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ZNOVU VZPOMÍNÁM

Na východ od řeky zatoužil jsem jít
S kým ale k přípitku pohár pozvednout?
Na hoře Ťi už není přítel Che
Nezbývá než zas člun s vínem otočit a zpátky plout
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N A S KÁ L E U Ř E KY Č C H I N G - S I P O P Í J Í M S Á M

S pohárem vína v ruce
Na útes Praotce řeky stoupám sám
Tak sám tu v prázdnu mezi nebem a zemí
Velký kolik tisíc stop ční k hlubinám
Pozvedám svou číši, vstříc nebi rozesmátý
V kruhu na západ se stáčí slunce svit
Navěky jak nyní tady na útesu sedět
Věčně udici měsíce před očima mít!
Vzpomínám Sieho, člověka z hor –
Spolu s tebou se tak moci tady veselit!
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Udeřím v citeru – zmínka o starobylém hudebním nástroji, na který se hrálo údery
bambusové hůlky či destičky, navozuje tradičně v čínské klasické literatuře atmosféru tragického osudu hrdiny, dávajícího v sázku život pro
osud země, atmosféru zjitřených citů a odvážných Válčících odhodlání,
velkorysého gesta. O slavném bohatýrovi Ťing Kche z doby Valčících
států (475–221 př. n. l.), který se pokusil o atentát na tyranského vládce,
se vypráví, že vždy, když se svým nejbližším přítelem Kao Ťien-liem pili
v sídelním městě Jen, až se opili, Kao Ťien-li udeřil do strun citery a Ťing
Kche smutně zpíval. Klasická narážka je Li Poem v této básni mistrně
využita: vyjadřuje jí náladu a zároveň podtrhuje dedikaci – Kao Ťien-li
z připomenutého příběhu má stejné rodové jméno Kao jako adresát básně.
Lien a Lin – Lien Pcho a Lin Siang-žu, slavní vysocí hodnostáři při dvoře ve státě
Čao za doby Válčících států (475–221 př. n. l.). Oba si dobyli velkých
zásluh, Lien Pcho ve vojenství, Lin Siang-žu v diplomatickém uspořádání
vztahů k sousedním státům. Li Po narážkou vyjadřuje svou hořkost nad
tím, že v jeho době nedocházejí ocenění ani ti nejschopnější.
Čuan Ču – bohatýr, mistr meče ze státu Wu z doby Válčících států. Ve službách
Kuanga, korunního prince z Wu, probodl jeho předchůdce na trůně, krále
Liao z Wu. Touto zmínkou Li Po nepochybně poukazuje na neutěšenou
politickou situaci své doby.
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KDYŽ JSEM SE OPIL, VĚNUJI SYNOVCI
KA O Č E N O V I

Když na koni se potkáváme, bičíkem vždycky se zdravíme
Když se setkáme na návštěvě, mezi všemi hosty
nejvíce si milí jsme
Chci tě pozvat, udeřím v citeru, smutnou píseň ti zazpívám
Právě jsem o všecko přišel, peněz na víno mi nezbývá
Na východ od řeky krajina člověka krásou nepodmaní
Zbytečně květy padají, marně pro sebe samy jarní
Žluté zlaťáky z rukou jdou bez rozmýšlení po větru pryč
Včera jsem jmění rozházel, dnes ráno, chudý, nemám nic
Proč muž by měl být zbytečně pyšný a vychloubačný?
I šátek z hlavy nejlépe asi by spálit bylo
Chtěl ses přece stát učencem, to se ti nezdařilo
Já pokryt jíním podzimu mám skráně poutníka
K očistě doby nenajdeš chrabrého muže,
který sám sebou nad jiné vyniká
Sotva tři stopy dorostlí hoši plivají na hodnostáře,
jak byli Lien a Lin
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Ve skříňce kompas, meč v pochvě ze žraločí kůže zasunut
Pokojně visí mi od pasu, k žádnému užitku nebyly doposud
Zatím je vyměním za víno, s tebou se, příteli, opiju
Opilý vrátím se hledat přístřeší na noc u Čuan Čua z Wu
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ZA JARNÍHO DNE POPÍJÍM SÁM

I

Východní vánek lahodným vzduchem povívá tu
Stromy při řece kvetou a září v jarním svitu
Jasné slunce se odráží leskem v zelené trávě
Padající květy se rozletují a chviličku letí po blankytu
Osamělý oblak se vrací na pustou horu
Všichni ptáci do jednoho se vrátili
Všechny věci mají místo svého spočinutí
Jenom můj život nemá kde utkvít, zpozdilý
Myslím na to, měsíc odráží se na kamenech
A opěvám vůni květů věčně opilý

217

II

Mé myšlenky v purpurově třpytném oparu
Šťastně ve vzpomínkách bloudí blankytnými moři
Zahloubán a v soustředění u konvice vína
Klidný, tichý, zbaven všedních starostí a hoří
Odkládám svou loutnu opřen o vysokou sosnu
V ruce pohár, hledím k horám v dálné mlžné běli
V povětří do modra mizí přelétaví ptáci
V pozdním slunci navrací se oblak osamělý
Lekám se jen, jak se čas najednou připozdívá
Podzimní tvář všemu dává soumrak rozechvělý
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V Y P R O VÁ Z Í M B R A T R Y C C H U E J E ,
S TA R Š Í H O I M L A D Š Í H O , D O Ť I N - L I N G U

Při východní věži všude ozývá se zpěv
Ti, kdož odcházejí, rozhodli se vydat časně za svítání zrána
Podzimní vítr se brodí až sem přes širokou řeku
Svál dolů třpytivou lunu, co nad horou stála
Hostitel teď vytasil se se svým skvělým vínem
Zhasil lampu, vpustil dovnitř jasný denní slunce svit
Do Ťin-lingu namířeno mají oba Cchuejové
Jak jenom by možno bylo číše do dna nevypít?
Na lodi už obracejí veslo zpátky k návratu
Oblak plachet noc lehoučkým jíním obetkala
Plochý člun pod horou Ťin-tching už se chystá k vyplutí
Na stožáru se už vlaječka vzdula a roztřepotala
Balvany v soutěsce se noří do vodních pěn
Modravý proud za dne o tolik delší je, bez hranic
Vzpomínat na vás na chvíli nepřestanu
K západu se nahlas směji všem překážkám proudu vstříc
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V Y P R O VÁ Z Í M P Ř Í T E L E N A C E S T Ě D O Š U

Slýchal jsem, že cesta do země krále Šu
Strmá a svízelná, nesnadno jít je po ní
Hory se člověku před tváří zvedají
Až u kraje oblak se vynořují hlavy koní
Visuté ochozy překryly vonné stromy
Město Šu obtočil jarní proud mnohokrát
Utichnout musí už bouřlivé nepokoje
A po Ťün-pchingovi není třeba se ptát
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P Í S E Ň O K R ÁT KO S T I Č A S U

Bílý den krátký je, krátký tak
Sto roků strádání naplní a nevíš ani jak
Azurová klenba nebes bez konce se v nedohledno klene
Nekonečná věčnost a chaos vesmíru trvá ve stálosti
nezměněné
Vlas ze skrání splývající věčně mladé Ma-ku
Zpoloviny jinovatka už jak závoj halí
Nebeský vládce při setkání s Nefritovou dívkou
Bezpočtukrát už se nahlas rozesmáli
Já šestero draků zadržet bych chtěl
Přivázat je k ibišku, zlatý vůz slunce obrátit
Pak Severní naběračkou lahodného vína lít
Každému z draků nabídnout po poháru
Postavení a bohatství není, co chci mít
Po čem toužím? Krásu chvíle zadržet a pevně uchopit!

221

PÍSEŇ O TRHÁNÍ LOTOSU

U říčky Žuo-jie ženy a dívky lotos trhají
Za květy lotosu se smějí skryté, s lidmi žertují
Voda je až na dno čirá, slunce si pohrává
s třpytnými ozdobami
Větřík nadnáší voňavé rukávy, až vysoko k nebi vlají
Kdo jsou ti mládenci na břehu, co baví se projížďkami?
Hned po třech, hned po pěti kolem mihnou se za jívami
Skvělí ryzáci s ržáním noří se do květů a mizí v okamžení
U vytržení tu hledět na to mučí jen srdce marnými touhami
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ČTYŘVERŠÍ PSANÉ, KDYŽ JSEM SE OPIL
N A H O Ř E T C H U N G - KUA N

Tak je mi na hoře Tchung-kuan veselo
Že bych tisíc let tu zůstal, ba i ještě víc
Dozajista, kdybych tady rozevlál rukávy v tanci
Pak bych i tu horu Wu-sung smetl jako nic!
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JSEM HOSTEM A SKLÁDÁM BÁSEŇ

Lanlingské víno s přísadou šafránu tak lahodné je pít!
V nefritových pohárech když podává se, vrhá jantarový třpyt
Tak pomáhá hostiteli, aby uměl opít svého hosta
Že už neví, odkud, čí a kde je, ani kam chtěl jít
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POPÍJÍM V HORÁCH S POUSTEVNÍKEM

Horské květy všude kolem rozkvétají, popíjíme ve dvou
Jeden pohár, ještě jeden, ještě jeden – ještě jednou
Opilý jsem, chce se mi spát, nechte mne teď samotného
Zítra ráno, za svítání, přijďte za mnou s loutnou
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TU FU

PÍSEŇ O OSMI NESMRTELNÝCH V PITÍ
Č’ Ceng jak nadnášen člunem se stěží na koni udrží zpříma
V očích se mu dělají mžitky, do louže padá, a jak padl, dřímá
Žu Jang se k slyšení u dvora sbírá, až když vypil tři tou
Jak potká vinařův vozík, sliny se sbíhat mu nepřestanou
U Vinných pramenů úřad mít je jeho touhou dávnou
Kancléř Li denně tisíce penízů utrácí na každém kroku
Pije, jako když ohromná velryba vsává sta říčních toků
V zlaceném poháru víno jen čiré, zkalené nelahodí oku
Čung Č’ je rozmarný překrásný mládenec, v žertu a hovoru skvělý
Pozvedne pohár a k modravým nebesům obrací bělmo v tu chvíli
Jak stromek z nefritu rozchvělý větříkem ladný a ušlechtilý
Su Ťin před vysokým Buddhou obřady slouží, připraven úctu vzdát
Opilý vždy však vyhne se postnímu jídlu nadmíru rád
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Li Po, ten vypije jedno tou vína a sto básní složí
V krčmě na čchanganském tržišti klímá a usíná
Císař ho k sobě povolá, on ani přezkou pás nespíná
Říká si: Jsem přece nesmrtelný, jsem přece sám bůh vína!
Čang Sü po třech pohárech se volně rozmáchne k tahům svých slavných znaků
Klobouk odhodí, hlavu i před králi obnaží bez rozpaků
Jen máchne štětcem a znaky kupí se na papír jak shluky mraků
Ťiao Suejovi se po pěti tou nikdo nevyrovná, myšlenky vínem jasné
Tak vzácně a vybraně hovoří a s takovým patosem, že každý žasne!
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V ZÁŘI MĚSÍCE POPÍJÍM SÁM

Konvici mám skrytou mezi květy
Bez přátel mě teskno přepadá
Pohár výš – připíjím jasné luně
S mým stínem jsme tři tu, jak se zdá
Měsíc pití vína nerozumí
Stín oddaně dělá však, co já
Měsíc a stín načas jsou mi druhy
Chvíle slasti jarem zahýří
Zazpívám – měsíc se pohupuje
Zatančím – stín kolem zavíří
Střízliví se spolu radujeme
Opilí si po svém jdeme zas
Nechce se nám, kéž jsme navždy spolu!
Za Mléčnou drahou se sejdem, až nadejde čas
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PŘÍTELI

Vzpomínám, v Luo-jangu kdysi Tung Cao-čchiou
Dal pro mne zbudovat jižně od mostu Tchien-ťin
hospůdku útulnou
Za žluté zlato a bílý nefrit jsme si tam písně a úsměv
kupovali
Dočista opilí, třeba pár měsíců, pohrdali jsme knížaty
a králi
Všichni moudří a chrabří, co v zemi byli,
jak oblaka se tam shlukovali
Mezi nimi i já a ty, a v srdci v neshodě jsme nikdy nebývali
Zatěžko nebylo pro nás vyvrátit hory a moře převrátit
Nikdy jsem nezaváhal, všechny své myšlenky dal ti
i všechen cit
Já na jih od Chuaj se vydal větev skořicovníku ulomit
Tys na sever od Luo zůstal, ani sen nedopřál ti klid
Nesnesli jsme hořký odloučení čas
Jeden za druhým jsme vydali se zas
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Spolu nerozlučně do Sien-čchengu jsme putovali
v předalekou dáli
Třiceti šesti zákruty vine se řeka, točí se a dravé vlny valí
Sotva jsme vypluli, hned jsme se ocitli v jasu tisíce květů
Desetitisíce údolí minuli, co hlasů sosnových vánků
zvučelo tu!
Stříbrem kovaná sedla, zlatem zdobené uzdy,
tak do roviny jsme přicválali
Guvernér z Chuang-tung přišel nás uvítat
C’-jang, ten ryzí člověk
Vítá nás, v píšťalu z nefritu zaduje
Na věži Chan-sia nadzemskou hudbu rozehráli
Jako zpěv fénixů zvučí a trylkuje
Převislé rukávy, flétnami vzrušené, jako by tak vzhůru
vzepjaté už navždy zůstat chtěly
Guvernér z Chan-tung opilý tančí a všecek se rozveselí
Bere svůj brokátový šat a přikrývá mne jím
Já zpitý lehám si napříč, za polštář jeho klín,
usínám a sladce spím
Tak slavně hodujeme, myšlenky v rozjaření
nad devatero nebes vzlétaly
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Hvězdy daleko od sebe odloučeny, déšť rozptýlen,
než skončil den
Rozlétli jsme se na různé strany průsmyku Čchu,
za hory a vody do dáli
Já tehdy do hor se vrátil, k rodnému hnízdu zamířil
Tys také se navrátil domů, most řeky Wej jsi překročil
Tvůj vážený otec, statečný jak leopard či tygr
Stal se prefektem v Pching-čou a vojska Žung-lu zastavil
V pátém měsíci překročil jsem Tchaj-chang,
když jsi mne zavolal
Rozbila se kola, o strádání na Jang-čchang
bych raděj ani nemluvil
Až do Severního sídelního města došel jsem, čas uplýval
Pohnut, jak ve své vzácné ušlechtilosti jsi zlatem pohrdal
Poháry z rudého nefritu, vybrané lahůdky na stole
zeleným nefritem vykládaném
Opíjel jsi mne a sytil tak, že na návrat
nevzpomněl jsem zmámen
Na západ od městských hradeb často jsme vyšli se bavit
Od chrámu Ťin řeka plyne jak nefrit zelenavý
Na člunu jsme veslovali, flétny, bubny zpěvně zněly
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Vlnky jak šupiny draka, zelený rákos a trávy
Zpěvačky jsme objímali, kdykoli si srdce přálo
Ach, chmýří květů topolů jako sníh je zasypalo!
Rudě nalíčené, a jak se klonil den, už vínem zmámené
V hlubině čiré na sto stop černé obočí zeleně blyskotalo
Krásky jedna po druhé zpívají, v tenoučkých
hedvábných šatech tančící
Zeleně nalíčená obočí, tak líbezně krásná v zářícím
novém měsíci
Do prázdna písně odvívá chladivý vánek svěží
Nápěvy samy krouží kol plynoucích oblak výš a výš
Radost prožitou v takových chvílích znovu lze zažít
jen stěží!
Na západ jsem se dal, Ódu o paláci Jang
darem tam nabídnout chtěl
Nad Severní palácovou branou temná oblaka předvídat
nemohl jsem
Do Východních hor zase jsem zpátky šel
a bílou hlavu už měl
Na jižním konci mostu přes řeku Wej tebe jsem potkal
v tu chvíli
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Severně od Cchang-tchaj zas jsme se spolu rozloučili
Ptáš se mne, kolik je ve mně dnes smutku z odloučení?
Padající květy na sklonku jara, mnohé, tak mnohé,
nemohou s mým smutkem soupeřit
Slova to nemohou úplně vyjádřit
Cit stejně tak nemohu vyjevit
Nařizuji chlapci hluboce pokleknout a pečeť přikládám
Posílám báseň, příteli, tisíc mil v dáli, na tebe vzpomínám!
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