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KTERÉKOLI ODPOLEDNE 
 
 
 
Útlá rybka okřídlená, ptáče, 
zafrčí černavě z trávníku, 
který je mu velebným šírem, 
chytá unaveného běláska, 
potom oškubává chudobku. 
Pohled hájem letí jak mírný vítr, 
až listy splynou v mlhu zelenou. 
Nyní, právě nyní třepetá se šátek 
ženy, žnoucí na trávě stín; 
ale strom, jenž zdědil věkověčný šum 
všech těžkých korun od počátku dob, 
týmž hučí staromilým hukotem, 
jaký v údolíčku dálném z jabloní, 
co hlubotajný hovor země 
novou, nevšímavou bytost vítající, 
se vléval v zatulené podvědomí dětské. 
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OBILÍ 
 
 
 
Pod obilím odvážně vysokým 
ulehnouti, na bezedné pouti. 
Jemnocitná hnutí budí se 
v kusu role. Stébla šlechetně tíhnou, 
krouží v tajné lásce vzduchu, 
myslivý klas hrotem ryšavým 
ovály vláčné píše, žírně mlčenliv. 
Kyvadla ovsa rozkročují se tvrdě, 
tisícero srdéček blouzní ztraceně: 
zízí, a temněji zmírá: zí. 
Vzduchovou nitku obzoru 
rukou sejmu s hrotů. 
Okrová šídla bodají zenit, 
tam horké modře vrstvy ohromivé 
tají jako mouru řinutí. – Les útlý dí: 
„Vesmír jest jen stvolů něžný les 
v sypkosti a ticho šelestné 
v šíř; nic není mimo to, 
jen někdy nahoře beztvárný, bledý bůh, 
po sobě plynout cítíme 
jeho těžký, bohatý stín.“ 
Poutníku, šumem usínající; 
když vědomí tvé roztéká se v hlíně, 
teď, po všech třepech v prázdnu duchovém 
ví tvé srdce prostě, že je rudou prstí; 
kosti prahnou býti dobrým práškem; 
jako sto dědů. Jak vše přemáhá 
ta přesná, hmatatelná, v šířky rozlitá 
hrůza země. „Nesmrtelnosti se vzdáti, 
to snad je smírná moudrost nejhlubší.“ 
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PROCHÁZKA  
 
 
 
Stárnoucí silnicí dolů postupuje  
utlumený pochod stromků,  
nad ním blízko, kluzce zasunuto  

pět osmin měsíce,  
za nímž je daleko vodová klenba,  
jako by mu uprchla.  
Zjasněný křik rozdírá dálné  
chladno, ale nedojde k němu.  
V úzkém profilu šedoprázdné oko  
rozplývá se; v nicotu civí  
nejasná rybí skvrnka nosu – úst;  
kruhová leb trne proužkem  
světla uvnitř kolem křivky,  

pozorně odvrácený v mrtvo.  
Kdyby aspoň přijal z ovsa,  
jenž line si ještě svitavý, okrový soumrak,  
dmoucí se, zralý, osamělý zpěv,  
radostný šepot mrtvých vzkříšených.  
Louka; čočka dálnovidná  
vyronila tenkou sferu;  
roztáhla se v šeravé zámezí  
pustá vojtěška, v ní se kupí rybník  

Sem patřím co dítě mrákotné,  
celou noc si hrát, kalně sedě. –  

u  
údolu zavilého, chuchvalného,  

ostrotou dokazuje mrtvost její.  
Jak dlouho půjdem? Přežiješ mne.  
Mnoho večerů byl jsem živ  
a k světa prchání a účelu  
nemám skoro co říci,  
jako bývalí, marní pojídači země. –  
Zdání stínu dal mi na růžový  
prach, teď myslí, že jsem rád.  
Měkký trychtýř sbalil ze záře,  
jím se vzdaluje cize.  
Netrpíš závratí z rotace? Křehce  
se směji: počínám se báti.  

do valné, sklovité hmoty vzduchu  

ale neví nic, sťatý cesar, zpanštělý,  

soumraku, plicnatě prostoupený.  

Spěcháš nad mým ramenem po temen

za chmurnou síťkou trávy,  
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HŘBITŮVEK  
 
 
 
Přes širý okřín hlíny, již zčernalé,  
hluchý buran se řítí neslyšitelně,  
jen co hučící maska na tváři mi lpí,  
jen mrazí tenkým svistem ve stmívavě  
houstnoucích vrbách zmámených,  
jediných. Tu počkám; oni zmenšují se  
k hřbitůvku, vlající skvrny v soumraku.  
Nedávný mrtvý dosud táhle huhlá.  

uk  
se roní, nasládlý nicem, tupě stojí,  
kácí kámen kříže mnoho let,  
prostoupí zídku co šero bývalosti,  

starý ostrůvku na duté, těžké pláni.  
 
 

Ale z prachu dávných jen pomyslný h

jež u zamčených vrátek v kraj se dívá. Starý,  
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VÍTR NA HOŘE 
 
 
 
Hárá tráva v dlouze nízkých vlnách 
jak sinozeleného ohně plášť, 
po němž by přebíhaly tenké mráčky 
stinného kouře. Veliký ty větře! 
Duj mnou, produj jako vzdušná Lethe; 
abych nevěděl nic z bezedného kosmu, 
abych také stal se bezúčelnou, 
všeho prázdnou silou letící! 
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NIC  
 
 
 
Spousty mocně v různo hourají  
bezradně; kapky střásá šustot sychravý.  

a s něho vyjí zobracené ruby  
hadříků sesinavělých.  
Jak krásno býti opuštěn,  
když bez útěchy bouří zeleň mokvavá,  
když zevní svět se změní v nitro mé.  

é  
kyvy mass mi přisvědčivě dají  
útulnost mrákotného domova.  

fučení zředěného pruh; a nicota  

a vyšeptale temným tonem souběžným  
jeho linky hoření a dolní.  
 
 

Až k jádru těžce rozčísne se vějíř  

Když dlouhé, tmavé, dobré, beznadějn

Nebo když ve všem vůkol prázdná tuba větru,  

stojí mezi dětsky tenounkým  
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PODZIM 
 
 
 
Mha šedomodrá line z chorých kmenů 
v smouhách; v tuhých lupenech 
sině se blýští nebe parokruh. 
Smrtelná tma stoupá ze studené hlíny, 
jak vody stojaté a malátné, 
těžko zpilé syrou černotou. 
Věci prořídly a cize od sebe 
vzdálily se, menší, stuleny. 
Žlutý domov vzejde někde v okně. 
Trochu prochladlého čpění. 
Když se opět blíží skon, 
plytkost toho všeho kol 
sílí mne a mění 
v rozsáhlou prázdnotu. 
Ztráty, bolesti a hrůzy 
jsou jen mírné vlnky 
okeanu nebytí. 
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VEČER V POLI  
 
 
 
Neslyšný, krátký závan vrtá sluch,  
jen spiralou svištivou prázdně v boltci krouží;  

Nad jetelem hustě stojí mrtvý vzduch,  
v kalném šíru titěrní roztrhané klekání.  
Kraj, mísa mrákoty. I můj zrak  
je šero čišící, polovědomé.  
V dáli se jarým hlasem trhá mrákava,  
tam dívka žene domů kravky černým lesem,  

Kdo mi tu chvíli vrátí? Kdyby tisíckrát  
se vrátil soumrak se závanem, lesem  
i hlasem osamělým, nebude to ta.  
Pak jetel sestárne a děvče v lidstvo zajde,  

 

v bezvětří zdánlivém jen ucho šumí.  

hvozdem jak smrt temným jich cinkání se plouží.  

dál věky bude vanout marnost života.  
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HUMNA 
 
 
 
Pruh osamělé trávy, syrově temné, 
vysokostinné, dávně pusté; mezi ní 
a zdí se choulí zapomnění zásvětné. 
Slepá stěna, na míli snad zřejmá, 
z ní bezmyšlénkovitě vápno šeré drolí se 
a stará míza malty pískem uchází. 
Stodola je navždy obrácena 
zády k bezlidnému obzoru, 
jehož čára obilím je vzduta; 
odtud kraj je bezúčelný, 
odkrevněn nějak za sklovinou vzduchu. 
Kol střechy zhnědlé vlasy slaměné 
lituje šíro čechravé. 
Za zády světa ochrnutá pláňka 
někdy chřestí, jako z minulosti, 
a vítr vlhne v trávě zamřelé. 
Bezejmenný hovořím 
s přízrakem bezejmenným sedláka 
o vyhaslém pokolení vnuků, 
on přerývaně huhlá v spárách, 
a co dí, je zvukoprázdná marnost 
toho sledu odvěkého mnohých, 
někdy dlouho živých stínů lidských. 
 
 
(Řádky, 1917)  
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STARÁ ŠTĚPNICE 
 
 
 
Stará štěpnice, kde kmínu záplava 
bují divoce a velké listy žilnaté 
do výše hocha; v černé, staré síti 
zkrutlých haluzí a kmenů rudá záplava, 
též stará, choře šeraví. 
Soumračný vítr šumí ve stromech, 
jemu jenom tu a tam 
listí odpoví svým zachvěním. 
 
Kdo stojí, opřen o plot hnijící, 
skloněn jako tíhou pouti své, 
čeká, zda by někdo přišel hustým býlím, 
snad předek mátožný, jenž kdysi 
tu hospodařil před šerými věky, 
jeho řídká krev je jenom stínem v tvé. 
Tiše pozdravil by dávným slovem 
a tobě zašeptal taj života. 
Bláhový, kdož ví; toť cizí kraj, 
dům neznámý. Dál; pojďme dál. 
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DEN NAROZENIN 
 
 
 
Stromy jsou mlha studená, 
kterou pročernaví nitky kostry; 
v mrtvé trávě plíží se kouř šera. 
Bez hvězd jistě byl ten večer, 
prvý mého života; 
bez hvězd býval v městě podhorském, 
na zahradě opuštěné, 
v dobách těch, kdy smutný podivín 
pod těžkým mládím k smrti poklesal. 
Pak zde jsem vzpomínal ho sám, 
na tomto pustém místě podzimním, 
v jehož kalnou zamlklost 
jenom z dálky doléhal 
lidstva netvorného šum. 
Rychle kroky kroužily, 
zde sbohem zašeptly mi vždycky 
a podávaly svoje dary matné, 
jež v rukou měnily se v prázdný vzduch. 
Tak vzešel dnešní soumrak; 
ni nejchabější zář 
neproniká šedí výšin. 
Nechť ještě jednou jen, ty pusté místo, 
se vrátím k tobě nebo mnohokrát, 
ty zapomeneš mne; i na můj úsměv, 
jenž ví, že všechno to, co jsem, 
i vše, co bouřilo a žilo vůkol, 
byl pouze těžký, šeroprázdný sen. 
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VĚČNĚ VZPOMÍNATI 
 
 
 
Věčně vzpomínati na lhostejné místo, 
na němž zastavil ses ve lhostejný den, 
před dálkou široslunnou, na své pouti. 
Jsou bezvětrné obzory, však jako by 
dech dálav od nich přicházel. 
Háj za tebou, kde suchým listím vysokým 
tvé bytí brouzdalo se dnes a nikdy víc, 
v svém spánku netečném tě vidí jen 
jak matný přelud vzdáleného snu. 
Tichý tep srdce slyšet důvěrně 
v mírném šelestění kraje. 
Rysy kamenů jsou výmluvné 
a němě zpívá, v svatém mlčení, 
hovor zdroje vnitřního. 
Je krásné, neznámý a samoten 
tiše projít steskem vesmíru. 
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HŘBITŮVEK LESNÍ 
 
 
 
Vysoko v skalách různé sklony křížů, 
stěnou smrků, sosen obstoupené věrně. 
Sošky v levo smutní. V pravo hrbolina mravenčí 
chudých rovů bezejmenně splývá 
pod velkým, monotonním šoumáním; 
k jich skoupě vzešlým v syté trávě nedbalé 
chudobkám, pampeliškám, maceškám a zvonkům 
víc kloní rzivý Kristus drvo hnijící. 
V bledozlatém leží plášti obláčků 
na chmouřících se větvích polosilné slunce 
a na protější stěně stromové 
jehličí slévá v hmotu rousnatou, 
ujasněle starozelenou. 
O jak se rodí a jak umírá 
táhlé svištění v těch strážích kosmatých, 
blíž vrcholů; pak v nižší jejich zhoustlině 
tmí se dávný hukot hluboký; 
hučí dlouho žití vesmírného sen; 
pak jen někde listů šum. Ticho. Dlouho. 
Strnulá panno kamenného žalu, 
nyní slyšíš jenom zšeřelý 
sbor matný, prostorami zdušený, 
tu mnohohlasou tuchu v dálavách. 
Kraj ticha dvojího: zde němost lesní 
s mlčením hřbitovním se slévá, které mění 
hlas tiše citující: „Emilie... 
narozena dne... a v mládí zemřela...“ 
v tenkou píseň táhle tesknící. 
Náhlý vzkřik ptáka; jeho odlétání. 
Již rdí se sosny, mezi stromovím 
smračeně měkkým taje vlhká plavost, 
bledá zeleň, něžná růžovost, 
jež se loučí s pískem; rmutná v mramorech; 
cvrček zpěvu svého nitku trhanou 
už přísti počíná; a prach tu tlící neví, 
zda krásný uplynul to den či mnoho lét. 
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LES ÚNOROVÝ 
 
 
 
Plavobílé pleso záře, 
v něž rozteklo se slunce západní, 
duje burný vítr. Lesy proutěné 
dost mají prázdna, by jím bloudilo 
dvou živých teplo. Náhlé pocely, 
plaménky mlčelivé, provívá 
suchý, neustálý šelest. Dole ves 
se bíle rozsvítila pozdní milostí. 
Spočineme; rukou lehký dotek 
proud tichý přelévá, jenž jediný 
koluje dvojí krví. Proti ruchu, 
v němž pruty vážně na šednoucím nebi 
se kývají a rusé, nezmarné 
listí prudce střásá zimní spánek, 
tvář tvoje žije, citová a útlá, 
ze vzduchu mroucí svity sbírajíc 
je mění v usmívavý mír. 
Vroucné temno tvého srdce roní 
drobné trsy aureoly křehké. 
Soumrak v útržcích se chytá větví, záhy 
neklidný přízrak listu spálí v troud. 
V nízkém boru, hustě táhnoucím, 
kde klubka jehličí se choulí zádumou, 
bezdné polibky chut mají chmurnější 
pod temným šumem velké hádanky. 
I my jsme její část, dvé soumraků 
rty hlubokými slitých, jeden stín 
večerem ztrávený, dva lupeny 
splynulé se spánkovým žitím spoust. 
Již mocné svahy zkypřil studený, 
mhavý šer, jenž halí všechno chvění. 
Jen na temenu tuhý, řídký vlas, 
kalný v šedivu, se dálně třese. 
 
 
(Večery, 1924) 
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VSTUP  
 
 
 
Kdo na zeď prudce zaútočí,  
snad někdy hmotu prorazí:  
Jas nesmírný pak oslepí mu oči  

 
Že zemřel za živa, se domnívaje  
zří do hlubin, kde slunce duchovní  

a živí tvory svatých úrovní.  
 
Kde etherické nesčíslno duší  
zmar popírá a v pravdě kolotá  
a za závojem jsoucna kde se tuší  

 
Pak zas se zastře příkrov kobaltový,  

po chmurné smrti jenom smrt mu poví:  
Spi. Byl to pouhý sen.  
 
 

a zmámí divosladké obrazy.  

svým moudrým žárem hřejí křehké kraje  

Duch nevýslovný, propast života.  

tma hluchne tmou. Snad třetí den  
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RADOST 
 
 
 
Neděs se sluncí, komet, zemětřasů, 
nehroz se vesmírného moře duchů 
ani lemurů, jichž tápání se plíží tmou, 
jen mírně boj se černé, dusné chodby smrti, 
neděs se, že tvá jiskra s sebou vláčí 
maso a kosti a má vléci jednou 
závojový oblak roucha jiného. 
Ta všechna hrůzná sláva musí býti. 
 
Ale raduj se, že jsi nesmrtelný duch, 
že budeš dále žít, že hmoty jsou jen přelud, 
jichž tvary procházíš jak věčný vánek, 
vesel se z běd a útrap: smutně pohynou 
v milostném žáru niterného blaha, 
těš se z neduhů, vždyť každý srdce hryz 
je dobrá předchuť světelného bezdna, 
chyb mysli nedbej: duch tvůj zmohutní, 
bude chvíti skálou, chápat záhady, 
plesej, že jest a jest ta divukrásná síla, 
zvaná Bůh, tůň nesmírného štěstí, 
tajně vesel se a stále na svých rtech 
měj tichý, vědomý a smírný úsměv. 
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HŘBITOV ŘEHOLNIC  
 
 
 
První soumrak nabírají akátky,  

jej tepou vlnivými peřeny;  
zde v ústraní, kde končí ve zdivu  
všechny vánky z dálek příchozí.  
Bezstínové sino řine z kamenů  

chvějné plochy, širší nežli jsou,  
visí odhmotněné, průsvitné;  
tekuté hrany jsou mi blíž.  
Nehlasně se čechrá tráva hrobová  
v jediném místě divném; vysíleno  
slovo jako závan v stéblu vrnící.  
V prázdných rovech má již hutný prach  

pod zemí se roní nalomená lítost.  
Tu Maria Laurentina, Maria Vyvolená,  
Maria Marta, Magdalena, Klára,  
Maria Angela, Maria Angelina.  
Jako by přišel z dálek, kde je stále vítr,  
tak živý jevívá se u hrobů;  
zvolna chodě zdám se krásný, šeptám:  

Řinulou bledost hlubě vdechuje  
to jméno myslím k jasu západu:  
„Rafaelo, hledáš hlucho zahrady klášterní  
a temnější, mdlivě úsměvnou prsť  
zahrady smrti. Jak tajně vášnivé  
srdce máš! Když se žertem děsíš,  
zalykáš se tichým smíchem hrdla,  
šedomodré zraky dětsky rozvírajíc,  

napodobíš údiv svaté hrdličky;  

Sestupuji; keř suslí šeře, vánek  
černavý hyne v tenkou rýhu trávy.  

jím houpou, chvilku šikmo ztrnuvše,  

a vzduchu; změněna je prostornost;  

jen vlhkou zádumčivost temné hlíny;  

„Nevrátí se ani tento mládí večer.“  

v kterých vytrženě tryskne modrá slast,  

však srdce hrot je lomu zvadlého.“  
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PO PĚTI LETECH 
 
 
 
V zinkové řece na plochém roztoku slunce 
křehce šedá skvrna stínu stromového 
jako pevné dechnutí lpí. 
Plachta neslyšně otáčí se, 
klouže, šikmo zasněna. 
Rozklané stromky, zčernalé i v mládí, 
starobyle zpěněny světlem květovým. 
Totéž smutné rozloučení hraješ, 
sedavý prosebníku, jako po léta. 
Pobořená zídka sivě, planě plane, 
v šíru spící kámen vrhá trojboký stín. 
Tím kamenem prolamuje se pohled 
do tehdejšího omámeného máje 
a dále do vzdáleného dne dětství. 
 
 
(Mysterion, 1927)  
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TMOU V LUHU... 
 
 
 
Tmou v luhu nahoustlou, kde pableskují jezy, 
ty mladé hlasy dva šly travou divokou; 
zpěv její vysoko vlál nad mlčením mezí, 
zpěv jeho omdléval strun hudbou hlubokou. 
 
V tmách širých rozhozen se třpytil slavný Vůz 
a Labuť jiskřila a háral Arkturus 
a velká souhvězdí noc celou snila němě 
o nenarozených dnech, kdy nebude už Země. 
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DÉŠŤ A PÍSEŇ  
 
 
 
Drobounce romoní déšť monotonní  
v pokorném listoví a v temnotách,  

a slábne jako lítost v samotách.  
 
Nestejné duo (pění táhlé dálné  
a tempo nervosní a chabě chvatné)  
všem větvím dává na obloze kalné  
nehybně věčné rozepjetí matné.  
 
 

zpěv dívčí lahodný se chvějně roní  
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TEMNÁ TVÁŘ  
 
 
 
Neznámá dívka z okna hledící  
je tváří temnotnou, je vykrojenou  
jen neurčitě z tmy tmou žijící,  
jen žitím od temnoty odlišenou.  
 
Na křehkých rysů život hlubinný  

a v jedno splývající odstíny,  
je snad jen černým světlem hvězdy temné.  
 
Tak duše dívky, nad svět nakloněna,  
tmu žije, v ní se uvědomí tma,  
v týž se mnou večer, jenž je beze jména  
jen temnou vlnkou v noci neznáma.  
 

tma rozlévá své hluboké a jemné  
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/ / / 
 
 
 
Dva bývali, jimž osud, zastřen tmou 
snad dáti chtěl, by spolu trhali 
na luzích země květy radostné, 
jejichž blahým mlékem zapomní se marnost. 
Jinak rozhodlo se. Jinou cestou 
do soumraku zašel každý z nich, 
jen zdáli tušili svá trvání. 
I tato tucha zajde. Staletí 
budou dout, temný, neúrodný vítr. 
Hvězdy k sobě přiblíží se zvolna 
a jiné od sebe oddálí; 
vůz přejde v člun a W změní se v Z. 
Ani atom z jejich bytostí 
nebude se vznášet v prachu mrtvin. 
 
 
(Stíny, 1931) 
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Ediční poznámka 
 
Přítomný soubor je výborem z básnických sbírek básníka Hermora Lilii 
(vlastním jménem František Bíbl, 1880–1932) Řádky (1917), Večery (1924), 
Mysterion (1927) a Stíny (1931). Básně jsou řazeny chronologicky podle roků 
vydání sbírek, v nichž byly otištěny. 
Při přípravě výboru jsem vycházel z původního znění textů, výjimkou jsou 
básně ze sbírky Stíny, tištěné podle druhého vydání (1995). Do podoby textů 
jsem nezasahoval a nepřizpůsoboval je současným pravopisným zvyklostem. 
Poslední báseň bez názvu (Dva bývali, jimž osud, zastřen tmou) je závěrečnou 
částí cyklu Elmione. 
 

P. F. 
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Ulehnouti, na bezedné pouti 
 
Hermor Lilia 
(13. 11. 1880 Pardubice – 25. 6. 1932 Praha) 
 
 
Nesnadno bychom hledali v české literatuře druhého básníka, který se vyřadil 
z dobového kontextu stejně nezaměnitelným a svébytným dílem a stejnou 
měrou jako Hermor Lilia. František Bíbl, překladatel anglické a francouzské 
poezie (mj. Keatse a Baudelaira) a autor publikací z oboru statistiky (mj. 
Československá republika v číslech: Statistický přehled obyvatelstva, 1926), 
skrytý za tímto pseudonymem (téměř nikdo za jeho života o pravé souvislosti 
s Liliou, včetně kladenského vydavatele J. Šnajdra, u něhož všechny čtyři 
autorovy sbírky vyšly, nevěděl), žil přitom zdánlivě nevýstřední život 
pracovníka Statistického úřadu. „Občansky to byl člověk samotářský, do sebe 
zahloubaný, handicapovaný poruchou páteře, plachý.“ (Ivan Slavík) 
 
Jeho poezie jako by byla skrývanou vrstvou této osobnosti, vrstvou vstoupivší 
do literatury pronikavým debutem s prostým názvem Řádky (1917), jednou 
z nejosobitějších a nejlepších sbírek české poezie počátku 20. století. Liliova 
poetika je zde dotažena ke zralé dokonalosti (sbírka byla psána okolo 30. roku 
autorova života, převážně v letech 1908–1912), jíž se další tvorba už jen více či 
méně přibližovala. Texty jsou zakotveny v blízkých a takřka všedních, 
opuštěných a zádumčivých, setmělých prostorech, ožívajících nezaměnitelnou 
tíživou obrazností a vědomím míjení, prázdnoty, marnosti, ale i spjatosti 
lidských osudů údělem konečnosti („Bezejmenný hovořím / s přízrakem 
bezejmenným sedláka / o vyhaslém pokolení vnuků, / on přerývaně huhlá 
v spárách, / a co dí, je zvukoprázdná marnost / toho sledu odvěkého 
mnohých, / někdy dlouho živých stínů lidských.“ - b. Humna). Motivy se 
opakují a převracejí (svědčí o tom i názvy jednotlivých básní sbírky: Prvé jaro, 
Jaro, Plné jaro, Vítr, Vichr večer, Vítr na hoře, Vichr v lese, Večer v poli, 
Smrákání, Procházka, Stezka, Háj, Sad, Humna, Městys, Jiné městečko, aj.), vše 
spočívá jakoby na dosah ruky, a přitom je strháváno do propastných hlubin 
bytí; texty prostupuje úžas, se stejně zaujatou mrazivostí nahlížející nejprostší 
i nejtajemnější odstíny skutečnosti. Častý je motiv poutníka a putování, a to 
i v pozdější tvorbě; většina vrcholných textů jako by byla zastavením na této 
„bezedné pouti“, na níž je úděl poutníka spjat s údělem konečnosti. 
Sbírku (stejně jako celou Liliovu tvorbu) však činí výjimečnou především její 
jazyk a způsob, jakým je použit k výstavbě básnického textu. Řeč plyne těžce, 
naplněna ničivou i osvobozující přítomností prostoru a času jako základních 
aspektů trvání, slova se vynořují nečekaně a v překvapivých úlohách 
a souvislostech; lze-li básníka pokládat za objevitele vztahů v nejrůznějších 
rovinách, byl Lilia básníkem především v rovině jazyka samotného. Zatížení 
promluvy a hustota textu dosahují téměř svých mezí („Nedávný mrtvý dosud 
táhle huhlá. / Ale z prachu dávných jen pomyslný huk / se roní, nasládlý 
nicem, tupě stojí, / kácí kámen kříže mnoho let, / prostoupí zídku co šero 
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bývalosti, / jež u zamčených vrátek v kraj se dívá. Starý, / starý ostrůvku na 
duté, těžké pláni.“ – b. Hřbitůvek), nebezpečí přespřílišné zaujatosti vlastní 
obrazností a zaumností básník odvrací střídmostí („Věci prořídly a cize od sebe 
/ vzdálily se, menší, stuleny. / Žlutý domov vzejde někde v okně. / Trochu 
prochladlého čpění.“ – b. Podzim). Proud veršů jen ojediněle až zpěvný („Kdo 
mi tu chvíli vrátí? Kdyby tisíckrát / se vrátil soumrak se závanem, lesem / 
i hlasem osamělým, nebude to ta. / Pak jetel sestárne a děvče v lidstvo zajde, / 
dál věky bude vanout marnost života.“ – b. Večer v poli) bývá násilně 
přetrháván, jako by se básník zdráhal přijmout rytmus či melodii v podobě 
nosného prvku textu; většinou je vše podřízeno moci slova, metafory, obrazu, 
rozklíženo disharmonií, jež jako by podtrhovala nesoulad mezi „zde“ a „tam“ 
(„Stárnoucí silnicí dolů postupuje / utlumený pochod stromků, / nad ním 
blízko, kluzce zasunuto / do valné, sklovité hmoty vzduchu / pět osmin 
měsíce, / za nímž je daleko vodová klenba, / jako by mu uprchla.“ – 
b. Procházka). 
Následující sbírky Liliovu poetiku obohatily jen okrajově. Zejména tam, kde 
přesné vidění světa a lidského údělu ve specifické směsi neodvratného zděšení 
ze zániku a osvobodivé krásy konečnosti rozostřilo tušení všeprostupujících 
kosmických sil a vizí (především ve sbírce Mysterion), tam, kde zmizelo ovzduší 
povědomých záhybů prostoru a času a jedinečné ustoupilo povšechnému, 
detail celku, pozemské vesmírnému, kouzlo autorovy poezie pominulo. Až 
příliš je zde vědomí toho, že „všechna hrůzná sláva musí býti“, překryto 
tušením, „že jsi nesmrtelný duch, / že budeš dále žít, že hmoty jsou jen přelud, 
/ jichž tvary procházíš jak věčný vánek“ (b. Radost). Pro Liliu není příznačná 
ani pevná forma, rozvinutá v poslední sbírce Stíny, třebaže někdy i v ní vyroste 
osobitý text („Neznámá dívka z okna hledící / je tváří temnotnou, je 
vykrojenou / jen neurčitě z tmy tmou žijící, / jen žitím od temnoty odlišenou.“ 
– b. Temná tvář). 
 
Dílo Hermora Lilii za autorova života – ke škodě české poezie 20., 30. i dalších 
let 20. století – zcela zapadlo; v jednom z mála dobových ohlasů (nad sbírkou 
Večery) citlivě pojmenovává některé jeho rysy Dominik Pecka: „Lilia je básník 
tajemství a šera. Úzkostlivě vymýtil ze své dikce jakoukoliv zvonivost... Cosi 
truchlivě transcendentního vane z jeho bytosti, hluboké, smutné, zamyšlené, 
tušící prázdnotu světského shonu...“ Objeveno bylo až v 60. letech, v roce 
1979 vyšlo samizdatově v edici Kde domov můj; oficiálně je roku 1982 
připomenul výbor Verše tajného básníka (Spolek českých bibliofilů) a v roce 1995 
reedice Stínů (Krásné nakladatelství), ukázky z něj byly zahrnuty do antologií. 
Lilia tedy není zapomenut a stíny jeho řádků dnes žijí v povědomí čtenářů 
poezie; omezená dostupnost výboru z roku 1982 stejně jako původních sbírek 
i povaha díla samotného však povědomí omezují spíše na neurčitý nárys. Snad 
tento útlý soubor najde čtenáře, který propadne uhrančivé atmosféře 
objevného Liliova jazyka stejně, jako se to nad Řádky stalo mně. 
 

Petr Fabian 
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