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Básničky Milana Kučery jsou stébla, která v krajinách na rozhraní jara a zimy prorážejí pokryv
ztěžklého sněhu a svádějí pod nepřátelské příkrovy každou krůpěj teplé, sněhy přemáhající energie.
Kučerovy básně, délkou zřídkakdy přesahující rozměr jedné strofy, jsou nesdělitelná dramata du
še zakletá do tichých studánek řeči. Ale tato dramata, dramata odehrávající se v skrytu a bez hlu
ku, nejsou menší, méně významná, méně zraňující než kataklysmické, vnější, každému zřejmé události
hýbající světem.
Zazdá-li se někomu, že tato poezie je příliš odhmotnělá než aby mohla zaujmout dnešního řadového,
rychle žijícího, vzruch a akci milujícího čtenáře, bude mít asi pravdu. Těmto básničkám budou ale
zato dokořán otevřena srdce těch, kdož nahlédají, že poezie ubírající se cestou duše, poezie přebý
vající na křehké hranici mezi řečí a mlčením, jasem a tmou, je schopna vyslovovat a předávat dále
svoje poselství právě a jedině tehdy, nechává-li všechen vzruch, pohyb a senzaci vnějškovosti dale
ko za sebou a ponořuje-li se znovu a znovu do hlubokých, těžko přístupných labyrintů a podzemních
řek vědomí.

Milan Kučera's poems are fragile grass stalks that in the regions between winter and spring
pierce the heavy snow-cover and gather under its unfriendly shield every drop of warm, snow-de
feating, life-giving energy.
Kučera's poems, seldom running over a single stanza in length, are inccmmunicable dramas of the
soul transposed into quiet rivulets of language. These dramas, however, the dramas that take place
within and without any accompanying noise, are not smaller, not less important, not less pain-in
flicting than cataclysmic, outer, plainly visible events that shake the world.
Should it seem to sane that this poetry might be too intangible to attract the attention of
today's average, fast-living, action-loving reader, he could in all probability be right. These
poems, however, will be welcomed by those who understand that poetry of the soul, the poetry that
dwells on the fragile edge between language and silence, light and darkness, is capable of express
ing and carrying further its message precisely and solely when it leaves all the action, movement
and material sensation far behind and submerges, over and over again, into the deep, not easily
penetrable labyrinths and subterranean rivers of consciousness.
Jiřina Fuchs
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Whose are those sobs
I already thought
Why search for words
Honor thy fate
When the heart becomes
I stare into the lamplight
With my eyes closed
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Man sitting
All around
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Come dreams
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Může se
uhnízdit nebeské
ve slovech básníka
mohou slova
zrcadlit Boha?..

Can the sky-like
nest in poet s words?
Can words
mirror God?..

V pokoji s žlutými květinami
pulsu osudu se dotýkám
oči dívky mně pláčí do dlaní
na závrat ticha umírám
Před sebou bělost snu
pro srdce domov hledám
v zrníčcích písku minula
Sám sobě
poslední sbohem dávám
a duše k mostům hudby vzlétá…
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In a room with yellow flowers
I touch the pulse of fate
Girl 's eyes weep into my palms
From the vertigo of quietude
I am dying

Between the sand-grains of the past
I search for a heart's home
the dazzling whiteness of a dream
before my eyes
Myself to myself
I am giving the last farewell
The soul
is leaving for the bridges of music
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Matce

To Mother

Nikdy předtím jsem nepomyslel
na tento rozhovor
Ale že jsme teč
na různých koncích
jako v lese
odkud nevidíme
jeden druhého
vím
moje obloha
už není tvá
Odděleni
hledíme do čirého osudu
této země
života a smrti
konce a začátku
nasloucháme písni
proměněné
v nejkřehčí polibek
který ti posílám

Never before
have I thought about this conversation
However
since we are these days
at opposite ends
as in different parts of a forest
from which we cannot see one another
I know
my sky
is not yours anymore
Apart from one another
we are facing the sheer fate
of this earth
life and death
the end and beginning
We are listening to a song
transmuted
into the most fragile kiss
which I send to you

Bloudím
s rukama od krve otázek
Vzdaluji se kráse
přelévající se
v tichu
do tvých očí

Nakláním se k pramenům
které ještě neokouším
vstupuji do chrámů
kde ještě neobětuji
hořím v zásvětním ohni
ještě ne zář

I wander
hands stained by the blood of questioning
I walk away from the beauty that
seeps quietly
back into your eyes
I bend down to the springs I
may not taste yet
I enter the temples in which I
may not yet sacrifice
I burn in the nether flame
myself not even a glimmer
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Noc v Achelském klášteře

A Night in the Achel Monastery

Fialový rozbřesk
zhasnutá svíčka spánku
slzy vylévající se z břehů
do dne
který mlčky přichází
z podzimních polí...

Purple dawn
extinguished candle of sleep
The tears spilling over into
a day
that silently marches in
from the autumnal fields
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Jako chvějivý třpyt
tě skrývám v srdci
Ve tmě se dotýkám tvého jména
aby tě žádné oči neobjevily
Drahokame
zasazený do mlčení
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I keep you in my heart
a flickering glimmer
I touch your name in the dark
want no other eyes to discover you
my diamond
set in silence

Být návštěvníkem
hostem
vzpomínat na cestu bílých oblak
věčnost větru
který se jimi prochází
na to co bude trvat

18

To be a visitor
a guest
to remember the way of the white clouds
the eternity of wind passing
through them
to remember everything that shall last

Opouštíme se
abychom se zase nalezli
Neslibujeme si nic
Jsme spolu jako na ostrůvku
plující od pevniny,
poezie

We are leaving each other
in order to find each other all over again
We promise nothing
together as on an island
floating away from the continent,
poetry
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Mít srdce klidné
jako je hladina jezera po ránu
naslouchat hlasu nebe
stejně jako ona
písním
probuzených ptáků

To have a heart
quiet as the surface of a lake in the morning
to listen to the voice of the sky
just as that surface listens
to songs
of awakened birds
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22

Radost
zvolna vcházející
do stálosti zenitu...

Joy
unhurriedly entering
the perpetuity of zenith...

Na obzoru ji provázejí
lidské výkřiky...

Human cries on the horizon
accompany it...

Ústa napnutá
dvěma pádícími jezdci
pláčem a smíchem
Oči
květy-stálice
přihlížejí

Mouth stretched into
a line by two galloping horsemen
weeping and laughter
Eyes
flowers fixed stars
watching
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Čí jsou vzlyky
přicházející z kopců plamenů
Kdo mne to volá
ze tmy do níž nevidím
čí je ten hlas
vytrvalý jak vítr?

Whose are those sobs
coming from the hills of flames?
Who is calling to me
frcm the darkness I cannot penetrate?
To whom belongs that voice
persistent as the wind?

Stojím na otevřeném poli
země a nebe se tu sbíhají

I stand in an open field
Here earth and the sky converge

Myslel jsem
že má touha už nedostane tvář
že má naděje zůstane beze jména
jak hvězda
toulající se obzorem
že úžlabina mého srdce
je zavřený pramen
Sliboval jsem si
nevěřit citům
Mé oči přesto v červáncích usínají
a srdce touha tísní
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I already thought
that my longing shall never find a face
that my hope shall retrain without a name
a star
wandering over the horizon
that the hollow of my heart
is a buried spring
I promised to myself
not to trust feelings
Even so
my eyes still go to sleep full of crimson sky
my heart still overflows with desire

Proč hledat slova
je-li jejich poselství přítomno
Vzdávat se neklidu
putuje-li věrnost
neúnavně k cíli
stýskat si v nocích
střídaných dnem?

Why search for words
when their message is already present
Why renounce unrest
when faithfulness
tirelessly moves towards a goal
Why feel lonely
on nights interspersed by days?
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Cti svůj osud
Obětní nápoj
nebeskou řeku
unášející tě
k svému prameni
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Honor thy fate
sacrificial wine
river of heaven
carrying you
to its springs

Až srdce
bude jako
průhledná
prázdná váza
až myšlenky
nahradí hudba
až oči se ztratí ve vidění
my se potkáme
s těmi nejlehčími stíny
snů
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When the heart
becomes
a transparent
empty vase
and thoughts
are replaced by music
when eyes dissolve in the
process of seeing
we shall meet
the faintest shadows
of dreams

Dívám se do lampy
připomínající mně
noční světla
v nichž jsem toužil
po kráse
Teď se jen přátelsky míjíme
Jak také jinak
Byla to ona
co mne opustila
v ranní
letní
mlze

I stare into the lamplight
reminded
of those night lights
that made me long for
beauty
Now
we only pass each other with a friendly smile
What else can we do
It was afterall she
who left me
in the haze
of a summer
morning
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Po slepu
přišel jsem
k bráně podzimu
Park byl za ní
utonulý
v temně modrých barvách
Vítr dobýval koruny stromů
a ozvěny kroků
někoho odcházejícího zanikaly
Uprostřed byla studně
jak otevřené oko
zahleděné do nebe
jako zrcadlo panen
se stříbrnou vodou

With my eyes closed
I approached
the gate of autumn
Beyond
was a park
drowned
in dark blue colors
Wind
was attacking the crowns of trees
and there was a receding echo
of the steps of someone leaving
In the center of the park
was a well
like a wide-open eye looking
deeply into the sky
like the mirror of virgins
with silver water
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Proč v koutech dnes
temnota se naříkavě protahuje
jak ústa stařen
proč pavučiny ticha
náhle se trhají
jak vzdechy
v srdcích bolavých
Kam spěcháte
hosté-slzy?
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Why in corners today
the darkness stretches plaintively
like mouths of old women
Why cobwebs of silence
suddenly burst
like sighs
in suffering hearts
Where
are you rushing
my houseguests my tears

Muž sedící
na úpatí hory
má v zádech pouštní vítr
v tváři ticho
myšlenky zprůsvitnělé
Stmívání
pohlcuje v jedno
horu
s jeho tělem

Man sitting
at the foot of a mountain
has desert wind at his back
silent face
transparent thoughts
In the dusk
mountain and man
are becoming
one
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Všude kolem
temné sedliny mraků plují
jak v očním bělmu slepce
vzhůru vyvráceném
Jen dech osamělce
je nadějí
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All around
dark dregs of clouds float
like the upturned
white in the blind man's eye
The breath of one alone
is the only
sign of hope

Jak dlouhé budou
lekce noci
hledání smyslu
toho
co do vztažených rukou
přijímám

How long will
the lessons of night be
how long
the search for
the meaning of what I
am receiving
into my raised hands
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Přijďte sny
ať na hladinách
vašich nočních studní
vidím
svou tvář

Come
dreams
and let me see
my face
on the surfaces
of your night wells
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Co na tom
že mám pro vás
cenu uschlého listu
a ulicemi procházím nepoznán
že mé srdce bije bez ozvěn
a jenom ponížení objímá

42

What of it
that I mean to you
about as much as a dried leaf
that I walk the streets unrecognized
that my heart beats without echoes
and embraces only humiliation?

Naděje se převlékla
do černa
Na vyprahlých rtech
vrásky počítám

Hope chanqed
into black
I count the wrinkles
on my parched lips
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Růžové slunce
ve stromech
a krajina srdce
otevřená
chladu nebe
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Pink sun
in the trees
and the landscape of the heart
wideopen
to the chill of sky

Měla jsi tvář
ožehlou sluncem
nějaké nálady
Byli jsme v Praze
v kulisách pozdního odpoledne
Mezi námi bylo zase všechno stejné
i s tím životem ze dne na den
z hodiny na hodinu
jako krátkým odpočinkem
mezi nespojitelnými cestami
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Your face
was burnt
by the sun of one of your moods
We were in Prague
the scenery was that of a late afternoon
Everything between us was again the same
with even that day to day life
from hour to hour
a short rest
between two uncombinable journeys

Blížím se k světlům
lidských obydlí
Psi již větří mou tíseň
Ohlížím se zpátky
k půlnočním cestám a ptám se
Proč se vracím?

I am nearing the lights
of the inhabited places
Dogs have already caught the scent
of my distress
I look over my shoulder
towards the midnight roads
ask why
am I returning?
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Budu plachtou
jsi-li větrem
zemí
jsi-li sluncem
všude
s jediným přáním
být tebou

i'll be the sail
should you be the wind
I '11 be the earth
should you be the sun
everywhere
with only one wish
to be you
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