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Mesembria (dn. Nesebar)   
Založili jej Řekové r. 510 př. Kr. na místě thrácké 
osady. V 5. a 6. st. n. l. sem Římané posílali nepo-
slušné občany do vyhnanství. Většinou to byli lidé 
zbožní, vystavěli tu na čtyřicet kostelů a kaplí, z toho 
jednu třílodní baziliku, jejíž ruiny lze dodnes spatřit. 
V r. 1983 zapsán na seznamu UNESCO. 
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Mesembria... To jméno jako  mohérový šál 
a jako všechny lásky co jsou zrovna na kost 
s jedinou zlatou nití 
 
Byla to ona Mesembria 
ta země na dohled a přece v nekonečnu 
Když jsem ji poprvé spatřil 
připomínala souostroví prašiviny 
 na beránčím globu vod 
než abych se nezařekl: 
 Už víckrát ne! 
 
Ach bláhovosti 
Snad právě pokaždé když přísaháme 
na samo prkno nebožtíka 
opřené o bleskem zasažený smrk 
na opuštěném rozcestí mezi Antýglem a Kvildou 
snad teprve potom se rozhodnem a jdeme 
své stále zelené NE naplnit činem 
který je jednoznačné ANO 
 
Já blázen! Pošetilec! Bloud! 
Já vskutku věřil že víckrát ne 
Že už jsem obrnil mysl vůči pádu 
 
To však už ve mně hryzal červ: 
 Měl bys ji spatřit 
 aspoň potajmu či omylem... 
Zdávalo se mi o ní 
O moři které ustupovalo 
a měnilo se ve vlnící trávu 
Už jsem ji chtěl – 
 zpěv ptáka na kameni 
a sebe zapomenout 
Obouruč obejmout a sám být odnikud 
Vyšplhat na sráz Staré Planiny 
zalknout se pohledem 
 
Viděli jste už bezútěšnou zeleň? 
Plešatou krajinu? Čirý majestát? 
Les bez jehličí jímž by JEHO prsty 
aspoň lupínek stínu spíchly JEJÍ nahotě? 
Tady však milenci nebyli 
Široko daleko je v tom lese vidět 
a já – pln odporu ke všemu 
 co je sice zelené 
ale není naší jitrocelovou krajinou 
já jsem tam přesto vlez 
Vyšplhal Vydřel ten svah 
třebaže srdce bylo spíše měch 
kterému uličník napíchl jehlou dírku                                 
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Oh Mesembria! Tady i pauza souhlasila 
 s jedinou melodií 
Byla tak krásná a bílá 
s prstenci ultramarinu 
že jsem pad na kolena 
 (Já který ani při veselce  neklekl 
 takže mi nevěsta utekla od oltáře) 
já jsem pad na kolena a šeptal: Milovaná – 
ačkoli žádné ženě jsem nikdy tohle neřek 
 
Milovaná – ještě dneska se ptám 
jak jsem jen připadl na to slovo 
Vždyť já se štítil sladkých řečí 
která se šeptávají když za nás ostýchavé 
koná ten vetřelec 
 co k stáru uvadá 
 
Já který zahlédal až na okrajích 
svých vlastních příběhů 
 (vždycky tak trochu stranou) 
svůj cizí – tolik cizí stín 
Kde zavát hlas 
 (byl okřičen a posléz ztratil jasu) 
 
Byla jak medailon pověšený na hrdle krasavice 
zrovínka v oné rýžce 
kterou jsem tak rád líbal 
Byla tam – vprostřed vod 
 tak nicotná 
že plivneš-li na jedné straně ostrova 
dopadne slina na druhé straně 
 opět do vln 
A ony lhostejné a nezúčastné 
chvěly se jako pavučina v dešti 
A přece měla druhdy tolik chrámů! 
 
 
Udivovalo mne to – kde tedy bydleli 
když každá stopa země 
je tam jen NENAHRADITELNÁ 
Jako by ona Mesembria 
byla tou zaslíbenou zemí 
 
V tu chvíli – kdy jsem hltal pohledem 
jak žebrák jemuž chybí chléb – 
 mi uklouzla noha – a já sjel 
několik metrů po tom srázu dolů 
právě ve chvíli kdy jsem si byl jist 
že stojím pevně 
Opodál seděl černý pták – a kloval –                            
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Člověk by neměl zapomínat 
 že vše je dočasné 
a že je třeba držet se i v tramvaji 
 stojící na refýži 
Zachytil jsem se o jakýsi balvan 
který mi sice nezištně poskytl ochranu 
ale sám nyní padal kolmo dolů 
Naštěstí zůstalo jen při roztržené košili 
a odřené ruce 
 
Zůstal jsem trochu vyděšen – 
Všechno co z hrůzy světa víme 
je tuze málo proti beznaději 
která nás přepadá vždycky ze zálohy 
i ve dnech slunečných 
A já se potřeboval bránit 
věda 
 že jednoho dne přijde 
Snad bude vonět skořicí a mátou 
a bude neslitovná 
 
Rukou jsem zavadil o jakýsi papír – 
ale tak nejistě jako ve snu 
kdy se nám zdá že slyšíme déšť 
 a ono venku – prší 
 
Pár papírů tam bylo zažloutlých a starých 
Lezli po nich mravenci 
z náhlého světla pomatení 
že mi ani nebránili je sebrat 
 
Oh Mesembria! 
Jak málo víme o vteřinách 
které zvrátí náš život: 
Zas prožít něco znovu jinak! 
Se stejnou úzkostí a pomatením smyslů! 
Kdo jednou aspoň trochu živ 
ten už se za svatého přece nehodí 
 
 
Písmo to bylo vybledlé a místy nečitelné 
a já už sotva pamatoval 
 starého učitele latiny 
Tolik jsem ale z toho vyrozuměl 
že je psal psanec Že snad ostraka – 
Jeden z těch kteří kdysi dávno 
vyhnáni zlobou Pomluvami 
Křivdami nebo vlastní vinou 
 sem 
sic stále k životu 
 však na pomezí                                                         
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Jeden z těch jimž dopřáno tu bylo 
odkládat smrt 
Jeden z těch kteří bloudívali 
balvany pobřeží a vyhlíželi loď 
 špehýrkou iluzí 
Loď která měla přivézt přece milost! 
 
Jak ochotně a rád by někam poslal 
poslední střevíc na znamení toho 
že se už pokořil a sehnul vzpurnou hlavu! 
Jak se v něm vrstvu po vrstvičce 
 ukládal smutek který ho zítra sklátí 
rozmetá jako sazbu  knihy 
ješitným vládcem zakázané! 
 
Prosil jste někdy o milost? 
A byl snad na kolenou? Nevinen? 
Milost je děvka! Pořád připomíná: 
Mohli tě poslat ke lvům! 
Spíš tedy: spravedlnost 
 řekl bych 
kdybych až příliš dobře nevěděl 
že ona je ten pomstychtivý bůžek 
jehož si lidé vymysleli 
aby unesli sebe i své bližní 
Smetiště Chyby z hrdosti 
Chapadla Mléčné dráhy 
 
Jak já v té chvíli potěžkával 
každičký jeho krok 
to jeho doufání i utajenou pomstu 
která se určitě rodila v té duši 
 a přece nechtěla! 
A opět věčnou víru 
že přijde čas a bude opět čistý 
Navrácena mu čest 
 
A jak se občas paličatě ptal: 
Ve kterém koutě rostou ony běsy 
které se ke mně nastěhují 
 každičkou noc? 
Přežije mne snad moje věrná úzkost? 
Čím ta se vlastně provinila? 
Jak nechtěl nic darem a nic umluvit 
že to lze odpárat a bezbolestně zapřít 
 
Byl na tom světě sám Neměl ženu 
milenku nebo syna 
 po nichž by stýskal                                                       
Ale co zde? Kdy aspoň nehtem po zdech – 
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Jen těch pár usmlouvaných let 
kdy svět mu po kolena 
Byl tu jen se svou poplivanou ctí 
a k té se upnul 
 Snad ji zachraňoval 
v těch dlouhých nocích kdy se odsuzoval 
schoulený do tvaru klíčícího plodu 
Kdy tajně naslouchal zda nepřichází 
a kdy si šeptal: Nesmíš přece křičet 
vždyť by to vystrašilo ryby 
racky i brzoranní slunce 
 
Jak se kál za chyby které nevědomky spáchal 
kdy jazyk běžel kaluž nekaluž 
Jak svoje příkoří a bídu 
bral málem jako spravedlivý trest 
neboť on dopouštěl se myšlenek! 
A všechny podezřelé – 
 
Jak vlastníma rukama 
které uměly psát a jistě i hladit 
možná i trochu malovat 
 neboť to písmo bylo vskutku krásné 
se naučil nosit kámen na jeden z těch chrámů 
který byl důkazem jeho pokory 
nicotnosti jeho výkřiků 
a smrtelnosti neomylných soudců 
Jak ten chrám miloval jak věc 
která ho přetrvá 
a ponese i otrhaný hlas 
 do zcela jiné scény 
 
 
Jak on se vysmíval svým skutkům 
které se podobaly spíše slimáčí stopě 
 na teplém kameni 
Nebyly tajné  Bylo jich tak málo 
 
Jak prosil ve chvíli kdy skutečnost 
obvykle postrádala důstojnosti 
aby už přišlo! 
 Ono nekonečné – 
To moře které dovoluje 
den co den skalám rozdírat mu tvář 
aby už přišlo! 
 Pomohlo mu hasit 
to co v něm stále žhne 
To zelené jak při posledním soudu 
Smetlo tu chatrč u níž rostla smokvoň!                                
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Jak prosil o kousek plujícího dřeva 
který by bouře urvala na pobřeží 
a on by na něm doplaval až TAM – 
 kamkoli jinam 
jen nezůstat navždy tady! 
Jaký strach o toho 
jemuž se kdysi podobal 
 
 Jak – on sám nicotný – 
pokorně odprošoval 
mohutnost dějin které tady čněly 
Jak se i snažil hledat jistý půvab 
v té chmurné jistotě že se mění 
vždycky jen kulisy Jen nápověda 
Ale  ten příběh bývá stejný 
 
Chtěl zatnout drápy do kmene toho stromu 
který mu každé noci rozkvétal 
nad bílou hlavou 
Však on se vysmíval: Jsem skleněný 
Popel se probudil Utrhl se břeh 
Propusť mne z proklínání! 
 
Kameny na nichž kdysi viděl milence 
pečlivě obcházel aby nic neurazil 
a jak se bál že zemře právě tady 
Že nedočká se odčinění křivd 
Že není ničím víc než jedním z nás 
přes které drkotají kolesa historie 
A že ho pochovají v hrubém plátně 
do temné studené propasti vod 
 
Jak by se spokojil aspoň malým růvkem 
tam někde – u vinice – vprostřed pastvin 
kde by si vyhrabala hnízdo pěnice 
Ale tam – na zemi! 
 Ať už má jakékoli jméno 
Jedinkrát ještě zaslechnout 
co šeptá vítr trávě 
Kde v plaché modři hejna holubů 
si oblak podávají – 
 
Nevím Ne nevím dočkal-li se čeho 
Lístků bylo jen pár a velmi poničených 
Jen torzo jakéhosi života 
zurážené a ponížené 
a přece ještě vroucí 
Rvoucí se o právo – 
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A jak to ve mně samém křičelo: 
že nebyl první 
nebyl poslední…                                                               
 
Jak asi skončí zítra naše torza 
rovněž tak poničená 
a rovněž bez vší viny... 
Jen proto že jsou 
A že jsou příliš lidská – 
 
Možná to bylo prudkým sluncem: 
Obzor tak umíněně prázdný – 
Zvedl jsem zrak – někde se chechtal racek 
Padalo jablko do ztišených vod 
Řekl bych: Jablko svárů – 
Na jednom jméno – zdálo se být moje – 
 
Na vlhkém písku drobné ptačí stopy 
A vlna za vlnou je smazávaly – 
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Tam kde klíč smyslu občas chybí 
prý ani tráva – ale kdež! 
Vždyť my tam žijem mezi skulinami 
lapáme po slunci a ujišťujem druhé 
že čas her za dveřmi! 
Hůř že už bylo 
Že začalo svítat – 
 
Skončily lijáky Kalné vody Arna 
odnáší polámané ploty 
Hlubokou brázdu v nočním nebi 
orala zlopověstná hvězda 
Rozsévá úzkost nese hlad  
Svárlivá voda ve všech kašnách 
 měnila včera barvu 
Už probudili všechny fízly 
Už paty drhnou prach 
a už se zmítá v nenávisti 
zvichřená Florencie 
 
V některých domech přesto znějí flauty 
violy ba i smích 
Jiné jsou bourány a vyháněny z nich 
kočky a psi a lidé 
Krysy už prchly 
Proti oku oko 
a proti rodu rod 
 
Básníci kolem kterých dav 
tupý a poštván 
 nenávistí šílí 
by mohli vyprávět! 
To o skřípění a to o falešném 
O tom jak hlídáš pouhé mlčení 
aby ti zítra nezlomilo vaz 
O tom jak k ránu probouzí se touha 
obrátit příď a prchat 
Říká se tomu plíseň 
Hle jak se plazí Leze do štěrbin 
Hle jak nás pohlcuje 
 
Kde zůstal čas? Ještě je drtí tíhou? 
Visí jim na rukou jak provrtaný měch 
 
neboť je pustošena Florencie 
 svou touhou ovládat 
vlastnit a určovat 
 co ano a co ne 
I její věže stále ještě bdí 
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A stále bojuje: tu s Pisou se Sienou 
S Arezzem Perugií s Luccou 
 tu s císařem  
Jak hladově jak nenasytně 
se každý s každým rve! 
Ten tanec vzestupů a pádů! 
Ortely  Pomsty 
Na každém kroku jeden 
Ba i Bůh žasne co se jich 
člověku do života vejde 
To město neodpouští 
 
Ti s nimiž včera připíjeli 
dnes vpadli se zbraní 
 a boří!  
Paláce Věže Občas svojí botou 
drtí i lebky a v té lebce naděj 
Někdo tam vzkřikl: Nechte ty psy spát! 
Ale byl umlčen a znelíbil se davu 
 
Ale co lidé? Pekař Lazebnice 
Pradlena Mydlář Bába babicí 
Barvíř a chůva s houfem cizích dětí 
co s nimi uděláme? 
Hoří jim střecha nad hlavou 
Hoří jim pod nohama 
Hoří jim všechno příští 
Což to lze: vyhnat celý svět 
z domova? Do jiného světa? 
 
Snad bát se být? Bojovat snad o čest?  
Co když se nosí jenom na neděli 
ve zcela jiném šatě 
Pod cizím jménem Jako ozdoba 
Doplněk módy Jako záruka 
že jsi dost zámožný a vlivný 
Co když už dávno není? 
Snad proto mnohé vyvolali jménem 
a mnohé ne 
 
 
Čichala luna kouř 
Bůh dřepěl nad propastí 
Přinesli strach Té trošce člověčiny 
už ukázali nástroje 
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I vyvoláno bylo jméno: Dante 
Básník a lhář a vzpurný osamělec 
stojící na opačné scéně 
Měl by se schoulit! Držet zpět! 
 
 
Nedělat potíže! 
Svůj osud zadrh přece sobě sám 
jak smyčku 
 
Pověz nám Dante Alighieri 
Ty polosvůj a polocizí 
kdes byl  
 když v Knize skobové 
zapsáno bylo tvoje jméno? 
Zničení majetku Vyhoštění z Toskány 
Pokuta 500 liber 
a ne-li – čeká smrt 
Na tebe čeká dvakrát 
Jaké to praporce 
vlály nad tvou hlavou? 
Za kterým prahem nepodali ruku? 
Vlaštovka v letu se ti vyhýbá 
Stálo to za to? 
Kde jsi vlastně byl?  
 
Ale to známe – i nás podávali 
v tom čase–nečase 
špinavou tlamou z dveří do dveří 
a přecházeli na protější chodník 
 
Půlokem zdřímli jsme 
a chtěli pouhé bytí  
 v té lidské mizérii 
Leč netušili: prázdno nemá dna! 
A stále čekali že přece jednou zahřmí! 
Že přece někde musí být 
to místo kam lze vkročit bosý 
V mysli už nezůstal nám kámen na kameni 
Však skály nepukly Tančilo se dál 
Alespoň někde Aspoň u předehry 
Sudí a kat však u truňku a ke hrám 
 
 
Ačkoli hrajeme si občas na pokorné 
mysl se stále rouhá do nebes 
 že máme na víc 
Že jsme ještě čistí! 
Zbyly nám vrásky Něco bílých vlasů 
Bezmála Všechno bezmála 
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A to je plíseň 
 Očistec – ten náš 
 
Klopýtneš o stín 
Nemůžeš se poznat 
 
Vždyť ani bůh se ještě nenaučil 
že třeba odpouštět 
Jde to tak těžko! Jde to proti srsti! 
Neboť jsi cár a suť Stále táhneš kládu  
pereš se s pýchou Křivým svědectvím 
S pošklebky Touhou po uznání 
Po poctách Moci Po narvaných truhlách 
Na své sny šlápneš jako na zmiji 
neb všechno bylo přece vždycky jinak 
 
A on? Tam JINDE? V úzkostech a vratký 
hrdlí se s kýmsi jehož znal 
Stržené ostří Rovněž něco rezu 
Je to pár stránek – páchnou samotou 
Dávno je nikdo nepřečetl 
On přesto nese hlavu jako květ 
 
A oni? Eben na chrámové dveře 
A oni mramor na své pomníky 
A oni dřevo pod hranici 
 
Plničký stesku po tom kousku země 
které se říká domov  
(ačkoli na dosah   
 a přece nedostižný) 
on – Dante – píše 
Vše co nás provází a hněte bez přestání 
dokud se nepoddáme: 
 
Jsem pouhá jehla ve tvé kupce sena 
Slituj se Nenech mne tu Pane 
uprostřed zalykání 
Ještě je zima mému létu 
Uděl mi milost – nebudu chtít drobné! 
 
I píše Peklo Očistec i Ráj 
Proměnit na výkřik téměř všechno 
co mělo zůstat němé! 
Jsou to jen třísky Střepy Plameny 
které tak rychle zhasly: 
Beatrice – tolik o ní nalhal 
Ona se vdala – jak by ne  
a záhy zemřela 
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A také on – až nepříčetně strohý 
s tou tenkou rýhou neúprosných úst 
se stačil oženit Rovněž něco dětí 
a také dům a ženských jako máku 
 
Ještě si vzpomínám: 
Tady jsem po ní toužil 
 leč ona chyběla – 
A bez těch vzpomínek 
co zbyde po člověku? 
 
Bojím se? Ovšemže se bojím 
o každou holou větu 
Nutí nás lhát a to se neodpouští 
Utek  jsem osudu? Nebo on utek mně? 
To strmé – že prý dílo boží – 
 je plné ker 
 
I proto prchá z města do města 
S ním jeho pověst V hlavě horké verše 
Nemůže spát Už nezná vlastní jméno 
 
Bez kapky krve dítě neporodíš 
Bez kapky krve dílo neplatí 
Škemrat a prosit o štěrbinku světla 
alespoň v příští rakvi? 
Což tomu musí předcházet 
ještě i pokoření? 
 
I tohle známe I nás připravili 
o chleba vodu někdy holé stěny 
I nám se stalo co se mohlo stát 
jednomu každému 
I my leželi na oblázcích 
My ještě aspoň trochu živí 
a trochu ne 
 
Smát se a pohrdat? Proč ne 
Nebo si jenom sednout na kámen 
počítat souhvězdí a čekat 
Vždycky je někde hodina 
ve které člověk osiřelý 
a kdoví není-li tu podnes 
s jinými zámky v jiných mřížích 
 
Zas by nás rádi někam vlekli 
Ti nestoudní Ti nenasytní 
a říkali co černé je Co bílé 
Však člověk je už režný dost 
jak látka na rubáš 
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Ten muž to ví Ten muž si sáh: 
 
Přijď odprosit a vkleče 
V šedivém šatě z pytloviny 
Přijď vzpurný Dante 
Přijď si pro milost 
Možná ti verše dopomohou 
Tvůj čas se přelil jako rmutná voda 
přes jejich hráz 
Pošlou tě umírat do šťastného místa 
Možná ti Giotto namaluje obraz 
budeš jak lampa vprostřed krajiny! 
 
Možná tvá sláva zvládne protivenství 
a týdny bez neděle 
Přijď pro svůj ortel Dante Allighieri 
Přijď za sebe a přijď i za ty příští 
 
Právě mu boří dům 
Už není radno křičet 
Zná se snad s tím kým dneska je? 
Na nebi kometa – ta zlopověstná hvězda 
že prý je zářivá a skvostná 
 Ach kdeže – hlouposti! 
Je kamenná a strohá 
 skoro jak on 
Je plná modřin z toho otloukání 
Je jako my – a nalhává si 
a vlastně – nemá na víc 
 
On stále sní jen o vrácení času 
Těch plev těch prázdných slov 
té vymlácené slámy 
už včera bylo dost 
Zítra si zkamením na štátui! 
Ačkoli – na té straně plotu 
k němuž se postavil 
 se chleba nerozdává 
 
Má tu stát v bílém šatě bláznů? 
Kdo bude veslovat? 
Kdo půjde do té zimy 
 se mnou či za mne 
musí-li to být? 
Záhy to stejně skryje prach 
Osiřel rám prožraný dřevomorkou 
Je pozdě křičet Pozdě odprošovat 
a není proč! 
To město neodpouští! 
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On který vždycky domníval se 
že může slova osedlávat 
sám nyní sedlán je a poután 
v té chvíli tmy 
kdy obklíčen je skalím: 
Zbabělým mlčenlivým souhlasem 
těch kolem 
 
Jestli se nedá vstoupit jinak 
než jenom po kolenou 
ve vazbě srdce – tedy nevstoupím 
milená Florencie                
Nelze-li se ctí – co by bylo s duší? 
Nač s sebou ještě vláčet čas? 
Tu a tam natržený baldachýn? 
 
Kde tvoje líbeznost krajino milovaná 
kopyty zdupaná? 
Kde tvoje pahorky plné révy 
oliv a tamaryšků? 
Ztraceny v čase v němž bývali jsme blízko 
Jaký však bez tebe tu bude padat déšť? 
Výhrůžné věže stále ještě stojí! 
A stále ještě nenávistné věty 
v domovních vratech jako buldoci... 
Mám tady čekat až mne svlékne smrt? 
Vždyť už si nepřeji ani zdravý rozum 
který si denně předříkává 
co bylo A co bude 
Tohle jste ze mne udělali: 
Prádelnu snů 
kde pouští všechny barvy 
 
Kvílet? A proč? I my si malovali... 
Nedá se všechno vodou smýt 
byla by navždy podezřelá 
Zapsána v seznamech Na futrech oněch domů 
které se obcházejí obloukem 
Žijem dny zbabělých 
Hřeby už zarůstají 
Naivní křiklouni zpívajících zítřků 
určují barvu dne 
i smetí paměti kde stud už včera uhnil 
Každý se musí něčím utěšovat 
když na sůl nezbylo 
Když prodal čest  
     
A vlasatice – chudák –  omlácená 
 od toho harcování! 
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Jizvy a šrámy Zlomeniny 
Modřiny Cesty viatores 
ne a ne zarůst trávou 
Jen balvan bezmoci 
je stále mohutnější   
 
I přidán ke dni den a k roku rok 
a ke staletí nová staletí 
A je to jeho 14 000 veršů 
V nich vláčí peklem ty co nenávidí 
očistcem ty co má i nemá rád 
a rájem chodí se svou milovanou 
 
I je to jeho 19 let 
Trůnní sál zvetšelý 
Dá se vůbec doufat? 
 
 
A je to našich – málem také tolik 
Doposud živi  Potrhaní  
 bližními svými 
Navíc v nás podzim Znenadání 
noblesní listupadání 
kdy nikdo nechce existovat 
 za vlastní adresou 
 
Někde v té krajině ještě trocha tísně 
A ptáci vzlétli na námoří 
jen větrem krmeni 
Křídly si podávali sten 
jednoho dosud nezralého tvora 
Že prý chtěl býti člověkem... 
 
To jméno Dante opakujem dodnes 
Portréty vládců hnijí ve skladištích 
A z dálky Toskány nesmělý šepot zvonů 
chvilenku předtím nežli udeří 
o stěnu srdce 
Nedá se všechno vodou smýt 
Nedá se všechno vodou smýt 
 
Ne netleskejte ještě ne 
Ještě jsme tu hru nedohráli 
A navíc: Kdo je tady hrán? 
Obehrán Zedrán Kdo je beze hran? 
Kdo obehrává druhé? 
 
Ačkoli někde sobě připíjejí 
Ačkoli jinde kámen v okně 
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Ačkoli někde stále ještě loutny  
Ačkoli hoří krov – 
svítání na dosah  
 Ptáci se rozkřičeli 
 
Ten básník stále ještě píše... 
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Ačkoli. Přesto. Proto.      
(Nebudou-li tito mluvit, bude křičet kamení.) 
 
Vyhnanství, exily, útočiště. Ztracené domovy, 
vnucená bydliště. Jako by jen velmi málo z našich 
osudů, z našich životů záleželo na jejich nositelích, až 
příliš mnoho zůstávalo a bylo věcí vnucenou. Jako 
bychom tam, kde jsme plně přítomni, jenom 
klopýtali: o viny a chyby, nedostatečnost i nesta-
tečnost. A přece každé ráno vstáváme s nadějí, „že 
přece někde musí být / to místo kam lze vkročit 
bosý.“ Pokud nás něco bolí, víme, že jsme naživu. 
„Bez kapky krve dílo neplatí.“ Exily, úkryty. Také 
před marnivostí světa a marností skutků. Mocní  
a velkoústí se snad až příliš málo ohlížejí po 
moudrosti: nevěda, že nejtěžší bývá – sebeovládání. 
Básníkům se sochy staví až po smrti: za jejich života 
se jim občas vypalují byty a pálí spisy. Není však 
tohle vlastně oceněním!? Není tím nejhorším 
vyhnanstvím vůbec – mlčení?!  
Jedny z nejkrásnějších prázdnin jsem prožil v malém 
bulharském letovisku – koldokola obklopeném 
mořem – v mansardě domku pocházejícího ze 
šestnáctého století. Sluneční pal dlouho do večera 
rýžoval zlato z dřevěných prken, po nichž se pnula 
réva a pobíhaly ještěrky. Teprve kostelík vtlačený 
hluboko do hlíny tureckým vpádem a zuby antických 
ruin ukázaly mi druhou tvář městečka. Nesebar. 
Mesembria. Nechci použíti oslího můstku, kde by se 
slušelo psát o sloní paměti. To jsem se jenom trochu 
zamyslel nad verši z první části nové sbírky (vlastně 
dvojvěté básnické skladby) Karly Erbové, nad verši, 
které parátují pod antickým názvem onoho města:  
„v té chmurné jistotě že se mění / vždycky jen kulisy 
Jen nápověda. S vědomím, že někdy bývá krok od 
šumavských umrlčích prken (po vyhnaných 
Němcích) ke kamenům naostřeným přílivem, od 
nomáda ztraceného v současnosti po antického 
vyhnance (marně ždajícího milost návratu). Od 
miláčka davů k tomu, kdo je tímž davem popliván. 
Ale čím a jak můžeme takovou propast překročit? 
Lehce se řekne: jenom krok... Jenomže ani ten jediný 
neučiníš bez opory. Troufám si tvrdit, že touto 
oporou i oním prostředkem je Karle Erbové slovo, 
slovo básnické. Obnažené až na holou „kost“, 
nejcennější tehdy, je-li druhými profanováno či 
zneužíváno. Slovo možná poněkud starosvětsky 
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znějící (jako čest nebo duše), nikdy však historismus. 
Vevazující právě vznikající text do hlubších 
(literárních – k Florencii druhého kusu jistěže patří 
Dante – a šířeji historických) tradic; otevírající jej 
však jednostejně do-určení čtenářovu, jeho ryze 
osobní zkušenosti. Průhledný háv dějinné alegorie 
(oproštěné od metafor) se tak stává zvětšovacím 
sklem aktuálního existenciálního prožitku. Vědomí 
souvislostí vede k sémantickému nasycení a ke 
kompoziční provázanosti textu. Jako by jeho verši 
rezonoval axiom: „své stále zelené NE naplnit činem 
/ který je jednoznačné ANO. Přes proměny názvů 
států i měst, přes střídu vlád i mód; přestože básník 
tak zřídka bývá ctěn či čten (nežijí snad pro některé 
Pražáky lvi tam, kde už nejezdí metro? – Karla 
Erbová se totiž, jako Karla Fremrová, narodila  
30. dubna 1933 v Plzni), přes veškerou nedosta-
tečnost řeči: není tato jedinou naší zbraní (proti 
zániku)? Zbraní, která oživuje...  
A tak k hořkému poznání Gilgamešovu a k osvobo-
zujícímu smíchu Tyrolských elegií přidávám: „Ten 
básník stále ještě píše.“ Zůstal svoboden, a jest. 

                                                                                                                      
Ivo Harák 
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