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V UPOMÍNKU NA MOU NAVRÁCENOU VLAST 
  



Zastavení u Teplé Vltavy 
 
Odvěká je nedobytnost přítomnosti. 
A zázračný je nejenom život,  
ale i rovnováha chůze. Myslíš si,  
jak je to snadné, ale hned si uvědomuješ, 
že je to tak pouze ve vzpomínce, ne v činu. 
 
Ne – v činu není snadné nic. Vždyť ani 
přejití cesty a postávání pak nad vodou, 
jež zurčí mezi oblázky i přes ně, 
nebylo o nic skutečnější tehdy, 
nežli je představa veliké řeky nyní. 
 
Ó, jak přesně přísný byl ten okamžik – 
jako by na špičce ostří řídil sekeru, 
jak má rozkliňovat dřevo-strom. 
Proto i roubený most měl svoji bolest – 
ne však v jizvách po kovových spojích! 
 
To v hloubce pod odumřelým vnějškem 
v něm stále ještě vzlínal zbytek hrůzy 
z násilného ukončení růstu … Vždyť  
jak jinak by se mohla objevit 
na vyschlém dřevě slza pryskyřice?! – 
 
(Říjen 1995) 
 
  
  



V Berouně večer 
 
Geometrie tu byla zneužita barbary. 
Marně pak dědicové Pythagorových forem 
hledali Archimedův hrob. Nad nimi 
se sice otáčela nezměněná hudba sfér, 
zde však všude jen srdceryvná zanedbanost 
ležela opuštěná pod zívajícími okny. 
 
Staré bez koruny – nové bez kořenů, 
a mezi tím vším otevřený výkop. 
A člověk-okradač, člověk-lhář 
do něj beze studu i nadále močí 
svou neomalenou vychytralost, 
místo aby ho co nejrychleji zasypal 
a začal na něm – znovu – vysazovat úctu. 
 
(Duben 1996) 
 
  
  



Cestou na zámek Kozel 
 
Chyběl nám tam – už jen zvuk zvonů, 
který by z dálky kovově zněl 
a zeširoka do daleka vyzváněl, 
že zima právě dnes skončila. 
 
Avšak jak mrtvý byl celý kraj. 
Zdálo se nám, že promrzlá půda 
víc už neožije trávou a osením, 
a že stromy a keře nikdy nerozpučí, 
aby kamufláží listů – jako každý rok – 
maskovaly zaneřáděné břehy 
čtyř vodních sester jihozápadních Čech. 
 
Bylo poledne a předjaří, ale vzduch  
nehnutě stál … Jako by nevěřil,  
že zima opravdu skončila …  
Byla dlouhá a mrazivá tento rok –  
vyplněná více tíhou než větrem, 
takže vzduch opravdu neměl 
pražádný důvod k pohnutí.  
Zabrán sám v sebe, jako by 
sobecky pro sebe vychutnával 
krátký sluneční den – nad krajem,  
zbaveným konečně sněhu, zato ale 
upěchovaným dlouhou zimou na mlat …  
Přesto – země dýchala, dýchala – 
i když zvolna a těžce, přece jen 
nesčíslnými póry vypouštěla  
jemný opar mlhy, za kterým  
jsme spíše tušili nežli viděli 
obrys kopců vzdálené Šumavy. 
 
Cítili jsme se jako ta krajina kolem: 
Též slehlí k nepohnutí – kolikátou už? – 
dlouhou zimou ubíhajícího života; 
s tolika novými povinnostmi, 
které se den za dnem vynořují 
jako fantómy z ničeho, a pak 
dlouho dlouho tlačí neuspokojením; 
a též se sedlinou několika zbylých snů, 
když voňavou kávu rozkoše 
jsme už dávno vypili nebo rozlili. 
 
Ztotožňovali jsme se s tou krajinou: 
Též jako mrtví, bez pupenů a bez výhonků, 
ale přece jen dýchající, dýchající – 
téměř neznatelným pohybem dýchání 
opakovaně rozpínající a stahující 



obrovský vzdušný měch prostoru nad krajem. 
 
Nebyli jsme už pouhou návštěvou. 
Byli jsme pojednou v něm, jím, 
tak jako jsme bývali kdysi jako děti, 
když jsme každé ráno na konci zimy 
s nosem na skle dychtivě hledali první pupence  
na holých větvích stromu před oknem, 
a kdy držet v rukou nebo dosahovat zrakem 
bylo pro nás tak samozřejmě jedno a totéž … 
 
(Duben 1996) 
 
 
  
  



Dlažba a chůze 
 
Neuvěřitelné je, že z celého města mně utkvěla v paměti pouze dlažba. Hrubá dlažba – a pak 
ještě naše chůze. Samozřejmě že si pamatuji věže. Tolik věží je přece v tom městě! A též 
čtvercové náměstí, pestře zarámované do čerstvě omítnutých domů. A průchody a terasy, a 
též schody, vedoucí dolů do údolí, které roztíná město napůl po celé jeho délce až k řece. 
Divné je ale, že si nepamatuji lidi. Kromě nás dvou a starého pána v galerii naivistů nemám v 
paměti nikoho. 
 
Jdeme tedy, zvolna, liduprázdným městem. Tehdy stále stejným krokem vedle sebe, i když 
jsem se občas pozdržel a chvíli tě pak následoval s odstupem pěti šesti metrů. Asi proto, 
abych teď, ve vzpomínkách, mohl s radostným požitkem vychutnat tvoji chůzi … 
 
Dlažba a tvoje chůze. Zvolněná dnes, neboť je neděle. A též, jako my, neuspěchaná, a tedy 
prožívající s námi onen ohraničený prostor bez lidí, v němž si připadáme jako poslední pár 
vzácného exempláře (čeho?), uzavřený v ohradě z kamenných stěn domů okolo, s 
vydlážděnou půdou pod nohama, ale nad hlavou s modrým nebem a zlatým sluncem. 
 
Ta naše chůze jako by neměla nikdy skončit. Jako by se ta neděle měla protáhnout na stovky, 
tisícky hodin, a tedy, pro naše vnímání, neskončila nikdy. Jako bychom ten kousek cesty z 
náměstí ke galerii stále ještě šli. Jako by v tom jití bylo obsaženo celé naše bytí. 
 
Jdeme tedy, krok za krokem, vždy napůl ve stání a napůl v letu, vždy znovu a znovu jakoby 
už už připraveni vzlétnout, odlepit se od kostek dlažby a pokračovat v kráčení bez tíže, 
pohybovat nohama dál, jakoby v chůzi, ale vědět přitom zcela jasně, že je to jen tak, jen ze 
zvyku, z návyku, už od toho prvního nejistého kroku, neustálým opakováním 
zapamatovávaného víc a víc, jak jsme se začínali učit vyrovnávat pád … Padali jsme tehdy 
skoro neustále a zdálo se to pak jako zázrak, když jsme konečně vybalancovali několik kroků 
od jedněch rukou k druhým a objevili jsme chůzi. Pak jsme si pomalu navykli, podobně jako 
jsme si navykli mnoha jiným věcem, takže už nedokážeme spadnout, i kdybychom chtěli. 
 
Ó jaká volnost, moci se vznášet nad střechami. Zbavit se oné obory stěn a dlažby a tíže, a 
moci si náhle zalétnout, kam se nám právě zachce … 
 
Samozřejmě že vím, že jsme tehdy nevzlétli doopravdy. Ale vím též, že jsme občas zavřeli na 
pár vteřin oči a představovali si to přesně tak, jak to nyní říkám. A zázračně – ihned jsme si 
připadali lehčí: přestali jsme cítit dlažbu ulice, a stěny nám pojednou vůbec nevadily, neboť 
jsme se dokázali vidět vysoko nad nimi 
 
Vskutku, jak nepatrná je ona vzdálenost mezi vzpomínkou a skutečností! Asi proto, že žádná 
z nich vlastně není, ani nikdy nebyla. Začatý krok je přece už celý v dokončení, a dokončený 
krok je už cele soustředěn na další vykročení, a tak dále, znovu a znovu, z jedné představy do 
druhé. Kde je tedy chůze? Není vždy přesně tam, kde je ve vzpomínce teď? 
 
Vzpomínání musí tedy být vlastně o vlásek skutečnější nežli čin. Ve vzpomínce si přece 
mohu zastavit každý krok, vrátit si ho zpátky, vybrat si z těch mnoha vykročení to, které 
dokáže nejvíce rozechvět duši. Při chůzi ale – co mohu tehdy a tam? Vše je skončeno, 
jakmile to začalo. Pokročení vpřed už ztrácí dotyk s dlažbou, a mnoho kroků přejde, jako by 
ani nebyly; to když hlava uhání napřed a myslí už více na postání nebo na posezení nežli na 
chůzi. 



 
Vidíš tedy, že má chůze s tebou není teď o nic míň skutečná, nežli byla tehdy. Spíše naopak. 
Vždyť o co je bohatší, plnější; o co víc toho o sobě ví! Může se i ozdobit, zkrášlit. A hlavně, 
může konečně chápat svoji spřízněnost s dlažbou. Teprve v představě chůze si obě – chůze i 
dlažba – mohou uvědomit samy sebe i jedna druhou. 
 
Jdeme tedy stále. A půjdeme takto stále, až vejdeme tam, kde vzpomínka i čin budou mít 
absolutně stejnou váhu. 
  
(Litoměřice - srpen 1996 
 Melbourne - září 1996) 
 
  
  



Na výstavě 
 
Bílá byla barva stěn, 
a domnívám se, že i bez obrazů 
by osvětlený prostor tehdy tam, 
mezi nimi a s námi beze stínů 
pod oním promyšleným osvětlením, 
byl už sám o sobě kusem umění. 
 
Procházeli jsme výstavními sály 
a dvojnásobně vychutnávali vše, 
co nám tam bylo nabízeno. Na obrazech  
to byla zakonzervovaná uběhlost 
vnímaná očima. Přitom však, 
zvláštním šestým smyslem  
jako slámkou jsme do sebe nasávali 
radost z pohybu, z chůze, z kráčení,  
a nejvíce ze všeho – ze spolubytí. 
 
Prostor nebyl nic než toto procházení, 
a že jsme to byli právě my, kdo zřejmě 
konečně porozuměli jeho podstatě –, 
ani to se v onu chvíli nezdálo  
nějak obzvlášť důležité. 
 
(Září 1996) 
  
  



Pěšky 
 
Tram nejela. – Asi nějaké neštěstí. 
A tak jsme šli pěšky. 
 
Epizoda. Pomíjivá událost. Nic. 
A přece, dávno po tom, teď, 
ožívá ve mně každý krok, 
každé pokročení těch pěti minut chůze 
mezi stěnou činžáků 
a stěnou uličního hluku. 
Mohu se zastavit, vracet, pokračovat, 
jako bych si přehrával starý film 
a jako vědec zkoumal 
skutečnost, která už není, 
která uběhla jako sen, 
a já teď obětuji jinou skutečnost 
a jiný sen na to, 
abych si zastavoval čas. 
 
Po úzkém chodníku, v koridoru 
mezi stěnou z kamene a stěnou z hluku, 
jde sen … Sen kráčení, sen zastavení, 
a také sen štěstí, 
neboť v prostoru se zastaveným časem 
je těžké rozlišit symboly od věcí, 
protože věci se počnou ihned sbratřovat 
s metaforami slov, takže nakonec andělé  
sestoupí rádi na zem a stanou se  
láskyplnými, usměvavými lidmi. 
Vše je bez tíže, vše se vznáší, vzlétá, 
a dotyk a úsměv a gesto nejsou nic víc 
než prostor sám, pouze viděný  
pokaždé z jiného úhlu, podle toho, 
jak se právě natočilo srdce. 
 
(Září 1996) 
  
  



Havlíčkova Borová 
 
Výška a běloba – běloba a výška –  
v onu jedinečnou chvíli podobné 
blesku neuvěřitelného spatření 
a stesku nenávratné ztráty.  
 
Nečekané a náhlé bylo vzlétnutí 
od udusaných staletí vesnice 
vzhůru, vzhůru – a výš a výš, 
až nakonec téměř do závratě 
z tolikerého rozevření, rozjasnění, 
a hlavně pak z tolikeré větrnosti nebe 
nad tolikou bělostností čerstvě obílených stěn 
starého kostela a snad ještě staršího 
hrubého obezdění hřbitova … 
 
Ó jaká to privilegovanost, být pochován 
na vrcholku kopce! Vždyť i ty jsi to cítila, 
neboť jsi znenadání zašeptala: „Zde bych chtěla ležet.“ 
Jakoby průsvitní, průhlední, průchozí 
jsme tam potom dlouho a beze slova stáli. 
Doslova a do písmene, jak se říká, v míru. 
Jak mírnost sama jsme si připadali, 
v níž nebylo místa ani pro ty, ani pro já. 
Zbylo pouze jedno a jediné my, 
které zahrnovalo nejenom nás, 
ale i nebožtíky a stromy a kostel, 
a hlavně pak tu výšku výšku bez konce. 
 
To tehdy tam jsme nepochybně uvěřili 
v nanebevstoupení rozzářeného Krista. 
 
 
(Červen 1998) 
 
 
  
  



Kostel v Čečovicích 
 
Napadlo tě: 
 – Je to vyhnilý zub 
v seschlé dásni stařeny země –  
a doktoři z daleké metropole 
to zřejmě stále ještě neví, 
když už léta na něm plombují prázdno … 
 
A přece, dávno pradávno, ještě za mlada, 
býval právě on ostrým špičákem své obce, 
kterým faráři či kaplani neúnavně vykusovali 
sousta víry z pohostinného stolu nebe. 
 
Pamatuješ si ještě?: 
Stolu Tvého nebeského 
rač nás učiniti účastnými … 
… Ty jim dáváš pokrm 
a v čas příhodný naplňuješ 
všechny živočichy svatým požehnáním. 
 
Takto tedy, mnohokráte už přežvýkanými slovy modliteb, 
se pokoušeli povznést sedláky a chalupníky 
ze slzavého údolí každodenní dřiny 
k bráně přece vždy tak pohostinného ráje. 
 
A jindy zase, až nelítostně, jím vylamovali 
představy nejkrutějších trestů pekelných, 
aby pak zvlášť vybraně tvrdými kameny slov 
posráželi přezrálé ovoce Adamova pokušení 
z přetížených větví těla Evina: 
   
… tělo, svět, ďábla přemáhám, 
      na Tvá vnuknutí pozor dám … 
 
Řekneš si – jaká prostodušná pověrčivost to byla! – 
 
Ale hned nato ti přijde na mysl,  
že vlastně dnes tu strašně chybí někdo,  
kdo by dokázal povznášet nás,  
když jsme každým dnem hloub a hloub 
zašlapáváni do beztvaré budoucnosti světa. 
 
 
(Duben 1996, únor 1999) 
  
  



Kostel v Bukovci 
 
Stačí mi jen trošku (v mysli) poodhrnout 
slehlý trávník na svahu pod kostelem, 
a už tam vidím desítky, neřku-li stovky 
oblých důlků, mělkých vyhloubenin, 
svědčících o tom, že ještě ne tak dávno  
se po něm, koleno za kolenem, sunuli vzhůru 
shrbení a modlící se kajícníci-poutníci. 
 
Každá ta stopa mně ihned připomene 
jeden korálek maminčina růžence, 
a na každém mnoho odmodlených Zdrávasů,  
a na kolenech zatvrdlé otlaky – 
jako skryté svědky vrozené lidské potřeby 
se z času na čas nějakým způsobem zbavit 
nahromaděných hříchů a vin 
    – pokáním. 
 
A tak tedy, i když naši předkové 
byli zřejmě míň sečtělí, než jsme my, 
zdá se mi, že zase věděli více než my 
o tom, že nekosí-li se pravidelně louka, 
stane se ze všeho přerostlá divočina, 
v níž se dá později už těžko rozlišit 
lež od pravdy,  
podvod od dobrého skutku, 
a život od pouhého přežívání! … 
 
(Duben 2000) 
 
 
 
  
  



Jihlava 
   Gustavu Mahlerovi 
    
Na náměstí jsem Vás nenašel; 
ani v žádném obchodě, v žádném domě. 
To asi proto, že země se tam svažuje 
postupně víc a víc k dolnímu konci rynku, 
a tak se dalo snadno vymést či odplavit vše,  
co se spolu dorozumívalo jinačí řečí, 
než ve které Vás nyní oslovuji já. 
 
Stačilo však poodejít stranou na hradby, 
a okamžitě jsem Vás uslyšel. Vážně, z dálky, 
odněkud z protilehlé strany zalesněného údolí  
zaznívala ke mně hudba venkovské kapely 
z té Vaší „První“. 
 
Ihned jsem zapomněl na svou přítomnost 
a seběhl v duchu dolů a vyškrabal se vzhůru 
k Vám, na tu druhou, tu Vaši stranu,  
abych se tam připojil k průvodu lesních zvířátek 
a doprovodil s nimi mrtvého lovce-Vás 
na jeho poslední cestě pryč odtud,  
navždy pryč a co nejdál od slzavého údolí  
Vašich nadvakrát odsunutých potomků. 
 
(Duben 2000) 
  
  



Vimperk 
 
Myslel jsem si, 
že se to nedá více svážit, 
než je to ve Znojmě a v Jihlavě 
nebo ve Vyšším Brodě či v Roudnici, 
(a dokonce i na Novém Městě v Praze), 
kde všude jsou ta náměstí spíše svah a spád, 
než jak to má správně, to jest na vodováhu, vypadat, 
tak jak je to v každém městě u nás, ve východních Čechách. 
 
Zde však!? Neuvěřitelné, nepopsatelné! 
Jaký prudký vodopád to přece musí být, 
když začne pršet. A co když náhodou 
se odbrzdí vůz, anebo někomu upadne 
jen trochu oblá věc? Vidím zřetelně, 
jak se to všechno zrychluje a valí a řítí 
tím prudkým svahem-spádem do údolí. 
 
Že to vůbec dokázali vydláždit,  
ti dávní dlaždiči? – Celé dny shrbení,  
celé dny na kolenou. V mozolných dlaních 
každou jednotlivou kostku žuly zvážit,  
jednu ke druhé, a nezvykle na úhel vzhůru,  
přisadit a kladívkem zlehka do písku vklepat, 
a přitom neustále dbát o to, 
aby nedostali závrať, aby nespadli, 
nepřevrátili se a jako odbrzděný vůz 
nebo nějaká jen trochu oblá věc 
se neskutáleli nazpátek tam,  
kde před mnoha týdny začínali … 
 
Já dnes též – pěkně odspodu jsem začal, 
a zvolna a s uvážením pak pokračoval v chůzi, 
vytrvale stejným volným tempem nahoru, 
a hlavně – bez jediného ohlédnutí se zpět. 
 
A jako před mnoha léty oni, 
i já jsem se nakonec s ulehčením 
překulil přes horní okraj kopce 
na kousek bezpečné, neboť vodorovné půdy … 
 
A cítil jsem se, stejně jako oni, přenádherně, 
neboť starost o to, co bude, až jednou začne pršet, 
anebo se náhodou odbrzdí někomu vůz – 
to jsem též přenechal těm,  
kdo kdysi dávno rozhodli, že náměstí  
se vybuduje na prudkém svahu kopce … 
 
(Duben 2000) 



Svatý Kámen 
 
Dodnes mi to nejde do hlavy: 
jak mohla svatá církev katolická-římská 
povolit nejenom svatyni nad kameny, 
ale navíc ještě název: Svatý Kámen!? 
 
Bylo to snad pouhé opomenutí? 
Anebo hluboce vědomé porozumění? … 
 
– – – – – – – – – – – – – – – 
 
Ó jaká úžasnost, jaký údiv 
nad tím, že někdo, jak se zdá, pochopil, 
že o dobru a o zlu v člověku 
se vědělo už dávno dávno před tím, 
než nám to bylo vysvětleno mravoukou. 
 
Vždyť nežilo snad to, co nazýváme pohanstvím, 
v dennodenní blízké spřízněnosti 
i s neživými věcmi? – Nevytušilo snad, 
že i s nimi všemi jedno jsme, 
tak jak jsme na to po staletém bádání 
konečně přišli i my? 
 
A tak i na té předpovědi o konci světa  
něco je: ten že prý nastane, až mezerou 
mezi dvěma balvany svatého kamene  
dokáže projet kočár s párem koní. 
 
Protože konec světa se zcela určitě  
ohlásí otřesy Země, které od sebe oddělí  
mnohem větší skály, nežli jsou tyto 
dva malé výstupky svatého kamene. 
 
– – – – – – – – – – – – – – – 
 
Ale přesto, přese všecko 
mi stále nejde do hlavy, 
jak mohla … svatá církev … 
povolit přívlastek svatý pro pouhý kámen!? 
 
 
(Duben 2000) 
  
  



Svatá Kateřina ve Znojmě 
 
Jak je to zvláštní, prazvláštní,  
že čas tady vytlačil  
svoji pradávnost vzhůru, 
když všude jinde ji vždy zakrývá 
vrstvami své nakupené uběhlosti. 
 
Jako by tušil, že jednoho dne 
se hrubá klenba svatyně  
dokáže ztotožnit s klenbou nebe … 
 
A stalo se! … Zakrátko potom, 
co za mnou zapadly železné dveře, 
a já, obklopen pradávnou minulostí,  
jsem tam stál sám, v tichu a prázdnotě – 
zvěrokruh knížat a králů, dokola nade mnou, 
mě začal náhle táhnout do všech stran, 
a stále silněji, silněji, a víc a víc, 
až jediným únikem před roztržením 
byl pro mě krouživý pohyb, otáčení, 
dokola, dokola …  
        – najednou však – 
jakoby zázrakem, jakoby ve vidění 
jsem nejprv pocítil, potom zpozoroval, 
že to ne já se tu otáčím, točím, 
ale firmament rotundy-nebe okolo mě!? … 
 
 
(Duben 2000) 
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