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Vzpomínka na domov 
 
Tiráda kosů i tady 
začíná těsně před úsvitem  
a stejně neukázněně nebere vůbec ohled 
na noty dřímajících vlašťovek.  
 
A brňavka cvrčků, 
udeřená nepotřebným koncem dne,  
už od večera tu škrtí 
nešikovný loket hlavy. 
 
Jenom Sirius je zavěšen  
téměř v zenitu prosvítajícího nebe, 
a slunce bude celý den  
na nás svítit od severu. 
 
Ale jinak je to tu jako doma. 
Lidé chodí po dvou nohách 
a myslí též většinou na triviality. 
 
(Listopad 1981) 
 
  



Moje vlast 
 
Co to je ta naše vlast, 
co se nám ztrácí každým rokem  
víc a víc v nedohlednu: 
Doma jsem říkával, 
že je to krajina a řeč, 
zakořeněné v květináči mládí. 
Tehdy jsem byl i já mladý, 
a tak jsem nepomyslel na lidi, 
bez nichž by přece celý kraj 
byl pustý a hluchoněmý. 
 
Už dávno jsem z květináče venku 
a volně si rostu  
mezi lidmi mnoha národů. 
Když se nyní zeptám, 
co to je ta moje vlast, 
přijde mi pojednou na rozum, 
že jsem to vlastně já 
a můj vztah k lidem celého světa. 
 
(Leden 1983) 
  



Dva domovy 
 
Tak daleko už jsme vzdáleni  
od domova! Ne vzdáleností – 
ta se dnes dá překlenout 
za den a noc odkudkoli – 
ale časem, který změnil mnohem víc 
jej nežli nás. V sobě přece 
si ho udržujeme vzpomínkami, 
podobně jako na kámen ztvrdlé bláto 
uchovává pro nás obtisky 
dávno vymřelých živočichů. 
Zůstává přesně takovým, 
jakým býval kdysi, 
když zdánlivě neměnnou krajinou 
a nestárnoucími lidmi 
nás obklopoval ze všech stran. 
Když nás učil nazývat věci 
jazykem, kterým mluvil on. 
Dodnes každá představa o něm 
je slovo. Každé pohlazení, 
obrazem řeky, ulice, stráně, 
je věta, která zvučně zní 
barevnou hudbou mládí. 
 
Dva různé domovy to jsou, 
které se nedají už nikdy 
smíchat nazpátek v jeden. 
V tom našem je uskladněna historie, 
zatímco v jejich se žene kupředu 
chaotický čas. 
Vzdálenost mezi oběma 
narůstá každým dnem, a porozumět si 
vzkazem, psaním nebo krátkou návštěvou 
se stává víc a víc nemožné. 
 
(Listopad 1983) 
  



Proč se cítím v Austrálii (jako) doma 
 
Ne onou neuvěřitelnou spoustu 
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 být 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) 



Štrasburk 
 
Uličky se tu klikatí 
jako na Starém Městě v Praze. 
Nad hrubou dlažbou křivé zdi, 
vybarvené jak na obrazech 
 
od Seurata či Pissara. 
Vzpomínám, jak jsme v galerii 
s přihmouřenýma očima 
čekali, až se tečky slijí 
 
v podoby krásných cizích měst. 
Tak silně zvaly věže dómů, 
nábřeží, stromy, chaos cest, 
že se nám nechtělo jít domů. 
 
Od zdí Hradčan jsme zírali 
pak ještě dlouho dolů k vodě, 
zda se i v Praze slévají 
tečky, rozpité šedým kouřem, 
 
v barevné plochy, a zda stín 
je to, co sedí v temných věžích. 
Zda smuteční je pouze Týn 
tím, že v něm Tycho Brahe leží 
 
a neměří víc dráhy hvězd. 
Zda Ferdinand jen stínal hlavy 
u Staroměstské radnice 
a věšel je pak z Prašné brány. 
 
Mikuláš se lesk měděnkou. 
Za ním však, dole, šedočerné, 
dvě věže mostu a za řekou 
Jiljí, Havel a Jindřich věrně 
 
se postavily do řady. 
Jako truchlící pozůstalí, 
nad matným městem bezradní, 
melancholicky v mlze stály. 
 
Ještě že Sněžná, ač bez hlavy, 
má trochu barvy nejen v jméně. 



Protože za ní, do dáli, 
zas jenom šedě, hnědě, temně 
 
věž za věží se tyčila. 
Teprve řeka s mnoha mosty 
alespoň leskem pokryla 
lem nábřeží bez barevnosti. 
 
Nad ní tmavá stráň Petřína 
se zelenala před zdí hladu . . . 
Proč však v Štrasburku vzpomínám 
na Prahu, věže, na Vltavu?! 
 
Vždyť řeka se mu vyhýbá 
a kopce jsou až u St. Odile. 
Pořádný most a nad ním hrad 
nenajdu, sebevíc bych chodil 
 
bludištěm jeho uliček. 
Za patnáct let, co jsem pryč z Prahy, 
jsem viděl mnoho starých měst, 
avšak nikde, jako dnes tady, 
 
jsem nepocítil touhu jít 
alespoň na skok do Čech zpátky 
a barvami je oživit 
a říct lidem tam, že my taky 
 
doufáme, že tep Evropy 
lze ještě cítit v jejím srdci. 
Tisíckrát může Štrasburk chtít 
být hlavním městem! Nezamlčí, 
 
že za dráty je druhá část, 
již válka krutě oddělila. 
Evropa může dlouhý čas 
být bez nás. 
                  Však bez nás není celá!– 
 
(Listopad, 1983) 
  
  
  



Svatý Václav 
 
Už jenom z kovu, 
dutý a bez myšlenky, 
jsi nám zbyl. 
Nanejvýš občas 
(jednou za dvacet let) 
nám ještě posloužíš 
jak symbol protestu. 
Tehdy jsme opravdu zoufalí, 
ale tvého ducha 
už dávno nemáme. 
 
Tvůj Bůh se vytratil, 
ani nevíme kdy, 
z tvého někdejšího království, 
a tvá výzva k smíru s nepřáteli? – 
tu jsme přece teprve nedávno  
více než třímilionkrát porušili! 
 
Není se proto vůbec co divit, 
že jsme se stali tak snadnou kořistí 
pravnuků Džingischána. 
 
Zdá se tedy, 
že nejprve musíme odhalit 
Boleslava v sobě. 
Teprve pak bude mít smysl 
klepat na kov tvého koně, 
abychom se ze tvé rozechvělé tváře 
naučili 
lidskému výrazu. 
 
(Říjen 1982) 
 
  



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 … ! 
 
(Horská Kvilda, 1995) 
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