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Meropa 
 

Vidíš! – Vrátil jsem se. 
Ale připadám si tu nyní asi tak, 
jako si musel připadat on, Sisyfos, 
na druhý nebo třetí den 
po svém návratu z podsvětí. 
 
Co říkáš? … Že mezi zemřením 
a odejitím pryč je veliký rozdíl? – 
Ale já tu přece nemluvím  
ani o smrti, ani o odchodu.  
Řekl jsem – návrat! 
– Nečekané vstání z mrtvých. 
– Anebo navrácení se po mnoha letech 
ze zapomnění do vědomí! 
 
A pak – porovnej ještě toto: 
Kdo ho přivolal nazpět? – Kdo? – 
Jeho manželka. A jak to dokázala?– 
No přece tím, že nepohřbila – 
a to na jeho příkaz! – 
jeho tělo. A proč jsem se mohl vrátit já, 
bez toho, že bych ti cokoli nařizoval? … 
Ty nevíš?! … No přece proto, 
žes mě nepohřbila manželstvím! 
 
Jen tak mě mohl osud přivést sem,  
až na náměstí do města Roudnice, 
kde jsem předtím ještě nikdy nebyl. 
Je sobota. A každou chvíli už začne 
na jedné z věží odbíjet poledne. 
Potom, jak ozvěnou, se ozve další, 
a za ní další a ještě další tak, 
jak si každá dlouhým časem zvykla  
mechanicky odměřovat  
pouze svůj vlastní čas … 
 
Na pár minut jsem tu sám, neboť ty – : 
„Jenom si odskočím nakoupit 
něco pro nás dva k jídlu;  
rychle, než zavřou obchody,“ 
a jak se tak kolem sebe rozhlížím, 
napadne mi, že tohleto náměstí  
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není vlastně žádným náměstím, 
ale spíše zazděná skála – 
nebo snad vydlážděná stráň? 
 
A jen mně to poznání projde hlavou, 

 už je tu on: „I ty ses vrátil? Jak to, že i ty!“ 
začne, aniž se představil, na mně vyzvídat. 
„To i tebe přivolala nazpátek 
ta tvoje tím, že tě řádně nepochovala,  
abys, jako já, mohl obelstít bohy 
a vrátil se domů sem, kde všechno 
je tak přenádherně hrbolaté?“ 
 
Když nic neříkám, pokračuje: 
„Miluji toto město, a ze všeho nejvíc 
tady tu vydlážděnou stráň. Vždyť pohleď, 
jak se ze všech stran svažuje  
prudkým spádem do jediného bodu!  
Dokážu zde prostát celé hodiny. 
Meropa mě za to vždy peskuje; 
pro ni je to zbůhdarmé lenošení. 
Ani špetku smyslu pro poezii nemá. 
Jako právě teď: myslí jenom na jídlo a na vaření, 
a tak pořád někde běhá a něco shání. 
Až se někdy divím, proč vlastně … ale ona vaří 
opravdu výborně; musíš k nám s tou svojí 
přijít někdy na oběd nebo na večeři. 
Ale nechme je na pokoji a pojďme radši, 
jak tomu říkám já, sklouznout se dolů, 
aby ses na to podíval vlastníma očima.“ 
 
Pomalu spolu sestupujeme. 
A opravdu – i mně to připadá 
víc jako klouzání než jití. V jednu chvíli 
se ho musím skoro až podržet, 
abych snad nesjel stranou a neoctl se 
na trati pod mostem nebo až za ní v řece.  
 
Hodnou chvíli tam mlčky stojíme 
a necháváme všechno  
– kola, motocykly, traktory, auta – 
se na nás valit  …Pak pokračuje:  
„Koukej, kolik toho je, 
a každé je jiné, a všechno bez přestání 
sjíždí po té stráni dolů a poslušně  
se řadí jedno za druhým, aby pak hladce,  
jako do žlabu, to vklouzlo na železný most 
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a  jako voda, kalnější a prudší  
než bývá rozvodněné Labe,  
se to za druhým břehem nakonec rozlilo 
do všech koutů severovýchodních Čech.“ 
 
Ale to už se otáčí a ukazuje zpátky: 
„Mnohem zajímavější však je  

 pozorovat to tamhle svrchu.  
Pokaždé, když se mi začne zdát, 
že už už utonu v tom hlomozu a hluku, 
vyškrábu se zpátky až na horní konec 
tohoto podivného náměstí a prožívám si tam 
zvláštní, těžko popsatelné ulehčení: zdá se mi,  
že jsem tady dole všechno do sebe nasbíral, 
a když jsem to pak s námahou vynesl nahoru, 
začne to ze mne kus za kusem vypadávat 
a kutálet se, jedno přes druhé, nazpátek dolů.” 
 
Vyzve mě, abych tam vystoupal s ním 
a sám se přesvědčil, že je to opravdu tak, 
jak říká. Nezapomíná dodat: „Však i ta tvoje 
chvíli počká; jestli se vůbec do té doby vrátí.” 
 
Kráčíme tedy – on vpředu lehce a já za ním 
natolik udýchaně a těžce, 
že se uprostřed svahu otočí a volá na mě: 
„Jak to, že jdeš tak pomalu? Jsi přece 
o spoustu let mladší, než jsem já!“ 
Neříkám na to nic. Vždyť jak mu mám vysvětlit, 
že je to pouze jeho nevědomost, 
co ho nechá s takovým nadšením utíkat  
vzhůru svahem, ale že pro mě,  
který si všechno o něm dopodrobna  
a již několikrát znovu přečetl, 
a tedy ví, co nás oba očekává, 
to není ani trochu jednoduché  
dostrkat balvan svého těla až nahoru. 
 
Rozloučí se stejně náhle 
jako přišel: „Tak se měj dobře, 
já musím najít svou Meropu. Řekla,  
že jenom skočí do krámu něco koupit, 
ale to víš, jaké jsou všechny;  
určitě se někde zapovídala.“ 
 
To bylo tedy mé první vystoupání 
tím strmým vydlážděným svahem.  
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A když ses nevracela, vyšel jsem si tam 
ještě párkrát sám, abych si vyzkoušel, 
jaké to asi pro něho i pro mě bude, 
až bohové prohlédnou naše podvůdky 
a nechají nás za trest, namísto našich těl, 
na věky věků vláčet balvany našich provinění 
do nevydlážděného svahu podsvětí … 
 
Ale to už začaly hodiny na první věži odbíjet, 
a ty ses odněkud zčista jasna objevila 
a řekla: „Tak jsem to všechno stihla. 
Pojďme se teď podívat tamhle nahoru, 
jestli je otevřený zámek …“ 
 
Nebyl. Ale za otevřeným oknem 
v něm někdo přehrával na trubce 
– znovu a znovu – 

 jednu a tutéž stupnici.  
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 Euridika 
 

Stoupáš – o krok o dva za mnou, 
tak jako ona tehdy z podsvětí 
a já též – jako tehdy on 
mám zakázáno ohlédnout se dřív, 
dokud oba nevyjdeme z tísně do volnosti. 
 
On nesměl ani hlavu otočit, 
aby snad koutkem oka nezahlédl tu,  
jež zvolna a s odstupem za ním stoupala. 
 
Já naopak to mám povoleno –  
a to po celou dobu, 
co schod za schodem spolu vystupujeme 
mezi čerstvě omítnutými zdmi  
a nabarvenými ploty zahrádek, 
za kterými všude přebujele dozrává  
bohatá letošní úroda. 
 
Zato však, na rozdíl od něho, 
nemám dovoleno vzpomínat si 
na cokoli, co se týká tebe! – 
Tam, uvnitř sebe, nesmím o tobě přemýšlet;  
ani zkoumat tvůj obraz nesmím,  
přestože se víc a víc prodírá ven 
ze stínů zapomenutí dávno uběhlých let. 
 
Co říkáš? … Že mám před ním výhodu? … 
To si doopravdy myslíš, že to, že se mohu 
kdy a jak se mi zachce ohlížet  
za tvým vnějším zjevem, a že mohu 
i nahlas k tobě mluvit a vyptávat se tě, 
cos dělala a jak ses měla 
během těch dvaceti let odloučení, 
kdy jsme se jeden druhému vytratili z mysli 
jako dávno už pochovaní nebožtíci, 
že to mě před ním nějak zvýhodňuje? … 
 
Přece když se jen trochu zamyslíš, 
musíš pochopit, že já jsem na tom  
nesčíslněkrát hůř, nežli byl on, Orfeus!  
Vždyť nejen že nesmím pátrat v tobě 
po tobě pravé, ale ještě přísněji 
to mám zakázáno dělat v sobě! 
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On si ji mohl představovat, jak on chtěl; 
mohl o ní snít a vybásnit si ji tak,  
aby mu zůstávala stálá a beze změny. 
Mohl si zavzpomínat na intimní chvíle,  
které strávila s ním … A přesto se nezdržel! 
Nestačilo mu, co měl v sobě z ní.  
Chtěl víc, neboť nevěřil, že to, 
co nosil v sobě, by mohla snad být ona.  
 
Chtěl vskutku nemožné, když uvěřil, 
že může uvidět a pochopit víc z té, 
která se pozvolna, jako slunce z mlhy,  
vynořovala ze stínů zapomnění za ním.  
Ohlédl se – a tak ji ztratil navždy.  
Zůstala mu pak už jenom ta, o níž pochyboval, 
že vůbec kdy byla: ta-ona zapamatovaná v něm. 
 
Já, když kráčíš za mnou,  
se mohu kdykoli za tebou ohlédnout.  
Mohu počkat, až ke mně dojdeš,  
mohu se tě dotknout, usmát se na tebe,  
promluvit s tebou; dokonce tě mohu  
nechat předejít a pozorovat pak 
tvoje nohy i pohyb tvého těla v chůzi.  
Co ale nemám dovoleno, je  
představovat si tě,  
když už víc s tebou nejsem … 
 
A bylo by to přece tak jednoduché – : 
vybavit si tě kdykoli v duchu 
a přitom alespoň na chvíli uvěřit, 
že je to stejné, jako s tebou být … 
Jak tedy vidíš, na rozdíl od něho 
nemám z tebe nic, když nejsem s tebou. 
 
Povšimla sis? … Tam docela nahoře? … 
Tam, kam nás dovedlo hlinité schodiště? … 
Když ses zastavila na plošině pod věží 
a podepřela se lokty o zábradlí? … 
Že jsem se nezadíval s tebou  
do dálky k horám, které se i tobě 
musely zazdát natolik osamělé, 
že jsi z ničeho nic náhle prohlásila: 
„Hned bych utíkala je konejšit.” 
Díval jsem se ze strany přímo na tebe, 
neboť jsem zřejmě v té chvíli uvěřil i já, 
že pouze tak tě mohu vidět skutečnou. 
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Takže, jak vidíš, nezbude mi z tebe 
opravdu nic, když s tebou nejsem! … 
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Nausikaá 
 

Není známo, zda se Odysseus 
k ní ještě někdy vrátil. 
Ale určitě i on  
ji měl neustále před očima. 
Ji, dívenku bělostných paží, 
která se s ním jedinou větou rozloučila, 
usmála se a nechala ho odejít. 
 
Přiznám se, že i já, jako tehdy on, 
jsem si občas docela rád zahrál  
v roli někoho, kdo, ač intimně blízký,  
dokáže zůstat chladně nedostupným. 
 
Ale, řekni – nebylo to tak líp? 
Vždyť kde jsou dnes oni všichni, 
tvoji milenci i manželé? … 
Jak to, že jsi to vydržela  
s každým z nich vždy jenom na čas, 
zatímco já, a po tolika letech odloučení, 
stojím opět, a nezměněný, vedle tebe tady?  
Jako by to vůbec nebylo přes padesát let,  
kdy spatřil jsem tě prvně – ještě dětskou – 
cákat se a hrát si s přítelkyněmi  
ve vodě nad splavem. Skryt za křovím 
jsem tě pozoroval – dívenku bělostných paží – 
já právě přišlý do toho cizího pro mne města. 
 
Padesát let! … A všechno je zas jak tehdy … 
Nevinně a ruku v ruce něžně jdeme po ulici, 
která se stáčí mezi přízemními domy  
téměř neznatelně doleva a přitom vypadá  
tak povědomě předválečná. Vládne tady 
spokojenost s jednoduchým životem.  
A je tu bohulibý klid, jenž ví,  
jak proměnit každý všední den 
v nikdy nekončící svátek. 
 
Vedeš mě … Podobně jak před dávnými léty  
vedla ona jeho … A jsi též na oko odvážná, 
a bez zábran dát mi najevo svůj obdiv,  
v sobě však zůstáváš přesně taková, 
jako byla ona: vždy vědomá si dobré pověsti, 
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aby si nezadala v očích poddaných,  
aby neřekli snad, jak se to chová dcera krále, 
když přivádí si do paláce cizince, 
a to nejenom právě přišlého,  
ale nadto ještě ztroskotaného. 
 
Když odjížděl, zahlédl ji jenom na chvíli. 
Jedinou větou se s ním rozloučila – 
a s úsměvem, který až do smrti  
v něm vězel jako tupý nůž. 
Ne, nevykrvácel. Ale to pouze proto, 
že se neodvážil vytáhnout ho z rány. 
 
Ta věta Nausiky mi zněla v uších stále.  
Jediná věta a víc už nic. To kvůli ní 
jsem na jednom místě téměř ohrál desku 
se čtvrtou klavírní sonátou Beethovena.  
Tam, kde pouze jednou zahraje 
neuvěřitelně krásný motiv a pak –  
až do konce skladby nás nechá čekat  
v marném doufání, že to přece musí, 
alespoň jednou ještě, zopakovat.  
Snad jediný motiv v hudbě,  
který se objeví pouze jednou, 
a nikdy už víc, nikdy už víc! … 
 
Já jsem se vrátil! … A tak 
skládám teď pro tebe znovu 
obrazy z rozmanitých slov. 
Jako to dělal on pro ni  
– dívenku bělostných paží – 
v chůzi s ní po hrbolatém dláždění 
onoho dávno už rozpadlého města … 
 
My stále ještě jsme … I toto město 
dosud přetrvává … Tady nahoře však 
se už nedá vystoupat nikam dále. 
Ani se nedá žádným směrem vyjít. 
K žádnému cíli se nedá víc už směřovat.  
Vše je tu s konečnou platností skončeno. 
Ze všech světových i vesmírných stran 
se do tohoto místa dá už jen přicházet – 
jako do ohniska, ve kterém se soustřeďuje vše. 
 
Cítíš to, co já? … Jakoby doutnání? … 
Ze zahrad na terasách pod hradbami 
to přece nemůže vycházet! Tam jsou 





 11 

všechny kořeny a lodyhy, větve i listy  
dnem i nocí bez přestání zaměstnány 
vykrmováním nenasytných plodů a hlíz … 
Ještě tedy nemohly přijít na to, 
že všechno odkvetlé musí být spáleno! … 
dokážeš si ještě vzpomenout na něco z toho,  
co jsme spolu čítávali v moudrých knihách? …  
Nestálo tam někde, že jednou všechno zmizí? 
Že se rozpadne veškerý tvar i vjem, 
rozpustí se cit, rozlišování i poznání,  
aby udělaly místo – pro co vlastně? 
Pro tvůj úsměv snad? – 

ty dívenko bělostných paží?! 
Anebo spíš pro ono tajemství, 
které za tvou tváří neúnavně bdí, 
aby se mohlo usmát namísto tebe,  
kdykoli se tě právě zmocnilo zoufalství 
nad ztrátou – jak se ti v tu chvíli zdá – všeho? … 
 
Ano, venku je léto, ale my už doutnáme, 
neboť všechno, co se v nás kdy zrodilo, 
je sklizeno, spotřebováno, poztráceno … 
 
A tak v nás nakonec zůstalo 
jenom to odkvetlé, suché.  
Každým okamžikem tedy 
musí už vyšlehnout plameny ohně, 
aby naposledy ozářily naše tváře  
a v nich – mlčenlivý tajemný úsměv. 
 
Ten úsměv – ó Nausiko –, 
který trvá … trvá … přetrvá … 
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