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9Kdo mě to násilím rve k tobě blíž

Kdo mě to násilím rve k tobě blíž – 
ó běda, běda, běda!
Jat, spoután jsem, a prost a svoboden? 
Když bez pout řetězy mě ovíjíš, 
bez řetězů mi jařmíš dech a sten, 
kdo ochrání mě od tvé tváře jen?

<  Mužský akt



10 Čím to?

Čím to, že sám už sobě nejsem svůj?
Ó Bože, Bože, Bože můj!
Kdo mě tak vyrval ze mne,
kdo vnik tak dospod ve mne,
že víc je mnou, než ve mně dech je můj?
Ó Bože, Bože, Bože můj!
Jak do srdce se boří
a netkne se mne ani!
Co se to, Lásko, noří
okem a srdce raní?
A jako záplavě když těsná brána brání,
vzdýmá se, vzpíná…?



11

Come può esser, ch’io non sia più mio?
O Dio, o Dio, o Dio!
Chi m’ha tolto a me stesso,
ch’a me fusse più presso
o più di me potessi, che poss’io?
O Dio, o Dio, o Dio!
Come mi passa el core
chi non par che mi tocchi?
Che cosa è questo, Amore,
c’al core entra per gli occhi,
per poco spazio dentro par che cresca
e s’avvien che trabocchi?



12 Jak rád je věnec

Jak rád je věnec, jenž tak hebce vleh, 
svit z květů, na to zlato zkadeřené, 
a spěje s květem květ a druha žene, 
kdo první z nich by hlavě pocel vdech.

Spokojen po celičký den je šat, 
jenž svírá prs a volně pak se šíří, 
a pořád tamto z filigránu pýří 
chce tváří, šíje se jí dotýkat.

Však blaha ještě víc té stuze dáno, 
jež třásní zlacenou jen jedno cítí, 
jak jímá hruď a dotykem ji váže.

A hladký pás, jímž tělo přepásáno, 
jak děl by: zde chci věčně poutem býti! 
Co teprv učinily by mé paže?

Profilová hlava (Venuše?) >



15Při malování Sixtiny

Z té trýzně krk mi zduřel, vole vláčí, 
to kocourům tak roste v Lombardii 
či jinde kdes, kde škůdnou vodu pijí, 
a pupek vzdýmá se a k bradě tlačí.

K nebesům vousy ježím, témě stáčí 
v týl se mi, prsa mám jak od Harpyjí, 
a štětec, jak se z něho barvy lijí, 
přejnou mě strakatinou shůry smáčí.

Kyčle mi vhřezly v břich a dech mu ouží 
a na zadek mě rovnováha zmáhá, 
a jak bych bez očí byl, vrávorám.

Kůže má povislá se vpředu dlouží 
a vzadu zase nadost nedosahá, 
jak syrský luk se křivím, napínám.

 A tak, co v hlavě mám, 
vyjde co tvar jen potvorný a zlý. 
Kdo z hlavně křivé rovně vystřelí?

<  Studie k ukřižování Amana  
na klenbě Sixtinské kaple



16  Ten výtvor mrtvý, mdlý 
ty, Jene, obhaj, čest mou a mé chtění. 
Nejsem zde na místě. A ve mně malíř není.





151J E H O  Z A Č ÁT K Y  V   Ř Í M Ě :  N E R A D  BY  H O D N Ě 
S L I B O VA L
Oznamuji, že jsme minulou sobotu zdrávi sem dorazili 
a ihned došli ke kardinálu di San Giorgio, a tomu jsem ode-
vzdal váš list. Zdál se mi nakloněn a hned na místě chtěl, 
abych se šel podívat na rozličné sochy, čímž jsem strávil celý 
den … V neděli pak přišel kardinál do nového domu a dal 
si mě zavolat: přišel jsem a on se mne vyptával, co si myslím 
o těch věcech, jež jsem tam viděl. Řekl jsem mu o tom své 
mínění; a opravdu se mi zdá, že tam jsou mnohé pěkné věci. 
Kardinál chtěl pak vědět, troufám-li si udělat něco pěkného. 
Odpověděl jsem, že bych nerad hodně sliboval, ale že uvidí, 
co dovedu. Koupili jsme kus mramoru na postavu v životní 
velikosti a v pondělí se dám do práce.
/Lorenzovi di Pierfrancesco de’Medici, 2. července 1496/

S T E S K  P O   D O M O V Ě
Nedivte se, že jsem vám někdy psal tak nakvašeně, vždyť já 
mívám občas veliké trápení z příčin všelikých, jakož mívají, 
kdo jsou mimo domov.
/Otci, 19. srpna 1497/

J E D NA  P O S T E L  A   Č T Y Ř I  L I D É  NA   N Í
O věcech vašich a zejména o Giovansimonovi vím teď vše. 
Jsem rád, že je v obchodě tvém a chce dělat dobrotu, neboť 
mu hodlám pomáhati jako vám ostatním; přispěje-li mi 
Bůh, jakož dosud vždy přispěl, doufám, že i v té příčině udě-
lám, co je má povinnost, a vrátím se k vám a zajisté učiním 
vše, co jsem vám slíbil… Kdyby Giovansimone chtěl přijet 
sem za mnou, zatím mu k tomu neradím, neboť mám zde 
jizbu chatrnou a koupil jsem jedinou postel, na té spí čtyři 
lidé, a neměl bych možnost, abych ho pohostil, jak se sluší. 
Ale chce-li přec jen přijet, ať počká, až bude odlita socha, 
na které dělám, a já pak pošlu pryč své pomocníky Lapa 
a Lodovika a pošlu mu koně, aby na něm přijel a nemusil 
sem jako nějaký dobytek.
/Otci z Boloně, 1506/
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