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Koncert pro tři strofy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Svítání (andante, orchestr) 

Slyšíš to ticho za svítání? 

Noční ptáci už ulehají k spánku 

ale ty denní ještě chrání 

od probuzení nízký věk 

Vítr v podobě vánku 

si občas šumí listovím 

a vlní hladiny potůčků a řek 

Jak to vím? 

 

Zkoumám to sílící světlo 

rodí se ve vlasech a klesá níž 

až pod úbočí 

tam co klín Ti chrání mříž 

Sleduji to kradmo jen 

a chvatně hledám klíč 

Když nadvládu si uzme den 

noc nadobro je pryč 

 

 

Nebe hoří  

Svítá a hoří nebe 

na polštáři tančí 

dlouhé stíny Tebe 

 

Svítá a záříš zrána 

jak svatozář vykovaná 

pro svatého Jana 

 

 

                                                           
 Původně jako samostatná báseň č. LXVII 



 

Svítá a noc už bledne 

hvězdy přespávají 

na Tvých vlasech ve dne 

 

 

Doteky (sólo pro hoboj) 

Dotknu se Tvých dlaní 

dotknu se Tvých retů 

zasypu Tě za svítání 

hrstí jabloňových květů 

 

Dotknu se Tvých vlasů 

tam co je drží spona 

proč noc skrývá mi Tvou krásu 

mařinko vonná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Polední obrazy (adagio, orchestr) 

Když v poledne zvedneš oči 

tenhle obraz do nich vkročí: 

žlutý kotouč nad hlavou 

míří si vpřed dálavou 

Nemusí se Boha ptát 

věky už ví kudy se dát – 

po nejmodřejší dálnici 

v duhovém čepci s pruhy 

nebrzdit v mléčné krajnici 

ať jeden paprsek stíhá druhý 

Mít jen rovný směr a jeden cíl 

hlavně aby zavčas byl 

na červánkové celnici 

 

Nemusím se dívat teď 

znám Tvé oči nazpaměť 

Bělma jak vlna z beránka 

uprostřed nebeská studánka 

a když Ti slzy smočí spánky 

oči zabarví se na červánky 

 

 

Svatební píseň (sólo pro cello)**  

Vyryju Tě do březové kůry 

jsi celá v bílém 

jako nevěsta 

i jako anděl dílem 

co přilétl shůry 

Pláčeš 

                                                           
** Původně jako samostatná báseň č. LXXXVI 



když stromu tou ranou slzy prýští 

už nezoufej víc 

ať nesmáčíš si závoj 

z březového listí 

 

 

Láska (amabile, orchestr) 

Starý pár na lavičce sedí 

drží se za ruce 

na krásy světa hledí 

a v té tiché odmlce 

kdy myšlenky jen plují 

všichni náhle vědí 

jak hluboce se milují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Večerní zpěvy (allegro moderato, orchestr) 

Soumračný motýl 

lampu obletuje 

s hvězdou si ji splet 

kresbu křídel svých 

na odiv vystavuje 

aniž tuší hned 

že pýcha smrtelný je hřích 

 

K žáru stoupá výš a výš 

už mu to křídla pálí 

už je konci blíž 

Když se stíny dlouží 

a neonů jde čas 

další motýl krouží 

a lampě předvádí se zas 

 

Půlnoční anděl (sólo pro flétnu) 

Půlnoc Tě oděla 

v nahého anděla 

bez meškání 

Křídla Ti sepnu vzad 

abych je nechtě snad 

nezlomil při milování 

 

Odkud jsi přiletěl 

zkouším znát 

z kalvárie 

či z římsy kostelní? 

Srdce Ti prudce bije 

a tělem mě můžeš hřát 

Jsi můj anděl vřídelní 



Sblížení (sólo pro housle) 

Ležíme v objetí 

ruce v slabinách 

pulzující napětí 

vším proniká 

jen nemít strach 

Jsme si tak blízko 

tělo se k tělu přimyká 

a to vypětí 

střídá slast 

jíž se jen těžko odvyká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonatiny a jiné skladby 

(výbor poezie z let 2018 – 2021)



XXVII 

Vlétlas mi do srdce pěnkavičko 

políbím pohladím provanu peří 

schoulím Tě do dlaně maličko 

sílu mé lásky jen obtížně změříš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXVI 

Tisknu Tě jemně v náruči 

hlavu složíš k ramenu na chvíli 

a v objetí milostné obruči 

Tvé slzy skrápí mi košili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIX 

Kamínku od cesty 

co zahřívám v dlani 

a obracím pro štěstí 

kde najdu úkryt laní? 

Snad v peřinkách při svítání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CXVIII 

Modrásku z blankytu 

kam letíš? 

Pláču když nejsi tu 

když mě opouštíš

 

 



XXVIII 

Snídám Tvou něhu a Ty zase moji 

vychutnávám každé sousto Tebe 

Tvá vůně i chuť jsou v plné zbroji 

a nad hlavami tiše pluje nebe 

 

Déšť bubnuje tóny do skel 

když líbám Tě pod vlasy do týla 

stírám z Tvého ženství pestrý pel 

jak z křídel tropického motýla 

 

 

 

 

 

XXXVI 

Shýbnu se Ti pro oříšek 

co měkce padl do trávy 

a ze soumračných výšek 

Měsíc nám o milování vypráví 

 

Vplouvá si tiše do snů lidí 

přehlídky radostí bolestí splínů 

před sebou náš obraz vidí 

ty v rouchu Evinu 

já ukřižován na Tvém klínu 

 

 

 

 

 

 



XLIII (Zpěv na nezvalovské téma) 

Proč zmizela růžím vůně 

jíž vábily včely i motýly? 

Kam ztratila se voda z tůněk 

a objeví se vždy jen na chvíli? 

Což nezbývá už nic 

o čem básníci by básnili? 

 

Bohudík mám lásko Tebe 

celý život nestačí 

abych kreslil Tě jak mraky z nebe 

když v červáncích skotačí 

A mezi tisícero vůní 

cítil hned tu Tvou a z očí jako tůní 

dychtivě a z hloubi pil 

Ach Manon kde bez Tebe bych byl? 

 

Růže už jsou prosty vůní 

jež voněly mi před lety 

souš co byla modrou tůní 

bez vody je pro květy 

Však Tvé vlasy oči úsměv Manon 

ty nejsou pro mě proklety 

 

 

 

 

 

 



XLVII (Odloučení) 

Kdybych tak měl letky jako pták 

a mohl s nimi vznést se do oblak 

překlenul bych ten rozlehlý svět 

co stesk do mysli vhání 

a brzy ráno za svítání 

mohl Ti zas v oči pohledět 

 

Kdybych tak měl sílu motýla 

nechal bych se jen povětřím nést 

a pod nebesy z rozsvícených hvězd 

pak usedl Ti měkce do týla 

A medovou vůni z vlasů Tvých 

vpletl bych si do křídel hedvábných 

 

 

 

 

 

XLIX 

Rozprostřu noty na křídla vážky 

ať oživí je svým třepotáním 

a po okrajích javorové nažky 

jak na malý svitek papíru 

napíšu Ti kantátu na míru 

A až si ten javor vítr vezme 

uslyšíš ty zpěvy bez meškání 

 

 

 

 

 



L 

Vystoupil ze tmy měsíc hořící 

usadil se smrku přímo na špici 

vyšplhej nahoru až k té záři 

zahlédneš svatozář jako má Máří 

vsazena do rámů nad oltáři 

 

Klouže se měsíc po mléčné dráze 

houfuje hvězdy zas a znova 

ubývá dorůstá mění své tváře 

a naše láska – zrozená supernova 

šeptá si něžná Seifertova slova 

 

 

 

 

 

LIV 

Má milá jsi duší písně 

co vyústí v ten nejkrásnější tón 

s Tebou mé srdce nezná tísně 

bez Tebe jen umlklý jsem zvon 

 

Má milá jsi kapkou jantaru 

co vyléčí strom z bolestí a ran 

s Tebou klenu duhu k obzoru 

bez Tebe jak vichřicí jsem štván 

 

 



LVI (Variace na prévertovské téma) 

Ach milá má 

dívko líbezná 

lásko přející 

jsi studnicí 

něhy i prudkosti 

vášně i vlídnosti 

Kometo záhadná 

jak Manon půvabná 

probouzíš emoce 

když líbáš mě divoce 

pak létám 

v nebeských tmách 

a sbírám 

Ti hvězdný prach 

Na andělském kůru 

zpíváš 

zveš mě k sobě 

vzhůru 

klíč od brány třímáš 

Slunce už vychází 

a my stále v extázi 

milování 

při svítání 

Jsi jak pruh 

na šatu motýlím 

jsi vzduch 

co tvář mi hebce ovíjí 

Máš křehký pohled vílí 

a já z Tebe láskou 

šílím 

ŠÍLÍM 



LXXXVII (Svatební noc) 

Dnes nepůjdeme v noci spát 

do peřin z peří od anděla 

dnes duet můžem rozehrát 

pro milostný prstoklad 

a něžné smyky smyčců těla 

Dnes nepůjdeme v noci spát 

 

Dnes nepůjdeme v noci spát 

až odložíš si závoj z čela 

dnes budu na cello Ti hrát 

až do kuropění snad 

nebo do zemdlení těla 

Dnes nepůjdeme v noci spát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LXXXIX 

Když spíš 

často si Tě prohlížím 

tak něžnou v tom nočním tichu 

Zlaté prameny 

se Ti kadeří kolem hlavy 

jako tisíce svatozáří 

a když některý z nich přilehnu 

– z pouhé neopatrnosti však – 

zavrtíš se a složíš je pod sebe 

jak to anděl s křídly dělává 

 

Tvé jemně přimknuté rty 

si občas povzdechnou 

a zaševelí sotva slyšitelné slabiky 

Znamenají něco? To víš jen Ty 

 

Jsi horká jak zástup sluncí 

když se k Tobě tisknu 

Ten žár plně vdechuji a líbám 

Tě na šíji 

A Ty to cítíš a polibky mi oplácíš 

 

V noci nejvíc vnímám 

jak Tě miluji 

Škoda jen že nevidím Tvoje oči 

dva dřímající modrásky 

I proto se těším na ráno 

až zase roztáhnou křídla 



XCV 

Poslední dotek 

než vstanu 

poslední pohled 

než Ti sbohem dám 

jako když hvězdy 

loučí se k ránu 

jako když andělu 

křídla zamotám 

 

Naposled zašeptám 

Ti Silvie 

prchají chvilky 

něžností v objetí 

jako když z břehu 

řeka se vylije 

jako když růžím 

uvadá okvětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C (Stá) 

Stokrát jsem Ti verše psal 

stokrát šeptal jsem Ti do vlasů 

nastokrát Ti v duchu hrál 

Bachovu stou kantátu pro spásu 

 

Stokrát jsem Ti verše psal 

stokrát sliboval Ti něhu 

na sto způsobů Tě miloval 

až sto řek vylilo se z břehů 

 

Stokrát jsem Ti verše psal 

sto nocí o Tobě snil a rád 

ve stu hvězd Tě vídával 

ach lásko miluji Tě tisíckrát 

 

 

 

 

 

 



CXVII 

Snad to není hřích 

zkoumat ústy tělo nahé 

a líbat jej v zákoutích 

kde den zanechal stopy vlahé 

Snad to není hřích 

snít o křídlech andělských 

 

Snad to není hřích 

hladit prsty hebkou šíji 

a ztrácet se v Tvých úbočích 

kde se stín do stínu vpíjí 

Snad to není hřích 

bdít za nocí v neřestích 

 

 

 

 

 

CXXIII (Májová) 

Co najdu za hloubkou Tvých očí? 

Kam vystoupá vůně Tvých vlasů? 

Až na klenbu srdce mi vkročí 

milenka z májových časů 

 

Co pošeptám říčnímu oblázku? 

Proč ruce si pro něj smáčím? 

Na šíj Ti ho zavěsím v provázku 

na májových křídlech se vznáším



CXXV 

Zas pospícháš studánko čistá 

oblázky přemíláš jak slůvka marnivá 

duši své nalezneš poklidný přístav 

kde voda se v křišťálky rozplývá 

 

V Tvé hladině mlčky se lesknou 

let ptáků souhvězdí mraky 

když skloním svou hlavu tesknou 

uvidím se v ní taky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CXXX 

Těch pár řádků 

co na papír píšu Ti 

je křehčí než píseň 

než křídel mávnutí 

 

Vchází den 

nejdražší má 

a další živý sen 

o Tobě utíká 

je vmžiku rozbitý 

Kolikátý už? 

Vidím obraz Tvůj 

jak do rámu přibitý 

a počítám minuty 

té náhlé samoty 

Ach dej mi sílu spát 

dej mi čas dál vzpomínat 

ať není proč hořce lkát 

 

Těch pár řádků 

co právě Ti posílám 

je tišší než noc 

než výkřiky motýla 

 



Ediční poznámka: 

Básně jsou veskrze řazeny a číslovány dle období svého vzniku. 

 

 


