
 



 
 

Dozrávání kamenů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josef Tomáš 
 
 

Melbourne,1981-1985 
 



Předmluva autora 
 
Dvě skutečnosti mě v mých čtyřiceti sedmi letech přivedly k tomu, že jsem se dal do 
tvorby básní. Vždy jsem sice básně rád četl – a přečetl jsem jich mnoho, ať českých 
nebo německých, francouzských, anglických – nikdy mně však nepřišlo na mysl, že 
bych i já mohl psát. Moje pilné čtení poezie však ve mně muselo zanechat přece 
jenom nějaké stopy, když jsem jednou, někdy kolem roku 1962, napsal zničeho nic 
dvě básně, uvedené jako první dvě v této sbírce.  
 
Ale vraťme se k těm dvěma zmíněným skutečnostem. Ta první byla moje maminka. 
Po odchodu z vlasti v září 1968 nás navštívila dvakrát v Německu, naposledy v roce 
1976, měsíc před naším odletem do Austrálie, kam jsme se vystěhovali. Po nějakém 
čase v Austrálii jsem si pojednou uvědomil, že maminku už asi nikdy neuvidím, a že 
neuvidím ani svou vlast, a tento pocit trvalého odloučení se ve mně rozrůstal víc a 
víc, až jsem to prostě musel dostat nějak ze sebe ven, jestliže jsem se nechtěl 
pomátnout. A tak to ve mně začalo skoro samo od sebe skládat verše v české řeči. 
 
Ta druhá skutečnost byly moje pochybnosti, zda dokážu poezii nejen číst, ale i psát. 
Zda v tom maminka najde nějaký smysl a zda to něco řekne i ostatním lidem, kterým 
ona možná mé verše ukáže. Zda to, co píšu, dokáže sdělit druhým všechno to, co 
jsem tak hluboce prožíval. Šťastnou náhodou se mi v tom čase dostal do rukou výběr 
z poezie Ezry Pounda, a v ní pro mne to nejdůležitější: totiž předmluva T.S.Eliota. V 
ní Eliot radí – citováno volně mými slovy – že když chceš být básníkem, musíš si 
nejprve ověřit, že jím opravdu můžeš být. Musíš žít normálním životem a psát a psát, 
každý den, o všem možném, co vidíš okolo sebe, co prožíváš v sobě. Jenom tak se z 
času na čas naskytne příležitost, aby se sjednotila dokonalost obsahu s dokonalostí 
formy a vyjde z toho něco opravdu krásného, hodného toho, aby si to přečetli i druzí.  
 
Eliotovy rady jsem poslechl doslova a do písmene a psal a psal. A za čtyři roky jsem 
těch básní napsal téměř 500. Ty co jsem posílal mamince jsem vybral do sbírky 
Vzpomínka na domov, kterou jsem v roce 1989 soukromě vydal a po nečekaném 
návratu po dvaceti letech do své vlasti pak rozdal svým příbuzným a známým. 
Bohužel ne mamince, která zemřela v roce 1983. Po její smrti jsem občas, více méně 
ze setrvačnosti, něco napsal, ale pak od roku 1985 jsem psal pouze anglicky. Dvě 
poslední básně sem vlastně nepatří: napsal jsem je jako odpověď jedné ze svých 
dávných spolužaček, když se mě po návratu do vlasti zeptala, proč už nepíšu. 
 
Tato knížka též neobsahuje básně shrnuté v dosud nevydané sbírce Louky Evropy, 
inspirované mojí cestou do USA a západní Evropy v roce 1983, a básně milostného 
characteru, které pod titulem Oblost těla vydalo nakladatelství PRÁH v roce 2010.  
 
Sbírka Dozrávání kamenů je výběrem z mých básnických cvičení. Podařilo se mi 
spojit v nich onu dvojí Eliotovu dokonalost? Nevím, zda ji tam jejich čtenáři najdou, 
ale byl bych šťasten, kdyby pocítili též trochu z mých každodenních radostí a 
smutků. 
 
 



Sonáta 
 
Poslouchám sonátu od pana Glazunova. 
Za oknem listopad mrazivě profukuje, 
v staletých hodinách kukačka podřimuje, 
hodinu odkuká a do snů se pak schová. 
 
Jak je to rozkošné takto tu lenošiti, 
myšlenky rozplétat a snům je propouštět 
a spánek zahlédnout, jak se stěn do tmy slét. 
Z prokřehlé ulice bledá lampa sem svítí. 
 
Ach, pane Glazunove, vše tu hudbou hraje! 
Taktovkou lopatky kamna jsem rozzpíval 
a v žáru třešňovém anděl tu náhle stál 
a hlasem trouby své vedl mne k bráně ráje.  
 
(1962) 



Cesta do hlubin noci 
 
Nad kornatými cévami světa 
spí noc. 
A vzdychajícím klínům zahrad 
se vysmívají hvězdy. 
Dálka je roztrhána detonacemi civilizace, 
mozaika žvástů ucpává díry nebes. 
 
Pod tápavým vykročením myšlenky 
bdí však nitro. 
Cesta do hlubin noci. 
Bardamu uviděl anděla 
a nic ho již nemohlo zadržet. 
 
 (1962) 



Katušce do památníku 
 
Vzpomeneš ještě? Jak za svítání 
jsi zaplétala copánky koníčkovi? 
A jak oba, znervóznělí  
nadcházejícím závodem, 
jste zápolili o neposlušnou hřívu? 
 
Rozdělovalas proud vlasů 
do tenkých potůčků, 
aby, znovu rozdělujíc na tři, 
jsi uplétala, splétala… 
 
A zatím: 
pařivá vůně maštale 
mě zvolna odnášela 
do jiné země, 
dávno již zatopené 
oceánem času 
a mnoha mnoha slov. 
 
Ó, jak doléhalo tehdy 
ticho podzimních polí, 
vystupujících mlčenlivě z mlh! 
Jako by chtělo sdělit 
dávno zapomenutou moudrost. 
Já však, stále na odchodu, 
nepostál jsem a nikdy víc 
se už nedozvěděl. 
 
A jak šustivě pak jindy 
se vlnily žitné lány 
v proudech zlatého slunce 
mezi osvěžujícím chladem 
zelených mezí! 
 
A jak se rozlévaly 
záplavy jara 
v širokém údolí mého kraje, 
kde tmavá zeleň lesů 
se dodnes mísí 
s bílou a modrou nebes 
na paletě vod! 
A co těch zim, 
křupajících pod nohama sousedů, 
za nočních ještě rán 
pospíchajících schouleně na mši 
a pak, s obláčky dechu, 
se vracejících po bílé ulici! 
 
Vlaky tam duněly, 
projíždějíce v těsných rozestupech 
pod nočním nebem, 



plným souhvězdí. 
Navlečeny na šňůře kolejnic 
mezi dálkami, 
z východu na západ se řítily. 
 
Nejprve se ztlumeně ozvaly 
ze vzdálených údolí, 
pak, blíže již, jasněji, 
aby jen na okamžik ztichly 
v hlubokém zářezu skal, 
těsně než vyrazily jako nezkrotné zvíře 
do výhybek nádraží. 
 
Rachotivě proletěly, 
aby se pak zvolna ztrácely, 
naposled ještě zavolavše 
sotva znatelným vábivým zapísknutím. 
 
A těch hvězd tam tenkrát, 
a barev a zvuků 
za otevřeným oknem 
mého mládí! 
– – – – – – – – – – – –  
Já vzpomínám často, 
jak jsi zaplétala 
copánky koníčkovi. 
A jaks potom kolébavě, 
v rytmu jeho kroků 
vjela do arény 
a naráz ustrnula k pozdravu 
před velkým závodem. 
 
(Březen 1981) 
 
 



Noc 
 
Nic nepohne se. Jenom tma 
tiskne svou zvodnatělou tvář 
na zamžené sklo noci. 
Bez zájmu, jak duchem nepřítomná 
hledí do aleje zkamenělých pňů, 
kterou jdeš ty. Mlčenlivě, 
maje ústa plná štěrku, vrávoravě, 
ne však z opilosti. 
To jenom balancuješ své vratké tělo, 
jež cize (až mrtvě) se věší 
jako strašákovy šaty 
na shnilé tyčky sbité v kříž 
hřebíky zrezavělých snů. 
A pouze vítr nicoty 
profukuje tu vetchou přízi. 
 
Jak může dozrát planý plod, 
jenž marně čekal na roub věčna? 
Seschnul se, potom co příliš dlouho 
šťavnatou plnost předstíral. 
Teď už se drží jen stopkou smyslů 
(a vlastně zoufale) 
této nepochopitelné vezdejšnosti 
a jako mouchu,  
plácačkou nesmyslné činorodosti, 
nechá odhánět beznaděj. 
 
A tak vyrážíš jen klínem klín. 
Však dost už oplzlostí, 
není čas na flérty. 
Přeces už přišel na to, 
že nic víc nemůžeš chtít, 
než čekat, až odpadneš. 
A do té doby ti nezbývá, 
než tvářit se jak popůlnoční nádraží, 
jež zešílení prázdných vlaků 
maskuje leskem měsíce 
na kalných plochách slepých oken. 
 
A potom s hrůzou pochopíš, 
že město se scvrklo v mrtvé nic, 
když chtělo změřit dálku hvězd, 
a že jenom proto drtí nás teď 
ukrutným tlakem prázdnoty. 
 
Ale jak potom vysvětlit onu přítulnost? 
A tužbu být spolu a těsně 
a na chvíli zapomenout 
a zcela naze se dát? 
Vždyť toto je láska: 
sametový hlas, 



slova, která se sama řadí 
v průzračné verše, 
neslýchaná starostlivost, 
jež trhá letokruhy 
zdřevnatělého sobectví. 
 
Trochu se bojíš, vím, 
jsme nejisti sami sebou, 
zda uneseme takovou zodpovědnost. 
Jsme sami v noci, 
každý sám, nemaje nikoho, 
a klenba vesmíru 
se zatím bortí víc a víc. 
 
Kdo nám potom může zazlívat, 
že nejprve, 
jako slepci nejistě a neohrabaně, 
váhavě k sobě dosahujeme, 
potom šifrou prázdných slov 
voláme o pomoc, 
abychom se nakonec zachytili 
sebeslabšího posuňku, 
nacházejíce v hmatatelné jistotě těl 
alespoň náznak toho, 
co nám zůstává utajeno. 
 
 (Květen 1981) 



Umírání stromu 
 
Předmět pod mou dlaní: 
mrtvá věc, které dali jméno stůl. 
Uzavřený veškerému dění, 
necítí, že po špičkách prstů 
se kvapem vracím zpátky. 
 
Jsem vyděšen, 
když z tajemného bodu 
nenadále spatřím, 
jak stejně se oba proměňujem: 
on z mrtvého dřeva v nic, 
a já – stále ještě 
na dlouhé cestě k mrtvým. 
 
A přece ještě včera byl plný zvídavosti. 
Sténal a zněl pod hrubým smyčcem větru, 
jenž neškoleně jezdil po uvolněných větvích. 
V tepnách pružných vláken, 
která, zdřevnatělá, teď maně nahmatávám 
pod hladkou vrstvou barvy, 
pulzovala míza. Kořeny, 
jak exotičtí hadi právě vyplašení z hnízda, 
se rozbíhaly do všech stran, 
aby neúnavně nasávaly vláhu 
pro nenasytná ústa nesčíslných listů, 
která dýchala bez přestání, bez přestání … 
 
Ó, jak bezpečně bylo v lese! 
Humus tam tlel a země voněla plísněmi. 
Rok za rokem se pravidelně zapisoval 
vždy novým mezikružím léta 
do kroniky nepostřehnutelně rostoucího kmene. 
Ze světla a vůní byl smíchán vzduch 
a za bezměsíčných nocí 
otevřená hloubka vesmíru  
slibovala nikdy nekončící čas. 
 
Až jednou – naráz a nečekaně –  
přišla smrt! 
Hluboko dole, kam už nedohlédl 
přes příliš blahobytnou korunu, 
se náhle objevila. 
A pily dřevorubců a nadávky formanů 
ho v několika hodinách proměnily v dřevo. 
 
Je smutné, že nemůže cítit, 
jak plný hlubokého smutku 
se ho s láskou a pochopením dotýkám. 
Že hladím jeho už dávno zacelené rány 
a že konečně chápu, 
proč tolik tlačí nenávratno, 



vězící i v nás jak zkamenělé suky. 
Věděl by, že v sobě nesu i jeho osud 
a že zůstanu s ním, 
dokud nás oheň anebo ústa mikrobů 
nepromění natrvalo v nic. 
 
Moje podoba na chvíli znehybní 
v paměti několika ještě živých, 
jednou dvakrát dlaň vzpomínky 
přejede zlehka po zdřevnatělých vláknech, 
a potom už nezbude nic 
nežli vše zahalující ticho. 
 
(Říjen 1981) 



Prostor 
 
Napřáhni ruku, 
a tak daleko ji prodlužuj, 
jak ti to jen dovolí tvá představivost. 
 
Není to úžasné, 
že dosáhne  
na kterýkoli vzdálený strom? 
A že bez námahy, 
jako by zvedala z vysoké trávy 
zatoulané koťátko, 
mu dokáže vrátit 
odlomenou větev? 
 
Může se též protáhnout jako had 
drátěným plotem na okraji pastviny. 
Na plocho se potom zvolna pohybuje 
sem a tam. Rozeznává 
každé jednotlivé stéblo, 
jež jako jazýček hracího strojku 
jemně brnká  
o její citlivou dlaň. 
 
Ano, ovládáš prostor. 
Radarem očí ohmatáváš krajinu, 
aby ses tu a tam zastavil 
u některých z věcí; 
buď ze zvědavosti nebo ze zalíbení, 
nejčastěji však 
z hlubokého vážného soucitu. 
 
(Listopad 1981) 



Konec války 
 
Strom proti nebi. 
Jako svíce  
v rukou nebožky země. 
Už bez plamene, 
ale knot ještě dýmá. 
 
Osamělý strom. 
Už není ani zarmoucen, 
když se dívá 
na statisíce svých bratrů 
rozstřílených válkou. 
 
(Listopad 1981) 



Sleduj pozorně 
 
Sleduj pozorně onu zralou ženu, 
když prostírá stůl. 
Jak se soustředěnou pozorností 
vždy znovu pohladí uhlazený už záhyb. 
Anebo když, jakoby po mechu, 
projde dlouhou chodbou, 
aby na pár vteřin pak 
nehybně a snivě postála 
uprostřed svého pokoje. 
 
Nemusí ani oči otevřít; 
tak intenzivně do ní proniká 
pocit bezpečí 
ze souhry a uspořádanosti předmětů. 
Je téměř vidět dlouhá pružná vlákna 
mezi ní a věcmi, z nichž každé  
různou silou měkce vyrovnává 
vratkou tíži citlivého nitra. 
 
Jsou připravena ztlumit každý záchvěv, 
vyvolaný třebas zraňujícím slovem 
zlomyslné přítelkyně 
nebo necitelnou nepozorností 
sobeckých a samolibých lidí. 
Potom vždy rukama 
tu a tam něco přeskupí a zlepší, 
jako by dotahovala  
několik uvolněných strun 
na drahocenné harfě. 
 
Není možné jí nezávidět 
takovou důvěrnou spřízněnost 
se všemi předměty. 
Onu neustálou mlčenlivou konverzaci. 
Neboť tam, kde tobě 
je občas dovoleno  
nanejvýš jen věcně konstatovat, 
tam ona je. 
 
(Prosinec 1981) 



Poraněný pták 
 
Večer uprostřed léta. 
V tu chvíli jedinečný, 
protože uplakaný žalem 
nad zkázou, již zanechala 
odpolední bouře. Ale i ona 
se nechá ukonejšit šerem, 
a z černých větví stromů 
teď mlčenlivě pozoruje noc, 
jak, nevšímavá, přejde kolem 
a unavenou rukou 
zvolna zastře okno západu. 
 
Večer jako každý jiný. 
V té chvíli však, v trávě, 
se pohne poraněný pták. 
To bouře mu zlomila křídlo. 
Už dlouho se marně pokouší 
vzlétnout do bezpečí hnízda. 
Vyčerpaný teď sedí  
pod navždy ztraceným stromem 
a hrůzou znehybnělý čeká, 
až se vynoří ze tmy 
dvě světélkující oči smrti. 
 
Je večer. Jeden z mnoha. 
Stále ještě jako každý druhý 
pro nás. Pro někoho však 
už jedinečný, neboť poslední. 
 
(Únor 1982) 



Zas jsem tě ucítil 
 
Zas jsem tě ucítil, 
trýznivě, intenzivně, 
tebe, jenžs ve mně byl 
už dávno před zrozením 
tajemně uhnízděn. 
 
Náhle a nečekaně 
ses znovu objevil 
v pozadí sítnice 
mých unavených očí 
a pozvolna jak někdo, 
kdo mě chce překvapit, 
jsi lehce odzadu  
odkryl mé slepé skvrny. 
 
V ten samý okamžik, 
opět, po dlouhé době, 
jsem začal náhle vnímat 
ztracený rozměr světa. 
K nerozeznání je nyní 
existence vázy a ženy, 
a dráha letící vlaštovky 
se do mne zapisuje 
stejnou rovnicí pomíjejícnosti 
jako chůze dívky, 
jež právě přešla 
před oknem mého domu. 
 
(Březen 1982) 



Noc nespí 
 
Noc nespí. A když padá déšť, 
je pracovitá dvojnásobně. 
Tak jako včely neopylených myšlenek 
a medonosných slov, jež tančí 
v přeplněném úlu hlavy. 
 
Potom vyletí jak šíp 
zpod promoklého stromu 
směrem k zatopeným zahradám, 
v nichž fantastické sny a plané představy 
jsou právě v nejbujnějším květu. 
 
Sny o diluviálních trávnících, 
na nichž praještěři přežvykují mlaskavě, 
a sny o zemi, nasáklé hustou vodou 
a plné zárodků  
dosud nepoznaných pokolení. 
 
Nad tím vším leží poklop tmy, 
neprodyšný jako zvon nad sýrem, 
takže člověka, jenž zapomenut 
pod ním přezrál, 
není zvenku ani slyšet. 
 
(Březen1982) 



Tasmánie 
 
Jablko, 
z něhož si ze všech stran 
ukusují žraloci. 
 
Harfa, 
na níž se kostnaté ruce kopců 
probírají v lesklých strunách řek. 
 
Škraboška, 
kterou si vždy nasadí ploché moře, 
dřív než se zhluboka nadýchne 
chladného vzduchu. 
 
Plachta, 
když vítr nečekaně foukl od severu 
a překlopil osamělou loďku. 
 
Plavky, 
které uplavaly dívence, když se nahá 
koupala na pláži Jižní Austrálie. 
 
(Duben 1982) 



Plot 
 
Plot hledí na svět 
tisícem prázdných očí 
mezi tisícem drátěných ok. 
Proto nepodrží nic v paměti. 
 
Vše viděné jím projde  
jako nic, 
z jedné strany světa 
do druhé strany světa. 
 
Co nedokážu však pochopit, 
je to, že se to všechno 
stále ještě nepomíchalo. 
 
(Duben 1982) 



Básník 
 
Jsem jako pes. 
Též bez ustání pobíhám 
sem a tam 
po zarostlé zahradě své fantazie 
a očuchávám, očurávám 
všechny známé vzpomínky a události. 
 
Potom se lenivě rozvalím 
v pelechu své postele 
a packou představivosti 
si začnu neúnavně vydrbávat 
blechy slov 
z hustých chlupů 
svého slepeného mozku. 
 
(Duben 1982) 



Zlomená větev 
 
Už jenom kůrou 
a roztřepenými vlákny 
přichycena, 
se vlastně nedrží. 
 
To jenom strom  
ji chvíli ještě zdržuje, 
jako by chtěl  
pochopit smysl dřeva. 
 
Pak už jen vítr  
zašustí v sesychajících listech, 
a co je dál – 
to nezajímá nikoho. 
 
(Duben 1982) 



Slova se uskrovňují 
 
Slova se uskrovňují  
sama od sebe 
a po myšlenkách zůstává 
jen prázdný rám. 
Jako by v nás bylo všechno  
zabaleno pro stěhování. 
 
Nejsme doma. To pouze 
skořápky našich těl 
čekají na tvrdých židlích nutnosti, 
až budou za námi odvezeny. 
 
My se zatím procházíme 
podél usínajícího moře  
a žasneme 
nad množstvím a tíhou 
jeho zdánlivě mrtvé vody. 
 
(Duben 1982) 



Člověk, kterého sotva znáš 
 
Kohoutek úst drobí kapky slov 
sám od sebe. 
Jen se musí dát pozor, 
aby věty nepřetekly. 
Nejlíp je, vylít každou dřív, 
nežli je zcela plná. 
 
Nemusíš mít obavy, 
řeč prosakuje rychle: 
jen se rozejdete, 
a už nikdo z vás nebude vědět, 
že jste se právě polévali. 
 
Dívej se do očí, ne na ústa, 
chceš-li se dozvědět, 
zda jsi vůbec něco řekl. 
 
(Duben 1982) 



Velikonoční vrba 
 
Pahýl . . . Dva metry nad zemí 
odříznutý kmen. 
Málokterý strom by přežil 
takové zmrzačení, 
o člověku už vůbec nemluvě. 
 
Jí však stačí, 
že má kořeny v půdě, 
když neměli už čas či zájem 
vyvrátit i to,  
co z ní nakonec zbylo. 
 
Trochu deště  
a trochu dobré hlíny, 
která prosakuje  
a drží dobře vláhu, 
postačí, aby vyrazily 
ze zdánlivě mrtvých míst 
dlouhé, elastické pruty, 
ze kterých si vybíráš 
jen právě tolik, 
kolik potřebuješ 
na svou pomlázku. 
 
Velikonoce jsou stále ještě svátkem 
vždy znovu začínajícího života. 
 
(Duben 1982) 



Chůze v písku 
 
Ztěžka a trochu uhýbavě, 
jako by to byla těžká voda, 
zhmotnělá jen o něco míň, 
než je obvyklé; 
těsně za hranicí zkapalnění, 
ale rozprášená dřív, 
než mohla ztuhnout v pevný led. 
 
Ztěžka a trochu vratce, 
po jemně rozdrobené zemi, 
po poprašku na vychladlé slupce 
přeobrovského jablka, jež dozrává 
už tak nepředstavitelně dlouho. 
 
Ztěžka a trochu skřípavě, 
když nejprve se písek nechce poddat, 
ale pak si přece jen dá říct,  
aby se na chvíli přizpůsobil 
a probořil se pod tíhou chodidel, 
která do něho  
– zvolna a jedno za druhým – 
vtlačuje osamělý člověk. 
 
(Duben 1982) 



Lom 
 
Kus tvrdé země. Zhořklá slina, 
vyplivnutá z jejích vše rozpouštějících útrob 
a zkamenělá pak chladem vesmíru. 
 
Člověk však zužitkuje všechno. 
A vymyslí si přitom i mnoho dalších věcí: 
jako třeba skálu a balvan, 
kámen, valoun, štěrk, 
dlažbu a cimbuří. 
Též sochu a náhrobek, 
pazourek, ostří, zbraň. 
 
Ale nejprve je nutné 
něžnými dlaněmi buldozerů a bagrů 
opatrně shrnout úrodný humus 
a oholit temeno skály 
od keřů, stromů a trav. 
Teprve pak je možné začít lámat. 
 
Pákou i mrazem, 
stlačeným vzduchem i dynamitem 
vylamuje člověk kamenná sousta, 
a tak, pro svou potřebu, otevírá lom. 
Je to jen sotva viditelná odřenina 
na kůži země, která se však hojí 
neuvěřitelně, nekonečně pomalu. 
 
(Duben 1982) 



Moře 
 
Šplouchání vlnek snad nikdy neustane. 
Stejně jako povídání lidí za mými zády. 
Písečné pobřeží se stáčí do obou stran, 
podél břehů vytvarovných jak okraj hrnce. 
 
Polední slunce pak nadzvedne 
pokličku ranní mlhy právě včas, 
aby se mu nepřevařili slanečci, ústřice 
a všelijaká jiná mořská havěť. 
 
(Duben 1982) 



Divoká tráva 
 
Jenom na čas se nechala zatlačit 
za ostnatý drát plotu: 
divoká tráva, býlí, pýr. 
 
Nepotřebná a nezužitkovatelná, 
bezúčelně a bezdůvodně tady, 
velice podobná poezii. 
 
Ta roste též, jak ji napadne, 
a ponechá fantazii volnost množit ji 
všemi směry, jak se jí právě zachce. 
 
Lidé praktičtí a lidé zorganizovaní 
by i ji nejraději vyhubili, 
protože je zcela k nepotřebě: 
 
též se nedá zužitkovat a podobná 
divoké trávě roste bezúčelně  
a bezdůvodně všude kolem tady. 
 
(Duben 1982) 



Křoviny u moře 
 
Křoviny u moře jsou zohýbané 
vždy jenom jedním směrem – 
směrem převládajícího větru. 
 
Moře se pro ně zdá jen pouhá vzpomínka 
na dávné doby krátkého mládí, 
kdy uprostřed léta stály na chvíli rovně 
a mohly se tak bez zábran dívat 
přes zátoku ke vzdáleným pobřežím. 
 
Zapomněly, že ho stále mají těsně za zády. 
Schýlené tváří k zemi, věří, že vítr, 
jenž nikdy neustává a chutná hořce a slaně, 
vzniká až někde za Jižním pólem, 
a že mezi ním a jimi leží  
pouze nedozírná písečná poušť. 
 
(Duben 1982) 



Kovový předmět 
 
Jaký to rozdíl  
potěžkat v ruce kámen, 
anebo podržet železný předmět! 
 
Je to jistě obsah lidského úsilí 
a lidské práce, jež způsobují 
takovou rozdílnost váhy. 
 
Kámen najdeš nebo odštípneš, 
železo však 
musíš tavit a lít. 
 
Kámen už dávno zapomněl, 
že vyšel z ohně, z železa však 
ucítíš čerstvé slunce. 
 
Kámen je produktem země, 
zatímco kov  
je výrobek lidí. 
 
(Duben 1982) 



Kvádr srovnaných cihel 
 
Je to nezvyklé pro ně, zůstat tak dlouho 
a tak přepečlivě srovnané jedna k druhé. 
Okolo staveb se cihly obvykle povalují, 
tyto zde však jsou vyrovnané do všech stran. 
 
Mají barvu ohně a stále ještě voní popelem, 
a struska, zapečená do jejich boků, připomíná 
boláky ošklivých popálenin. Však také 
rozřezávají prsty a dlaně, uchopí-li je člověk. 
 
Čekají tu už pátý týden, opuštěně a nejistě, 
protože jim nikdo nepřichází říct, 
na co je hodlá použít. Kéž by to bylo spíš 
 
na vnější stranu štítu vysoké střechy 
anebo zvnějška okolo oken, nežli k ucpání 
nějaké tmavé díry ve starém provlhlém domě! 
 
(Duben 1982) 



Ulička mezi ploty 
 
Vlastně tu vůbec není! 
A je to v podstatě nesmysl 
nazývat jménem kus prázdna, 
co jakž takž udržuje vzduch 
mezi stěnami dvou plotů. 
 
Prázdno je průhledné 
a dá se jím procházet 
oběma směry volně, 
a pozorovat přitom, 
jak podle počasí 
se mění jeho nálada. 
 
Dnes večer se mi zdálo, 
že je melancholické. 
To asi proto, že mžilo a vzduch 
voněl podzimním kouřem. 
 
Jak jsem tam chvíli stál 
a přemýšlel o něm, 
i moje osobnost se stala  
pozvolna průhlednou, 
a já též, jako ulička mezi ploty, 
jsem se stal pouhým jménem, 
jež popisovalo pouze 
část všudypřítomného prázdna. 
 
(Duben 1982) 



Holý strom 
 
Konečně průhledný, 
nezakrývá už nic 
dychtivou korunou: 
ani nebe, ani 
můj malý kousek světa. 
 
Spíš jako kajícník 
pod oknem katedrály 
než pouhý holý strom, 
stojí tu nepohnutě 
ve svém zvětralém rouchu 
a upřeně se mnou 
hledí skrz prázdné větve, 
v nichž vězí, jakoby 
v olovu zasazena, 
zamžená sklíčka 
podzimní oblohy. 
 
Jak lehko se to čeká 
bez poživačných listů 
na milosrdného Boha, 
který se přece musí 
jednou už objevit 
a přijmout naši zpověď. 
 
Tak plně zabraný 
do svého vyčkávání, 
nevnímá, že tu stojím 
už chvíli vedle něho 
a jako on se dívám 
soustředěně vzhůru, 
a jako on též 
čekám, čekám … 
 
(Duben 1982) 



Les po dešti 
 
Celou noc hustě pršelo. V probouzeních 
jsem slyšel, jak kapky deště kovově bubnovaly 
do okapových rour a jak plíce mraků 
ne a ne ztratit dech jednoslabičnou větou 
nekončícího deště. Myslel jsem na les. 
 
Jaký bude, až ráno přestane pršet, 
a k poledni potom, až bude jenom krápat 
zašpiněnými kapkami z větví a listů 
na moji holou hlavu. Jak bude napitý vodou 
a jak na pár stop tlustý koberec 
se bude houpat a ani náznak bláta 
nenajdu večer na svých provlhlých botách. 
 
Jak bude nehybný a jak s ním budu sám 
(a budu to jen já, kdo toto bude vědět), 
až se někde uprostřed něho zastavím, 
abych se podíval zamženou spletí údů, 
jež, mrtvé i živé, tvoří jediný celek. 
V tu ránu pochopím a budu rozumět, 
že moje osamělost je cenou, kterou 
platím za toto fascinující vědomí. 
 
(Duben 1982) 



Déšť, který už už padá 
 
Déšť, který už už padá 
a jako předzvěst poslal 
kratičkou spršku vody 
na šedivou dlažbu cest … 
 
Navlhlý kabát vzduchu 
je cítit sedlým prachem 
a v něm odpolední den 
se zimomřivě chvěje 
v očekávání deště, 
jenž už už na nás spadnout … 
 
Zatím alespoň tu a tam 
ojedinělou kapkou 
krápne do měkké louže 
a v tenoučké stružce vody 
odteče z chodníku, 
ještě bez síly spláchnout 
pár napadaných listů … 
 
Tento už už déšť, jenž 
stále ne a ne padat, 
když celé moje tělo 
si přeje prudký liják 
s velkou průtrží mračen 
na rozpálenou hlavu … 
 
Avšak tento už už déšť 
stále ne a ne spadnout! – 
 
(Květen 1982) 



Tři tváře času 
 
Přítomnost: 
Čas sevřel prázdnotu 
úzkostí 
z obou stran. 
 
Minulost: 
Čas vrátil prázdnotě 
úzkost 
a zůstal sám. 
 
Budoucnost: 
Čas láká prázdnotu 
doufáním 
kdoví kam. 
 
(Červen 1982) 



Čtyřslabičná báseň 
 
Kam odešel 
další z mých dnů? 
Kolikátý? 
Nespočetný! 
Zdalipak má, 
co jsem mu dal? 
Nebo, jak já, 
zapomíná? 
Zahazuje? 
Nemá zájem 
vzpomenout si? 
Nechce vědět, 
protože zná, 
jak zabolí 
prázdno, které 
vždy zůstává, 
po tom, co jsme 
včera měli. 
 
Nebo snad je  
tak jako já? 
Já včerejší, 
který žiji 
ve vzpomínkách 
dnešního já? 
Neumírá, 
neodchází. 
Mění se jen, 
proměňuje. 
Tak jako já. 
Beze smyslu, 
avšak krásně, 
plný hudby, 
plný veršů, 
plný lásky 
k jedné ženě. 
 
(Červen 1982) 



Pětislabičná báseň 
 
Odejdi zvolna 
nejlehčím krokem 
od pevných věcí. 
Se strachem trochu, 
aby tam zbyly 
o trochu déle  
alespoň ony. 
Mrtvé, když neví, 
kolik znamená 
lehounký dotek 
ruky, jež žije. 
Chvění, jež projde 
konečky nervů 
a zůstává pak 
dlouho, tak dlouho 
v paměti hlavy. 
Vzpomínka jenom, 
vlastně nic tedy, 
nicotná nicka, 
vypálený bod 
kdes v hloubi mozku. 
Jak to, že tedy 
bolí, když není?! 
 
(Červen 1982) 



Vůně podzimu 
 
Stmívá se. 
Ze zahrad vane kouř 
k nerozpoznání skrytý 
v šedivé pošmournosti 
dne, který se končí. 
 
Spíš nosu  
než očím určený, 
táhne se nad záhony 
bezbarvých zbytků květin 
a spadlého listí. 
 
Končí se 
život jednoletých. 
Dým hromad, které hoří, 
je dechem pažravých úst 
nenasytné země. 
 
(Červen 1982) 



Na březinovské téma 
 
Nech mě, ať odměřím hloubku své beznaděje 
tichostí pokory, k níž nepronikne den. 
Koruna mé duše se jenom jemně chvěje 
ve vánku věčnosti, jenž proudí nad prázdnem. 
 
Proč jsi mě opustil, vyplivnul jako pecku 
ovoce, dřív nežs mě alespoň ochutnal? 
Cožpak jsi nechápal obtížnost mého věku, 
na jehož slabý hřbet svět tolik naskládal? 
 
Já jsem tě uctíval, bál se tě, modlil k tobě; 
snažil se nalézt tě ve všem, co jsem měl rád. 
Až jsem byl zoufalý z mlčení, jež se v hrobě 
nebude prázdněji kolem mne rozléhat. 
 
Teď jsem tu zcela sám, ve světě tobě cizím, 
nikdy tě nepotkám, nikde neuvidím. 
Den za dnem, do prázdna, mi sítem času mizí, 
až přijde poslední a já se ztratím s ním. 
 
(Červen 1982) 



Zimní noc 
 
Docela volná je. 
I když se na ni 
trochu mlhy navěsilo. 
Mnoho stromů je holých, 
však palmy, palmy ne. 
Jejich natupírované hlavy 
stojí bezradné 
na tomto studeném jihu. 
 
Docela šťastná je. 
I když se do ní 
usadilo hodně smutku. 
Mnoho dnů bylo prázdných, 
však dnešní, dnešní ne. 
Jeho pestrobarevné zbytky 
pokorně čekají 
na koště příštího rána. 
 
Docela živá je. 
I když už v sobě 
pochovala eóny času. 
Stále má před sebou zítřek. 
(Přijde-li, přijde-li!) 
Jeho sebejistými obrysy 
fantazie živí 
naději imaginárního člověka. 
 
(Červenec 1982) 



Stůl 
 
Stůl. 
Starý stůl. 
Se dvěma plešinami 
souměrně vlevo vpravo 
na ploché desce svého temene. 
 
Bratr. 
Vzdálený bratr 
stolu, který jsem já 
leštíval svými lokty 
za dob nikdy nekončícího učení. 
 
A také noc a lampa. 
Dvojité stínidlo lampy a noci, 
které tak ostře odřezávalo 
soběstačné stránky knih 
od chaotické spleti nezúčastněného života. 
 
Hlava. 
Těžká hlava. 
Jak balón nafouklá 
poznatky, poznatky, poznatky. 
Opřená celou svou tíhou 
na dlaních, pažích, loktech 
o hmotný, nehybný stůl. 
Starý stůl. 
Stůl. 
 
(Červenec 1982) 



Omoklý chodník. 
 
Jenom na povrchu 
zůstává voda z deště 
na betonovém chodníku. 
 
Chodník stárne rychle. 
Měkké mládí 
zabralo jenom pár hodin, 
kdy drobné kamínky 
klesaly od hladiny 
každou minutou níž a níž 
víc a víc tuhnoucím živlem. 
 
Pak se vše zastavilo, 
když svět okolo nich 
se stal tvrdším než ony. 
 
Nehnutě sedí 
uvnitř té ztvrdlé hmoty 
a bubnování deště 
a chlad, klesající zvolna 
v jejich stopách k nim, 
jim připomínají vzdáleně 
něco, co přece už jednou žily. 
 
Ve svém ustrnutí však 
si nedokážou vzpomenout, 
kdy a kde to jenom bylo. 
 
(Červenec 1982) 



Za deště uprostřed lesa 
 
Za deště uprostřed lesa 
ti utečou všechny světové strany. 
Jak chceš si můžeš slinit prst; 
vítr ani nenapadne, aby seskočil 
z rozhoupaných vršků k tobě, 
do šedozeleného podvětví. 
 
Není tu nikoho, 
kdo by ti mohl dosvědčit, 
že je též někde ne-les. 
A též tady není nic, 
co by dokázalo rozchodit 
tvou zdřevnatělou zvídavost. 
 
Čas tu ubíhá podle hodin stromů. 
Všechno je soběstačné a ty? – 
jsi pouze na chvíli trpěný vetřelec. 
Jak moucha na listě, 
které se ještě jednou 
nevím jak podařilo 
obejít lesklou past 
omoklých pavučin. 
 
Les tě má, drží si tě, 
tvé nohy se propadají 
do jeho zetlelé prahistorie, 
a ty – kornatíš zvenku, 
dřevnatíš zevnitř, 
a potažen drobnými lišejníky 
se rychle měníš v strom. 
 
(Červenec 1982) 



Učitel jízdy 
 
      Katušce 
 
Jízdárna voní potem, trusem a pilinami. 
Vlašťovky čvirikají pod trámy 
a hlas, ostřejší než uzda v hubě koně, 
bez oddechu drezúruje jezdce. 
 
Ve volném cvalu, jak na houpacím koni, 
se nahoru a dolů pružně zvedají 
kulaté zadečky jezdkyň 
nad pevnými zadky koní. 
 
Teď sem nakouknul pes – 
stačil ale zmizet dřív, 
než ho ten panovačný hlas stihl zařadit 
do mezery v pohyblivém kruhu. 
 
A dál – jak tlumeně a rytmicky 
bijí kopyta na ušpiněný buben haly, 
rozkaz za rozkazem hněte řadu koní 
jako maminčiny ruce závin na vále. 
 
U písmene A zahnout doleva 
a nechat se třást jak písek na sítu 
až k imaginárnímu bodu X. 
Tam přejít v krok a, 
srostlý s koněm v jednu živou věc, 
hýbat se vpřed a vzad 
jak huspenina uvolněně, 
ale samozřejmě, 
jak to vyžaduje hulákavý hlas, 
dokonale zorganizovaně. 
Ne tak rychle, ale přesto energicky, 
sedět víc vzadu, ne tak, ne, 
proboha to není žádný nočník, 
copak nemáš dole v zádech cit?! 
 
Měkce, měkce, a tlač víc dopředu, 
tvá osobnost se musí s jeho slít, 
až nakonec to nebude už 
kůň a na něm jezdkyně, 
nýbrž jedna strašidelná bytost z pohádky, 
jež sama od sebe a automaticky 
mění svůj krok a tvar 
podle ochraptělých rozkazů 
přísného učitele jízdy. 
 
(Červenec 1982) 



Sen 
 
Vetchá stařenka. Tak vetchá, 
že bys ji mohl nosit v náprstku. 
Zarostlou zahradu plela. 
Vždy chvilku jen, říkala, tak hodinku, 
pak si na chvilku oddychne  
anebo čte. Je pilná; ptám se: 
„Vždyť vy jste bydleli ve škole. 
Školník … Vařák se jmenoval.“ 
A ona na to: „To byl můj syn.“ 
 
Pohled přes čtyři generace. 
Čas houstne a ona pracuje – 
tam, kde bych já 
na to ani nepomyslel. 
 
(Červenec 1982) 



Zima z okna 
 
Zima z okna je nádherná. 
Hned vlevo – holý strom. 
Tak vyhlazen dopoledním sluncem, 
že se zdá zcela vyloučeno, 
aby ještě někdy rozpučel 
do zelena, anebo dokonce 
rozkvetl barevnými květy. 
 
Šedá pokožka je hladká, bez pórů, 
a podpaží větví nemá jediného chloupku. 
Ani se nepohne, nepřikrčí se zimou; 
zřejmě už na podzim se celý přestěhoval 
pod zem, kde si teď z dlouhé chvíle 
navléká korálky hrudek 
na tenké vlásky dlouhých kořínků. 
 
Má času dost, 
vždyť už je nejmíň stoletý. 
Ale jistě i jemu, tak jako nám, 
se zdá o dalším jaru, a za ním 
o dalším, dalším, dalším … 
 
(Červenec 1982) 



Na koncertě barokní hudby 
 
Nebylo snadné složit ji dohromady 
z hromady jednotlivých not. 
Složité vzorce, přísnou logikou pravdy, 
ji přesně vážou v komplikovaný kód. 
 
Na pěti linkách, jako před třista roky, 
je stará hudba zapsaná, 
napětí smyčců ji vábí od taktovky 
vábničkou tónů, jež zvučí na strunách 
 
v prostorném sále, složeném z kusů hmoty, 
které se k ní tak nehodí: 
pod stropem ze skla čtyři železné sloupy, 
abstraktní goblén na betonové zdi … 
 
S tou čistou hudbou, v hale, jež nezná kámen, 
diváci v džínsech, musici ve fracích 
dočista splynou, když její skrytý pramen 
k nim z krypty věků dunivě burácí. 
 
(Červenec 1982) 



Lampa a její stín 
 
Lampa je objemná, 
a tedy přístupná všem smyslům. 
Její plochý stín však 
lze vnímat pouze zrakem. 
Stín zmizí, když zhasnu světlo, 
lampa, když zhasnu sebe. 
 
(Červenec 1982) 



Klavír 
 
Klavír je zamlklý 
za umělým chrupem kláves. 
Není v něm nyní 
ani trochu hudby. 
 
Je to mrtvý stroj, 
kterému nezbývá, 
než trpělivě čekat, 
až se k němu vrátí člověk. 
 
Jenom on dokáže přeložit 
hieroglyfy not 
do pohybů prstů. 
Jako kladívka, poháněná hlavou, 
budou ťukat do bílých a černých pák. 
Živý mechanismus se spojí s mrtvým 
a hudba se zase vrátí 
do tohoto prázdného pokoje. 
 
(Červenec 1982) 



Křeslo 
 
Bylo pro něho únavné 
podepírat tak dlouho 
celou tíhu člověka. 
 
Jako by se teď zotavovalo 
po těžké práci. 
 
Kocourek na opěradle 
ho s rozkoší miluje, 
zatímco lidé 
ho jen použijí a odejdou. 
 
(Červenec 1982) 



Knihovnička 
 
Poličky jsou vprostředku prohnuté 
tíhou papíru a tisku, 
zatímco moje mysl 
se prohýbá pomyšlením 
na množství myšlenek a slov, 
zaznamenaných v knihách. 
 
(Červenec 1982) 



Stolička 
 
Téměř vidíš ještě člověka, 
jak vstal a odstrčil ji. 
A ta nezvyklá vzdálenost 
mezi ní a stolem 
mě plní pocitem samoty. 
Nezbývá nám, než čekat 
na jeho návrat. 
Posadí se na ni, 
promluví ke mně, 
a celý pokoj bude znovu 
plný uklidňující radosti. 
 
(Červenec 1982) 



Květina v květináči 
 
Kus živé přírody 
v neživém domě člověka. 
Daří se jí tu dobře. 
Člověk ji zalévá, hnojí 
a někdy dokonce 
ji vynese ven, 
aby se nadýchala 
opravdického vzduchu 
a ucítila na vlastní kůži 
světlo a teplo slunce. 
 
Kdo se však postará o mne, 
když, ještě stále živý, 
občas posedím nehybně 
ve studeném, zhaslém domě 
svého unaveného těla? 
 
(Červenec 1982) 



Záclony 
 
Nebylo jistě snadné, 
zavěsit je až pod strop, 
aby se mohly rozprostřít 
po celé výšce stěny. 
 
Je zajímavé, že dům 
se též obléká zevnitř. 
Jako by i on chtěl 
pečlivě zastřít všechna okna 
a zabránit tak vstupu 
zneklidňujícím pohledům zvenku. 
 
(Červenec 1982) 



Bleší trh 
 
Lidí tam všude dnes bylo 
skoro více než věcí. 
Bylo to asi smlouváním 
a spoustou slov a řečí. 
 
Kilo oříšků za devět 
a jedna knížka za půl. 
Jak převrácený je náš svět, 
v němž zaplatíš míň za stůl 
 
než za kus kosti z korzetu 
nebo za šroubek v rezi. 
Jak v sirotčinci předmětů 
tam věci smutně leží 
 
a čekají jen na tebe, 
abys je adoptoval. 
Přizpůsobí se potřebě, 
budou jak nové znova. 
 
Stačí je trochu pospravit, 
přikoupit kus, co chybí, 
odřít rez, dírku vyspravit, 
všechno, všechno ti slíbí, 
 
jen když je vezmeš odsud ven 
a dáš jim kousek místa 
u těch, co šťastným osudem 
si dokázaly získat 
 
tvůj zájem ještě v obchodech, 
kde všechny byly nové. 
Až tobě stáří zkrátí dech, 
zas ony tě vezmou k sobě. 
 
(Červenec 1982) 



Tlumítko 
 
Hudbu lze tlumit různě: 
dusítkem houslí, stěnou domu 
anebo okoralým srdcem 
přespříliš ustaraného člověka. 
 
(Červenec 1982) 
 
 
 



Vrátka v plotě mé zahrady 
 
Vrátka v plotě mé zahrady 
se otevírají dovnitř, 
zatímco brána 
do domu mého vnímání 
je vyvrácena směrem ven, 
když nevydržela prudký nápor 
nenadále probuzených smyslů. 
 
(Červenec 1982) 



Zimní noc stromů 
 
Svatozář světla kolem holých hlav 
pod děravými čepicemi větví, 
jakoby v myšlenkách daleko za obzorem 
anebo pod zemí, závidí vlaštovkám 
a zalezlým malým broučkům 
teplo nepřítomného slunce. 
 
Protože lidem není co závidět! 
Jsou příliš pohybliví, 
v nohách a hlavně v hlavě, 
takže si nepovšimnou, 
jak všechno pokračuje 
zvolna ale jistě dál 
i bez jejich přičinění. 
 
Jenom na okamžik jsou trpěni 
na tváři trpělivé země. 
Vždyť postačí, aby například 
se jen letmo ohnala rukou 
jednoho ze svých živlů, 
a zakrátko nezbude nikoho, 
kdo by si na ně vzpomněl, 
kdo by je politoval, 
anebo kdo by je alespoň trošku 
na chvilku postrádal. 
 
(Srpen 1982) 



Zbytek dne 
 
Zbytek dne okoral 
jak skrojek chleba 
v zhasnuté kuchyni. 
Celý den si z něho 
hladově krájeli a teď, 
najedeni dosyta, 
odešli každý sám 
do svého pokoje 
konejšit nespavost 
doufáním v bezesný spánek. 
 
(Srpen 1982) 



Nádraží ráno 
 
Nádraží ráno, 
bez jediného vlaku, 
když celonoční déšť 
za okny kaluží 
teď spí po těžké službě. 
 
Jak za světové války, 
a k tomu ještě v zimě, 
kdy bylo spousta sněhu 
po obou stranách 
do hladka proplužené silnice. 
 
Strojvůdci, topiči, 
průvodčí, vlakvedoucí 
se právě navrátili z noční 
a jako zabití 
spí teď pod spoustou peří 
v modře pruhovaných peřinách. 
 
Teplý život se vrací pomalu 
do prokřehlého těla. 
Takže to trvá vždy dlouho, 
než je konečně uspí vědomí, 
že na šestatřicet hodin 
mají zajištěno žít. 
 
Zapomenut je návrat 
zítra večer, kdy vytlačí 
kovová kola  
na kopec nad vesnicí 
a pak – křupavě a svižně – 
budou po čerstvém sněhu, 
jako bludičky jeden za druhým, 
sjíždět k zatemněnému nádraží. 
 
Tam nasednou do ocelových oblud 
a odjedou ještě jednou vstříc 
náletům hloubkových letců, 
a tedy smrti, která přichází 
vždy rychleji než zvuk. 
 
(Srpen 1982) 



A prší a prší 
 
A prší a prší. 
Z plechové konve nebe 
se řine rozdrobená voda. 
Hravě a rozpustile 
teče z kropáče mraků, 
protože mládí si může 
ještě romanticky snít 
třebas o hladkém klouzání 
po leskle namokřených listech 
anebo o rozpouštění 
zdusané hnědé hlíny, 
která se rychle stane 
rozkošně mazlavou. 
 
A toho prosakování pak! 
Vrstvami ornice a písku 
až k sotva znatelnému proudění 
po vrstvách nerozpustného jílu. 
 
Klidná a spokojená, 
protože nasycená 
nerostnými příchutěmi země, 
si bude odpočívat 
v temnotě podzemních jezer. 
 
Probuzení – bude náhlé a bílé 
v malé okrouhlé studánce, 
schované v mechovém břehu 
a plné nerozčeřeného čekání  
na dvě spojené dlaně 
a jedna žíznivá ústa. 
 
Sny se však už dávno 
přestaly splňovat nejenom nám, 
ale i vodě a dešti. Ve skutečnosti 
tu není žádného zachycení! 
Pouze náhlá hrůza a pak – 
krátký volný pád 
šedivou šachtou 
mezi stěnami domů, 
končící sprškou výkřiku 
po krutě nepropustné zemi. 
 
Beton, beton, beton. 
Jen sem tam, pro změnu, 
železo mříží a skob, 
ale ihned zas bleskově, 
hustě a slizce se špínou dál 
bludištěm smrdutých kanálů 
až k stojatému cíli 
znečištěného zálivu. 



 
Když potom slunce 
ji začne odpařovat, 
nepoučitelná, jako my, lidé, 
začne si znovu snít 
o bílém vznášení, 
o listech, trávě, hlíně, 
a o dvou dlaních a jedněch ústech, 
která ji s láskou už brzy 
budou dychtivě pít. 
 
(Srpen 1982) 



Symboly 
 
Všechno, co vnímáš, 
ti připadá jako symbol 
něčeho vskutku tajemného. 
To bude asi proto, 
že vztahuješ všechno na sebe, 
jako bys ty byl 
středem a důvodem dění. 
 
Používáním slov,  
určených k popisu 
věcí okolo sebe, 
vytváříš metafory 
a přeháníš jejich význam 
na tu či onu stranu, 
abys tak popsal druhým 
odstíny svého cítění. 
 
Nechce to však nic víc 
než trochu skromnosti. 
Pak náhle uvidíš, 
že ne o sobě, ale o nich 
je třeba promlouvat. 
Že jsi to ty, kdo v podstatě 
je pouhým symbolem, 
neboť například sklo 
je přece mnohem trvanlivější 
než rosa dechu na něm, 
anebo písek: byl tu a bude tu 
nezměřitelněkrát déle 
než stopy tvých ztěžklých nohou, 
a vzduch se bude vlnit 
ještě dlouho dlouho potom, 
kdy tu už nebude nikoho, 
kdo by dokázal vyslovit 
laskavé lidské slovo. 
 
Jsi tedy symbolem pomíjejícnosti, 
stvořený přírodou, která 
se zdá věčná, věčná … 
 
(Srpen 1982) 



Zapomenutá strana dne 
 
Poznáš ji též? – 
onu zapomenutou stranu dne, 
která po letech zanedbávání 
neočekávaně, a právě dnes, 
obrátila k tobě svou mlčenlivou tvář? 
 
Zůstal jsi doma, zatímco 
pro všechny ostatní to byl 
zase jen další z mnoha 
nerozlišitelně stejných dnů. 
 
Dopoledne marnilo čas v zahradách 
a hučení pracovitého světa 
se dalo spíše tušit než slyšet 
za zastavěným obzorem. 
Nedávalo ti v tu chvíli  
vůbec žádného smyslu, 
protože život byl zde – s tebou. 
Bezdůvodný, a tak se nestaral 
o výdělek anebo o odměnu. 
Též všechny otázky, které dříve 
tě tak zbytečně rozptylovaly, 
se rozpustily v jeho prostotě. 
 
Uklidněn velikým neptaním, 
jsi mohl konečně vychutnávat 
ony mimořádné dávné včerejšky, 
kdy přežvykující škola 
byla stále ještě bezpečně uzavřena 
ve stájích imaginární budoucnosti, 
a ty, doopravdy a skutečně přítomný, 
ses tak volně mohl prohánět 
po dosud nespasených pastvinách 
všezahrnujícího života. 
 
(Září 1982) 



Vždy v pohybu, vždy někam 
 
Vždy v pohybu, vždy někam, 
znovu a znovu za něčím, 
co je někde jinde. 
A na Buddhu, který jediný 
věděl, co je to být, 
si nevzpomene nikdo. 
(Ten je tak dobrý pro Asiaty.) 
 
Pozoruj chodce! 
Jak napnutý je jejich výraz. 
Jako by pospíchali k něčemu, 
co se určitě přihodí. 
Jen občas jich přejde pár, 
co mají zamilované oči. 
Pro těchto několik vyvolených 
se i smrt na chvíli stala 
jen zanedbatelnou součástí 
všudypřítomného života. 
 
(Září 1982) 



Město po dešti 
 
Město po dešti se leskne 
jako šupinatá ryba. 
Též zpola lesklé, na boku, 
tlamičkou, kterou nevidíš, 
se snaží polapit slunce. 
 
Město po dešti zas dýchá. 
Žábrami zelených parků 
filtruje vydýchaný vzduch 
mezi ostrými ploutvemi 
betonových mrakodrapů. 
 
Město po dešti má radost. 
Barevní lidé se hrnou 
ven jako Jonáš z velryby. 
Na plné plíce se smějí, 
neboť vědí, že žijí, žijí. 
 
(Září 1982) 



Jaká je tma slepců? 
 
Jaká je tma slepců? 
Je nehybná jako zimní noc? 
Anebo je plná padajících hvězd? . . . 
 
Jako když s tatínkem, 
před půl stoletím téměř, 
jsme se mezi poli 
navraceli domů, 
ne příliš vzdáleni 
od letní půlnoci. 
Zdálo se nám, 
že klenba nebe praská  
a v ohnivých kusech 
se na nás řítí ze všech stran . . . 
 
Zas ale, jako obvykle, 
odbíhám od problému: 
jaká totiž je tma 
úplně slepých lidí. 
 
Dnes ráno ve vlaku 
seděl naproti mně 
jeden slepý člověk. 
U nohou oddaného psa 
a na kolenou knihu. 
Veliké bílé stránky 
byly plné vypouklých teček, 
po nichž hbitými prsty 
běhaly obě ruce sem a tam; 
levá vždy kousek vstříc pravé, 
když ta se vracela vzduchem 
od hladkého konce řádku. 
Zdálo se mi, že on 
zůstává celý uvnitř, 
a že tedy vnějšek  
mu musí připadat 
jako naše nitro nám. 
 
Byl slepý navenek, 
zatímco my jsme byli 
slepí směrem dovnitř. 
 
A tak – zdánlivě těžká otázka 
je nakonec snadno zodpovězena. 
 
(Září 1982) 



Mám rád poledne ve městě 
 
Mám rád poledne ve městě. 
Lidé vysvléknou obličeje 
z pracovních uniforem 
a na chvíli zapomenou 
na dlouhý seznam starostí, 
který si každý den ráno 
přivážejí s sebou. 
A protože se není co těšit 
na těch pár zbývajích hodin, 
ve kterých jenom tupě postávají 
v dílnách a úřadech, 
a protože i večer a zítřek 
je v tu chvíli nepředstavitelně daleko, 
lidé najednou, ke svému překvapení, 
pocítí, že opravdu jsou. 
 
Všimni si, jak se všichni 
(až na pár výjimek) usmívají. 
A těch pár zamračených 
se muselo už tak narodit. 
Těm už není pomoci. 
Ale nám, živým lidem, 
každé volné poledne pomáhá 
poponést život 
zase o kousek dál. 
 
(Září 1982) 



Auta se nezdraví 
 
Auta se nezdraví 
a lidé v nich nevědí 
o druhých lidech nic. 
Ani o kufrech starostí, 
které si vezou s sebou. 
 
Ne jako kdysi, 
když jsem došel pěšky, 
kam se mi zachtělo. 
 
Dobrá rána a dobré dny 
jsem slyšel na všech stranách 
a lidé se spolu zastavovali 
(někdy až na příliš dlouho) 
a na všechno možné se vyptávali. 
(Neslušně zvědaví i na to, 
do čeho jim vlastně 
vůbec nic nemělo být.) 
 
Ale přesto 
(a cokoli sis o tom tehdy myslíval) 
jsi v každém období dne i roku 
věděl, že město žije. 
Život byli lidé, ne jejich výrobky, 
a důstojně se umíralo doma 
a pohřby kráčely s kapelou 
od domů přes celé město 
na hřbitov, který býval 
skoro pokaždé na kopci, 
aby byl všem pěkně na očích. 
 
Proto asi lidé tehdy bývali 
přece jenom o něco pokornější. 
 
(Září 1982) 



O veselosti 
 
Je několik druhů veselosti: 
 
Veselost dětská, 
kterou opomeneme, 
protože u dospělých 
působí poněkud rozpačitě. 
 
Veselost explozivní, 
po nečekané dobré zprávě 
anebo velké výhře peněz, 
která se hrne, až hrdlo nestačí, 
ven z přeplněné hrudi. 
 
Veselost nervózní, 
kdy zoufalý člověk 
nemá moc na vybranou, 
a tak se celkem správně rozhodne, 
že je lépe se smát, 
než se jít oběsit. 
 
Veselost předstíraná 
se najde nejvíc 
u závistivých lidí. 
Je to pro ně maskovací síť, 
pod kterou skrývají 
svou přirozenou mrzutost. 
 
Ještě pár jiných by se dalo najít, 
ale přejděme přímo k té poslední: 
Je to veselost pro nic za nic, 
kdy čisté srdce, 
čisté buď od přírody 
anebo postupným zmoudřením, 
je prostě a nesobecky tu, 
a aniž by myslelo na cokoliv, 
stojí před druhými lidmi  
prostě takové, jaké je. 
Nedává jim nic ze své vůle. 
Přesně jako slunce. 
To též září a hřeje 
jen proto, že existuje. 
 
(Září 1982) 



Můj prodavač novin 
 
Můj prodavač novin 
je neuvěřitelně vtipný člověk. 
Lidé domýšliví na svoje vzdělání 
se ke své škodě o něho nezajímají. 
Samozřejmě, že by s ním nemohli 
debatovat o politice (on nemá 
na mlácení prázdné slámy čas). 
 
Také ti, co dvě hodiny denně  
poslouchají klasickou hudbu 
a nejmíň jednou týdně jdou do divadla, 
by s ním neměli o čem mluvit. 
 
On prostě nemá smysl 
pro abstraktní nebo reprodukovaný svět. 
Žije, jak se říká, s počasím. 
 
Za slunečného dne 
jeho ústa srší vtipem 
a jeho stánek barvami. 
Tuhle postavil na druhou stranu ulice 
štos novin a vedle krabici 
s nápisem: “Tento automat 
bere jakékoli mince.” 
 
Za deštivého odpoledne 
sedí zpola schovaný za pultem 
a sdílí s každým svůj nesouhlas 
se zatraceným deštěm, 
který ne a ne přestat. 
 
Je však, nezávisle na počasí, 
laskavý ke každému. 
Protože on je dobrý od přírody. 
Takže tímto je dokázáno, 
že vzdělání samo o sobě 
nemá naprosto žádný vliv 
na srdce člověka. 
 
(Září 1982) 



Docela nová stráň 
 
Stráň. Docela nová stráň. 
Obnažený kus země, 
který se pozvolna zotavuje 
z bolestiplného narození. 
 
Proč všechno, co se rodí, 
se rodí z násilí? 
Pomocí nástrojů, jež krutě 
rozetnou půdu nebo klín 
a přivedou na svět bezbrannost! 
 
Nic nově narozeného neví, 
jak se má ubránit. 
Pak léta jdou a jdou 
a stále je tolik věcí, 
které je zraňují. 
Jako tu čerstvou stráň. 
 
Nikdy se nezahojí, 
a trochu jemných vlasů 
napolo uschlé trávy 
nebude stačit zpevnit 
jemné a sypké nitro. 
 
Voda a vítr rok co rok 
vymelou nové brázdy, 
a nebýt něžných rukou 
milujícího člověka, 
zůstal by nakonec ze všeho 
jen holý hladký kámen. 
 
(Září 1982) 



Přeháňka 
 
Vítr a slunce jsou 
celé rozblázněné 
a bez rozumu 
a padlé na hlavu. 
 
Tahají se o kus nebe, 
a když ho roztrhnou, 
tak pláčou. 
 
Ale za chvíli jsou 
už zase samý smích 
a celé bez rozumu 
se tahají o další kousek nebe. 
 
(Září 1982) 



Kočka 
 
Pes, kočka a pták. 
Tři body, spojené přímkou, 
která jako šíp směřuje 
do černého bodu hnízda. 
 
Kočka si nevšímá ptáka, 
 který ji klove do hlavy, 
ani psa, který ji kouše do ocasu. 
 
Stejně jako doma, 
i venku se stará výhradně 
jen o svůj vlastní požitek. 
 
(Září 1982) 



Podepsán život 
 
Za odměnu ti dávám 
toto průhledné ráno, 
kdy už jenom se projít 
parkem zahrad a domů 
je více, než můžeš chtít. 
Cícha země se větrá 
na vzdušném bidle dálky, 
modrá jako ta doma. 
 
Toto sobotní ráno, 
kdy prostranné obchody 
se plní lidmi jen zvolna, 
takže máš konečně čas 
vidět tvary i barvy. 
Musíš se tu zastavit – 
natolik prudké je tvé 
zmrtvýchvstalé vidění. 
 
To ráno, kdy už nespě- 
cháš a tak rozhraní mezi 
prací a odpočinkem 
(tak ostré celý týden) 
se slije v zlatou kaňku 
na tmavomodrém nebi. 
 
Udiveně vykřikneš 
s dítětem, které v tobě 
nemá teď problém najít 
jakkoli prosté slovo 
pro nesmyslnou báseň. 
 
Toto průhledné ráno 
dostáváš darem za to, 
že doopravdy žiješ. 
 
Podepsán: Vždy tvůj život. 
 
(Říjen 1982) 



Proč se cítím v Austrálii (jako) doma 
 
Ne onou neuvěřitelnou spoustou 
rozličných věcí a předmětů 
a všelijakého harampádí – 
z kovu, dřeva, papíru, uhlí, nafty, 
a tedy ze Slunce – 
jsem byl dnes dopoledne fascinován 
na bleším trhu ve Wantirně 
(stát Victoria v Austrálii, směrové číslo 3455), 
jako spíše 
ještě nikdy a nikde neslyšeným počtem 
různých jazyků: 
anglicky (tj. anglicky, skotsky, velšsky), 
arabsky, česky, slovensky, čínsky, holandsky, 
chorvatsky, srbsky, slovinsky, makedonsky, 
irsky, italsky, maltézsky, německy, 
polsky, rusky, ukrajinsky, 
španělsky, turecky, vietnamsky, atd. atd., 
tj. lidsky, 
hovořil, šeptal, volal, křičel 
smál se, rozčiloval se jeden přes druhého 
pod jednou oblohou s jedním sluncem 
a na jedné jediné Zemi. 
 
Když to porovnám 
s předválečným trhem v České Třebové, 
kde můj otec dělával tlumočníka 
Němcům z Rybníka (osídlení saské ve 13. století) 
s těmi ze Semanína (osídlení bavorské z 12. století), 
tak on tam měl jenom pouhé tři jazyky. 
Ale i to bylo moc  
na tu malinkou zemičku 
ležící přesně uprostřed evropského Babylonu, 
a tak prostě a věcně a systematicky, 
tj. s překvapivě německou důsledností, 
to po válce zredukovala na jazyk jeden. 
 
Protože jsem zřejmě po tatínkovi 
a po obou dědečcích (z nichž rod jednoho 
se zdá skrz na skrz český, 
rod druhého však, maminčin, přivandroval 
někdy v 17. století z Alsaska-Lotrinska), 
dávám přednost rozličnosti a mnohotvárnosti, 
z čehož je tedy zřejmé, 
proč se cítím v Austrálii (jako) doma. 
 
(Říjen 1982) 



Už neprší 
 
Už neprší. 
Střechy vyprodaly déšť 
hrabivým kanálům a nenasytným řekám 
a jako desky stolů v prázdné tržnici 
se nyní lesknou vydrhnutou čistotou. 
 
Poslední kapky se pomýlily 
ve vodoprázdných žlabech 
a zbrkle a uspěchaně teď klepou 
do kolen kovových okapů, 
jak jedna za druhou se snaží 
co nejdřív dostihout promočená záda 
překotně pryč prchající vody. 
 
Město je jako prodavač, 
který měl dneska dobrý den. 
Tu trochu, co mu zbyla  
(tj. i nás), pozakrývá  
nepropustnou plachtou stmívání, 
abychom po celou dlouhou noc 
se mohli střídavě těšit a zapomínat 
na stále ještě nevyhnutelný zítřek. 
 
(Říjen 1982) 



Tak, jak to vskutku je 
 
Tu tmavou barvu borovic 
by chtělo rozmíchat 
do světlezelené louky 
a taky kus jí dát 
do šedé oblohy, 
která, mdlá za nimi, 
neslibuje dnes ráno 
bůhvíjak krásný den. 
 
Ta mlčenlivá slova, 
co sama od sebe 
se ve mně řadí  
do bláznivých vět, 
by chtělo zamíchat 
do všech úředních řečí, 
které tak beze studu 
se snaží nalhávat, 
že znají odpověď 
na každou otázku. 
 
Tu radost ze života, 
kterou jen pokorní 
dokážou přijímat 
se všemi závorkami 
bez strachu z černé tečky, 
která ji ukončí, 
by chtělo sesbírat 
jako smetanu z mlíka, 
vložit ji do bomby 
a místo té atomové 
ji nechat vybuchnout 
nad všemi kontinenty. 
 
Aby ti úřední, 
co mají tolik moci, 
(a ti, co si z nich zoufají) 
viděli všechno tak, 
jak to skutečně je: 
smíchané z barvy borovic 
a z mlčenlivých slov 
a ze skromné radosti 
na ploché paletě  
krátkého života. 
 
(Říjen 1982) 



Jen ovoce dozrává rychle 
 
Jen ovoce dozrává rychle. 
Jenom zvíře je odstaveno záhy. 
A pár dní stesku 
a pár dní pláče 
je zapomenuto brzy. 
 
Proč pouze dospívání lidí 
trvá taková dlouhá léta? 
 
Ovoce beze stromu shnije rychle. 
Zvíře na novém místě 
se někdy uteskní k smrti. 
Jenom člověk 
po dlouhém dospívání 
se zakrátko cítí 
kdekoli jako doma. 
 
(Říjen 1982) 



Posaď se 
 
Posaď se před kteroukoli zeď, 
třebas jen v myšlenkách, 
a bez hnutí a upřeně 
se dlouho na ni dívej . . . 
Minutu za minutou, 
hodinu za hodinou, 
až se ti pozvolna 
rozplyne v nic. 
 
Potom se pro změnu posaď 
(samozřejmě, že jenom v myšlenkách) 
na chvíli před sebe sama 
a bez hnutí a upřeně 
se dlouho na sebe dívej . . . 
Minutu za minutou, 
hodinu za hodinou, 
až . . . 
 
(Říjen 1982) 



Zklamání 
 
Není zklamání vlastně připomínkou, 
kterou napsala tvá smrt 
na lístek přítomna 
a poštou imaginárního času 
ti ho doručila z místa, 
kde jednou skončí tvoje přítomnost? 
 
Není zklamání signálem k ústupu, 
který zatroubila věčnost 
na trubku vědomí, 
abys přikázal snům a tužbám hlavy 
vrátit se nazpátek z míst, 
na nichž jsi vlastně nikdy nebyl? 
 
Není zklamání zklamáním na druhou, 
když náhle navrácen do světa věcnosti 
jsi nucen přiznat, že minulá radost 
byla vždy pouhou iluzí, 
která jen zbytečně 
rozptylovala tvou duši? 
 
(Říjen 1982) 



Zbytek domu 
 
Dva a půl pilíře 
a přelomený schod. 
Starý dům s nábytkem 
a zvířaty a lidmi 
se musel opravdu 
rozplynout jako pára, 
když tohleto je vše, 
co z něho zůstalo. 
 
Jako by minulost 
sebrala naposledy 
svou všecku zbylou sílu, 
aby mi mohla sdělit 
něco velice důležitého. 
V proležených peřinách jitra 
zahlédnu však jen 
stisknutá ústa nevědomé noci. 
 
(Listopad 1982) 



Smrt chlapce 
 
Ty malý chlapečku, cos umřel dneska v noci. 
Smrt odsekla ti svět i s ledovými prsty, 
pak šátkem horečky ti oči zavázala, 
abys ji neviděl, jak ze zad kosu sňala 
a spíše jak doktorka než krutá popravkyně 
rychle s ní propíchla stěnu srdeční síně. 
 
Tvá drobná mrtvolka, pár botek, šaty, hračky 
stojí jak mezníky, u kterých dneska plačky 
se s tebou loučíme. Stále v pomezí světa, 
zoufáme vědomím, že sebelepší věta 
nemůže vysvětlit, proč ty, z nás nejvíc mladý, 
jsi musel přestat žít, když my jsme ještě tady. 
 
(Listopad 1982) 



Minuta ticha 
 
Minuta ticha. To vzpomínáme 
těch marně padlých v jedné z mnoha válek. 
 
Padlých pro vlast, jak můžeš vyčíst, 
ve všech jazycích světa ze školních čítanek. 
 
A nikdo se ani slůvkem nezmíní 
o nikdy nenasycené mocichtivosti politiků, 
o nikdy neukojené ctižádostivosti generálů, 
o vždycky velkohubé pomatenosti revolucionářů. 
 
Ti všichni přece slibovali a slibují 
a proklamovali a proklamují lepší a lepší zítřek. 
 
Když ho potom, dřív než se mu podaří vyrůst, 
sežere další válka, rozhodnou se s velkým sebezapřením 
na minutu držet hubu a mlčet s námi. 
 
Minuta ticha je tedy minutou dvou tich, 
rozdílných od sebe víc než oheň od vody. 
A naše mlčení pak je vlastně urážkou 
těch minulých i těch budoucích 
marně, zato však navždy padlých. 
 
(Listopad 1982) 



Po dešti 
 
Dusivé dusno odpařuje déšť 
z promoklých zahrad. Pouze palmy 
hýbou řídkým vějířem,  
aby oživily  
zpola udušený vzduch 
a mohly zase dýchat. 
 
Koncem jara chybí vzduch dvojnásobně. 
Nejenom jim, ale také nám. 
Květy jsou plné dlouhých trnů 
a jako myšlenky v mé hlavě 
též potřebují čerstvý svět, 
aby mohly doopravdy dorůst. 
 
(Listopad 1982) 



Na výstavě Kandinského 
 
Barevná báseň, 
která místo slovem začala skvrnou. 
Okolo ní pak 
vykrystalizovalo soustředění 
do ohňostrojů a záplav, 
výbuchů a vodotrysků, 
rozhazujících fragmentovaný svět 
podél země a napříč oblohy. 
 
A místo úst to byla ruka, 
která zručně a s jistotou 
zachytila každou jednotlivou věc 
špičkou štětce přesně a právě tam, 
kam vlastně už odjakživa patřila. 
 
(Listopad 1982) 



Podivil by ses 
 
Podivil by ses, 
kdyby ses k nám vrátil, 
na kolika místech 
by ses ztratil 
v bludišti ulic, zahrad, střech. 
Tak přeplněná je naše země, 
že vzdechy lidí i její vzdech 
se neodbytně slévají 
v jeden dlouhý výkřik, 
jenž letí na všechny strany vesmíru. 
 
Prázdno kolem nás v nás jitří 
ránu, zasazenou Tebou … Divnou hru 
sis s námi zahrál, když jsi sliboval, 
že zůstaneš po celý život s námi. 
Nejsi tady, ani není,  
kam by ses nám schoval. 
Jen prázdno je mezi planetami 
a dál jen prázdno na triliony mil, 
a prázdno také v nás, 
mezi elementy hmoty. 
 
Není divu, že pochybujeme, 
zda jsi vůbec někdy byl, 
když jenom mlčení jako ryba 
pluje ze tmy do tmy. 
 
(Listopad 1982) 



Brouček 
 
Tak malý a ví se bránit. 
Na záda ho musíš svalit, 
teprve pak, dvěma prsty, 
se dá zvednout. Uvnitř v hrsti 
leží mrtvě jako sklíčko. 
Zanes ho však na sluníčko, 
dýchni naň a jemně foukni 
a už běží po předloktí 
vzhůru dlouhým svahem ruky. 
Bloudí potom mezi chlupy, 
a když šplhá k vršku stromu, 
spadne vzhůru zpátky domů. 
 
(Prosinec 1982) 
 



Na slavnosti 
 
Je to přítomnost, 
co spadla s nebe k nám, 
aby zůstala 
na pár hodin s námi? 
Jako vlaštovka 
nízko nad loukami, 
když v prudkém letu 
mdlé mouchy polyká. 
 
Je to přítomnost, 
co přišla najednou 
a zalila nás 
jak povodeň stromy? 
V opilé hlavě 
slyším hudbu vody 
hrát nám do tance 
pod osvětlenou tmou. 
 
Je to přítomnost, 
co vínem opájí, 
aby mohla být 
o mžik déle s námi? 
Ještě nechceme 
sny a vzpomínkami 
ji zahnat pryč a 
žít zas jen potají. 
 
(Prosinec 1982) 



Shromáždění 
 
Sál plný úst, 
otevíraných mincemi potlesku. 
A dokonce i hlavy se rozkývají, 
tak jako před léty 
dřevěná hlava černouška 
tíhou a dopadem almužny. 
 
Jenomže to bylo v brandýském kostele, 
kde politice ticha a mlčení 
předsedala věčnost. 
 
To jediné,  
co dokážu vnímat zde, 
jsou mříže retných souhlásek, 
bez kterých bych jistě i já 
byl velmi rychle zhltnut 
jícny nenasytné moci. 
 
(Prosinec 1982) 



Cesta vlakem 
 
Zastávky plují proti vlaku 
a vlečou s sebou celý svět. 
Obzor si zamiloval dálku 
a běží s ní kus cesty zpět. 
 
Slunce jak služka stínem mraku 
koberec města tahá pryč. 
Od smetí domů, lidí, ptáků 
ho nese do hor vyprášit. 
 
Vyklepe ho tam vodopádem, 
kartáčem lesa vyčistí. 
Když jedu domů, bliká na něm 
pár světel nad krásnými sny. 
 
(Prosinec 1982) 



Jak prázdné by byly … 
 
Jak prázdné by byly 
tyto prostory bez lidí. 
Jak opuštěné by byly. 
Za zavřenými ústy dveří 
by se pozvolna dusil dům 
a jeho šedivějící tvář 
by byla k nerozpoznání 
v zaprášených sklech oken. 
Žádné kroky víc, 
žádné hlasy víc, 
žádný smích a žádný pláč. 
Pouze – 
nepozorovatelně pomalé chátrání. 
 
Neboť věci bez lidí jsou mrtvé. 
Neboť lidé bez věcí jsou sami. 
 
(Prosinec 1982) 



Zdá se to tak jednoduché 
 
Zdá se to tak jednoduché: 
jako drobečky se stolu 
shrneš dlaní hlavy 
všechny nepříjemné myšlenky, 
všechna nepříjemná rozhodnutí 
i všechny nepříjemné lidi. 
 
Potom otevřeš dokořán 
okna své představivosti 
a začneš myslet 
na vzrušující budoucnost. 
 
Takto jednoduché  
se to vždycky zdá. A přece 
pár omrvinek čeká pokaždé 
za výstřihem tvojí duše, 
až se vrátíš zpátky na zem. 
 
Neboť nepříjemné myšlenky, 
ani nepříjemná rozhodnutí, 
ani nepříjemní lidé 
se nedají jen tak jednoduše 
shrnout dlaní se stolu 
tvého komplikovaného lidského nitra. 
 
(Prosinec 1982) 



Ten z Betléma 
 
Ten z Betléma, 
to byl chudý člověk. 
Bohatství hromadil Herodes 
a Pilát s rabíny si rozdělili moc, 
zatímco on se staral pouze 
o svoji osobnost. 
 
Jako by nám chtěl ukázat, 
že je v lidských silách 
nechtít být bohatým, 
ani nechtít žádnou moc, 
a přitom vůbec o nic nepřijít. 
 
A tak se dá říci, že díky tomu, 
že ten z Betléma byl chudý člověk, 
má každý z nás ještě naději 
naučit se doopravdy žít. 
 
(Prosinec 1982) 



Hudba mého syna 
 
Rytmus je minulost. 
V dusnu pralesa 
se pračlověk snaží 
překonávat strach 
vůlí myšlenky. 
 
Melodie však je 
na sto let před námi. 
Abstraktní a éterický svět 
dosahuje v našich představách 
ke hranicím vesmíru a nesmrtelnosti. 
 
Nedáme-li si dobrý pozor, 
může se celkem lehce stát, 
že nám ze všeho zbude 
jen dunění bubnů v troskách měst 
mezi spálenými lesy. 
 
(Prosinec 1982) 



Střechy brzy ráno 
 
Střechy, střechy, takto brzy ráno, 
kdy pouze spánek leží pod vámi, 
a jeden osamělý člověk, 
jenž nemůže spát, 
tu stojí beze střechy nad hlavou 
a ohromen tou neomezeností 
do všech stran si řekne, 
že to vskutku vypadá 
jako cvičení na soudný den. 
 
Trumpety slunce za chvíli zatroubí 
a kromě umírajících a líných 
vstanou všichni aspoň na den z mrtvých. 
 
(Leden 1983) 



Dusný den 
 
Co poetického může být 
na tomto zaprášeném městě? 
Dusno už udusilo trávu 
a znehybnilo každý strom, 
a listí padá jako na podzim  
a s ním – 
mezerou mezi šedivými domy 
se sype na nás prach 
jako na nebožtíky v hrobkách. 
 
Ale my nemyslíme ještě 
na onen vskutku věčný spánek. 
Vstaneme a jdeme a hledáme, 
odkud se na nás zase pousměje 
třebas jen jeden milý člověk. 
Možná, že na nás též promluví. 
Ihned se nám bude pak 
o trochu lépe dýchat. 
 
(Leden 1983) 



Strom a člověk 
 
Strom plný plodů. 
A nechá si je brát, 
jako by je měl pro nás. 
A zatím je to 
jen slepá příroda, 
co se nechala oklamat 
roubem člověka. 
 
Člověk plný lásky. 
A dává ji a bere, 
jako by byla jeho. 
A zatím je to jen 
slepá povýšenost, 
co se nechala oklamat 
roubem přírody. 
 
(Leden 1983) 



Zas je tu další den 
 
Zas je tu další den, 
co uteče jak voda v řece. 
Rybám v hlubinách moře 
je určitě líp než nám, 
neboť tam se nestřídá  
světlo a tma, aby vlévaly 
do žádostivých hlav 
sny a doufání. Tam 
je neustálé příšeří 
a slunce je tam cítit 
stále ještě z první ruky. 
 
Neuvěřitelné je to! 
Jako by země nechtěla 
vůbec nikdy vychladnout. 
To jenom nám, 
příliš už vzdáleným od ní, 
je teď chladno v noci i ve dne. 
Jenom úsměv a pohlazení  
člověka, který nás miluje, 
by nás dokázalo zahřát. 
Ten je však stále ještě 
až někde za mléčnou dráhou. 
 
(Leden 1983) 



Opuštěná 
 
Nebyla k utišení. Tak hluboko 
vězela bolest v ní, 
že vytáhnout ji laskavým slovem 
by ještě více rozjitřilo ránu. 
Jenom mlčení ji mohlo vysbírat  
do ztrnulosti a obklad času 
alespoň zdánlivě ji mohl zhojit. 
 
Stála. A nevěděla sama, 
kde našla ten zbytek sebe v sobě. 
Myslela, že všechno jemu dala. 
Pláč padal z ní jak voda z nebe 
a její tvář, jak olověná obloha, 
vůbec nevnímala, 
co za záplavu, za rozvodnění 
způsobuje lidem před sebou. 
 
Jenom čas ji mohl zahojit, 
aspoň na povrchu zajizvit, 
což bude muset postačit 
pro to, co zbývá ze života. 
 
Neboť už nikdy se ona nevydá 
znovu do nebezpečí svého nitra, 
kde se potulují svůdní cizinci, 
co vemluví se slovy nejprve 
a dýkou odchodu pak 
nesmírně krutě vraždí. 
 
(Leden 1983) 



Pomatená 
 
Jak může od ní ještě někdo chtít, 
aby tu zůstala, když je to jen 
rozbitý hřbet těla, co s sebou nosí 
na sporadické návštěvy. 
Uvolněné listy přemýšlení 
se rozletěly do všech stran 
už dávno, a s nimi 
všechno, co ji tvořilo: 
 
Nesmělé kresby dětských snů, 
kreslené ještě pevnou rukou; 
dlouhé dopisy pak, neposlané většinou, 
kdy pozdní noc byla spíše záminkou 
ke vzrušujícím samomluvám. 
O co více narostla před spaním, 
o to víc zmenšená se ráno probouzela. 
A bylo těžší a těžší unést 
ten každým dnem vzrůstající rozdíl. 
Bylo nad její síly  
dočkat se bezpečného večera. 
Bylo třeba si uměle pomáhat, 
aby se přešlo bez pádu  
po úzké lávce dne 
a došlo. 
 
Co vůbec mohou vědět ti, 
co tolik radí! 
Pocítili snad oni někdy strach, 
že ráno rozpustí je v nic, 
a když ne, že potom poledne 
vybuchne v nich jak časovaná bomba 
a zmrzačí všechno, co nemá sílu zničit? 
 
Jak mohou chtít, aby se starala, 
co bude k jídlu na oběd, 
nebo co obléct dětem a jak si s nimi hrát, 
až přijdou odpoledne domů ze školy, 
když každodenně se v sobě vzdaluje 
v té ranní od té noční víc 
a projít tím neprůhledným dnem 
si vyžaduje všechnu její sílu. 
 
Jak mohou nabízet jí teď 
těžítko Boha, 
když prázdno, které nosí v sobě, 
by nepodepřelo ani sebeslabší vzdech. 
Vždyť proto nikdy za dne nemluví 
a nechá hlasy být jen zvukem 
bez zprávy. Jediné slovo 
by ji mohlo rozdrtit 
a poraněnou nechat ležet 



bez pomoci ve strašidelné tmě. 
 
Jen kvůli pozdním večerům  
je ještě tu. Jak dlouho ale, 
když shledává se čím dál více 
cizí? Nač potom tolik námahy 
vynaložit, když i tam je nevítaná? 
Nač se znova a znova prokousávat 
křížem krážem namotanou 
kuklou úkonů a ani 
sama sebe nepřivítat?! 
 
Bylo by lépe zůstat navždy spát 
pod bílým světlem poledne. 
Tam přesně uprostřed, 
kde na okamžik se cítí bez tíže 
a bez pocitů. Život však 
se nezastaví sám. Jak strojek na maso 
ji znovu protlačí 
dírkami úzkostného strachu, 
takže bude třeba vůle k rozhodnutí, 
že sama sebe musí zastavit. 
 
Probdí celou noc a pak, 
stále ještě veliká se rozeběhne 
od kraje rána prázdným dopolednem 
a plnou rychlostí a celou tíhou 
prorazí konečně ven 
do milosrdného nebytí. 
 
(Leden 1983) 



Most 
 
Je. Tyčí se. 
Klene se a nese. 
Vymyšlen a vybudován lidmi, 
které s velkou pravděpodobností 
přežije a s určitostí uchová 
svoje kosti déle 
než oni své. 
 
Je to však spravedlivé?! 
Vždyť on jen existuje, 
zatímco oni tvoří 
a věří přitom, 
že tím přemosťují 
vše odnášející tok času. 
 
(Leden 1983) 



Kos má strach 
 
Tos ještě neviděl! Ten strach, 
s jakým si uzobával kos 
ze špinavého snědku. 
 
Pták ti byl vždy představován 
jak symbol volnosti. 
Takžes myslíval pouze na let 
a nikdy ti nepřišlo na mysl, 
že se musí občas také snést 
na zem a najít si něco na zob. 
 
Odkud ale tak dobře ví  
o skocích neviditelných koček 
a o drábcích ostřejších než nůž, 
když, mladý, teprv nedávno 
vylétl z bezpečného hnízda? 
 
Jaký kód má asi 
strach v jeho DNA 
a jaká chemie v něm 
pracuje tak rychle, že stačí 
nepatrný pohyb mojí hlavy 
a už je pryč? Zdalipak 
odlétá s pocitem úlevy? 
Nebo snad pro něho 
je to mnohem horší než pro mě? 
Uhlídat se ze všech možných stran 
ve trojrozměrném vzduchu? 
 
Co je to potom ale za život, 
celou dobu se neustále bát 
jen pro tu trochu rozkoše z jara?! 
 
(Leden 1983) 



Silnice 
 
Vodu udrží jen vodorovno, 
a řeknu-li tedy, 
že silnice se podobá řece, 
myslím samozřejmě 
na řeku bez vody. 
 
Není divu, že vytekla: 
vždyť břehy domů jsou 
všude samá díra, a tak 
jenom lesklé střechy aut 
nám ji trochu připomenou. 
 
Jsou jako hřbety hbitých ryb 
na slunci v prudkém proudu 
a stejně jako u řeky i tady 
se nedá rozeznat, co skrývá se 
pod vyblýskanou hladinou. 
 
Zda hlavy lidí jako hlavy ryb 
jsou v duchu též  
vždy o zatáčku dál, 
kde v křišťálových vodách zítřků 
si pletou štěstí se sluncem. 
 
Přitom však – 
na tmavé tůně, 
v nichž se těžká voda 
dnes ráno ani nepohnula, 
si ani trochu nevzpomenou. 
 
(Leden 1983) 



Naše země 
 
Sáhodlouze jsi mi vyprávěla 
o svém, a tedy též o našem  
osudu. O hmotě slunce, 
která hustě vřela, a o tom, 
že co bylo před námi, je i pro tebe 
nevysvětlitelnou záhadou. 
 
V knihách svých lidí jsi zaznamenala 
dlouhou historii svého chladnutí: 
od fontán ohně k dešťům horké vody, 
které bez přestání neúnavně zahušťovaly 
moře nejkomplikovanější chemie. 
 
Cos byla vlastně 
ty čtyři miliardy oběhů 
okolo své nestárnoucí matky? 
Nejprv jak ona, mrtvá hmota jen, 
jež nevěděla, co se kolem děje. 
Až z čista jasna, neuvěřitelně, 
jsi vytvořila nás a námi pak 
jsi mohla sama sebe uvidět. 
 
Máš nyní vědomí, jež ve své fantazii 
si běhá volně celým vesmírem, 
zatímco fyzicky je jako plíseň na jablku, 
jež v mikroskopických kyselinách smutku 
rozpouští nejenom naši, ale i tvou 
kosmickou osamělost. 
 
(Leden 1983) 



Návrat z práce 
 
Co obličej, to jedinečný osud. 
Únavou celodenní práce 
jakoby právě bez života. 
Za rubem tváře však  
a pod dnem očí 
se tiskne na každého z nich 
jeho vlastní konejšivý líc 
a jemným vlasem cítění 
mu vyhlazuje čerstvé vrásky. 
 
Jak nádherně se na něm sní! 
Jak ve vajíčku před početím, 
kdy všechno bylo možné ještě 
a čas nám ještě nehrozil 
vztyčeným prstem skončení. 
 
Takže nebýt té černé tečky, 
která se vlezle připlétá 
a jednou víc a jednou míň 
a jednou tam a jindy tady 
tlačí pod víčky vědomí, 
bylo by nám tu jako v ráji. 
 
Anebo snad i tam se najde 
anděl pln smutku kvůli nám, 
podobný nám, když posmutnělí 
býváme občas kvůli těm, 
které opravdu milujeme 
spíše pro jejich osudy 
nežli pro jejich obličeje? 
 
(Únor 1983) 



Zavolání 
 
Zavolání, které jak bumerang 
se k nám navrací ozvěnou 
a zanechává v nás 
podivný pocit pýchy: 
umíme zavolat, vykřiknout, 
a byť sebeslabší je to 
v porovnání se živly přírody, 
bylo to vytvořeno námi, námi! 
 
A někde na konci údolí 
stojí člověk podobný nám, 
který porozumí naší zprávě. 
Dozví se, že žijeme ještě 
a že o něm víme 
a že to jediné, 
co mu můžeme dát, 
je ta trocha nepochopitelné lásky. 
 
(Únor 1983) 



Z docela jiného důvodu 
 
Z docela jiného důvodu 
nemohu teď v noci spát. 
Strach, který mi kdysi 
doslova svíral srdce, 
neexistuje, místo něho však 
mně prázdno po něm 
dokořán otevírá svět. 
 
Co pro nás asi na zítřek 
připravují chamtivci moci? 
Ti, co místo aby spánkem, 
tím bratrem věčné noci, 
se propracovávali ke skromnosti, 
uzlují zatím z příze hrubých snů 
hustou síť lživých příslibů, 
do nichž pak ráno snadno pochytají 
spousty nepoučitelných motýlů 
nenasytné lidské hrabivosti. 
 
(Únor 1983) 



Na školním dvoře v Austrálii 
 
Na školním dvoře v Austrálii 
skotačí o přestávce děti. 
Dívám se na ně pravým okem jen, 
protože v levém vidím před sebou 
podobnou scénu o dvacet let zpátky. 
 
V Novosibirsku na konci Ruska 
na školním dvoře přestávka jak tu, 
až na to, že tolik blonďáčků 
můžeš vidět pouze tam. 
 
Jak zajímavé je to: moci být 
jedním okem až v Austrálii 
a současně druhým uprostřed Sibiře! 
Mohu je všechny naráz mít. 
Běhají si v mé hlavě volně sem a tam 
a je jim všem spolu dobře. 
 
Dokud nezapíská učitel 
anebo nezazvoní školní zvonec. 
Rychle pak každý běží na svou polovinu 
a do své třídy a do svojí země, 
kde po učitelích přijdou politici 
a po politicích důstojníci a politruci, 
kteří jim důsledně vštípí do paměti, 
že mezi pravou a levou stranou 
leží minové pole a ostnatý drát. 
 
(Únor 1983) 



Zoufalá 
 
Je mrtvý tedy. Doopravdy mrtvý. 
Jak ale má její mladá mysl 
unést tak obrovitou pravdu?! 
Jak ji má dál sama s sebou nést, 
když není za co uchopit ji; 
když vymyká se rukám představ; 
když prsty ještě cítí tep a tlukot 
a v uších za bubínky ještě vibruje 
záznam jeho hlasu? 
 
Na tomto samém místě přece 
ještě včera stál a plný plánů 
byl víc než napolovic v budoucnosti. 
Jak bleskem zabit, bleskem doslova. 
Udeřen, sražen vyblýskaným kovem, 
který – neživý – se neslituje, 
který – neprostupný – projde živou hmotou, 
který – nevědomý – neví, že ji zabíjí. 
 
Co ona sama nyní?  
Tak náhle, krutě sama! 
Bez varování vyhozená 
z plynulého proudu života 
na hrůzostrašně osamělý břeh. 
Už mlčí jenom, neboť pláč 
pomáhal jejímu tělu pouze, 
duši však zanechával tak, 
na pospas zoufalým myšlenkám. 
 
Kolik znamení je po něm všude! 
Kolik věcí, na kterých je stále ještě znát 
otisky jeho nepokojných prstů! 
Na sklenici, ze které pil, je ještě polibek, 
v šatech, které oblékal, je ještě jeho teplo, 
a v celém domě ještě hlomozí 
jeho žerty a jeho smích. 
 
A nikde ani stopa znamení, 
které ho muselo přece varovat! 
Určitě ho jenom přehlédl, 
protože s takovou zákeřností 
by mohl zabít jen pomatený vrah. 
 
Není, navždy není, a tedy nikdy nebude, 
a co zbývá z něho, je pár obrazů 
v hlavách těch, kteří ho měli rádi. 
A bude z něho míň a míň, 
až tečka té nicotnosti i v ní 
ho k nerozpoznání zakončí. 
Bude vykonávat denní úkony, 
později se možná znovu odváží 



uspokojit přirozené smysly, 
ale nebude už nikdy vážně dbát 
o to, co sama pro sebe znamená. 
 
Jak herec v komedii světa 
bude i ona zručně předstírat, 
že žije doopravdy. 
Bude zdvořilá a bude odpovídat, 
v myšlenkách však bude tam, kde on 
teď je, a kde on i ona ještě nedávno 
odjakživa byli nejsoucí. 
Život bude pro ni jen špatný žert 
necitelné, nesmyslné hmoty. 
A někdy bude doopravdy závidět 
zvířatům a stromům, 
že si mohou žít a nevědět to. 
 
(Únor 1983) 



Palmy 
 
Palmy, všude kolem palmy. 
Koruny jak hlavy starých slečen 
jsou šedivé a zvadlé nad kmenem, 
na temeni však jsou obarvené 
na zeleno skoro výstředně. 
 
Město kolem je k nim nevšímavé. 
Hlučně a prašně se žene kdovíkam 
a nechává je – osamělé – stát 
v parcích. Jenom penzisté si občas 
pod ně usednou a závidí jim 
jejich dlouhý věk. Jenom děti, občas, 
rychle přeběhnou a závidí jim 
trochu z jejich výšky. Ony však, 
jak zestárlé slečny, občas ustrnou, 
když, zničeho nic, se jim zazdá, 
že jejich nevysvětlitelná existence 
jim přestává dávat smysl. 
 
(Únor 1983) 



Hirošima 
 
V tu první chvíli nevěděl, 
zda je to on, co vidí před sebou, 
anebo ulice zničeného města. 
Až v jeho duši někde  
(nepostřehnutelně) 
začínala rána, která 
potom rostla před očima 
po jeho těle a po zemi dál 
až k holému horizontu hor. 
 
Byl spálen, jak všechno kolem něho. 
Přesto však, jak země (záhadně), 
i on pod mrtvou částí sebe žil.  
Zatím pár buněk jen,  
ale z tekutiny utrpení v nich  
se probouzelo nové vědomí,  
jež napůl z bezbrannosti, napůl z nutnosti 
(nepoučené však z obou) přemýšlelo 
o obnoveném, lepším světě zítřka. 
 
(Únor 1983) 



Dům 
 
Dům bez lidí je prázdný dům, 
neboť věci, kterými je zaplněn, 
nemá kdo zbavit prachu, 
ani jemnou rukou je přemístit  
z místa na místo. 
 
Dům bez lásky je smutný dům, 
neboť lidi, kterými je zabydlen, 
nemá kdo zbavit strachu, 
ani něžným slovem je ujistit, 
že opravdu jsou. 
 
(Březen 1983) 



Strom a člověk 
 
Olámali mu větve – 
uschl. 
 
Vzali mu naději – 
zoufá. 
 
Nemá-li strom 
a nemá-li člověk 
čím dosahovat 
vzhůru kupředu, 
život pro oba přestává. 
 
(Březen 1983) 
 



Zítřky 
 
Jak dokážou nás 
z dálky svého ještě-nejsoucna 
tak zaměstnávat? 
Jsou jako dámy, které ověšené 
pozlacenými šperky příslibů 
se ani trochu nestarají 
o unavené služky dneška, 
jež zaměstnány nezbytnostmi 
mají pouze chvíli před spaním 
čas vzpomínat na uplynulé zítřky 
a vymýšlet si zítřky zítřejší, 
a jenom takto, těšením se na ně, 
dokážou pro sebe překlenout 
vzdálenost nevyhnutelné přítomnosti. 
 
(Březen 1983) 



 Útržek hudby 
 
Útržek hudby přistál na můj stůl. 
Jako by věděl ke komu 
mu stojí za to prokličkovat 
bludištěm chodeb a protlačit se 
stěnami zavřeného pokoje. 
 
Je víc než stokrát starší 
nežli dům, ve kterém je hrán, 
a přesto od okamžiku, 
kdy byl prvně vyklepán  
kladívky klavíru, 
mu neubylo na živosti. 
 
V kolika domech musel bloudit už, 
a v kolika hlavách zůstával 
ještě dlouho potom, co zavřeli dveře 
za posledním hostem.  
Nenahmatatelné byly 
myšlenka, cítění a um, 
které ho kdysi vytvořily, a přece 
přežily mnoho domů a spoustu hlav, 
jejichž dočasnou hmotnost 
si vždy jen vypůjčily na to, 
aby se občas připomněly 
útržkem hudby. 
 
(Březen 1983) 



Ve vlaku za tmy 
 
Ve vlaku za tmy déšť nevidíš. 
Jen chlad od nedovřených dveří 
ho prozradí, a pár kapek 
na druhé straně zadýchaných skel. 
Ty se tam cítí natolik bezpečné, 
že blahobytně narůstají, 
jako by přilnavost 
neměla žádné meze. 
Náhlé a rychlé a beze stopy 
je pak sklouznutí a pád. 
 
Vlak zatím jede dál, 
protože, ať chce či nechce, 
musí jet a nechat vodu vodou. 
Ženou ho kola a vede ho trať, 
co to však žene nás 
ven do deštivého večera? 
Kdo nalinkoval pro nás 
cestu tam, kde máme ve zvyku 
říkat, že jsme doma? 
 
Jsme si doopravdy jisti, 
že stojí za to zmoknout cestou tam, 
kde vlastně jenom denně nocujeme? 
 
(Březen 1983) 



Tvoje a moje já 
 
To tvoje – to viditelně je.  
Proto tak často (až závistivě) 
listuji ve tvých příručkách,  
kde o něm všechno tak logicky 
a tak dopodrobna vysvětluješ, 
že i tu jeho neuvěřitelnou složitost 
nakonec pochopím . . . Je jako vše, 
vytvořené přírodou nebo lidmi, 
a dá se tedy dál a dál rozkládat 
na stále menší a jednodušší díly. 
 
Rozdíl mezi ním a jeho prarodiči 
je čistě kvantitativní: množstvím, 
a množstvím na stupeň množství, 
se z nich nepozorovaně vyvíjelo 
až k tomuto přítomnému vědomí, 
jímž ví, že všechno, co právě cítí v sobě, 
ať už estetické nebo mystické, 
necítí ničím jiným nežli reakcemi 
svého biochemického systému. 
 
Vždyť co jiné by ho to hřálo na prsou, 
tisklo mu hrdlo, zpotilo dlaň 
nebo zamrazilo podél páteře, 
než elektrický signál vzdáleného mozku, 
jenž právě dorazil na správné místo určení. 
Jak přímočaré, jak logické, jak jasné! 
 
To moje dlouho, dlouho bylo. 
Poslední dobou však ustoupilo 
značně do pozadí. Jeho heslem  
bývalo tajemství a inspirace, 
které vzrušením a vytržením 
do něho vstupovaly jakoby 
odněkud mimo ně, zvenku. 
Pak přirovnáním a symboly předstíralo, 
že ví, když nevědělo, 
a namísto aby přiznalo, 
že to je řeč, co ho tak fascinuje, 
snažilo se samo sobě namluvit, 
že je to to, o čem řeč mluví. 
A přitom hlásky na patře úst a pod jazykem 
byly vždy vlastně jako koření, 
které v soustech slov a v jídle vět 
vzrušovalo smysly těla víc 
nežli ta nejmystičtější kuchyně. 
 
Jsem nyní připraven vyměnit to moje 
za to tvoje. S požitkem budu pozorovat 
souhrn a rozsáhlost oboustranných spojů 
mezi čidly smyslů a centrálou hlavy, 



po nichž všechno viděné, slyšené a cítěné 
je bez ustání transportováno elektrickými pulzy, 
kódujícími beze zbytku každou informaci. 
Elekrochemicky pak, a ne mysticky, 
jako výzkumník spíše než jako básník, 
pomocí proteinů a enzymů 
sestavuje tvořivá fantazie 
zlomky zapomenutých obrazů 
do nesčíslných nových struktur. 
Množstvím aktivních spojů 
je vyjádřena inspirace, a ne 
nějakou záhadnou múzou odněkud 
z transcendentálních humen vesmíru. 
Že je to bez poezie? Že je to k uzoufání? 
Proč však potřebovat spoustu titěrných tajemství, 
když jedno veliké je k unesení těžké dost.  
 
Proč?. . . 
 
(Duben 1983) 



Ticho, tma a člověk 
 
Ticho, jež právě na mezi slyšitelnosti 
bzučí v uších. 
Tma, jež právě na mezi viditelnosti 
kmitá v očích. 
Člověk, jenž právě na mezi života 
mlčí v ústech. 
 
V myšlenkách však 
mu bzučí ticho a kmitá tma, 
a život se mu bez přestání vnucuje 
upovídanými budoucími plány. 
 
(Duben 1983) 



Sen oráče 
 
Při orání mám tolik času, 
že si mohu navymýšlet 
spoustu neuvěřitelných věcí. 
 
Například dnes jsem dovolil 
radlicím svého pluhu 
víc než tisíckrát se rozšířit, 
takže na jedno přejetí pak 
jsem zoral celé pole. 
 
Potom už postačilo 
pokračovat rovnoměrně dál 
přes další pole a lesy ke městům 
a projet jimi jedním za druhým 
až k vypuklému vodorovnu moře. 
Tam vzít do ruky obrovitou síť 
a pár zaběry pak zbavit jeho vodu 
všech ryb a velryb, lodí a velelodí 
a dívat se, jak vyprázdněná zem 
se rozloží, tak holá, přede mnou, 
jako by po ní nebyl nikdy chodil 
ani jediný živočich, 
ani jediný živý člověk. 
 
(Duben 1983) 



Velmi starý muž 
 
Tak starý byl, že staré domy za ním 
jako by ztrácely svou zchátralost 
a se zvědavou pozorností 
sledovaly jeho vratkou chůzi. 
Byl na tom zřejmě hůř než ony, 
když před nepohnutelným pozadím 
mával kol sebe údy k nepotřebě. 
 
Ač bylo teprv kolem osmé ráno, 
byl pořádně už opilý, 
takže víc než dvojnásobným úsilím 
musel balancovat svoje tělo. 
 
Tak dávno je to, co se rozběhl, 
že zdálo se mu, že jen setrvačností 
se nadále pohybuje. A též dávno už 
se přestal ptát po příčině. Poznal, 
že by bylo mnohem snadnější 
podržet v hrsti kuličku zeměkoule, 
než dostat aspoň trochu jasnou odpověd´ 
na svoje vážná ptaní. 
 
Jak neměl pít, když zůstával 
docela sám na celé planetě, 
a věděl, že jenom rozdíl hmot to byl, 
co dávalo jí o trochu více času. 
Jednou ale i ona se musí zastavit, 
a než začne padat nazpět do Slunce, 
bude i ona hledat vysvětlení, 
proč tolik námahy se soustředilo 
v tak malém kousku prázdna. 
 
(Duben 1983) 



Skepse 
 
Všechny železniční tratě se zatáčejí, 
protože je jim vždycky něco v cestě: 
kopec, řeka anebo jednoduše 
příliš veliké stoupání. 
Cesta k cíli cikcakuje 
mezi polemi a zahradami 
a neideologické vlaky plné dělníků 
vjíždějí do všech stanic světa. 
Tam skřípění brzd ukončí 
všechny krásné ranní sny. 
 
Všechna vyslovená slova se ohýbají, 
protože vždy je jim něco v cestě: 
lež, nedůvěra anebo jednoduše 
příliš veliké doufání. 
Řeč k cíli cikcakuje 
mezi plány, sny a vidinami 
a ideologické řeči politiků 
křičí ze všech stanic světa. 
Prázdné věty nakonec ukončí 
všechny lidské myšlenky. 
 
(Duben 1983) 



Kde jsi? 
 
Kde všude v těle jsi? 
Jen v hlavě snad, 
z níž komunikuješ 
po drátech nervů se světem? 
Anebo jsi rozdroben  
do statisíců kousků 
a sedíš si v každé buňce 
jako za kamny? – Tam, 
když v pořádku je všechno, 
jsi více méně klidný, 
ale každá neobvyklá změna 
tě téměř k smrti vyplaší. 
 
Jak se ale jednoho dne posbíráš 
z tolika různorodých úlomků? 
Až zazní signál, že se odchází? 
Budeš vědět, kudy a kam jít 
tou nakupenou tíží těla? 
Kde shromáždit se, 
aby bez lítosti a bez ohlédnutí 
se všechno, co ti tolik dalo, 
dalo opustit? Dokážeš to vůbec – 
oddělit se a odpoutat 
od něčeho, čím sis byl tak jistý,  
že to máš, a namísto toho 
jít za něčím, o čem nevíš nic? 
Ani to, zda vůbec je to? 
A tedy, zda vůbec je kam jít? 
 
(Květen 1983) 



A zase prší . . . 
 
A zase prší . . . Jako tolikrát už 
od oné chvíle, kdy pan Verlaine 
naslouchal bubnování deště na střechách 
a napsal potom pro sebe i pro nás 
báseň o zmoklém velkoměstě. 
Hluboko pod ním 
hlomozily drožky obručemi kol 
za kopyty opravdických koní 
a muž beze spěchu přešel s dlouhou tyčí, 
jíž zažíhal punčošky plynových lamp. 
Veliký kus města už osvětlil, 
ale svou hlavu si odnášel dál, 
zataženou, jako zhaslý knot, mezi rameny. 
Měl jistě hlad a byl jistě chudý. 
Myslel na jídlo a na teplý, suchý dům, 
v němž by usušil podzimní promoklost 
a rozehřál svou prahistorickou zimu. 
 
To bylo . . . Nyní však – 
ve městě, v kterém žiji já, 
je všechno mnohem jednodušší. 
Elektrická světla všechna najednou 
rozžehne automatický vypínač. 
A namísto hlomození jenom šustění 
aut s gumovými koly 
je v pevných domech téměř neslyšet. 
Lidé jsou víc než nasyceni, 
a sedí si v teple, takže déšť 
je pro ně něco, co se děje venku. 
I život je pro ně většinou 
pouze něco, co je hlavně venku. 
A smrt? Ta je pro ně stále ještě tím 
co nejdál venku, za deštěm a za tmou, 
čeká na někoho jiného než na ně. 
 
Všechno jsou to spíš slova 
nežli skutečnost. 
Slova, k nimž zítřek přidá slovesa, 
a sny a plány je pak rozvije 
do barevných vět a hodí v souvětí, 
v nichž jako listy stromů po řekách 
si budou ze dne na den plout, 
jakoby bez konce, jakoby bez zastavení . . . 
 
(Květen 1983) 



Večer je jenom jeden 
 
Večer je jenom jeden.  
Ať tady anebo tam, 
je to pouhý stín dne, 
kterým slunce  
jak plachtou přikryje 
naše pospíchající příchody. 
 
Tma bez konce 
ohromuje nás potom údivem, 
že může vůbec ještě být 
dům a v něm světlo, 
pod kterým někdo jako my 
promluví lidským hlasem. 
 
Napadne nás, 
že jenom kvůli němu 
se navracíme denně tam, 
kde říkáváme, že jsme doma. 
 
Kdybychom byli sami, 
určitě bychom se byli 
už dávno otočili 
a odešli druhým směrem 
tam, kde světlo a teplo 
neustále jsou a nezávisí tedy 
na ochotě a vůli jednoho člověka. 
 
(Květen 1983) 



Starý člověk v parku 
 
Kam půjde dnes, až slunce zapadne 
a podzim prodá noci poslední výtisk 
s obrázky uplynulého léta? 
Tolik lidí už přešlo okolo 
a všichni se zdáli, že mají kam jít, 
kde večer v teple si budou vykládat, 
co krásného se jim přihodilo dnes 
a kolik nového na ně čeká zítra. 
 
Jen on, jak ruksak, co život odložil 
(na chvíli jen, tak mu nejprv slíbil, 
a zapomněl pak na něho úplně), 
je stále ještě zde, na lavičce v parku, 
když město předtím též 
mu celý dlouhý den jen lhalo, 
když mu slibovalo, že zůstane 
zelené trávou a teplé vyhřátými domy. 
 
A zatím – sotva jen slunce zapadlo, 
už jenom stíny, jen obrysy jsou z něho. 
Kam půjde on? Zase tam, kam včera, 
kde, jak zpola mrtvý, bude civět do tmy 
a pociťovat, jak vlažně teplý vzduch 
mu rozehřívá prsty, ruce, nohy, 
které jsou spíš jak suché větve stromu, 
než končetiny zestárlého člověka. 
 
(Květen 1983) 



Modrý gobelín 
 
Tak modrý byl, že zdál se 
být blízkým příbuzným 
samotného nebe. 
Stejný jak ono: 
nedostupný a daleko 
od bosých lidských nohou, 
které jediné by dokázaly 
doopravdy ho ocenit. 
 
Jenom přestavovat se dalo: 
kráčení po něm a lenošení 
v přítmí podzimního dne, 
kdy odpoledne všichni odešli 
a sám teď máš pro sebe 
celý dům i jeho. 
 
Jak měkce přijímá jeho vlas 
tvou hrubou tíhu 
a jak šetrně vždy rozloží 
každý příliš těžký bod 
těla, takže nakonec 
jako bys ležel v náručí, 
v náručí někoho, 
kdo má tě rád. 
 
(Květen 1983) 



 Hlídací psi 
 
Hlídacího psa domu 
lze obelstít: 
kusem masa, čerstvou kostí, 
málokdy však slovy. 
 
Hlídacího psa duše 
lze ochočit: 
sliby, chválou, ale hlavně 
mnoha, mnoha slovy. 
 
(Červen 1983) 



Jak nemít strach 
 
Jak nemít strach  
ve svých vlastních domech, 
s pýchou vybavených vším pohodlím, 
když vyděsí nás každý záblesk, výbuch, stín, 
že něco strašného se už už stane. 
 
Jak nemít strach 
ve svých velkoměstech, 
s pýchou vybudovaných až do mraků, 
když máme v sobě neodbytnou předtuchu, 
že něco strašného se brzy stane. 
 
Jak nemít strach  
na této malé zemi, 
na níž jsme podminovali každý kout, 
když cítíme tou naléhavou předtuchou, 
že možná zítra už se něco stane. 
 
Jak nemít strach, 
když něco strašného se stane 
městům i domům, zvěři i rostlinám, 
a právem tedy se to stane také nám, 
a právem tedy se to lidem stane! 
 
(Červen 1983) 
 



Děvčátko 
Katušce 

 
Mluvení vyvěrá ze mne 
jako z pramene voda. 
Moc vody, moc, jež přes kameny 
velikých lidí okolo 
padá do údolí snů. 
 
Současně na obou stranách 
jsem uvelebena. 
Rukama, očima, celým tělem 
tu promíchávám  
stojatou vodu života. 
 
Na břehu sebe samé 
si zpívám přitom dovnitř, 
nevědouc, že v očích některých 
se květiny mých slov 
teď právě daly do pohybu. 
 
(Červenec 1983) 



Moje lidství 
 
Ó ty moje lidství! 
Přilepované na mě 
láskou několika. 
Ty mé ubohé lidství! 
Oprýskáváš, opadáváš 
pod necitelnými prsty 
a ostrými noži slov, 
jež na tobě dloubají. 
 
Co ze mne zbude, 
až bez omítky a bez cihel 
zůstanu? Až mráz zvůle 
a horko násilností 
si budou do mě vcházet, 
kdy a jak se jim zachce! 
Jak potom udržím 
všudypřítomný strach 
pod kontrolou? 
 
A čím nakonec přikryji 
svou zimomřivou zbabělost? 
 
(Srpen 1983) 



Po Shakespearovi 
 
Na dno tvých vět se nedá dosáhnout. 
Pokaždé, když myslím si, že mám 
už pevně v hrsti smysl jejich slov, 
a že pochopil jsem všechny souvislosti, 
zjistím, že ne hluboko pod povrch 
jsem se dostal, a že mnohokráte víc 
toho mám před sebou, než doposavad  
vylovilo mé chabé porozumění.  
 
Ne jako život, nýbrž život sám 
jsou tvoje hry. Spletitost a komplikovanost 
jako v něm i v nich se zamotají víc, 
čím víc se snažím rozuzlit je. 
Na povrchu dvojsmysl a žert, 
pod nimi však, jak červi pod kamenem, 
se v hlavách lidí kroutí sny, jež míchají 
ve všech možných dávkách hřích a ctnost. 
Jak často přece hrabivost se spojí 
s dobrým skutkem a pochvala 
je vlastně zraňující pomluvou. 
Jak málokdy též je užit rozum, 
zatímco nejistotou rozjitřený cit 
se hlásí vodopádem zpola lživých slov 
ke slovu neustále . . . A tak opravdu, 
zdá se nepodstatným vědět, 
kde začíná a kde se končí hra. 
 
To všechno vím. A přesto 
jak obrovský je rozdíl 
mezi mnou a tebou: neboť ty, 
jediným obejmutím svého myšlení, 
jsi věděl toho tolik nabrat a přitom  
naprosto přesně od sebe rozlišovat tam, 
kde pro mě se všechno v jedno slévá. 
Jak otevřený všem a všemu 
jsi tedy musel být – a život? – 
ten musel proudit tebou 
jako průvan otevřeným domem, 
ve kterém jsi trpělivě stál 
a jemnou síťkou svého cítění 
soustředěně vybíral motýly a brouky 
z nepoučitelných lidských hlav. 
 
(Srpen 1983) 



Poslouchám Bacha 
 
V mém lidském nitru, 
jež nemá na vybranou, 
rezonuje svět. 
V podobných vlnách, 
vždy ale s obměnou, 
vstupuje dovnitř 
a na stejnou notu 
v něm chvíli hrá. 
 
Pak při návratu 
potká u vchodu 
podobné tóny, 
jež trochu jinak, 
o kousek výš či níž, 
vstupují dovnitř  
a na stejnou notu, 
ale s obměnou 
v něm hrají dál. 
 
Ne dlouho však, 
neboť u vchodu 
čekají další 
podobné tóny 
a trošku jinak, 
o kousek níž či výš, 
se hrnou dovnitř, 
kde s obměnou 
se ozvou v nitru, 
jež nemá na vybranou, 
avšak nečekaně dnes 
slyší o něco víc 
a cítí o kus hloub, 
než v dlouhých týdnech, 
kdy všude kolem něho 
lhostejně mlčel svět. 
 
Dnes je to jinak: 
Ve stejných vlnách, 
avšak s obměnou, 
jednou výš a jednou níž, 
vstupují do něho 
podobné tóny 
a překvapivě  
a najednou 
v něm rezonuje 
oživený svět. 
Ve stejných vlnách, 
vždy však s obměnou, 
– – – – – – – – – – – – – 
ač nemá na vybranou 
– – – – – – – – – – – – – hrá! 



 
(Srpen 1983) 



Na výletě do Manly 
 
Odněkud odjinud jsi. 
Připomínáš: … vzdálená města 
na skalnatých stráních Středozemí; 
… loď, která před více než stoletím 
tě měla přivézt sem 
a ztroskotala před ústím zálivu; 
… uklizené bílé pobřeží, 
na němž tě po kouskách posbírali 
potomci trosečníků. 
 
Mezitím … 
Všechno přidané lidmi 
vyžrala z tebe slaná voda, 
a slunce a vítr a písek pak 
tě vydrhly více než do běla. 
 
Tady před námi teď jsi. 
Jakoby pod závojem, kterým 
žárlivé moře zastřelo 
tvou příliš svůdnou tvář. 
Navždy jsi tady zakotvené, 
zatímco my stále ještě 
předstíráme pohybem život. 
Chodíme sem a tam po břehu 
a nevíme, co nás fascinuje víc: 
tvá nehybnost, jež ví už všecko, 
nebo neklidné moře, které 
stále ještě cosi hledá. 
 
(Září 1983) 



Obraz umírající  
(Galerie v Manly) 
 
Co našla ta, 
jež umírala tak mladá ještě, 
v dálkách bezmračného nebe, 
když, nepohnutá, 
byla už víc v sobě nežli v nich? 
Zdálo se, že hledí 
nejenom skrze nás, 
ale i skrze ně, nabízejíc nám, 
jak v postříbřeném rubu zrcadel, 
jen odlesk ve svých očích. 
Jak to, že udržela se 
tak dlouho v prázdnu sebe, 
když držátko svých smyslů 
přenechala už dávno nám, 
na naší (té druhé) straně. 
 
Umírala. Tak sama venku 
nad vodopádem vody, 
pod stromy, které prastaré 
jí zakrývaly slunce i rodný dům. 
Myslela snad 
na tolik druhých mladých, 
kterým po ní i před ní 
též nebylo dopřáno  
pozvolna ochabovat stářím? 
Nenapadlo ji snad též, 
že možná opravdu 
je to zvláštní dar 
umřít v nejlepším svém věku? 
Spíš výhoda, spíš upřednostnění, 
než nespravedlivá krutost, 
jak zdálo se jí prvně? 
 
Jen času je třeba, 
jen trochu času získat. 
Pak promění se hluk vody, 
stín stromů, světlo a žár slunce 
v nic necítící neosobní ticho. 
Jen trochu času ještě. 
Jen trochu času. 
Pak zbaví se už lehce také nás. 
 
(Září 1983) 



Smrt dcery 
 
To tvoje proč 
vůbec neroztrhlo nebesa. 
Namísto toho, 
ze zcela nízké výšky, 
pouze přidusilo 
tvůj pronikavý pláč. 
Pozemské, jako ty, 
je nyní s tebou stále, 
jeho intenzita však 
je natolik dovnitř soustředěna, 
že zdáš se v něm mizet zcela 
jak v nekonečné chodbě bez dveří. 
 
Tvá dcera není. 
Prostě tak jen – není. 
Jako by nestalo se nic. 
Jako by ses pouze ty  
ze dne na den změnil 
v abstraktní jen symbol  
žalujících otců, kteří, 
stejně jako ty, přišli o dceru. 
 
Je obtížné pro ty, 
kdo ji ještě mají, 
pochopit či představit si, 
že vzpomínka a myšlenka 
mohou někdy tak strašlivě bolet. 
 
(Září 1983) 



Nějak mnohem víc 
 
To není jen zastavit se, 
když nečekaně na druhé straně cesty 
jsi uviděl starého přítele. 
 
Nějak mnohem víc je v tom, 
než zavolat a přejít k němu 
a prohodit s ním pár slov o počasí, 
které po mnohadenních deštích 
se nám znovu připomnělo jarem. 
 
Nějak mnohem víc je v tom, 
než poptat se vzájemně po zdraví 
a dozvědět se, že ještě před dvěma týdny 
někdo zcela cizí měl doslova 
jeho srdce na své holé dlani. 
 
Mnoho jiných nás nám neustále 
přes ramena úst svým dechem 
nadzvedává lehká slova vět 
a mezerami mezi řečí 
nám nakukuje do myšlenek. 
 
Jenom pár květin a plno plevele 
nacházíme tam, kde tolikrát už 
jsme sami sobě slibovali les. 
Namísto hloubky jen holé pláně 
obličejů si nabízíme, z nichž  
zřídka jen vítr porozumění 
nám přinese zprávu úzkou štěrbinou 
z nedůvěřivě plachých očí: 
že nějak mnohem víc je toho, 
co bychom si měli navzájem dát, 
dokud ještě není pozdě. 
 
(Září 1983) 



Tys došel přece tam . . . 
 
Tys došel přece tam, kam zavítali 
jen nemnozí. 
Kam hvězdné noci romanticky zvaly 
 
k přistáním za postříbřenou lunou. 
Ztratil ses tam 
jak krajina za hustou meluzinou, 
 
v níž každý roh zasněžené cesty 
tě vzdálil víc 
od té, kterou jsi minul mezi městy, 
 
kdyžs ponechával zítřkům všechno dnešní. 
Teď u cíle 
tě nikdo nečeká a nepotěší. 
 
(Září 1983) 



Povrchní život 
 
Vždy jen po vlnách nálad plout, 
v přílivu smíchu, s odlivem pláče, 
vždy pouze na hladině jen, 
kde dá se odlesk slunce chytat 
a uvěřit, že opravdu je mám. 
 
Nikdy se neponořit do myšlenek 
a vlastně velice se bát 
té hloubky uvnitř sebe. 
Vždy jenom tak tak přežít  
osamělou noc, a to jen díky tomu, 
že nabízí nám sen. 
 
Tak nějak, aniž vědět jak, 
zestárnout k poslednímu strachu. 
Nežít vlastně, spíš se nechat vléct 
budoucím časem a vidět pouze 
stopy za sebou. Sebe však 
nezahlédnout ani jedinkrát 
za tu překvapivě krátkou dobu. 
 
(Říjen 1983) 



Pravý živel 
 
Noc by měla být pro nás 
jako den. Jenom v noci 
by se mělo žít. Vždyť tehdy 
se cítíme mnohem příjemněji 
nežli během dne. Za světla 
jsme jako herci na jevišti, 
kteří musí až příliš přesně hrát 
role, předepsané někým jiným. 
 
Mnohem více jsme 
sami sebou v zákulisí sebe. 
Tam ukončíme konečně 
to věčné předstírání 
života a vydáme se pak 
v tu druhou, hlubší noc, 
jejíž neproniknutelná tma 
je naším pravým živlem. 
 
(Říjen 1983) 



Životu nedlužíme nic 
 
Už jsme mu vrátili dost, 
když jakž takž pohromadě 
jsme po tolik let 
pracovali pro pouhé uživení. 
Přitom jsme se milovali  
podle jeho návodu. A rozmnožili jsme se, 
přesně tak, jak to od nás vyžadoval. 
A celou tu dobu jsme se svářili 
i pro ty nejneuvěřitelnější maličkosti. 
A tak – chtě nechtě – 
jsme se teď octli až zde. 
 
Tu jsme tedy, překvapení a stejně bezradní, 
jako jsme byli na samém počátku, 
neboť jsme nerozřešili vůbec nic. 
Pouze jsme se smířili s fakty 
a přestali jsme se zbytečně ptát, 
když to jediné, co jsme objevili, 
bylo uvědomění si, že nám stejně 
nedokáže nikdo odpovědět. 
 
Jsme tedy úplně sami. 
A jediná věc, o kterou teď usilujeme, 
je naučit se opravdu nedbat. 
Až se propracujeme k velkému nedbání, 
všechna tajemství nám budou odhalena. 
Zpěv bude zpěv, pláč bude pláč, 
úžas bude úžas. Nic míň 
a nic víc. Žádná metafora 
nebude více předstírat, že něco ví. 
Bude pouze ukazovat, 
jak dalece jsme vytříbili svou schopnost 
vidět izolované věci v souvislostech. 
 
Neboť věci samy o sobě  
jsou mrtvý svět, 
vidění souvislostí však 
je to jediné, co v něm žije. 
 
(Listopad 1983) 



Matematika života 
 
Hrubě zaokrouhlené 
jsou naše představy o životě. 
Jak málokdy bereme v úvahu 
desetinná místa druhých. 
 
Raději se vždy zastavíme 
na čárce vlastní důležitosti 
a z ní pak povýšeně hledíme 
přes nečitelné cifry hlav, 
davajíce tak najevo, 
jak málo pro nás znamenají. 
Jako bychom jejich zanedbáním 
nabývali sami na hodnotě. 
 
Až jednou sebereme odvahu 
a podíváme se druhým směrem, 
zjistíme, že před desetinnou čárkou 
stojí samé nuly. 
 
(Leden 1984) 



Sen 
 
Tvá alter ega, 
bloudící mezi troskami, 
tě zanechala bezbranného 
zbraním … Jak to, 
že přestala se starat 
o návraty domů? 
 
Dozvěděla se snad též, 
že domov vlastně byl 
vždy jen přejemný plyn, 
záhadně držený v mezerách 
mezi tebou a jimi? 
 
Doposavad byla spojena s tebou. 
Ale absolutní výbuch, ten, 
jenž nyní od sebe vás navždy hnal, 
jen prázdno mezi vámi zanechal 
tam, kde toužení a vzpomínání 
kdysi doma bylo … Alespoň 
pak už necítila bolest tam, 
kde dosud přecitlivé srdce bilo. 
 
(Leden 1984) 



Letní ráno 
 
Ze všech stran 
ohňostroj rána tříští spánek. 
Vzduch praská zvukem. 
Cvrček, pták, hučení světa, 
všechno to, co i bez nás – žije. 
 
Zapomněním se hrůzostrašné sny 
obracejí na rub. Pak – jakoby mrtvá těla 
vstanou z mrtvých a naleznou se hmatem. 
 
Závěsy víček tlumí světlo, sluch však 
nemá na zakrytí nic. Zřejmě proto 
je to pokaždé nejprve slyšení,  
kterým se do nás vhrne bezohledný den. 
 
(Leden 1984) 



Pozdní odpoledne 
 
Hluk města opadává. 
Odpoledne prodlužuje stín 
stromů a vymazává 
stíny odešlých lidí. 
Zanedlouho pak večer 
rozžehne světla na ulicích, 
aby opozdilci našli cestu domů 
a ti, co bez domova jsou, 
si trochu prodloužili den. 
Až do půlnoci bude odlévat se 
moře lidí ode břehů města, 
aby nahromadilo dosti sil 
pro nový příliv, kterým zítra 
zaplaví opuštěnou zem. 
 
(Leden 1984) 



Domy v zahradách 
 
Domy v zahradách jen jsou. 
Nežijí. Za záclonou 
se nepohne ani stín 
a prázdno v nich jistě 
pouze tichem zní. 
 
Kde jsou ti, kdo v nich žili, 
kdo postavili je a zařídili? 
Copak už nikdy nepřijdou, 
aby je smíchem a povídáním, 
láskou a pohybem oživili? 
 
Kdepak jsou ti lidé, 
kde jen jsou?! 
 
(Únor 1984) 



Konečně déšť 
 
Konečně déšť. A první náznak 
chladného průvanu, 
jenž sotva znatelně nás ovanul, 
když náhodou jsme zavadili 
o jeho neviditelný proud. 
 
Dům. Skrz naskrz rozpálený, 
sálal ze všech stran ze stěn 
na nás. A nezbylo nám, 
než celý další nekonečný den 
jen čekat na tento déšť. 
 
Nyní, když přišel, nechápeme, 
jak dokázali jsme vstát a vyjít ven  
a dojet do rozpáleného města  
a celý den tam prosedět a neudělat nic, 
než čekat na tento déšť. 
 
(Únor 1984) 



Jako bys otočil obraz 
 
Kolik let zůstávala i ona 
jen jednou z jiných. 
Na návštěvách řeč o ničem, 
nanejvýš někdy flirtu trochu, 
dojetí občas, které přešlo dřív, 
než uschne slza, a zájem 
jen o to, co na chvíli 
mohlo alespoň trochu vzrušit. 
 
Včera však – místo a čas, 
víno a zřejmě i planety 
musely všechny přidat 
něco navíc. Jako bys  
odhrnul závoj s tváře. Jako bys  
otevřel uzavřený dům a vešel. Jako bys 
odfoukl prach ze zapomenuté knihy, 
otevřel ji a s úžasem začal číst 
úplně nový, vzrušující příběh. 
 
Jako bys z ničeho nic otočil obraz, 
který byl vždy obrácen ke zdi, 
a uviděl pak, že žena na něm 
je nejenom krásná, 
ale i živoucně, živoucně živá. 
 
(Duben 1984) 



Už daleko tam 
 
Nejneuvěřitelnějšími cestami 
mě vedeš – osude, náhodo, Bože – 
a neřekneš nikdy kam! 
To pouze lidé si neustále vymýšlejí 
poslání, úkoly, cíl, a chtějí na mně, 
abych se i já – snažil. 
 
Jako by dávalo smyslu 
hovořit ke kameni! 
Jako by železo mého já 
se dalo změkčit řečí. 
Roztaven nejprve 
ve výhni mladého snění, 
jsem teď dennodenně kalen 
chladem prázdného vesmíru. 
Tělem sice stále ještě zde, 
představami ale už daleko tam, 
kde není vůbec nic. 
 
(Duben 1984) 



Dozrávání kamenů 
 
Budovám pohlazení pohledem. 
Stromům prsty na vyčesání 
přibývajících lupů podzimu. 
A městu? … Městu chrániče na uši, 
aby se mohlo zaposlouchat dovnitř 
a uslyšelo, jak dozrávají kameny. 
 
Jak často přece bez povšimnutí 
přejdeme praskliny na mnohých. 
Nanejvýš ještě pomyslíme 
na špatnou práci. Jako by oprava 
mohla snad zastavit zrání! 
 
Stačí se však zeptat těch, 
co popraskávají už též. 
Co odhodlali se odhodit naději, 
nepotřebnou jak struska na kameni, 
a začali se rychle přeměňovat 
nazpátek v neživé věci. 
 
(Duben 1984) 



Konečně zpátky u vás 
 
Konečně zpátky u vás. 
Ale zas jenom na chvíli, 
neboť spánek pokaždé 
mě vezme od vás pryč. 
 
Ó věci, které jediné – jste! 
Celý den, ač mezi vámi, 
jsem na vás zcela zapomněl. 
V číslech a rovnicích 
jsem vyjadřoval svůj vztah 
ke světu. Co však znamená 
nějaké číslo pro vás? 
Co je vám do objemu či hmoty? 
Abstrakce jsou to jen, kterým 
porozumí jen pár takových, 
jako jsem já … 
 
Celou dobu jste nehybně 
zaplňovaly dům a trpělivě 
čekaly na mě, až vystoupím 
ven ze své hlavy, tolik přeplněné 
obrazy zjednodušeného světa. 
Až se navrátím zpátky k vám, 
stanu se prostým tak, jako jste vy, 
a též prázdným jako vy. 
Jenom jsoucí jen, 
v tuto chvíli a pouze zde, 
a vše ostatní ve mně 
se vytratí ze mne dřív, 
nežli se skončí život. 
 
(Duben 1984) 



Člověk 
 
Co všechno člověk není! 
Prohnutý do oblouku jako most, 
se snaží překlenout kdejakou vzdálenost 
a zaujat úsilím nevšimne si, 
že drobné lišejníky a zahnědlá rez 
ho zatím z té druhé (všední) strany 
prorostly skoro až k jeho podstatě. 
 
On o tom vůbec neví! 
Natolik zaujat dálkou a snem, 
málokdy má čas pro všední den, 
jenž denně žádá od něho tolik 
za pouhé přežití. Raději vyplní 
své mnohé trhliny slinami slibů 
a pak – na nevidění – přes ně dá 
růžové papírky s nádherným čtením. 
Jako by letěl dál, se bude zdát, 
když už ne druhým, tak aspoň jemu. 
 
(Duben 1984) 



Den 
 
Den začne tichem odnikud; 
popůlnočně, kdy má se ještě spát, 
odkud ale na to mají vzít ti, 
kdo víc už nedbají o opakující se svět. 
 
Pastouška noci nemá svítit čím, 
ani kůži nemá, aby ucítila dech 
úst, která se bojí říci slovo do tmy. 
Čeká jen na různé zvuky zvenku, 
na pískot ptáků, kteří překvapí ji tím, 
že stále ještě žijí, žijí. Čeká na auta, 
která ohlásí se chvěním země z dálky, 
aby později, bouchnutím dveří od sousedů, 
zhasla tmu a s ní i všelijaké nekalé myšlenky. 
 
(Červen 1984) 



Běh na 10 000 metrů 
 
Jako by možné bylo 
dorazit dřív a získat  
nějaký časový náskok 
nad těmi, kteří neběží! 
 
Úsilím, vyrážejícím dech, 
a každým dalším krokem,  
nakládajícím víc a víc 
olova do všech okončetin, 
se snažit dokázat, že lze 
dohonit neviditelný bod, 
k němuž je připoutáno 
všechno, co může stárnout. 
 
Rukojmí mají vždy důvod 
k zneklidňující obavě: 
je toho příliš mnoho, 
co se zúplna vymyká 
jakékoli jejich moci; 
co zničehonic  
se může zvrtnout 
a poslat pak rozsudek 
nedokazující nic, nic … 
 
(Srpen 1984) 



Už vím 
 
Už vím, proč zvedávali jsme 
ruce v modlitbě k nebi 
a otáčeli vzhůru za ním hlavy, 
jako by tam někde On byl. 
 
To abychom našli správný směr 
k nekonečnému prázdnu, 
ze kterého bychom mohli udeřit 
přesně do Jeho ohniska v nás. 
 
Jen tam, v onom infinitezimálním bodě 
hluboko v nás On je. Proto 
je tak snadné ho nikdy nenajít, 
tak snadné daleko Ho minout. 
 
(Říjen 1984) 



Pod kůži 
 
Pod kůži věcem vlézt 
a nalézt 
nezúčastněný chlad, 
mlčení bez úst, 
vesmírné vákuum 
se špetkou pohybu 
až téměř na konci všeho. 
 
Pod kůži sobě vlézt 
a nalézt 
ochromující strach, 
ústa plná slov, 
nadmíru pohybu 
se zbytkem jistoty 
až na dně toho všeho. 
 
(Říjen 1984) 



Faurého requiem 
 
Jako by vzhůru k nebi 
počalo stoupat 
vše, co může se vznášet. 
Co odpoutalo se  
od každodenního spěchu, 
jenž nemá konce, nemá konce. 
 
Není to duše mrtvého, 
protože ta byla odpoutána smrtí 
a zdráhala se, vzpírala nejprve, 
jako by nevěděla, 
co si náhle počít bez těla. 
 
Není to duše nebožtíka, 
jenž ještě před pár hodinami 
se pohyboval a mluvil k nám, 
stejně jako my k němu a jako nyní 
my stále ještě mluvíme k sobě. 
 
Jsou to naše proměněná já! 
Naše já po údivu. 
Já, která nemohla uvěřit, 
že strach by mohlo být 
to poslední, co zbývá, 
a odvážila se tedy 
obrátit nazpátek do sebe 
a jít, vytrvale a tvrdohlavě, 
dokud to, co svazuje a váže, 
se nerozplynulo v nic. 
 
Teď vznáší se a zvolna stoupají 
a cítí, jak blíží se k Bohu v sobě. 
 
(Říjen 1984) 



Z tolikeré tíhy 
 
Z tolikeré tíhy se musím vytřást. 
Ještě že chvěji se, že hrůza 
táhne mnou jako průvan 
domem, jejž opouštějí. 
Ještě že strach lomcuje 
otevřenými okny, 
ze kterých není se kam dívat, 
ještě že lomcuje dveřmi, 
kterými není kam jít. 
 
Jak se však zbavit světa  
chvěním, když každý pohyb 
rozvíří znovu a víc 
smysly, jež přece naopak 
by měly zemřít první?! 
 
Tolik obrazů musím vytrhat 
z rámů sebe. Jak dokázat 
se při tom vážně neporušit, 
jak nezbortit se potom 
do nenadálého prázdna? 
Kde vůbec potom být, 
když celá má bytost je zvyklá 
hrát všemi smysly?! 
 
Za tolik let svět vrostl do mne, 
prorostl mnou podél i napříč, 
přivlastnil si mě jako svou vlastní část. 
Může pak vůbec zbýt 
něco ze mne, když smrt 
si mě vezme násilím? 
Musím se jemně, v hloubi třást. 
Nelomcovat, jen jemně chvět se. 
Nechat svět uschnout, 
aby jako zvadlé listy pak 
sám ze mne mohl opadat. 
Abych zbyl nakonec jak holý strom. 
Ač prázdný, abych stál a měl dále váhu. 
Ač prázdný, abych svědčil dál, dál … 
 
(Říjen 1984) 



Krystalizující život 
 
Krystalizující slova tam, 
kde nebylo nic; 
nic takové, že prázdno 
a vákuum v porovnání 
překypují vším. 
 
Krystalizující tóny tam, 
kde nebylo vůbec nic; 
nic takové, že ticho 
a klid v porovnání 
ohlušují vším. 
 
Krystalizující úsměv tam, 
kde nebylo víc než nic; 
nic takové, že lhostejnost 
a nezájem v porovnání 
se nabízejí vším. 
 
Život, který krystalizuje 
slovy, hudbou, úsměvy. 
 
(Listopad 1984) 



Zkamenělí lidé 
 
Zkamenělí lidé ve zkamenělých městech. 
Ti, kdo nerozeznávají o nic víc 
dnes než na začátku všeho. 
Nahromaděné vědění nerozjasnilo moudrost; 
spíše naložilo ještě víc nákladu 
na křehké hřbety bytí. 
 
Den za dnem se opakují stejná dění. 
Setrvačně stejně se opakují dny, 
takže se dá snadno extrapolovat 
oběma směry času. Jen nakrátko 
nás vyruší větrem skácený strom, 
anebo psík, jehož srdce zesláblo natolik, 
že jenom uspání-navždy zbylo. 
 
Že někde jako mouchy  
odpadávají lidé jako my? 
Všeobecná pravda a individuální pud 
se zdají oddělené od sebe víc 
nežli planety prázdnem! 
 
V čem se potom projevuje život víc? 
V opakování stejného 
anebo v občasném zastavení času? 
 
(Prosinec 1984) 



Chorál od Rachmaninova 
 
Hlasy, vyvěrající z hloubek těl, 
vyrážejí ven víc 
než vibrující vzduch! 
 
Výšky vystřelují jako gejzíry 
z rozechvěné půdy basů, 
a mokří nás a prosakují námi, 
až pod tu vrstvu, jež, nepropustná, 
dosud oddělovala to, co nechápeme, 
od toho, co je nám běžné. 
 
Ohromeni, stojíme pak 
nad svou vlastní hloubkou, 
ze které pojednou zazní to, 
co pan Rachmaninov  
uslyšel kdysi, dávno už, v sobě. 
 
(Prosinec 1984) 



Jacqueline du Pré 
 
Vždyť tvoje hudba padá do nás 
až surově, až bezohledně, 
a teprve, když příliš uškodila, 
počne omlouvat se plačtivě 
za to, že nás tak rozrušila. 
 
Jako by lidé byli pro ni cizí. 
Jako by přicházela z předminulého času, 
kde život si bez nich postačil. 
 
Ó jak živelná je ta tvá hudba! 
Jak plná pádů a výbuchů, 
z padání vody a proudění lávy; 
hudba, která očekává od nás, 
že v ní jednou objevíme to, 
co i v nás je to podstatné. 
 
(Prosinec 1984) 



Opakování pláče 
 
Proč oplakáváním mrtvých 
opakujeme pláč? 
Proč vždy zapomeneme 
na nahodilost jednotlivého? 
Nepochopitelnost přece nemůže  
dávat nárok na přisvojování si něčeho, 
co nám nikdy nepatřilo. 
 
Zda oni jsou či nejsou, 
je bez váhy, stejně jako to, 
zda jsme či nejsme my. 
Přílišná hmotnost těla 
se zdá spíše na závadu – 
živého, svým neustálým nepokojem, 
mrtvého pak, svou nepotřebností. 
 
(Prosinec 1984) 



Bachova hudba 
 
Povznášející, však plná odlehčené tíhy, 
beroucí s sebou váhu mrtvých hmot, 
beroucí s sebou i váhu myšlenek, 
které nedají nám spát či bdít. 
 
Říkající nám, že pod tím chaosem, 
jenž opakuje se každodenně, 
jen aby přežil další, stejný den, 
je něco, co nemění se nikdy. 
 
Povzbuzující, nesoucí všechno s sebou, 
jako by chtěla pro nás odhalit, 
že ne tam, za tím, někde v budoucnu jednou, 
však tady, právě teď, je všechno to, co je. 
 
(Leden 1985) 



Ó věci! 
 
Ó věci! Zase zpátky u vás. 
O co však už nyní moudřejší: 
tušením, že i ve vás musí být 
kus z toho, co přebývá ve mně. 
 
Jste zkamenělé jen o trochu víc, 
než je mnoho mnoho lidí. 
Takže i ve vás musí být 
trochu z toho, co přebývá ve mně. 
 
Nezbývá vám, než trpělivě čekat, 
až řadou proměn v rukách náhody 
se i ve vás jednou nahromadí 
dosti z toho, co je nyní ve mně. 
 
(Březen 1985) 



Po půlnoci 
 
Po létech přijít zase po půlnoci, 
a přesto nevědět si znovu rady 
s onou obrovitou masou hvězd; 
tak postát chvíli se zakloněnou hlavou 
v doufání, že odpověď se jako meteor 
odtrhne někde od té záplavy 
a spadne zčistajasna do nás. 
 
Najednou, zničehonic si vzpomenout 
na tu spoustu nocí, co jsme prospali, 
když, zamotaní do přikrývek 
jakoby nikdy nekončící jistoty, 
jsme vlastně zpevňovali jen 
lepidlem ze slin snění víc a víc 
kuklu, z níž barevný motýl života 
se dávno už prokousal ven a pryč. 
 
Zas po létech se vracet po půlnoci 
a octnout se najednou na tom samém místě, 
kde téměř už před půl stoletím 
jsme stáli po objetí pak jen ruku v ruce 
a s hlavami vyvrácenými vzhůru 
jsme čekali, až spadne hvězda a my 
se nějakým tajuplným způsobem 
konečně dozvíme, jak z té rozptýlené masy 
mrtvého kamení a ohně se mohl zrodit život. 
 
Zas, po tak dlouhé době, se vracet v noci 
a nenalézt se ani o trochu moudřejší, 
než před léty, na konci svého mládí. 
 
(Duben 1985) 



Jakoby déšť 
 
Jakoby déšť to padal, 
jakoby déšť. A zatím 
jsou to jen větrné ozvěny 
v děravých jeskyních větví. 
 
Jako by muž to plakal, 
jako by muž. A zatím 
jsou to jen ozvěny života 
v duté jeskyni hlavy. 
 
Jako by žena zpívala, 
jako by zpívala … 
A ona opravdu zpívá 
v důvěrném bezpečí domu. 
 
(Červen 1985) 



Má slova 
  Evě G. 
 
Má slova mlčí, 
neboť už nejsou moje. 
Rozpuštěno je všechno, 
co zdálo se být mým. 
Ó, jak průsvitným se stalo 
to, co tvořilo mne. 
 
(1992) 



Tekutý písek 
 
Ó toho dotýkání! 
Jako by z doteků jen 
se všechno kolem nás 
v nás vytvářelo. 
Podobné stalagmitům, 
které jsme na mořských plážích 
vrstvili z tekutého písku. 
 
Celý svět na nás stéká 
a pod neúnavnýma rukama 
smyslů a vzpomínání 
se v nás navrstvuje. 
Též více voda než pevná hmota, 
a tak proklouzne rychle 
mezi prsty mysli 
a usadí se někde v těle. 
 
Ó doteky, ó dotýkání! 
V hřejivých vlnách smíchu, 
v bolestech a trápeních pláče, 
na chvíli však, jen na chvíli, 
neboť již první vlnou 
spláchne rytmický příliv 
naše umělé výtvory 
a navrátí písek vodě. 
 
(1992) 
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