pro nìho naprosto neexistovalo. Fixní idea po svobodì zúplna zhasila vecku jejich závaznost a nutnost na úèet své vítìzné tmy. ivil ho, oetøoval ho... jen aby mu mohl vykrádati potøebný materiál. A èím,
dále el za hranice monosti státi se v mylení, cítìní a chtìní
Pavoukem, tím s vìtí pietou lnul k tomu svému bizarnímu
pøátelství a tím více pocioval celou tíhu svého egoismu.
Jedna z jeho sensací o Subtilném
A nyní mu tedy zemøel ten jeho jediný soudruh, dobrovolný
trpitel a problematický spasitel... Nehybnì spoèívá se lutì
zkalenými zraky a s køeèovitì zlomenými nohami tady na jeho
fialovì prùhledné dlani.

Úpìní neznámých moøí tam zdola, zhluboka odnìkud zvoní
mu delikátní, dlouhou, celkem vak lhostejnou hranu...
A tam za tím úpìním, tam daleko na pustých bøezích pod
vìèným erem - tam je vybranost. dùvìrnost, jemnost... Zavøete jen znavená víèka svá, ztite se a slyte... Graciosnì
vinuté akordy tøí prodluovaných tónù jakýchsi neznámých
dechových nástrojù imitují subtilní pochod zapomenuté koledy... Unavený tábor mylenek øadí se opìt v dlouhé pluky...
A ji tie jdou, kupøedu naklonìny, do neznáma stoupajícím
krajem v odmìøeném tempu pastýøùv a pastýøek. Jdou
v mlhavé kraje, v zoufalství pùlroèních nocí... Jen ztlumený fantom magnetické záøe jemnì èervenými álami svítí nad lesy,
dalekými lesy a zálivy stoletého Ticha. Tenké vìe vzdálených
kostelcù smutnì se vynoøují, zatopeny periodickou potopou.
Slaví tam právì výroèní den, a zástup krásných Madon,
sestouplých se zlatých plechù pozadí, ponocuje v zámecké
kapli na poradì, je arci trvá pøíli dlouho (chtìjí ho toti uvítati zázrakem svých neposkvrnìných tìl, je chránìna byla
pøed slídivými zraky po nìkolik století tìkým, bohatým rouchem støedovìku, a co zvlátního: vdycky s únavnì stereotypními záhyby koly jednoho mistra...). Náhle umlkl trojzvuèný pochod... Kostelce zatopila opìtná potopa... porada
na kvap skonèena - a zdola tam zhluboka kdesi ze tmy zase
vytrvale huèí neznámá moøe onu hranu truchlivosti a tichého
zoufalství.
Féerie nad mrtvolou
Tedy mrtev, a zrovna teï, kdy rostly u nìho slibné nadìje
na vyplnìní jeho utkvìlé pøedstavy. A ty trapné výbuchy jeho
jednostrannì vybujelého egoismu po vzduchu a irokém, nejasném modru se nedostavovaly ani jetì...

Oplakával dosud prostì pøítele.
Nepevné a rozplizlé jeho svalstvo, je opalisovalo mandlovým leskem chirurgického preparátu z lihu èerstvì vytaeného,
potøásaly halucinace subtilního smutku, zabíhaly po tepnì v pøímoèarých, konvergentních nárazech a na konce jeho tenkých
prstù a tie bubnovaly na pruných stìnách jeho dlouhých nehtù, nehtù vycvièeného pletaèe.
Neskonalý smutek po nìèem nevyjádøeném, co vidìl stále
unikati, prochvìl mu vdy nervy, kdy zaslechl slabì zahuèeti
moøe... Smutek, kterého vy chápati nedovedete, smutek pøevzácný a diskretní, smutek vzdálených pohoøí, jich dosud nepøeel nikdo, smutek nových linií, jeho finesy nemono zachytiti v hrubých konstrukcích vaich slov a na drsném a pinavém zrcadle vaeho profánního vyjadøování...
Zpíval mu teï tím svým altovým, blahoslavenì tichým hlasem minuciosní a nádhernou pohøební féerii v nových rytmech,
zachovávajících vak loyalitu vymøelých rodù, zbonì otvíraje
chorobné bohatství svých tenkých rtù... V tée ztrnulé póze
polokleèe, pololee, na svých dlouhých a fialovì prùhledných
prstech hedvábnì lesklou a jetì vlanou jeho mrtvolu s bílým
køíem na zhubenìlém zadku...
A moøe mu huèelo tam odnìkud zdola, zhluboka, demonstrativní a nizounce váhavou, celkem vak pøece jen lhostejnou hranu.
UPÍR
Bylo to v jakési temné krajinì se zlatou skvrnou luny
kdes nahoøe za mraky,
v krajinì neznámé, bázlivé, rozplizlé, bez stínu, bez
svìtla,

kterou jsem nikdy doposud neel, kdy jsem ho
shléd...

èím

Mihl se nízko a tie nade mnou
v bledých barvách jemné a staré litografie.
Znavený jeho oblièej, slièný a bledý,
na èele se svítilnou oèí zelených pod srostlým obo-

bázlivé èerné oèi mé pro vdy atropinoval...
Nesl se tie v páru svých upíøích køídel,
kovovì èerných a sametných, napnutých
v obrovském
rámu,
je stínily celou oblohu
a pod jejich rozmachy prýskaly hvìzdy
bez vzruchu jak havý roj divokých, kovových vèel,
z osykového pralesa vichøicí vyplaených...
Poslední potomek mocných kdys rodù vévodských
neznámou letìl krajinou
v návratu od svojich vánivých bezdìèných milenek,
na úzkých sevøených retech
jich teplé budoucí mateøské mléko a òader jich krev.
Bylo to v temné jakési krajinì.
Bázlivé, se zlatou skvrnou mìsíce,
kudy jsem doposud nikdy se neplíil,
kdy jsem ho shléd...
Jeho, posledního suveréna, z mocného kdys tak rodu,
pøed ním se bázní chvìli mìané, magnáti králové,
a jejich dcerky pak tiché a stonavé

touily po nìm tajnì mìsíce dny...
Touily po jeho návtìvì za tichých nocí mìsíèných
kdy èekaly, a zakryjí jeho peruti horká jich loe,
a jejich bílým masem probìhne jeho pøítomnost
a a jeho lepkavý, drsný jazyk v bolestném pocitu
na òadrech jim zatrhá sladce chorými víèky oèí zanícených.
Démone tajemných nocí, nocí se zlatou skvrnou mìsíce,
nocí bázlivých rozplizlých,
nocí bez stínu bez svìtla,
se slabými záblesky lascivních primérných pudù
na obzoru:
Ty hrdý a bílý barbare, milenèe veho chorého, bledého, bezcitný a zase bázlivý, vzneený ílenèe,
jen iví se zbylou vitálnou silou panenských áv,
stiených dìdiènou atrofií,
symbole dekadence!
Je brloh kam pøede dnem zalézá,
nìkde snad v èerných krajinách Vévodství mého?
Nevím to 
ale zdá se mi za nocí tesklivých, podivných,
e due má dìlí se od tìla,
a najednou dostává upíøí peruti,
pod jejich rozmachy prýskají bez vzruchu hvìzdy,
a krajinou bázlivou, rozplizlou, bez stínu, bez svìtla,
se zlatou skvrnou mìsíce nahoøe kdesi za mraky,
dává se tichounce v let.
... A pozdì pak k ránu a vrací se zmámená
mystickou orgií 

ce,

a procitá ve vedním parasitu,
jen bídnì provleèe zase den v profanním hluku ulijak bylo to v prokletém vèerejku
a bude ve zhnuseném zítøku...
ROZKVETLÝ SMUTEK
Do øíe moøských pralesù
svùj èerný smutek zanesu 
a sémì jeho dìdièné
rozhodím v proudy mìsíèné.
Ve vìèný led, ve vìèný sníh,
v nárazy vìtrù polárních.
Ti do truchlících lilií
a jeho sémì zasijí,
snad v lijáku slz palèivých
tam v sopránový vzkvete smích.

RÊVERIE
Znám jetì mlèelivé roviny dalekých rozloh v zapadlých vévodstvích své due, neznámé, neohranièené a zaeøelé
od vìkù v podmraèné, veèerní ero agonie...
Nu pùjdu a sednu tam tie, zapadna v èerná stébla dávnými blesky spálené pohanky s rudými plaménky kvìtù. zapomenut vemi...

Chvilkou zazní lhostejnì tlumený chorál Bývalého odnìkud
z nesmírných dálek - chvílemi zavesluje vysoko nade mnou
nìmé hejno èerných volavek, táhnoucích v tichém poledním
vìtru k tropickým vegetacím Zaslíbených Zemí.
Svatý klid velkonoèních vigilií vystoupí nad pohoøí Minulosti
a zatopí vecky roviny i umírající nebe. Bezpeèen, e nepøijde Nepøítel v chvíli pokuení, pokojnì poloím umdlenou hlavu na bílé poduky siesty noèní... Ztracen v sebe sám sobì
i tendenènímu svìtu. marnotratný syn. jen v smrtelném høíchu promrhal vecko své jediné. vecko své drahé a vecko
své svaté. budu snít o teple otcovského objetí. o vyprchalé
vùni mateøské lásky. o snivé ukolébavce staré mé chùvy - budu snít marnì...
Snít budu o sváteèní náladì domovských krajin, odpoèívajících a zpívajících v zlatých plochách odpoledních sluncí snít o dojemném kouzlu rodinných tradic, o neskonale naivní
pastorale, mìkce zpívané v tamním náøeèí mladou pastýøkou...
Kdos klepá dùvìrnì na zamèené dvéøe komnaty  snad,
egoista, chce hodovati z bohaté hostiny mých sevøených nálad...
Ustup, vzácný Vetøelèe, zranìný banalitou dneku, vstup
a otøi na prahu svou obuv - jsi vítán! A ty, Due má, pøijmi ho
s nìmou úklonou a zmatenou rozkoí prvého polibku cudné
nevìsty, poma olejem hlavu jeho, natøi balzámem zemdlené
nohy jeho, vysu je èerným vlasem svým a uveï ho ke mnì...
K mému loi ho uveï a otevøi laskavì dokoøán vechna okna
tajemné vùni Libanonských hájù a jitøním výkøikùm mannových
køísù, neb je ji pozdì k ránu a èas mé rekonvalescence. A roz-

ehni kahanec Pøátelství, neb den ji brzy nadejde! A zahoøí
chvilku jen mléèným plamenem tiché sdílnosti i v nae hody...
A a odejde, soucitný Hosti, napojen èerným vínem mých
smuteèních nálad, abys se snad nevrátil ji - - to pùjdu zas,
psanec, v zapadlá vévodství své due, zaeøelé od vìkù podmraèným veèerem agonie, a usednu
vzruen do èerného obilí Zkonejení, zapomenut vemi, pochopen jenom jedním...
Chvilkou lhostejnì zazní ztlumený chorál Bývalého odnìkud z tajemných ji dálek - chvílemi zavesluje vysoko nade
mnou nìmé hejno èerných volavek v tichých nárazech jiního
vìtru - - - a já budu. Vetøelèe, o tobì sníti...

