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Na všechno…

Pokud chci únik, pluji ve snech k mládí
do dětství, na něž tak rád vzpomínám
na dědu, jehož každé slovo hladí 
Když topil dřevem, kouř šel z komína

Bezpečí, úsměv, také jemnost ducha
to všechno mám s ním pevně spojeno
Třesoucí ruku, jež mi vlasy cuchá
a jíž je letní vánek ozvěnou

Oporu, pevnou hráz i povzbuzení
to vše jsem v jeho očích nacházel
Je stále se mnou, byť šestnáct let není:
Ve vedrech, v dešti, také v námraze

Nálety zažil, když byl nasazený
mnohokrát poznal náruč chudoby
Vždy znal svůj směr, ač těsné byly stěny
víra v to lepší na mě působí 

Rád brouzdal travou – bažil po soukromí
těšil se z plodů, jež les nabízel
Modlil se v chrámu, který tvoří stromy
a z jejich korun lék měl na krize 

Vzpomínám na něj v těchto těžkých dobách
na vůni lip a hřiby v mechoví
Na všechno, co se dnešku nepodobá
kdy píšu tuto báseň dědovi 

Cítím, že úsměv na tváři mi sedí
což víc než rok je vcelku rarita
Úzkost jde stranou – víra do popředí
když do té šedi barva zavítá
Co vám všem přeji? Výlet tam, kde svítá
kde se vám plíce štěstím nadechnou
Kde každou propast překlenuje výtah
A kde má láska recept
Na všechno… 



Vím, Pane…

Vím, Pane, nejsem sám, když zrovna teď se modlím
Je doba slzavá – a kde kdo nyní sténá
a viní nebesa, že přejí věcem podlým
a modly svrhává – a padá na kolena

Chci jenom tolik říct, že velmi mnoho myslím
na jedny manžele, co na kyslíku leží
na obsah jejich plic. A věřím všemi smysly
že křížek na čele jim dodá sílu přežít 

Ať číši pozvedá pan Jiří Kimla, básník
a s lehkým sarkasmem o úděl svůj se dělí
pak, v době oběda se na okamžik zasní
Řekne: „Pryč s marasmem“. Těší se na neděli

Vím, Pane, nářek zní – a nelze ztišit mnohý
Dej, ať se zotaví. Dej, ať zas člověk věří
Měj ruku na vězni, jenž svázané má nohy
Člověk má obavy. Tak díky za klíč k dveřím…

Tato báseň je sice věnována především dvěma
konkrétním lidem, ale je určena vlastně všem, kdo
v této nelehké době zápasí o život. Je to modlitba,
jejímž hlavním poselstvím je naděje. Nevzdávejme se
– a věřme…



Duši oči planou…

Život je pes – a smrt zlá macecha
Člověk pak někdy, kým je, nepochopí
Hlavní je otisk, který zanechá
a aby slunce zalilo mu stopy 

V srdci mám těžko, bolest pod kůží
když tato slova na klávesách ťukám
Možná mne smutek jak chlad otuží
Zatím však žalem chvěje se mi ruka

Pan Jiří Kimla s březnem odchází
den po výročí děsů v Osvětimi
Na nebi mraky šijí obvazy
Jiří tam nejspíš někde pluje – s nimi

Žil svými vnuky – a svou rodinou
přítele měl též, který ráno štěká
Vždy věřil, že se chmury rozplynou
a v prvé řadě šlo mu o člověka

Umět mít rád měl psáno ve tváři
a vždy si svoje myslil o elitách
Co vtiskl druhým, už nic nezmaří
Teď došel klidu – s námi moře zmítá 

Jak Fík měl Áju – divu operní
kdy Letní noci dostal do scénáře
Březnovou půlnoc úzkost očerní
než ovšem hudba překryje ten nářek 

Nestřídal masky. On měl svědomí
Na hřbetech knih srst zármutkem se ježí
Kdo ví, kam jde, tak toho nezchromí
pražádná z ran – a sebehorší režim

Tak tedy, Jiří, ještě dodávám
své smutné sbohem – jednou na shledanou
A i když tělo boj svůj prohrává 
zůstává duše, které oči planou…



Z čeho je mi zle…

Z čeho že všeho je mi tuze špatně?
Jak, co má cenu, bezcenným se stává
Nazí si kůži převlékáme v šatně
s tím, že je tato činnost obětavá

Jež máme chránit jako ohrožené
utratit dáme, že se zkrátka šetří
Zvířata v klecích kdosi popožene
zatímco lidskost letí do povětří

Pro trochu peněz kácejí se duby
Staletá alej pasekou je poté
Vodou se plní naše podpalubí
Hubí nás malost promáčená potem

Vzdáme se všeho včetně historie
Svlečeme rázem, co nás lidmi činí
Pod kůži strach se místo jistot vryje
Do kontejnerů dáme dobrodiní

Ze zahrad poušť je, ze snů rezignace
Čekám, co další skládky obohatí
Muzea? Zámky? Co vše smíme ztrácet?
Knihovny? Školy? S tím, že jde to zatím?

Škrtá se zbytek lidské důstojnosti
a už se ani nikdo neozývá
Hluboký příkop nikdo nepřemostí
Zbylo pár drobků, kde byla dřív skýva

Ze ZOO nechci, aby byla jatka
a rovněž nechci paseky mít z lesů
Cítím, že chůze stále víc je vratká
a na svých zádech větší zátěž nesu

Z čeho že všeho na mě přijdou mdloby?
Z toho, jak snadno do rána jsme jiní
V co věřím? V duši, již zmar nerozdrobí
a v rozum, který zvůle nezastíní…



Nikdy podemletá (K MDŽ)

Nahnu se k váze – ke květu, jenž voní
osmého března, jenž se všedně tváří
Nevnímám rázem nic než tikot hodin
Ptám se, kdo nezná datum v kalendáři?

Kdo že to slaví? Jenom každá žena:
Maminka, dcera, manželka i tchyně
Stoupá kouř z kávy – ruka natažená
rána se, šerá, protahují líně

Myslím teď na ty z žen, jimž cejchy vpálí
a za něž stále rozhodují druzí
Sečtené ztráty jsou jak seriály
dlouhé jak alej. Myslím na ty v dluzích

Na dívky malé, jimž je dětství cizí
na ty jež bolest místo něhy svírá
Scházejí žalem – až jim srdce zmizí:
Než mohlo rozkvést, zbyla po něm díra

Na všechny bité, krutě ponížené
na ty, jimž jiní jejich život řídí
Kde šetří citem, tam se bouře žene
nenávist vklíní mezi různé lidi 

Pěstovat má se květina, jež roste
za sluncem aby mohla – a ať vzkvétá
živená jasem, jenž je k lásce mostem
Pak, silná, vábí – nikdy podemletá… 





S pokorou v srdci…

Stane se, že se octneš zcela dole
a pak jsou chvíle, kdy jsi ještě níž
To, když již rány nedovedou bolet 
a ty máš pocit, že nic nezměníš

Možná se třeseš někde v rohu. Tiše
s tím, že tě vůbec nikdo neslyší
a pokud ano, hned tě odepíše
i když je tvoje nouze nejvyšší

Faktem je, že tak málo někdy stačí
objevit toho, kdo ti pomoct smí
Někdy je cestou vyplavit vše v pláči
to když vše kráčí k čtyřem od osmi

Chce to mít sílu popsat, co je slabé:
Přiznat si, že to takto nejde dál
Že bez těch druhých z dna se nevyhrabeš
Leží ti, které nikdo nezvedal

Někde je kdosi, který porozumí
tomu, co myslíš, že nemůže znát
Kdo není balvan, ani jako z gumy
a který nezná slovo „renegát“

Vždy je tu šance, že se opět vzchopí
kdo zažil předtím krutě strmý pád
Co může spasit mnohé od potopy?
Podaná ruka – jak již tolikrát

Jediné slůvko může být to pravé
jež v prudké bouři najde slunnou pláž
Ten, kdo se topil, zjistí, že zas plave:
Zkus opět plavat – tempa přece znáš

Uvidět zájem, to je zapotřebí
kdy myslíš, že jít není ani kam
Tak zkusme spolu uvolňovat hřeby
ať zmizí úzkost – a s ní panika…



Jsem zase starší…

Jsem zase starší. Zda je mi to milé?
Prostě se snažím brát to, jak to je:
Mám velkou radost z každé malé chvíle,
kdy je tu člověk rád a spokojen.

Jsem zase starší. Bránit se je marné.
Nevím, zda mládnout přišlo by mi vhod.
Jen lidská hloupost nikdy nezestárne,
byť je tak stará jako lidský rod.

Jsem opět starší a mám zkušenosti:
Než být živ ze zpráv, raději se postím,
stále však neznám, kam že spěje svět.

Zas o rok starší hraji si zde s básní,
v níž každá sloka nad zítřkem se zasní,
a jejíž rým zní: „Radši nevědět“… 



Pod rukama

Došel jsem tam, kde nejsou žádné stopy,
kde mrzne oheň a kde hoří led.
Kdo nešel se mnou, nikdy nepochopí,
proč světu dávám lhůtu do tří let. 

Moře jsou z plastu, z půdy jedy klíčí,
namísto vzduchu udusí nás dým.
Smrt pro svou volbu najde tisíc příčin,
život pak mnohdy tiše ptá se: „Smím“?

To, co nám schází, pokora je značná,
a proto temná stahují se mračna,
a proto svět náš smrtelné má křeče.

To, co nám chybí, rozum je, jenž zmírá,
pod okny leží rozdupaná víra.
Naděje potom pod rukama teče…





Podezření

Atény v květnu hrůza obestírá:
Kdy se to stalo? Kolem čtvrté ráno.
Smrt mladé ženy. Bezmoc zbývá čirá,
Caroline mrtvá je – a svíce planou.
Lupiči přišli rovnou hlavní branou.
Mrtvý pes dole za obojek visí.
„Kde máte prachy?“, zařvaly ty krysy,
že zemře dítě, když je nedostanou.
Stín pochybností nějak se sem vmísí:
Co když ta vražda byla objednanou?

Otázek spoustu na mysl se vtírá.
Mladičká žena byla krátce vdanou.
Proč její starší manžel neumírá?
Svázaný přežil. Drželi ho stranou.
Našel prý mrtvou ženu milovanou,
zardoušená je – strhané má rysy.
Marně ji její manžel znovu křísí.
Zdalipak vrazi zprávu nedostanou,
že v domě balík sehnat mohli by si?
Co když ta vražda byla objednanou?

Kdo a proč ženu neskutečně týrá?
Lupiči mučit jen tak nepřestanou.
Ušetří ovšem život bohatýra,
pilota, který srazit je chtěl ranou.
Proč potom zabít ženu zbědovanou?
Že hodně řvala? To s tím nesouvisí.
Co když to manžel vrahům určil misi,
a oni pouze souhlasili: Ano? 
Snad jednou někdo neodloží spisy:
Co když ta vražda byla objednanou?

Skulinou světlo vniká za kulisy.
Odporný zločin vedla ruka čísi.
Bolí to, bolí, děcku slzy kanou.
Emoce hnusu plní obří mísy:
Co když ta vražda byla objednanou?



A Suspicion

Caroline Crouch was murdered that is scary.
She was suffocated, strangled in her bed.
Beuatiful angel, like a real fairy,
Like a gorgeous princess, very nice and glad
about her whole story you have ever read.
This pretty woman had a cruel fate:
Four o´clock morning, when the night is late
the robbers were coming and the things went bad.
Young wife was crying full of fear and hate:  
Could it be the husband who wanted her dead?

She was strongly tied and her scream was hairy.
She was very beaten and her skin turned red.
She had to know her death is necessary.
Who can kill the angel that has to be mad.
There is a good question: Were the killers paid?
How only new they their financial state?
That they had money and the sum was great?
And why they have murdered the wife in her pad?
Husband was unhurt – is it accurate?
Could it be the husband who wanted her dead?

She was always happy and she was merry.
Now the shocking news about her death is spread.
As her big plans, as body will be burried.
It´s end of her life and nothing is to add.
Why the strong pilot who is the baby´s dad
survived the attack without wounds ´s a trait.
When his wife suffered, did he feel the bate?
What, damn, he was doing except he was sad?
Caroline Crouch learned what´s her tragic date.   
Could it be the husband who wanted her dead?

If the way´s missing, you cannot go streight.
Now the pain´s s growing like the evil´s rate. 
Let you ask what basic question was not said,  
And why the one version must you irritate.
What if is the husband who wanted her dead?



Pocta Elviře Ignatyevě

Že nejsou vzory, často se nám jeví
a ze všech hodnot ční jen prázdná sláma.
Je to tím, že jsme zvyklí na projevy
pevné tak moc jak krůček do neznáma.

Že je vše jenom banda pokrytecká,
která si kryje svá ohnutá záda.
Pravda má váhu jak třešňová pecka,
ten, kdo s ní žije, neskutečně strádá.

Šílený střelec řádil v Kazani.
život je jako křída – k smazání,
smrt někdy maže v nebývalé míře.

Ve škole děti k zemi padaly.
Vzor někdy nosí ženské sandály:
Déšť šeptá s velkou úctou o Elvíře…

Jako ta růže…

Jemně se skláním k temně rudé růži,
nechám se její vůní k tobě vést.
Kdybych snad zvadnul, nádech mě hned vzpruží,
neb vydá více nežli tisíc gest.

Koruna rudá hrdě trčí z vázy
a já ti, lásko, přeji spoustu sil.
Ať zlého ducha vždy ten dobrý srazí,
když by se padouch škodit pokusil.

Přeji ti zdraví – a veselou mysl
a aby tvoje práce měla smysl.
Přeji ti radost, jež se nevytratí.

Rovněž ti přeji víru vytrvalou,
aby v tvém srdci zelený byl palouk
zalitý sluncem, moje drahá Katí…



Květnová

Počátkem května se mír s láskou snoubí.
Pomníčkům v parku lesklý mramor padne.
Nechtějme znovu utažené šrouby,
kdy „správný názor“ říct je bezodkladné.

Nacismus – to je systémová studna,
s fašismem lidem všechnu lidskost berou.
Ctí velké firmy – a lid drží u dna:
Proti nim brojím nebývalou měrou.

Zbraněmi totiž stále stejní řinčí.
Nechtějme pro ně obětovat kůži,
k radosti jejich přistupovat k lynči.
Buďme tím, kdo se proti lynči sdruží.

Počátkem května rozkvétá i šeřík.
Vděčný jsem velmi vždy, když k němu čichám,
vděčný jsem všem těm, kteří neuvěří,
že je to správné – ohnout se, být zticha…

Z vybledlých jmen…

Květen a mír – to zkrátka k sobě patří.
Nad lesklou deskou voní šeřík a
luštit jde slovo „svět“ – v azbuce na tři,
Tak trochu zmaten, co se neříká.

Těch padlých jen – snad ne však v zapomnění.
Kdo zapomene, toho pohltí
tma prázdnoty, již v světlo nepromění
chlad lhostejných s přechodem do smrti.

Z vybledlých jmen se otazníky množí,
za jakou z hodnot v době tady té
kdo padnout chce – kdo život nepoloží:
Kvetoucí šeřík sčítá zabité…



Tím svitem jsi ty…

Již deset let v mém srdci pevně sídlíš,
již deset let v nás kořen prorůstá.
V tvých očích motýl něžně mává křídly,
nebe ti duhu opře o ústa.

Již deset let jsme mořem si – i zemí,
již deset let v nás láska rozkvétá.
Já toužím říct, jak skvěle s tebou je mi,
ať slova plynou s mraky do světa.

Ať jeden druhému jsme zahradou i domem,
větvemi spojeni jak Baucis s Filémónem.
Ať svěží prameny dál z našich snů se řinou.

Ať jeden druhému jsme oporou i hrází,
kdy jeden najde svit, když druhý nenachází.
Tím svitem jsi mi ty, má drahá Kateřino.





Asi holt nejsem…

Já nechci moc – jen trochu naděje,
že odplaví se nejkalnější bahno
a zkamenělý strom se zachvěje.
Já přeji si, ať ústa nevyprahnou.

Že jsou má přání příliš veliká,
že ani žádná kouzla nezaberou?
Což mohu říct: Mě se to netýká,
když stále tmavne neprostupné šero?

Asi holt nejsem ten, kdo mlčky přejít může,
že bomby tikají, kde dříve kvetly růže.
Že místo různých knih čtou lidé „příkaz doby“.

Asi holt nejsem ten, kdo do řady se rovná:
Kdo zpívá se sborem, co v osnovách je zrovna,
neb jedno zlomení stem souhlas vynásobí…

Narozeninová

Ať mraky ustoupí paprskům na obloze,
a to co tíží tě, ať jako břímě shodíš.
Přeji si velmi moc, ať zas máš sílu v noze,
ať bolest ustoupí, když stoupáš do poschodí.

Ať záda skřípnutá úlevně vydechnou si,
a co tě svazuje, ať povolí a zmizí.
Ať hrany špičaté tvůj laskavý hlas zbrousí
a ať ti zpestří den i vánek s vůní mízy.

Přeji ti radost, smích – ať jako máky kvetou,
přeji ti plno sil – zem nikdy podemletou.
Přeji ti lásku, cit – a dny, co v štěstí plynou.

A rovněž lepší svět, kde palba nerachotí,
ten přeji lidem všem, ať pro jsou, nebo proti.
Tak hlavně na zdraví a drž se, Valentino…



V oblacích

Být fit je složité – a člověk s chůzí váhá,
nežli krok učiní – ten krůček do neznáma.
Kal teče korytem – a chybí rovnováha,
kdy úzkost vůči ní má náskok – až je samá.

Důvěra ztrácí se – a pochyby se rojí.
Dřív pevné pilíře s rachotem k zemi klesnou.
Co zbývá na míse? Jen metr těžce dvojí,
kdy člověk, nesmířen, zažívá vzduchotěsno. 

Modly jsou stržené – a nové nedodali.
Kdy se to přežene? A kdy to zmizí v dáli?
Člověk se potácí – a člověk zakopává.

Mnohý je bezradný z těch, kteří „všechno vědí“
(řeknou, že před pár dny již znali odpovědi).
Co vidím v oblacích? Jak slunce hledí na vás…

Na Neuberta…

Co na mysli mi první vytane?
Jak jsi hrál Švejka v mojí parafrázi.
Pozdravuj tedy Haška, Milane:
Nepatřil nikdy k těm, kteří se plazí.

Mrak ronil slzy jako kulisy,
chladný déšť válku nazval nesmyslnou:
Nejvyšší daně vždycky určí si
a vše, co raší, smete zhoubnou vlnou.

Již tehdy znělo jasné varování,
že to my nejsme, koho zájmy brání
ten, který velký otvor v hrázi vrtá.

Sedím a ptám se, co odpoví stěna,
proč lidský život zas nic neznamená?
Pak zvednu sklenku. Zvolám: Na Neuberta…



Loučím se…

Těžko se píše, když jsou rána smytá
a další ze jmen mizí do mramoru.
Každý den v našich řadách odečítá,
Bohužel rovněž odečetl Zoru.

Někde už jinde pobaveně čte si,
zatímco nám tu stránky knihy sklaply.
Humorem vždycky šila do depresí:
Smích pak byl její nejsvětější kaplí.

Vidíme čísla, tupě chladné grafy.
Já vidím ženu s věncem v Jiném kafi,
před níž jsem doufal, že i vir se schová.

Neschoval. Přišel – tak jako teď chodí:
Ze sklepa vtrhl rovnou do poschodí.
Loučím se s tebou, Zorko Šimůnková…



Ať je čirá…

Jak se nám s dobou mění pozitiva?:
Vždyť máme radost z negativních testů.
Nevíme nikdy, kolik času zbývá,
a něco v hlavě do nás hučí: Nestůj.

Spíme a jíme, byť ne také denně.
Jeden den plyne přesně jako druhý.
Vzpruh máme nějak stále více méně,
a to co roste, úzkost jsou a dluhy.

Vidíme, jak nám odcházejí bližní,
jak lidský život rázem fixa černí.
Vichry, co vanou – západní a jižní,
hodinám nesou písek na ciferník.

Svět čtyř stěn nemá dobrodružství nová.
Co chcete sdělit, když co říci, není?
Jenom ta klec je nově ocelová,
protože dřevo pálí ve sklepení.

Z děravých škorní vybírat nás nutí.
Kde kdo má pocit, že je režim tuhý.
Krom správných vět už dbá i na kýchnutí,
a něco v nás si zvyká na ostruhy.

Svázáni s lůžkem v šílené jsme péči,
která se o nás nijak nepostará.
Lék sice známe, který nemoc léčí:
„Ďáblovým dílem“ označil ho farář.

Hranice hoří. Na nich knihy pálí:
Inkvizitory náš žal nezajímá.
Naděje mizí v šklebu nad kanály.
Tohle je tumor – a ne žádná rýma.

Odstíny šedé lidi nepobaví,
zvlášť, když se všechno v jeden valér stírá.
Padají víra, kultura i mravy.
Přeji nám duši: Ať je zase čirá…



Už je to rok…

Už je to rok, co roletu jsi stáhla
už je to rok, co káva v hrnku stydne
Některá sbohem jsou až příliš náhlá
Některé prázdno je tak očividné

Už je to rok, kdy tvůj smích nezaznívá
ani tvůj povzdech, kam se to vše hnulo
Namísto pouště tě teď laská niva
zatímco my tu dělíme čas nulou

Už je to rok – je těsný snad až příliš
Zhoustlo to, zhoustlo – dál se slovy střílí
Kde kdo je v prachu – kde kdo na kolenou

Z děr lezou štíři, hadi také šílí
kdejaká veš se skrývá za košilí
Terezo, tebe nelze zapomenout…

Chtějme obojí…

Blíží se svátky, jež jsou o naději
která je víc než smrt a utrpení
Blíží se svátky, když se věci dějí
že téměř v každém krev se nějak pění

Co pro nás z těchto svátků vlastně plyne?
Že jsou tu s námi ti, kdo břímě nesou
a jimž jde o víc, než být kryti stínem
a schovat ve hře pod rukávem eso

Buďme si blíže, spolu, bez kolizí
které, když jsou již, tak ať rychle zmizí
Ať nás ta blízkost hřeje, propojí

Buďme si blíže – neizolovaní
ať paže jedněch záda jiným chrání
Rozum, či cit? Ne – chtějme obojí…



Aby…

Když hladím hlavu velbloudí
v té jedinečné chvíli
kdy zrovna vůbec neloudí
svět připadá mi milý

Ta chvíle je však prchavá
než zamyslím se více
nad tím, že velbloud prohrává
Že do pasti je chycen

Neb tím, jak žije v zajetí
je geneticky jiný
což napsáno má v závěti
z níž kapou jeho sliny

Zpět k volnosti se nevrátí
a vrátí-li, je cizí
Svět pro něj není bez latí
svět šanci nenabízí

Dřív statný velbloud dvouhrbý
jenž na poušť hleděl z výšin
teď šeptá tiše do vrby
jak moc se nyní liší

Kde jenom plují koráby
v písečném oceánu?
Jeho pár kroků oslabí
když mátožný vstal k ránu

Vždyť tygři, sloni, medvědi
tedy ti bílí, lední
a žirafy dne nevědí
Kdy půjde o poslední?

Dnes jsou – zítra být nemusí
A netřeba být druidem
aby vám došly rébusy
že po nich o nás půjde…



Vylisovaná

Skloněn večer nad herbářem
vymýšlel jsem pár her Báře
jež má zápal botanický
Na zahradě Petr s klíči
všiml si, že v petrklíčích
trůní stará bota nicky

Rád si hraji s názvy květů
do nichž fantazii vpletu:
Víte, kdy jsou hory v tenzi?
To, když kvetou hortenzie
v nichž se slunce rádo skryje
Anebo v nich tráví penzi?

Kdy má blízko k pampě liška?
Pampeliška zdobí bříška
letních luk, jež krásně voní
Kdy je těžko koni v kleci?
S konikleci v tlamě přeci
neboť nejsou stravou koní… 

Poznal dceru Sasa – Anku
Rumcajs, když šel pro sasanku
S češtinou si dále hraji:
Který pán se ke všem tulí?
Tulipán – už od cibulí
Oman hledám. Kde je? V háji…





Oříšek v duši pro Libuši

Rozárko, slyšíš? Píseň lkavá
červnovým dnem se ztěžka nese
Kdo tři oříšky rozlouskává
když Popelka již není v lese?

Kde svět je – k chodu času slepý
v němž vesnička je středisková
v níž Turek ženě facku vlepí
a v které Otík žije znova?

V němž doktor Mráček žije s Janou
vodnickou holkou milovanou
Svět, v němž je cesta do Jiljí?

Kde srdce Darka Vrány buší
pro Šafránkovou. Pro Libuši
Bolavou duši zhojil jí…



Krvavé datum

Dvacátý první červen dvacet jedna,
v pět hodin ráno rána z děla duní.
Brutální jatka – o to se zde jedná:
Nastalo Temno, z něhož nebyl únik.

Rytířů sedm – před nimi tři páni,
měšťanů potom sedmnáct se vleklo.
Nad černým suknem se i slunce sklání
a čtyři svíce ukazují Peklo.

Jeden zde chybí – našli jeho tělo,
nikdo už neví, jak že došlo k pádu.
Fruweina objal – snad, že se mu chtělo,
Jelení příkop u Pražského hradu.

Budovec, Harant – připomeňme Šlika.
Ponurý úkol padl na Mydláře.
Na nebi duha – která nad tím vzlyká.
Hlavy jdou dolů – zazní ryk i nářek.

Hrozivá scéna v mysli stále žije,
zvlášť krutý konec čekal na rektora:
Jak zacházeli s Janem Jeséniem?
Rvali mu jazyk silou agresora. 

Uťatá ruka, rozčtvrcený v kole,
nestvůrný režim tři sta let pak vládne.
Byli jsme náhle níže nežli dole,
krutosti byly tehdy mimořádné.

Rozsudek padl jen den před popravou,
nebylo tehdy žádné odvolání.
Majetek mrtvých, zabrán smečkou dravou,
nevrací nikdo. Lupič si ho brání.

Na Staroměstském náměstí proud teče:
Slétli se supi přilákáni krví.
Zlomeny byly čtyři statné meče:
Po Bílé hoře Čechům život zmrví…



Zlatá Bára

První kolo bývá zrádné,
s krajankou v něm málem padne,
dva jedna však vyhrává.
V druhém kole má to snazší
Rusku nejspíš doteď straší
její trestná výprava.

Šest tři, šest dva – ruce spíná
nejspíš k nebi Svitolina,
když pak z kurtu odchází.
Favoritka poražená:
Raduje se jiná žena,
jež zodpoví dotazy.

Když pak jinou hráčku zdolá
a jde do dalšího kola,
novinářům prozradí,
že měla strach před zápasem.
Na kurt přišla silná zase
s tím, že už si poradí.

Sloane si došla pro kanára:
Debaklu se bála Bára,
sama ho však nadělí.
Šest ku dvěma a šest nula:
Stephenosové žlučí hnula
(popláče si s přáteli). 

Cori Gauff se pyšně chová:
Prý uhraje Krejčíková 
jen to, co jí dovolí.
Ta má soustředěnost v očích,
dokud sadu neotočí.
V transu je z ní okolí.



Pět setbolů měla zatím
Cori, než je Bára zhatí,
postupně je odvrací.
Tiebreak v bitvu vyvrcholí,
Gauffové se všechno drolí.
Hlavu měla v oblacích.

Mnoho sil už neušetří,
v druhém setu je to šest tři.
Bára postup oslaví.
V semifinále dost kazí,
nevzdá se však v žádné fázi,
stačí zahnat obavy.

Devět sedm v třetí sadě:
Umí velké bitvy svádět
se Řekyní buldočí.
Rozhodčí ji nerozhodí,
byť jí výrokem svým škodí.
Na titul teď útočí.

Backhand, forehand k čarám střílí.
Podání ji vede k cíli,
techniku má precizní.
Pokorná je, přitom dravá,
jiná už se dávno vzdává,
Bára čelí nepřízni.

Nedaří se? No tak přidá,
právě v tom je extra třída,
tohle je vzor, jak má být.
Usměvavá, velmi skrovná,
v hlavě si vše dobře srovná,
nenechá se zahanbit.

Nemá projev velkohubý,
není z těch, kdo moc se chlubí,
výsledky má úžasné.
Zarputilá, stále věří,
že klíč najde ke všem dveřím.
Mnohý nad tím užasne.



V její hře se píle protne
s vlnou smutku po Novotné,
na niž s láskou vzpomíná.
A co že teď přeji Báře?
Ať padají míče k čáře,
ať ji čeká hostina.

Snad finále bude její:
Soupeřky se před ní chvějí,
málokdo ji podcení.
Ještě jedna Ruska zbývá:
Palce bude držet divák,
jenž hru obou ocení. 

Finále má prostě všechno,
diváci nadšením vzdechnou,
v třetím setu napjatí.
Každý úder vášně jitří,
Vyrovnáno bylo: Tři tři.
Koho víc stres zachvátí?
Na šest čtyři Bára dává,
když utkání dopodává,
hlava myslí na ruce.
V singlu, v deblu pohár získá,
přitom lidsky je nám blízká
na pařížské antuce.

Kéž by v tomto státě mnohý
nejen Bářiny měl vlohy,
však i vůli jít se prát.
Nebýt tím, kdo rychle padá:
Vyvěste si, je má rada,
sami v sobě inzerát…



Dům vzpomínek

Na mysli starý dům mi vytane,
s prasklinou ve zdi, s okny, do nichž fučí.
Pro fantazii byly vítané
všechny ty škvíry skryté do pavučin.

Rád jsem se díval na to stavení,
jak jeho střecha vichrům odolává.
Čekal jsem, kdy že větve zkamení
jabloním, kterým věkem klesla hlava.

Dnes již ten dům je srovnán se zemí,
nejitří mysl divou scenérií.
Srovnat se s tím holt nějak nejde mi,
že svědci z dětství déle nepřežijí.

Zářivé zdivo těžko vyvolá
představy vzruchu s touhou po tajemnu.
V kopřivách pro mě zněla viola:
Dál ten dům vidím, když si oči přemnu…



Čekám a věřím…

Omlouvám se za všechno špatné, Pane
Pokorně klečím občas stižen studem:
Modlím se za to, ať se brzy stane
že ze mě vskutku dobrý otec bude

V klášterní cele šeptám prosbu svoji:
Rád bych, co znám a umím, dále předal
s citem a láskou, jež nás s Tebou pojí
se světlem v duši ve znamení kréda

Čekám a věřím – stále trpělivý
Děj se Tvá vůle – naději svou živím
Vděčný jsem za vše – darů Tvých si cením

Čekám a věřím – ze hříchů se kaji
Vím, že je mnoho těch, kdo stále lkají
Děkuji, Pane, s každým rozedněním…



Paradox

Podmanivé jsou adršpašské skály
Mou představivost plně roznítí:
Viděl jsem dámy, které přetékaly
i jak se pavouk spouští po niti

To, co mít jeden může za homoli
která se celá z cukru sestává
pro mě je kmet, jenž pozdrav zadrmolí
S úhlem se mění daná představa

Jak si tak rukou člověk oči cloní
stvoření spatří vskutku mohutná
Choboty kynou na pozdrav mu sloni
na seně si tam stádo pochutná

Zvláštní, co všechno člověk uzřít může
a co vše v jedněch skalách zažije
Mává mu tučňák velikosti muže
Do Antarktidy míří z Asie

Schody se vinou nahoru a dolů
Milenci v lesích nikdy nebloudí:
Stojí zde roky neochvějně spolu
v dáli se klenou hrby velbloudí

S úžasem hledím, co mi kámen poví
kolik v něm citu prýští nad ránem:
Někdy i skála překypuje slovy
zatímco člověk je dál balvanem…



Dokud má srdce…

Kolik ran ještě, oněměle vzlykám
poté, co vidím, kolik rodin strádá
musí si zažít tato republika
jež není vůbec zvyklá na tornáda?

Obrazy zkázy do mysli se vryjí:
Kdo ztratil blízké – i tu střechu ztrácí
Sotva se daří zmírnit pandemii
ze vzduchu přišla zkáza s asanací

Nemám slov – hledím na spoušť ze hřbitova
Jakoby válka zuřila zde děsná
Ruiny a trosky – nic se nezachová
jenom ten kříž – a noční můra ve snách

Proč opět trpí lidé dobří, hodní?
Mnoho z nich přišlo o veškeré jmění:
Podobně tomu bylo za povodní
ten strašný šok, jak vteřina vše změní

Stromy a auta v kraji poházené
Z domů jsou suti – a těch němých tváří
jež vzaly za své, když se živel žene
a během chvilky naděje vám zmaří

Zůstaňme silní v této těžké chvíli:
Možná ta hrůza konečně nás spojí
Z pomoci druhých celý národ sílí:
Dokud má srdce – neutone v hnoji… 



Obávaná

Tam někde v sobě si
kam z očí vede studna
strach víru oběsí 
a kde těžkne stud u dna
zbavena noblesy
krčí se malost zrůdná

Má divné móresy:
Čím víc má – i víc chudne
Umí jen morem sít
Chtíč skrývá v masce cudné
Zrůdnost má v progresi:
Když ohromná je, zrudne…

Přímo na ústa

Někdy si na vás kdosi dovolí
proto jen, že jím závist otřásá
Ponížit vás chce, dělá cokoli
nenávist svou vám vrývá do masa

Takový člověk bývá zbabělý
navíc pak hrubé chyby napáchá
Že prý jste nanic, nahlas zavelí
nálepkuje vás jako raracha

Ta jeho zášť ho natolik však sžírá
že v jeho piklích objeví se díra
jež povážlivě rychle narůstá

Kdo jiným jámu motyčkou jde kopat
může sám zažít nepříjemný dopad
z veliké výšky přímo na ústa…



Potlesk i na posledním kroku

V uších zní hláška: „Když dojím, tak dojím.“
Řekl ji celník ze Tří veteránů
Výrazný pohled překrytý je chvojím
Co zakrýt nelze? Další velkou ránu

Srdečný pozdrav je ze zeměkoule:
Saturnin hledá Devět kruhů pekla
Bavič a zpěvák – herec každým coulem
Kapitán, Pitva – hudba srdcem tekla

Satinský zase s přítelem se shledá:
Není jim třeba žádná nápověda
V jevišti našel svoji pramici

Stačil všem říci, že je optimista
ještě se něco málo dodat chystal
Potlesk byl poutník pana Lasici…

Skličující

Silný žár kámen v písek taví
u přístavu houf dětí žebrá
Hlad je jim šatem přiléhavým
skrz něj pak prosvítají žebra

Korálky útlé ruce zdobí
dívkám, jež o kus žvance prosí
Některé jsou již blízko mdloby
jiné jsou dotěrné jak vosy

V očích žhne beznaděj a bída:
Obojí každý den jim přidá
sotva tep srdce nahmatá

Toulavé kočky kolem slídí
jestli jim něco kápne z lidí
v městě, jež zve se Hamata…



V lesním tichu

Tančila v mlze – éterická víla
Tam na pařezu – aniž ji kdo vidí
Tančila v rytmu, než se zastavila
Stromy ji zří – však nikdy nikdo z lidí

Kdo se jí klaní? Nejspíš mladé křoví
náprstník vzadu nadšením jí tleská
Borůvčí v mechu „bravo“ nahlas poví
a navíc špitne, že je vskutku hezká

Slunce je v dece – později se budí
aby pak o to větší mělo údiv
až malou vílu svitem uvítá

Kouzelné bývá to, co halí lesy
čeho však oko lidské nevšimne si
Nádhera bývá v běžném ukrytá…



V té samé řece jiné

Když vlasy zlátnou jim
a obě tváře rudnou
když soumrak nad chvojím
zahalí cestu bludnou
když v lůně jabloní
devátý měsíc zraje
pak léto nakloní
svou hlavu nad okrajem

Když září zploští dny
a temno déle bývá
přijde čas ošidný
nátura proměnlivá
Scvrklý déšť nahradí
z pavučin ráno tkané
a slzám v kapradí
být úzko nepřestane

Zná to snad každý z nás
a přitom nikdo druhý:
Když stromům na příkaz
narostou letokruhy
Takt hrají čtyřdobý
vznešeně strohé cykly
Všechno, co vyrobí
recyklovat si zvykly

Keř rudě zahoří
jak šípkům jazyk čouhá
Zdám se plout na moři
ač pode mnou je strouha
V uších mi příboj zní
a víc mě nezajímá
než, to že po žízni
a vedru přijde zima… 





Takhle ti zpívá Terezín… 
(Das Liedchen von Terezienstadt, překlad)

Nás na čtyřicet tisíc Židů
smířit se snaží s pohanou
Ti, kteří neodjeli v klidu
do Polska, rakev dostanou
Oděni víc než velmi spoře
v kasárnách vyhlížíme hvězd
věčný svit na tom temném dvoře
pomáhá hrozný tlak nám snést
Svoboda sídlí ve vesmíru
ne v kasárnách, z nichž nelze ven
Ve snech snad ještě máme víru:
Jak dlouho jen, jak dlouho jen
Něčí jsi bratr, otec, syn:
Takhle ti zpívá Terezín

Svádíme boj za život holý
s každým dnem zvyklí bídu brát
Hrdost? Ten přepych nedovolí
hlad, kdy lze žebrat akorát
Dřív by se člověk toho zdráhal
polévku srkat jako zvěř
z plecháče – pravda je však nahá:
Žer, nebo chcípni – to mi věř
Maska všem tady rychle padá
ztraceni naučí se krást
Každý chce přežít: Je to zrada?
Zde je jen on – a žádná vlast
Něčí jsi bratr, otec, syn:
Takhle ti zpívá Terezín



Někteří z nás se na to ptají
zda se tu k peklu neklesá
Dřív byli koně v této stáji
dnes tu spí lidí šedesát
Líce jsou propadlé až běda:
Z lačnosti tloustnout nedá se
V táboře pouze sen nás zvedá
o měkkém loži, terase  
Statečný muž svou bolest tiší
přes den, kdy slunce praží moc
Srdce nám rozežraly myši
pláčeme vždy, když přijde noc
Něčí jsi bratr, otec, syn:
Takhle ti zpívá Terezín

Děti a starci pěkně spolu:
Z těch prvních klíčí něco z nás
Ti druzí zesnou plni bolu
k svým otcům vracejí se včas
Smrt v černé zbroji trochu mate:
Jí děcko je zde šumafuk
i srdceryvný nářek matek
z nějž stal se tady běžný zvuk
I jinak zocelené chlapy
s nimiž většinou nehne nic
ta strašná ztráta matek trápí
jak pláč jim trhá kousky plic
Něčí jsi bratr, otec, syn:
Takhle ti zpívá Terezín



Prý ve vzorovém tady ghettu
nás osud skřípl pěkně fest
Čtyřicet tisíc. Stále jsme tu
což zbytek z milionu jest
Starosti nás zde četné souží
bolí nás všechno, marná věc
Z bláta se ocitáme v louži
Žijeme ale, a to přec
Osud nás svedl dohromady
aniž je někdo tomu rád
Doufáme aspoň, když jsme tady
že vše se změní jednou snad
Něčí jsi bratr, otec, syn:
Takhle ti zpívá Terezín

Až jednou se to rázem změní
a strastem bude konec již
Až mír budou znát pokolení
pak zazpívám si doma, víš
Však pokud osud jinak míní
a rozkaz pohřbít mě tu dal
svobodu budou holt mít jiní
má báseň žít si bude dál
Až všechen tento úděl zmizí
a tobě štěstí bude přát
vzpomeň si, prosím, na tu krizi
kdy se zoufalstvím kráčel hlad
Něčí jsi bratr, otec, syn:
Takhle ti zpívá Terezín



Konec jedné éry…

Nebyl jen herec – také symbol éry
která nám nyní mizí kdesi v dáli
Z pohádky zbyly hory devatery:
Kolik hlav saň má, jsme se nenadáli

Dvě nové získá s jednou useknutou
On byl ten rytíř, který znovu vstane
s tím, že to nevzdá. Není rozhodnuto
Rošťácký úsměv byl vzor pro zdeptané

Cartouche či Zvíře nebo Bezva finta:
Byl opak skety, která chtivě slintá
Silný i něžný – působil jak sonda

Sonda, jež zlehka v našich myslích vrtá
Bolest znal dobře. A pak přišla smrt a
mnozí z nás pláčou: Přišli o Belmonda… 



Ať to není zase…

Černá a bílá utopí se v mlze:
Za křížem s trny brána Terezína
sklání své čelo – vrásčité a drzé
Mansarda v ústech žvýká řetěz. Vinna

Jak se jen stalo, že jak pytle vezli
lidi, z nichž rázem pouhý odpad činí?
Minulost čouhá jako zcela zrezlý 
hřeb, který nikdy neznal dobrodiní

Zoufalství, vlhkost, zmar. To vše tu vzlíná
Vestoje spali natěsnaní vězni
Dřevěná lože svírá zatuchlina
Bezmoc je všude. Jen tak neodezní 

Chatrné šaty, tyfus, k tomu mrazy
Zkažená strava. Ruka, která týrá
Umlčí plyn ty, kdo se nenakazí
S lidskostí byla ušlapána víra

Na stole v prachu spanilá tam leží:
Je jako záblesk – a ne nepatrný:
Červená růže, která zrůdný režim
do krve zkusí drásat svými trny

Z transportů smrti málokdo se vrací
Z tisíce osob asi dva tři lidé
Beznaděj tady měla koncentraci
Vybrala daně. Značné. Každý týden

Vezli své mrtvé – jako kdysi dříví
Po dětech kresba nebo báseň zbývá
nebo jen jméno, které ústa zkřiví
V peci jsou kosti. Minulost je živá

Za vraty tíseň na kůži se lepí
Otázkou je, zda toto je již pasé?
Stačí, když v krovech usídlí se sklepy:
Učiňme všechno, ať to není. Zase…



Nad Pálavou

Šedavé mraky visí nad Pálavou
v lednickém parku sokol křídly mává
Králové nebe si v něm, hrdí, plavou
A v jejích očích leskne se modř. Tmavá

U silnic čeká řada pyšných dýní
za nimi hrozny vítají den písní
tak dlouho, dokud pole neovíní
Růžový burčák si svou hvězdu vysní

Děvičky-hrad svá bedra stále drolí
Švédové tady hráli smutnou roli
Poté, kdy vzplanul, po staletí chátrá

Teď v jeho ruinách černé svíce hoří 
Čarodějnice vplují na nádvoří:
Od řeky vidět mohutná je vatra…



Světlo najde cestu

Když leží milý úsměv na kapačkách
podivná tíseň srdce přepadne
Ledový pařát z něho víru mačká
až zbývá pouze tělo bezvládné

Vlasy jak chmýří na posteli šednou
snad ještě včera byly bělavé
V očích knot hoří s tím, že ví, že jednou
zhasne a moře vskutku přeplave

Tuší, že „jednou“ může být již zítra
Naději s klidem hledá uvnitř nitra
s pokorou se pak zpátky ohlíží

Pohlédne zpříma, aniž ho to děsí
nemusí skrývat svou tvář za závěsy:
Světlo v něm najde cestu z potíží…

Když choří zeď…

Září již odplulo – a v říjnu se dřív stmívá
Rána jsou mrazivá. Pak odpoledne prší
Den tvář má odulou – zvěř bloumá bez krmiva
Jak se čas nazývá? Snad příhodně: „Věk mršin“

Nadvláda hniloby dál dřevo rozežírá
Někde ho velebí, že tvrdé je a vzácné:
Nábytek vyrobí – ubohý, samá díra
vnutí ho se škleby, kdy škrt si s troubou plácne

Když stará matrace se oknem opět vrací
když palác, zablácen, je určen k asanaci
pak mlžná opona nad krajinou se zvedne

Kamna jsou vychladlá – a komín smutně škytá
Oknům skla vyhládla – skla mnoha dešti smytá
Když zeď se rozstoná, dům zhroutí se den ze dne…



Němé svědkyně

Za ranní mlhy, když se obzor hrbí
k rybníku chodím, abych sledoval
jak zlatou hřívu pročešou si vrby
Sehnutá čela mají ledová

Když se pak mlha trochu rozestoupí
a ony slunci nastaví svou líc
vidím, jak oči protáčejí v sloupy:
chtěly by mluvit – neřeknou však nic

Tajemství ani břehu neprozradí
tajemství, jež jim lidé řekli v mládí
a která vodní plochu začeří

Drží ho v sobě, ve svých letokruhách
ať pálí slunce – či je zima tuhá:
Nad nimi mraky – dole kačeři…



Dušičky připomenou…

Srdce jsou nejlepší mohyly:
V nich ti, kdo odešli, leží
Písmena možná se odchýlí
to, co jsme cítili, stěží

V srdcích jsou s námi a v bezpečí
To náhrobek nezajistí
O tom nás maličkost přesvědčí
třeba jen spadané listí

Podzim svým štětcem zachytí
paprsek světla na niti:
Lásku z těla vylomenou

Knot svíčky plane opodál
Ty, které Bůh si povolal
Dušičky nám připomenou…



Adventní rozjímání

Zrození Krista není o výlohách
ani, kdo více velkých darů koupí
Oslavy chystá, kdo rozprodal Boha
v konzumu, chycen, na emoce skoupý

Zvláštní jsou svátky, jež se nyní blíží
pro řadu lidí chudé, bez hostiny
Život je krátký, doprovázen kříži
po blesku úder rozezní kraj stinný

Ačkoli doma, vlastně na útěku
spěcháme někam, kde jsme sobě cizí
Člověče, zpomal, tvůj shon je jen k vzteku
Co že nás čeká? Štempl po revizi

Třebaže v šatech, nahota nás vítá
košile bílá rychle barvu mění:
Jenom nás mate – z nejistoty šitá
S narkózou zbyla díra po umění

Namísto péče po krvi se volá
namísto slova vládnou spíše pěsti
„J´ Accuse“ zní v dešti, byť je mrtvý Zola
Placený kompars křepčí na náměstí

Co chtějme dávat? Lásku, která spojí
Zatím jsme střepy po stech fragmentací
Vyčteme z kravat něco o postoji?
Nenávist štěpí, až se nicka ztrácí

Svíčka, jež hoří v jinak zchladlé hrudi
naději živí, která zaplápolá
Bez ní jsme choří – bez ní srdce studí
Bez ní jsme živi méně nežli zpola

Prý není chvíle vhodná k rozjímání
Jenže se zřítí, kdo se nezastaví
Seberme zbylé síly – ať nás chrání
před vlnobitím. Najděme svět: Zdravý… 



Výhled

Možná nás výhled z okna trochu tísní
asi že temno z nebe dopadá
a nikde nezní tóny kompromisní
jenom se kde kdo bojí o záda

Nedivím se, že tento výhled leká
proto již, jak je silně ponurý:
Nad celým světem prostírá se deka
budoucnost nemá jasné kontury

Někdo se radši schová za závěsy
jiný se z okna zpříma zadívá
Někoho šustot papíru víc děsí
než velmi hlučný úder kladiva

Pošmourně šedá do očí se tlačí
až celou škálu barev přehluší
Jsme méně lidmi – více počítači
s plejádou kláves, zato bez uší

Každým dnem něco na kousky se tříští
aniž to s někým více zahýbá
Stále víc hodnot končí v propadlišti
z prázdného „nic“ se stala záliba

Přírodu žádný člověk neporobí
Ničit ji? To je sebevražedné
Pro velké zisky nám všem kopou hroby
aniž kdo ony jámy zahlédne

Bez světla v hlavách se nám nerozední
bez lásky v srdci jsme si přítěží
Ano, je na nás, jaký je den všední
a co kdo ze své mysli vytěží

Na nás je, zda nás temno uspokojí
nebo zda touha poznat převáží:
Jestli jsme schopni hledat cestu – svoji
či zda nám ucpou ústa menáží…





Dotek Vánoc

Vánoce u mě s dobou dětství splynou
s jehličím, které v bytě zavoní
ve městě, které dřímá pod peřinou
a nad nímž zima cválá na koni

Z barevných sklíček vzpomínky mi svítí
vzpomínky na hlas daný koledám
Vzpomínky, jež jsou živnou půdou k bytí
a pro něž srdce občas prohledám

Co vám všem přeji? Nové nadechnutí:
Impuls se zvednout, když vás padnout nutí
Přeji vám výdrž – a s ní zastání

Přeji vám náruč, jež vás neopustí
a rovněž lásku – světlo vprostřed pustin
které nás ve tmě vždycky zachrání…

S končícím rokem

Jeden rok ke konci se blíží
a další brzy začne
Nebude plynout bez potíží
ty budou nejspíš značné

Co nám všem nyní popřát hodlám?
Zdraví a mysl jasnou
Ať už se neklaníme modlám
které na světle zhasnou

Ať z vázy lidství nezbydou nám střepy
ať jedni k druhým nejsme zcela slepí:
Ať nejsme dřeva, kterým berou cit

Ať máme schopnost poznat, odkud fičí
známe svůj zájem – i důsledky příčin: 
Co nám chci popřát? Lásku vědoucí



Doslov

Milí čtenáři,

„Výlety do náručí“ jsou mou reakcí na dobu, v níž se
momentálně nacházíme. Dobu, kterou vnímám jako
skličující, zmatenou, plnou chaosu a bariér, dobu,
v níž pro řinčení zbraní mnohdy přeslechneme Múzy. 
Předkládám vám sbírku padesáti básní psaných
vázaným veršem, v nichž se snažím popsat, co vše
mě ve společnosti trápí – i kde hledám útěchu. Vracím
se do svého dětství („Na všechno…“), vyjadřuji své
city („Jako ta růže…“, „Tím svitem jsi ty…“)
a v neposlední řadě se obracím do minulosti 
(„Ať to není zase…“, „Krvavé datum“).
Řadu básní věnuji lidem, kteří nás v posledním roce
opustili a které jsem měl rád („Vím, Pane…“, „Duši oči
planou…“, „Loučím se…“, „Na Neuberta…“, „Už je to
rok…“ či „Světlo najde cestu“.).
Lze ovšem říci, že páteř této sbírky tvoří verše, které
vám mají dodat naději („S pokorou v srdci…“, „Ať je
čirá…, „Chtějme obojí…“, Aby…“ či „Dokud má
srdce…“).
Navíc se pokouším nalézt nějaké pozitivní vzory, ke
kterým lze z jasně daného důvodu vzhlížet, ať jsou to
hrdinná mladá žena, která svůj život obětovala pro
záchranu jiných, ti, kteří padli v boji za mír nebo
úspěšná sportovkyně, jež se nevzdává ani za pro ni
krajně nepříznivého stavu („Pocta Elviře Ignatyevě“, 
„Z vybledlých jmen…“ a „Zlatá Bára“).
Scházet však nemohou ani motivy přírodní („Paradox“,
„V lesním tichu“ a „Nad Pálavou“). 
Knížku opět vybavil obálkou a ilustracemi 
grafik Jiří Staněk.

Moc bych si přál, aby tyto texty sloužily i vám jako
útočiště před silnou bouří. Abyste z nich načerpali
aspoň trochu potřebné energie – a aby vám slova zde
vyřčená svítila ve chvílích, kdy se cítíte nejtemněji,

Marek Vojtěch Řezanka
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