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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. 
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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. 
  
 
 
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?! 
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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. 
 
 
 
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. 
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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. 
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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! 
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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.” 
 
 
 
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! … 
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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! 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
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. . . 
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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? – ! 
 
 
 
 
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?! 



 11 

 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
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. 
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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. 
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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! 
 
 
 
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. . . 
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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?! 
 
 
 
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. . . 
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