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JDrahý píteli^

Kdyby id i nebyl ten otepaný výrok starého

<jroetha o politické písni tak protivným, citoval

bych jej na dkaz, že vím, jak je to málo, co

dnes poutám dedikací této knihy k Vašemu jménu.

Ale což naplat— poesii komandovat nedovedu,

kniha je tu a pipisuji Vám ji. A práv tyto verše

Vám. Píteli, umlci, vlastenci a lovku. Jeden

z tSch mi vždy porozumí — a víc tato kniha ne-

žádá.

Není psána dle programu, není v ní žádného

patriotického systému — to by však nebylo nej-

vtším jejím nedostatkem ; program a systémy ne-

jsou v naší povaze, jest to vždy specimen našich d-
kladných soused Nmc — kniha tato však nemá



též nieho positivního — a to jest zase mj osobní

rozmar, nebo nejsem pítelem positivismu v poli-

tické poesii, kde vychází vždy v didaktiku, a já.

aspo s této strany chtl knihu svou retovati, po-

nechávaje positivní závry logice a fantasii te-
náe — a tak je to celkem jen pár allarmujících

výstel od osamlé vedetty na Dunaji.

Váš

Machare

Ve Vídni, v srpnu 1892.



První dojmy.

thovavý pták nehnízdi v již-

ních krajinách — necítí se tam
domovem. Jakoby je tam píroda
Yyeýlala jen proto, aby ee jim
etala dražšími jejich hnízda na-

severu . . .

Ze Btarého pírodopisu.

-

Tak už jsem videi léto v skonu

v svém dobrovolném vyhnanství,

už podzim plný teskných ton
a šedých mlh tím mstem chví.

Vše jako u nás . . . Den tu za dnem.

se táhne zvolna ospale

a každý pijde s vlhkým chladnem

a nálady pln zoufalé.
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Zím oknem ven. A kapuc šedou

si nebe vtisklo ua líci,

a šedé mlhy rubáš pedou

po šedé smutné ulici.

A tváe, jež se chvilkou mihnou

tu a tam v okn zaveném,

a lidé, ulicí jenž tíhnou —

'

vše trpí jakým'6 tžkým snem.

Vše jako u nás U nás? . . . Kde to?

Jak podivn to zachví v ráz I

Vždy trávil jsem tam ješt léto —
v tu stranu mže být to as ! . . .

Jak léto? . . . Ne, to už je déle,

už o pár hezkých rok dív —
ba, zdá se mi tak nyní cele,

že nežil jsem tam jaktživ . . .

A všecko to, ta místa známá,

ta Praha, moji pátelé,

i hradanská ta panorama,

i západy ty zardélé,

i tony zvon za veera,

i kouzlo našich promenád,
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smích, pohledy a slova sterá,

vše, co jsem ml tam tolik rád,

vše, co jsem žil, má zima dlouhá,

mé krátké slunné podletí,

vše, vše jen pohádka je pouhá,

jež bájí se v mé pamti ! . . ,

A zas pec jasn zím kraj známý,

tu zamlženou dolinu,

v ní eku, domj, vže, chrámy

od Zižkova až k Petínu —

však divný lesk zím nad vším chvíti;

tak je to teskn zlaceno

jak všecko, co v tom našem žití

je navždy, navždy ztraceno

!

Má Praho, kolik pedtuch stídá

se denn duší sklíenou,

že už mé oko neuhlídá

tu panoramu vznešenou ! . . .

Eh, je to hloupos, íkám denn,

snad nemoc nerv v rozkvte,

a nutno zvyknout této zmn,
jak zvyk' jsem všemu na svte.
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Však co to plátno! . . . lovk splatí

le sudb svojí za vždycky
vše, nad ím se kdys vypínati

chtl hrdopyšn cynicky.

Dnes chápe dobe v zadumání
zde pod cizími oblaky

to žhavé Odyssea pání
po mráku koue z Ithaky . . .
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II.

Smutné perspektivy.

a je to ta žalostná

nemoc narvaná politickou nervo-

BÍtoa národa. —
Neznámý filosof.

Dl hmní, teskot zbraní valných

a bitevních šum prapor,

jenž ozývá se z mrak kalných

na evropejském obzoru —

tu divou bídu, jež jde svtem

a výš a výš svou týí akrá,

jež dává slzy ženám, dtem
a mužm tiskne nože v dla —

tu zoru krve, v které shasne

nemocné naše století,
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již na všech stranách v zái jasné

lze prostým okem vidti —

tu hrzu, stesky, které budí

thotný, hrozný píští as,

tu otázku, jež lidskou hrudí

chví všudy : Jak dál bude as ? —

zde mžeš slouchat kolem sebe,

zde napínat zrak v ší i výš —
zde nad tebou je modré nebe,

a z toho pranic neslyšíš.

To celé msto usmívá se

bez obav, stesk, trud zlých,

zde dobrá nálada zní v hlase

a v žertech bujných veselých.

A valík, valík! Po ulici

ti všady v ucho burácí,

jím piana zní výskající

v tom každém skvlém paláci,

jím kolovrátek pronikavý

od rána víská do šera,

jím spijí se zde pestré davy

za bálového veera.
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jím uspávají dti všady,

jej hvízdá, kdo jde chodníkem

a zpívajíce prosí tady

žebráci sladkým valíkem . . .

Oh, valík, valík! Duší všeho

je, touhou, heslem, cílem dne

a v kolébavých tonech jeho

je spito msto ohromné ! . . .

Mn je zde teskno ... V duši mojí žije,

co pinesl jsem z otiny své sem,

ton hokosti a tichá elegie,

jež dýše v dálce rodná moje zem.

Tu elegii šumí naše plán,

hvozd, msta, vísky, kíže hbitov,

podzimní nádech stále padá na né

a teskné mlhy v šedém píkrovu . . .

Však liokosti ton projede me vždycky,

když na národ té zem vzpomínám

— zde mají pro nj posmch ironický,

jenž prochvje až k duse hlubinám. —
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Náš národ! . . . Bez kormidla, cíle, vesla

se ped pístavem vrah potácí,

6 pravá i leva lapá fráse, hesla,

v nichž všechnu sílu, zápal utrácí . . .

Mn je zde teskno ... V ranní úsvit prvý

ta elegie šumí v duchu mém,
ta hokost splynula už s mojí krví —
a k tomu zní mi Víde valíkem

!

A valík ten, ten bujný život celý

m dojímá jak výsmch banální —
dnem každým zalétá sem v sluch mj bdlý
kus hoké písn, jež tam u nás zní .

Hned jako hymnus: Zdá se, nové síly

že znovu ženou národ do ruchu,

zvuk starých palcát sem slyším chvíli —
však švihá se jen mocn do vzduchu . . .

Hned jako hrana, jimiž zvoní kdesi

vždy v pravou chvíli chyte, obratn,

a národ okamžit hlavu svsí

a: Co te, co te? — ptá se malátn . . .

Zas Hossanah! zní, národ palmy stele,

Náš Spasitel zde ! — duní ze všech stran , . ,
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však v posled osel vždy bez Spasitele

vyjede v scénu z tchto slavobran . . .

Blýskavé fráse, hesla, slova, slova —
vše nic než horkos vzbouzí ve hrudi , . .

A v obzor stoupá doba hrozná, nová —
tak my v ní jdeme k svému osudí ... — —

A lovk myslí na ty plán táhlé,

na msta, vísky, hvozd linie —
a šílí skorém, že by mohl náhle

z té elegie slyšet requie . . .

J. S. Machar : Tristiiim Vindobona
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lir.

Na Kahlenbergu.

úchvatný pohled jeví se oku s véže
postavené na Kahlenbergu. Na jedné
stran zdá se tonouti v moi zelené

imposantní Víde, pes široký pruh Du-
naje Viloudí zrak po nedohledné roviné
Moravského Pole, na jehož pdé se avodlo
nkolik pamtihodných bitev — — —

Z prvodce po okol? vídeském.

Ve klínu modrých Alp jak bv byl rozepjat

koberec travnatý svží,

a msto obrovské jak žena luzných vnad

tu na nm zhýile leží;

vlas její rozpuštn hrá barvou do zelena

a k bokm mohutným splýv^á jí,

z pestrého živtku zí adra obnažena

a volným dechem se zdvihají.
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je šperky poseta, jichž zái míhavou

zít možno, kam až zrak staí,

a jednu ruku má složenu pod hlavou

a druhou v Dunaji smáí,

ped leskem blankytu své svdné mhouí oi,

jich žár se kryje v as líný stín,

a mlha prsvitná se kol ní vine, toí

jak lehký modravý musselin . . .

A já, jenž jsem tu sám jako prst vztýený,

k severu obracím zraky,

tam v dálce nasedlé tkví moje koeny
za lesy, horami, mraky.

O moje otino, je to tak divný cit,

jenž hrudí lovka chvje,

když oko hledá té pes vrch modrý štít,

a rty si zavzdychnou : kde je ? . . .

O moje otino, ne tam, kde vava denní

a bombast žurnál a fráse bez citu

tvou bytos tahají v sobecké zápolení

a jméno tvé si píšou do Štítu —

ne u nás, kde to vše se hnusí, protiví,

kde lovk v cynika vzroste,
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ne, tam jsem neslyšel ten hlas tvj tesklivý,

^'zdechy a steny tvé prosté —
zde chápu : — — — — — — — — — —

Zem má, co je ti spolené

te i v tom minulém ase

s tou sudbou ženy té zde klidné netené

v své líné, zhýilé kráse?

Ne jazyk, snahy ne. ne sláva tvá, tvé hoe.

ne úcta. ne píze laskavá —
jen cesta z Durnkrut*! až k naší Bílé Hoe,

široká cesta ta krvavá! . . .

A snad jen konopí, jež na ní v pkných dnech

rostlo a roste a kvete,

jež tré tvých Sudiek zde na svých vetenech

v rozkošný osud ti plete . . .

O moje otcino, vše, ím tvé nitro sténá,

sem v plné síle vždy zaletí.

a každý nerv, jak struna udeená

musí se ozvnou zachvti

!

*) Diimkrut (Suché krutý), ves na Moravském Poli

u Vídn, kde padl PemyBl Otakar II.
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Kdys — je to daleko, až v zemi Filistín

a v dobách starého zákona —
chovala Dálila v svém bujném svdném klínu

lví hlavu siláka Samsona.

On, obr. ped nímž tas se celý její rod,

vedl si jak hloup déko,

hladil ji, mazlil se a líbal o závod

a žvatlal, co chtla, všecko,

pak usnul s poklidem svou láskou uhýkaný
ten lev, kdys hrozný tak. vzntlivý,

pak ani necítil, že už je pivázaný

a že mu nžky jdou do hívy . , .

Jak dsné zaal rty, jak krev mu stíkla z nich,

co v nitru velo mu asi.

když procit bezmocen ve stedu vrah svých

a na zemi zel svoje vlasy 1

A když pak mstem šel, ter posmchu a lán; —
ó jak ho hokos as zžírala:

i jeho Dálila — svou krev by byl dal za ni —
šla za ním, by se mu vysmála !

A zrak mu vyloupli a jako otroka

luza ho do mlýna hnala.
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a mstem jásot znl a jako divoká

jailenka jeho se smála ! . . .

Tak, moje otino, ten píbh z bible te
provauul žhavou mou duší . .

A hledím k severu na mlžných vrch ze,

tam, kde t srdce as tuší . . .

oh. pohled pi^íserný: tam tmavá mrana visí^

z nich vstává lví hlava bez oí — —
jak otrok ostíhán, on, volný hrdý kdysi,

tam v mlýn otroí, otroí . . .

A hládnu v jih, v Alp klín : Modravý musselin

pilvábnou ženu zde kreje —
chvilkou k ní zaletí z dálky vzdech, prokletí,

ona však smje se, smje . . .

O pišel pomsty den po létech ponížení

a prosbách, modlitb tesklivé,

lvu híva narostla a poznal v rozželení

ty všecky zoufalé híchy své :

byl den to veliký, jej slepce vedli v chrám

a zády opeli k sloupu,
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a zase cílem byl všem žertm, vtipm, hrám,

a divým posmškm troup —

tu v hluku, víení on náhle potás hlavou,

mohutné sloupoví chrámu jal,

a výkik zdšení se rozleh' klenbou tmavou,

lomení ruk a noh marný cval

a rána hromová — — a trosek hora je

z té stavby veliké . . . Dálila, kneží,

Samson i cizáci v krvavé masse zde

zasuti, znieni leží . ,

ó jist musila to smrf být vábivá,

z tch jedna nejkrassí v tom zemském dolu :

když už nic jiného, než umít, nezbývá —
a mrou též upíi spolu I . . .
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IV.

Suchý žalm.

Povaha naše záhadn je stkána:

Dvé dissonanních, rušících se ton,

jež zazní z každé stránky našich djin,

z našeho šumí národního žití:

francouzská vzntlivos a ruská mlha.

Jakby si stiskli Západ kdys a Východ

svou pravici v nás ku vnému spolku,

a nechali v nás kus svých sympathií

a nechali v nás nco ze svých povah —
my lehkovzntní rychle zaplaneme

pro mnohou, teba illusorní krásu,

pro mnohé, teba vybájené dobro,

pro mnohé, práv narozené cíle

(v jichž hledání jsme praví Kolumbové),
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pro adu velikých a smlých reorm,

v nž chceme obléct' celou polokouli —
však rázem klesne odkuds ruská mlha,

a zapadáme v tupou resignaci

a nemáme než trpkou svoji dumu
a žalné stesky, elegické tváe . . .

A v mlhu tu zas padne trochu svtla

a rázem jak sta raket záí, hraje

náš celý obzor . . .

A tak balancujem

do svtla, do tmy po povaze naší . . .

A balancujem se svou syrapathií

z Východu v Západ, ze Západu v Východ

s chybami obou, ne však jejich silou . .

A to je konen to nejsmutnjší . . .
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Intermezzo.

Padlým u Sadové.
(K 3. ervenci 1891.)

Ty
bledžluté dlouhé lány,

kdys rozšlapány, podupány,

k žním novým nesou nový klas,

ty skalní zkrvavené štíty,

pás mezí, kdysi dly zrytý

te kryje mech a tráva zas,

krev, jež zde v kalužinách stála,

už dávno ruka zaorala,

a kde kdys v divém víru znl

zvuk trompet, plek, boue dl,

ev, jásot, kletby sténání,

zní díví zpv a skivaní.
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I bílých domku lomenice

už nepovdí tady více

o erných jícn z/iblesku;

stech tašky jsou zas obemšeny,

na šedých doškách roztepený

zas sedí chumá netesku;

zde živoL jde tím klidným krokem,

jak tenkrát ped tím hrozným rokem,

jen místem trochu vzpomíná

brat, táta, hlava matina,

a elo klesne v dlan níž —
však slzy dávno vyschly již . . .

Tak všecko schází, všecko mizí . . .

as se svých polí dál že sklízí

a bez oddechu vrhá ji

v t vnosti a zapomnní . . .

a zase šije bez prodlení

a zas už plody padají . . .

ach, noví mrtví . . . bolest jiná . . .

a na staré se zapomíná . . .

Však dnes je to tvr století

a den ten ožil v pamti,

a jak by bílých kostí prach

chvl, víil v našich vzpomínkách! .

27
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Bu lebka vám ta erná zem . . .

A dotlete tam tiše, jemn
pod obilím a kamením,

ó brdiuové bezejmenní.

jenž bnali jste tam v trubek hmní
na bodák hrot s nadšením

a, jak ty klasy pede žnmi,

jste padali tam asn k zemi

a ztrhaný zrak do dáli

jste kamsi marn vzpírali

a dusili snad stesk a plá
a meli — nevdouce za . . .

Bu pokoj s vámi I ... V djepise

jmen vašich nikdo nedoví se

„— tam padlo dvacet tisíc as —

"

ach, dvacet tisíc ! — Krátká vta
a v ní jsou vaše mladá léta,

nadje rzné v píští as,

sny, touhy, upomínky steré,

vše, co dá život a co bere

a právo žít a právo kvést —
v ní všecko uzaveno jest . . .

As dvacet tisíc — takto vy

jste s žitím navždy hotovi . . .
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As dvacet tisíc . . , Cifra chladná

a víc dál upomínka žádná

na povraždný mladý dav . . .

i z pamti se ztratí lidí

až smrC s tch polí, chatek sklidí

pár pamétlivých starých hlav . . .

Však ten proud vaší krve rudé

jak hrozná aureola bude

kol jistých hlav se náhle chvít,

až k soudu djin musí jít,

a bude je po vk ad
vždy odsuzovat, proklínat! —
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VI.

Hoký žalm.

— — A v obzor vstoupá doba hrozná, nová —
tak my ni jdeme k svému osudí . . .

Z básné : Smutué perepektivy.

Dvé vlasteneckých máme uniforem

a bez nich není života už skorém
;

tím nebo tím — bu modrý uebo bílý —
a jinak chodit nemáš práva chvíli.

Tvým Credem dnes je, co ti v dob ranní

tvj svatý žurnál káže pi snídaní

a švihne- li ti zítra plnou kuší

cos jiného — to neseš zítra v duši.

V tch uniformách vedeme boj tuhý,

ovšem, že spolu: padnout musí druhý,
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prach zem jíst — jak íkávají Rusí,

a zbraní lepou — každý uznal musí

my velkolepý boj ten bojujeme:

my plným hrdlem sebe „zrádcujeme"

vzájemné, stále. A na též se vzdávat

tch pkných zbraní ? Jiné vyhledávat ?

My z djin pár jen ádných zrádc znali

:

Efialt, Milota ... a ti jen proti králi

se prohešili . . . My však mužem, pane,

sta. statisíce vn znamenané

národa zradou v provinilé šíji

dodávat stále v tuto galerii —
a dodáme je ! Jaké to jen štstí.

že lze nám bylo slovo vynalézti.

jež neznali ti prostí naši dédi,

jež potomci však v plné sláv zddí,

to: zrádcovati! asoslovo pkné,

když s drazem se nkomu v líc ekne

!

Nuž, íkejme je

!

Naši bílí práv
se záí vynálezce na své hlav

dnes zahímali : Samo, král náš prvý,

jenž obhájil vlas vrných svojich krví,

byl — jak krok jeho každý do dnes svdí,
muž našich zásad, ideí a eí —
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dnes nes' by naši uniformu s chloubou —
a n:nž, jenž tak byl vrahm našim zhoubou,

že jeho zjev jak svatém ve plameni

se nes' a nese pes vše pokolení,

jenž byl by mužem našich uniforem,

nám nemá býti v každém hnutí vzorem?

Jen zrádce vlasti mže nectít Sama,

jen zrádce vlasti mže nejít s náma !
—

Však chyba lávky! S prvním svitem jitra

vc celou žurnál modrých lapí zchytra:

Jak Samo bílým ? Hoho, páni bílí

se v tuposti své zase jednou mýlí!

Jak Samo bílým? Ten muž síly, inu
je zvedán za štít od chabosti syn?
Hle, strana zrádc! To jí nedostaí,

že živý národ do poroby vláí,

ta s drzým elem, nestydatou šíjí

falšuje naši velkou historii

!

Jak Samo vaším ? Který honil vrahy

s krvavou hlavou pes ty eské prahy —
ten že je vaším ? Vždy vy, plém slepé,

jste v bratrství šli s nimi velkolepé

!

Vy nezkalíte však zrak lidem bodrým,

náš lid ví, že náš Samo byl jen modrým
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a klne zrádcm I
—

Zítra bílí v adu
zas vstoupí, spustí novou kanonadu . . .

Pozejtrí modí — zrádci tam i tady . .

A svolají se schze dohromady.

mluví se dlouho — pak jak salvy rádné

pár resolucí ostiýeh ve spor padne —
až Samo zvsední . . . rychle vynajdcu si

zas jiného cos: ml- li Prokop vousy,

co by se bylo asi všecko stalo,

kdyby nám štstí bylo lépe pikalo

na Bílé Hoe — co se jisté stann

na pude krví pedk zalívané

po volb v Lhot, pi ní zvítzí-li . . .

ti zrádci modí, i ti zrádci bílí . . .

Až náhle jedni zahmí: Sváru dosti I
—

a spustí' velký traktát o svornosti,

o nicotném a bratrobijském boji —
a zrádci jsou zas, kdož proti nim stojí . . .

Vznesené, smšné, hluboké a mlké
tak všecko péle-méle v kavalkád velké

J. S. Machar: Tristium Vindobona 3
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se žene u nás každým tím dnom žití —
však zrádc pi všem jak krup v krupobití

Tof úkol velký, který hráme tady . . .

A jazyk rodný, který ze hromady

zícenin, ssutin pedk ruka dbalá

vyrvala pracn a nám zachovala,

ray (— pidavše v nj sloveso to pkné,

jež se jak pozdrav denn u nás ekne —

)

odkazem' synm — jinak ovšem celý,

že probit jej jen osud nedal bdlý —
pak píklad zlý a dlužných in adu
a novou, hokou Don-Quijotiadu . . .
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VII.

Situace.

Nevme nikomu na svt fiírém,

nemáme jednoho pítele taml

Svat. ech.

Pár Muhamedii našich elo chýlí

k východu s okem zbožné dvry,
na vejcích prý už sedí orel bílý,

z nichž vzejde píští plné nádhery —

Pár prorok zas k Západu pne ruce

a skálopevnou tímá nadji,

že z kolébky jen Velké Revoluce

zas erstvé proudy vzduchu zavjí —

Pár augur pak ani slova nedí,

zí v právo, v levo, dol, nahoru —
3*
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O jakéms zázraku prý jist vdí,

jeLŽ zemkoule zmní prostoru —

A zatím Slovanstva je orel bílý

neplodný, diskreditovaný pták —
je teba, bychom se jen piblížili —
on paátem nám pkn vytne zrak.

A zatím nadje ten plný Západ

vzduch vlastní sob sotva vyistí,

v kolébce Revoluce slova chápat

se zacli velkohTibí frásisti.

A zatím zázraky už vyšly z mody

a šarlatán jsou te emeslem —
a dál a dál as letem prudké vody

v bezednou vnos vlee starou zem

A zatím provaz zdrhuje nám šíji,

krev kape z našich otevených žil —
a každý prorok v extasi se svíjí

a každý zdraví ten svj píští cíl . .
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Vlil.

— — i byl veiien k hranici. Byli
sice T zástupu muo/.í, k'eí mínili, že
ten lovék má pedce jenom pravdu —
však pí;(lncováni fanatickými mnichy,
chápali se kamení a volali jako všickni
druzí: Kacíi, kacíi!

Z déjin španlské inkvisice.

Ty
staré pergameny,

J3Ž ožraly kdes myši.

a písahy

ty nedodržené —
6 tikrát bda ti,

ty bdný národe,

nemáš-li dvod vyšší

pro svoje }iostuláty

!
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ó tikrát bda ti,

nessají-li ta práva

tvé dti

už z prs matek svých,

a nebije-li jimi

krev žhavá

v jich žilách

a nechví-li jimi

jich každý dech

a nezní-li jimi

už ten ton každého slova

a nedýše-li jimi

vždy znova a znova

v jich pole, nivy,

ta práce v erných hrudách

a pot ten zoufanlivý!

O tikrát bda ti,

když nenajdeš jich

už v závodech duch,

kde pevným krokem svým

jdeš s nimi v soutži,

a potlesk, jejž slyšíš tam

a jenž platí tob,

si necháš znít k uchu

co sportsman ješitný

!
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Jsi tady

a žiješ,

chceš volný jít k pedu

tím právem, že zde jsi,

že žiješ a že chceš —
nuž na ty pergameny dd —
jsou svtéjší tvých pirozených práv?

Ta práva z djin . . .

to dvod malý . . .

Ta vyžadují svaly —
a máš-li svaly —
na teba práv ?

Jen jeden, jen jeden

dvod v nich najdem':

Kde že je vzali

otcové naši,

kde poddili ?

Však odpov tu snésti

nemáme síly

a proto se radj netážeme

Z té minulosti

mdlá chabosf na nás padá . . .
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Oh, byla velkou našich pedk ada
však žel, to nejsme my.

V své nicotnosti

my chcem' se spodobovat

s eudaly ku posledku:

ti mní, že ddí ducha

vždy s praedikátem pedk

;

my nemajíce síly

i odvahy stát na vlastní své basi,

my bychom rádi lehce poddili

s žlutými pergameny

to, ím kdys otcové ti naši byli.

A kdyby pec i cikáni,

tch pári rod hndý,

co moderní národ

žít zaali náhle.

jim piznat se musí

též naposledy

to právo žití —
a to by nemohlo pec býti

svtjší, vyšší,

než naše dnešní

!

Však na ta práce?

My máme krátce
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sve pergameny . . .

Radji hmíti

ve prázdných slovech

a snášeti

ciziny despekt

a sami doma

skepticky hledti

na ty své pergameny . . .

as nad námi vykne
jednou své: byli —
však nežili jsme darmo

:

my uhájili

a zanechali

potomkm bohdá ilejším

ty žluté staré pergameny!
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IX.

Bolestná epištola.

Nelitujte tch, kteí trpí a bojují,
nepejte jim vítzství a klidu! Boj a
utrpí ní jsou solí života, vítzství jest

pknou cestou ke klidu, jenž jest jen
služnjší formou hnití . . .

Z netiténé knihy nezuámého filosofa.

JSOU u nás vštci, kteí prorokují,

že pijde jakás doba vykoupení,

po bouích, mrazech že zas svitne slunce,

nad naší zemí vzplane duha míru

a že to u nás bude oplývati

mlékem a medem , . .

Kod za rodem zmírá
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a proroctví to dál a dál se ddí,

a chvíle jsou, kdy chví se nám nerv každý

jak židm kdysi v touze Messiaše . . .

Nadje plané, snní pohádkové ! . . .

a bda nám, ta svitne-li nám doba! . . .

O život bojem národa je život.

Dva listy máme z naší historie,

kde nemusí se krev nám v líce hnáti

bu studem nebo vztekem, nebo hoem,

dva listy, pi nichž lovk steskem vzdychne --

a to jsme se tak rvali s celým svtem
o volný vzduch a o to, což je naše —
a tak se rvali hezky, že z té slávy

jak medvd v mrazu z pehojného tuku

chcem' do dnes v naší mizérii týti —
než sláva ta je dávno projedena,

a medvd chuas je už kost a kže.

Však máme nadj ! Naši vštci z tribun

a tábor a schzí nevázan

a jiní zase ódami a hymnem
nám vázanou ji eí vroubovali

a štp se ujal . . .

Celou šírou vlastí



44 .T S. MACHAU

ve srdcích stkví se zelená jen barva . . .

A každý vštec jako chytrý cikán,

jenž pedpoví, co píjemno je sluchu,

má v dlani lesklý peníz popularity

a spokojen je — a dál národ eká . . .

Na šedé skále v dub vlhkém stínu

ní drobnoUstá nízká kapradina,

vždy zelená je — však vždy beze kvtu —
nuž, kdo z nás ješt ví pohádce té,

že kapradina vyžene kvt zlatý

v njaké píští svatojanské noci ? — —

O kdyby dnes to celé lidstvo zašlo

a zbyli jen dva lidé na dvou pólech

s tou lidskou krví ve svých arteriích —
jak vystelené šípy budou lett

na jedno místo, kde se v sebe vrhnou

a soku sok chtít bude otevíti

tu tepnu a krev nechat vyvít rudou. —
A kdyby dnes to celé lidstvo zašlo

a na každiké zbyl tu polokouli

jen jeden národ — zdvihnou se jak mraky

a niícími blesky svými, hromy

bít budou v sebe do sledního dechu.
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by žil, kdo zbude . . . Strašlivý to zákon

té vné pírody . . . Kdo bojuje, jen žije.

A my si v píští boui plné asy
mlíme ducha nadjí jen planou

a kupujeme pknou nervositu

nevyplnitelnými illusemi.

O velká moci. kterou zovou Bohem,

i osudem, i povnými ády,

ped klidem chra nás rukou milosrdnou,

ped zlatým kvtem svatojanské noci

By klid ten lesk ml doby Periklovy

a by ml slávu svtovládce íma.
když Oktavian zavrtil templm Jana,

chra ped ním nás — to poátek je konce ^

tam v perspektiv plá je Chejronojská,

les Teutoburský, hordy ze severu . . .

Nech lít v krev naši divý vztek a hokos,

jež sílí ji a jež i napne svaly,

nech nás jít stále ústrky a bouí,

nech nám ten obzor vn zatažený —
jen žádný klid. A dej nám trochu prozít,

že eká nás jen vistrk a jen boue,

zkalený obzor, boj do nedohledna,
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ne pvo slávu boj, boj o trochu vzduchu

a troeliu svtla, co tak potebujem

nejnutnj' k žití, déj nám vše to védt —
snad zatnem' zubv v hokém odhodlání,

snad s tžkým srdcem tiše dáme s bohem

tm bajkám, v nichž jsme tolik rádi snili,

snad trochu trpkým hude ten náš život —
však budem žít!
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X.

V parlament.

— — pamatuji, kterak tatík tenkrát z msta piSel,
je mi, jak bych dnes ten jeho radostoý hlas slyšel .

„Juchej, matko, pomodli se, poskote si, kluci,

budeme si vládnout 8<mi, máme konstituci I
—

Kéž bych moh' tak jenom ddka vyhrabat dnes z hrobu -

Aspo, kluci, uvidíte vy tu lepší dobu! . . .
."

Zaslzel a smál se pi tom, apkou k stropu mával,
písného jsem v tomhle taku ani nepoznával

Transkripce jedné strany ze staré
naivní rodinné kroniky.

Poslanecká snmovna. Temnéhndé lavice zejí prázdnotou.

Nkolik poslanc popochází kolem nich. Tvoí se malé

skupiny kol ministr. Snmovní sluhové v livrejích plouží

se sem a tam.

Jeden mladSÍ poslanec stoupá k pcdsednickému stolu a

disputuje po tichu s pedsedou.

Pedseda.
— Necht toho. Je to marné. A pak e ta jist

vzbudila by rozhoení na nejvyšším míst.
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Poslanec.

Excellenci, na tu vc však nutno poukázat,

je to moment, kde se pravd nesmí ústa vázat.

Pedseda.

Jak jste naivní, píteli mj. Tak co chcete s kikem ?

„Vázat ústa" — jste jak poet. To jste politikem ?

pokazíte stran naší jenom reputaci —
vrhnte se radj moude na reelní práci.

jest jí tolik, že se neví. kam se díve vrtnout —
Poslanec.

Svatá pravda, Excellenci. Tož m rate škrtnout.

Ministr k vdci jedné vt&í strany.

Ujednáno. Klub váš tedy bude pro položku —
ale se své strany, myslím, sleyíte mi trošku.

Tedy presidenta soudu a dva dvorní rady —
za to koupil bych i ábla s erty dohromady.

Vdce jedné vtší strany.

Excellenci, není možno. Nelze povoliti,

jinak se nám doma stecha nade hlavou sítí,

lid je všudy nespokojen, položka ta bude

jako olej pršet zhoubn v nhlí žhav rudé.

Je zde teba ním stišit žár ten sálající —
pidejte jen ministra nám, jak to v proposici.
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Ministr.

Chudák národ! Jak pak dlouho bude trápen hlady?

Tedy; president, ministr a dva dvorní rady.

(Podají 8i ruce)

Vdce jiné vétéí strany k nkolika evým elným
poBlancm.

Tedy v zájmu monarchie, páni kollegové,

odevzdáme hlasy svoje pro položky nové —
Jeden z poslanc.

Ale volistvo v tom bude vidt ertovinku . . .

Vdce.
Bože, k emu mha je vlí, nechápavý synku?

Žurnály to naše zítra chytnou hezky zkrátka

a nechutnou paštiku tu vloží do pozlátka.

Co jsme chtli, to šlo hezky k ministrov uchu,

mžeme být spokojeni — naše vc je v suchu.

Jiný poslanec.

A což ti tam ?

(Ukáže nenápadn na vdce strany, který prve jednal

8 roinistrem.)

Vdce.
Jako vždycky. Trochu vzdorovali,

konen se — a dost levn — pece jenom vzdab'.

J, S. Machar: Triatium Vindobona.
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Jeden z ministr k dmhému.

Jakž, mj drahý, jak vc stojí?

Druhý ministr.

Mnžeui litkup píti.

Dva už máme, musil jsein jim bezkv zaplatiti.

Tetí nechce. Nedivím se. Kavalír to starý,

problesknou v nm ješt chvilkou romantické žáry

tašim. že on s úctou hledí k Aristida vnci —
musí pro mobile verbum asi k audienci.

Pak je všechno urovnáno — a vc naše zdravá.

První ministr.

Tož je dráha hezky hladkou — bohm dík a sláva

!

eník opposiní mluví, pt jeho pátel kolem

poslouchá.

Nuž, co chceme? které stesky srdce naše rozdírajíí*

Oh. ty prázdné lavice zde z pamti je snad už

znají I

Dejte nám, co odkázáno je nám navždy djinami,

co nám svat pislíbeno královskými písahami —
naše právo I

Pt jeho pátel tleská.

Jeden poslanec na druhém konci 8aémo7Dy

.

Vidl jste ten nový ballet ? Roztomilé.

Celý sbor ve vzduchu takka tanci pkné hallabile.
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ržový gáz jako mlha zdá se nésti po jevišti

A jen steré stihlé nožky — ve tricotu — se v ní

blýští —
roztomilé jak vám pravím —

Druhý poslanec ukáže na oposiního eníka.

Co to ten tam mluví asi V

První poslanec uiní odmítavý ppeunk.

Eh. to víte, známe už tch povedených pták
hlasy,

poád hudou jednu píse — že už je to neomrzí —
ale na to ballabile zajdete si hezky brzy.

eník opposiní pokrauje.

Jak vy snad se usmjete: „Zas ty staré pergameny,

to je dvod nemoderní, také trochu bezecenný —

"

Vsak, pánové, tento dvod zdál by se vám býti

v kvtu.

kdyby jej tak akcentovat mohlo pár set bajonett —
Pt jeho pátel tleská.

Jeden poslanec na druhém koui gnémovny.

Hoj, tam padl, tuším, vtip!

Jiný poslanec.

Tak? Pravda, ti tam bouí dlouze.

Ješt jiný poslanec.

Pojme slyšet. O vtip dobrý je v té síni vru nouze.

4*
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Prvý poslanec.

Sláva vtipu! Béz nich by zde mnsil lovk nudow

zšílet

!

Jiný poslanec.

Oh, nebožtík * *
;j; uml jimi hezky stílet!

Postaví 86 kolem opposiního eníka.

eník opposiní pokrauje.

Však se stelte : Dnes zde stojí mírní, tiší

prosebníci^

a vy odpovídáte jim posmšnou a chladnou lící —
dejte pozor — musíme li promluviti jiné tony,

krev vám ztuhne mrazem v žilách — a vy znáte

zvuky ony,

hmí vám z naší historie — tam ji naši otci pli,

nemyslete, že my, syni, jsme tu notu zapomnli —
Pdt jeho pátel tleská.

Pedseda snntiovny.

Žádám, by pan eník se už vrátil odkuds

z nedohledna,

položka, k níž mluví, jen o stavb místní dráhy

jedná.

Jeden z poslanc, ktefí piiii poslouchat vtipy.

Mýlil jsem se ; co tu praví, to už po pamti hude,

a už vidím, že v tom sotva jedno zrnko vtipu bude.

(Odchází )
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Jiný poslanec.

Bože milý, je to smšné, jak ti lidé vytrvale

tak 8€ ženou po tom divném fabulosním ideále I

(Odchází )

Jeden z pátel opposiního eníka.
To je jedno. Rachejtlí jen prskne re ta v tomto

domu,

ale u voli bude hmít to jako rána hromu.

eník opposiní

promluTÍ o položce, stavb místní dr&hy. as temi vétami

a koní. Pét jeho pátel mu gratuluje.

SlaboTé snémovnf. kteí si po celou dobu cosi živé vy-

pravovali, umlkli a zívají. Tžko jim as nalézt nrC k no-
vému hovoru . . .
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XI.

Korun svatováclavské.

eský lid byl naivní dobrotisko. Ne-
mohl pochopiti, jak možno ^.iti bez ko-
ranovaného krále. I nabízeli kortmn
eskou králi polskému — odmítl, potom
po dvakráte knížeti litevskérau — od-
mítl — i byl z toho aármutek po ce-
lých echách

Z djepisu zem eeké.

Blíž
mrtvých král, kteí vždy jen v pýše

a úct nosili t na skráni,

ty, symbole náš, odpoíváš tiše

ve zamíženém temném ústraní.

Je dobe tak . . . Ti králové jsou prachem^

a co z nich žije, jest jen pohádkou —
nuž zsta ty i s povybledlým nachem,

kameny, zlatem na n památkou.
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Je dobe tak . . . Ty v zamížené schrán,

a je a kryje kámen zvtralý —
na nutili t jenom na ís' skrán,

jež o té vbec ani nestály? —

A( oplete té pavouk ! Nerušený

ten obraz bude! Ty tak zastižena,

z král je popel, národ ponížený —
ta trocha cti v.«ak není ztracena I
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xir.

Intermezzo.

Jak individuím, tak i celým národm, tak i lo-
venstvu je vrozena jakási touha po klidu a po-
hodlí. Každou chvíli postaví se na njaké nové basi,

ohradí se erstvými, práv nalezenými pravdami a

zanou probírati a pojídati práv natrhané plody —
a jenom negace, jež jako hrom zahmí náhle do
této idylly, jenom negace tedy vyplaší a žene je dál.

Negace stávajících pomr jest onou hybnou silou,

která provedla všecky velké pevraty v djinách a

která pohání lidstvo dál a dále na nekonené dráze.
Negace jest ouen inplný Satan, jehož význam
vystihla pkné celá ada básník (viz : Lucifer
v Kainu Lcrda Byrona, Carducci : Oda Satanu)

Z netištné knihy neznámého filosofa.

JSOU chvíle, kdy nás tesknost zachvátí

a beznadéjnost zane hrudí chvít:

Na staré bohy modlou nazvati,

když snad nám nelze nových vytvoit?
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Na sestárlých pravd rváti šedý tpyt,

když nové též nám pranic nevrátí?

Na ctihodné ty staré formy bít,

když nemžeme nových podati ?

A pak zas pec jen lovk povstane

:

To je dát život zahmít: ne a ne!

kam's v klid — a klid je vždycky roven rovu.

Za námi pjdou, budou stavt znovu

a lip. Jsme minéi, jdem s prvým jitra svitem

a pracujeme ohnm, dynamitem.
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XIII.

Polsce.

Nebyla tu jen literatura, kterou v E^ropé až
k létm sedmdeeátým naplovala romantika, i celé
národy obklopovala a pronikala záe její a vábila
k nim sympatie vzdlaného svta. Evropa mla své
Poláky, své Maary . . .

A hle, i proud cli lado ého a stízlivého rea-
lismu opanoval zase nejen literaturu, ale vnikl i do
hloubi ducha celých národ a zajimavo, že u bý-
valých romantik nejintensivnéji. Neznám nyní
praktitjších národ na svt, v živote i politice,

ne* Poláky rakouské a nmecké — vyjímaje ovšem
rytíský kdysi národ Maar ... O ruských Polá-
cích to neplatí — jsou romaotiky do dnes . • .

Z uetiténé knihy nezD:1mého filosofa

Ó matko Polsko, jak to snní naše

dlívalo vždy jen s úctou pi tob

!

My rovnali t k jaté Andromaše

neb kamenící hoem Niobe.
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tys dívala se Dolorosy okem.

když poklesla pod kížem ztrnulá

a synova krev horkým, rudým tokem

po dev dol na ni kanula . . .

Jak's byla velká, když tvých dtí jména

pibita byla na sloup pranýe,

kdy krev jich na kopytech roznášena

kozáckých koní, v snhu Sibie

kdy na pevnostech oni meli v dáli

a sledním slovem, sledním dechnutím

tvé vrahy ješt v posled proklínali

a žehnali ti jeŠt s pohnutím

!

To slýchali jsme s dechem zatajeným

od otc, kterým pi tom vlhnul hled,

to každý z nás vždy duchem rozechvným

z passional poetii tvých et —
ó Polsko, Polsko, tenkrát tvoje jméno.

— vždy svtjší než vlastní vlast a zem —
jak modlitba jen bylo vysloveno

a hymnus bolu neslo v zvuku svém !

Dnes, matko Polsko. — jak se mní casl —
Tys sala vnec z trnového kvítí,
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utela moude slzy s dlouhých as
a za^la jsi opatrn žíti

;

tvým dtem vru málo vynesla

ta gloriola muednická ... Co s ní?

Radj 86 chopit njak emesla —
je škoda asu, jenž se hloup prosní!

Je teba, jakýs cíl v tom žití mít,

jakýsi systém na reelní basi —
a pošetilost po žaláích mít,

jak otci díve, pro blesknavou frasi !
—

A na s tou romantikou na tvái

chtít bouit se, jak u nich v obyeji?

Po parlamentech lip se kramaí,

ne estn tak — však za to výhodnji,

ne estn tak — však kdo dle starých zvyku.

jež svléknou se jak obnošený šat,

dnes bude hledat ve cti romantiku

a v romantice vidt cti vší sklad?

Jen prakticky . . . Jest to jen vlastní Škoda

dostat se hloupých cit do strží —
as-li, tu se tuk zvaný bratr prodá,

jen když se za nj nco utrží —

<S matko Polsko, kveteš ve svých synech

a vru, kveteš moudeji než dív.
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po dávných slzách, utrpení stínech

nž není památky — a není div,

ty'8 matrona te tlustá, plnolící,

bh odplatil ti tunou náhradou,

tuk hrozí zarst i tvá oka stkvící.

dvojitý laloch nosíš pod bradou.

a když tu hlavu složíš v plné dlan

a zadíváš se v minulé své dny

— a vzpomeneš-li vbec ješt na n —
vi, byl to as pec hloupý jeu ... ty sny !

ba, chápu te, ó matko, jak tvou hlavou

stud prochází, jak polévá tvou líc,

že radj máchneš rukou svojí pravou

a odplivneš — a nevzpomínáš víc

!
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XIV.

v soumraku.

Soumrak, pechodní fase, jest kletbou gene-
race, která v ní žije — —

To není onen starý pessimismus, ni onen
svtobol romantiky, jež v ní lidstvo zžírají —
to jest ona tajemná nemoc nejisté, nevyzpyta-
telné doby . . .

Z neti6tné knihy neznámého filosofa.

Véecky dívjší revoluce mly jen lokální,

drobný úel — teprve tato chtla petvoiti lid-

stvo . . .

Hegel o Velké Revoluci.

Stín, mlhoviny, šero všude

as zoufalý, kdy neví se,

zda noc teprve nyní bude

i zásvit jitra zjeví se . . .
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Píšern zrakm v erno splývá

pár ujetých a známých cest . .
.

kde za dne vc nám známá bývá.

ted chmurná silhouetta jest . . .

vzduch tžký je ... v nm chví se cosi

uám neznámého . . tžko dít.

zda sprchne z toho trochu rosy,

ci bude huet, blýskat, hmít . .
•

A ve svých chýších sedíme my,

neblahé dti soumraku;

lou žlutá vrhá stíny k zemi.

jež rovnají se pízraku

a dsí nás ... s tím svitem sporým

to šero z venku zápasí,

hrá po líci nám leskem chorým

a tíhu hází v pod asy . • •

do smíchu nutíme se. kiku

a veselého hovoru —
však jen ton ztlumeného vzlyku

chví v jizby dusném prostoru . . .

Z nás nkdo chvilkou vyjde, hledá

njakou cestu, svtla kmit —
TŠak venku tma jen na vše sedá

a mlení a hrozný klid . . .
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dál V hrdle sedí nejistota

a v prsou bezejmenný dés —
my nemáme chu do života,

je prokleto ím's naše „dnes" . . .

O svtlo, svtlo, než nám vzplane

zas kdesi slunce rozhodn —
jen ne ty loue rozhárané I

Kéž vzplanou nkde pochodn

!

A by by nám i zapálily

slamnné stechy nad hlavou —
jen když by trochu záe vlily

v tu dobu šerou, nezdravou ! . . .

Syn soumraku, kam ze svévole

osudu jenom byl jsem vklet,

jenž v rovných zatracenou kole

mu s nimi kletbu vrhám zpt —
já cítím v hokém rozželení,

jak plan žiji svoje dny,

jak prázdnou práce má, mé snní^

jak život mj je nicotný

a želím — ne, že nedopáno

mi žít kýs život veliký,

když svitlo lidstvu první ráno

nad vonným luhem antiky —
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ni po tom vzduchu renaissance,

kdy sil bych svižné poklony

v sonety, ballady a stance

a zpíval sladké kanzony —
nic neznám v asu vlnobití,

na díval bych se teskné zpt —
jen to, že nicotné mé žití

je opoždno o sto let,

že nezastih' jsem, Velká Revoluce,

tvj blesk, tvé hromy, opojný tvj vzduch,

když ze sinavých mraen hmly prudce

v sežloutlý, švadly, mrtvý lidský luh,

že v nejvtší té djin epopeji,

jež zadunla svta okrskem,

mj život nebyl vlnou ve peeji,

mé sloky jedním svtlým paprskem! . . .

Ó když tvé slunce v krvi zapadalo,

a hrozný stín se po nm rozpah už —
byl bych svj krk — jak tisíce jej dalo -

dal 8 úsmvem pod guillotiny nž
a spokojen a šasten jist hledl

na minulých dn svojich krátký ad —
ach, takových pár obrovitých nedl

duch lidský prožil jenom jedinkrát!

J. B. Machar: TriBthiin Vindobona °
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XV.

Prvního kvtna.

— — Jak loni, tak i letos, po obuu stranách
„Šlechtické aleje" (NobelaUee), kam si vzneený svét
vídeský v nádherných toilettách a lesklých koárech
dává dostaveníko, valily se proudy dólnfk s že-

nami a dtmi —
,

Z novinské lokálky o i. máji v Prátru.

Jako každý velký pevrat v lidstvu, tak zrodí

se i emancipace tvrtého stavu v krvi. Jsou snílkové
ve sTété a jsou snílkové i mezi dlníky, kteí mni,
že konenou metou a rozešením té velké otázky
jsou 3 osmiky — avšak ta kvasící a noznámá nad-
zemská síla. která pevraty tvoí, nelala a n^dá se

omeziti a íditi niím na svt — — —
Z netišténé knihy neznámého tilosofa.

Alejí dlouhou, kam proud slun.'e padn,

te proudí život. Koáru hmí ada
bez konce, pausy. Lokaj premovaaý

s kozlíku lird hledí na vše strany
;
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paprsek slunce jako bleskem kmitá

po uzd/ieh koní, v remeuí se chytá,

v stíbrné knoflíky, jež lokaj má i koí,

též v loáklý cilinder jim nahoru si skoí

a sjede v koár, z modrého kde stínu,

jejž vrhá parasol a z tásní musselinu.

z hedvábí, krajek mihne dvé se tváí

s brilianty v iisích, které ohném zái*í —
v prstenech ruky. v etzu se koupá —
jenž na vest se vedle pánn houpá —
A paprsek ten slunce ušlechtilý

koáru lesklou zá si zlíbat pílí

a nechá zaplát ve své gloriole

erb ctihodný, jenž malován tam dole —
a již se vrhá v písti koár v mžiku,

a líbá zas. Zde barva sluneníku

a hedváb sátu jsou snad trochu jiné,
'

však lokaj naped a erb vzadu kyne,

jak u prvého. A již zase hmí tu

dál nový koár ve .slunením svitu.

Tak letí dvr kol, šlechta, penéžníci.

vojáci ve své uniformu skvící

-alejí dlouhou, jež se v dáli tratí.

7.6 nedovedeš konce rozeznati.
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A klenbu tvoí korunou svou svží

mohutné kaštany, zá slunce na nich leží

a proniká je, v ní se chví prach zlatý,

jak lehké sloupy, natažené dráty.

A jimi dál a dále hrmivým letem

vše míjí, co se velkým zove svtem . . .

Po stranách aleje široké cesty vedou,

prach, zvíen koáry, v n padá vrstvou Šedour

stín jenom dopola je na n vrhán sntmi.

A po nich proudí te i s ženami a dtmi

svt dlník. A v nm se pestí šátky,

klobouky dtí, šaty z levné látky

a tváe zapadlé a zaschlé, žluté

a zrak, jenž kmitá v hloubi jamky duté.

Tak jdou, pt, deset vždycky v jednom sboru,.

cigarry kouí klidném ve hovoru,

o poasí dnes, vzduchu, o své práci,

na pedešlý máj vzpomínkou se vrací,

a ženy jejich dohodly se práv

o špatných bramborách, o drahé káv
a rozkládají a se živ smjí,

a pod jupkou jim svadlé prsy chvjí.
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A dti pobledlých a vpadlých lící

86 kol nich honí v kiku skotaící,

za šat se chytaj', až nadávkou a ranou

jsou na chvilinku odhozeny stranou.

Jdou všichni krokem pevným, odmeným
a jenom chvilkou hledem zamraeným
Jii v aleji — však bez záští a vzteku

— to mrano v oku je už ado vku
a ddí se. — Zí na ty zlaté trety,

lokaje, erby, lehké toiletty

jak na nicotnou hloupos. Klidn ví,
že nad jich vci se již jitro šeí.

že vyjde slunce a to bude jejich.

To zde pak zajde zmny ve peejích,

to všecko zmizí. Pak snad tímto tretem

ples udlají ženám svým a dtem.

to vše jim dají za hraku. A vykávají

jen s klidem, jak ty ervánky jim vzplají

a sluuee jak. Je vcí svta práv,

zda. v moi krve nebo nekrvav.

V to píští, kam svt zí pln hrzy, žasu,

zí s istým svdomím a plni jasu . , .

Prochladlým vzduchem slepá tma se seje
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hh dlouhou alej . . . Vítr listy chvje . . ,

kus tmavé oblohy lze stromy zíti.

jak stíbra loapky na ní livzily svítí . . .

A stedem aleje, kde v lesku denním

koAr ada hmla rachocením,

ten velký svt. dvíir, šlechta, penžníci^

vojáci ve své uniform stkvící —
ted valí proud se erný, mnohohlavý

jak bizarrní a dsný netvor tmavý,

ženy a dti, muži podnapilí.

Cigarry rudé jak by zraky byly.

jimiž ta hrozná valící se tíha

na všechny strany po obtech íhá.

A hrdla jejich, ochraptlá evem.

se otásají hromným, divým zpvem,

tou ^Hymnou práce" I

A tak táhnou, l)j-

výskají, piští, chechtají se, kejí

ohromným proudem, jemuío konce není.

vstoupají z Prátru v msto, na dláždéní..

Plyn ozauje nyní fantasticky

ten nekonený pestrý chumel lidský.

Ty žluté tváe rdí se, zraky žhavé

píšern hledí z jamky oní tm^vó-



epice, klobouk stranou pošinutv.

na prsou košile jsou rozepnuty —
« krok jich duní. hmí; tak táhnou, pjí,

výskají, piští, chechtají se, klejí.

zdvihají pst, pohrozují rukou

holemi ve vzduch a do dlažby tlukou,

ulici plní proud ten rozkyplý,

krám zavírají, kdo dív nezaveli.

Vymelým mstem proud se dále Uum,

pekážky nezná, huí, hmí a plyne . . .

A man zíš, zda nejeví se oku

už dnes ta dívka elastických bok
ped nimi jdoucí v ruce s rudým cárem,

s fry^ckou apkou, v oku s pomsty žárem,

bosá a divá, s divokými hesly

Marseillky dít, jak ji Doré kreslí,

a nejde li s tím proudem rozkyplým

útovat dnes už s lidstvem sbankrotlfm . . .
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XVI.

Theorie.

Nikdy 86 nerojí tolik reformujících theorií jako
dob soumraku, ve fasi p''Cbodaí.
Filosofové, básníci, politikové — slovem kde

kdo míní, že jest povolaným — vSe se horliv enaži

pomoci nešastné dob. Svt se plní erstvými
pravdami, utopiemi, systémy, návrhy, nápady, ra-

dami, projekty — a výsledek? Tentýž, jako byl

Tždy v tom pípad: halda erstvých doklad
o nicotuosti každé theorie . . .

Z netiitné knihy neznámého filosofa.

(Pokraováni odstavce, jejž jsem uvedl ped
básní: -V soumraku".)

Zanme s ctihodnou

metaforou

:

Proud asu (víte,

jak asto už as byl

pirovnán k proudu!)
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valil se, valil

širokou pláeí;

tu plynul tise.

idylly tvoil,

tu padal slapem,

val, výskal, hímal,

eil své vlny

blavoa pnou.

Te — fin de siécle

za.psn\\ kamsi

v kotlinu širou.

Naped jsou hráze,

po stran hráze,

do zadu nelze.

I zaal kroužit

v kotlin šíré

dokola kolem

posupných hrází,

a voda roste tam

a huí vztekem.

Lidstvo — jejž nese

on na svém hbet -

chvje se úzkostí:

jak se to skoní?

co bude dále?
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kam s námi vpadne

divý ten komo ?

Prí'8ernA, tžká, nejistá chvíle!

A zatím pišli,

— jak se to stává,

jak se to dlo vždy

v takových dobách —
uenci moudí
a lidé dobí

a prostodulní

:

každý z nich myslí

:

Jsem spásou asu.

ted stn ubožátko —
nu. pomohu mu !

—

I hrabe a ryje z uich každý

do ohromných hrází tch žlábky

dle neomylné svojí tlieorie

a proroci kolem

:

Tadyhle pjde

celá ta spousta,

tof jediná dráha,

jež vbec je možná!
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S opané strany,

kde vyryl svj žlábek,

volá hned jiný

spasitel moudrý

a prostodušný

:

Ne, zde je spása,

tady se povalí

spousta ta drahou,

kterou já kopal I —

A jiný tamo.

a jiný onde.

a jiný docela

nazpátek hledí

a hlavou kývá

a pehlušuje

ty všechny druhé

:

as ptijde zpátky.

vrátí se drahou.

kterou byl pišel —
to pro nás spása.

tam na zaátku kyue

ztracený ráj I
—

Uenci moudí
zle od svých žlábk

pouští se v sebe:
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bojují, zápasí

citáty z klassik,

ze svatých otc.

z koránu, bible

a hází po sob
hrstmi paradox, dvod,
sofismat, sentencí

a špiatých slov —
hrdla už chraptí,

žlábky se staví —
ale as nechce,

nechce a nechce.

V kotlin šíré

proudy ty rostou,

krouží a huí
kol posupných skal.

O theorie.

vy theorie,

vy špatn renomované,

ctihodné, šedé theorie!

Ty proudy vod,

tu spoustu dsnou
ueovlád lovk
nikdy a nikdy!
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Nevdl, neví,

kudy se povalí

v minut píští

ta nejmenší vlna

!

Dnes . . . zítra ... za rok . .

prorve si hr/izi

obrovský kolos —
jak. kde a kamo?

Sám ani neví . . .

My tušíme s dsem,

že bude to boua
divá a hrozná,

jak bývala kdysi

v takových dobách . . .

že proud ten zrudne,

jak by v nm ležel

ervánk požár . . .

Jedno jen tvrdit

mžeme jist

:

že 8 výsmchem dsným
strhá ty žlábky, ty stružky, ty rýhy-

uenc moudrých

a prostodušných.
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Je stopí všechny

ty theorie,

vždy Špatn renomované,

ctihodné, šedé theorie . .

Tak v pohádce jedné

churavý obr

leží a sténá,

proklíná, huí.

Felai drobní

s slabounkou rukou

obstoupí obra,

radí a radí,

dávají masti,

thé hemánkové
a rebarboru.

Však v nitru obra

zuí kýs process,

on chví se dále,

proklíná, huí;

bolestmi omámen
nechá si dávat

ty obkladky, masti,

i hoký letkvar.
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Vsak když v nm pejde

krise ta dsná

a vstane silen

v své hrozné výši,

tu chytí ty kelímky, láhve a breky

a felary chytí za tenké nožky

a hodí jaks míem veselý chlapec

tu celou drbež

kam's na bok skály

a kráí dále

za obím cílem ...

Ó proude obí.

ohromný ase,

jedno z tvých dtí,

jež ty jsi zrodil

a jež i pozeš

jedenkráte —
jedno z tvých dtí,

jež dsem se chvje

nad tvojí nemocí,

nad tvojím vztekem —
jedno z tvých dtí,

jež trpí s tebou —
to eká a touží

zít velkou tu chvíli
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osvžující

a tonží pozdravit

ev nových tvých proud
velikou slokou

hozenou do nich,

a|S ví, že shltnes ji,

jak všecko jiné! . . .
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XVII.

Evropa.

Blaze tm, kdož e istým svdomím a istou
krví mohoa pozdravit to nové ráno 1 . . .

Z netiáténé knihy neznámého filosofa.

Byl by to pohled

s nkteré hvzdy

v aetheru vném
na naši zemi!

Halena vrstvou

šedého vzduchu

valí a toí se

sploštlá koule

okolo slunce,

J 8. Macbar: 'fristinm Vindobona
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Valí a toí se,

na ní se míhají

jak v kaleidoskopu

stíbrné hory,

zelená údolí,

msta a pole,

moe a reky,

skály a lesy

vždy jinak skupeny —
byl by to pohled!

Však vidím, jak náhle

by úžas' teu lovk,
mnul by si oi
a pec by jen vidl,

jak jakýsi netvor

veliký, hrozný

na zemi leží.

Zátoky moe mu
vnikají v tlo

a vlny píboje

lízají údy.

Jakýsi ježek

s tpytnými ostny

zem lán dusí

!
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Ostny se lesknou

v paprscích slunce

a tepotu hvzd!

Evropo. Evropo,

hle, jak as dsíš

njakou duši

naivní prostou

na kterés hvzd tam

v modravé vysii

Ta prostá duše

netuší, neví.

že's postavila

k ochran míru,

pro štstí národu —
les bajonettl

-O jak by jásala

ta prostá duše.

by vidoucím zrakem

2ela a vdla,
jak dál se staráš

o blaho svých détí!

Ta tisícerá dla,

tvrze a pevnosti

6*
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a plné arsenály

granát, kartá,

šrapnel, bomb —
ta obroniuá kasárna,

nabita všudy

jak mraveništ —
a jak dnem nocí

stroje se robí,

puška se vymýšlí,

dla se lijí —
jak by té duši

nevinné, prosté

zraky se zalily

pobnutím asi! . . .

ó Evropo, tys nikdy nebyla

tak bezvládná, chabá, prohnilá, chorát,

jako jsi nyní

v tom hrzném lesku

smrtících zbraní!

Tys nikdy nebyla tak zralá k pádu^

tak nikdy prokleta a odsouzena

osudem vným,
jako jsi nyní v své domnlé výši

a domnlé hnize!
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Tot tvj plod poslední

ta smrtící ocel,

dl. pušek jícny.

granáty, bomby,

jež tvoji syni pstí

na tvojí pdl
Ta pda nesla kdys

ovoce lepší

— ob, je to dávno.

a mamo vzpomínat !
—

te svadlá je, shnilá,

neplodná, kletá,

jak krev tvých syn . .

Co bude dále?

Hladová Indie.

i stamiliony

tch žlutých lidí

6 šikmýma oima,

jež znáš jen z pagod

pitvorných, smšných

na svojich skíních —
provalí hráze.

jež tísní J3 a dusí,

pebrodí eky.

85
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pekroí horv

a špinavou nohu svon

vloží ti na šíji

a zboí tvá msta,

paláce, chrámy,

parky a procházky

a nastaví všude

své drobounké chýše

a nadlá všude

pole, jen pole ? . . .

i chladný Yankee

z Kolumba zorn

koupí t za halé,

najme t za dvku služebnici^

zmoí t hladem

a malátnou slabou

utlue mšci

plnými penz? . . .

i vlastní syni tví,

dozralí, souzení písným aseiDy-

poslední silou

vrazí ti v hrdlo

a v adra svadlá

poslední tvoje plody ? . . .
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i necháš téci

jenom krev jejich

v bratrském vraždní

a budeš vpíjet ji

svadlýma rtoma,

jak arodjka stará,

omladneš, osvžíš

a budeš zas žíti

a zas koketovat

s dobrem a krásou

jak koka s myší? . . .

87

Národe múj.

a to i ono,

v každé té boulivé zmn
vím já v zdravý tvj koeni

On vzdoroval ohni.

motykám, toporm —
vzdoroval všemu —
peká i tohle I

Je-li však shnilý

tou naší vinou,

jak naší vinou

schnou jeho haluze —
nuž. a nás vyvrátí
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ty divé vtry,

krb budoucích pkuú

a poze náš koen
i kmen i snti

a naše jméno

na vtru kídlech

a zaletí v propas

zapomnní , . .
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xvni

Djiny lidstva.

Lidstvo miluje pohádky o étéstí

vytvoilo 8i jednu za sebou, jednu

ped sebou — ahy melo co oplaká-

vat a na co se té&it —v tuto poslední

se vžilo tak, že v ni pevnS réí —
a kdo ví, není-li touto vírou pod-

mínéno celé jeho živobytí?

Z netiSténé knihy neznámého
filosofa.

Ráj
Ztracený . . .

Sad dtských našich snní

bájená idylla a prarodi byt. . . .

A 8 pánem bohem jakés nedorozumní,

pramatky mlsnost, hloupost praotce,

prohnaný plaz a utržené ovoce .
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Ach. ráj je prve . , . nám zbyl jen stesku cit

ta pohádka je za námi .

Ta lepší budoucnos .

Jen dál a dále k ní .

Je to cíl lidstva kdes v jakési niv,

bájená idylla a meta poslední . . .

a že ji dostihnem', to pevn víme
a že jen pro ni zde bojujem', trpíme —
ach. cesta k ní je hrozná zoufanliv . . .

ta pohádka je ped námi , , ,

Pohádka za námi,

pohádka ped námi —
a tof dva póly, mezi nimiž bije

se celé moe lidské tragedie . . .
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XIX.

Epitaf XIX. vku.

Bmékem hokým eklamaiiého syna

nad otcem mamolratníkem . . .

Lermoniov.

V den zrození mu zemel otec jeho,

kavalír, skeptik rázu Voltairského,

roj estných dluh zddil — odkaz starý —
pak otcovy pikantní memoiry.

Ke ktu jej nesla v mohutné své ruce

s nadšeným zrakem Velká Revoluce,

jež kojila pak díté prsy svými

H líbávala rety vášnivými
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a hromadila pro ten život mladý

poklad tolik, že jich dohromady

nemeíi všichni pedci jeho bílí,

ba nikdy o nich ani nezasnili.

Hoch vzrostl záhy. Kozkvet utšené,

byl k radosti své kmote, velké žen,

až jednou ve he na šíj její bílou

vrh' provaz, zaal škrtit ji vší silou

a theatráln v pkném okamžiku

jí mezi žebra vetkl dlouhou dýku.

A pokrytecky slávy ve glorii

dal pohbíti ji s pompou v historii.

Ddictví po ní lehkomysn rázem

vrh' k nohoum Korsa, milce svého, na zem.

A mezitím, <;o Kors ty statky probil,

on ídké vlasy vavínem mu zdobil,

ten místo chleba v polích pstit ráil,

jež dly oral, erstvou krví smáil

;

tak ml jej rád, že pak i jméno jeho

jak heslo nosil pl života svého —
až znudil se; vrh' Korsa rozmrzele

v klec prosted moe, za to zrobil celé

8Í hejno velikých a malých stát,

a velikých a malých potentát.
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V nichž milce karrikoval. K vli zmn
tu zcela špatn, tu dost podaen
a hrace té (snad neml síly více,

snad vkusu ne víc, i snad do tetice,

ne chuti, by si jiného cos stvoil)

86 pokorn až do své smrti koil.

Byl dobrákem : že vdl, že muž kvésti

jen v stínu bodák všem lidem štstí.

dal rsti jim, jich byly celé lesy

a tpytly se pkn v podnebesí.

Moralist byl a decentního mravu,

než asem kluzký vtip a ernou kávu

ml rád. Všech extrém nepítel lítý,

ctil staré pravdy, vážné autority

a (jejž kdys papá zkrušil v boji mnohém;

vivendi modus zaved s pánem bohem

Znal antiku a — parodista známý —
smál se jí parlamenty, ústavami.

Ctil poádek: nepítel pamfletá,

znal krotit jedovatosf kalamá,
své státy paragrafy chránil dosti,

by nestavl je nikdo do smšnosti.

Byl tolerantním: pláštík roztomilý

dát dove lžím, jež po otci mu zbyly.
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a ty. jež vidl sám se naroditi,

íAž nechal žíti — svatým právem žití.

Byl vlídný k ironiím podaeným,

a ty ho za to zvaly osvíceným.

Pál paradoxm : Steré vynálezy.

kde v každém spása, blaho lidstva vzí.

on nechal vzrst — však nad nimi zas dále

jít nechal lidstvo v starém hokém žale.

I umním pál : pál jim skývu chleba,

tu, jíž je nutn k živoení teba,

i capart slávy s uznáním jim platil

(ten ovšem, jejž sport bujný nezachvátil —
vždy sport byl konen pec kvtem všeho

a specielním dítkem srdce jeho).

Zil rychle . . , Konec jeho žití západ

v mystiku jakous . . . Zaínal se chápat

hledání pravdy . . . Duchy citovával,

v posmrtný život rád se zahloubával —
vše to, co po dnech boulivých a hluchých

iidlem bývá starc slaboduchých.

A zemel trapn . . . Nade ložem jeho

stanula doba vzrstu ohromného

thotná, temná . . . tázav na zela,

šeptala cosi . . . bolestí se chvla . . .

'
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on nerozuml . . . ale désil se jí . . .

pak zhas . . .

Syn dédí, jak to v obyeji

v jich rodu už, roj estných dluh všude

a dobu thotnou . . .

A ten ím bude,

neví se, doufá se jen, jak to zvykem

nad malým synem, mrtvým nad tatíkem . . .

Zde vtesáno má býti v slovo živé.

co mrtvý pál si v jedné chvíli tklivé:

Vkové píští, jenž pijdete proudem,

m. prosím, sute milosrdným soudem I
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XX.

Epilog.

Ta láska k vlasti snaduo chápe se,

když nkolika slovy zatese,

jež po pár rok mají dobrý zvuk:

když — na píklad — vlas v sloce pedstaví

zhalenu ve pláš dsný, krvavý,

— effektní háv to staré romantiky —
a kolem hlavy s gloriolou muk . . .

Neb nesvornosti hydru prokleje

a živí staré, sešlé nadje

proroctvím levným v píští as

;

kol plno pátel vidí v táboe

a slunce slávy v našem obzore.
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jež naší dobré matce vlasti vsadí

diadeiT) zánv místo trní zas . . .

I ona finta stará otelá

vždy ješt dobrý effekt udélá

dít: zemít chtl bych jenom pro svou vlasti —
i hezké to — což zvykem moderním

je nyní — nabít ve sloku a rým

pár seriosních rad a pkných plán

a tenái je vážné na stl klást . . .

To vse je zejmé. Zda však pochopit

dovede jednou nkdo onen cit,

jenž stokrát vysmán, schlazen, oklamán,

v tmách vidí ten náš obzor veškerý,

zí v píští asy okem nevrj^

a trhá cetky, které národ baví,

a klade nž do hnisajících ran?

Cit pochopit, jenž trysk' jen v žlu a vzteky

žár pochopit, z njž ani paprsek

nepadá v píští dráhu, boje, dny,

jen silná hrdos. a ta vyrazí

jeii hokostí a všecko odhází.

co slabí nás a co je nehodno nás,

nadje, sny. roj pátel šalebný V

J. S. Machar : Tetium Vindobon;*. 7
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Bu zdráva, otiuol Vem poslední mj list

— ne jako omluvu, já ped tebou jsem cist —
jak pozdrav prostinký, v njž jsem zas sebe klad.

A moh' jsem kratej jej a lépe vyslovit,

po starém zpsobu jak íkává náš lid

:

Já na t vzpomínám, mn po tob se stýská

a mám t z celé duše rád

!
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