
Exupéry na listu smrku 

Aneb „Jsem zodpovědný za svoji růži“ 

6. 3. 1987 – Tak trochu pohádka ve verších 

 

I. Země Fantazis 

 
Chodívám jak slovo bez významu 
Nikam nesměřujícími kroky 
Mířím za tebou 
Pomyslné krůpěje potu 
Byly odhaleny coby agenti deště 
Zkoumající živnou půdu 
Těsně před bouří 
A příval vod jak lavina 
Sněhu smyje špínu 
Z bot a z duše. 
 
Osvěžily se vzdušnice 
A opilec začal chlorofylem dýchat 
Upadl do bezvědomí 
Opilý čerstvým nikotinem 
A mně se zdá o vás 
O tobě a o ní 
Obě jste jedna a každá jste jiná 
Jste dvě duše jednoho těla 
Jedna duše je svá druhá je ovlivněná 
Názory jedné „taky kamarádky“. 
 
 
 

II. Licoměrnost 



 
Svádí tě abys byla sama 
A sama je sama 
Závidí ti křídla schopná letu 
Závidí ti oči, co vidí 
Je jí líto, že jsi k světu 
A za své bytí se stydí 
Názory jedné slunečnice 
Jež otáčí se za sluncem 
Z čehož má sama prospěch 
Jsou houby platné 
Růži, kterou utlačuje. 
 

III. Poušť slunečnic a ráj růží 

 
Já to odnesu 
Nějak nám to tady zavazí 
Stovky zvadlých slunečnic se pletou pod nohy 
Růže chvíli voní a chvíli zuřivě píchá 
Říká – utrhni! 
A pak zase – zalej a jdi! 
Chceš pěstovat růže? 
Pak je ale nesmíš trhat! 
Keř bez květu 
Už není růže. 
Jsem za ni zodpovědný. 
Slunečnice je plevel,  
Ale má hluboké kořeny. 
Růže podléhá. 
Volá mě. 
 

IV. Svody 

 
Výlet do neznáma 
Může jí být smrtelný 
Vždyť láska k slunečnicím 



Znamená pro růži smrt 
Láska k zahradníkovi 
Znamená život 
A zušlechtění 
Vylepšení rodu 
V rámci lásky. 
 

V. Zahradník 

 
Teď však růže uvadá 
Zahradník – tuším slunečnici 
Vidím ji, ale nevím - 
Jak se ničí prospěchářské slunečnice? 
Stačí je zlomit? 
Musí se vytrhnout s kořeny 
Jako každé zlo 
A list smrku je příliš tenký 
Kořeny jej lehce zničí 
Trny růži neochrání 
Proti hroší kůži slunečnic. 
 

VI. Básník 

 
Píchl jsem se o trn 
Má duše krvácí 
Jsem rád 
Upozornil jsem růži 
Na nebezpečí slunečnice? 
Vlastně ne! 
Jak je směšné radit růži 
Aby neposlouchala slunečnici 
Jak je hrozné pomyšlení 
Co se může stát 
Musí se buď plenit plevel, 
Nebo růži přesadit. 
Cítí růže vděčnost? 



A za co vlastně? 
Nemusíš mi za to děkovat 
Není vlastně za co. 
 

VII. Antihelianthusin 

 
Růže se začíná dusit a prosí 
Nemohu najít správný nástroj 
Slunečnice ji znásilňují 
A slunečně se smějí 
Co je pro ně sluncem? 
Stačilo by je zaclonit? 
Zdecimovat stavy! 
Přesadit růži! 
Kam? 
Zahrady jsou plné slunečnic! 
A růže v květináči uvadne. 
 

VIII. Svlačce 

 
Bez pomoci růže 
Nelze zachránit růži 
Nechce-li se růže zachránit 
Zahyne. 
Proč má ta moje růže 
Slepou důvěru ke slunečnicím? 
Proč věří prchavému svlačci? 
Který chce jen její tělo 
A ne krásu 
Ne lásku 
Ne vůni 
Ale tělo 
 


