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VAM PYŠNI...!

Vám, duše sbralcnc, al kterýmikoli hoiitc léty,

al kterákoli matka poala kdekoli Hrot Váš ídký
a slavný, jak bozi jej mívali, však stlaný jen hokými kvty.

Vám, Pyšní, na oltá házím svých krvavých kvtu kytky. —



i (ty

a palivým dechem s:</m mi popel úrodný zbytky

dodlávajících vk ./ staeckých boh chrám kletý,

zákon, konvenci pouta .1 zpráchnivlých blan svitky..!

'.i lepšího nesem ji ná svit... Však neslihnem nikdy dost rychle,

ta staletí, která • v, ty veky v' Budoucnu stid

ty etappy, pro nz jsme stvoí ni .; vlasti, jejichi jsnu- syny. —

n dobou a lidstvem sešlým; v pstích plamenné mee
iokých duhách spjeme, co v bahnech pod námi vlee

tyssátý dav svou prokletou práci a bn> sríij líný.



REVOLTY





I* MLADÍ
Na bílém oi s vlající hívou jnnný len athlel jak pádí!

Jako dv pochodni zornice jeho stíkají plameny hrdé,

krvavý prapor vysokou zerd svou zapustil do pisti tvrdé,

a kopyt veselá hudba jej provází fes vrchol i plá. Hrrr, Mládí/

Pes modly lotru a blbek božské karikatury,

pes mezníky stežených hraníc a zákonu hroutivé vah' . . .
.'

Co na tom, že modly jsou :c zlata a bozi se spojil: s králi/

Ze o sta život šlo pro ty mezníky.' Že tyrana elo zná chmury!

krajin netknutých stopou, kde teprve svítá!

závratných vni, koncerty bc .;aéué slitá/

Oh, :a tmi slunci, pod nimiž nové svty se ladí!

Dni zanesené blátem obzory své bezútišné kalí . . .

Jsou duše umalené, jež toužebné zí v dáli.

Jsou moály, jsou tmy . . .

Však pochodn jot sem! Hrrr, hrrr, Mládí!



(Lubla v dubnu 189

Zaláli psl k nebesm. 1'iác a náky. Zvony na poplach znií.

'n matky s kojenci u pts. /'<:. íru krvavý pruh . . .

Vznešená božská píroda! Smišno! Sílený ironi ten íci.

Každá vteina s dkazem chvátá . . . Kde :<• v ni bulí?

Urputný despot snad my tu s nim v boji falešnou licí.

n tyran je vznešeným? A jui tak povadl, uslábl lidský duch.'

iky na hradbách kultury a mozky myšlénkou hmící!
té dost odvahy k leptové práci i zákon kruh.'

Byl slupka pozemská kypla v záchvatech vzteku a vzdoru,
byt mraiska hrady své uitila ,j na pláních tekl puch moru,
kit luhu macešských rosteme, rosteme pece!

Píroda skety stvoila, my chceme bohy : nich mil

a ta svými slunci pyšnými ve bílém nadšeni jit

a. stanem-li nkdy, toi volni jen ve svtla mohutné ece.



III • SOCIETO . . .

!

Útroby tvoje jsem prolezl mlád, ted páchneš mi z dáli,

prokletá, tikrát prokletá, na kultury trn

l

V kline Evropy vyžilé tvé tlo line se váli

s moru zárodky v tžkém šestinedlky lun . . .

Eh, zhnusená! Však ješt je \'ule, která má svaly!

jsou, které svží dýchají r '"h: -

A tvoje modly, jež sankci t klíži - byt stokrát vie plály

i tvoje modly sili se jednou v minula hladové luu.

Eh, zhnusená! Dti nemanželské li splodim,

upíry bez boha, vzteklé, na zpupnou šiji ti hodím,

by bahno tvé krve ssáli neúprosní a silni,

by bohové sami, tvých model zažehli chrámy,
by s polnici pomsty vnikli ve hrady, kde bur.oa smilni,

a erby Volnosti vetkli na krby a lišty a trámy.



IV MORÁLKA DAVU

Krokem pávice schálralou vláí se racon

maitresa klupcii a kretén a placených /'"//// :

na falešných vnadách ve hedbávu davy se ;.

na iiikanlu znaivnilém, na skvost barokném slohu.

IV zpovdnách mnich tou jeji chce spijeti krásou;

s pathosem lživým kantor tíská do katedry rohu . . .

Jsou hnijící vody š hnusnou k vrhnuti cha

; lenský ábél leknín na nich má svdnosti vlohu.

Ne ohavo, m nesvedou do tvého klinu,

at velkých pár blázni konce li kývá

V mám nitru chrám, lani sob jsem bohem, má Pravda v nim :puá.

A zpívá nahá a záící . . . Ty v hedbávu kryjei jen špínu

1/ vyžilé, svaditi prsy bet Uvného micka '

Ne, nesvedou. Ne a ne. At slina troupu se vzteká.



spolenost. Vino, zpiv, holky.

Tu s velkýma oima, svží Bohému v empiru rudém
/.srn: na klín Si posadil . . . Kolikrát ie jsme mi sríc jen '.'

Af upjatá Morálka z Sera tam potmšilým drti nás okem!

Tn racu rád nemám, blondýny fádni. (S Nemesis hrál jsem si na babu
chytla ni ovšem. Která pak ieua zrak snese zavázaný!)

Však, bruneto sladká, zpívej o Živote a vino dt tryská

na adra Tvá nahá a slastn maso bujných Tvých boku'

Já tak rád slyším šveholy pomluv otyle Kariéry,

já tak rád vidím zkousané ríiky protžovaných Cnosti.

SkOila, však pisc o Žiti zni divoce a tyhle juž — pláli jen úty!

krev velá výská nám v tepnách, hýit budeme v objeti Snu!
Sem nepatíš. Prodejná chasa af, koupí-li nkdo, ceká ! — — —
Veselá spolenost. Vino, zpv, holky. Je to tak dobe, societo'.'!



VI ZHNUSENÍ

V ty dny Šedivé marno se bránit: pijde potm
V nndi úsvitu pepadne zášti má a vraždi mé lusky,

:e bezcílný vleku den dokrváci s chvíle </o chvíle,

bych svatoušky pepadal v orgiích a lotrm trhal jich masky.

A na uteku : bahen society . . . všecky mosty jsou shnilé . . .

Bidácif Hokého jedu vstikli v tepny m energie!

.1 nelze mít v tich mlhách ... .1 neni sil :it v díle . . .

.1 hnusu erný nezmar nezná atrofie. — — —

Noc. Žlutá morová svitla. Koupit lze zenu

s polibkem mrtvoly potulnou fenu/
Noc jako den. Marno. A ty setmlé obzory.' Kterak jsou dusné/

Oh, burácející rytmy hubnu a jásavé fanfáry polnic.

vid, to by ti pomohlo, krvi má, pouta bhu tvých volníc,

mi v ohništi zasypaném jiskra poslední usne.



VII : HETÉRY
Dnové antiky ovíhly kdysi polibky Krásy.
A myšlénky mavá ocel i na heléry zvonila rtech,

Hle f Obhájce prs Phryny obnažil blostný vzdech,

by soudcové svoje: „Nevinna 1
' dli za jásotu massy.

My, jichž niyšlinky putuji v pohádkových, msíních snech,

jichá atomy ssavi ve dvacátý trk se však hlási,

v zrcadle ásti Neznámého, smáknuté v tla ponurých zdech,

asto zíme reflex minulé, lepši íé racy.

Byh . . .

Ve smutné temnot brlohu vášni
ve výparech loží, prchodných domu pro tla spiUi,

umdleuy zítkem, umdleuy hnusem, umdleuy strašné,

ty nevstky dnešní se rodí,

prohnilé oranže v skladišti tonoucí lodi . . .

Jdi.' Kup si

f

Ten sntich ?

To je maska. Automat tlo ti skýUí

!



Vlil

dni valík. Jede se noci Zas jeden ples. . I zas vše mamo.
SikJo nesát ra cudné sklopených viek,

nikoho nezmámil atlasu ševel, tnaivnilý tón i g>

nikoho nesvedla tekavých ader svítivá dekoi

Zas tedy se vrací k výbav bílé sleinka comme i! faul . . .

ilostným mozkem, — temnou vézt, kde tani

išn, která by zaplatí sméla /;.; ;
ných,

bílá otrokyné v Orientu morálky simulované, — :

tak jako tisk, eká a: pro zlato konr.na zlatu se prodá,

prázdná, odumelá hoícím pochodním veku,

by nej 'ala svtu, parasit jiného tu

.1 doba tesklivá, i

A polnice hladových eavii snad ped Jerichem kultury zítra!

A tady ty zbytex - balasty chorého dn



LASKÁ





IX

"Jsem drsný Faun lesu, muený vášni a vztekem,

žíznivé hrdlo vzpínám po vilném polibku ženy,

síních dnu procitlých vítám po noci probdlé skekem,
a moje doup, kde orgii skvrny schnou, krvavé rudé má steny.

Žen prvod dlouhý vídal jsem kdysi, lehaje v rokytu mkkém,
a, chvje se žádostí, pec na štval jsem rozmaru svého feny;
:a Mi ci modravých, opájen msíce vlažným mlékem,

panny jsem miloval pro jejich strach, pro rozkoše ev — divé ženy

Pak Smutkem sledovém píšerným prchal jsem v koviny husté,

když trávníky byly sdupány a rokliny zely pusté,

když uvadly smíchy a pocely a vn lásky když schladla . . .

Ted ve hrudi mé tak uvadlé bláznivá touha usládla

po jedné z tch, které potkal jsem, by s mými své snoubila kroky,

a které bych za noci msíních mateské objímal boky.
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lká,

lým znatvnim Tvých, milení
"'/••'"'''^ der Tvých vni h

mdlá nám '.;,; hrdla,
dá starými výkik- v smutku

ve pyšném
Ukn

AI biu

''. '".
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Hustá
dech harmonie hnily nás chrání a k poccln skláni nám ústa



XI

Co prsti zaháté máš asi pod prs ržovou 'lnou,

když : hi udí Tvé se povznesl kvt, jenž má tak panensky nádech,

nad bahna, kde bestie mamonu dalekým sluncím klnon

a všechno vysoké zdupaji na pustnoucích . . . pustnoucích ladech.

Kdys buržoa Tob sliboval . . . a na rodu neklidil plnou
jsme spolu vyjeli s touhou vznícenou ; dopadech;
ii také klapec Ti sliboval . . . však duši svou vášnmi minou
k mé sklonila'* prudce, bych rutiny její slovem své velosti sádech/

T lásky Tvého srdce! T kvtiny vzaté na pozadí urputných mraku
Tam je tak pusto na bídném prohnilém vraku,

kde eládka kretnn klaní se ubohé sádrové hust.

]'šak na jiných vodách vesluje dnes svátení naše lod,

ku mnili boku si pisednout a k hrudi m sklonil se poj,
at kalich rtu Tvých o mj v pípitku zazvoní ist

!



XII
tdyby sfarý ím ál svým davem

slunce fcštastné, ze rdi se nad antiky luhem,
'

vni tápadn by táhlo mis fod blankyt setmlý,
zrychluj:,- tep srdci našich k písni druha s druhem.

ých milenc, náš krok by tih' do háje Venušina .

k by mramorem svým pohnul bohyni prs bily;
slastným snoubencm ta matka rozkoše by žehnala

Tisickrt i slunné doby v minulo se slily — .

Milenko, však v proudy lusky mhu- sklome srdci kvét.
mrákot, kde Se máme usmvavé bohy?
m mdlým jen plam- kdesi idol fraubohý.

Však dost sily zbývá vzkiknout divo
'•'', CV. Ill '"h

-
V ",l,"/i »ás> vpálen lidským ádem

úcty zaichm.it mim / píštím žití mladém.



POLEMIKY





XIII* MUSA
unká sleinka, fialové žilky se kmitají pleti.

Kdys v noci jsem našel ji u.i loži srán. kdyí snni mé opádal pavouk;
na moje rty své tisknouc ve kei, padla mi do objeti,

jako když rozkoš palivá schválí, sen horený na hrud vletí.

Ted spolu na toulkách blázníme mstem, když lampy se do noci chvji;
O polibek se mnou se divoce rve, a zase m šílené libá,

tisíckrát bídn m poníží a zase odprosi V reji,

kdy. její drobounká ústa vstíc se mi nervósné smjí.

Hrou rozmar drti mi uštvan nervy a vztekem si netvoi tahy;
tak draze si vykoupím okamžik, jenž rozkoši bývá vlahý,

tak draze, oh, draze, a zídka a zídka tak!

A parasití vdy ta katedrou, sledi tížení,

o Homéra družce vznešen báji a žvaní v nadšeni
a ty, Muso, ju: v kolébce koketa, pec byJas vždy — lehká jen holka.



XIV

(Fragment.)

Lidiky starostliví,

co mého na mozcích maiounkých vás lehtává a^i
"

Snem, tterý vysnít jste ubozí píliš, ie se duše má Uvi,

a volno myšlének hrdých, ie neprodám ui hmat egyptských .

Udiky starostliví, libcll kariéry lapai chtiví,

tvuk Sud ohromn prázdných z vašeho nitra sf hlásí! —



XV
(Píteli, jen/, etl ///<' verše o parlament.)

Ty sliny smutné a uposlouchanél
A ty lavice smutné a uposlouchan
Stesk vci otelých na všem tam visi.

A prázdnota, prázdnota nade vším vane.

A ty odbarvené ei a výkiky íši!

Jak teplá voda na duši to lenivé kane.

A kolem ta zbahulá. neplodná pda.
Ubohý, nuda Ti pepadla z toho všeho, strašlivá nuda!

tkni mil Když pak vzas verše mé, smutné to kvítí

z bahnisek žalá a z moálu našeho žiti,

a znovu vzpomínal všeho. . . všeho, co srostlo juž s námi:

Poctivých revolt sdupaných, sfádnélé žalání dremy
a pak snad i hesel a prapor, jichž tolik jnž hnije a shnilo —
0, ekni jen, rychle, ekni mi, jak Ti pak bylo?/



XVI ::MRTVÉ PÁTELSTVÍ

lit planoucí hymnu lidi ;.

pod pra

A v hodinách bitek a

Mchyí kus intimit i básni,

nad , ni chtl jsem, bj sklenuli s}

jak h
Nad istým kvtem/ 1

'.

a páti hodis ve
.'

-
—

ié racyj Za soucitem u zen pak orní.

A chlastem chce pesvdit sebe o mr.iuim bolu.

A m mnu lidi m lu '

Ne, . lách pili> trni.

A šplhavc ne-li, to: bab... A hrud hledej, kam nad rn iá$

vdechlo!

A pátelství? Eli, kote fah



XVII
(J. V. II.)

Má Váše lak šílené tony a jejím dechem jiti mnohý puk zvon . . .

A na Tvé zvonici provazy se tesou divoce dnes

snad v propastech puklý Tvj zvon poslední vydechne ston;

vnik na vodách Šílenství spokojen v nice si tleská . . .

Však snail i jednotí vrácen tišinám v loktech Idolu potkáš svj skon.

.l/, brate! Ty, který zíš jen hložinu ped sebou v dáli

a nevidíš zory Východu, jen slunce krvavý sklon,

Ty's aspo vášni svou silný . . .

1 kolem se válí

na bahnech stagnantnich dav pátel líný 1/ podlý,

jeni našel svá teUUa data a v bichu dstojnost modly,

a je tak smšný a banální s frásemi tribuna davu.

Však, Ty's vnou touhou: v život laké své íci slovo,

Ty silný, nei abys mlel, a slabý íci to si

Ty s vným zápasem : jsou ješt duše, jež clí Tvoji hlavu.



XVIII

tlánich Use nám sedila v šiji, a tak isme jeli,

já, myšlének smeka doliruá, a citu opilé holky,

svou pyšnou rukou pochode vrhl jsem na poslední mosty

n kn pudu jedenu i i I tak jsnu

Hoj, ta naše mela nová a záivá v dálce!

Sen, pohádka blostná. . . P lott mou by

kvit mého iimzkti a prameny velého >iuh<> srdct !

o /.-..
i

,//' vcné, kde vládnou orlové mezi orly . . I

A vy, ubozi, ve špin dnu uvázli jste,

perut vypelichaly zvolna,

a dobe krmená, píliš tuku pobrala bicha '

Co která mi strana'.' Co hesla mi vaše?

Ku pedu jedeme I K své mete planoucí hledím!

Sen, pohádka blostná prosákla celou mou bytost.



XIX

Ta horkost erných noci, kam oko se vpiji zas a zas,

ta je jiiž vni kvtu mých a chuti mých plodu.

Potmšilých vtein neúprosný ras

jedu mi nalévá do iše pi Žili hodu.

Ký div, že horkou hlavu zím v nervósni dlan sklánu,
kvt sehnutý temnem noci, ji: obklopen jest,

kvt slátaný chvilkou slunce, a sžehlý v pištim ránu,
kvt na kraji píliš ušlapaných cest.

Ale svým stonkem v dobré pud zakoenný jsem.
A stokráte rann stokrát hlavou pohodím pyšn,
se starým lovkem zápasím a zápasím bezodyšn.

Má zahrada mládím zrosena jest a nadšením L-plou má zem,
jsem apoštol Nového Žiti, a žádné se nelekám rány,
jsem rytí nového Graalu, jsem rytí bez bázn i hany.



XX

Oh, vlasti má, Ty mj sne, it lásko má horoucí bud r

za modravými vrchy trku, jež doutnají v budoucnu Zemil
Vyhnanec planety lepši snad, v íze fy\

' má sténá,

. Vzdálená, touhou mrouc, pro niž není k .; ve mni

Jdu krajem Orným, ale Smutek odvislosli pokryl ty plané,

a pn> plazivého psa pokory stále nejsou tu hluší;

jdu méstem shnitým, - - ale rdély by se kolem ty strán,

kdyby vypravit mohly O orgiích kauibalských duši . . .

Však v hokém tom oistci nadšen zim v tajeplnou Tvou dál,

a vím, že dív nestihnu slunný svj 1/ bílý Ideál,

vle Tajemného dokud m nevrkne na jiných planet dráhy.

Vša\ Ty. ji: spoutaní Anarchii zvou a vyddui Královstvím Božím.

Ty. hrzo žoldák, — já každé hnuti svalu a každý srdce tep na oltá Tóbé

m . . .

< '/(, k našim détem aspo, LÁSKO VŠECH, pijd, záhy!
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