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Jen trocha sdílení 
 
Nic víc, nic míň než trochu sdílení 
si můžeme přát. Podarovat se 
tu troškou bolesti, tam troškou radosti, 
tak jak přicházejí a jak odcházejí, 
podobné mrakům na obloze, které též 
kdoví odkud si to k nám připlují, 
proplují nad hlavou a za krátkou chvíli zas, 
přes doly přes hory, odplují kdovíkam pryč. 
 
Ano, nic víc, nic míň, než trochu sdílet se dá; 
ze všeho, tak jak to přichází a jak to odchází, 
a je-li to právě bolest, je nejlíp nedělat nic, 
než v jejím stínu posečkat trpělivě 
a trošku si s ní i poplakat, až ona, nestálá 
jak přeháňkový mrak, konečně odpluje 
a jiný, bílý načechraný mrak si zvolna připluje 
a rozsvětlí svět i nás svou všeobjímající radostí.  
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Jak udělat báseň 
 
Je to tak snadné – opravdu – 
jen pouhé sbírání poztráceného,  
když není zatěžko shýbnout se i za tím, 
co se pouze zdá, že tam bylo, že je. 
 
Pocítit údiv i ze zklamání,  
nenajde-li se zhola nic, a i s tím ničím 
se nakonec smířit a i z ničeho 
vytvořit čtivou báseň. 
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Bezútěšno 
 
Všude okolo – bezútěšno. 
Široko daleko – bezútěšno. 
Popůlnoční bezměsíčná krajina, 
v níž, kromě pár stínů stromů, 
nepřebývá nic. Noc vše začernila 
do nebytí. Zatřela dálku a s ní – 
i veškerou naději na nový den… 
 
A přesto – ty mé bezútěšno – 
cítím se v tobě nezvykle uklidněn,  
když osamělý, jak nárožní kámen, 
pocítím, že ty nemáš ani rohů ani hran 
a že jsi tedy vlastně nadmíru milosrdné, 
jak si mě tu ze všech stran obkládáš 
svou všeznecitlivující zaobleností. 
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To myslíš opravdu? 
 
To myslíš opravdu, že bych měl přijít 
a zopakovat si souzvuk a sdílení 
a s rozjásanou kapelou v hrdle a hrudi 
sestoupit pak triumfálně do údolí, 
jakoby v oslavě onoho ještě jednou? 
 
Na chvíli zapomenout na podhoubí smutku 
a jen růst, vzrůstat, vyrůstat jako les 
a jako on rozšumět se tisícinásobným životem 
a nechtít potom od světa už naprosto nic víc 
než co nejdelší prodlužování onoho trvání?… 
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Splasklý den 
 
Ani slovem se neozvala, 
ani vzpomínkou o mne nezavadila. 
Všude jen bezvětří, jen splasklý den. 
Ptám se, jak přežít, jak vstát a jít 
někam, kde na mne nikdo nečeká. 
 
Má chůze začne znamenat pak víc 
nežli já sám. Z nohy na nohu si ukusuje 
z cesty a bez přežvýkání polyká svět. 
Přejídá se jako zmatený člověk, 
jenž přestal vnímat, že tu vůbec je. 
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Věci prostě jsou 
 
Věci prostě existují, jsou, 
a zůstaly by stále na svém místě, 
tíhou Země a silou tření přitlačené 
ke všemu, co je právě podpírá. 
 
To pouze naše nesoustředěnost 
je převrací a shazuje, až nakonec 
z nich zbude jen pár střepů, a v nás? – 
trocha soucítění s naším společným osudem. 
 



9 

 

Rub a líc světa 
 
Rub a líc světa je ve mně sestehován, 
i když dvě tak rozdílné látky  
se nedají ani tím nejužším lemem 
jedna přes druhou přeložit. 
 
A přesto – šicí stroj mé hlavy  
na nich bez ustání pilně pracuje 
a cikcakovým stehem dneška přišívá 
sny zítřka ke zklamáním včerejška. 
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Nevýslovně smutná 
 
Napsala mi: „Cítím se nevýslovně smutná, 
se vším nespokojená, celá jaksi rozpadlá 
na nejdrobnější jednotlivé součástky, 
a nemám, neznám nikoho, kdo by dokázal 
smontovat mě nazpátek dohromady…“ 
 
„Též se cítím absolutně sama na světě, 
opuštěná všemi a vším. Co jiného  
mohu teď udělat, než uvelebit se 
ve svém smutku a plakat a brečet, 
a nechat slzy téct, jak se jim zachce.“ 
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Tolik věcí 
 
Tolika věcí ses už dotkl, 
prsty, očima, představou, 
nesčíslněkrát, nespočítatelněkrát, 
a z každého toho doteku 
uvázlo v tobě pokaždé něco. 
 
A je toho tolik, přetolik, 
že se to nedá vůbec dohlédnout. 
Kdysi bys řekl: „Copak musím žít 
s tolika nezvanými hosty?“ Teď ale víš, 
že kdyby ses jich zbavil, zmizel bys i ty. 
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Čeho zbylo víc? 
   Magdaleně Kožené 
 
Čeho zbylo víc? Zpěvu či krajiny? – 
vždyť oboje zůstává ve mně tak živé, 
jako by váš hlas právě v tuto chvíli 
rozkmital nejprve vzduch a potom mě. 
 
Písněmi vašeho, a tedy i mého domova, 
jste mě rozezněla. Není divu, že vzápětí 
jsem se octl nazpět ve svém rodném kraji, 
tolik barevném, voňavém, větrném, živém… 
 
A tak je nepodstatné, že on a vy 
zůstáváte tam a já dožívám tady,  
potom co radost i žalost našich předků 
se z vašeho hlasu přelily do mého srdce. 
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Nejde to 
 
No, prostě – nejde to, pořád se vyptávat 
a snažit se tak přijít všemu na kloub, 
jako by jen takto šlo sama sebe objevit. 
 
Je třeba dát též, co patří jí, té druhé straně sebe: 
té neznámé, noční, v níž skrývá se i to, 
co se ještě nenarodilo a co nikdy nezemře. 
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Sedmikráska 
    Evě G. 

 
Napsala mi: „No a co, vždyť kvete 
sedmikráska!“ Nevysvětlila mi však, 
kde? Myslela opravdu onu na louce 
anebo spíš tu ve své hlavě? 
 
Odepsal jsem: „Ta na louce rozkvétá  
jen jednou do roka, její obraz v tobě však, 
kdykoli se ti zachce. A dá se pak poslat i mně, 
aby denně rozkvétala na louce mé fantazie.“ 
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Na této straně sebe 
 
Na této straně sebe se nedá spát. 
Vždyť zkus to, ulehnout na kamenitou zem. 
Kámen pod hlavu to ještě snad, ale co s těmi, 
co tlačí ze všech stran do měkkých částí těla? 
 
Jak tedy usnout, jak pohroužit se  
do hloubky spánku, té sestry inspirace, 
jak uvelebit se v podzemních krajinách 
a přinést si z nich ráno, jako dar, další báseň? 
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Otázka a odpověď 
 
Není prostě se na co ptát; 
a stejně – i kdyby přišla odpověď – 
neporozuměli bychom ničemu. 
A tak nám nezbývá, než mlčky přijmout 
nevyhnutelný osud všeho jsoucího. 
 
A není vlastně ani na co odpovědět, 
neboť i kdybychom zaslechli otázku, 
nevěděli bychom, o co to vlastně jde. 
A tak nám nezbývá, než mlčky sdílet 
nezměnitelný osud všeho jsoucího. 
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Motýlek sbírá pel 
 
Z květiny na květinu věcí 
jako motýlek sbírám tvůj pel.  
Rok za rokem tu propadával 
sítem tvých rukou plných práce, 
až se ho nahromadilo až přespříliš. 
 
Nediv se proto a nepeskuj mě, 
že jsem tak nedbalý, když zanechám 
zde skvrnu, tam rozsypaný prach. 
Vždyť je to jen a jen tvoje přičinlivost, 
co na všem nahromadila pel z tvých doteků. 
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Celý nový den 
 
Celý nový den se vyklubával z hnízda noci. 
Ještě tu nebyl, neboť všude byla stále ještě tma, 
takže vlastně to byly dny dva, co tu začínaly: 
jeden za obzorem svítání, druhý v probouzení hlavy. 
 
Po mnoho dlouhých hodin světla později 
se budou spolu sbratřovat. Ten bezstarostný venku 
bude plný slibů, zatímco ten někde uvnitř hlavy 
bude plný obav, že zapomněl, co včera přislíbil. 
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Merkur a slunce 
 
Řekl jsem jí, že mám ještě jedno přání.  
Něco, co jsem si přál celý život, a přesto  
se mi to dodnes nepodařilo vyplnit. 
 
„Uvidět Merkura,“ řekl jsem, „přesvědčit se, 
že tam opravdu je, a že to není jen výmysl 
těch dvou hvězdoznalců, Braheho a Keplera.“ 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
Prozradila, že též si něco vroucně přeje. 
Něco, po čem touží už od útlého mládí, 
ale nikdo jí dosud neporadil, jak to vyplnit. 
 
„Uvidět slunce,“ řekla. „Na vlastní oči poznat, 
co znamená slovo zlatý a zjistit, zda za to zlato 
se nedají někde koupit nové zdravé oči.“ 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
Teprve tehdy jsem poznal, že byla slepá! 
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Pozamykaní 
 
Klepal na okno, nikdo však neotvíral. 
Nechali ho tam stát, jako by se báli, 
že by je vyrušil, že by se mohl vetřít 
do jejich mlčení, a nedej bože,  
že by se dokonce mohl začít vyptávat: proč? – 
 
Proč že jsou zavřeni takto v sobě, 
jakoby na devatero zámků zamknutí? – 
 
Pak se zamyslel a přiznal si, že on přece též  
byl ještě donedávna pro každého pozamykaný, 
a víc než na těch jejich devatero zámků! – 
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Odevzdanost 
 
Jak nepředpojatá musí být odevzdanost, 
když se nežádá od nikoho nic, a jen se dává 
a dává, v té nejnevinnější nevědomosti 
jakéhokoli přivlastňování. 
 
Takto nějak to musí být s neživými věcmi; 
s těmi bezejmennými, ještě nepojmenovanými, 
a tedy nedostupnými víc, než bývá zhrzená láska; 
neboť ta může alespoň doufat, že se o ní někde ví… 
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Vyhnanci 
 
Není divu, že po vyhnání z ráje 
mnozí zkameněli v solný sloup, 
když postačí pouze pomyslet 
na osud všeho jsoucího, a už též 
jsme vyháněni z veškeré naděje 
a naše mysli se počnou měnit v kámen. 
 
Ano, jsme vyhnanci v opuštěnosti světa, 
zakletí do kamenů nevyhnutelných osudů. 
Jaká vůle nás to domnožila až sem? 
Jaký život vůbec, odkud, kam a proč? 
Všude jen zašifrované symboly poznání, 
jen náznaky, dohady, tápání ve tmě… kam?… 
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Sourozenci mého slova 
 
Tvořit, znamená zřejmě 
vytvářet z ničeho. Stvořit 
pomocí slov, barev či tónů něco, 
co nikdy nikde nebylo, a tam, 
kde též nebylo nikdy vůbec nic, 
vyvolat živou představu něčeho. 
 
Není to trvalé, vím, vím –  
jak by též mohlo ve světě, 
kde i vysoké stromy nakonec shnijí 
a tvrdé kameny se rozpadnou v prach: 
ony oddané děti pomíjející země, 
sourozenci mého doznělého slova. 
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Ulehčení 
 
Než vyšel, ještě jednou se ohlédl. 
Jako by chtěl říct: nezapomenu, 
udržím si vás všechny tak, 
jak jste se tu dlouhým žitím se mnou 
posbíraly a nahromadily. 
 
Nepřiznal by, že to nepromlouval k nim, 
ale vlastně k sobě. A to pro záchranu, 
neboť jinak by nepřežil svá těžká zranění 
z tolikerého odtrhávání se od všeho, 
s čím byl tak pevně srostlý svými návyky. 
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Nerozumím zlu 
 
Přiznávám, že stále ještě nerozumím 
zlu. Je to nad moje lidské pochopení, 
odkud se bere v nás i kolem nás. 
Říkávali tomu provinění, vina, hřích 
a vyžadovali od nás kání a pokání,  
a odčinění dobrými činy všeho zlého, 
čím jsme snad kdy komu uškodili. 
 
Jako bychom sem vůbec nepatřili. 
Nechráněni jsme ve svých měkkých tělech 
proti všelikým úrazům, spálením, utrpením, 
jimiž nevědomá mrtvá hmota neustále hrozí, 
že nás bez lítosti zničí… Jak potom ale  
porozumět těm zlým-živým, kteří dobře vědí, 
že ničí, a přesto toho sotva kdy litují?! 
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Dech moře 
 
Dech moře se právě spřátelil 
s dechem mým. To zřejmě proto, 
že jsme oba a ve stejnou chvíli 
(jakoby v náhlém prozření) prohlédli, 
jak stejně bezbranní jsme vůči přírodě. 
 
Vskutku – pramálo se dá zmoci 
proti silám vesmíru. Zřejmě tedy 
pud sebezáchovy udržuje v chodu  
i je, a vzdálená síla měsíce vzdouvá 
i mě vlnami proměnlivých nálad. 
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Balónek 
 
Jsi jako balónek a já jsem dětská ruka, 
chvíli ta jedna, co udržuje si ho  
na provázku štěstí, aby neuletěl, 
a chvíli zas ta druhá, co hladí ho 
a je trošku zklamaná, že není takový, 
jak o něm snila, předtím než ho měla. 
 
Teď cítí, že jeho hladkost není vůbec hladká! 
Že je to spíše samet, než vyhlazený kov, 
a že se zadrhává jak vystrašené dítě, 
když na jemné pohlazení skřípavě odpoví. 
Jako by jeho sny o nespoutaném letu splaskly dřív, 
než ho protrhne můj neostříhaný nehet. 
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Jak lehko se dá zapomenout 
 
Jak lehko se dá zapomenout, 
že tady všude okolo nás jsou! 
Ti dávno už sami sebou opuštění, 
ti možná více zmatení než pomatení. 
 
Spíš jako loutky, jak oživené mumie, 
než jako lidé se za námi natahují 
a hlasem jak z vydolovaného podzemí 
na nás vyžadují, abychom jim pomohli žít. 
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Zvon 
 
Jsem jako zvon. Zazním též pouze, 
když jsem byl udeřen. Mezitím – 
visím, nehybný, vydán na pospas živlům, 
kus mrtvé hmoty jen, která zbytečně 
zabírá kousek nehmotného prostoru. 
 
Udeř mě však, ať už radostí či bolestí, 
či pouhým překvapením, a ihned zazním! – 
Nejprve údivem, ale hned nato, rytmicky, 
rozkmitám vzdušnou dálku, aby roznesla 
do všech stran zprávu, že stále ještě žiji. 
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Kde vzít sílu? 
 
Venku je tma a zima a mráz, 
anebo, možná, začalo už zas mrholit 
a mokrou vodou ředit zbytek zimy. 
 
Nepříjemným se pak stane všechno. 
Vždyť už probuzení má vodnatou příchuť. 
Kde nabrat dost síly na vyjití z domu?! 



31 

 

Jak poražený strom 
 
Cítil se jak čerstvě poražený strom: 
napůl kus mrtvého dřeva  
a napůl stále ještě kmen. 
 
Jeho myšlenky jak vyplašení ptáci,  
neměly však kde usednout… Co teď? 
Odletět?… Ztratit se?… Zahynout?… 
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Nestačí dívat se 
 
Nestačí dívat se, i když nejvíc 
je toho pokaždé v očích. Je třeba 
pocítit, ochutnat, vdechnout 
a se zavřenýma očima pak – čekat… 
 
Doufat, že je to opravdu předtucha 
onoho stříbrného větru Fráni Šrámka; 
že se k nám vrací, aby svým leskem oživil 
zešedlé vlasy naší uběhlé mladosti. 
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Klapky na očích 
 
Ó, jak nemožné je přijít na to, 
proč tady vlastně jsme. Jako by  
neviditelné dlaně života 
nám zakrývaly pohled nazpátek. 
 
Je to jak s klapkami v postroji koně: 
on též, kdyby zahlédl vozku s bičem v ruce, 
by se mohl vzepřít a nakonec odepřít 
to slepé táhnutí vpřed, jen vpřed. 
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Nazdařbůh 
 
Co očekává tato utkvělá představa 
kráčení nazdařbůh rodným městem? 
Že se tam snad na chvíli zastavil čas 
a zpod napolo otesané omítky historie 
odhalil pro nás dávno zapomenutou zprávu? 
 
Vždyť i kdyby ji odkryl a my si vzpomněli, 
bylo by přesto nejmoudřejší o ní pomlčet, 
neboť doširoka dodaleka tam není nikdo, 
kdo by se alespoň trošinku zajímal o to, 
jak to tam před mnoha lety vypadalo. 
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Bubeník 
 
Překrásný den, jak nedočkavý bubeník, 
zabubnoval na tympány oken dřív,  
než stihla odkrýt jejich vyleštěnou kůži. 
 
Nezbylo jí pak, než rychle vytáhnout rolety, 
otevřít dokořán okna a na plné plíce 
vdechnout životodárný vzduch. 
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Nevýslovné uklidnění 
 
Probudila se z hlubokého spánku 
a nevědouc proč, byla plná údivu, 
neboť jí bylo, jako by se právě navrátila 
odněkud, kde jí bylo božsky dobře. 
 
Nedospalá noc ji pak pobízela, 
aby pospíchala a posbírala všechno, 
co si chce vzít do hlubokého spánku, 
aby se z něho i ráno probudila šťastná. 
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Zborcený člověk 
 
Jen jsem tě zahlédl, 
a už jsem věděl, že jsi plný strachu. 
Připadals mi jako tlaková nádoba; 
pouze jsem nevěděl, zda se roztrhneš  
přetlakem ven, anebo se zbortíš 
podtlakem do sebe, dovnitř. 
 
Kdyby to bylo bývalo tlakem ven, 
byl bych ti mohl pomoci. Pár obručí 
rozesmátých pohledů, objímajících slov 
by na zpevnění postačilo; ale dovnitř?! – 
Jak jsem ti měl vypomoci tam, 
kde se ani sám v sobě nevyznám?! – 
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Cesta do práce 
 
Vstát, umýt se a odejít do práce. 
Nejenom pětkrát týdně stejnou cestou, 
ale nadto ještě dvakrát za den hledět střídavě 
do tváře a na záda lhostejného města. 
 
A k tomu navíc skoro vždy proměnlivě 
jako ty přeháňky nad ním: jednou netečně  
v jeho monotónnosti, jindy zas nadšeně  
v jeho všezahrnující okouzlující kráse. 
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Neklid 
 
Bez jakékoli vědomé příčiny 
jsem tak neuklidnitelně neklidný, 
že je mi nemožné udržet se 
na jednom a témže místě.  
Neznámá síla mě nutí 
vstát, rychle vše sbalit a odejít 
a nikdy se už nevrátit zpátky. 
 
Jsem lákán opustit minulost 
a bez ohlédnutí začít zcela nový život. 
 
Je ale vůbec možné navrátit se do stavu, 
v němž jsem se nacházel těsně po narození? 
Vždyť to bych se pak změnil nejenom já, 
ale se mnou i veškerý široký daleký svět!? 
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Magdalena Kožená zpívá Bacha 
 
On – jako by po celá dlouhá čtyři století 
jen čekal na tento hloubkou ozvučený hlas, 
jenž dokáže, jak hojivý balzám, zmírňovat 
i tu nejkrutější a nejpalčivější bolest. 
 
Ta vzdálenost od něho k nám se napnula 
jak struna, kterou on na svém konci rozkmital 
partiturou tklivé melodie, z níž ona, 
na našem konci, svým hlasem rozechvívá nás. 
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Rautavaara 
 
Jako by z útrob země vycházela 
tvá hudba. Hlubokým tónem nejprve, 
soustředěná, pozvolná a též – 
odevždy dovždy trpělivá, když tisíciletí 
neznamenají pro ni zhola nic. 
 
Překvapena svou nenadálou volností, 
počne se jak pozdně letní mlha 
rozlévat na všechny strany do roviny – 
tak bez zábrany doširoka, dodaleka, 
že už víc nedohlídá svého konce kraje. 
 
Ó, jak neuvěřitelně mě uklidňuje! 
A již od těch nejprvnějších tónů, které 
jako by vlastně vyvěraly z hloubky mne, 
kde ztlumeně, a přesto vytrvale, rezonuje 
má nic víc už nevyžadující prázdnota. 
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Zázrak věcí 
 
Je to tak snadné! Vždyť postačí 
jen vyjít z hlavy a na chvíli 
dát volno i všem smyslům, 
a zbaven takto všeho, co oživuje, 
uvelebit se ve skutečnosti věcí. 
 
Spočinout v nich nejprve tíhou, 
která je tolik společná jim i nám; 
pak objemností a rozbitností, 
a hlavně setrváváním na místě, 
to jest odporem k jakékoli změně. 
 
Máme toho tedy spoustu společného, 
a jsme více jimi, nežli jsou ony námi, 
až mi to najednou všechno připadne 
jako zázrak, jak neuvěřitelná magie, 
a nejvíc to, že o tom dokážu psát! 
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Dárek 
 
Stačí se otřást – jak oslík 
nebo spíš jako osyka, 
a už ze mne padají slova. 
 
Stačí je pak jen srovnat, 
podle smyslu či nesmyslu, a hle! – 
dárek pro někoho, kdo rád čte! 



44 

 

Květiny ve váze 
 
Ještě nevadnou. Určitě však 
začaly už někde pod svou vůní, 
pod svou barevnou krásou 
umírat. 
 
Dýchají ještě?… Anebo snad 
v odříznutém stonku pod vodou 
zadržují dech, aby oddálily 
poslední vzdech?… 
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Údiv – úžas 
 
O nic víc, o nic míň,  
neboť množství bylo předurčeno.  
Jako by tajemný alchymista 
byl kdysi dávno věděl, 
kolik přesně je třeba odvážit 
z toho, co tu do nedozírna je. 
 
Úžasné množství, úžasné,  
ale spočítatelné!…Včetně nás, 
konečných v neomezenosti, 
miniaturních v ohromnosti, a přesto – 
živých, živých mezi tou převahou  
neživotnosti a prázdnoty. 
 
Není divu, že úžasný je náš údiv, 
že přeudivený je náš úžas 
z náhle probuzeného vidění 
ze tmy do tmy, z nebytí do nebytí 
v onom téměř nepostřehnutelném  
záblesku osvětlujícího vědomí. 
 
Nač všechno to? Proč trápit se, 
trýznit se marným úsilím pochopit, 
proč a nač se to všechno děje? 
Proč tolikerým utrpením platit 
za dar nepochopitelného vědomí? 
Proč jen?… Proč?… 
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Starosti 
 
A navíc ještě – tolik starostí! 
O dnešek, o zítřek a nejvíc 
o včerejšek, neboť ten 
toho nejvíc po sobě zanechal. 
 
Proto uklízení a urovnávání 
nemá nikdy konce. Co ponechat si, 
na co zapomenout (dá-li se, dá-li se) 
a co povídáním předat druhým. 
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Vyprázdněný pokoj 
 
Mlčí… Nebo je to spíše smutek?…   
Za věcmi, kterými ještě donedávna  
byl natolik vyplněn, že nevnímal, 
kde končil on a kde začínaly ony?… 
 
Teď bez přívlastků jejich jmen se cítil 
jak věta holá se zamlčeným přísudkem: 
pokoj – synonymum klidu, jak ale dosáhnout ho 
v prostoru bez jedné, jediné duše?! – 
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Ustrnutí 
 
Vyšla z domu – a neušla víc 
než patnáct dvacet kroků, 
když ustrnula. Nepřestala vnímat, 
to ne, a nepřestala vlastně, 
jak s překvapením zjistila, 
ani jít, jen její přítomnost 
jako by se začala vysvlékat 
a ukázala se docela jinou, 
než to, v čem doposud žila. 
 
Zpozorovala, že byla všemu blíž, 
že zmizelo toto-zde a ono-tam; 
když šla, cítila, že nemusí se zastavit, 
a když stála, věděla, že by tak mohla zůstat 
až do skonání světa. Jako by současně 
byla všechno vždy a všude. Pomyslela si: 
jak se jen dokážu navrátit (a bez úhony!) 
do své rozdrobené každodennosti? 
Jak dožiji teď svůj život spokojeně?! 
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Zlatý mok 
   za Zdeňkem Langem 
 
Dýchám, dýchám, a tedy zde ještě jsem. 
Nepřemýšlím, neboť se nedá přemýšlet 
a být přitom soustředěn na to, 
že dý-chám, dý-chám… 
 
Můj přítel a dávný kamarád zemřel. 
V posledním vědomém vdechu ještě byl, 
vzápětí však – svým posledním výdechem 
dodýchal  a tedy – navždy!?! – nebyl. 
 
Zůstalo jen to, co ve mně utkvělo z toho, 
jak jsem se s ním naposled loučil 
na nástupišti českotřebovského nádraží. 
Já v okně, v pohybu, na cestě od něho pryč, 
a on, jako vždy, v širokém úsměvu,  
vztyčenou rukou kýval za mnou  
na příští shledání, nevěda –  
stejně jako jsem to nevěděl já – 
že se už shledáme na jiném nádraží, 
kam vlaky pouze přijíždějí a kde není 
už žádný výpravčí v červené čepici, 
aby zelenou plácačkou dal příkaz k odjezdu. 
 
A tak teď čeká na příjezd mého vlaku, 
aby mě pak provedl městem věčného spánku, 
stejně tak, jako mě prováděl městem svým, 
pozemským, k němuž on přidal 
tak velikánský kus sebe. 
 
To druhé město, do kterého vlaky jen přijíždějí, 
je určitě podobné tomu jeho tady. Takže vím, 
že budu i tam k němu přijíždět s úsměvem, 
odrážejícím jako v zrcadle úsměv jeho, 
a zajdeme si zase na pivo a naše hluboké přátelství 
znovu zajiskří jako zlatý mok 
pod pěnou vždy tak málo říkajících slov. 
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Rozmluva se životem 
 
Má nepřestávající zavázanost 
vzhledem ke všemu, co jsi ty 
(a nejsi ty snad všechno, všechno?), 
je pro mne víc než přespříliš 
na pouhopouhé přenášení se 
ze dne na den. 
 
Natož abych se dokázal rozhodnout, 
kde podepřít, a kde spíš uvolnit, 
kde pár slovy pomoci, a kde raději – 
mlčet, mlčet… Ale i mlčení 
znamená často čin, který zraní. 
 
Vždyť i nehybné sedění v pokoji 
se zastřenými okny dokáže  
rozdmychat někdy více neklidu 
než protancování celé noci. 
 
Jsem bezradný z tohoto připoutání 
všemi údy a všemi vnitřnostmi sebe 
ke tvé, pro mě tak nepochopitelné závažnosti; 
k tomu, že vůbec jsi, a ještě více k tomu, 
že já mohu existovat pouze v tobě. 
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Dvojče života 
 
To si opravdu vážně myslíš, 
že jsem pesimistický, až morbidní, 
nebo dokonce více či méně nenormální, 
když v tolika mých verších vystupuje smrt? 
 
Ale není ona s námi stále?  
Vždyť právě před minutou mi volal přítel, 
že nemůže dnes přijet, neboť dálnice 
je zcela uzavřena, neboť někde na ní 
se někdo srazil a zabil. Jeden z mnoha. 
 
Můžeš si ťukat rytmicky prstem do stolu 
a buď ujištěn, že každé tvé ťuknutí 
doprovází několik posledních výdechů. 
 
Co je tedy více nepřirozené, umělé, 
vymyšlené? Vědomí, že ta s kosou 
je tu dnem i nocí všude mezi námi, 
anebo zavírání očí a předstírání, 
že se to nás ještě dlouho přece netýká, 
protože je to někde jinde a s někým jiným. 
 
Neříkám, obírat se jí, bát se jí, mít hrůzu, ne, ne, 
ale přijmout ji jako nezbytnou nutnost, jako vzduch, 
jak vodu, bez kterých bychom též nemohli žít. 
 
Prostě – přijmout ji mezi sebe jako dvojče života. 
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Slunovrat 
 
Ve svém zamyšlení vstupuji 
do letních dnů slunovratu, 
abych odvál dýchavičnou šeď  
všednosti a v otepleném uspokojení  
se vrátil do znovunalezeného domova. 
 
Pouhý sen, že? Trocha opilosti 
vínem řeči, jež opožděně vykvasilo 
z rozmačkané sklizně vzpomínek; 
probublávalo dlouho ze srdce do hlavy, 
kapka po kapce slov v barvách duhy, 
tak jak náhodně přicházela na mysl. 
 
Každé slovo však, ač oddělené 
mnohomluvnou vzdáleností vět, 
pociťovalo jistou vzájemnost, 
která jím pronikala jako tajemné pole 
a tím přenášela do něho zprávu  
o něčem souvislém, jednolitém, pravém. 
 
Přesně tak, jako za dětství 
v bezpečné oboře domova; 
a též i potom, o něco později, 
když oplocení mateřské obavy  
nevydrželo tlak mladistvé zvídavosti 
a roztrhlo se jako košile podél zad, 
když ji navlékali na příliš vzrostlé tělo… 
 
Proč však, už v dětské nevinnosti, 
i ta nejbezprostřednější z radostí 
byla vytrvale podšívána strachem? 
Opravdu – všechno nahánělo strach: 
třebas už pouhé pomyšlení, 
že bych se mohl na nevytočení zatočit, 
a tak jsem počítal každé otočení, 
abych se co nejrychleji zas rozmotal 
správným směrem do přímočaré chůze. 
 
Ale ani chůze se nezdála být bezpečná,  
přestože tak trpělivě a láskyplně 
mně byla vštípena všemi okolo mne 
hned na samém počátku dětství. 
I ona na každém kroku hrozila 
(a nehrozí snad dodnes?),  
že ze své nestálé rovnováhy se zbortí. 
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Víme teď, že postačí mnohem míň, 
aby se zbortilo mnohem mnohem víc  
z toho, co jsme… Například  
tep srdce anebo dech, 
dvě tak předůležité věci pro nás, 
a přesto jen propůjčené, pronajaté, 
a udržované tak-nějak v chodu 
anonymním majitelem života. 
Nejsou ani trochu naše, a přesto –  
na nich závisí všechno, co jsme. 
 
Co nám tedy zbývá, než víc a víc  
se ve svých zamyšleních usazovat 
v rozednělých dnech slunovratu, 
a tělům prostě přenechat všechno ostatní – 
vždyť až doposud to též zvládala, 
aniž nás kdy k tomu potřebovala. 
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Popel a dým 
 
Jsme děti ohně a tedy ničení, 
upalováni a spalováni na popel a v dým, 
ony prazákladní přístavky neživosti, 
které – ač na chvíli zapomenuty 
v opojení chimérou života – 
tu vždycky byly, a jsou tedy to jediné,  
co ve své naprosté nevědomosti 
je nezničitelné, a proto nesmrtelné. 
 
Ó, jak jsme křehcí a jak bezbranní jsme: 
vždyť tak strašně málo postačí – 
tu trochu zmáčknout, tam přitlačit, 
jinde zas udeřit, rozdrtit, spálit – 
a už z nás nezbude vůbec nic. 
 
A ta náhodnost a nahodilost všeho! 
Jak může někdo tvrdit, že je tu něco  
předepsáno? Že osud je připraven  
jak dokončená kniha pro nás!? 
 
Jako by tu někdo dbal, jako by někdo 
vůbec stál o to, aby mohl řídit 
naši každodennost k nějakému cíli!… 
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Taková dvojakost 
 
Proč toto zdání? Odkud? 
A z jaké příčíny? Taková dvojakost! 
Jako by svět, na chvíli jen, 
si tě vypůjčil z neznáma. 
 
Jako bys byl pouhou značkou, 
pouhým symbolem života, 
dětskou hračkou, balónkem, 
který uletěl z nějaké dětské ruky 
a teď si letí a letí, vznáší se, pohoupává, 
nechá se unášet nazdařbůh prostorem 
tam, kam ho právě zafoukl 
proud, závan, dech…vzdech… 
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Vidět se znovu 
 
Vidět se znovu znamená 
znovu se nevidět, 
protože i ta nejdelší chvíle s tebou 
je nezměřitelně krátká 
v porovnání s dobou, kdy jsem sám. 
 
Jen to, co zůstává z tebe ve mně, 
je se mnou stále, 
a je tedy skutečné nesčíslněkrát víc, 
nežli ona tzv. skutečnost 
našich dávno odešlých setkání. 
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Takto, a ne jinak 
 
Takto, a ne jinak! Nemáme na výběr, 
ač vypadá to, že i v hlavě se dá vybírat 
z neomezeného množství možností, 
když příroda, jak se zdá, nadměrně plýtvá 
i tam, přestože jsou to věci nehmotné. 
 
Být, či nebýt – jak nesmyslný to výrok! 
Jako bychom si tu mohli vůbec něco zvolit,  
když ta druhá možnost naprosto vylučuje 
kladení jakékoli otázky… Pamatuj si tedy: 
Takto, a ne jinak, a na vše ostatní zapomeň! 
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Každodenní spřízněnost 
 
Tvá každodenní spřízněnost  
se vším, co nachází se kolem tebe, 
mě vskutku fascinuje. A ještě víc 
ona do očí bijící samozřejmost, 
s jakou se mezi tím vším pohybuješ; 
vždyť pro mě otevíráš Nový svět, 
ve kterém je naprosto nemožné 
cítit se něčím víc, než jsou ony. 
 
Ony věci neoživené, všude okolo tebe;  
a s výjimkou lidí též všechno živé tvorstvo. 
To je tvá rodina, s níž mluvíš zřídka kdy 
slovy úst, neboť nedůvěřuješ řečenému. 
Tvá řeč raději používá čidel hmatu, 
protože podle tebe mluvení úst  
příliš vyrušuje, zatímco dotýkání 
nás může přiblížit k podstatě všeho. 
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Rozdíl napětí 
 
Mnohé na tomto světě si protiřečí. 
A zdroj toho se dá zřejmě vysvětlit 
rozdílem napětí mezi touhou srdce 
a poznáváním hlavy. 
 
Chtělo by to tedy napnout se jako drát 
mezi ty dva tak oddělené póly 
a namísto prodlévání v jednom či druhém 
nechat se protékat proudem. 
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Pravý domov 
 
Tady jsem doma!… Zde, 
kde se na nic nevyptává, 
ani se nic neočekává, 
neboť se ví, že vyptávání 
nebo očekávání by jen rozvířily 
konečně uklidněnou mysl. 
 
Jak samozřejmé, že?… A přesto – 
trvalo to mnoho dlouhých let, 
než se dospělo k takovéto moudrosti: 
že domov je spíš ono jednoduché, 
v čem všechno je, nežli to složité, 
v čem, jak se zdá, se zalíbilo přírodě. 
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Bezbrannost 
 
Vskutku – do nebe volající 
je naše bezbrannost! 
Zevnitř, zevně oheň chrlící draci 
ohrožují křehkou princeznu. 
Strachem, hrůzou ochromená, 
choulí se v koutě dne 
a nemá nic než holé dlaně 
na zakrytí svých vytřeštěných očí. 
 
Co může též dělat, ubohá, 
když není onou z pohádky, 
kde se pokaždé objevil 
krásný, nebojácný princ, 
aby ji, právě včas, zachránil… 
 
Ona je tak neskutečně skutečná, a proto 
na celém širokém dalekém světě 
tak beznadějně sama… sama… sama… 
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Bolest 
 
Ty mé pyšné, soběstačné tělo! 
Tak dlouho sis beze mne postačilo, 
a teď najednou nevíš kudy kam. 
 
Bolestí mi telegrafuješ z dálek sebe, 
abych se pozeptal u některé z moudrých hlav, 
zda se dá opravit, co se v tobě porouchalo. 
 
Mám chuť nechat tě ještě chvíli tak; 
aby ti konečně došlo, že na tomto světě 
jsi ty stejně bezbranné, jako jsem já! 
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Dav lidí 
 
Dav lidí je jako rozdrobený chléb 
z bochníku nedopečeného člověčenství; 
žádný pořádný krajíc na zakousnoutí, 
jen samé ubohé drobečky na jazyku. 
 
Musí to tedy být zvláštní nutkavá touha 
po navrácení se k lidské podstatě, co tak rádo 
shromažďuje člověka. Tušení, že spousta drobtů 
nemůže nahradit dobře upečený bochník. 
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Návrat do samoty 
 
Proč jsou tak vážná tvoje gesta, 
kterými zdůrazňuješ svou oddanost? 
Jako by se na tvou rozevlátou lehkost 
náhle pověsila tíha samoty. 
 
I hlas tvých slov mi prozrazuje, 
jak bezradnou se ti stala skutečnost. 
Jako by tě tvůj odchod byl předešel 
a zavřel dveře dřív, než jsi zhasla světlo. 
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Nedělní ráno 
 
Všude jen rozprostraněný mír duše. 
Žádné podhoubí pochyb pod ním, 
žádná mračna ohrožení nad ním, 
do všech stran bezbřehý oceán, 
kterému ani nebe nezastírá volnost 
přísliby všelijakých spásyplných zítřků. 
 
Nedělní ráno je vyplněné uklidněním, 
když láskyplné posnídání uspokojilo 
hlad těla a vzájemná mlčenlivost pak 
umožnila myšlenkám navrátit se 
ke svým utajeným zdrojům a vychutnat si 
náhle objevenou míruplnou pohodu. 
 



66 

 

Nemohoucnost 
 
Cítil se hluboce nešťasten. 
Jako by celý svět byl  
jedna jediná veliká houba, 
nasáklá vyjetým olejem  
jeho nemohoucnosti. 
 
Jako nemytý prázdný talíř 
si připadal: též vyjeden 
do posledního svého zbytku,  
a k tomu ještě v prázdném domě,  
co teď čeká už jen na zboření. 
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Na chvíli… 
 
Zůstala se mnou jako malé dítě, 
které potřebuje potěšit. Nebo snad matka? – 
jež vyšla z mých snů, aby potěšila mě? 
 
Na chvíli jako by čas na sebe zapomněl 
a všechny tři si nás vzal k sobě do náruče: 
dítě – maminku – a s nimi mě. 
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Setkání s člověkem 
 
Sladkobolné je pro mne setkání  
s každým člověkem. Soustředěnost života 
mě vždy rozehřeje, jeho pomíjejícnost však 
vzápětí hluboce zabolí. 
 
Vždyť i z té sebekratší pomlky 
mezi větami, plnými zvučných slov, 
táhne na mne mrazivý průvan 
všeprostupujícího mlčení… 
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Nedozírné smetiště 
 
Tak málo toho doopravdy vlastníme. 
Jen se zamysli! Vždyť i tato slova 
z tebe vypadávají jaksi sama od sebe – 
jako přebytky z přebohaté hostiny, 
přeplněné událostmi, lidmi, věcmi, sny. 
 
Nepřipadáš si spíš jako nestvůrný stroj 
než jako živý člověk? Beze zbytku zpracuješ, 
cos kdy viděl, prožil, prosnil, protrpěl. 
Trochu šťávy slov vylisuješ občas ven, 
uvnitř sebe však – jsi nedozírné smetiště. 
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Ubíhání času 
 
Zaposlouchal jsem se  
do ubíhání času. 
Tikot hodin, odkapávání vody 
odměřují mé stárnutí, 
zatímco já, sám v sobě, 
nevnímám o uplývání času nic. 
 
Život se do mě zaznamenává 
jak do obrázkové knížky: 
kdykoli si v něm mohu zalistovat 
až k vybledlým prvním stránkám. 
V takové chvíli se vždy cítím 
jako teprve včera narozený. 
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 Má Choceň 
Milanu Touškovi, který tuto báseň zhudebnil 
 
Mnoho měst mě ohromilo 
velikostí, nádherou, 
září světel okouzlilo, 
šumem moře, sněhem hor. 
 
Čím víc se však podbízela 
krásou, věkem, živostí, 
tím víc ve mně prohloubila 
lásku k tobě, neboť ty, 
 
má Chocni, jsi perlou české země, 
ač malá, přesto tak přenádherně 
zrcadlíš se bez ustání ve mně! 
 
Jaké štěstí, jaká radost, 
vždyť ty jsi můj rodný kout! 
Moje dětství, moje mladost, 
místo, kde chci spočinout. 
 
Tam, kde skály, stromy zahrad 
v Orlici se zrcadlí, 
když, rozlitá do luk zjara, 
dosvědčuje všem, že ty, 
 
má Chocni, jsi perlou české země, 
ač malá, přesto tak přenádherně 
zrcadlíš se bez ustání ve mně! 
 
Ó ty malé, skromné město, 
neváhej přijmout náš hold 
za tak požehnané místo, 
které zvolil si tvůj rod 
 
za kolébku pro své děti! 
Předávej všem budoucím 
radost, aby po staletí 
zpívaly dál, jako my: 
 
Má Chocni, jsi perlou české země, 
ač malá, přesto tak přenádherně 
zrcadlíš se bez ustání ve mně! 
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Tři slavobrány času 
 
Tak jako se cítím dneska já,  
se musel cítít i můj dědeček, potom 
co slavnostně volným krokem prošel 
slavobránou času do nového století. 
 
Neznámo leželo před ním  
jak temný les za bezměsíčné noci  
a jeho jméno bylo – budoucnost. 
 
Tu a tam ptáček-zpěváček pípnul,  
i lampióny světlušek se vyrojily, 
jakoby k oslavě nadcházejícího století. 
Pak trocha zašustění v trávě prozradilo, 
že i chudí, co pouze v noci si troufají ven, 
se chtějí s nimi radovat. Nakonec ještě – 
co jiného než pár kapek deště  
doplnilo onu tak bohulibou pohodu. 
 
Tak nějak, podobně, se to jeví i mně, 
pár kroků za slavobránou času v dalším století, 
neboť představa blahobytu a trvalého míru  
je pro mne stejně svůdná, jako byla tehdy 
pro mého dávno už odešlého děda. 
 
Co zůstalo však z jeho představy?  
Co se to stalo lesu, jenž zdál se  
tak přeplněn mírumilovnými sny? 
 
Náhle – bez varování, se z něho vyřítil  
nelítostný netvor války, když zapísknutí 
se ukázalo být signálem k útoku, a zablesknutí 
dělostřelbou, a šustot v trávě  
krutým útokem tanků, a kapky deště  
padajícími bombami, a zanedlouho 
půl světa bylo rozstříleno, povražděno, zničeno. 
 
A stalo se tak dokonce dvakrát  
v dědečkově novém století, 
a mezi těmi dvěma velikými válkami 
se našlo místo pro spousty válek menších, 
to zřejmě, aby se nezapomnělo,  
jak se to správně dělá, aby později, 
až přijde vhodný čas, se všechno udělalo 
pokročileji – a důkladněji – a bezohledněji. 
 
Můj děd se naštěstí nedožil té hrůzy,  
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takže odcházel ke svému Pánu v pevné naději, 
že jeho dětem se povede stále líp a líp. 
 
S jakou nadějí však bude odcházet jeho vnuk,  
když toho teď ví o tolik víc, nežli věděl on, 
a proto vlásek naděje a víry,  
na němž visí trvanlivá míruplná budoucnost, 
se pro něho den ode dne ztenčuje; 
i s vláskem lásky, na kterém je prý zavěšen svět, 
když jen ta lidská, co nevytrvá, tu zůstala, 
protože dědečkův Pán se od nás odvrátil,  
na nevydržení znaven lidskými činy-zločiny, 
 
Přemýšlím teď, jakých asi hrůz se dožijí  
moji pravnuci, než dojdou k slavobráně času 
toho svého nového století. Anebo snad 
nezbude pak už nikdo, kdo by ji postavil?… 
Protože čas přestane existovat?!…  
Zřejmě… Pravděpodobně… Snad ne! – 
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Jak nemít strach 
 
Jak nemít strach  
ve svých vlastních domech 
v přepychu 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 zaminovali každý kout, 
když cítíme tou naléhavou předtuchou, 
že možná zítra už se něco stane. 
 
Jak nemít strach, 
když něco strašného se stane 
domům i městům, zvěři i rostlinám, 
a právem tedy se to stane také nám, 
a právem tedy se to lidem stane! 
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