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HANA GERZANICOVÁ
Narodila se v roce 1928 v Plzni
na Roudné. V roce 1949 emigrovala
do Nìmecka a následnì do Austrálie,
kde prožila témìø padesát let.
Natrvalo se do své vlasti vrátila
v roce 1999, publikovala øadu èlánkù,
vzpomínek i nìkolik knih a je nadále
aktivní pøedevším v oblasti kultury.
Za reprezentaci naší zemì ve svìtì,
za svoji básnickou tvorbu a za
mnohaletou práci pro èeskou
kulturu byla nìkolikrát ocenìna,
mimo jiné v roce 2009 titulem
„Významná èeská žena ve svìtì“.
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VOLŠOVY
Vzpomínka na Šumavu a dìtství
V loukách pod horami
kvetou vzpomínky,
bublají ve Volšovce,
skáèou pøes kameny
jako kdysi v mládí...
Neslyšíš odnìkud smích
a apání dìtských nožièek?
Slyšíš tóny kostelních písní –
nesou se lipami a kaštany
Štamberkem k malé kaplièce...
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Èekají na nás ještì lesy –
zase se vrátit jako døív...
Snad jen rosa zapláèe,
pak se vznese do mrakù,
aby pluly pøes svìt s poselstvím
z Volšov do Austrálie...
P.S. Dnes pouze do Plznì...

ŽILOV
Vzpomínka na rodištì mého tatínka
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Žilove, Žilove,
vesnièko èeská, malá,
darem do života
jsi pøedky mi dala.

Pøišla tam mladièká,
jak rozkvetlá rùže,
vytvoøit hnízdeèko,
co láska jen mùže.

V mých genech, Žilove,
Tvé jméno mi voní,
nemùžeš vymazat,
co stalo se vloni.

Mezi dìtmi tatínek,
chlapeèek malý –
jistì si všichni tam
vespolek hráli.

Do Žilova babièku
zavedla láska.
Vidím ji na statku,
jak s dìtmi se laská.

Pøes slunce mraky šly,
bouøe, krupobití,
mnoho se znièilo
i v lidském žití.

Mnoho se znièilo,
co slzy odplavily.
Ze všeho pouze
vzpomínky zbyly...

Však život nejsou jen zimy,
pøijdou i jara nová
a minulost Žilova
ožila ve mì znova.

Život šel dál
cestou rùzných krokù.
Mnoho se zmìnilo
za tolik rokù.

Tak jsem Tebe nalezla,
Žilove, vesnièko milá,
bez Tebe bych zde nebyla –
jak bych bez Tebe žila?

Kousíèek Žilova
žil i v Austrálii.
Hledala jsem ho v duši
v mnohé tìžké chvíli.

V Tobì mi, milý Žilove,
nový èas pøedci dali,
aby zas sluníèko svítilo.
Snad – aby už dobøe spali...

DIVOKÝ TICHÝ OCEÁN
Vzpomínka na rozbouøené vlny u australského pobøeží
Austrálii obepíná
velký Pacifik.
Mìl by býti „tichý“
není však ani okamžik.

Divoce se vlny toèí
na písku bílých pláží.
Koupání se doporuèuje,
kde stojí vìže stráží.

Do skalnatého pobøeží,
jako by s pøáním vìtru,
hodí své vlny, které
vyletí do nìkolika metrù.

Pøi pøílivu voda „neutíká“
do výšky letí pìnivá...
A to má být moøe „tiché“?
– otázka v mysli zaznívá.
Tak se na bøezích Austrálie
ozývá oceán „divoký“...
Možná, že rùzná místa
mají své rùzné hodnoty...
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LOURDES V SYDNEY
Vzpomínka školní a uzdravující
Panna Marie Lourdská
není jen ve Francii,
má svùj kostel, školu
i potùèek v „jeskyòce“
v Sydney v Austrálii.
Je to ve ètvrti Earlwood
a na svoje svátky,
které se slaví,
pøijdou i nemocní
prosit o zdraví.
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Za školou v parku,
kde „jeskyòka“ stojí,
poutníci modlí se
a nemoc se zhojí.
A tak i na opaèném
konci svìta
víra i nadìje
lidem tam vzkvétá.
A v Lourdské škole
žáky rùzných zemí
jistì tam chrání
její pohlazení.

SBOHEM, CALEDONIE!
Vzpomínka na souostroví Nová Kaledonie
Když se knížka prázdnin pøeète a sváže,
pak pøijde èas opustit písky pláže...
To jemný vítr, který si hraje s vìtvemi
u moøe mlèky, tajuplnì šeptá mi...
Ještì než odejdu – sluneèní záøe
daruje vzpomínku na moje paže...
A mezi galaxiemi obrazù za šera
vidím ještì hory v objetí veèera.
Až se mé kroky vrátí zpìt do spìchu života
èasto má mysl do Caledonie zalétá.
A v cestì kamenné uvidím obrys tváøí,
prùhledných vod a hebkých bílých pláží...
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MARIAZELL
Vzpomínka na poutní místo
Mé kroky vedly k Tobì, Matko Boží,
pøes cesty, zemì, pøes daleká moøe
do míst, kde Tvoje milostivé zraky
v duších a v srdcích vidí bol a hoøe.
Kde prosby sbíráš všech svých dìtí svìta,
voláš je k sobì, léèíš jejich rány,
Ty, bráno míru, milostí všech plná,
nebeská Matko, slyšíš naše pøání.
Tvé srdce bylo probodeno køížem,
znáš zrození i smrt – i slavné zmrtvýchvstání,
u svého Syna oroduješ za nás
a Tvoje láska zùstává vždy s námi.
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Z daleké Austrálie èeské srdce nesu
co malou kapku v oceánech davu,
jen malý lístek v stromì tìch, kdo pøijdou
a ve svých stopách zrcadlí Tvou slávu.
V náruèi hor, kde les tiše šumí,
kde zeleò luk je jarem plná kvìtù,
zde vítej poutníky a ochraòuj své dìti
a odtud žehnej, Matko, všemu svìtu!

AMERIKA
Vzpomínka na zánik osady zvané Amerika v roce 1979
Není to kontinent
za moøem vzdálený,
jsou to jen domeèky
každý z nich schoulený
tak jako kuøátka
pod køídlem statku –
– obrázky životù
zùstaly na památku...
Není to kontinent
za moøem vzdálený,
byl to jen malý kraj
dnes navždy ztracený.
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Støechy a dvoreèky,
zahrádky, stromeèky...
Z dìtských her a pøání
zùstalo vzpomínání...
Není to kontinent
na mapì svìta,
jen drobná osada
co jarem vzkvétá.

Místa, kde prameny
jsou darem zemì,
místa jež dìtstvím
mluví vždy ke mnì...
Není to kontinent
ta naše „Amerika“,
tak se tìm místùm
u Roudné øíká.
Tak se jim øíkalo,
tak se tam žilo,
než jen pár stromù
s potùèkem zbylo.

Zmizely domeèky
zmizely statky
zmizely záclonky
a krùèky za vrátky.
Ztratil se dìtí smích
jen vodièka šplíchá
a šeptá pozdravy
do prázdného ticha...
Jen ten, kdo vzpomíná
na zašlý svìt, øíká:
„Kdysi tu stávala
plzeòská Amerika“...

PRAMEN V PLZNI NA ROUDNÉ
Vzpomínka na mé rodištì
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Jsi darem vesmíru,
hlubin zemì tajem,
suchopár pouštì
oživuješ rájem.
To je Tvé poselství,
prameni...
Pro dobro všech
tekuté znamení.

I moje rodina
Tvé vody pila,
by dobøe a dlouho
zde na svìtì žila.
Vzpomínám, jak se džbánkem
jsem chodila k Tobì...
To bylo ještì
v mé mladé dobì.

V Plzni na Roudné,
vzácný prameni,
byl jsi zdejších krajin
místní potìšení.
Tekutý diamant
zde kosmem zasazený,
byl jsi zde pro zdraví
v Plzni – èeské zemi.

Ještì Tvùj pramen
tam teèe dosud.
Je však už zmìnìný
– tak urèil Osud.
Jen kameny omývá
a stébla trávy...
Zda ještì vzpomíná,
jak sloužil zdraví?

MÁJKA
V PRAMENNÍ
ULICI
Vzpomínka májová
Všem, kdo májku
postavili,
pøeji mnohou
krásnou chvíli,
v naší èeské
dobì máje,
kdy krása všude
v barvách hraje.
Škoda je,
že nedovedu
vypsat pocit
pøi pohledu,
jak pøede mnou
májka stojí,
jako krásné dìvèe
v kroji.
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ÈTYØICET LET
Vzpomínka na kostel Všech svatých a práci sdružení aktivistù
Na vršíèku v Plzni
kostel døímá –
nìkdy si v svých stìnách
na minulost zavzpomíná...

Však nebyl to mùj údìl!
Nìkolik mužù spásy
se o mne staralo,
abych pøežil zlé ty èasy.

Nebyly vynálezy mìsta,
nebyly široké silnice,
pouze polní cesty
vedly k obci Malice.

Dnes ètyøicet let slavím
díky Vám, Aktivisté!
Bez Vašeho úsilí
nestál bych zde jistì.

Tam jsem byl støedem života
pro nedìle a svátky,
posilou i ochranou
pro lidský život krátký.

Ètyøicet let jste se starali,
vzácní Aktivisté,
chránili èeské památky,
jež by nebyly zde jistì.

To bylo dávno –
kolem mne se mìsto rozrùstalo,
mnoho ze všedního života
døívìjších zvykù vzalo.

Dìkuji Vám stokrát všem
za práci ètyøiceti rokù.
Dìkuji, Aktivisté, že mnoho
nových jde ke mì krokù.

Pak pøišla doba zlá
a byl jsem opuštìn –
o své smrti zdál se mi
mezi vzpomínkami sen.
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NÁVRAT
POUSTEVNÍKA LOCHOTY
Vzpomínka na obnovení
sochy poustevníka Lochoty
Vážený pane Lochoto,
pøišli jsme Vás dnes pøivítat!
Jsme rádi, že jste se vrátil
v náš Lochotínský sad.
My, starší generace,
vzpomínky jsme mìli
a dìtem o Vás vyprávìli.
Vždy Vašich krokù vìèný stín
nese i jméno „Lochotín“.
Zlé skutky, které Vám život kdysi dal,
jste dobrými skutky vyrovnal.
Léèil jste, lidem pomáhal
a v této jeskyni pøebýval.
Povìsti o Vás jdou,
jak pøírodu a zvíøátka jste miloval.
Po mnoha rocích
jste zas mezi námi
a do pøivítání
vkládáme i pøání,
abyste jako døíve – dál
v myšlenkách Plzni pomáhal.
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PODZIMNÍ JÁCHYMOV
Vzpomínka na podzimní procházky v Jáchymovì
Vzpomínky na léto
padají na trávu,
barevné koruny
pyšní se pro slávu
podzimu, který se cudnì
do mlhy obléká,
jako by spojit chtìl
zemi i oblaka.
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Veliký je Jáchymov
v podzimním šatì –
však pøec má svou krásu
v purpuru, zlatì
i v tichém podzimním
rozjímání...
A krve podzimu
znají svá pøání:
Vždy smrt jednìch listù
konec není
– na jaøe pøijde
probuzení...

HÁJENKA U JÁCHYMOVA
Vzpomínka na klidné lesní místo
Hájenka
jako panenka
v horách zasazená...
Není to „levná žena“,
jen malý hotel
na svahu,
co nabízí
lesní náladu.

Najdeš zde klid
a krásu lesù,
do ruchu mìsta
si vzpomínku nesu,
na místo daleko
od hluku, spìchu,
na malou Hájenku
pro útìchu.

Okénka se v smrky
dívají,
kde ptaèí písnì
lákají,
nabízí nìžnou pohodu,
šeptají o krásách
èeskému národu.

Teï myšlenka
ke mì letí,
jaké rùzné
máme svìty,
jak se vùbec
rùznì žije
– jaký to rozdíl
od Austrálie...

Poutníci, turisté,
jistì to cení,
že dostanou zde
dobré obèerstvení,
vždy tìm, kdo se
zde zastaví
únavu, hlad
Hájenka uzdraví.
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NÁHODY
Vzpomínka lázeòská a klášterní
Život nabízí
rùzná pøekvapení,
které naše okamžiky
rozjasní a zmìní –
jako když do mrakù
zabalených dní
pronikne náhle
úsmìv sluneèní.
Tak jako snìženky
pod snìhem se rodí,
na opuštìné cestì
nás pøítel doprovodí.
V Mariánských Lázních
v hotelu Svoboda
stala se tato
zvláštní náhoda,
že spoleènì jsme
v klášter Teplá zašli,
kde jsme historii, umìní
i krásu místa našli.
Tak píši dnes,
když ráno kávu mám
a na neèekaný výlet
ráda vzpomínám...
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OBÌD
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Vzpomínka
léèebnì-gastronomická
Svíèková – plno knedlíkù –
voní to až na chodníku!
Pivem se obìd oslaví,
že ztloustnem – to nevadí.
Vepøová – zelí kyselé –
užijeme den vesele.
Vždy ten, kdo nejí, nepije
už ani v svìtì nežije.
Guláš a brambory ochutnej,
kuchaøi, hospodì díky vzdej!
Když šenkýøka krásná též nechybí
cítí se èlovìk jak na nebi...
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PODZIMNÍ ODPOLEDNE
Vzpomínka na mlhavý den v Mariánských Lázních
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Pozdravy léta
padají na trávu,
vìtve jsou holé –
ztratily „parádu“,
lísteèky tanèí,
v slunci se tøpytí...
Podzimní chvíle,
podzimní žití...

V èernalých kmenech
podzimních stromù,
po žhavém létì
jde touha jít domù
a do podzimní mlhy
vepsat své touhy...
Zas pøijde jaro,
by èas se zdá dlouhý...

Do barevných vìtví
okno se dívá,
do mlhavých dálek
jak duše snivá...
Podzimní krása
jak vzpomínky mládí...
Však lidé jsou šastní,
když mají se rádi...

Zas zvednou se mlhy
smutných dní,
opìt se novì
rozední...
Vždy nekonèí se život
podzimem, zimou,
jaro pøinese
píseò jinou...
Píseò, jež v každém
žití roku
zahraje opìt
štìstí sloku...

PSÁNO V NEMOCNICI
Vzpomínka na bolavé dny
Oknem se díváš
do stromù...
Dnes darem nejvìtším
je vrátit se zas
domù...
Vše je tak daleko
i když tøeba jen
za rohem...
Jako kdybys vidìl
zas poprvé
domovní dveøe,
pokojík,
všední tam vìci...
Èas je tak dlouhý,
nekoneèný zdá se...
Budu zas žít
jako døíve?
– nìkdy ptám se...
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U ÈERNÉHO ÈÁPA
Vzpomínka na šumìní øeky
„U Èerného èápa“ v údolí
problémy už dále nebolí
a celý svìt hned bude jiný,
když zahledíš se do krajiny.
Tam kouzlo èeské zemì umí
pohladit po duši, když øeka šumí...
Když kameny myje u splavu
hned novou najdeš náladu.
Není to jen krajina – i úsmìv lidí
tam tvoje duše a srdce sklidí.
Malièký, krásný koutek zemì
s dobrými lidmi mluvil ke mì.
Tak zasílám všem dobré zvìsti,
kde najít klid, krásu, kousek štìstí:
V Horní Lhotì „U Èápa èerného“
nalezneš jistì mnoho dobrého.
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HOTEL V SUŠICI
Vzpomínka na pohodu v Sušici „Na Pekárnì“
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V šumavské Sušici
hotel stojí...
Pro turisty, návštìvy
význam má dvojí.

Restaurace nabízí
„co hrdlo ráèí“,
že je to výborné
to snad už staèí.

Již v prvních chvílích
tváøe tam milé
do klidu, pohody
obléknou chvíle.

Mùžete tam dokonce
i s „koulemi“ si hrát,
když poèasí vám nepøeje –
není tøeba naøíkat.

Prostøedí vkusem
a hezkou vizáží
ihned vás osloví:
„Tady nic neschází“.

Tak: atmosféra, jídelna
jsou významy tam dvojí.
Už proto hotel „Pekárna“
za návštìvu vám stojí.

KYŠICE
Vzpomínka na osvobození americkou armádou
Nedaleko od Plznì
vesnièka je milá –
americká armáda
ji též osvobodila.

Památník pro nové
generace,
aby žili v míru,
aby žili v lásce.

Na vìènou památku
pomník tam stojí
za ty, co pro nás
zemøeli v boji.

Nedaleko Plznì
je vesnièka Kyšice –
na venkovskou pohodu
vzpomínám nejvíce.

Památník díkù
za mír a svobodu
tìm, kteøí pomohli
èeskému národu.

Na zeleò návsi,
na krásné okolí,
v objetí venkova
se rány zahojí...

Památník všem,
co odvahu mìli
a také abychom
NEZAPOMNÌLI !
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DÝŠINA
Vzpomínka na generála Pattona
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Tam, kde se vlní
èeská krajina,
vyrostla obec
jménem Dýšina.

Dívá se na zemi,
které dal svobodu,
na vìènou památku
èeskému národu.

Nedaleko školy
socha stojí,
generál Patton
se dívá do údolí...

Na vìènou památku
èeskému lidu,
bychom si vážili
míru a klidu.

Stojí tam dùstojnì,
americký hrdina,
zda ještì na válku
tam nìkdy vzpomíná?

Stojí tam u školy,
kde uèí se dìti,
možná jim šeptá
o svobodì vìty...

VZPOMÍNKA NA OTCE PEKSU
Vzpomínka na odhalení pamìtní desky
knìze Josefa Peksy
Dnes jsme zde v Bolešinách
a vzpomínáme...
My, Èeši z Austrálie
Vás stále rádi máme.
Pøišel jste mezi nás
daleko od domova,
pro život v cizinì
je tìžké hledat slova.
Zùstal jste stále – by daleko
v duši na Šumavì
a založil jste tam jinou
Šumavu k její velké slávì.
Žil jste stále pro víru
a lásku ke své vlasti,
pøes všechny problémy
a èasto rùzné strasti.
Po mnoha rocích exilu
vrátil jste se ve svùj kraj,
vždy rodná èeská zemì
byl pozemský Váš ráj.
Díky, Otèe, díky
za Šumavu tam daleko!
Láska k vlasti neumírá –
je v duši vždy tak hluboko...
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PANNA MARIA ZELENOHORSKÁ
Vzpomínka na Madonu
Panno Maria
u Nepomuku,
kdysi jsi držela
nad Èechy svou ruku.
Byla jsi duší
našeho kraje,
znakem i tajemstvím
vìèného ráje.
Však konvent byl vypálen,
kde jsi stála,
na Zelenou Horu
jsi se stìhovala...
A ještì delší
Tvá cesta byla –
až do Vídnì,
kterou jsi oslavila
a kde dosud stojíš
na hlavním oltáøi...
Patronku mìsta
neseš ve tváøi.
A my dnes v Èechách
v dobì nové
putujeme, Maria,
zase k Tobì.
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Èekáme, že se opìt
vrátíš k nám
v zelenohorský kraj,
k své zemi, rodinám.
„Ano, lide èeský,
já se vracím
na Zelenou Horu
k novým generacím.
Vracím se
do kraje Nepomuku,
držet nad vámi
svatou ruku.“
„A jistìže dnes
každý tuší,
že Zelené Hoøe
vracím její duši...
Po dlouhém èase
opuštìní
do budoucích dní
žehnám
nové probuzení.“

SPÁLENÉ POØÍÈÍ
Vzpomínka na milé mìsteèko
Dobøe, že je mezi námi
místeèko plné vzpomínání,
mìsteèko plné historie,
kde se dobøe dýchá, dobøe žije,
mìsteèko v krásné pøírodì,
kde èlovìk se cítí v pohodì.
Spálené Poøíèí, dìkuji
za chvíle, které mi darují
doteky upøímných, milých lidí,
za krásy, které mé oko vidí
a i ti èápi na komínì
pøináší myšlenky o nichž sníme,
pøináší chvíle dìtských pøání...
Díky, že byla jsem chvíli
mezi Vámi.
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CHALOUPKA
Vzpomínka na všechny èeské chaloupky
Chaloupka malá
pøitulená k stráni,
kolem ji dokola
èeské lesy chrání.
Na jaøe zdobená
do májových kvìtù
vdechuje vùni
jehlièí a mechù.

Chaloupka malá
pøitulená k stráni,
dnes zadumaná èeká
v dlouhém vzpomínání...
Polínka v kamnech
ve snech dále høejí,
hovory mlèky
se skryjí do závìjí...

A byly jednou Vánoce,
byl jednou Štìdrý den,
kdy chaloupka ožila
novým životem.
Ježíšek pøinesl
mamince, tatínkovi,
ten nejhezèí dáreèek,
co nelze vypsat slovy.

A ve snech chaloupky
tiše spící v stráni,
jsou dávné hodiny
ukryty ve vzpomínání...
Možná, že duše tìch,
co v náruèí její žili,
v pùlnoèním svitu mìsíce
se vrátí na malou chvíli...

Chaloupka malá
pøitulená k stráni,
holèièku malou
nìžnou láskou chrání.
Co lesní cestièky
jejích krùèkù znají!
Rok po roce vyrùstá
v malebném èeském kraji.
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H

èást II.

UMÌNÍ
Zastavení plamenné a tvùrèí
Jsi bohù krev,
kterou osud píše
vidiny, sny, touhy
nedozírné øíše.

Je umìní dar bohù,
za které se platí
celým životem,
který nikdo nenavrátí...

Jsi opium,
jenž v duši hoøí
a plamenem svým
obrazy nám tvoøí.

Umìní je osud,
který nechá
ve svìtì své stopy
za cenu,
kterou mnozí
nepochopí...

Jsi darem vesmíru
co v lidském srdci žije
a tisíce realit
nám podá, namaluje.
Jsi vlastním životem
v umìlcovì žití,
kde jako svìtlo majáku
do jeho hodin svítí.
Svou nedohlednou vášní,
která nepøestává,
svìtu – ze svého
já
dál dává, dává, dává
a své vlastní já
umìlec mlèky všem
do jejich dlaní vkládá.
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ŽIVOT
Zastavení plážové, bouølivé a varující
Èervené zástìry uklízeèek
a zapnuté vesty
s kapsami penìz,
zlaté hodinky
i støípek v prstech dìcka,
paøížské úèesy
a šátky venkovanek,
závodníci s vìnci
a chromí...
Úsmìvy v rukavièkách
i tvrdé rysy bídy,
hluboké dekolty
i prázdné lebky,
sebevìdomá zloba
i naivní dobrota
chodí po pláži dne...
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Moøe vìènosti
u nohou jim huèí...
Vlna šlehne,
smete kdo je blízko,
kdo není hbitý,
kdo je líný,
slabý, chudý,
pøíliš tìžký zlatem.
Smete, kdo se chtìl obìtovat
nebo nevidìl
blížící se bouøi.
Smete nohy,
které již stìží chodí
i chodidla neznající krok.

Pak ti, co vidí
prázdné místo,
na chvíli se zamyslí –
chvíle dvì, tøi – více –
a jdou dál.
Milióny vln
kolébá moøe,
milióny chodí po bøehu
na pláži dne.
Život je pestrý
jako strakaté sluneèníky
na písku hodin.

Kdo na pláž pøijde
odejít musí
nìkterou vteøinou...
Nestav dùm na písku –
postav si loï,
bárku,
abys mohl plout
dokud i pro tebe
nepøijde vlna...
A až tì smete
pùjde život
dál
i bez tebe.

DAR TECHNIKY

DVACÁTÉ STOLETÍ

Zastavení technické

Zastavení stoleté

Dar techniky, vynálezù,
obohatil svìt...

Sto let –
dvacáté století –
myšlenky nazpìt zaletí...

Tam, kde kvetl louky kvìt
vyrábíme dnes elektøinu,
vše máme na dosah,
však ztratili jsme víru
a dìlat mùžeme
co hrdlo ráèí,
ke všemu pouze
peníze nám staèí
a mezi roboty a stroji
stojí èlovìk sám...
Pocit pravdy, lásky,
spravedlnosti,
není více znám...
Dnes èlovìk stal se více
vlkem èlovìku,
by bylo to již známo
od vìkù...
Dar strojù, robotù,
pøinesl novou sílu.
Však èlovìk ztrácí lidskost
v techniky dravém víru...

66

Poèátkem válka svìtová,
po ní válka druhá
a doba zlá...
Tam, kde døíve rostla pšenice,
stojí dnes køížù tisíce.
Dvacáté století –
rozvoj techniky,
lety do vesmíru...
Èím lidstvu pøispìly
pro rozkvìt dobra, míru?

OÈI KAMERY

SÍLA TISKU

Zastavení okaté

Zastavení ètenáøské

Oèi kamery
jsou jen oèi stroje...
Nevidí krásu
jako oèi moje.

V novinách jsou skryté síly,
budí muže v ranné chvíli,
ihned pro nì spìchá s pílí,
mnohdy tøeba mnohou míli.

Necítí náladu,
radost z pohledu...
To jen mé oèi,
to jen já dovedu.

Zprávy táhnou, zprávy vábí,
z postýlky ho k sobì svádí.
I káva chutná, beze klamu,
líp u novin drahokamu.

Oèi kamery
svìt nevidí...
Obrázky dìlají
pouze pro lidi.

V bouøi, žáru, snìhu, dešti
utíká muž pro své štìstí.
Noviny když v ruce tøímá
den je krásný – i když høímá!

Oèi kamery
životu nerozumí...
Jen pøání lidí
zachytit umí.

Pro novin potištìné strany
pøeplaval by oceány!
Stánek vùní ráje kvete,
nejhezèí to místo v svìtì.
A tak, milé dámy, páni,
síla tisku je tu s námi!
Nepodceòuj její moci!
Proti ní jsi bez pomoci.

OÈI A MYSL
Zastavení vnímavé a hledající
Zda vše, co svìt nabízí
vidíme?
Jak èasto si to pouze
myslíme?
Vždy nejsou to jen
oèi lidí,
ale mysl, srdce, které
vnímá, vidí...
vìci, které zrakem
mluví vzpomínkou
a potìší nás
i snítkou malinkou.
Naše mysl naše
oèi øídí
a její kritéria pohledy
nám tøídí...
a pouze tam,
kde duše štìstí hledá
se závoj všednosti
nad svìtem krásy
zvedá...

68

Je krása skryta
v oèích hledajících
lidí –
krása, kterou èasto mnozí
neuvidí.
Tak, jako v miliónech slov
uniká
kratièké zamyšlení
ve vìtì básníka.

MYŠLENKA
Zastavení rozjímající
Kdybys byl, Bože, radost dal
a štìstí jen svým dìtem,
nebyl bys dosti miloval
duše, jež bloudí svìtem.
Kdybys byl, Bože, úsmìv sil
a úspìch v každém èinu,
duši bys navždy zotroèil
v svìtle, jež nezná stínu...

LOUÈENÍ

VÁLKA – matka a syn

Zastavení opouštìjící

Zastavení nejsmutnìjší

Louèení je èástí
života,
vždy každým
okamžikem
nìco nenávratnì
mizí...
Jdeme neustále
vpøed
do dìjù, jejichž
poèátky jsou
cizí...

Ne proto jsi se
narodil,
abys život svùj
v boji položil.

Život je neustálé
opouštìní
na bøehu vteøin,
které umírají
a pouze ve
vzpomínkách
nám v duši mlèky
zrají...
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Ne proto jsem tì
milovala,
aby tì válka
zakopala.
Ne proto jsem tì
vychovala,
aby ti nenávist
život vzala.
Tak pláèe matka
k svému synu,
jenž zemøel mlád
pro cizí vinu...

MÍR – vìèný sen

MÍR – vìèná otázka

Zastavení s nadìjí

Zastavení doufající

Èekáme na mír
jako pøed lety,
až jako kvìty jara
po zimì pøiletí...

Je možné, že lidé
se nauèí
místo zbraní mít
život v náruèí
a místo hluku výbuchù
pod hvìzdami míru
žít potichu,
kde mládí sny
a touhy stáøí
do zelenì zahrad
míru vchází?

Polibkem klidu tichounce
pøinese radost bez konce
a bolesti pøikryje rùžemi
pro všechny lidi
zde na zemi...

DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Zastavení varující
Dobrá rada svými slovy
v básni o lásce vám poví,
že to nejsou žádné hody –
naopak – do hrobu schody.

Ono se to øekne: Láska!
Pøed zraky se zjeví kráska,
pøedstava hned s ní se laská –
ale v èele roste vráska...

S láskou nejsou šprýmy žádné,
vaše srdce rychle zvadne,
jak když na nìj kámen spadne,
myšlenky vám zkroutí chladnì.

V blouznìní se zmìní spaní,
polibkem svým tìžce raní,
musíte jen myslet na ni –
klidný život už jen zdání.

Láska – moje rada praví –
zkrátí rychle vaše zdraví,
vùli rozumu vám ztaví
proudem svojí žhavé lávy.

Proto slyšte radu moji:
nechte lásku na pokoji!
Rána po ní zas se zhojí –
vítìzem jste v tìžkém boji!

Utrápí vám mnohou chvíli,
leckdy zmaøí vaše síly,
v hrudi po ní srdce kvílí,
èerný vlas se mìní v bílý.
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LÁSKA JE VÍC...
Zastavení láskyplné
Láska nejsou
nìžná slova,
nejsou to pøivøená víèka
krasavice...
Láska je život,
jsou to rány a krev –
láska je mnohem více!
Láska je ruka,
která bolest stírá,
láska je obraz,
útìcha a víra...
Nejsou to
zamilované øeèi,
je to milosrdenství,
odvaha, která léèí.

Láska je pomoc
v životì tìžkém boji,
práce a léky,
které nemocného hojí.
Láska je pro druhého
pochopení –
jak paprsek slunce
do vìzení...
Láska jsou
mystéria odvìká,
která z nás tvoøí
èlovìka...

JARO
Zastavení toužebné a sluníèkové
Šlo jaro krajem,
jeho dech
úsmìvy kreslil
po oknech.
Šlo jaro mìstem,
jeho smích
ozvìnu našel
v ulicích.
Šlo jaro do parku,
v jeho šat
èas nechal kvìty
malovat.
Šlo jaro k lidem,
každý rád
uslyšel v srdci
lásku hrát.
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Doufejme, když
noc se zkrátí,
jaro se k nám opìt vrátí...
Nebe šedivé
jsme mìli,
slunce skoro nevidìli...
Sluníèko, co nese zdraví,
máme jistì
všichni rádi,
cítíme se hned
zas mladí!
Jen a už je
jaro tady!

H

PODÌKOVÁNÍ
autorùm nebo majitelùm snímkù,
použitých v ilustraèních kolážích:
str. 5, 10 - archiv autorky
str. 12 - foto Ladislav Tégl
str. 14 až 19 - archiv autorky
str. 20 - foto autorka
str. 22 - archiv autorky
str. 25 - foto Lukáš Mácha - Maják Plznì
str. 27 - archiv autorky + archiv M. Krist
str. 29 - foto autorka
str. 31 - foto a archiv Lukáš Mácha - Maják Plznì
str. 32, 33 - archiv autorky, foto Raphaela Hons
str. 35 - archiv horské chaty Hájenka + foto M. Krist
str. 37 - internet: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Kl_Tepl%C3%A1_1.jpg?uselang=cs
+ foto M. Krist
str. 39 - foto autorka + foto M. Krist
str. 41 - foto autorka
str. 43 - foto M. Krist
str. 45 - archiv penzionu U Èerného èápa
+ foto M. Krist
str. 47 - archiv hotelu Na Pekárnì
+ foto M. Krist
str. 48, 49 - archiv autorky
str. 50, 51 - foto Miroslav Tlustý + archiv M. Krist
str. 53 - archiv obce Bolešiny
str. 54, 55 - archiv Mikroregionu Nepomucko
+ foto M. Krist
str. 56, 57 - foto Ivana Paseková
str. 58 až 63 - foto M. Krist
str. 64 až 65 - archiv M. Krist
str. 66 až 75 - foto M. Krist
Obálka - lipová alej u zámku v Žinkovech
- foto M. Krist

Podtitulky básní, ilustraèní fotografické koláže,
celková grafická úprava, typografie a DTP: Miloslav Krist
Vydavatel: Miloslav Krist -ARTKRIST, Houškova 32, 326 00 Plzeò
Tisk: TYPOS, tiskaøské závody, s.r.o., Podnikatelská 14, 320 56 Plzeò
2. doplnìné vydání
Plzeò 2020

VY D AVAT E LS TV Í
Miloslav Krist - ARTKRIST
Plzeò 2020

ISBN 978-80-88357-02-5

