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Báseň Konstans Dimy věnovaná významnému řeckému filmovému režisérovi  

Theovi Angelopulovi 

 

 

Sbohem Theodore! 

 

 

S Theodorem Angelopulosem jenž padl na zem 

uvažuji o tom 

že celé Řecko  

se zhroutilo v naší hlavě 

píše můj přítel Anestis 

 

A moje srdce  

se trhá 

utápí se v zármutku 

protože «Odysseův pohled» 

si vybral «Jiné moře» 

k odchodu 

 

Ale mysl která se odráží 

v jeho snech 

naslouchá 

mluvicímu tichu 

vyprávět  

«Věčnost a jeden den» 

jak cestovalo na hranicích «Putovní divadlo» 

jak tam byl «Přerušený krok čápa» 

jak vzlyká «Plačící louka» 

 

Ať už to chceme nebo ne 

«Krajina v mlze» 

bude přitahovat oči lidstva 

dokud ji nepokryje «Prach času» 

 

 

25.1.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Naděje 

 

 

Pokaždé očekáváme  

až něco skončí 

a konečně začne to po čem toužíme 

Odíváme se do naděje 

a kráčíme v čase 

neslyšně   



zasévajíce ho sny 

 

V jistém okamžiku 

cítíme naši duši chvět se 

horečnatě své tělo svlékáme 

a potom užasle hledíme 

- sochy v muzeu umění - 

na dílo svého utrpení 

na pošlapané touhy 

  

 

Nazí a vyčerpaní 

jako bychom se probouzeli z těžké nemoci 

čekáme až horečka klesne 

a opět se odíváme  

do naděje  

 

 

 

Za čím jdeš 

 

 

Za čím jdeš do té krajiny prachu 

zeptali se mě když mě viděli spěšně odcházet  

s pocitem žalosti a touhou po útěku 

Chtěla bych – odpověděla jsem – 

ztratit se v Parthenonu 

splynout s jeho podobou  

pohrdat smrtí 

 

tak jako on 

 

 

 

Hvězda Malého Prince 

 

Celý život jsem běžela 

Stihnout - co asi  

Dospět - kam asi  

Když jsem jednou v noci na nebe hleděla 

uviděla jsem hvězdu 

Z celé duše jsem se zasmála 

A já tolik spěchala 

Dostihnout 

Co asi  

Dospět 

Kam 

 

 

 

V nepřetržitém kymácení. Pěna stoupá. Slunce klesá.                

Flashback události. Dál. Cestou ke konci. Visí.  

Na svém počátku. 



 

Stále ještě hledá 

 

 

Unavila se.  

Vzteklým kousáním. 

Svého zoufalství. 

 

Narodila se jako uprchlík. A hledá. Stále ještě hledá. Ve skulinách světa. 

Lůno Vesmíru. 

 

 

 

prší nepřítomnost 

 

 

na prahu úsvitu 

pohyby  

proráží 

stěnu únavy 

 

vzývá  

přítomnost 

pátrajíc 

v tělech mraků 

 

prší nepřítomnost 

na souostroví dešťů 

 

doufá 

v nesplnitelné 

 

pod rounem ztěžklým nudou 

 

 

 

poezie 

 

 

pláč vnučky 

s příchodem na svět 

 

smích vnuka 

na pláži Karteros* 

 

závrať jara 

na květech jitra 

 

růženec slunce 

na svazích Akropole 

 

osamělost podvečera 

na březích jezera Flagey** 

 

pád moci  

ze žezla tyrana 



 

nesmrtelnost lásky  

na spáleništích války 

 

maieutika Sokratova 

na Athénské agoře 

 

zpěv Anastázie 

o svátcích diaspory 

 

výstava Claudel 

v muzeu Rodina 

 

řeky krve 

v žilách Erotových 

 

očista rozjímání 

ve vodách poznání  

 

smutek měsíce 

v oku nebe 

 

vrásky let 

na prahu stáří 

 

zavrzání prkna 

uprostřed noci 

 

pláč deště 

smáčejícího myšlenky 

 

 

na lůžku samoty 
__________________ 

 *pláž na Krétě v blízkosti Heraklionu 

**název jezera na náměstí Flagey v Bruselu 

 

 
 

Překlad z řečtiny: KONSTANS DIMA VE SPOLUPRÁCI S KVĚTOU REICHLOVOU  

 


