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Věnováno dr. Paulu Daviesovi 
Poezie přírody 
 
Z rozhovoru astrofyzikaPaula Daviese s redaktorem 
Phillipem Adamsem, který vysílala ABC v roce 1995 
jakošestidílný seriál Velké otázky, natočený na Cooper 
Pedy v Austrálii. 
 
Phillip: Chceš snad říct, že matematika může být 
univerzálním jazykem? 
 
Paul: Ano. Jsem o tom přesvědčen. Vždyť přírodní 
zákony jsou ve své formě matematické. Velká kniha 
přírody, jak poznamenal Galileo, je psána 
matematickým jazykem. Veškeré druhy inteligentních 
bytostí kdekoli ve vesmíru, které vyvinuly technologii, 
budou ovládat základní matematické zákony vesmíru.  
Takže toto bude výchozím bodem každého dialogu. 
 
Phillip: Paule, uvědomuješ si, že univerzální jazyk, 
kterým ty mluvíš plynule, ovládá málokdo?. Já mu 
nerozumím a nedokážu jím mluvit, podobně jako 
každý z našeho filmového štábu. Ty jsi jediná osoba na 
tomto odlehlém místě, která to dokáže. Myslím si 
tedy, že by nás měla uspokojit myšlenka, že alespoň ty 
budeš schopen komunikovat s jiným druhy, přestože 
nemůžeš komunikovat s většinou lidských bytostí! 
 
Paul: Jednou z největších tragédií ve snaze vysvětlit 
veřejnosti základní fyziku a kosmologii, a vlastně 
všechny vědy, je to, že většina lidí se bojí matematiky. 
Nelíbí se jim a vědí z ní málo. Proto je jim přístup 
k jazyku a poezii přírody uzavřen. 
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Dedicated to Dr. Paul Davies 
The Poetry of Nature 
 
From the conversation of the astrophysicist Paul Davies 
with the journalist Phillip Adams, which began as an ABC 
TV series The Big Questions filmed at Coober Pedy in the 
Australian outback in 1995.  
 
Phillip: Are you suggesting that this may be a universal 
language? 
 
Paul: Yes, I am. You see, the laws of nature are 
mathematical in form. The great book of nature, 
remarked Galileo, is written in mathematical language. 
Any species of intelligent beings out there that has 
developed technology is going to be familiar with these 
basic mathematical laws of the universe. So that will be 
the starting point of any dialogue. 
 
Phillip: Paul, you realise that the universal language you 
speak so fluently is unavailable to many others. I don’t 
speak it and our film crew doesn’t either. You’re the only 
person in this remote location who does. I suppose we 
should take comfort in the thought of you being able to 
communicate with another species, even if you can’t 
communicate with many of your fellow human beings! 
 
Paul: One of the great tragedies in trying to explain basic 
physics and cosmology, indeed any science, to the 
general public is that most people are afraid of 
mathematics. They don’t like it and they don’t know 
much of it, and consequently they are shut off from the 
language and the poetry of nature. 
 
 



Louskáček 
 
Ó jaká rozkoš, moci rozlouskávat  
svět! Kousek po kousku, jak oříšky, 
ho otrhávat z lísky prostoru 
a ještě ve skořápce si ho dávat do úst. 
 
Podržet v mysli všechna jeho místa: 
ta prázdná na keři i ta vyplněná v sobě; 
a též onu cestu, kterou musel ujít, 
aby z ničeho se mohl stát něčím. 
 
 
 
Tíha života 
 
Ó ty tího … tíži … tíže  
života! V mnoha drobných obtížích 
do jednoho velikého trápení 
jsi na nás námi nakládána. 
 
Podobná soli ve vodě, jsi ve dne  
rozpuštěna na nevidění, zato v noci 
ostré hroty tvých krystalů 
nám ze všech stran propichují srdce. 
 
 
 
Opravdu nic 
 
Ó ty dech zarážející opuštěnosti  
Země! Ty modrobílá kuličko vznášení! 
Jak to, že si nezoufáme z tolikerého prázdna, 
tak nedozírného do všech stran! 
 
Asi proto, že blankytným závěsem nebe 
nám zastíráš tu strašnou černotu; 
abychom neviděli, jak na milióny mil 
tu není opravdu nic, vůbec vůbec nic. 
 
 
 
Důvěra v sebe 
 
Ó ty důvěro v pevnou hloubku 
sebe! To tebou a v tobě jsem se stal 
neomezeným tichem, a dlím teď, dlím 
ve vytrvalém utišení veškeré své světskosti. 
 
Proto – aspoň na krátkou chvíli – sbohem, 
ty můj věčný neklide! … Věz ale,  
že až se vrátíš, nalezneš i ty pod sebou 
onu důvěru v pevnou hloubku sebe. 
 
 
 
 

The nutcracker  
 
Oh, what a delight to learn how to reveal  
the world. To harvest it like hazelnuts, 
from the fabled gardens of space,    
and crack it open in my hungry mouth.  
 
But do not forget what they truly are: 
in space but dust, yet falling stars for me,  
revealed by the traces they were forced to make 
in order to change from nothing into something.  
 
 
 
The weight of life  
 
Oh, how loaded, and leaden, and laden 
is life – with many petty pitfalls 
and a few unbearable sufferings, 
piled upon us – by us. 
 
By day, all is like salt in water: 
dissolved and unseen – but at night: 
all sharp edges of growing crystals 
cut into our unhealed wounds.  
 
 
 
Really nothing  
 
Oh, how frail and vulnerable our Earth appears 
to be. A godforsaken blue-white ball 
suspended high in the fathomless void 
of space … How then are we not to despair?  
 
It must be the angelic drapery, 
sewn from the azure blue of the sky,  
that shields us from seeing that nothing is there,  
for zillionsof miles nothing … nothing … 
 
 
 
Reliance upon myself 
 
Oh you, the reliance upon the firm depth 
in myself. It was you who changed me 
into boundless silence, and now – I dwell 
in a steadfast calm beneath my worldliness. 
 
So – for a short time at least – good bye, 
my never ending restlessness … Yet, 
be aware that, after you’ve returned,  
you, too, will find that firm depth in yourself. 
 
 
 
 



Zas je už pátek 
 
Ó, jakým úprkem tu pro nás ubíhá 
čas! Je to dnes opravdu už zas pátek? 
Ten předešlý jako by skončil včera 
a starý týden byl tedy před námi! 
 
Jak zpomalit ho aspoň, když nejde zastavit? 
Snad tím, že podržíme každou věc 
nejenom v rukou, ale i vědomě v mysli?  
– A o trochu déle, nežli doposavad? – Snad … 
 
 
 
Jiskra života 
 
Ó, jak naprosto nemožné je porozumět  
smrti! Vždyť si toho tolik pamatujeme, 
a tak mnoho ještě máme v plánu, a zatím – 
možná už od zítřka – nezbude ze všeho nic. 
 
Dá se to ulehčit pomyšlením, že je to 
jak před tím nejprvnějším dneškem početí? 
Tma přede mnou, tma za mnou, jako dva křemeny, 
co právě vykřesly jiskru života?! 
 
 
 
Roztříštěnost 
 
Ó ty roztříštěnosti všeho kolem nás 
i v nás! Jako by to, dávno pradávno, 
explodoval Bůh a v nespočetných střepinách 
se pak rozletěl, nevědomý, do všech stran. 
 
Vskutku – jsme úlomky roztrhaného Boha!– 
Ó, jak dlouho se prázdnem rozpínal 
a mrtvě kolem sebe kroužil, až jednou – : 
na prášku sebe se oživil a uvědomil se v nás! 
 
 
 
Představivost 
 
Ó ty neuvěřitelně mohutná představivosti  
mysli! Tak rozprostraněná, tak bezbřehá! 
Není divu, že se cítíš víc doma 
jinde a jindy, nežli tady a teď. 
 
Nebýt ale tady a teď  těla, 
skutečnost by se vypařila jak voda z hrnce 
a na dně hlavy by ze všeho zbyl  
pouze popraskaný zkamenělý sen. 
 
 
 
 

Friday is here again  
 
Oh you, my time! – you are always racing 
away from me. Is it really Friday again? –  
Did not the last one end just yesterday, 
with the whole week still ahead of me?  
 
How can I slow you down, if you can’t be stopped? 
Would it help if I caressed what I touched,  
not just with my hands, but also with my mind? – 
And for a while longer than up to now? – Maybe … 
 
 
 
A spark of life  
 
Oh, how impossible it is for us  
to comprehend death. We recall so much,  
but there is still more to come, and yet – 
tomorrow already – it all may end.  
 
Can some relief be found in the thought  
that all will remain as it has always been?  
Thus nothing ahead and nothing behind, 
just two black flints that sparked the fire of life … 
 
 
 
Fragmentation  
 
Oh, how fragmented everything is, 
both around and inside of us. As if, eons ago,  
God exploded and was dispersed 
in countless splinters, near and far.  
 
We are but fragments of God torn asunder. 
Endlessly he’s been surging with his void:  
merging, binding until in a few grains 
He awoke and became conscious in us. 
 
 
 
Fantasy  
 
Oh, how powerful is the fantasy 
of the human mind; with no restrictions at all. 
No wonder one feels more at home elsewhere 
and at some other time than here and now. 
 
But were it not for the here and now of the body, 
reality would evaporate like water from a pot, 
and at the bottom of our empty heads 
only a few fossilized dreams would remain.  
 
 
 
 



Není vyhnutí 
 
Ó, jací jsme to rozsévači-pomahači 
osudu! Slovo sem, slovo tam, a už počne 
kolem nás vyrůstat v hlavách mnohých 
trocha úrody, hlavně však spousta pýru. 
 
A není vyhnutí! Už to, že tu vůbec jsme 
nás předurčuje, abychom se vnucovali druhým. 
Ani zmizet by nám teď nepomohlo. Ještě dlouho 
bychom se jim pak zjevovali jako přízrak. 
 
 
 
Slunečnice 
 
Ó ty rozkvetlé slunečnicové pole 
mojí každodennosti! Na tvoje květiny 
mi stačí jenom pomyslet, a už otáčejí 
své hlavy za mnou jako za sluncem. 
 
Asi proto, že milióny jejich sester 
září i ve mně oslnivým zlatem. 
Takže ať mimo mě, ať ve mně, 
všude je to život v plném květu. 
 
 
 
Sliby, jenom sliby 
 
Ó, kolik jsme toho každému naslibovali – 
a sobě nejvíc! Druzí nás už znají dost, 
aby nám nevěřili ani slovo, ale že my 
nepoznáme stále ještě sebe?! 
 
Takovou spoustu nocí a dnů 
už v sobě žijeme! Jak to, že se dokážeme  
vždy poznovu přesvědčit, že již od zítřka  
v nás začne žít někdo zcela jiný?! 
 
 
 
Probuzení ze sna 
 
Ó, v jakém udivení se někdy probouzíme 
ze sna! A do tak nečekaného navrácení! 
Nějak podobně si musí připadat rukavice, 
obrácená náhle z rubu na líc. 
 
Z rubu na líc? … Spíš z líce na rub, 
neboť tak rádi přece bychom odložili 
třebas jen na pár minut den a vyvzpomněli si, 
co překrásného se nám to jen v noci zdálo. 
 
 
 
 

There is no way out  
 
Oh, what sowers and reapers of fate 
we are. One word here, one word there, and soon 
many heads will sprout a small crop 
that, by and large, turns out to be just useless weeds. 
 
And there is no way out. Simply being 
predestines us to intrude upon others. 
Even if we were to vanish, it would not help;  
like ghosts, we would keep on haunting them.  
 
 
 
Sunflowers  
 
Oh you, a field of sunflowers in bloom 
that brighten my life! I only have to look  
at your flowers, and they instantly seem to turn  
their heads towards me, as if I were the sun.  
 
Is it because millions of your sisters 
are also gleaming inside of me,  
reflecting the sun? … So, be it inside or outside, 
everywhere life is in full bloom. 
 
 
 
Promises, just promises  
 
Oh, how much I have promised everyone – 
and myself the most. Others know me 
far too well to believe what I say,  
but have I learned so little about myself? 
 
For all those nights and days I have been alive,  
how have I managed, time and time again,  
to convince myself that by tomorrow 
I can change into someone else?  
 
 
 
Awakening from a dream  
 
Oh, how astonished we sometimes awake 
from a dream. And it’s such an unexpected return. 
Somehow similarly a glove must feel 
when it is suddenly turned inside out. 
 
Inside out? … Isn’t it rather outside in?  
Wouldn’t it, too, prefer to delay, 
even for a short while, the day, 
and recall what it had dreamed? 
 
 
 
 



Matematika 
 
Ó ty přísně přesná podstato 
matematiky! Té sestry hudby a poezie! 
Všechny tři vyžadujete odosobnění,  
máte-li věrohodně zobrazovat skutečnost. 
 
Jen v symbolech, ať čísel, tónů či slov, 
se dá vyjádřit nevyjadřitelné. A zazdá-li se, 
že se to už už podaří, zmocní se nás 
vzrušení hazardéra z nenadálé výhry. 
 
 
 
Krátký den 
 
Ó, jak strašně krátký je někdy 
den! A pokaždé, o co je zkrácen, 
o to víc se nám prodlužuje noc 
probouzením, bděním, nevyspáním. 
 
V půl třetí po půlnoci je vždycky tma, 
ať v zimě nebo v létě. Mělo by se tedy 
tvrdě spát, a ne vpolosedě vpololeže  
škrábat na papír nesmyslné básně. 
 
 
 
Hrášek 
 
Ó, jak nespočitatelná je úžasnost 
všeho! Jak že je to? Vpředu jednička 
a za ní dvacetčtyři nul? Tolik atomů 
že obsahuje jeden nepatrný hrášek?! 
 
A že na milimetr od sebe a do dvoukilometrové výšky 
by se jimi dala vytečkovat celá Francie? 
A že je to dokonce víc, než je počet písmenek 
ve všech knihách světa? – Prostě: Úžas! 
 
 
 
Síla dechu 
 
Ó ty dlouho nerozpoznaná sílo 
dechu! A přece – tak průhledná, tak zřejmá. 
Postačí, třebas na chvíli jen, utišit neklid 
a ponechat pouze dech (a tep) – být … 
 
A už z plochého moře prostoru vyskakují 
třpytivé vlnky a my v údivu vykřikneme:  
„Božínku, vždyť na co jsme tu doposud hleděli 
byla jen podšívka nejelegantnějšího světa.” 
 
 
 
 

Mathematics  
 
Oh you, the rigorously stringent quintessence  
of mathematics, sister of music and poetry!     
Depersonalization is required from each of you, 
if reality is to be credibly reflected.  
 
In symbols only – be it numbers, sounds or words – 
is the inexplicable expressed. At the mere hint 
of a discovery I become excited  
like a gambler within reach of a sudden win.   
 
 
 
A short day  
 
Oh, how terribly short a day  
can appear. And, the more it seems shortened, 
the more the night seems to stretch out 
by awakening, insomnia, vigilance. 
 
Shortly after midnight, it is always dark, 
be it winter or summer. One should then be 
deeply asleep – not, half-sitting, half-lying, 
scribbling down the words of a pointless poem. 
 
 
 
A little pea  
 
Oh, how are we to comprehend the innumerability 
of everything. How does it go? First, the number one,  
followed by twenty-four zeros – this being 
the number of atoms inside one miniscule pea. 
 
If each one was a dot, spaced twelve per inch 
and two miles high, all of France would be filled. 
And it is also more than the sum of all letters 
in every book ever printed … Oh, what wonder!  
 
 
 
The strength of breath  
 
Oh you, the unrecognized strength  
of breath! You have become so obvious, so clear,         
since I have calmed my restlessness and now 
only feel the air streaming in and out …  
 
Slowly, the indistinctive sea of space swells 
with dazzling waves and I, full of wonder,  
exclaim: “Oh, what I’ve seen so far was only  
the lining of a most exquisitely dressed world!”   
 
 
 
 



Tíha dne 
 
Ó, jak je někdy strašně těžké přežít 
den! Odkud nabere vždy tolik tíhy, 
potom co celá noc byla vyložena  
růžovými sny tak krásně do měkka? 
 
Tolik povinností a nezbytností na nás čeká! 
Jak dlouhá fronta žadatelů u okénka. 
Jak je uspokojit všechny – a sdostatek a včas? … 
Jak si připravit aspoň trochu bezstarostný večer? 
 
 
 
Alzheimer 
 
Ó ty má Barborko! Kde uhnala sis 
tu Alzheimerovu nemoc?! Já vím, vím, 
že není chytlavá, a že je to jak spodní voda, 
co prosákla z druhé strany tebe. 
 
Tvá druhá strana! A já nevěděl, 
že ji máš! … A divil jsem se, že jsi zapomněla, 
že přijedu. Ó ty křehounká Barborko, 
s duší rozpuštěnou v rozmočeném těle! … 
 
 
 
Buddhův prst 
 
Ó, jak je prostoduché hledat ujištění 
venku! To jen vrozená slabost 
nás nutí spoléhat se na druhé. 
Jak že to ale řekl Buddha? 
 
„Proč se chytáš mého prstu, 
když ti pouze ukazuji směr?”– 
Směr kam?. . . Dovnitř? Ven?. . . 
Anebo docela docela jinam?! 
 
 
 
Sklep plný harampádí 
 
Ó, jak podivně podivná je ta naše  
existence! Kolik všeho možného se v nás 
neustále děje! A mnohem víc bez nás 
nežli s námi. Co jsme to tedy vlastně my? 
 
Páté přes deváté všeho možného a nemožného! 
Sklep plný harampádí, i když v domě se zdá být 
jakž takž uklízeno. Ale nakukovat pod koberce, 
to nedovol, za žádnou cenu, nikomu! 
 
 
 
 

Heaviness of a day  
 
Oh, how hard it is sometimes to survive 
even for just one day. From where do I accumulate  
so many worries, when the nights  
unburden me with pellucid dreams?  
 
So many duties and necessities await me –  
like a queue of claimants at a service counter.  
How to satisfy them fully and on time?  
How to arrive at just one worriless evening? 
 
 
 
Alzheimer’s  
 
Oh, Babette! From where could you have caught 
your Alzheimer’s disease? I know   
that it is not catching … could it have seeped 
from an unknown, uncharted side of you?           
 
Another side of you? And I, ignorant of 
what was happening to you, wondered why you forgot  
I was coming to stay. Oh, my ill-fated Babette,  
with your soul stuck between the two sides of you.  
 
 
 
Buddha’s finger  
 
Oh, how naive it is to seek assurance 
from outside. Is it an inborn weakness  
that forces us to rely upon others?  
But how does that saying of Buddha’s go? 
 
“Why are you grasping my finger, 
when it is the direction that I am pointing to?” 
A direction where to? … Inside? Outside? Or 
towards a completely different where? 
 
 
 
A cellar full of junk  
 
Oh, how strange is my whole existence.  
So much is happening inside of me, and yet 
most of the time without me being present at all. 
What is it, then, that I call I? 
 
A helter-skelter of everything and anything. 
A cellar full of junk, even though  
the house looks tidy. But, for heaven’s sake,  
don’t let anybody look under the carpet! 
 
 
 
 



Ostří břitvy 
 
Ó, jsi ty vlastně skutečný, ty nezachytitelný 
čase?! Jen se objevíš z ničeho nic před námi, 
a už hned mizíš do ztracena za nás. A přitom – 
není tě ani slyšet, ani vidět, ani cítit. 
 
Děješ se vůbec mimo nás, anebo jen v nás? 
Ze snění do vzpomínek, z plánů do následků, 
a mezi nimi jak ostří břitvy úzký hřbet 
přítomnosti. Není divu, že v ní nelze prodlít. 
 
 
 
 
Prostor 
 
Ó toho požitku pohrávat si jak dítě 
s prostorem! Dosahovat, rozviřovat, objímat 
zdánlivě prázdný vzduch a vědět přitom, 
že i pod zvonem vzduchoprázdna by to bylo stejné. 
 
I tam by ono bezobsažné nic 
bylo pro tebe stejně plným vším. 
Tak jak je to všude kolem tebe, 
a zřejmě i všude jinde, i když bez tebe. 
 
 
 
Život 
 
Ó, jak nepředstavitelně komplikovaný je 
život! A přesto – je to jako sotva viditelný 
vršek plovoucího ledu, podpíraný 
potopenou nesmírností neživého. 
 
Žiji, a tak si myslím, že jsem. I když vím, 
že je to všechno mnohem míň, než je 
ta viditelná devítina zdání, podpíraná 
utopenou skutečností nevědomého. 
 
 
 
Ono tajemství… 
 
Ó ano, ozývá se, zní, 
ono tajemství, v němž od nepaměti 
je všechno ponořeno. Je tak mohutné, 
a přesto – nemá žádné jméno! 
 
A též je neuvěřitelně plaché, neboť pokaždé 
okamžitě zmizí, když nazveme je – nějak. 
Jím je všechno, beze zbytku všechno 
prostoupeno. Jím – bezejmenným – tajemným. 
 
 
 

A razor’s edge  
 
Oh you, the elusive and fleeting sense 
of time? As soon as you appear,  
you immediately disappear, and I cannot  
hear you, nor see you or smell you!  
 
Are you happening outside me at all? 
From dreams to recollections, from plans to 
disappointments, and in-between, 
narrower than a razor’s edge, flows the present … 
Is it any wonder that I cannot stay in it? 
 
 
 
Space  
 
Oh, how immeasurably fathomless is 
space. And yet, if I catch sight of it 
in two opposing mirrors, I see only myself,  
and in countless copies at that. 
 
Could space, like time, be fully contained 
within me? This would explain why, 
when I sometimes forget myself,  
I feel at home everywhere. 
 
 
 
Life  
 
Oh, how intricate beyond belief is 
life. And yet, like the barely visible top  
of a melting iceberg, it is kept afloat  
by the accretion of submerged lifelessness.  
 
I live, therefore I think I am.  
And yet, everything here is truly nothing  
but a dream kept alive  
by the illusion of life’s endlessness. 
 
 
 
That mystery…  
 
Oh yes, it reverberates, it resounds – 
that mystery in which, since time immemorial,  
everything has been immersed.  
It is boundless and has no name. 
 
It must be shy beyond belief, because 
when called by a name, it disappears … 
And yet, it permeates everything – 
that nameless mysterious something. 
 
 
 



Svět 
 
Ó ty neukojitelná touho poznat  
svět! Zjistit, jak všechno kolem nás i v nás 
funguje, a jak nesčíslněkrát vynásobené nic  
tu dokázalo vytvořit tolik něčeho. 
 
Vždyť každý nepatrný bod je 
zcela soběstačným světem! Jen objevit, 
jak ho otevřít, a pak – v úžasu – 
zírat na jeho přeplněnou nicotnost. 
 
 
 
Ticho 
 
Ó, jak nadmíru bohaté je někdy 
ticho! A čím je tišší, o to zřetelněji 
dokazuje, jak rychle by nás udusilo prázdno, 
jež vyplňuje, navenek i dovnitř, vše. 
 
Dodnes nechápeme, jak jsme se tu octli. 
Víme jen, že konečně jsme překonali 
vrozený strach a děsivou závrať 
z nedozírně prázdné hloubky všeho. . . 
 
 
 
Noční můra 
 
Ó, odkud se jen vzala ta záplava 
potu?! Jako by se život najednou obrátil 
svou zapomenutou stranou navrch, 
a ta strana se ukázala být hrozná. 
 
Jsme ohroženi! Cokoli odteďka uděláme 
bude jen k smíchu, k posměchu, k výsměchu. 
Cítíme se jak odporné, nanicdobré vši  
pod palcem nelítostného obra-osudu. 
 
 
 
Milarepův zkažený zub 
 
Ó, jak otravná je ta neustálá péče 
o tělo! A nedá se tomu vyhnout; 
té dennodenně vyžadované pozornosti: 
Jak vypadám? Co můj dech? A bolest tady a tu? 
 
Přemýšlím, co dělal tibetský Milarepa, 
když ho například rozbolel zub. 
Vzhled a dech lze v jeskyni ignorovat, 
ale tu bolest, než zub vyhnije? – ! 
 
 
 
 

The world  
 
Oh, how unappeasable is our yearning to discern 
the world. To uncover how everything works,  
and how the unrestrained procreation of nothing  
succeeded in creating so much of everything. 
 
Look, how even the most miniscule thing conceals 
a self-contained world! If only we knew  
how to decipher it, and then – in wonder –  
contemplate its overcrowded nothingness. 
 
 
 
Silence  
 
Oh, how rich beyond any measure is 
silence. And the more silent, the more  
it points to an emptiness that – 
inward and outward – fills everything. 
 
We still can’t grasp how we came 
to be here. But, at least some of us 
have succeeded in lessening their fear 
of the unfathomable emptiness in everything.  
 
 
 
Nightmare 
 
Oh, where is it coming from: this flood 
of sweat? As if my life suddenly shifted 
and revealed its long forgotten side – 
a side that has turned out horrid. 
 
I am in jeopardy. I’ll surely,  
be laughed down, ridiculed, scorned. 
I feel like a good-for-nothing louse, 
crushed under the thumb of a merciless fate. 
 
 
 
Milarepa’s carious tooth   
 
Oh, how vexing is the incessant care 
of our bodies. And it can’t be brushed aside,  
that attention, day after day demanding: 
“How do I look? And my breath? Any pain here or there?” 
 
I ponder what the Tibetan Milarepa might have done 
when, for example, one of his teeth began to throb.   
The smell of a rotting tooth can be ignored in a cave, 
but the pain, before a carious tooth rots out? – ! 
 
 
 
 



Prázdno a život 
 
Ó, jak mě znovu a znovu fascinuje 
prázdno! A víc ještě – ta trocha prachu, 
co je v něm. Jak se jenom dokázala 
stlačit, sloučit a nakonec oživit?! 
 
Vždyť vlastně i v jeho každém zrnku 
není nic než samá prázdnota. 
Jak tedy – na mrtvé slupce z ničeho – 
dokáže existovat něco, co je živé?! 
 
 
 
Mysl 
 
Ó, jak mnohotvárně tvárně se projevuje 
mysl! Jako by byla z mazlavé hlíny 
a naše vůle-nevůle ji formovala-deformovala 
podle toho, jak se právě cítí. 
 
Máme  všechno, co je k tomu třeba: 
hrnčířský kruh, hlínu a někdy (zřídka) 
i ruce hrnčíře – to když nám mistr-osud 
na chvíli dovolí pohrávat si se životem. 
 
 
 
Ustrnutí 
 
Ó, je to snad varovná připomínka 
konce? To náhlé ustrnutí těla  
do nehybnosti; a v něm mysl, zkamenělá 
do nezájmu o žití a jití prázdným životem? 
 
Tehdy, zničeho nic, se rozroste přítomnost! 
Jako nádor, jenž rychle zdusí pohyb, 
načež zmizí bolest i radost, a zůstane 
jen ustrnulé ležení ve znehybnělém těle. 
 
 
 
Domy na stráni 
 
Ó vy nehybné tváře domů 
na stráni! S němými ústy dveří, 
a s okny, v nichž se jak v očích zrcadlí  
obloha, šedá či modrá podle počasí. 
 
Člověka nikde. Jako by tu nikdy nebyl. 
Jako by to nebyl on, kdo rozhodl, 
že dům se postaví uprostřed stráně, 
a pro důvod zcela jiný, než je nálada oblohy. 
 
 
 
 

Emptiness and life  
 
Oh, how fascinated I am, again and again, 
by emptiness. And even more – by the dash of dust 
it contains. How did it manage to compact, 
fuse and, in the end, bring itself to life, 
 
when every grain of dust contains  
nothing but emptiness? How then –  
on a lifeless crust of nothing – 
can something exist that is so alive? 
 
 
 
The mind  
 
Oh, how multifariously malleable is 
the mind. As if it were made from moistened clay 
and my will could form or deform it,  
depending on my mood at a given moment. 
 
I am provided with all I need:  
a kick wheel, a lump of clay and, from time to time, 
even potter’s hands, when my craftsman-fate   
takes a fancy and allows me to shape my life.  
 
 
 
Stupefaction 
 
Oh, is this a premonition of the end? 
A sudden arrest of my body into torpidity, 
my mind fossilized into apathy, 
refusing to continue a meaningless life. 
 
All at once, the present spreads wide 
and stifles my movements and thoughts: 
then all pain and joy disappear, and what’s left 
is just lingering in a benumbed body …  
 
 
 
Houses on the hillside  
 
Oh you, the incommunicative fronts of houses 
on a hillside. Your doors are muted mouths, 
and your windows blind eyes, mirroring the sky, 
grey or blue, like the shifting moods of the weather.  
 
And the people? – nowhere. As if they had  
never been here and could not build anything, 
and these houses stand on a  hillside only 
to mirror the changing moods of the weather. 
 
 
 
 



Prastůl a pračlověk 
 
Ó, jak každý předmět tady vypravuje 
o své historii! Například tento stůl: 
hladký, lesklý – a jeho tvar – jen pohledět; 
a radost posedět, pojíst a popovídat si. 
 
Třebas o tom, že myšlenka-stvořitel to byla, 
co přenesla ho od hrubých, nemotorných předků 
až sem – do této restaurace, kde potomek pračlověka 
se snaží (též silou myšlenky) chovat civilizovaně. 
 
 
 
Hluk 
 
Ó, jak neniknutelně všudypřítomný je 
hluk! Pazvuky, vřískavými hlasy 
je nám na každém kroku vnucována víra, 
že bez nich bychom se mohli v sobě ztratit. 
 
Ujišťovat o tom nezletilé – to se dá chápat: i my 
jsme si přece hovívali v naivnostech. Vykládat to  
ale nám, kdo jsme tak říkajíc už jednou nohou 
v hrobě?!… To je vskutku nehorázná drzost! 
 
 
 
Všude jen člověk 
 
Ó ukaž mi, za čím vším nevězí 
člověk! Ať dobrým, či zlým, či nijakým, 
a činí se a většinu času nepřemýšlí, 
co se z toho všeho, co dělá, vyvine. 
 
Až doposud mu všechno pěkně vyšlo. 
Spáleniště zarostla, mrtvé řeky ožily; 
jenom pár druhů rostlin, zvířat a lidí 
vymřelo, když s ním nestačily držet krok. 
 
 
 
Strom ve větru 
 
Ó, jak jsem fascinován stromem 
ve větru! Jeho korunou, jež, viděna z dálky, 
se houpe tak vážně, tak majestátně 
v pomalém rytmu vysokého kmene. 
 
Zblízka však, jsou to roje zatoulaných včel. 
Každý chumáč listů se tam mihotá 
ve vysokém rytmu stopek, které, 
ač neviditelné, udrží vše pěkně pohromadě. 
 
 
 
 

The table of cave men  
 
Oh, how every object here speaks to me 
about its history. Take, for example, this table – 
smooth and shiny, and its form! – what a joy   
to look at, to take a seat and exchange a few words,   
 
perhaps about the thoughts and hands that created it, 
and passed it down from their rough ancestors 
to this restaurant, where the descendants of cave men 
strive (by the force of their thoughts) to appear civilized. 
 
 
 
Noise  
 
Oh, how impossible it is to dodge  
noise. At every step a cacophony of voices  
intrudes upon us with the compelling belief 
that we should feel lost without them. 
 
One can understand that youngsters perhaps believe  
it is so: when we were young, we also indulged  
in naiveties. But to push it on us, who, so to speak, 
are with one leg in the grave? – What insolence!  
 
 
 
Everywhere only Man  
 
Oh, show me something that does not conceal  
Man, be it good or bad or good-for-nothing. 
Always in a hurry, he never thinks  
of what may come from all his doing. 
 
So far, everything has turned out well: 
scorched lands have re-grown, dead rivers have revived, 
only a few kinds of plants, beasts and men have died out 
when they no longer could keep abreast of him. 
 
 
 
Trees in the wind  
 
Oh, how fascinated I am by eucalyptus trees 
swaying in the wind. Seen from a distance,  
their tree-tops move majestically  
and in tune with their lofty trunks. 
 
Up close, however, each tuft of leaves  
quivers like a cluster of errant bees 
clutching to an upright stem, which, 
though not seen, holds all of them together. 
 
 
 
 



Svět v mé hlavě 
 
Ó, co všechno se dá uvidět za jediný 
den! Jak se to do mě vůbec vejde, 
když jsem tak napěchován tolikerým minulým 
a tolikerým budoucím, a tedy – vpodstatě nejsoucím. 
 
Má hlava je vskutku jako kaleidoskop: 
též přehrkává střípky nejrůznějších barev 
do mozaikových obrazů – z toho, co bylo, 
do toho, co nebude a vlastně nikdy nebylo. 
 
 
 
Všechno a nic 
 
Ó, jak nepopsatelně úžasně mě všechno 
udivuje! Kolem mě, ve mně – všechno. 
Nač potřebovat všelijaké zázraky, když všechno, 
co existuje, je mimo veškerou představu – všechno! 
 
Stejný jak po vynásobení nulou (a tedy nic) 
je rozsah mého vnímání. A do stejného nic 
se vejde moje chápání. A tedy míň než nic 
je mi platná má snaha porozumět onomu – nic. 
 
 
 
Věci ke koupi 
 
Ó, taková spousta všelijakých věcí  
je ke koupi! A každým dnem jich je víc a víc; 
jakoby zákony přírody vyžadadovaly, 
aby i to, co rozmnožují lidé, se stalo nespočetným. 
 
Takže, až se jednou všechno zpracuje, 
a všechno se vyimportuje a vyexportuje, 
a i ta poslední zásilka se vyprodá, 
tehdy nastane ten opravdický konec světa. 
 
 
 
Pohyb 
 
Ó, jako všechno zde, stejně záhadný  
je i pohyb! Pohleď například na mou ruku, 
když nehybná jak předmět leží na stole.  
(Nezapomeň ale na její obraz v sobě!) 
 
Dívej se, jak ji posunu o kousek dál! 
Ruka-předmět – je, i ruka-obraz – je. 
Kde je však ta první ruka?. . . Jen ve tvé hlavě! 
Takže bez hlavy se tu nedá ničím pohnout! 
 
 
 
 

Our heads   
 
Oh, what a multitude of things we see  
in a single day! How can there be enough room  
in us when so many relics fill our heads,  
and there is still more to come.   
 
Our heads are like kaleidoscopes: 
they, too, rattle colourful shapes around  
into tessellated pictures – from what has been 
into what will never be, and never was. 
 
 
 
Everything and nothing  
 
Oh, how amazed I am by everything.    
Around me, inside me, everywhere by everything. 
There is no need for miracles when everything 
is beyond my imagination – everything!  
 
Multiplied by zero (and thus nothing) 
is the extent of my perception. And the same nothing 
enfolds my comprehension. So, less than nothing 
is my effort to comprehend everything in nothing. 
 
 
 
Things on sale  
 
Oh, what an abundance of things is 
on sale. And every day there’s more – 
as if an inescapable law of nature necessitates 
that what people produce must also become countless. 
 
So, when one day everything has been processed,  
and everything has been imported and exported, 
and when even the last article has been sold, 
then the indisputable end of the world will have arrived. 
 
 
 
Motion  
 
Oh, like everything in life, the same mystery 
enshrouds motion … Look at my hand here,  
resting like an inanimate thing on this desk. 
(But do not forget its reflection in your mind!) 
 
Observe how I move it a little to one side. 
The hand-object is still here; the hand-perception too.  
But where is the hand from before? Only in your mind. 
So, without your head, nothing can be moved. 
 
 
 
 



Gravitace 
 
Ó, jak stále nevysvětlenou zůstává 
přitažlivost! A to se jedná o mrtvou hmotu! 
Co potom slova, skládaná do vět a do veršů, 
jež stejně víc klamou, nežli mluví pravdu.  
 
Všechno rozptýlené se prostě přitahuje. 
Ať je to hmota, hmyz, anebo člověk, 
ať je to myšlenka nebo slovo, nic se nevyhne 
tomuto tajemství všezahrnující gravitace.  
 
 
 
Katedrála 
 
Ó, jak zcela jinou katedrálu mám na mysli 
nežli je ta, co byla pro básníka 
symbolem konce světa, když zvolal: 
„Až budou v katedrálách plouti ryby. . .” 
 
Četl jsem, že kdyby atom byl katedrálou, jeho jádro 
by bylo perlou z přetrženého náhrdelníku kněžny,  
zapadlou do škvíry mezi dlaždicemi. Zvolal jsem: 
„Bože, ať ji nikdo nenajde!” – ale bylo pozdě. . . 
 
 
 
Vzdálenost 
 
Ó, je opravdu lépe radši nemyslet 
na tu vzdálenost od nás k nejbližší hvězdě. 
A stejně je to nad všechny přestavy. 
To jenom děti si dokážou s ní hrát: 
 
Alfa Beta Proxima 
Kentaur s třema vočima 
Slunce-citrón Země-veš 
Ještě dnes tam dojedeš 
 
 
 
Mléčná dráha 
 
Ó mléčná dráho! Rozzářenou sestrou  
zamilovaných tě nazval básník Apollinaire. 
Proudy tvých hvězd před ním odplouvaly 
do mlhy vesmíru jak těla milenců. 
 
Přede mnou odplouvá spíš tvoje skutečnost. 
Četl jsem, že kdyby tvé hvězdy byly zrnky rýže, 
naplnila bys katedrálu. A volná, by ses pak rozlila 
od Země až k Měsíci. Jak toto pochopit? – Jak?! 
 
 
 
 

Gravitation  
 
Oh, how mysterious, because it is still unexplained, 
is gravitation. And it fuses together not only dead matter. 
Even words are merged into sentences or verses, 
despite deceiving more than telling the truth.  
 
All that is scattered is mutually attracted – 
be it an object or a man, a thought or a word. 
Nothing can evade the mystery  
of all-pervasive gravitation. 
 
 
 
A cathedral  
 
Oh, how the cathedral in my mind differs 
from the one in a eulogy for a dead poet: 
“At the time when fish will swim in cathedrals, 
this poet will be called on by his name.” 
 
I have read that if an atom were a cathedral, its nucleus 
would be a pearl, from the torn necklace of a princess,          
that rolled into a crevice between two tiles. I exclaimed: 
“My God, let nobody find it” – but it was too late … 
 
 
 
Distance  
 
Oh, it is better not to think about 
the distance between us and the nearest star. 
And it is, anyway, beyond our imagination; 
only children manage to play with it: 
 
Alfa Beta Proxima 
Centaur with three spying eyes 
The Sun – a lemon, the Earth – a fly 
Before the day ends you shall arrive 
 
 
 
The Milky Way  
 
Oh, Milky Way! You, whom the poet Apollinaire saw  
as the shining sister of those in love: 
streams of your stars, like lovers‘ naked bodies,  
flow away and disappear into the fogs of the Universe. 
 
What flows away from me is your immense profuseness. 
I’ve read that if your stars were grains of rice, they would 
fill a cathedral. When freed, they would spread from 
our Earth up to the Moon. How to grasp this? – How?!  
 
 
 
 



Doznění 
 
Ó –, malé ó –, ztlumené ó –, ó doznělé 
k neslyšení. . . Potom i já se mohu utišit 
a nechat se skrz naskrz prostoupit  
tím, v čem všechno, včetně mne, dlí. 
 
Nic, vůbec nic tu není tak, jak se nám zdá, 
že to je. I víra, i láska, i naděje 
jsou jen prázdná slova, neprostoupí-li je 
to, v čem všechno všechno dlí. . . 
 

The afterglow  
 
Oh –, a little oh –, a muffled oh –, an oh – 
fading away into silence … Then I, too, 
may fade away and be fully imbued 
with that in which everything wholly dwells.  
 
Nothing, absolutely nothing here is 
as it seems. Even faith and love and hope  
are empty words, if they are not imbued 
with that in which everything wholly dwells. 
 

 


	Poezie přírody
	The Poetry of Nature
	From the conversation of the astrophysicist Paul Davies with the journalist Phillip Adams, which began as an ABC TV series The Big Questions filmed at Coober Pedy in the Australian outback in 1995. 
	Phillip: Are you suggesting that this may be a universal language?
	Paul: Yes, I am. You see, the laws of nature are mathematical in form. The great book of nature, remarked Galileo, is written in mathematical language. Any species of intelligent beings out there that has developed technology is going to be familiar with these basic mathematical laws of the universe. So that will be the starting point of any dialogue.
	Phillip: Paul, you realise that the universal language you speak so fluently is unavailable to many others. I don’t speak it and our film crew doesn’t either. You’re the only person in this remote location who does. I suppose we should take comfort in the thought of you being able to communicate with another species, even if you can’t communicate with many of your fellow human beings!
	Paul: One of the great tragedies in trying to explain basic physics and cosmology, indeed any science, to the general public is that most people are afraid of mathematics. They don’t like it and they don’t know much of it, and consequently they are shut off from the language and the poetry of nature.

	The nutcracker 
	Louskáček
	The weight of life 
	Tíha života
	Really nothing 
	Opravdu nic
	Reliance upon myself
	Oh you, the reliance upon the firm depth
	in myself. It was you who changed me
	into boundless silence, and now – I dwell
	in a steadfast calm beneath my worldliness.
	So – for a short time at least – good bye,
	my never ending restlessness … Yet,
	be aware that, after you’ve returned, 
	you, too, will find that firm depth in yourself.

	Důvěra v sebe
	Friday is here again 
	Zas je už pátek
	A spark of life 
	Jiskra života
	Fragmentation 
	Roztříštěnost
	Fantasy 
	Představivost
	There is no way out 
	Není vyhnutí
	Sunflowers 
	Slunečnice
	Promises, just promises 
	Sliby, jenom sliby
	Awakening from a dream 
	Probuzení ze sna
	Mathematics 
	Matematika
	A short day 
	Krátký den
	A little pea 
	Hrášek
	The strength of breath 
	Síla dechu
	Heaviness of a day 
	Tíha dne
	Alzheimer’s 
	Alzheimer
	Buddha’s finger 
	Buddhův prst
	A cellar full of junk 
	Sklep plný harampádí
	A razor’s edge 
	Ostří břitvy
	Space 
	Prostor
	Life 
	Život
	That mystery… 
	Ono tajemství…
	The world 
	Svět
	Silence 
	Ticho
	Nightmare
	Noční můra
	Milarepa’s carious tooth  
	Milarepův zkažený zub
	Emptiness and life 
	Prázdno a život
	The mind 
	Mysl
	Stupefaction
	Ustrnutí
	Houses on the hillside 
	Domy na stráni
	The table of cave men 
	Prastůl a pračlověk
	Noise 
	Hluk
	Everywhere only Man 
	Všude jen člověk
	Trees in the wind 
	Strom ve větru
	Our heads  
	Svět v mé hlavě
	Everything and nothing 
	Všechno a nic
	Things on sale 
	Věci ke koupi
	Motion 
	Pohyb
	Gravitation 
	Gravitace
	A cathedral 
	Katedrála
	Distance 
	Vzdálenost
	The Milky Way 
	Mléčná dráha
	The afterglow 
	Doznění

