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Na vysvětlenou 
 
Už nežije. Už neprosvětluje zamračené dny svými rozzářenými úsměvy. Ani už neutišuje 
svým klidným zjevem hluk a chaos zmateného světa, aby nás pak laskavými slovy 
povzbuzovala k životu, k žití, k přežití. 
 
Je už tedy jen představou v mém občasném vzpomínání, ale i v ní je stále ještě plná síly, 
aby dokázala proměňovat mnohé všední dny v mimořádné svátky. 
 
Už nežije; jen útlá knížka po ní zbyla, dlouho skrývaná, utajovaná. Teprve při mé 
poslední návštěvě ji vyjmula ze zásuvky svého pracovního stolu. Později, při jejím 
pročítání, se mi konečně objasnilo, co doposud zůstávalo pro mě záhadou: jak dokázala 
mít radost ze života, když denně ve svém zaměstnání viděla okolo sebe jen utrpení a 
umírání? Pracovala jako zdravotní sestra na oddělení intenzivní péče v nemocnici, a její 
psaní bylo pro ni zřejmě mostem, po kterém denně odcházela od života k smrti a denně 
se pak navracela od smrti k životu. 
 
Mám od ní ještě jednu památku: pohlednici z Kjóta. Byla tam jen na krátké dovolené, ale 
z jejích zápisků je zřejmé, že se tam setkala s něčím, co v ní nalezlo souznění s tím, čemu 
ona říkávala „tajemnost“. 
 
Její rodný jazyk byl odlišný od mé mateřštiny. Dokáže moje přebásnění dostatečně sdělit 
to, co vyjádřila ona, když mně knížku dávala? Zašeptala tehdy: „Darin ist meine Seele. 
Bewahre sie, damit sie noch ein bisschen laenger lebt und liebt“. ( „Je v ní moje duše. 
Opatruj ji, aby žila a milovala ještě trochu déle.“) 
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Jak žít dál?…   

 
Než abych takto… Anebo jinak… 
Vždy pouze někam… Tam, či tam… 
Když nevím ani kdo – zda já… 
 
Až doposavad sotva kdy vážně. 
Jen možná, snad, jen jakoby. 
Jak řekla jsem už: někam – tam; 
a nejenom to, víc ještě: odkud? 
 
Vždy na chvíli jen, vždy mezitím 
co nebylo a nebude. A tedy – 
tak neskutečně skutečná, 
tak opravdově zdánlivá, 
víc jako vítr nežli strom, 
spíš jako vůně nežli květ, 
a v neustálém ztrácení 
hodin a dnů a let…  
 
Vždyť sama sobě si připadám 
jak pouhopouhá představa: 
ze sebe sebou vytvořená 
a tak prostoupená tajemstvím, 
že nezakrytá a beze dna, 
a otevřená do všech stran 
mnohem víc nejsem, nežli jsem. 
 
Vidím vůbec, když dívám se? 
Slyším vůbec, když naslouchám? 
Pociťuji, když dotýkám se? – 
Vždyť skutečnost se často zdá  
jen jako odlesk na hladině vzpomínání… 
 
A víc a víc sama, víc sirotek. 
Kam jezdila jsem za svým mládím, 
teď nanejvýš jen na hřbitov 
k mamince, bratrovi, přátelům… 
 
A brzy už také ve mně, se mnou 
odejde, zmizí celý svět. 
A tak naprosto, tak dokonale, 
jako by nikdy nebýval. 
 
Co zbývá mi teď?… Jak žít dál?… 
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Mé tělo 
 
Všechno na tomto světě mě udivuje, 
ale toto mé tělo snad nejvíc, nejvíc! 
Jak to, že je vůbec vyplněné mnou? 
Ke každému jeho kousku jsem připevněna, 
takže k nerozeznání je dotek jeho a dotek můj.          
 
A jak to, že vůbec vidím? Když světlo 
vchází do mne jen nepatrným otvorem 
v kuličkách očí? A jak to, že slyším,  
když vstup zvuku do mne je zakryt ještě víc? 
 
A to už nemluvím o těch dalších smyslech.  
Jak přepečlivě se o mne stará. Jak mě opatruje 
a chrání všude tam, kde je třeba rychle jednat. 
Kdepak já! Než já bych si to rozmyslela, 
mnohokrát už bych tu dávno nebyla. 
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Když samota neví kudy kam 
 
Ó lidé, většinou pospolu:      
obrazy, hlasy, čtením. 
Málokdy tedy každý sám,           
když postačí jen  
otočit, stisknout, zapnout 
a už je celý dům 
jakoby zabydlen lidmi. 
 
Samota potom neví kudy kam – 
zda oddělit se ještě víc 
a zahloubat se ještě hloub 
v neuspokojenou hloubku sebe, 
anebo se též nechat rozmíchat 
v obrazech, pohybech, slovech 
jakoby bezstarostných lidí. 
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Na nezachycení              
 
Nic víc než vzpomínky jsou to 
a tedy vlastně nic. Snad ještě 
pár nesouvislých vět, jež bláhově      
pokouší se sdílet.        
 
Na nezachycení je všechno, 
co kolem nás i v nás 
se neustále děje. 
 
Na nezachycení! 
Jen pouhá ozvěna je vše… 
 
Jen pouhá ozvěna… 
Čeho však? Čeho? … 
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S přibývajícím věkem 
 
S přibývajícím věkem, každodenně,  
v sobě potěžkávám víc a víc představ       
všelijakých poztrácených věcí v rukou 
a polozapomenutých událostí v hlavě. 
 
A víc a víc to přestává být skutečné, 
když tak těžko teď rozlišuji to, co bylo, 
od toho, co se mi možná jenom zdálo. 
 
Vždyť i svůj obličej už sotva poznávám.  
Připadá mi, jako by se byl pojednou zalíbil  
někomu přestárlému, a ten se pak rozhodl,        
že se v něm usadí natrvalo.                             
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Zapomenuté okamžiky 
 
Taková spousta všeho se do mě hrne. 
Všemi smysly a ze všech stran,  
a bratří se to a sváří s tou druhou spoustou 
zapamatovaného a zapomenutého ve mně. 
 
A tak stále víc a víc je ve mně toho, 
na co se už nikdy nebude dát vzpomenout. 
A přesto, i když to už dávno vlastně není, 
zůstává to stále – někde – moje … 
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Noc 
 
Noc šumí téměř neslyšně 
nepřítomností člověka. A přece, 
co by si počala sama bez něho?               
Byla by vůbec něčím sama v sobě? 
Jak by se našla? A v čem? A kde?             
 
Anebo je snad ona jeho druhou stranou? 
Nevědomá v něm vědomém, 
a vědomá pak, když on, nevědomý, 
se ve svých snech prochází po krajinách, 
ve kterých ona, náhle oživená, plně žije? 
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K neunesení                              
 
Nic nemá trvání. Není tedy divu, 
že k uzoufání je pocit marnosti 
z dennodenního pokračování 
ve všem tom, co zvyk, návyk, naučení 
mi řeklo, že takto se má žít život. 
 
Jak z uhánějícího vlaku, bez zastavení; 
protože po zastavení by se ode mne mohlo chtít      
podržení v rukou a potěžkání,                                        
a každý předmět přece, včetně mne, 
se mi stal k neunesení těžkým. K neunesení!       
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Opravdu 
 
Opravdu, k neunesení je těžké žít,         
když přiznání těch, co toho vědí  
tisíckráte víc, nežli toho vím já, 
že neví vlastně nic, to pro mne  
ještě víc než tisícinásobně ztěžuje. 
 
Jaký div pak, že někdo                    
už dále neunese čekání                                         
na rozluštění oné tzv. tajemnosti 
a uzoufán tolikerou marností 
rozhodne se pro ukončení. 
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Stále jako živá 
 
Navštívila jsem dům i zahradu, 
kde ona – před rokem ještě – žila. 
A nenašla jsem tam z ní nic 
než pár vybledlých obrazů ve své hlavě 
a pár vzpomínek z vypravování sousedů. 
 
Jako by nikdy nebyla. Dům přestavěn, 
zahrada přesázena, a tak už jen 
v mé hlavě a v hlavách několika sousedů 
se ještě občas – ona – objeví, 
jak se obvykle říká: jako živá.    
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Dva konce světa                                             
 
Bleděmodrá je barva udivení, 
sytě modrá pak je barva údivu, 
podobně jako vidění  
rozhrne nejprve vzduch, 
dřív než se zastaví  
na azurové hloubce nebe. 
 
Ale i toto je pouhopouhé zdání, 
opona jen, zastírající černotu vesmíru, 
a my? – dalekohledem udivení,  
mikroskopem údivu  
se bláhově snažíme dohlédnout 
na oba konce světa. 
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Kočka 
 
Ještě před krátkou chvílí si vyžadovala 
tolik pozornosti – a teď spí! 
Uvelebena sama v sobě 
si spokojeně spřádá sny, 
v nichž se i já (jak si aspoň myslím) 
občas objevím, když přece 
i letmé pohlazení v ní vyvolávalo 
tolik rozkoše, že znovu a znovu 
se natahovala za mou rukou 
a spíš ona sama nežli já  
ji pokládala všude tam, 
kde ji to nejvíce uspokojovalo. 
 
Teď spí. A můj klín je pro ni 
tím nejpohodlnějším místem v pokoji. 
Ale jen na chvíli: až proležím se  
a počnu ji nepříjemně tlačit, 
odejde se uložit někam jinam.                              
Bez ohlédnutí, jako bych pro ni                 
nebyla nikdy existovala. 
 
Ale i to jenom na chvíli… 
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Co mám dělat          
 
Vnímám – a přesto si připadám slepá. 
Přemýšlím – a přesto se cítím prázdná. 
Jako bych sama sobě překážela, 
svým vlastním stínem zacláněla 
onu slunnou podstatu sebe, která, 
otevřená do všech stran, si tu zpívá 
do sebe dovnitř a ze sebe ven o tom, 
jak je sama se sebou natolik spokojená, 
že ani ze mne, ani o mně nevnímá nic. 
 
Co mám potom dělat já? Já nedůležitá, 
odevždy-dovždy zapomenutá. 
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Na oddělení intenzivní péče 
 
To, co každodenně prožívám, mě naučilo 
přesně rozlišovat skutečné od zdánlivého. 
Nespočítala bych, kolikrát už jsem stála tváří v tvář 
naprosté nicotnosti lidské podstaty. 
Jako po nečekaně odhaleném tajemství 
si pokaždé opakuji: „Je to všechno míň než stín …“ 
 
To až později, doma, se to občas vše zosobní 
do nepopsatelné hrůzy, že se náhle odlomím                                 
od svého křečovitého zachycení na skále světa-života.          
Potom už jenom nezadržitelný pád                                  
do nevědomého spánku mi dá zapomenout                    
na to, že i já jednou umřu. 
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Čistě ze zvyku 
 
Kde jsi má hloubko, hloubi, hlubokosti? 
Kdo zasypal tě, zavál, vymazal 
a nezanechal ani náznak prohloubení 
na této mé ploché dvojrozměrnosti?                      
 
Jsem vybetonovaná povrchnost, 
ze které nemůže vyrůst nikdy nic.  
Nanejvýš se dá na mně nakreslit 
obrys člověka, zvířete, stromu. 
 
Jak mohu, takováto, v něco uvěřit? 
Doufat v něco, něco vyhlížet, o něčem snít? 
Jsem natolik zploštělá, že si připadám       
mnohem míň než jakákoli neživá věc.              
 
I já jsem bez srdce a bez duše, 
bez myšlenky i bez naděje; 
pouhé něco, co tu zůstává 
čistě ze zvyku, ze setrvačnosti. 
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Navenek úsměv, uvnitř pláč 
 
Mýlí se ti druzí, anebo  
já sama sebe neznám? 
Když mě vidí, šeptají si: 
„Pohleďte, jak je šťastná; 
ať doma, na ulici nebo v práci, 
všude se usmívá a pozpěvuje si,              
jako by starosti neměly u ní místa. “ 
 
Neuvěřili by, kdybych jim řekla: 
„Ale vždyť já za to vůbec nemohu! 
Tu usměvavost, tu veselost  
jako by mi někdo někdy dávno dal, 
jak říkává se – darem do vínku. 
Jen proto se  dokážu navenek usmívat, 
i když uvnitř jsem plná pláče.“               
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Ti hluční a ti zvukoprázdní 
 
Už nedivím se,  že jsou tak hluční, 
někdy až zběsile, až nevázaně, 
když mé zvukoprázdné mlčení 
se s nimi v podstatě ztotožňuje. 
 
Vždyť ani sebeusilovnějším přemýšlením 
si svůj život neulehčím. Naopak, 
ještě více mu pokaždé přitížím 
olovem nezodpověditelných otázek. 
 
Takže mnohý den se ve mně ohlásí 
stejnou kocovinou, ať už předcházející noc 
byla až zběsile, až nevázaně ohlušena, 
anebo do zvukoprázdna utišena mlčením. 
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Nenaplněná, nevyplněná 
 
Nenaplněně, nevyplněně 
padají do mne dny; 
jako kameny do studny, 
která bez vody stejně jen 
spíše strašila, než aby vábila 
svou nedohlednou hloubkou. 
 
Skoro až po okraj sebe  
jsem už naplněná, vyplněná                      
tolikerým uběhlým, všedním.               
Proč se ale při tom všem  
cítím tak nenaplněná, nevyplněná, 
do všech hloubek sebe prázdná? 
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Sen 
 
Nic, žádné slovo, žádný tón se neozve 
do probuzení uprostřed noci. Pouze 
právě ukončený sen ve mně doznívá. 
 
Sen jenom, nic víc než pouhý sen to byl, 
o krajině, podobné jedné z těch, ve kterých 
jsem se s ním kdysi (tak dávno už!) procházela. 
 
Často se teď ke mně navrací – on, který přece 
už tak dávno navždy odešel. V mých snech však 
zůstává beze změny: milující a mnou milovaný. 
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Vše uplývá 
 
Vše uplývá. Takže prožité 
je vlastně na závadu,  
když paměť potom zbytečně 
jitří mysl vzpomínáním                         
a představivost jen obelhává 
navracením se zpátky tam, 
kde bývala (byla kdy vůbec?) skutečnost. 
 
Nic nemá stání! Opravdu. 
Vždyť zkus podržet v mysli 
určitý okamžik. Jeden každý  
sotva jen vstoupí, už je rozdroben 
a ta trocha z něho, co se složí nazpátek, 
ti pak spíše stínohrou než obrazem 
občas připomene uběhlou skutečnost. 
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Jsem k neutěšení                                           
 
V posledních dnech jsem plná pláče, 
tak neustále na krajíčku slz, 
že už jen pouhým pomyšlením 
na jakékoli ukončení, na jakoukoli ztracenost 
se ihned rozpláču a pak brečím a brečím. 
 
K neutišení, k neutěšení jsem.                       
Jak utopená sebou sama v sobě  
si připadám. Dlouho nepohnutě ležím 
pod hladinou smutku doufajíc, že zvolna       
budu odplavena někam, kde svítí slunce.          
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Ó ty nepozorná, nepřipravená! 
 
Ó ty nepozorná, nepřipravená! 
Jak překvapivě často ti proklouzne 
mezi prsty tvého vnímání něco, 
co se později náhle a nečekaně                   
něčím připomene, a ty? – Nevíš! 
 
Prostě nevíš, neznáš, nepamatuješ se, 
a jako slepec pak tápeš po obrysech 
a bloudíš po náznacích něčeho, 
co znáš, co musíš přece znát, 
když je to někde v tobě, a tedy tvé. 
 
Taková spousta je toho a ty? 
Marně hledáš v hromadách zapomenutého 
a divíš se přitom, proč vlastně není možné  
doopravdy a beze stopy na to zapomenout, 
tj. vymazat, víc nemít, vůbec nic nevědět. 
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Strach                                                           
 
Ze všech stran mě podemílá strach. 
A právě teď, když už jsem se cítila 
tak vyvážená, se vším naprosto smířená. 
 
Nepozorovaně se usadil v mém podzemí 
a začal na mně soustředěně pracovat. 
Ve dne v noci ho teď slyším, 
jak odhlodává, odsekává z mé podstaty. 
 
Já-vnější se zdám všem ve všem neměnná. 
Já-vnitřní se však vytrácím víc a víc do ztracena, 
takže už brzy ze mne nezbude vůbec nic. 
 
Ó ano, budu pokračovat, naučená, žít. 
Budu vždycky vědět, co mám říci 
a na co a jak se ptát. Prostě, budu i nadále 
hrát si s druhými na život, a to tak dokonale, 
že nikdo nepozná, že už tady dávno nejsem. 
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Jsem vztahovačná 
 
Cokoli vidím, vztáhnu hned na sebe. 
Jako by celý svět okolo mě 
byl stvořen pouze pro mne. 
Zářím jeho sluncem, pláču jeho deštěm, 
pod sněhem starostí ležím bez hnutí 
a čekám, jako on, trpělivě na jaro, 
abych se pak ve své zahradě i v sobě 
rozzářila všemi možnými barvami. 
 
Nejmilejší je mi letní zahrada v dešti, 
kdy každý keř ví, že nic věčně netrvá               
a že po každé přeháňce musí vyjít slunce. 
Zato nikdy nekončící mrholení na podzim 
se občas nedá už dále snést. Jako by všechno 
beznadějně končilo a vzdálené jaro,                
rozkvetlé do všech barev duhy, 
bylo jen pouhý sen, který se nikdy nesplní. 
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Blíž anebo dál 
 
Byli mu blíž anebo dál, 
když se probouzeli do prodloužené tmy 
zimních nocí a beze světla a bez tepla 
čekávali, až se rozední? 
 
Byli mu blíž anebo dál, 
když ani světlo by jim bylo nepomohlo, 
protože neuměli ani číst, ani psát, 
a probouzet druhé řečí? Ne, to nechtěli. 
 
Byli mu blíž anebo dál, 
když, mnohem mladší nežli jsem teď já, 
se dotýkáním, hlazením, spojováním 
rozplameňovali do rozkošného zapomenutí? 
 
Byli mu blíž anebo dál, 
když ve stáří pak, na proleženém loži,              
sami se svými neduhy, svým chátráním, 
civěli do tmy a odhadovali svůj čas? 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
 
A jsem mu já blíž anebo dál, teď, 
když tu mám všude světla kolik chci, 
a čtením nebo psaním si mohu kdykoli 
uprostřed noci přivolávat den? 
 
Jsem mu tedy blíž, anebo jsem od něho dál? – 
Nevím… 
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Kjóto                                                      
 
Aniž by se zastavil 
v rovnoměrném uhrabávání 
navrstveného písku, 
a tedy, jako by vlastně 
ani nemluvil ke mně, 
takto hovořil:                                       
 
„Je třeba naučit se správně dívat. 
Nedovolit zraku, aby se odrážel 
a přinášel tak do tebe cokoli, 
co by tě rozechvělo. Dovol mu, 
aby s porozuměním spočinul            
a chvíli trpělivě zůstal.“ 



 29 

Rourka bambusu 
 
Rourka bambusu tu zvolna, rytmicky 
odklepává čas. Vyvážená, je zavěšena 
přesně uprostřed mezi tím, 
co se vyprazdňuje a co se naplňuje.                     
 
Jak překvapivě snadno tedy 
se dá nepřerušeným proudem vody 
a vyváženou rourkou bambusu 
proměňovat trvání v zanikání. 
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Kámen 
 
Nejsem nic víc 
než vyhlazený kámen. 
To jen má zaoblenost 
v tobě vyvolává něhu. 
Jen proto, aniž by ses dotýkala, 
hladíš, aniž bys potěžkala, 
ucítíš mou tíhu, neboť já 
představuji v tobě mnohem víc, 
než by mohla obsahovat skutečnost 
vyhlazeného neživého kamene. 
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Váza 
 
Prázdná čtverhranná váza – 
na stole, na kterém ještě před chvílí 
nebylo nic, a chvíli před tím 
tam nebylo ani mne, a tedy 
ani tohoto vnímání času, 
který ve mně pomíjí,  
ani tohoto prostoru, 
ve kterém ona trvá, trvá… 
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Hodiny 
 
Svým tikáním odkrajují pro mě 
z toho, co bude, do toho, co bylo. 
Ostrým nožem času ve mně odsekávají 
z vytouženého do zapomenutého, 
z vysněného do zklamaného, 
z rozkvetlého do zvětralého. 
 
Bez oddechu, bez zastavení  
přepodstatňují budoucnost v minulost. 
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List na vodě 
 
List na vodě. 
Spadlý list. 
List, který zvolna 
odplouvá pryč. 
 
Všude je klid. 
Jen ve mně ještě 
doznívá vzrušení 
z pohybu vody. 
 
Obraz se vrací. 
To neklidná mysl 
vztahuje na sebe 
pohyb listu a vody. 
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Zrození motýla 
 
Ó, z jaké hloubky sama sebe 
se navrací! V probuzení, které stále  
tam napůl zpátky ještě, uvnitř sebe sní 
a oddaluje, oddaluje skutečnost… 
 
Už suší křídla, už pozvedává 
vylupující se tíži těla, a přesto 
nechce se mu oči otevřít 
a pohlédnout do neznámé skutečnosti. 
 
Vypadá jak uschlý spadlý list, 
když znehybnělý až k odfouknutí 
se usilovně snaží udržet se 
v onom blahu nevědomé skutečnosti. 
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Vzpomínka na jednu přítelkyni 
 
Vždy se mi zdálo, že je zahleděna  
jen sebou v sebe, když pro sebe jen 
si celý den radostně pozpěvovala.       
Teprve když tu víc už nebyla,               
mi došlo, že to bylo tím, že ona 
prostě nepotřebovala svět k tomu, 
aby si sama sebe uvědomovala. 
 
Představuji si ji, jak sama k sobě mluví: 
„Čím míň se o mně ví, tím více 
sama sebou v sobě pro sebe jsem. 
Proto, až umřu, nezpůsobím nikomu 
nijaký zármutek a nikdo též 
na mne nikdy nezapomene.“ 
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Svítá 
 
Svítá. Ptáci se probouzejí. 
Nesmělým zapísknutím tu a tam, 
teď už docela bez hnízda, 
neboť je pozdní jaro a mláďata 
jsou tedy všude vyvedena. 
 
Svítá. Probouzejí se lidé. 
Tu a tam dětským pláčem, 
a tedy domovem ještě, 
mlčením pak všude tam, 
kde už jen dožívá život. 
 
Ale i tam i tady – svítá… 
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Můj útulek, můj kout 
 
Zde je můj útulek, mé spočinutí, můj kout, 
neboť zde není nic, čím bych já sama 
nebyla ozdobila prázdné stěny, 
zaoblila ostré hrany tohoto pokoje. 
 
Kam se jen podívám, nalézám sebe: 
obrázek, vázu, stužku, cetku, 
figurku jakousi, dávno už od kohosi, 
a plno květin, které se domáhají  
mé neustálé pozornosti. 
 
Zde nenarážím, jen měkce spočívám, 
podepíraná něžně ze všech stran vším tím, 
co mám tak ráda. Občas se mi pak zazdá, 
že se tu se vším okolo vznáším, vznáším. 
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Rozdvojený svět 
 
Jako bych žila vše nadvakrát. 
Jednou tím, co musím,  
podruhé tím, co mohu. 
Jako by všechno ve mně  
se projevovalo dvojstranně: 
věci, předměty, lidé – 
a s tím vším i já. 
 
Ne, nejsem chvíli tak a chvíli onak. 
Nejpodivnější na tom je, že žiji 
na obou stranách sebe současně; 
že i v tom nejvšednějším shonu 
je ta druhá (skrytá) strana mne 
soustředěně zahleděna jinam. 
 
Když mluvím, povídám – mlčím. 
Když běhám, sháním – mám. 
Když rozčiluji se – jsem plná klidu, 
a pod občasným pláčem – plná úsměvů. 
 
Taková jsem tedy já – rozdvojená 
a přitom stále v jedno spojená. 
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Po dešti 
 
Žiji, jak se říká, s počasím. 
Teď právě vyšlo slunce 
po mnoha deštivých dnech,  
a tak spoluprožívám  
třpytivou radost  
trávy a stromů, 
plotů i domů. 
 
Celý svět září a s ním 
zářím i já – sice ještě 
trochu posmutnělá 
z pomyšlení, jak všechno pomíjí, 
ale s poslední kapkou deště 
se nakonec rychle odpaří 
i ta poslední moje slza. 
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Topol 
 
Je jako já. Též nejraději 
vnímá svět z výšky, 
kde i ten nejjemnější vánek  
ho dokáže nadlouho rozechvět. 
 
Ó, jak se chvěje, jak chvěje se! 
Jako by byl obsypán 
hejnem zelenkavých motýlů; 
to asi, aby mohl nalhávat sobě i mně, 
že to nemůže být on, co se tak chvěje, 
když jeho kmen je tak mohutný        
a tak hluboko zakořeněný v půdě. 
 
Ó, jak se mýlí, jak mýlí se! 
Stejně, jako se mýlím já. 
Vždyť každý přece ví, jak do mělka 
jsou zakotveny všechny topoly. 
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Nevím 
 
Neděle. Proděravělý přístřešek bez lidí, 
pod kvetoucí lípou, která mě zalila 
nejenom vůní…  
 
Jako by prostor dostal tvář. Jako by ožil 
a zčistajasna, na mé druhé (vnější) straně, 
si mě byl oblíbil… 
 
Anebo snad, opět,   
jen můj obraz ve mně to byl? 
Nevím. 
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Údiv 
 
Vzpomínám si, že ač jsem se snažila,  
jak jsem mohla, nijak se mi nedařilo 
pochopit podstatu zrození člověka. 
 
A čím víc o tom i nadále hloubám,  
tím více se ve mně rozšiřuje údiv 
nad všudypřítomnou tajemností 
nejenom života, ale i veškerého bytí. 
 
Říkám si: „Tam, kde nebylo nic, 
je člověk. A též všude, kde nebylo nic,     
je svět. Vznik, změna, zánik, 
od nepaměti do nepaměti opakovaný 
zázrak tvoření, bytí a ničení.“ 
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Je bezvětrno 
 
Je bezvětrno. Že se větve 
trochu hýbají, nemůže tedy  
vycházet z nepřítomného větru. 
Modrobíle prosvítá obloha  
mezerami mezi domy a stromy. 
 
Je pozdní ráno,  
obvyklý ranní shon se uklidnil 
a ticho se právě vrátilo od snídaně 
do tohoto krátkého mezidobí 
života jen tak, pro nic za nic. 
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Na sklonku noci 
 
Kohouti ještě nezačali vyzpěvovat. 
Tak krátce po půlnoci málokdo zazpívá. 
Snad jen pár těch, kdo nemají kam jít, 
a tak tu teď hulákají pánubohu pod okny. 
 
Ale i oni se nakonec poztrácejí 
do únavy a do spánku, takže nakonec 
tu budu zas jen já bdít a bůhvíproč si zapisovat, 
jak se na sklonku noci, světa, života cítím. 
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Odosobněný život 
 
Nic už nepomáhá. Ani smích, ani pláč, 
když pod nimi nezastavitelně 
ubíhá můj odosobněný život.                                                                                 
 
Jako by ani nebyl můj. Jako by 
jeho váha, jeho tíha už od narození 
byla zlehčována ubíhajícím časem.        
 
Jako by mi vlastně nikdy nepatřil. 
Skutečně! Jako by pouze pokračoval v tom, 
co dělával, nežli jsem tu vůbec byla. 
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Kos 

 
Kos zpívá. Ještě se nerozednilo 
a on už ohlašuje nový den! 
Zřejmě též nedokáže nesdílet 
svou radost i svou starost 
s druhými, a to nejenom svého druhu.           
I on dokazuje celému světu, 
že být sám (opravdu sám, ne v představě!) 
by znamenalo přestat žít. 
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Prostupný svět 
 
Nedám se už víc mýlit tím, 
co na mě ze všech stran naléhá, 
abych potěžkala, ochutnala, obdivovala     
onu nesčíslnou mnohotvárnost všeho.            
 
Je už přece nejvyšší čas, 
abych se začala odpoutávat; 
pozvolna, něžně, až láskyplně  
se oddělovat ode všeho ostatního.         
 
Jen tak se smutek a radost může slít 
v průzračně prostupný svět, ve kterém 
se nedá rozeznat, kdo prochází kým – 
zda on mnou anebo já jím … 



 48 

Můj čas 
 
Nikdy jsem ho nezahlédla odcházet. 
Ani v sobě, ani okolo sebe, nikde! 
Jak mohl by též, že? On – 
tak nepřerušitelný, všudypřítomný, 
ve mně, okolo mě, všude. 
 
Dlouho jsem o něm nevěděla. 
Po kouskách se do mne naskládal. 
Tu kouskem hladu, tam kouskem mokra     
a postupně víc a víc čekáním na úsměv, 
dotek, pohlazení, přitisknutí. 
 
Teď je ho tu všude kolem plno; 
ve mně, okolo mě, všude. 
I když ho nevidím, vím o něm, 
nepřerušeném, všudypřítomném. 
Zdalipak ale on ví o mně?…                     
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Jako by stárnul se mnou 

 
Jako by se mnou stárnul celý svět. 
On též je k neunesení přeplněný            
tolikerým přislíbeným a tolikerým odešlým       
a tolikerým vysněným a pak nevyplněným, 
že pohlédnu-li kdykoli kamkoli, 
ať už do sebe dovnitř, či ze sebe ven, 
nerozlišuji víc to jeho od toho svého. 
 
Je to snad proto, že vlastně odjakživa   
jsme oba jedno a to samé, a svými stíny              
jeden druhému vždy jen zacláníme            
svou společnou prapůvodní podstatu?…     
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Dbám, nedbám… 
 
Kolikrát už jsem se sama sebe ptala, 
zda má vůbec smysl o něco dbát.                     
A dodnes jsem nenašla žádnou odpověď. 
A tak tedy – chvíli dbám a chvíli nedbám, 
tak jak to ke mně přináší čas. 
 
Říkám si : „Opravdu je mi nejlíp, 
když jsem ode všech lidí pryč. 
Potom nemusím nijak předstírat, 
že dbám, ani zapomínat, 
že vlastně vůbec nedbám.“ 
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Dům na spadnutí 
 
Napadlo mě, že opravdu 
jako dům na spadnutí je celý svět.  
Též na všech stranách podpíraný         
doufáním v něco, co nikdy nepřijde, 
a přijde-li to, bude to sotva 
podobné tomu, v co jsme doufali. 
 
Jako dům na spadnutí, ve kterém 
vlastně vůbec nikdo nebydlí. 
Vždyť sotva tam někdo přijde,  
hned už zas musí jít. Není pak divu, 
že nestará se, nedbá a nevidí,           
kolik je toho třeba všude opravit. 
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Jsem plná soucítění 
 
Jsem plná soucítění se vším okolo sebe: 
živým i neživým, obrovským či titěrným, 
protože všechno bez rozdílu 
dříve či později pomine, pomine… 
 
Všeho, co už není, lituji.                
A to, co je? 
O tom věřím míň a míň, 
že vůbec existuje.                     
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Jsem klidná… 
 
Jsem klidná, uklidněná. 
Zklidněná věkem snad? 
Vždyť ještě nedávno… 
 
Nebo snad poznala jsem už 
všechno, co mě kdy mohlo            
zneklidnit, vystrašit, zmást? 
 
Pozoruji pouze. Neporovnávám, 
neměřím. Nechávám svět                 
dopadat – na sebe, do sebe – 
a neodrážím ho zpět. 
 
On pak, po chvíli, začne ve mně 
hrát přenádhernou hudbou anebo          
zářivými barvami vymalovává 
můj vyrovnaný božský klid. 
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Více než vznášení 
 
Jsem nadlehčována zevnitř, a tedy 
povznášena nesrovnatelně víc, 
než nazvat by se dalo vznášením. 
A je to ještě mnohem víc      
než unášení, odnášení, či odvanutí        
neslyšitelným vánkem. 
 
Má mysl nepřemýšlí, 
mé tělo necítí                                        
a mé vzpomínání nemá vzpomínek 
v tomto prazvláštním vyprázdnění, 
ve kterém to, co už dávno není, 
se slévá s tím, co přijde nebo nepřijde. 
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Jsem vysvětlena 
 
V těch vzácných chvílích osamění 
teď víc a víc nejsem, nežli jsem. 
Jako bych se v každé jednotlivé z nich 
beze zbytku a beze stopy rozpustila. 
 
To až později si opakovaně připomínám: 
„Dlím, dlím, a tedy ani trochu nemyslím 
na vysvětlení, protože v onom dlení jsem 
beze zbytku obsažena, a tedy vysvětlena.“ 
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Hluboký tón 
 
Konečně uklidněna, nepotřebuji víc 
než tento pronikavý vhled z hloubi sebe 
do hloubky světa. Dvojnásobně tedy 
se cítím prohloubena, přestože sjednocení 
nedokáže překročit bariéru smyslů. 
 
Nic víc tu nekmitá, nebo kmitá málo 
v hlubokém tónu zpod meze slyšení. 
Proto mé osamění nedokáže být samo 
od oné chvíle, kdy (konečně uklidněna) 
nepotřebuji nic než tento pronikavý vhled. 
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