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ÚVOD AUTORA 

 
Horská Kvilda byla napsána na objednávku. V lednu pětadevadesát jsem 
navštívil na pár dnů Prahu. A jeden večer jsem seděl s několika dávnými 
spolužáky z vysokomýtského gymnázia v příjemně vytopeném pokoji, popíjeli 
jsme dobré víno, vzpomínali na mládí a jako obvykle mi byla též položena 
otázka, proč už nepíšu žádné básně. „To je zcela jednoduché, nemám k tomu 
sebemenší důvod“, zněla má pravdivá odpověď. 
 
„Co když si u tebe pár básní objednám?“, zeptala se neočekávaně hostitelka 
Dana a dodala: „Kdysi jsi mně recitoval básně cizí, tak teď bys pro mě mohl 
složit pár svých.“ 
 
Tuto spíše výzvu nežli nabídku jsem nemohl odmítnout. „Musíš si ale zvolit 
théma“, požadoval jsem. Po krátkém zamyšlení vstala, poodešla ke knihovně a 
vyhledala velkou, silnou knihu. „Mám ráda Šumavu. Obzvláště jeden její kout 
na mne vždy hluboce zapůsobí“, řekla a otevřela knihu fotografií na stránce s 
titulem Horská Kvilda. „Zde ji máš, Horskou Kvildu, a napiš mi na ni pár 
pěkných básní.“ „Jedenadvacet“, uklouzlo mi nepromyšleně — dodnes nevím, 
proč jsem zvolil právě tento počet. A druhý den jsem si šel nechat udělat 
barevnou kopii oné stránky. 
 
Nikdy jsem na Šumavě nebyl. Nejdál do Jižních Čech jsem se kdysi dostal do 
Písku. Takže jsem měl po šest měsíců před sebou pouze onu fotografii a pak 
ještě onen ukvapený slib napsat tolik básní. To je celá historie této sbírky. 
 
Téměř celá, neboť nesmím opomenout svého bratra Jana. On je tak trochu 
kouzelník, vizionář, věštec. A některá jeho ,vidění‘ jsem si bez jeho svolení 
dovolil použít jako podnět k rozvinutí několika myšlenek, z nichž nejdůležitější 
je jistě ona Terra, Gaea, Gaia, Matka Země, a její, a tedy i naše, akutní 
ohrožení našimi činy-zločiny. 
 
Toto je teď tedy opravdu celý příběh. 



HORSKÁ KVILDA  
 
 
Víš ty vůbec, 
že mě nosíš v sobě? 
Že už dlouho 
jsme tak blízko sebe, 
že se zrcadlíme navzájem — 
ty v mých očích a já v tvé tůni? 
 
Někdy zmizíš 
na dlouhý čas v mlze. 
Jen obrys hor 
odírá dno nebe 
a rozpouští ho pak modravě 
pro mé oči do tvé tůně. 
 
Les připomněl 
naše dávné toulky. 
Vzpomínáš si?: 

„Les slýchá za nocí …, 
šumíš mu v korunách …, 
… tvá tichá ruka sahá 
do rozespalých hnízd …“   

Byl tehdy tak blízko 
 — a ne za liduprázdnou slatinou!  —   
pro mé oči u tvé tůně. 
 
Všechno se zdá 
jako mrtvá tráva; 
černé trsy 
jsou jak závoj vdovy, 
která skryla svou nešťastnou tvář 
pro mé oči ve tvé tůni. 
  
Nejsme oba 
vlastně už jen přízrak?… 
A vzpomínky —    
ztrouchnivělá tráva?… 
Však co tvá tůň? — proč vyplavuje  
utonulou řeku do mých očí?! … 
 



OD POTĚŠENÍ K ZABOLENÍ 
 
 
Tak málo stačí, 
aby to, co je, nebylo: 
zavřít oči, 
odvrátit hlavu, 
odejet daleko pryč. 
 
Však ještě míň je třeba, 
aby to, co není, bylo: 
zasnít se, 
zavzpomínat, 
vzdát se svým představám. 
 
Je není —  
bylo nebylo —  
od zabolení k potěšení —  
od potěšení k zabolení … 



NA POSPAS VĚTRU 
 
 
Odcházelo se mi od tebe snadno … 
To až mnohem později 
začala ve mně bujet 
představa odchodu 
a rozrůstala se jak houba, 
až mnou skrznaskrz prorostla. 
 
Takže ona snadnost 
byla krátkodechá! 
Cítil jsem se jak ztrouchnivělé dřevo; 
ale se zkamenělou myslí uvnitř. 
Ještě dlouho potom jsem se bál 
pohnout se vůbec z místa, 
abych se snad ze sebe nevydrolil! … 
 
Kdybych se byl tedy býval vrátil, 
tak bych ti mohl tak nanejvýš 
světélkovat ve snech,  
ve kterých jsem už nebyl, 
anebo ti posloužit 
jako bezduché těžítko, 
které bys mohla položit 
na pár zapomenutých dopisů ode mne … 
 
Nebylo to tedy opravdu lepší, 
že jsem tě nechal volnou 
a všechny své dopisy 
ponechal na pospas větru? … 



PROTIKLAD 
 
 
Toto je místo, kam nebe 
sestupuje na zem. 
Jako by symbolem mlhy  
nám chtělo ukázat,  
jak spolu propojit 
onen věčně trvající protiklad 
hlavy a nohou — : 
jak zatížit lehkost 
a jak povznést tíhu 
a zůstat přitom 
natrvalo v obou. 



ZEMĚ NIKOHO 
 
 
Co se stalo i co se nestalo, 
má stejnou váhu neváhu, 
protože skutečnost, 
ta je přece vždy soustředěna 
jen do mne tady a do tebe tam, 
a do neprůhledné mlhy, 
zavěšené trvale mezi námi. 
 
Myslíš si: „Mohl by přejít.“ 
Myslím si: „Mohla by projít 
tou pustou zemí nikoho …“ 
Žádný z nás však nevykročí, 
neboť dobře ví, 
že za krátkou chvíli 
by to bylo zase: 
já tady — ty tam, 
a mezi námi  
ta zamlžená země nikoho … 
 



MŮJ RODNÝ KRAJ 
 
 
Připomenulas mně 
jinou krajinu. 
Tu, která jediná 
dokáže současně být 
tou nejbližší i tou nejvzdálenější, 
tou nezapomenutelnou i tou zapomenutou, 
tou nejblíž srdci i tou odcizenou — : 
můj rodný kraj! 
 
Vzdálenost prostoru — ode mne k němu — 
se dnes nechá překonat lehce. 
Vzdálenost času však — od tehdy k nyní —  
tu nedokáže ani věda ani zázrak překlenout! 
 
Takže po návštěvě domova 
mně z něho i nadále zbývají  
pouze dva symboly: 
osamělá, nehybná postava jako symbol setkání, 
utichající zvuk chůze jako symbol rozloučení. 
 
Ale i tyto dva vjemy  
se dají nakonec spojit 
v jediný symbol pomíjejícnosti: 
… z ničeho se zrodila skvrna,  
z ní pak obrys, pohyb, hlas, 
toužení, něha, a mnoho mnoho dotyků, 
smích a pláč, pláč a smích, 
řeč mnoha slov, protkávaná víc a víc mlčením, 
víc a víc klidu, zapomínání, 
a pak zase jenom obrys 
a skvrna a znovu nic … 
 
 
 
 



TVÉ TICHO 
 
 
Tvé ticho si mě podmanilo! … 
Kus tvého bezvětří 
jsem si odnesl s sebou: 
pomáhá teď i mému tichu 
přežít všemožné bouře. 
 
Tvoje stálost? 
Nedivíš se někdy i ty, 
odkud se v nás pojednou vzalo 
tolik pevné půdy pod nohama? … 
Myslíme si oba: „Co bychom si bez ní jen počali?!“… 
 
Tvoje vážnost 
je jako plátno obrazu: 
Kandinskij, Miró, Klee — 
i oni, hrajíce nejrozličnějšími barvami, 
jsou rozetřeni na stejně prostém plátně. 
 
Trochu z tvého smutku se připojilo k mému. 
Zřejmě proto, že už jsme oba 
tak blízko zániku (i zrodu?) všeho. 
Probouzíš se občas též 
uprostřed noci s vyprázdněným srdcem? … 



MŮRA A MOTÝL 
 
 
Jsem pouhé vnímání; 
nezastavitelné pohlcování 
za nenasytnými kusadly smyslů. 
Kukla odloučení vydá později 
vždy spíše šedivou můru 
než barevného motýla. 
 
Ty ale — jsi. 
Svou tíhou trvale připevněná k Zemi, 
nemáš ani pomyšlení na vzlétání 
k nějakým vymyšleným nebím a rájům. 
 
K tobě nebe — denně —  sestupuje na zem! 



DECH 
 
 
Už brzy na konci … 
Kdo dříve? Ty? — Já? 
Nač ptát se, když to není 
nic víc než neskutečno, 
které pouze my 
nazýváme budoucí čas, 
tak jak jsme si dlouhým žitím zvykli  
vše porovnávat. 
 
Poslední zbytek času … 
A závan mlhy — též poslední, 
a prázdno v domě, 
když tvůj i můj dech 
vyvanuly tam, kam jednou 
vyvane i dech stromů 
i zadržený dech kamenů … 
 
Ach! … 
 



VŮBEC NIC 
 
Zde se vždy nečekaně octnu 
za obzorem zaměstnaného dne; 
za doznělým tónem hudby; 
za rohem domu po posledním ohlédnutí; 
mezi řádky nenapsaného dopisu; 
v mlčení, po němž — jako po vodě — 
odplouvají zvadlé listy slov 
do němého moře zapomenutí, 
a kmeny holých vět pak 
trčí k nebi a nevyjádří nic: 
ani mlčení prostoru, 
ani odplouvání času … 
Nic … Nic … Vůbec nic … 



MY, KTEŘÍ KDYSI VZLÉTALI 
 
 
Roky vynuceného odloučení 
dozrály … Jako plody eukalyptů: 
též tu ležely léta a léta jako mrtvé; 
též potřebovaly oheň a žár, 
aby se konečně mohly rozlousknout 
a začít tvořit ze starého nové. 
 
Ó klíčky slov a vět! 
Vy kořínky obrazů a představ! 
Minulost raší a bují, 
a v mé hlavě se zvolna otevírá 
jídelna venkovské hospody … 
 
… Opět se na mne zasněně dívá mladá žena; 
opět tiše, nicméně rozhodně na mně vyžaduje, 
abych jí zarecitoval něco z toho, 
co mívala tak ráda. 
 
Jaké to nesmyslné přání! — 
v zakouřené hospodě, plné hluku 
a pachu z jídel a nedopitků, 
plné blábolu poloopilých lidí, 
a ona chce poslouchat básně?! … 
Ale nakonec jsem se podvolil  
 — musel jsem se k ní nahnout přes stůl, 
protože ona zůstávala strnule vztyčená,  
jakoby přibitá k opěradlu hrubé lavice —  
a polohlasně, jen pro nás dva, jsem začal: 
 

„Die Einsamkeit ist wie ein Regen, 
sie steigt vom Meer den Abenden entgegen, 
von Ebenen, die fern sind und entlegen …“ 

 
Uměl jsem to tehdy bez jediné chybičky 
až do konce. Ale při tom rytmickém říkání 
jsem byl ve své mysli někde docela jinde … 
 
( … Byl jsem nazpátek v onom dni, 
kdy jsem docela náhodou objevil Rilkeho. 
Ve východoněmecké knize na Národní třídě 
jsem našel útlou knížku s výběrem básní, 
složených autorem, který, ač pražský rodák, 
byl pro mne tehdy zcela neznámý (!?) — 
ještě že mě tatínek po válce přinutil, 
abych se nepřestal učit německy! 
 
Seděl jsem potom v tramvaji — večer — venku tma, 
takže jsem si připadal jako jediný živý  ostrůvek 
v onom nedozírném mrtvém moři let padesátých: 



 
Ich bin wie eine Fahne mit Fernen umgeben, 
ich ahne die Winde, die kommen, … 

 
A pak, mnohem později už, 
a proto též mnohem důvěrněji: 
 

Reiten, reiten, reiten … 
 
A stále dál a hloub s ním 
v té divoké jízdě, ne však už 
do nekonečné maďarské puszty, 
obsazené ukrutnými Turky, 
nýbrž do mnohem tajuplnějšího světa 
v dávno už vyvanuté mysli mrtvého básníka: 
 

Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel 
Ordnungen? … 
… Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, … 

 
S tolika kouzelnými konjuktivy, které 
jsou dnes stejně nepotřebné jako já … ) 
 
Seděla proti mně, za hrubou deskou bez ubrusu, 
a byli jsem oba v té chvíli též jako ostrůvek, 
na němž se právě zastavil čas. 
Měla oči jen pro mne a domnívám se, 
že ji tehdy vůbec nezajímala slova, 
protože v tom prodlouženém okamžiku 
dokázala zcela plynule číst mezi řádky. 
A protože byla tolik vážná, 
neboť tolik obtížená svým mladým tělem, 
zazdálo se mi, že bych jí k tomu neměl přidávat 
ještě váhu a tíhu němčiny. 
Přepnul jsem proto na Francouze. 
Přiznám se, že jsem to v té chvíli 
asi trochu přehnal, když jsem zvolil 
 

La Chanson du Mal-Aimé. 
 
Bylo to zřejmě tím, že jsem podlehl kouzlu chvíle, 
kdy představa, že jsem též nešťastně zamilován, 
mi musela dělat moc dobře. 
Ale báseň je to bezesporu úžasná — 
hlavně v tom verši o mléčné dráze: 
 

Voie lactée  ô soeur lumineuse 
Des blancs ruisseaux de Canaan 
Et des corps blancs des amoureuses 
Nageurs morts suivrons-nous d’ahan 
Ton cours vers d’autres nébuleuses. 

 



( … Jakže se jmenoval ten učitel francouzštiny, 
ke kterému jsme spolu jednou týdně po škole  
chodívali na francouzskou konverzaci? Wirth?  
Ano, profesor Wirth. Věděl jsem o něm jen to,  
že sbíral lidové písně. Tys to s ním tehdy sjednala; 
podezříval jsem tě, žes byla do starého pána zamilovaná. 
Ale protože jsi byla občas ráda i se mnou, 
byla ti francouzština dvojnásobně užitečná. 
 
Pamatuji si obzvláště jedno pozdní jarní odpoledne: 
Jdeme zvolna mezi zahradami, které už zase kynou 
a vylévají se přes každý volný okraj a každou skulinou 
svým zeleným těstem ven. A ty jako obvykle chceš, 
abych ti zarecitoval něco nového, co ještě neznáš … 
 
Musel jsem už tehdy tušit, jak silně kontrastuje zelená s černou, 
když jsem se odvážil zamíchat do překypující zeleně života: 
 

Je suis le ténébreux, — le veuf, — l’inconsolé, 
Le prince d’Aquitaine à la tour abolie: 
Ma seule étoile est morte, — et mon luth constellé 
Porte — — — 

 
A pak jednou, mnohem později — bez tebe a daleko od tebe — 
několik týdnů po požáru eukalyptového lesa, 
kdy černé ohořelé kmeny jsou obalené zelenými výhonky, 
se v mé hlavě nečekaně a z ničeho nic ozve: 
 

Je suis le ténébreux …  
 
Bylo už chladné to pozdní odpoledne, 
ještě však plné bílého světla v pokoji,  
ve kterém jsme čekali na svého společného učitele.  
Těch lidových říkánek měl plný stůl a já, 
ze zcela nevinné zvědavosti, jsem se trochu natáhl 
a potajmu si přečetl drobně psaný text na jedné z karet: 
 

Po silnici jedou vozy, 
vezou Anku, nemá kozy! 
Anko, Anko, ty se nevdáš,  
lidi říkaj, že ji nemáš, … 

 
Ó, jak ses smála, když jsem ti to později venku zopakoval! 
Kroutilas hlavou, že jako ty ne, že ty nemáš důvod se nevdat. 
(„Ne však za mne“, napadlo mě mimoděk.) 
Dlouho mi to pak trvalo, než jsem si konečně srovnal v hlavě 
obraz šedovlasého moudrého pána 
s textem oné prostonárodní říkánky. 
To byl tedy náš učitel francouzštiny, profesor Wirth. 
Už je dávno dávno rozpadlý v prach, 
ale přesto si teď právě v mé mysli 
z hloubky zapomenutého času vyzpěvuje: 



„Po silnici jedou vozy, vezou Anku, … “) 
 
— — — le soleil noir de la Mélancolie. 

 
A celou tu dobu se ani nepohnula; 
jen se na mne stále stejně upřeně dívala. 
 
Jak dlouho to trvalo? … Těžko odlišit 
nicotu od věčnosti v prostoru bez času. 
Když se však probrala jakoby z dlouhého snu, 
řekla: „A jakou báseň máš nejraději teď a já ji neznám?“ 
Nemusel jsem přemýšlet ani okamžik.  
V té hrozné době mi přece leželo 
ono výstižné odhalení na jazyku neustále: 
 

A marně zvem po celý věk 
v svá hnutí stádně nebezpečná 
mír bez míry, jako bys řek 
mír bez matečných louhů věčna. 
My, kteří kdysi vzlétali …  

 
 —  —  —  —  —  —   —  —  —  — — — —   
 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — — — 
 
Nikdy bych neuvěřil, že si též zapamatuješ 
onen výjimečný, věčný okamžik. 
Po třiceti letech! 
Ani to, že dlouhým odmlčením přiznáš, 
žes mě tehdy dávno pradávno, 
po tu krátkou chvíli bez času, 
hluboce a zplna srdce milovala. 
Touto jedinou nevyřknutou větou 
jsi ve mně na chvíli rozpustila 
hranici mezi minulým, přítomným a budoucím … 
 

My, kteří kdysi vzlétali … 
 
Dokážeme ještě vzlétat?  



ZEMĚ A JÁ 
 
 
Dnes? Včera? Někdy v budoucnu? —  
Co může ještě znamenat čas  
v našem vzájemném obcování, 
když tvé stárnutí pokračuje 
tak nepředstavitelně pomalu 
v porovnání s mým … 
Mohu já potom 
pro tebe vůbec existovat? … 
 
Jsi pomalá až k zastavení. 
Jen z času na čas 
nám připomeneš 
zemětřesením,  
požárem, 
povodní, 
smrští, 
smrtí, 
že také žiješ. 
 
A já?  
Může se život 
vůbec nějak pochopit? … 
A strach z něho 
někam schoulit? … 
 
Jak to nicotná skutečnost dokáže — : 
přátelit se s neomezeným prostorem, 
a přesto se v něm neztratit?! … 
Jak? — Jak jenom?! 



DĚTI RÁJE 
 
 
Neříkával jsem ti, 
že jsme děti ráje? 
A nebývali jsme snad, 
pokaždé když jsme byli spolu, 
plní nevinné radostnosti? 
 
Co mohl potom den jinak,  
než se pozlatit sluncem! 
Ani tebe nepřekvapovalo, 
že nikdy ani nekráplo, 
když jsme kráčeli vedle sebe. 
 
Průzračnost prohlubovala prostor, 
všechno se rozestupovalo 
a z očí do očí nám hleděl 
— zřejmě už jako předzvěst  
naší pozdější zmoudřelosti — 
čtvrtý rozměr světa. 
 
Ó ty občasný záblesku 
špehýrkou přítomnosti! 
Dlouho, dlouho se musím dívat jinam, 
přeskakovat z bylo do bude, 
a předstírat, že o tobě nevím. 
(Jako když jsem hledával slabounkou hvězdu: 
to též jsem se musel dívat stranou, 
abych ji nevylekal.) 
Jen tehdy, a na docela krátký okamžik, 
probleskne ke mně tvé modrobílé světlo. 
 
Ó mimo slov! Ó mimo mluvy! 
Ó mimo mne i tebe! 
 



JAKO V DĚTSTVÍ 
 
 
Jenom na čas (a tedy zdánlivě?) 
jsme od sebe odděleni 
oním neuchopitelným, 
nepochopitelným 
zázrakem tvoření. 
 
Můj prach však se už brzy 
navrátí k tvému prachu. 
A můj duch — či dech —  
vyvane tam, kde vlastně 
odjakživa s tebou byl. 
 
Potom tě budu moci opět hýčkat 
jako barevnou hračku, 
pohazovat si s tebou jako s míčem, 
přesně tak, jak jsem to dělával 
v dávném, pradávném dětství. 
 
Budu se moci vznášet nad tebou, 
se vším okolo tebe se ztotožňovat, 
a být — jako teď ve snu někdy —  
pískem i sluncem, 
hmyzem, kamenem či trávou, 
hlubokým nebem plným hvězd, 
vším, vším, tak jako už vlastně 
i nyní odjakživa jsem! — 
 



ANI MOJE ANI TVOJE 
 
 
To tíha země ke mně promluvila: 
„Je nezbytně třeba 
neustále si připomínat, 
že ony nevšední události 
se nestaly pro naše potěšení. 
Vyzařují přece tolik, 
vyplňují tolik, 
že tu nemůže zbýt místo 
pro tvoje či moje … 
A kde není ani moje ani tvoje, 
tam se potěšení 
nemá na čem zachytit!“ 
 
Po chvíli odmlčení pokračovala: 
„Ony události se prostě dějí. 
Ó ano, vzrušují 
jak tělo, tak srdce, 
vrývají se, 
radostně i bolestně, 
do naší představivosti. 
A to moje či tvoje? … 
To je jak voda, jako vzduch 
vyplňující jejich stopy; 
jako vodící prostředí, 
které je znovu a znovu rozkmitáváno 
právě oním potěšením.“ 
 
Nakonec ještě dodala: 
„Zmizí-li ono prostředí, 
nemůže dojít ke kmitání. 
Svět smyslů se obrátí naruby 
a konečně bude dosaženo 
čistého vidění oněch událostí.“ 
 



PŘEDSTÍRÁNÍ 
 
 
Přikovaná k oběžné dráze, 
též svou svobodu jen předstíráš! … 
Tak jako my — tvůj prach … 
…  A vlastně též tvůj dech; 
i když ten často mylně považujeme 
za svoje vlastní tajemství. 
 
Jsme na tom úplně stejně  
jako ty: nesčíslným počtem vazeb 
spoutaní ze všech možných stran, 
obíháme se světy svět 
a nevinně vinně nevědomí 
ponecháváme světům v nás, 
aby nás automaticky řídily, 
poslušny nevyhnutelných zákonů 
zachování energie a hmoty. 
 
 
 



SVATEBNÍ LET 
 
 
Jsi sama v sobě spokojená …  
Tak jako já — většinou … 
Milujeme se — přesto však — 
nepotřebujeme se. 
 
Ale i tak není snadné 
udržet vzdálenost. 
Nepohnuté stání též 
má svou vlastní hlavu: 
je jako úl plný včel, 
které rychle zapomenou 
na osud loňských trubců, 
a znovu a pilně vykrmují nové. 
Ti pak dospívají rychle, 
s jedinou myšlenkou na jarní vyrojení … 
 
A též je nikdy nenapadne 
pohlédnout pod česno, 
dříve než se vydají 
na osudně krátký svatební let! … 
 



LÍC A RUB 
 
 
Jsi rubem mého líce 
a lícem mého rubu. 
Jako bys odhalovala  
moji skrytost, 
jako bys zakrývala 
mou povrchnost. 
 
Uvnitř sebe jsem tichý, 
tak jako ty jsi venku; 
jsem vážný před sebou, 
až k prvním stromům smutku; 
jsem v sobě nehybný, 
ale nezakotven v strachu. 
 
Můj neklid rozvlňuje mou tvář, 
tvůj krouží v hloubce hmoty. 
Takže tvůj pravý domov 
musí být tvoje nitro, 
zatímco uvnitř mne 
leží úplně neznámý svět … 



DECH STROMŮ 
 
 
Pohodlně si tu žijeme 
ve svých pevných domech za mlhou, 
každý na jiném konci světa. 
Oba necháváme okna dokořán: 
asi v naději, že jednou zaslechneme dech stromů. 
 
Znovu a znovu se opakují 
vdech, výdech — vdech, výdech … , 
v nepřerušitelném rytmu dnů a nocí, 
jako podpírající doprovod 
z nejhlubší struny kontrabasů 
pro krátkodechá staccata našeho dýchání. 
Vzduch se rozpíná, sráží — s nimi, s námi,  
a toto neustálé rytmické dýchání 
nás spolu tajuplně sbratřuje … 
 
Jsme nyní každý sám. 
Každý zvlášť upřeně zahleděn 
do svého prázdna uvnitř. 
To asi abychom ucítili 
tíhu svých opomíjených nohou; 
to ony přece — v dlouhé pomlce 
mezi vdechem stvoření 
a výdechem zániku —  
tajuplně sbratřují náš dech 
s dechem země! 
 
Znovu a znovu —  
v rytmickém dýchání —   
se opakuje — vše … ! 
 
 



ZAHLEDĚNÍ V SEBE 
 
 
Tvá moudrost  
je v tvém zahledění se dovnitř sebe … 
 
Nemluvíš, nečteš, nepíšeš! 
Obrácená zády do světa, 
jakoby nehybná tu sedíš 
a zřejmě nasloucháš 
andělské hudbě sfér. 
 
Svou vlastní tíží 
vyformovaná do kulata, 
jsi natolik do sebe soustředěna, 
že to, čemu my říkáme venku, 
pro tebe jednoduše není. 
 
Jen proto tedy 
— zcela nevědomá toho, 
že nás máš — 
cítíš přes nás, skrze nás 
pouze přitažlivost slunce! … 
 
To my víme až příliš dobře 
o žáru tvého nitra … 
Protože i v nás, 
v té ještě nevyhaslé naší části, 
se to občas až k nevydržení rozžhaví … 
 
 



MODLITBA 
 
 
Vskutku — požehnaná jsi mezi zeměmi! — 
 
Přesto však — sama — ze své vůle jen — 
bys nebyla nikdy dokázala  
vyprostit se z ocelového sevření  
onoho všezachvacujícího zla, 
protože my, tvůj plod, tvoji lidé, 
jsme odjakživa sotva napůl požehnaní … 
 
Jako knot lampy jsme: na jedné straně 
— nasáklí strachem z nepřežití — 
jsme těžcí, hustí, páchnoucí, 
a na té druhé? — tam jenom zřídka kdy 
zazáříme intenzivním světlem, 
sami pak nejvíc překvapeni 
tím nečekaně náhlým vzplanutím! 
Co jsme to vlastně? — 

 
Ať lehcí či těžcí vždy jen dvojrozměrní 
V nohách i v hlavě málokdy přítomní 
Mezi dvěma póly věčně kmitající 
V hloubku otupění často upadající 
Čtvrtý rozměr světa stále nenacházející … 

 
Ty naše  země!  
Tolikrát už jsi byla zpustošená, 
více než zpola vylidněná, 
své vlastní řeči pozbavená … 
Odkud bereš onu zázračnou sílu 
na pozvednutí se ze svých ponížení?! … 
 
Přestaňte konečně naříkat,  
vy věčně zachmuření! 
Nebylo nám snad přislíbeno, 
že pár spravedlivých postačí 
k záchraně celého vesmíru? 
— natož pak jedné malé země! 

 
Pokoji bílým světlem zalitý! 
Oni se modlí oni zpívají 
Oni většinu času jen tak prostě jsou 
Ale docela jiným směrem zahleděni 
Než jak se píše nebo mluví nahlas 

 
Ó ty dobo, kterás dovolila ženám ještě nedávno křesťanským  
pochodovat ulicemi českých měst, teď však s rudými šátky, 
a povolilas nemytým dělníkům, aby si hráli na vojáky ve zbrani, 
a katolické rolníky sis koupila za třicet stříbrných panských polí,  
a z ampliónů jsi prohlásila několik hlavních hříchů  



— závist, nenávist, pýchu — za nejvyšší ctnosti,   
a kdy o pár let později jsem zahlédl u Wilsonova nádraží 
pochodovat vojína Františka Šedu beze zbraně, 
zato ale s černými výložkami a krvavými mozoly, 
a viděl jsem též, jak narychlo sbitým barákem v Dolním Žďáru, 
napůl cesty mezi Ostrovem nad Ohří a Jáchymovem, 
procházela hraniční čára Rusáky zabraného území 
(představ si to, kus mé vlasti, a já měl přísně zakázáno 
tam nohou vkročit, a když jsem to na pár metrech ignoroval, 
malý český člověk-udavač se ihned udýchaně postaral o to, 
abych byl odveden pod českým samopalem na strážnici 
a několik dlouhých hodin tam byl vyšetřován — Čechem!), 
a z té zakázané strany do toho baráku sváželi k návštěvě  
z uranové Rovnosti a Svornosti, a z uranového Bratrství,  
české trestance-mukly, a mezi nimi mého dvacetiletého  
na patnáct let odsouzeného kamaráda Jirku Mráze, 
a to za třeskutě mrazivého ledna na otevřeném náklaďáku 
a v dusném horkém létě v uzavřeném autobuse — 
na to měli, na takovou zlomyslnou sviňárnu, 
ty vymiškované mozky komunisticko-českých bachařů — 
já jsem toho svědek, já tam dvakrát byl,  
a to bylo ve stejném roce, kdy jsem v ulici Celetné  
fyzicky pocítil hypnotickou přítomnost zla — protoplazmu zla: 
uhrančivě na mě zírala ze zrůdně šedivé barvy  
příruček marxisticko-leninského pseudo-učení … 
 
Pro toto všechno snad, a ještě pro mnohem mnohem víc, 
jsem už za mlada dokázal rozpoznat, kde zlo přebývá, 
a kudy a jak vstupuje do strachem připravených českých hlav, 
aby pak s jejich pomocí zaplavilo nejprve stověžaté město — 

 
Věže prázdných chrámů — ruce nesepjaté 
Okna zanedbaných domů — žití prázdné 
Ruce potratných lékařů — životy zabité 
Oči ustrašených rodičů — úcto uprchlá 
Slova prodejných učitelů — mysli znásilněná 
Projevy zrádných vůdců — činy zločinné 

 
a z něho nakonec i celou českou zem — 
 

Louky zaorané — vy broučci mrtví 
Pole poprášená — ty půdo mrtvá 
Lesy otrávené — vy ptáčci mrtví 
Řeky znečištěné — vy ryby mrtvé 
Chlévy zanedbané — vy dobytčata mrtvá 
Obydlí ohlušená — ty lásko mrtvá 

 
Prozraď mi tedy, jak ses dokázala osvobodit 
od tolikerého všezničujícího zla? — 
Odkud se v tobě vzala ta druhá síla, 
ta nejprve námi zrazená a brzy nato jím potlačená 
síla dobra? — že by těch několik studentů? — 



Těch pár, jen na krátký čas spravedlivých, 
zanedlouho však opět malověrně cynických? … 
 
Ó ne, ne! Ta síla musela přijít zcela odjinud! 
Jedině láska jejich matek to mohla být  — 
anebo, ještě spíše, ta obava matek: 
 „Bijí naše děti! Bijí naše děti!“… 
 
Ale to jsi potom byla vlastně ty, 
ty Země, naše Země! 
Ty, která se přece ztělesňuješ v matkách! — 
 
Ano, nic jiného nežli ty,  
ty dobrá, veliká, mohutná Země! 
Tvá barva byla přece  
barvou všech velkých matek: 
matky Kršny, matky Buddhy, matky Krista. 
Ty modrobílá, vtělená do všech matek! 
Museli jsme odletět až na měsíc, 
abychom tě konečně mohli takto spatřit: 

 
Vznášení modrobílé 
V osamělosti nepředstavitelné 
Prázdnotou černočernou 
Vesmíru neohraničeného 

 
Nyní konečně rozumíme těm několika citlivcům, 
kterým ses tady už odedávna zjevovala; 
a pokaždé jako nebeská královna, 
a vždy nad pramenem své vody, 
a se stěnou své skály za sebou … 
 
Jako modrobílá nebeská královna — 

 
Věži ze slonové kosti 
Archo úmluvy 
Bráno nebeská 
Dome zlatý — 

 
se slzami v očích varující nás před zkázou, 
nabádající nás k pokání, k polepšení! 

 
Ó zůstaň s námi! Neopouštěj nás! 

 
— ora pro nobis pecatoribus 
et nunc et in hora mortis nostris  

 
A oni se nadále modlí … 
V pokoji zalitém bílým světlem … 
Docela jiným směrem zahledění … 

 
OM MANI PADME HUM 



 
— — — — — — — — —   
— — — — — — — — — 



Překlady cizojazyčných citátů v básni: My, kteří kdysi vzlétali 
 
Strana 19: R.M.Rilke: Samota (Die Einsamkeit) 

Samota jest jako déšť. 
Od moře stoupá k večerům 
z rovin dalekých a odlehlých ... 

Překlad: Jakub Deml 
 
Strana 20: R.M.Rilke: Předtucha (Vorgefühl) 
 Jsem jako prapor, obklopen dálkou ze všech stran, 
 již tuším větry, které přijdou … 
Překlad: J.T. 
 
Strana 20: R.M.Rilke: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka 
 V sedle, v sedle, v sedle … 
Překlad: Jindřich Flusser, Nakladatelství Primus 2002 
 
Strana 20: R.M.Rilke: Duinské elegie – první elegie 
 Kdo, kdybych křičel, kdo by mě zaslechl 

z andělských kůrů? … 
 … Jistě je to zvláštní neobývat zemi … 
Překlad: Jiří Gruša, 2002 
 
Strana 21: G. Apollinaire: Píseň nemilovaného 
 Mléčná dráho k níž ruce vzpínám 
 ty sestro žlebů v Kanaán i 
 bílých těl milenek ó rci nám 

jsme mrtví plavci lákáni 
tebou vstříc jiným mlhovinám. 

Překlad: Peter Kopta, 1996 
 
Strana 22, Strana 23: Gérard Nerval: El desdichado 
 Jsem temný, – vdovec, – a zoufalý 

pán zřícenin – princ z Aquitanie: 
Pryč je má naděj, – v mé loutně, z níž stoupaly 
hvězdy – září černé slunce melancholie. 

Překlad: Jakub Deml 
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