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TAJEMSTVÍ není nic, co by zde — onde bylo 

a slova nenajdeš, jež by je vyjádřilo. 

 

Jen slovo vyslovíš a jsi na půdě cizí 

a co jsi chytit chtěl, jak vzduch ti v prstech mizí. 

 

A TO, co uniklo, je ONO, co se tají, 

a jmenovals jen věc, jaké nás potkávají. 

 

A TO, co uniklo, je ONO jádro prosté, 

z kterého stvořitel i vše, co stvořil, roste. 

 

V hloub VŠEHO popatří, kdo žádostí se zprostí — 

v žádostivosti jdeš vstříc jenom konečnosti. 

 

Leč VŠE i konečnost společný kořen mají: 

tam někde v hloubce se v TAJEMSTVÍ prolínají. 
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Krásy poznáním šerednost posoudíme 

a dobra seznáním i co je špatné víme. 

 

Tak jedno z druhého se přímo vyvozuje, 

tak tíže s lehkostí se v celek doplňuje 

 

a krátké z dlouhého se jako vlákno snuje, 

nízké s vysokým jak ve hře přehazuje, 

 

hlas vždycky se slovem a slovo s hlasem znívá, 

„před“ vždycky „po“ a „po“ „před“ předcházívá.. 

 

Tož: MUDRC nehledá, kterak by lidi učil 

a k slovním kázábím by ústy svých nepropůjčil. 

 

Co věcí povstává — a on je povstat nechá  

a dá jim přístřeší: a jeho není střecha. 

 

On nikdy nechce nic — když česat měl by sady, 

tu nehlásí se k nim: odchází ze zahrady. 

 

Tak tedy koná VŠE a všeho se přec zříká —  

že nelpí na věcech, ŽIVOT MU NEUNIKÁ. 
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Kde moudří netlačí se v odiv, podívanou, 

tam záští neroste a žárlivost je stranou; 

 

kde vzácné věci touhou mít je nelákají, 

od zlodějů a vrahů pokoj mají. 

 

Nehledej věcí, jichž těžko míti, 

nevzplaneš touhou si je přisvojiti. 

 

Tož: vláda MUDRCŮ očistí duše lidí 

A těla rozvine – v ně všechnu sílu řídí. 

 

Nepřeje mudráctví a ani zhýralosti, 

Však moudří musí mít jen na svém duchu dosti. 

 

Kde vláda takto jde, nevyvíjejíc snahu, 

Tam život rozkvétá – a je to bez zásahů. 
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TAJEMSTVÍ! Jsi holá prázdnota 

a z ničeho se věčně rozdáváš, 

Z tvých hloubek těží všechno, 

co tu je a ty je pořád stejně plné máš. 

 

Své stéblo najde každé ostří rozjeté 

a uzly nejtěžší tvá ruka rozplete 

 

a lesku tvého žár, planoucí po obloze,  

je totéž, co tvůj prach, uvízlý na mé noze. 

 

Ta radost a ten klid! A prázdno, prázdno jen – 

však NĚČÍM, NĚČÍM přec, NĚČÍM jsem opojen, 

 

Leč nevím odkud je: je asi odedávné 

A ještě přede VŠÍM – tak to snad bude správné. 
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VŠE žádné lásky k tvorstvu nechová: 

není mu víc, než loutka hadrová. 

 

Též MUDRC lidské lásky nechová. 

Lidé jsou mu jen loutka hadrová. 

 

A smysl VŠEHO, jeho vnitřní dech – 

není to jako u kováře měch? 

 

Vyprázdněn, nikdy prázdnem nezeje: 

jen pohni jím – tím více vyvěje. 

 

Leč unavuje, mnoho slov tu tratit. 

Nejlépe je: zas do sebe se vrátit. 
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Duch HLOUBEK plodí vše a nikdy nezmírá; 

je věčný ženský klín – VŠE z něho vyvírá. 

 

Země i nebesa v něm mají kořeny, 

je věčná rodička a nikdy znavený 
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Země i nebesa jsou – budou do věčnosti. 

Neosobivost je tíže smrti prostí. 

 

I MUDRC se k nim v této věci řadí – 

tím větší je, čím víc jde do pozadí. 

 

Jeho osobnost se nikam nerve prvá 

a tím to také je, že věky věkův trvá. 
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Kdo DOBRÝ MUDRC je, je jako tato voda. 

Je všemu k dobrotě – neškodá, spíš se poddá. 

 

Voda se udrží v nádobě všelijaké. 

I ON je kdekoli. Jak TAJEMSTVÍ. To také. 

 

K pobytu mu stačí země kout 

a mysl jeho jenom hloubky živí, 

když dává, nechce víc než dary poskytnout, 

ve styku s lidmi je vždy dobrotivý 

a vede-li, je k dobru ještě ryzí. 

Když o práce jde, dobře uchopí je, 

vždy podniká, než vhodná chvíle zmizí. 

 

Tak s každým vychází – v obecné úctě žije. 
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Když nádobu chceš nést, neplň ji do ovruby. 

Ostří moc nezkoušej: naděláš na něm zuby. 

 

Těžko lze uhlídat bohatství velké příliš. 

Buď ctěn a bohatý a k tomu nadutec 

– k špatnému konci pílíš. 

 

Když dokonal jsi dílo záslužné 

a vavřín se ti kolem hlavy skví 

                       – jdi pryč, jdi v ústraní: 

to je pak veliké, mluví v tom TAJEMSTVÍ. 
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Kdo smysly s duchem spřáhne pevnou otěží, 

tomu poslušně, jak jeden, poběží. 

 

Kdo najde vnitřní řád a touhy spoutané, 

jak dítě znovuzrozený a čistý povstane. 

 

Kdo vnitřní zrak svůj probudí a sílí, 

může být MUDRCEM jako i jiní byli. 

 

Kdo lid svůj miluje a při tom říši řídí, 

docílí, čeho chce a nikdo to nevidí; 

 

ať přijdou orkány, jež nejen stromy zlomí, 

je jak pták na hnízdě a vyjde bez pohromy. 

 

Kdo jasným pohledem se noří v nitro světu, 

pomíjí učené moudrosti školometů. 

 

Být všude činností a sám jít do pozadí, 

být rukou ŽIVOTA, jež tvoří, množí, řádí, 

 

sám nemít žádostí, 

je hloubkou MOUDROSTI. 
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Kolo má v hlavici na tucet loukotí, 

avšak jen vrtanou možno nasunouti. 

 

Kvalita nádoby záleží na hlíně, 

však její potřeby na její dutině. 

 

Okna i dveře jdou k prostoru prázdnému, 

kdyby jich nebylo, dům není k ničemu. 

 

Tak bytostnost věcí je to, co nahmatá, 

avšak co nevidíš, je jejich podstata. 

 

  



12 

Když všechny barvy smícháš dohromady, vyjde ti špinavá. 

A uslyšíš jen hluk, když zazní najednou ti celá oktáva. 

 

Když všechny chutí rázem ochutnáš, 

patro nic nepozná a jenom nechuť máš. 

 

Na dostih hluk a lovů kdo jen slyší, 

té vášni propadne a nezná věci vyšší. 

 

Pro vzácné věci rád kdo ztratí hlavu, 

jde špatným koncům vstříc. Může i na popravu. 

 

Tož: MUDRC přehlíží, co smysly možno míti; 

jen vnitřní oheň svůj a jeho světlo nítí. 
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Přízeň i nemilost vždy do jednoho splývá. 

Strach vždycky nakonec – ať tak či onak – zbývá. 

 

Vysoké hodnosti – ty nejsou maličkostí, 

ba nejsou o nic míň než tíže tělesnosti. 

 

Když v přízni hovíš si – strach o ni spát ti nedá 

a kdo je v nepřízni, zas úkryt strachy hledá. 

 

Naše tělesnost je nám jen pro trápení. 

Ducha nic nebolí a nic mu nevhod není. 

 

Tož: jenom ten, kdo stojí nad vším tělem 

a jeho žádostmi, ať vládne v státě celém. 

 

Kdo k poctám hluchý je, však státu ke cti žije, 

ten ať má otěže – ten dobře udrží je 
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Marně se očima, bys zahlédl JE, pídíš – 

je NEVIDITELNÉ, nikde je neuvidíš. 

 

Marně se namáháš – i ke slyšení není; 

je NESLYŠITELNÉ a to je k nezměnění. 

 

A kdybys chtěl je rukou nahmatati – 

je BEZ HMOTY, nemůže tady státi. 

 

A z této trojice nic není k vysvětlení; 

proto se směšuje a na JEDNO se mění. 

 

To JEDNO ovšem není dvojí tváře 

a nezná „vnitř“ ni „vně, ne temnoty, ne záře. 

 

A tak, jak je, se nedá jmenovati, 

jen věci jméno dáš, když JEMU je chceš dáti. 

 

Jen formou bez formy vymysli na tu snahu 

a vyplň si ji pak obsahem bez obsahu – 

 

leč to je nemožné a jinak nechce býti: 

nelze JE pochopit a určit, vysvětliti. 

 

Když jdeš MU naproti, neuvidíš nic zpředu 

a konec nespatříš, když odzadu tě vedu. 

 

Jedno však možno je: až k starodávnu jíti 

a jeho MOUDROSTÍ čas dnešní pochopiti. 

 

Tak přiblížíme se k TAJEMSTVÍ od počátku 

a můžem vybřednout z nejasnosti a zmatků. 
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Jemnost, hlubokost a jasnozřivost všeho 

je vlastní TAJEMSTVÍ i dávným Mistrům JEHO. 

 

Protože pro to vše se v temnu vzdalují ti, 

musím se pokusit je slovy přiblížiti. 

 

Jak ti, již zkouší led, když přes řeku by chtěli 

sotvaže zamrzla – tak byli obezřelí! 

 

Jak ti, kdo nežli řeč přes zuby vypustili, 

pětkrát se ohlédli – tak uvážliví byli. 

 

Jak host, či cizinec, když do domu jde tvého, 

tak vážní byli vždy a ducha upjatého. 

 

A byli ústupní v řeči i při jednání – 

jak ledy na řece, když měknou v době tání. 

 

Jak kmen, jenž přivezen zpracován dosud není,  

tak prostí byli vždy a skrovní, přirození. 

 

A školských moudrostí byli tak málo dbalí, 

že jako údolí být plochými se zdáli. 

 

A byli nejasní a těžko k srozumění – 

jak vody zkalené, kde na dno vidět není. 

 

Vyjasnit nejasnost? Lze zmoci toto dílo, 

když kalnu ponecháš, aby se usadilo? 

 

Ach ano! I v mrtvém semeni se všechny síly spojí 

a v klíček vyrazí – jen je nech na pokoji. 

 

Kdo za TAJEMSTVÍM jde, nežije v rozptýlení 

a žádných sensací v moudrosti chtivým není. 

 

Zdá se snad střízlivým, však blízko TAJEMSTVÍ je 

jak staří Mistrové – a v jejich světě žije. 
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Kdo všeho zbavil se a vystoupil na vrchol nejvyšší, 

dospěje jistoty a každou pochybnost v své mysli utiší. 

 

Zří věci rodit se a spět zas ku počátku: 

i když již dospěly, dál rostou – však pozpátku, 

 

jak stromů koruna by po svém čase rostla nazpátek ke kořeni. 

A kdo se navrátil, je hotov s vývojem – ten se už nepromění. 

 

Ten dal už, co dát měl a ve věčnost se mění – 

a ve věčnosti žít, znamená OSVÍCENÍ. 

 

Neznalí věčnosti jsou k vášním, ke zlu náhlí. 

Kdo se však znají v ní – jsou velcí, všeobsáhlí. 

 

Kdo všeobsáhlý je – ten král je mezi všemi 

a kdo je král, ten sestoupʼ s nebe k zemi, 

 

kdo s nebe sestoupil, ten plný TAJEMSTVÍ je 

a jako takový nad časy, věčně žije. 

 

Takto když změněn jsi a smrt když přijde v křeči, 

tebe se netýká a nejsi v nebezpečí. 
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1
 

Když MOUDROST TAJEMSTVÍ upadá v zapomnění, 

humanita a láska se jako ctnosti cení. 

 

Když důvtip, znalosti k vrcholu moci spějí, 

tak zase pokrytci se zdárně vyvíjejí. 

 

Když svazky rodinné už dávno nejsou celé, 

daří se lásky k rodičům i dětem kazatelé. 

 

Když stát i rodina se v nepořádcích zmítá, 

je v úctě povinnost a věrnost nepokrytá. 

  

                                                           
1
 Zde zřejmě došlo k chybě a po kapitole 16 (str. 20) následuje hned kapitola 18 (str. 21) — pozn. Midilird 
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Jen nechte moudrostí a nechtějte být svatí 

a na světě to bude hned v blahobytu znáti. 

 

Nekažte o lásce a krásách humanity 

a v srdcích procitnou si samy lidské city. 

 

A nechte kejklířství, jež zištnost vaši kreje – 

zlodějství, lupičství pak bude bez naděje. 

 

Floskule nestačí, jak v těchto pádech zdá se: 

zdání se prohlédne, ať jak chce podobá se. 

 

Tož: vnitřní jistotu si získej, udrž si ji, 

a ryzí vevnitř buď i k světu, jenž tě míjí, 

 

bez zájmů osobních jdi jenom prostě v žití 

a nebuď domýšliv, chtěj málo věcí míti. 
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Nebaž po mudrctví a budeš bez zármutku. 

Je malý rozdíl v tom, dít „ano“ či dít „vskutku“, 

 

však jaké propasti obsahu v sobě chová,  

když řeknu „dobrý“ – „zlý“: a jsou to též jen slova. 

 

Co masa uctívá – to přehlížet se nedá: – 

ó, moje samoto, kam ještě porosteš, kde vrchol tvůj se zvedá? 

 

Lidé se veselí jako o svátcích hosti, 

jen já jdu ústraním, bez stopy po radosti, 

 

jak dítě, dosud jež se smáti nedovede,  

jak psanec na cestě, jež nevím, kam mne vede, 

 

jak blázen, jehož nikdo nepochopí,  

zatím co ostatní svět v přebytku se topí. 

 

Blázen! a zmatenec! Tma se mi hlavou žene, 

zatím co jim jde jas do jizby uklizené. 

 

Jak vědychtiví jsou! – mne sžírá jenom hoře,  

jsem vrak, jenž zmítán je a jejž snad hloubka pozře. 

 

A každý smysl má a pro něco je tady – 

Jen já jsem k ničemu, kůl v plotu bez zahrady, 

 

Jak sedlák bezmocen, když do města jej dají – – 

a z prsů TAJEMSTVÍ, své MATKY, MOUDROST ssaji. 
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Z prázdnoty TAJEMSTVÍ vyplývá plnost VŠEHO: 

ze středu jistého a přece neznámého. 

 

Samo myšlené, nikomu seznatelné, 

nemluví k nikomu, jen v obrazy se velne, 

 

jež v jeho hloubkách sní bytosti přezáhadné, 

Jež ve věcech pak jsou a přece nejsou žádné. 

 

Jádro semene a síly jádra prosté 

tkví v JEHO záhybech a v PRAVDĚ, jež z nich roste. 

 

A v PRAVDĚ ryzost je, jak v těle jsou vždy kosti 

a JEHO jméno zní z věčnosti do věčnosti 

 

A JEHO jméno je k počátku VŠEHO klíčem – 

A kdeže já to čtu? – v NĚM, v sobě, jeho NIČEM. 
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Nedospělému je dorůst usouzeno, 

všechno, co křivé je, zas bude napřímeno, 

 

co prázdné je, vše dojde naplnění 

a staré, odřené se zas na nové změní 

 

V popředí vyvstanou, kdo byli poníženi, 

a sláva falešná se v pravou hanbu změní. 

 

Kdo pravý MUDRC je, ten jediné jen hledá 

a se svým TAJEMSTVÍM jak vzor se k nebi zvedá. 

 

Nechce být světlonoš a oslavován býti 

a proto září všem a jako slunce svítí. 

 

Nebaží po slávě, nelopotí se za ní 

a nevynáší se – a všichni se mu klaní. 

 

Nikdy se nepyšní – a proto dílo svede, 

o vládu nestojí a proto všechny vede 

 

S nikým se nesváří, vždy svárům vyhýbá se 

a tak s ním ostatní se nesvářejí zase. 

 

Nedospělému je dorůst usouzeno – 

v tom rčení pradávném je mnoho vyjádřeno 

 

Po řece TAJEMSTVÍ vše podle řádu pluje: 

růst pravých MUDRCŮ to jenom potvrzuje. 
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Řeč sporá – ta je řečí přirozenou. 

– Ne všechen věk se krajem vichry ženou 

 

a deště nelijí své vody bez ustání – 

všechno tu v čase je, nic není bez trvání. 

 

Kde vládne VŠE, tam zaniká, co vzniká 

a těmto řádům se ni člověk nevymyká. 

 

Tož: jenom ten, kdo v TAJEMSTVÍ se noří, 

je v řádu TAJEMSTVÍ a JEHO ohněm hoří, 

 

právě tak jako ti, kdo v ctnost se pohroužili, 

dle řádu jejího a jí samotnou bili, 

 

či zase naopak neřeší naplnění 

jsou neřest samotná a spějí ke zničení. 

 

Kdo hoří TAJEMSTVÍM, ten vládne JEHO řády, 

kdo v ctnost je ponořen, má sílu její vlády, 

 

a v neřesti kdo jde, zákony její cení, 

dle řádu jejího zas dojde naplnění. 

 

Když tomu nevěříš – to změniti se nedá. 

Kdo druhý nevěří, sám marně víry hledá. 
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Dlouho si nestojí, kdo na špičky se staví, 

daleko nedojdou, kdo mají chůzi paví. 

 

Kdo světlo světloucí vidí plát ve své tváři, 

nikomu druhému na světě nezazáří. 

 

A kdo se chválí sám, ten bez zásluh se vzdálí 

a kdo se vypíná, zůstane pořád malý. 

 

TAJEMSTVÍM hodnocen je takový sud znící 

jak jídlo zkažené či bolák mokvající, 

 

každému k štítění, kdo jenom uvidí je. 

Však kdo dlí v TAJMESTVÍ, docela jinak žije. 
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Je NĚCO, co tu odjakživa bylo, 

a v NĚM je vše, co se kdy narodilo: 

 

nebe i zem – vždyť i ty nejsou stále. 

Je tajemné a nejvýš dokonalé 

 

A bez těla to NĚCO v prázdnu plane 

a věčně neměnné jak vichr všady vane 

 

a všechno prochází, ve všem je rozpoutané 

i věčně utkvělé, jak moře hloubky slané. 

 

A v NĚM je vše. ONO je matkou všeho. 

Já zvu je TAJEMSTVÍM, neb neznám jména jeho. 

 

Řeknu-li VELIKÉ – patří to k pojmu jeho, 

když mám již použít i jména přídavného. 

 

A VELKÝ značí mi, že v BEZMEZNO se mění, 

kde všechno tratí se – i naše pomyšlení, 

 

ale v tom ztracení se netratí: jen malost svoji ztrácí 

a plno BEZMEZNA, v ně změněno, se vrací. 

 

TAJEMSTVÍ velké je a velké je i nebe 

i země, MUDRC též, jak stojí vedle sebe. 

 

Jen tyto VELIKOSTI, jen ty se v světě zvednou,  

a MUDRC zůstává z nich věky věkův jednou. 

 

Člověk má mírou zem, nebe zas měří zemi, 

samo jsouc měřeno TAJEMSTVÍ šlépějemi. 

 

A TAJEMSTVÍ, jež do sebe šeří, 

jen v SOBĚ míru má. SAMO SEBOU se měří. 
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Kdo tíži poznal, ví co lehkost značí 

a kouzlo klidu zná, kdo v perné práci kráčí. 

 

Tak MUDRC celý den své naplňuje dílo 

nad všechno povznesen, co by jej rozptýlilo. 

 

Jaké to neštěstí, když vládce pro zábavu 

vše bere na lehko: na konec ztratí hlavu, 

 

když před tím poslední jej vasal opustil 

a on už k nápravě nenašel v sobě sil. 
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Dobrý chodec vždy přejde beze stopy. 

Řečníka dobrého za slovo neuchopí. 

 

Dobří počtáři si s čísly jenom hrají. 

Kdo umí zavírat, bez zámku zavírají 

 

a nelze otevřít, ať se kdo jak chce snaží. 

Kdo vázat dovedou i bez provazu váží. 

 

Tak MUDRC v dobrotě se ke každému sníží  

a dělá to jen tak, nikoho nepřehlíží, 

 

dokonce k věcem jde jakoby chodil k lidem – 

s touž vnitřní jistotou a dobrodějným klidem. 

 

Tak koná dílo své – vidět je ani není – 

a toto nazývám: mít vnitřní OSVÍCENÍ. 

 

MUDRC tu duší je, jež do žáka se vtělí: 

druh druha musí mít, spolu jsou teprv celí. 

 

Žák musí vážiti si svého učitele 

a ten zas milovat jej – předmět díla – cele, 

 

neb žák i učitel jsou v hodnotě si rovni. 

V obou je TAJEMSTVÍ. Oba jsou nevýslovní. 
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Kdo je si vědom plodnosti svých sil 

a přec jak žena ve skromnost se halí, 

je jako údolí celého povodí, 

jímž k cíli jednomu se všechny vody valí. 

 

Kdo je tím údolím, je proudem proudů sil 

a navracení se zpět 

do moře TAJEMSTVÍ, do moře MOUDROSTI, 

jak k branám dětských let. 

 

Kdo o svém světle ví, však zůstává s ním vzadu, 

ten setrvá-li v tom, je světu ku příkladu. 

 

Kdo světu příkladem, ten zběhlý v MOUDROSTI je 

a ví i TAJEMSTVÍ a v jeho smyslu žije. 

 

Kdo ví, že hoden je i slávy nejvyšší 

a, ač je odstrčen, přec není nespokojen, 

je zřídlem MOUDROSTI, je hlasem TAJEMSTVÍ, 

 s nímž na věky je spojen. 

 

Kdo dřevo zbaví kůr a pěkně vyhloubí je, 

dostane nádobu, z které se jí a pije; 

 

když MUDRC moudrost svou v životě použije, 

vyrůstá nad všechny, vysoko převýší je 

 

a všichni poddaní si žijí jako v nebi. 

On nezná tvrdosti, nemá ji zapotřebí. 
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Kdo chce svět mistrovat, ať staví nebo boří, 

vše činí nadarmo, ničeho nevytvoří. 

 

Vždyť svět je souhra sil, duchovních vichřic spád, 

nic „dělat“ nelze tu, nic nelze mistrovat. 

 

Kdo ruce přiloží na jeho věcí běh, 

ten zkazit může mnohé; 

kdo se jej zmocnit chce, ať nechá věcí těch: 

jen do tmy narazí a v její prázdno strohé. 

 

Všechno tu uplývá a jedno druhé střídá; 

to teplo vydává, to chlad ze sebe vydá, 

 

to na nic tratí se a to zas těžce bytní, 

ti choře chabí jsou, ti v síle nenasytní – 

 

a MUDRC v sběhu tom se díla svého zhostí 

bez přecenění se, bez pýchy ctižádosti. 
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Štěstí nekvete ni z nejkrásnějších zbraní. 

Zbraň nemá nikdo rád a kdo dlí v TAJEMSTVÍ, 

nespoléhá na ni. 

 

Však přec ji musí mít. A když již po ní sáhne, 

jen pro mír bojuje, jen po pokoji prahne. 

 

Netone v radosti, když vítězně se zvedne – 

vždyť lidé padali – a to je přece bědné. 

 

Kdo toho nevidí, ze smrtí raduje se, 

jež musel rozsívat – a to lid těžko snese. 

 

Když vítězství jsi dobyl velikých, 

plač nad těmi, kdo životy v ně dali, 

 

jsi na slavnostech spíše pohřebních, 

než na slavnosti, kde bychom se smáli. 

  

                                                           
2
 Opět se zřejmě jedná o chybu, kdy po kapitole 29 (str. 33) následuje hned kapitola 31 (str. 34)— pozn. Midilird 
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To, co zvu TAJEMSTVÍM, co strmí v proudu časů, 

nelze mi označit ni znakem napsaným a ani zvukem hlasu. 

 

Přec vyslovit se dá – myslíš si chvílemi, 

leč je to jenom klam: nic se s ním nesrovná, co je tu na zemi. 

 

Kdyby tak sedělo na trůnech královských, 

svět by se točil k nim, své slunce měl bych v nich, 

 

nebe i země by dávno se spojily 

a rosou radosti lidstvo by rosily 

 

a cestou dobroty by každý člověk šel, 

aniž by mu to kdo pod trestem poroučel. 

 

Tak kdyby TAJEMSTVÍ působit počalo, 

bylo by poznáno, jméno by dostalo. 

 

Se jménem pravdivým nese se poznání 

mezí a zákonů a v nich setrvání. 

 

A kdo by v zákonech TAJEMSTVÍ setrval, 

Došel by jistoty, MUDRCEM by se stal 

 

* 

 

TAJEMSTVÍ ve světě, abychom příklad dali, 

Je moře, do něhož své vody řeky valí. 
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Kdo v lidech vyzná se, ten chytrým může slouti, 

však moudří dovedou i sebe prohlédnouti. 

 

Kdo lidi přemůže, ten silákem nechť slove, 

však sebe přemoci svedou jen hrdinové. 

 

Muž vůle – ten se v světě uplatňuje, 

však kdo má v sobě dost, ten v čele boháčů je. 

 

Že na svém díle lpí, čas mimo něho pluje: 

on překoná i smrt – věčnost jej prostupuje. 
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Ó, VELKÉ TAJEMSTVÍ, 

tvé proudy zářící se všemi směry valí! 

Ó, MATKO VĚCÍ VŠECH, 

jež v život toužily a z rukou tvých jej vzaly! 

 

Tvé dílo splněno – a ty tkvíš v pozadí a nepřijímáš díků 

a zdáš se malým být: leč v příštím okamžiku 

 

se v tebe vrací vše jak domů z návštěv hosté 

a tu tvá ohromnost zas v nekonečno roste. 

 

* 

 

MUDRC se nepachtí, by konal velká díla – 

jde cestou TAJEMSTVÍ, a v té vždy velkost byla. 
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MUDRC, jenž TAJEMSTVÍ svým denním žitím jeví, 

ten vládne nad světem a nikdo o tom neví. 

 

Z blízka i daleka si chodí čerpat k němu, 

pramenu v čistotě a klidu blaženému. 

 

Kde hraje muzika a vesele se hýří – 

tam ovšem ještě spíš si pocestní zamíří. 

 

MOUDROST je bez chuti a jenom čistě plyne. 

Nerozjitří ti sluch a v oku nespočine. 

 

Však zkus to seznat ji a třebas mžik v ní žíti: 

tvůj život, bytí tvé se v nekonečno zřítí. 
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Jen to se zploští, co se rozepjalo 

a oslabí, co dřív se silným stalo, 

 

co spadnout má, musilo vystoupiti 

a jen cos dal, zas zpátky můžeš vzíti. 

 

To tajemný je zákon světa všeho: 

měkké je nad tvrdé a slabý nad silného… 

 

Však není žádoucno, by každý znal ty body. 

I ryby pojdou ti, když vytáhneš je z vody.  
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VŠE věčné je a v roli nečinného 

je všeho účastno – věc každá plyne z něho. 

 

Tak kdyby jednal princ, na svůj trůn nastoupí-li, 

lidé by od sebe se sami proměnili. 

 

A takto změnění a dovnitř obrácení 

kdyby zas chtěli ven na svár a hádky denní, 

 

prostotou TAJEMSTVÍ bych brzdil krok ten vratký 

A dal jim otěže a strhl bych je zpátky. 

 

Prostota TAJESMTVÍ, pro kterého jména není, 

které i za VŠÍM je, přivádí k oproštění 

 

a z toho roste SMÍR a jeho krása vnitřní, 

života naděje a bílá hvězda jitřní. 

  



Popis na přebalu: 

Lao-Tseova slavná kniha TAO-TE-KING je z největších výtvorů lidského ducha. Nevelká 

rozsahem obsáhá největší hloubky lidské myšlenky a lidského vědomí o životě. Půl třetího 

tisíciletí staré dílo východního mudrce je jedním z nejmohutnějších dokumentů básnického 

zření, nejsmělejší metafysické spekulace a současně přesného, jasného myšlení, měřícího 

právě mocí své vnitřní zkušenosti celou konkrétnost lidského bytí. Práce Jaroslava Kabeše 

přináší zatím první knihu Tato-te-kingu jakožto básnický výraz myšlenek, jak se do nich autor 

měl možnost zasvětit studiem vědeckých překladů knihy Lao-tse-ovy, a to počínaje klasickým 

dílem Stanislava Juliena (1842) a dílem Victora v. Strausse (1870) a konce prací Grillovou, 

de Harlezovou, Wilhelmovou, Ularovou, Haasovou, Federmannovou a Schröderovou, 

nevyjímaje ovšem obě díla našeho Rudolfa Dvořáka a ani jinak už zastaralou příslušnou partii 

velké práce o „Učení staroindickém“ od Frant. Čupra. Ačkoliv je tu plně dodrženo i vnější 

rozdělení díla na jednotlivé sentence a jsou zachovány i jednotlivé věty a vcelku i obrazy, 

neoznačuje autor svou práci za „přebásnění“ starodávného veledíla. Vidí v ní jen skrovný hlas 

o oněch hlubinách lidského seznání a zření, do kterých nás uvádí Lao-tse, pohybující se v nich 

s jistotou a samozřejmostí vlastní jen lidem geniálním. Zkušenosti Lato-tseovy, prožívané, 

tlumočené a vykládané již pradávnými komentátory jeho záhadplných vět a nám 

zprostředkované moderním vědeckých bádání, jsou — čistě básnické a autor, chtěje 

si je zachytit, musil tak učinit veršem. Forma, kterou má práce Jaroslava Kabeše, je tedy 

výrazem zkušeností získaných na dlouhé pouti v myšlenkovém světě dávného genia, jehož 

hlas nám, západoevropským lidem, zachovala a tlumočila východoasijských mudrcových 

učedníků a stoupenců, nýbrž i trpělivá a soustavná práce, pracovitost a duch moderních 

evropských vědců. 

 

 

 

 

 

 

 

Z originálu vydaným Janem Pohořelým v Praze roku 1944, přepsal Midilird. 

 

 


