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Údolí 
 
Údolí je modrý had, 
co si černou kůži svléká. 
Pestrý kabát ze záplat 
kraj na sebe ponavlékal, 
 
na knoflíky vesnic, měst 
kapsy silnic pozapínal. 
Takto dvojrozměrně dnes 
z atlasu se na mě díval. 
 
Kolik říkáš? Patnáct let, 
že jsem nekouk’ na tu stránku? 
Vylisován placatě, 
jak v herbáři vysychá tu. 
 
Stačí však, když zvolním dech 
a po dlouhé době znova 
teleskopem vzpomínek 
začnu si ho přibližovat. 
– – – – – – – – – – – – – – – –  
Vrchovino, zvlněná  
prasilami spící země! 
Dlaní řeky tvárněná, 
zavázala sis mě pevně 
 
úzkou stuhou údolí. 
Pečetí městečka chráníš 
smlouvu, jež nepovolí 
ani hrozbě strašných hranic. 
 
Hluboko jsi vtlačila 
prastarý erb mého rodu 
pokoleními, co šla 
jako teď já proti proudu, 
 
kde věže zvětralých skal 
střeží unavenou tůni. 
Vítr sluncem protkával 
přítmí, když jsem líhal u ní. 
 
Zákrut řeky přeťala 
krutá přímka železnice. 
Maminka tu chodila; 
už tak dávno, že na nic se 
 
nedá přesně vzpomenout. 
Pod jezem, jenž vábně šeptal, 
byl tam most anebo brod? 
Není tu, abych se zeptal, 



 
zda už tenkrát tunýlkem 
proužek čiré vody proudil 
z bažiny, v níž žabí sen 
žlutozelený zrak mhouřil. 
 
U přechodu pod strání 
zvonek bez přestání zvonil. 
Zda tam ještě vyzvání, 
anebo už též dozvonil? 
 
Kolo se už netočí, 
pod asfaltem hyne hlína 
a jen šustot ještěrčí 
proudí shnilým žlabem mlýna. 
 
Tam, kde stříbro kolejnic 
se téměř se srázem srazí 
a řeka, o slunci sníc, 
odběhne do stínu mlází, 
 
údolí se rozvalí 
pohodlně, zeširoka. 
Za mokřinou už zdáli 
zavoní strýčkova louka, 
 
k níž jsme ještě za šera 
spěchávali příkrou strání, 
abychom do večera 
stihli slavit senobraní 
 
na lavičce pod lípou. 
Fanfáry divokých vlaků 
vyhrávaly vábivou 
a zvaly dálkami ptáků. 
 
Městečko, tvé bílé zdi  
nevybledly velkou dálkou. 
Tvůj kostel snad odpustí, 
že jsem básní všelijakou 
 
neklidně jak věčný Žid 
všelicos už opěvoval. 
K jeho schodům nech mě jít, 
kde jsem dávný sen svůj schoval, 
 
když s maminkou před ranní 
jsem se brouzdal vlhkým listím. 
Sbírali jsme kaštany 
(vzpomínkou teď čibuk čistím) 
 



a potom jsme právě včas 
vešli v chrám, kde na nás shůry 
pan Zachař vyléval jas, 
pěje s andělskými kůry. 
 
Lehké bylo vzlétání 
do barevné klenby ráje 
ve svatém obcování 
s patrony českého kraje. 
 
Zajdu ještě na hřbitov 
pomodlit se za to příští. 
Předků pln je úzký hrob, 
kost o kost se tam už tříští. 
 
Tatínkovi vypovím, 
jak moc mi jeho dlaň chybí, 
a jak málo jsem byl s ním, 
a že splním, co jsem slíbil. 
 
Teď už mohu povědět, 
že neleží v hlíně dole. 
Viděl jsem ho odcházet 
přes zmrzlá lednová pole. 
 
Nechal mě tu, abych sám 
čekal nad hřbitovní zídkou, 
až údolím Kristus Pán 
přijde pro mě s jemnou výtkou, 
 
že jsem dole v hospodách 
s kamarády pivo píval 
a pak s hlavou ve hvězdách 
pozdě domů se vracíval. 
 
Dnes se vracím k mamince, 
která ve tmě na mě čeká, 
po korálkách růžence 
k Bohu pro mou spásu spěchá. 
 
(Prosinec 1980) 
  



Strýček František 
 
Už dlouho před smrtí 
oblékl na sebe andělské roucho, 
aby se pak zvolna vytrácel 
ze svého útlého těla. 
A nezbylo už nic, 
než jeho rozzářená tvář, 
pomalu odplouvající 
nad nehybnou hloubkou jeho duše. 
 
Jak se jen dokázal osvobodit? 
On, zakořeněný tak hluboko v půdě, 
že jsem vždy ucítil hlínu, 
když jsem ho potkal. 
Nedala se snad nikdy vymýt  
z pórů jeho těla. 
 
Nenásilně se počal uvolňovat; 
jako když se přesazuje sazenička. 
Ani na chvíli se nebránil 
nepovolujícímu sevření nemoci, 
která ho táhla a táhla, 
takže se nepřetrhl 
ani ten nejjemnější vlásek. 
 
Ó, jak hluboko a jak rozvětveně 
byl zakořeněn ve svém kraji! 
Vlastně se z něho nikdy nevzdálil. 
Den za dnem se na něho věšela 
stále vzrůstající tíha práce 
a pozvolna ho zmenšovala 
až do té téměř neznatelné podoby, 
jak si ho pamatuji naposledy. 
Tehdy by už býval neunesl 
ani zpěv ptáčka, 
natož aby byl pomyslel 
na pytel brambor 
anebo na vidle hnoje. 
To už byl daleko pryč. 
Jako když se loď ztrácí 
za obzor moře … 
 
Zdalipak též zvedával hlavu k dálkám, 
když nakládal na vůz 
snopy či otýpky své sklizně? 
V jeho očích se občas zrcadlila 
spíše dálka nebe než země, 
a jeho hvízdání, 
které jsem slýchával 
tak čistě se ozývat 



z chléva, komory či síně, 
bylo vždy více podobné skřivánku 
než vlakům. 
 
Dny nikdy nekončící práce, 
přerušované teplou radostí nedělí. 
Svátečně ustrojen, 
odcházel děkovat Stvořiteli, 
který ho tak štědře obdarovával 
úrodou pole a těla. 
Brzy už neměl dost rukou 
pro všechny své děti, 
které s ním pilně šlapávaly na velkou. 
A tak byla každý rok 
širší a širší řada 
na kamenité silnici 
a vždy hlasitější zpěv 
vzlétal ke klenbě kostela, 
a tedy i nebes. 
 
To všechno musel opustit. 
V dalekém cizím městě, 
kde se i strom stane neskutečným 
v bílém rámu nemocničního okna, 
neměl nakonec nic svého. 
Jenom pár hrudek zvětralého těla 
na něm ještě lpělo. 
Ale jeho oči už netrpělivě čekaly, 
kdy zůstane sám, 
aby mohl sebrat poslední sílu 
a setřást ze sebe tu tíži, tu tíži, 
 
Často ho vídám ve svých snech. 
Na nebeských pastvinách 
nakládá na vůz čerstvě pokosený jetel, 
aby ho dovezl do chlévů ráje 
a nakrmil jím kravky 
svého svatého patrona. 
 
(Duben 1981) 
  



Za Karlem 
 
Jakým právem tě přežívám 
už o více než dvacet let?! 
Bratranče, kamaráde, hochu! 
Naše chlapecké hry 
pamatuji teď jenom já, 
a tedy brzy nezbude vůbec nic 
z dupotu po široké chodbě, 
která se jako pohádková cesta 
vábivě i hrozivě otevírala 
do nebezpečí stodoly a lesa. 
Zvadne nasládlá vůně prasečince, 
kde jsi mi dokazoval, 
že je dost cecíků i pro tucet selátek. 
A jako bychom nikdy neběželi 
k temnému lesu, 
jako bys mě nikdy neučil 
střílet z kulovnice do plechových terčů – 
ó, jak ses smál, když jsem se skoro svalil 
zpětným nárazem. 
 
Kdybys tu teď byl se mnou, 
jistě by sis též zavzpomínal, 
jak hra na loupežníky náhle skončila, 
pověšena za nohavici na tyčce plotu. 
Chápeš, jak je to smutné, 
že nemám nikoho, 
s kým bych mohl luštit tajemné kódy, 
ve kterých ke mně telegrafuje dětství? 
Skončilo náhle. Zdá se mi, 
že přes noc bylo pryč. 
Jednou nebo dvakrát jsme se potom potkali. 
Ale jen tak kolemjdoucně, 
jako bychom se styděli 
za sebenepatrnější zmínku 
o bláznovství dětských let. 
Tak jak se dospívající chlapci stydívají 
za zdánlivě bezmocné dětství. 
 
Ty nevíš, že jsem se jednou vrátil. 
Dlouho jsem seděl na stráni u lesa, 
ale tehdy jsem na tebe nemyslel. 
Zatemněn nenadálou melancholií, 
jsem se, jakoby veden tajemnou rukou, 
navracel do míst, 
odkud vyšel náš společný rod. 
Bezmocně jsem se topil  
v příboji osudovosti, 
nahromaděné věky 
na dně onoho osamělého údolí, 



docela ztraceného v koutě vrchoviny. 
Pronikal jsem nazpátek časem 
a nacházel jsem jen práci a bídu, 
tak zřídka rozjasňovanou 
skleničkou kořalky nebo krokem tance. 
Takový smutek 
jsem pak už nikdy nepocítil. 
Objímal jsem jím nejenom svůj osud. 
Jako bych už tušil  
i tvé utrpení a odchod. 
Jenom jsem stále nechápal 
smysl těch vrstev kostí, 
které smrt bez ustání nakládá 
do drtiče hřbitova 
a těžké kolo času 
je pak zvolna rozemílá v prach. 
Byl jsem zoufalý a jenom strach 
před věčným zatracením 
mi zabránil, abych nebyl. 
Všichni byli tehdy pro mě mrtví. 
I otec – toho jsem oplakal nejvíc, 
i když to bylo celých pět roků 
před jeho skutečnou smrtí. 
A zanedlouho jsi umíral ty. 
Všichni tě šli navštívit. 
Loučili se s tebou, jako bys odjížděl 
jenom někam na návštěvu. 
Já jsem nepřišel. Nemohl jsem jít. 
Nebyl jsem ještě dost dospělý, 
abych unesl takovou samozřejmost smrti. 
 
Teprve teď jsem konečně silný. 
Teprve nyní se mohu k tobě vrátit. 
Že je pozdě? Ó, není, není! 
Měřítko času mně vypadlo z rukou, 
takže už mohu docela volně 
procházet sem a tam děním. 
Vždyť pohleď: 
přítomné mizí před našima očima, 
budoucí žije v našich snech 
a minulost je v nás stále – 
čím víc tíživá, tím více naše. 
 
A tak sedím u tvého lože 
a beru všechno tvoje za své. 
Jak překáží samozřejmost všednosti, 
jak nepomáhají zaklínadla návyků! 
Ale jsou stále ještě okolo nás i v nás. 
Co s nimi teď, 
když už nepotřebujeme po nich přeskakovat 
jako po dlaždicích 



náhodně položených na cestě? 
Díváme se znovu k lesu, 
který nás současně přitahoval a strašil. 
Byl plný tajuplných bytostí a divokých šelem. 
To až později jsme našli první odvahu 
a vešli tam sami a potmě. 
Uviděli jsme, že v něm není nic 
než růst a zánik, jako všude jinde. 
A hledíme oba dolů údolím, 
kde, zajat v koloběhu vody, 
se klikatí Brodec. 
Myslíme přitom na svět za obzorem. 
Ještě nevíme, že i ten se brzy zmenší 
a nebude více kam jít. 
Zbudeme sami. Konečně se zastavíme 
a nebudeme už potřebovat se pohnout. 
Budeme prázdní. Jako vesmír prázdní, 
takže poprvé přestaneme deformovat pravdu 
hustou atmosférou pocitů 
a uvidíme vše tak, jak by to viděl Tvůrce. 
 
A zde se setkáme. Až nezbude nic, 
co by vyžadovalo porozumění, 
budeme si rozumět. 
A tak budu konečně u tebe 
a bude zcela bezpředmětné, 
že jsi ty šel první. 
 
(Červen 1981) 
  



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) 
  



Krajina 
 
Kraj hnízdí v hlavách lidí, 
krajina však v srdci básníků. 
 
Hle les, sázený a proklestěný lidmi 
do zákrytu a v přesných rozestupech 
a pokud možno i do stejné výšky. 
Před ním řeka, přímá jako kanál 
a s pevnými břehy, účelná a krotká. 
A pole v celém údolí, 
od dávnověku pro jediný účel: 
aby se uživil rod člověka. 
 
Kdo se však zastaví na návrší 
a zahledí se z hloubky 
své nic nežádající prostoty do dálky, 
ten uvidí, že ona vůbec nekončí 
na mezích obce, na obzoru kraje 
či na hranicích státu. 
Zvedne-li oči vzhůru, pozná, 
že ona vlastně nemá konce kraje. 
 
(Březen 1982) 
  



Pondělí velikonoční doma 
 
Vždycky bylo cítit před sebou jaro 
a za námi čtyři dny svátků. 
Předsevzetí slibovalo, 
že se sejdeme za tmy. 
Ale jak říkávala maminka: 
„Cesta do pekla je vydlážděna 
dobrými předsevzetími.“ 
A tak jsme vždy vyrazili pozdě. 
 
Pomlázky jsme si dělávali sami. 
Já jsem to odkoukal od strýčka, 
jenom moje rukověť 
nebyla nikdy tak dobrá jako jeho. 
Také vrb bylo tehdy všude dost, 
protože potoky se klikatily 
a dobře vyšlapaná pěšina 
vedla přes každou louku. 
 
Dostávali jsme barevná vajíčka, 
cukroví, a když jsme byli starší, 
vnucovali do nás všude 
štamprlík kořalky (nejčastěji starorežné). 
Přicházeli jsme domů pokaždé 
až kolem druhé odpoledne. 
Maminka bývala trochu rozzlobená 
a trochu smutná, 
protože jsem zase zameškal mši svatou 
a neslyšel jsem evangelium o cestě do Emauz. 
 
(Duben 1982) 
  



Velikonoční hudba 
 
Pan Purcell a pan Bach, 
jó, ti to ještě uměli. 
Mohutný chorál bubnuje na tympány 
a lesní rohy připomínají dobu, 
kdy země byla plná lesů 
a lesy plné zvěře. 
Kristus vstával každoročně z mrtvých 
v přeplněných chrámech 
a i ti málo věřící 
se přidávali k průvodu, 
protože jim prostě nešlo na rozum, 
že by se příroda každým rokem 
mohla obnovovat sama 
a vynechat přitom člověka. 
 
Dnes je to jiné. 
Člověk se obnovuje spotřebou 
a zisky z prodeje 
velikonočních zajíčků, slepiček a vajec. 
A když si sedá na Bílou sobotu k večeři, 
zapomene se pokřižovat. 
 
(Duben 1982) 
  



Je večer 
 
Je večer. 
Jeden z těch bezstarostných, 
protože bezpečných 
přesně v prostředku týdne. 
 
Jako hejno upovídaných děvčátek, 
která právě dostala volno z internátu 
a teď se skotačivě pošťuchují 
na spoře osvětleném korze města. 
 
Po obou stranách mlčí ze stínů domy 
a připomínají jim i mně 
pozdně letní večery doma, 
kde se umytí a navečeření sousedé 
usazují do nepohodlných židlí 
okolo cesty,  
aby jim snad něco neušlo. 
 
Je večer. 
Jeden z těch, které nepotřebují létat, 
neboť sny sestoupily z dálek na zem 
a zhmotnělé do tisíce podob 
se teď ukazují 
za pohádkovými výlohami obchodů. 
 
Už tu jenom chybí moje maminka, 
aby vyšla ze dveří, vzala mě za ruku 
a odvedla mě k dalšímu čarovnému oknu. 
Jenom ona by rozuměla, 
proč se v této chvíli 
cítím být více věcí nežli člověkem. 
 
Ó, jak jsem spřátelen se všemi předměty! 
Tajemným jazykem, kterému jen my rozumíme, 
spolu mluvíme jako rovný s rovným. 
Věci jsou poddajné a lehké; 
je docela snadné 
přizpůsobovat je představám; 
je možné je přetvářet, množit, měnit, 
a dokonce je nechat i zmizet bez výčitky. 
 
Lidé mezitím zůstávají 
velikými cizími bytostmi, 
kterým ani trochu nerozumím. 
Vlastně se o ně vůbec nestarám. 
Oni a já nemáme vůbec nic společného. 
 
Kromě maminky. 
Ta je vždy připomínkou 



teplého bezpečí domova, 
nad kterým,  
jako hvězda vysoko nad městem, 
stojí nehybný pohled otce. 
Jeho oko je chladně modré 
jako vševidoucí oko Boha, 
pozorující nás 
stropem českotřebovského kostela. 
 
(Duben 1982) 
  



Postav se k tomuto sloupu … 
 
Postav se k tomuto sloupu 
tak jako tenkrát, 
když jsi byl ještě malý 
a šlapával jsi s tatínkem 
za války k tetám a strýcům 
pro sádlo, vajíčka, med 
a mnoho jiných dobrot. 
Několik kroků vpředu, 
jsi tiskl malé ouško  
k hrubému dřevu tyče 
a zezadu potom 
jsi volal udýchaně, 
že slyšíš maminku, 
jak v telefonu šeptá, 
že na vás doma myslí. 
 
Postůj u tohoto sloupu 
a naslouchej, 
jak zase zvučí dráty, 
když do vyschlého dřeva 
přináší z nesmírné dálky 
sotva už slyšitelný milující hlas. 
 
(Duben 1982) 
  



Prázdné nádraží 
 
Toto na chvíli vyprázdněné nádraží 
je pro mne symbolem nenávratna. 
Nízké nebe mží a perličky vody 
skotačivě poskakují 
po vyhlazených plochách kolejnic. 
 
Vzpomínám si, že přesně stejně 
mrholilo před dvaačtyřiceti lety 
(je vůbec možné, že je to už tak dávno?). 
Jenomže tehdy nestačila voda ani dopadnout, 
a i kdyby mohla, stejně by se hned vypařila, 
natolik rozpálené byly koleje, 
když vlak za vlakem se řítil na východ 
a v otevřených oknech se němečtí vojáci 
smáli a zpívali, jako by to všechno byla jenom hra. 
 
Ani já jsem tehdy nepomyslel na to, 
že za tři čtyři roky z nich sotva jeden z deseti  
pojede živý druhým směrem zpět. 
 
Ale já jsem byl tehdy jenom malý chlapec, 
pro něhož bylo všechno stále ještě hrou! 
 
 
(Duben 1982) 
  



 Stromy na vrcholu stráně 
 
Zelená stráň běží vesele vzhůru 
až k nehybným zeleným stromům. 
Jak děti v parku, když utíkají 
celé nedočkavé sdělit dospělým 
svůj nejnovější zážitek: 
třebas o botě v potoku, 
o rybách, jež se zableskly 
jak střenka nože v neobratné ruce, 
anebo o vodní příšeře, která spí 
pod břehem ve ztemnělé zátoce. 
 
Dnes ráno já též trochu jako ony, 
už tak strašlivě dávno pradávno: 
po schůdkách v příkrém svahu 
vyběhnu k osamělé hrušce,  
na jejíž listy a plody  
si už teď nevzpomenu, 
ale kůru jejího kmene  
mám před očima jasně. 
Byla spíš podobná ztvrdlému popelu 
nežli starému dřevu, 
a drobné lišejníky byly vždy plné 
žlutých a bílých teček, 
a v rozsedlinách bylo plno mravenců, 
a u kořenů se to hemžilo 
hromadou červených ploštic. 
 
Vzpomínám si též,  
že se na ni nevylézalo tak dobře 
jako na buky nebo kaštany 
na druhé straně louky. 
Ale v její koruně 
se sedávalo o mnoho déle, 
protože byla podobná dědečkovi: 
byla totiž mlčenlivá a rozvážná, 
a její klouby i její končetiny 
byly též velice křehké. 
 
Jistě tam už dnes není. 
Jistě už dávno zemřela, 
tak jako dědeček před ní, 
jako pan domácí, kterému patřila, 
a jako zemřu i já 
a se mnou i její obraz. 
 
(Duben 1982) 

 



Strýc Vojtěch 
 
Jaks mohl tak brutálně 
ukončit život jednoho 
ze svých nejvěrnějších služebníků?! 
Ty, Bože, kterého přece 
nazýváme milosrdným. 
Nechat ho spadnout 
jak nedozrálý plod 
z výšky živého stromu 
a křehkým zátylkem 
udeřit do železného bidla. 
Vždyť je to, jako 
kdybys ho popravil! 
A tos měl, Všemohoucí, na vybranou 
z tisíců daleko jemnějších způsobů. 
Neber to, prosím, jako rouhání, 
ale kdybych já byl Ty, 
chodil bych nejprve  
zpovzdálí za ním 
a snažil se vyzvědět, 
na kterém místě 
se cítil nejšťastnějším. 
Možná, že pod lesem 
nad svojí rodnou vsí, 
odkud lze odměřit 
z prohnutí chudých polí 
nahromaděnou tíhu 
života vezdejšího, 
kterou Ty dennodenně 
víc a víc na nás kladeš. 
Proč jinak by se tam 
tak často vracíval? 
Tam jsi měl poručit 
jeho velkému srdci, 
aby se zastavilo, 
právě když skrze dým 
střech a mlhou nad loukami 
bezděčně zahlédl 
rysy Tvé skryté tváře. 
Tehdys měl příležitost 
pozvolna vystoupit 
z tajného úkrytu 
a jako odměnu za to, 
že věřil a nebyl zvědav, 
ses mu měl ukázat. 
Proč ale takto, 
fyzickým úderem 
tvrdého předmětu?! 
Anebo chceš snad říct, 
že jsi to nebyl Ty? 



A nikdy nebýváš, 
protožes dávno už 
ztratil veškerý zájem 
na našem osudu? 
Přenechals náhodě 
náhodně rozhodovat, 
jak kdo a kdy a kde 
a jakým způsobem 
tu jednou skončíme? 
Pročs ale přesto 
dovolil osudu 
dočista obráceně 
ho nechat vystoupat 
lešením popraviště 
a místo nástroje 
dát jeho shodit dolů?! 
V tom pádu nazpátek, 
když naznak jako kříž, 
Tvůj symbol věčné spásy, 
se zvolna obracel, 
a vida, že nemá nic, 
čím by se zachytil, 
se zcela uvolnil, 
doufal jen v Tebe, Bože, 
že pro něj připravíš 
svou milosrdnou dlaň 
a chytíš ho jak ptáčka 
v letu, než přistane 
na zem, jak očekával on. 
Tys přišel, vím, 
však o zlomek později, 
možná též překvapen 
tím, co mu osud  
záludně nastražil 
mezi Tvé nebe a zemi. 
Takovou drobnost, 
předmět, věc, 
kus holé tíže, 
jakých je jenom pár, 
upevnit právě 
do dráhy jeho hlavy! 
Přišels, když umíral 
na zemi jako list, 
a pak přenechals už nám, 
shrnout ho na hromadu 
hráběmi soucitu 
a odnést zvolna pryč. 
Ještěs nám dovolil, 
abychom nad ním stáli, 
dřív než ho zahrabem 
jak humus do země, 



a poslouchali přitom, 
jak jeho bratři-mniši 
překrásně zpívají 
gregoriánský chorál 
o tom, že jeho duše 
přebývá teď navěky 
u Tebe v ráji. 
 
(Květen 1982) 
  



To dopoledne, kdy … 
 
To dopoledne, kdy 
se jako ve snu ke mně navrací 
sousedé, co za dýmkou  
v koutku vlhkých úst 
překulují tabákovou slinu, 
aby pak, když už zastrčili 
ruce plné prasklin ještě hloub 
do kapes pomačkaných nohavic, 
ji s přesným zamířením vyplivli 
přes plot za hranice svého pozemku. 
 
A také tety v bílých zástěrách, 
na nichž podélná a příčná přeložení 
prozradí, že právě před chvílí 
byly vzaty čisté z prádelníku, 
a teď jen na skok si v nich vyběhly 
uříznout petržel anebo pór 
do polévky, jež co nevidět 
už bude vonět po celé ulici. 
 
Jakoby chyceny při podezřelém činu, 
odpoví nám jenom na půl úst 
na naše dobré dny či dobrá jitra, 
přes tyčky a oky skrze plot, 
za kterými se na zbytcích růží 
sráží už jen rez z vlhka podzimu. 
 
Vzpomínky se ve mně srážejí 
ve žlutozlatá oka omastku, 
jehož se nesmělo nikdy dávat 
ani příliš málo ani moc 
na talíř svátečního oběda. 
 
To dopoledne se ke mně vrátilo 
a voní teď v mé hlavě polívkou 
plnou knedlíčků z hovězích jater, 
kterou jenom moje maminka umí vařit tak, 
že i po letech je ji cítit až sem, 
na druhý konec světa. 
 
(Červen 1982) 
  



Nech slova promluvit! 
 
Nech slova vyzvánět! 
Jak zvony za nedělních rán, 
kdy Bůh na nás otcovsky 
čekával v kostelích, 
plných vůně z kadidla a květin, 
a všude potom 
bylo spousta lidí, 
kteří přáli jeden druhému 
sváteční a požehnaný den. 
 
Nech slova rozezvučet! 
Jak potom po mši svaté, 
kdy na náměstí 
bylo plno krámů, 
před nimiž prodavači míchali 
svá ochraptělá nabízení 
s úžasem dětských výkřiků 
a hlučným handlováním dospělých. 
 
Nech také slova vystoupat! 
Jak vlajky vzhůru po žerdích, 
a nebude-li pro ně dosti výšky, 
ať si ladnou metaforou přesednou 
třebas na bílé krčky holubů, 
kteří na začouzeném nádraží 
vyletěli právě ven z proutěných košů; 
ať letí s nimi 
vzdušnou, jasnou dálkou 
na všechny strany  
dokořán otevřeného světa. 
 
Nech slova jednoduše promluvit! 
A přitom dbej, aby byla správná: 
barevná, zvučná, plná ohledů, 
jdoucí od srdce k ústům spíš, 
než k ústům pouze z hlavy. 
 
(Červenec 1982) 
  



Ranní mráz 
 
Nezvyklý je mráz 
zde na jihu 
a v tomto období roku … 
 
Dnes ráno, zcela nepřipraven, 
jsem holými dlaněmi 
musel roztápět námrazu 
na zamrzlých oknech auta. 
Když jsem se potom ohlédl, 
viděl jsem svoje stopy 
ležet v stříbrné jinovatce 
napříč přes celou louku. 
 
Chvěl jsem se zimou. 
Ale uvnitř mne 
se smála teplá radost. 
Byla celá duchem daleko pryč, 
doma v Čechách a v dětství. 
 
Toto je tedy vysvětlení, 
proč jsi mi musela 
ohřívat ruce a nohy, 
zatímco moje mysl 
byla plná radosti a tepla. 
 
(Červenec 1982) 



Tráva zas povyrostla … 
 

Tráva zas povyrostla, 
a tak už brzy 
se tady objeví kosící stroj 
a hlukem motoru vyruší 
nedospalé dopoledne 
v domech poloprázdného předměstí. 
Až odjede, 
posekané chomáče sena 
se seschnou v troud, 
který do ztracena 
rozfouká rychle vítr, 
neodplaví-li ho už předtím 
kanálem do moře déšť. 
 
Ne jako u strýčka, 
kde nejenom louka, 
ale i každá stráň a mez 
dávaly užitek. 
Navlhlá tráva či jetel  
chladívaly na voze nás, 
a v klecích a chlévech 
králíky, krávy a koně. 
Večerní jízdy pro krmení 
byly spíše obřad než práce, 
a pevné rozkročení nohou 
zaručovalo  
čerstvě nabroušené kose 
široký a pravidelný oblouk 
při rituálu kosení. 
Násady vidlí a hrábí 
jsi cítil pevně v dlaních: 
jako by hmotnost dřeva 
se vybrala na půl cesty vstříc 
vzdáleným příbuzným. 
Nakládání mezi žebřiny vozu 
ti potom připomnělo, 
že není úniku z přitažlivosti země; 
alespoň ne pro tvoji tělesnost. 
Klekání se ozvalo jen slabě z dálky, 
ale strýček musel mít výborný sluch, 
protože pokaždé přerušil práci 
a modlil se Anděl Páně. 
Tak jak to dělával i jeho tatínek 
a tatínkův tatínek, 
a jak to už dávno dávno 
neděláme my. 



 
Chutnávalo nám tehdy 
daleko líp než dnes,  
neboť jsme mívali v sobě 
vědomí svého přispění 
k produkci mléka a chleba. 
Chlév byl jen přes chodbu 
a stodola za stěnou chléva, 
a vůni dobytka, sena a zrna 
bylo cítit nejenom v celém domě, 
ale i v každém z nás. 
Zdálo se nám tehdy, 
že jsme docela blízko 
přírodě, životu 
a v nich všudypřítomnému Bohu. 
 
(Září 1982) 
  



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) 



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) 



Země, Země … 
 
Země, Země, kdepak máš svou hlavu? 
Shrbená záda tvého svahu 
nás pouze rozhoupou, 
a když po táhlém spádu silnice 
sjedeme tam, kde bys ji měla mít, 
je tam jen zatáčka 
a za ní příkop, křoví, pole. 
 
Takže konečně vím, 
proč na nás nemyslíš: 
ty nemáš prostě čím, 
a lidé, co po tobě chodí, 
znovu a znovu dosvědčují, 
že pocházejí z tebe. 
 
(Listopad 1982) 
  



Město před Vánocemi 
 
Město před Vánocemi 
je jako kalhoty člověka, 
který najednou ztloustl. 
Též praská ve švech, 
když se lidé přespříliš najedli 
zvědavosti a přání, 
a radosti a očekávání, 
a s přeplněnými žaludky fantazie 
si přesto utrhnou to i ono 
z prohnutých regálů a výloh. 
Když potom pozdě večer 
s bolením hlavy usínají, 
řeknou si: božínku, 
vždyť je to, jako když jsi 
chodíval s tatínkem na třešně! 
Už jsi ani nemohl jíst, 
a přesto, automaticky, 
jsi ještě tu a tam 
dal do úst další šťavnatý plod 
a aspoň šťávu jsi z něho vysál … 
 
Teprve po letech se ti objasnilo, 
že to nejdůležitější tehdy 
jste byli vy – tatínek a ty – 
a to, jak jste si dávali 
úsměvy a slovy, 
pomáháním a pozornostmi 
jeden druhého sobě navzájem. 
 
(Prosinec 1982) 
  



Moc 
 
Budou to lidé a tvůj strach 
z nich, 
co tě bude nejvíc ohrožovat. 
Jejich moc, 
která se nahromadila zvráceným úsilím 
a chce víc a víc. 
 
Chce absolutno. 
Jako by špatně okopírovaný Bůh 
chtěl, 
abychom přiznali všechno. 
Abychom rozpustili svou osobnost 
a jako mazlavý klih 
byli kdykoli po ruce 
k vylepování monstrózních plakátů, 
jež nenávistnými výzvami 
neúnavně a nelítostně štvou 
na pár zbývajících odpůrců. 
 
(Leden 1983) 
  



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) 
  



Domov je tam, kde lidé spolu mluví … 
 
Domov je tam, kde lidé spolu mluví 
i později. 
Je snadné být laskavý a usměvavý  
k dětem. 
I malý psíček přece tě rozesměje 
a vyvolá v tobě pocit živočišného tepla. 
Co ale později, když děti povyrostou 
a zpozorují, 
že sousedé se sotva pozdraví 
a podezřele a závistivě 
nepřejí jeden druhému nic dobrého? 
 
Zem, po které chodíš, patří všem. 
Vždyť z historie víš, jak naivní je 
myslet si, že mezníky, 
jimiž jsou označeny hranice států, 
byly vytesány z nějaké absolutní skály. 
Krajina mezi nimi je plná naučených jmen. 
Já vím, maminka a její láska 
tě s nimi první seznámily. 
To je to, co v tobě ještě dnes 
po tolika létech zbývá. 
Mezitím ses ale naučil 
mnoho druhých řečí 
a viděls i jiné země, 
kde lidé začínají stejně 
jakos kdysi začal ty. 
Rozumíš-li jim líp  
než těm doma a žiješ-li 
lidštěji mezi nimi, 
proč bys měl potom rozlišovat 
jejich a svoje? 
 
Země se zmenšuje každým dnem. 
Těžší a těžší je udržet ji déle 
rozparcelovanou mezi různé národy. 
Tvůj domov je ona celá, 
nerozdělená, 
a každý jazyk je pouze dialekt 
jednoho lidského dorozumění! – 
 
(Březen 1983)  
  



Napsali mi … 
 
Napsali mi, že vydechla naposled. 
Jako by jí zbyl nakonec jen vzdech 
ze všeho, co kdysi tady měla. 
 
Napsali mi, že usnula na věky. 
Jako by to byl jen pouhý sen, 
z něhož se k ránu věčna probudí. 
 
Napsali mi, že nenávratně odešla. 
Jako by to byla pouze další z jejích cest 
ke staré příbuzné či nové známé. 
 
Napsali mi, že si ji vzal Bůh navždy k sobě. 
Ten, kterému tak dlouho věrně sloužila. 
Všechno, co mám, bych dal za to, 
aby Ho tam, kde teď je, našla, 
když pro mě se brána jeho ráje  
zdá navždy pevně zavřená. 
 
(Duben 1983) 
  



Odcházení 
 
Odcházeli jeden za druhým. 
Po stejné cestě, 
po níž otcové jejich 
je o krátkou chvíli jen 
předešli. 
A ženy jejich, 
ty vybrané 
z ovoce vezdejšího světa 
pro radost, rozkoš, pro potěchu, 
i jako břímě někdy, 
jen o pár kroků 
vepředu nebo vzadu, 
i ony odešly ke svým. 
K prarodičům a rodičům, 
i k dětem svojim, 
co dostaly míň odměřeno 
ze života. 
Za batolátky, 
která nevěděla ani, 
že vůbec byla. 
Za školáčky, 
jejichž nechápavým očím 
alespoň přislíbily ráj 
soucitným úsměvem, 
když už neměly moc 
udržet je při životě. 
 
Jeden za druhým odcházeli, 
moje tety a moji strýcové. 
Bez dvou 
třicet živých jsem jich měl, 
počítám-li matku a otce s nimi. 
Ó kolik návštěv 
v jedné sféře roku! 
A kolik prázdnin, 
nedělí a sobot 
v chalupách a domech, 
z nichž každý voněl jinak! 
A jídlo a hry a práce, 
a tak řídké odpočívání; 
a cesty do kostelů, 
na ranní nebo velkou, 
po cestách z prachu či bláta, 
vydlážděných pak později 
vlastní rukou, 
a vlastní rukou též 
prohazovaných se sousedy v zimě. 
Chození přes les a mezi polem, 
pěšinou napříč přes luka 



až na hráz rybníka, vybudovaného 
už dávno odešlými předky. 
Též na náves před hospodu, 
která mlčívala celý den, 
aby pak přes půlnoc 
doháněla zisk 
a rozveselovala únavu 
sobotním pitím a tancem. 
 
Až na pár 
všichni v jednom kraji. 
A bez výjimky 
všichni doma v Čechách. 
Vždy stejnou řečí 
upostřed stejného obzoru 
na kousku zeměkoule, 
z něhož zčista jasna vzešli, 
a na němž nyní zůstanou 
pod dalším, pro ně stejně už 
nesrozumitelným světem 
navždycky doma. 
 
(Červen 1983) 
  



Iluze času 
 
Jsou víc a víc v mé hlavě jen: 
předměty, místa, lidé, události, 
se kterými jsem kdysi stále byl; 
to jejich odštěpky a střípky zašlých věcí 
se ve mně skládají  
do mozaiky domova a mládí. 
 
I přes můj odchod se přidávají další: 
stromy od vody i stromy z lesa, 
jež nepovyrostly ani o píď; 
i všichni staří známí sousedé, 
obracející za mnou vždy stejnou tvář, 
tak jako kdysi, jak kdysi dávno kdysi; 
též moji věrní kamarádi z ulice, 
jak se o překot hrnou se mnou k řece 
a jejím brodem až na druhý břeh, 
kde tenkrát začínala cizina. 
(Mluvilo se tam jinak a bývalo tam 
vždy o něco čistěji a přísněji.) 
 
Netušil jsem, jaký kouzelník je čas: 
že dokáže navršit dny jako hráze, 
aby stojatou vodou vzpomínání 
za nimi zaplavil naše mládí doma. 
To proto se nám tak snadno odcházelo! 
Vždyť postačilo jen zadržet dech 
a už se dalo klesat domů nazpátek. 
Kdykoli se doplulo kamkoli, 
i tam, kde jsem nikdy předtím nebyl. 
(Jako například ke zbytkům mrtvých předků. 
Ze zkamenělin, které jsem našel po nich v sobě, 
se snažím vyčíst, zda žili marně nebo plně.) 
 
Ale míň a míň se dám teď klamat. 
Nevěřím už, že by někde jinde 
nežli v mé hlavě mohla být 
vzdálená místa, události, lidé … 
 
A připadá mi, že odcházím s nimi. 
Jsem vlastně? A byli někdy oni? 
A dá se vůbec někde někdy být?! 
 
(Září 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) 
  



Rozmluva s domovem 
 
Zadostiučinění ti nestačí? 
Vzpomínkami a sny a nejvíc 
řečí, kterou se vyjadřujeme 
nejlíp a nejpřesněji? 
Též neustálým přirovnáváním, 
že tento kout či tamhleta stráň, 
anebo příchuť a podoba jistého jídla 
jsou téměř stejné, 
jako bývaly ty tvoje doma? 
 
Co bys chtěl víc? Víš přece dobře, 
že už nemáš v sobě místo pro nás! 
Že ses k nepoznání změnil i ty. 
Že tvoji lidé jsou nám cizí, 
změněni víc než naše první lásky. 
(Což nevyhnul by ses ty též 
té, kterous miloval nade všecko, 
když by ses dozvěděl, 
že žije ve stejném městě?) 
 
Tak je to s tebou i pro nás. 
Dals nám život a řeč, 
a to je víc než dost pro to, 
abychom mohli až do konce 
daleko od tebe plně žít. 
 
(Listopad 1983) 
  



Praha 
 
Město! – ztratilo jsi  
nás. Jsi mrtvé – tak, 
jak jsi vždycky bylo: 
vystavěné staletími 
z kamene, kovu, skla, 
jsi o nás stejně 
nikdy nevědělo. 
 
My ale – my víme, 
že jsme tě neztratili. 
Jak bychom mohli se 
kdy zbavit pichlavých věží 
tvých paláců a kostelů; 
a hedvábných sadů pod hradem 
v květnu, rozkvetlém do běla; 
či stuhy lesklé řeky, 
která zaplétá se 
v mosty pod stráněmi 
Petřína a pod Hradčany. 
 
Nejpevněji však 
jsi zapleteno v nás! 
Protože namísto do mostů 
jsi nadosmrti zapleteno 
do každého srdce. 
 
Ty naše město! 
 
(Červen 1984 
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