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Věnování
Díky mému manželi Milanovi, kterého jsem na cestě
životem potkala, se ve mně otevřelo srdce, ze kterého
vytryskly tyto básně.
Svoji sbírku poezie věnuji Milanovi, mým dětem
Kristýnce a Miloškovi, mým milovaným vnučkám, mým
rodičům a všem mému srdci blízkým, i Vám.
Vaše Lída

Od srdce
Zrodila se tato kniha básniček od srdce mé milé
manželky Lidušky. Stále má potřebu druhým sdělovat to,
co cítí. Protože jak prochází životem, tak různá setkání a
situace hluboce prožívá. Pak má srdce plné pocitů, rojí se
v obrazech, v myšlenkách, vrací se v malých úlomcích.
Co s nimi, když je jich tolik a jsou tak živé? Když ta
pověstná poslední kapka přeteče, tu vezme kousek
papíru a tužku a píše, vše vyjádří verši – v pokorné
tichosti s jasnými myšlenkami, slovo za slovem.
A najednou je na světě nová báseň – vesele
radostná, posmutněle zadumaná nebo plná lásky,
soucitu a naděje. Je to veliká úleva, napětí se rozplynulo.
Život běží dál a přicházejí nové a nové prožitky, ale
potom také vznikají další a další Liduščiny básničky,
které nám pak sama recituje, my jim nasloucháme,
spoluprožíváme je a tiše si šeptáme, jak jsou krásné.
Liduško, děkujeme Ti za ně!
S láskou manžel Milan

Předmluva
Láska a dobro nějak, nevím přesně jak, ale velmi úzce
souvisí s vírou v Boha, s pokorou, s pochopením bližních,
dobrých nebo zlých. A jistě ještě se spoustou dalších
vlastností a činností. Ale to už si musíme přebrat každý
sám. A když nám k tomu někdo pomůže třeba milou
básní, díky, díky za to.
V celé sbírce je cítit výjimečnost pohledu na svět, na
přírodu, na lidi, a to nejenom na ty nejbližší. Citlivě jsou
vnímána roční období, lidské zvyky i zlozvyky. Láska
k domovu, a to v úzkém i nejširším slova smyslu, proniká
člověku hluboko pod kůži. Jak málo si někdy
uvědomujeme krásu prostoty, která je všude kolem nás a
my ji nevidíme. Naštěstí žijí lidé, jako je „naše“ Liduška,
kteří mají svá tykadélka života velmi citlivá, nestydí se za
pocity lásky a okouzlení a jsou ochotni se s námi o ně
podělit.
Při čtení s otevřeným srdcem si projdeme očistnou
koupelí a pohlazeními nejen na duši, ale takřka
fyzickými. Za to, Liduško, Ti za všechny čtenáře upřímně
děkuji.
Jana Kozohorská

Co skrývá jméno Ludmila
L – Lidumilá, U – usměvavá, D – darující, M – milující,
I – inteligentní, L – láskyplná, A – andělská.
Milan

Malebná vesnička Lazinov
Lazinov, Lazinov, vesnička malebná,
přehradou, kopci a lesy vroubená.
Když ráno slunce vychází,
ptáky, zvířata a všechny lidi dnem v Lazinově provází.
V pondělí až pátek v Lazinově ticho a klid panuje,
každý místní občan se z toho raduje.
V sobotu a neděli zde rušno je.
Lidé z měst sem přijíždějí, vesele se koupají,
volejbal hrají,
chytají rybičky
na ty své udičky.
Když měsíček večer vychází,
do místní hospůdky kmety provází.
Po půlnoci už jde každý spát,
má toho dost na každý pád.
Lazinov je domovem všech
dobrých hodných lidí,
kde si nikdo nic nezávidí.
Láska nechť zde vzkvétá
a vesnička Lazinov ať je tu dlouhá léta.
Pro Nedělní koncert.
30. 1. 2005

Nikdy nevzdávej
Nevzdávej, nevzdávej,
v nouzi druhým pomáhej.
Pomáhej, pomáhej,
nikdy nic v životě nevzdávej.
Pomoc druhým dá ti víru
a v tvém srdci velkou sílu.
Síla v tvém srdci tě životem provází
a pomáhá ti v životních nesnázích.
Člověk člověkem se stává,
když druhému pomáhá.
Nikdy nevzdávej!
15. 3. 2005

Luna
Na obloze svítí měsíc,
Luna se jmenuje, nic víc.
Dívá se na svět pod sebou, na ten životní kolotoč,
ani neví proč.
Kolotoč se točí, střídá radost, lásku, štěstí a tak dál,
také smutek, nemoc, kdo by se nadál.
Luna to všechno životní dění sleduje,
potom to sděluje.
Komu?
Přece tomu, kdo má zájem naslouchat
a svou intuici poslouchat.
Věda a technika jsou moderní věci,
ale řídit se svou intuicí je dobré přeci.
11. 4. 2005

Na procházce
Krok za krokem jdeme,
Sluníčko se na nás směje.
Vyšlapanou máme cestičku,
jdem nahoru k Sluníčku.
Fredíček a Toníček
dělají ve stráni ďulíček.
Oskárek se Saníčkem k tomu bafají
a lotroviny dělají.
Je nám všem krásně,
a proto mohu skládat básně.
Láska nás všechny hřeje
a Sluníčko se na nás směje.
Děkuji za tento krásný okamžik,
vždyť je to v životě jenom mžik.
14. 4. 2005

Večeře s anděly
Sedíme spolu
u kulatého stolu.
Kolem to cinká
jak bílá konvalinka.
Sedíme tiše a skromně
v našem domě.
Posaďte se k nám,
večeři vám také dám.
Nejen večeři, také dobrou radu:
Ať je sobota či pátek,
u jídla mějte pospolu všichni svátek.
Naslouchejte si, povídejte si,
vždyť jste jedna rodina přeci.
Mějte se všichni rádi, držte pospolu
nejen u kulatého stolu.
15. 4. 2005

Štěstíčko
Točí se točí
jako na kolotoči.
Má žlutou barvičku,
dívá se k Sluníčku.
Sluníčko,
pohlaď ho maličko.
Sluníčko hladí, laská,
tak vzniká láska.
Láska přátelská, kamarádská,
ale také mateřská, milenecká,
taková, jaká má být.
Potřebuje k tomu cit, sílu
a pevnou víru.
21. 4. 2005

Květnové zastavení
Měsíc květen je krásný čas.
Po roce kvetou stromy, květiny
a rodí se mláďata.
Také láska člověčí
je v tomto měsíci nejhezčí.
Pojďte se mnou všichni poslouchat,
jak tiše tluče vaše srdíčko
a láska vám hladí líčko.
Líčko je červené,
pro vaše milé láskou zdobené.
Darujte kousek své lásky člověčí,
žít všichni v lásce je to nejhezčí.
1. 5. 2005

Hudba
Hudba mi v hlavě zní,
všechny mé smysly rozezní.
Smysly znějí,
srdcem chvějí.
Cítíte to také?
Není to ledasjaké.
Je to sladké, hladké, voňavé, laskavé a hřejivé.
Pro všechny lidičky hojivé.
Lepší než doušek alkoholu nebo tišivého prášku.
Vezmi za ruku mámu, tátu, brášku,
také dědu a babičku,
třeba i tetičku.
Zpívejte si všichni zvesela,
vždyť hudba nás provází celý život
od narození do posledního výdechu.
Žijte šťastně, a ne ve spěchu.
4. 5. 2005

Maminka moje
Maminko,
každé ráno mě probouzí Tvé pohlazení.
Z Tvých úst slyším:
„Vstávej můj milý synáčku a dceruško,
ustel si lůžko.
Jdi se umýt a nasnídat,
ať nemáš ve škole hlad.“
Po škole běžím domů a těším se na Tebe,
jak uslyším Tvůj hlas,
který mi připomíná sluneční jas.
Večer, když uléhám po denním shonu,
dáš mi pohlazení a pusu k tomu.
„Spinkej, můj synáčku, má dceruško,
až vše uklidím, půjdu spát na lůžko.“
Nechte si zdát krásné sny o lásce maminčině,
která vás k sobě vine.
Vine a konejší, zpívá písničku
o dcerušce a synečku.
Maminko, sluníčko moje.
Děkuji, děkuji mnohokrát –
za Tvoji lásku, a víš co?
Mám Tě moc ráda, mám Tě moc rád!
Všem hodným a zlatým maminkám.
8. 5. 2005, Den maminek

Kam chodí spát Slunce
Pojď, chytni se mě za ruku
a nech se vést večerní krajinou.
Ukážu ti, kam chodí spát Slunce.
Otevři srdce a tiše našlapuj,
ať nevyplašíš laně, srnce
a také Slunce.
Slunce po celodenním hřání
ke spánku se naklání.
Vzpomíná, jak lidé se mají rádi
a chtějí být všichni šťastni.
Slunce jim k tomu svítí a hřeje.
Na celičký svět se směje.
Svým teplem pomáhá
a těm v neštěstí víru dává.
V lepší den je přesvědčí.
Podívej, už se ukládá ke spánku za Sluníčkový kopec,
kde zazvoní a Měsíc probudí.
„Kamaráde, pojď lidem svítit na cestu, já jdu spát.
A ty, Měsíčku, měj ty lidičky rád.“
Sluníčkový kopec zhas,
na nebi se objevil od Měsíce jas.
Pojď, můj milý, spát,
ráno nás bude zase Slunce hřát.
23. 5. 2005

Mraky
Podívej se na oblohu – uvidíš tam mraky.
Plují, skotačí a jen tak si hrají,
na celý svět se dívají.
Mají bílé, modré i šedé fráčky,
připomínají nám ráčky, dráčky, také ovečky,
ten pohled patří pro všecky –
lidičky, dětičky, zvířátka
a jejich mláďátka.
Mraky jsou kouzelníci –
vmžiku schovají Slunce
nebo v přehradě sumce.
Také se skryjí za Sluníčkový kopec,
a když už to nečekáme,
udělají kuk, fuk, kotrmelce a sedí na Měsíci –
houpy hou, houpy hou,
plují ve dne v noci oblohou.
Moji milí, jen se dívejte na mraky,
když jen tak chodíte po světě – otevřete oči a srdce taky.
6. 6. 2005

Dolnopoříčský kříž
Kde jsou všichni kamarádi,
co mají tuto dolnopoříčskou krajinu rádi?
Někteří žijí dodnes
a jiné Pán Bůh odnes do nebe,
kde zpívají andělé
tiše a vesele písničku
o dolnopoříčském křížku.
Pan Skácel ho vytvořil
a s kamarády postavil
mezi dva smrky do zatáčky,
kde je slyšet zpívat ptáčky.
Také uvidíte ráno zde veverky,
jak si prohlížejí křížek
a ukusují jadérka ze šišek.
Když půjdete okolo křížku,
zapalte za svoje nejdražší svíčku,
v klidu zde pobuďte
a ze života se radujte.
Děkujeme vám,
pane Skácele a všichni dobří lidé, za křížek u cesty.
Je symbolem života
a úcty k lidem z dolnopoříčského kraje,
kde Slunce se probouzí i jde spát
a kde má člověk člověka rád.
Pro svěcení dolnopoříčského kříže.
13. 6. 2005

Pouť k moři
„Posaď se, má milá, do Bělouška,
nastraž oči i ouška,
zvu Tě na pouť k moři,
kde žijí úhoři, škebličky
i mořský koník maličký.
Necháme se Sluncem vésti,
andělé strážní nás budou na cestě hlídati
a ptáčci zpívati.“
Jeli jsme ve dne v noci,
Slunce a Měsíc nám byly ku pomoci.
„Vstávej, má milá, vítá nás moře,
vystup z auta, půjdem se projít po pláži
a ráno se moře probudí a Tvé srdce pohladí.“
Pravdu měl můj milý, moře se ráno probudilo,
naše srdce pohladilo,
barvu mělo jasně modrou,
zářilo i nad oblohou.
V nekonečné dáli
širé moře s oblohou se smály:
„Zde končí vaše pouť, lidičky,
vždyť svět je maličký.
Chraňte a braňte si přírodu a její krásy napořád,
ať si mají děti kde hrát,
lidičky žít a milovat.“
„Děkuji Ti, můj milý, za pouť k moři,
zbavila jsem se všeho zlého
a získala mnoho dobrého,
lásku a víru v lepší svět,
budu na něm pracovat, a to hned!“
10. 7. 2005

Oblázky
Sbíral mi oblázky
jenom tak z lásky,
ve tvaru srdíčka, sluníčka, broučka
i malého pavoučka,
který splétá nitě štěstíčka
pro oči druhých lidí,
kteří chtějí vidět to, co vidí.
Modré čisté moře,
a ne jenom lidské hoře.
Čistou oblohu s mráčky,
a ne jenom lajdáčky.
Zelené stromy,
a ne špinavé oprýskané domy.
Sbírejte oblázky
pro své drahé jenom tak z lásky.
Zavřete oči, pohlaďte si oblázky,
ucítíte v nich mnoho lásky a štěstíčka,
vždyť jsou od moříčka.
11. 7. 2005

Jablůňka
U našeho domu máme jabloňový sad.
Budu vám o něm povídat.
Můj milý má nejraději kouzelnou jablůňku.
Pod ní stojí lavička,
ta každého pohýčká.
Posaďte se pod ni,
ať jste po celodenním shonu znaveni,
odtud půjdete plni síly
a odhodlání v životě se radovat
a vše nedobré spravovat.
Na jaře se jablůňka probouzí,
lístečky ke sluníčku vytahuje
a přitom si prozpěvuje:
„Léto, léto, létíčko,
obarvi mi jablíčko!“
Na podzim její lístečky žloutnou jako sluníčko.
Když v listopadu začne vítr foukat,
jablůňka si bude broukat písničku
o jaru a sluníčku.
Můj milý a všichni přátelé,
posaďte se pod naši jablůňku,
slyšte její láskyplný hlas
a přijďte pod ni zas.
A včas.
11. 9. 2005

Svatý Václav
Svatý Václav je patron České země.
Byl to člověk vzdělaný
a křesťanské víře oddaný.
Pomáhal českému lidu odhánět bídu a bolest.
Jeho bratr mu za to vše dobré přichystal lest.
Sprovodil ho ze světa,
za dobro ho postihla zlá odplata.
Zemřel mlád
a český lid ho nepřestává mít rád.
Nechť stále žije v našich srdcích svatý Václav,
český kníže oddaný křesťanské víře a českému lidu.
Svatý Václave – odpočívej v klidu.
Pro Svatováclavský koncert.
24. 9. 2005

Návštěva
Přišla znenadání,
bez pozvání,
ta paní – nemoc.
Ať jsme mladí, či pokročilého věku,
přijde na návštěvu a nedbá lidského leku.
Nezná slitování,
je svou paní v cizím těle
a tváří se neskromně a směle.
Pohrává si s lékařskou vědou,
až z její návštěvy nám vlasy zšednou…
Slyšíte zvony na klášterním kostele znít?
Vidíte ten jas v pokoji?
To ona nemoc odešla pryč
a vystřídala ji paní v bílém.
„Vítejte, paní v bílém, posaďte se.“
„Děkuji, nemám čas,
zbavím vás bolesti a půjdu jinam zas.“
Jak pravila,
tak učinila.
Odešla tiše, klid a mír zůstal po ní v pokoji.
Zvony zvoní na klášterním kostele.
Duše odlétá k nebi, kde ji čekají a vítají andělé:
„To tě, dušičko, vysvobodila paní Smrt.“
Mějme se rádi a buďme k sobě milí,
vždyť život je Boží dar
a trvá jenom roků pár.
26. 9. 2005

Cestička k našemu domovu
Cestička k našemu domovu je klikatá,
prohřátá sluníčkem,
mými i tvými kroky vyšlapaná,
větrem a deštěm omývaná.
Láskou září cestička k našemu domovu.
Je přístupná každému člověku,
který chce přijít k nám.
Zdraví, štěstí mu popřejeme,
čaj ohřejeme,
do sluníčkového hrníčku nalejeme,
štrůdlíček z našich jablíček k tomu dáme
a navíc písničku o cestičce k našemu domovu zazpíváme.
Cestičko k našemu domovu,
zůstaň vyšlapaná, nikdy se nám neztrať,
ani v chumelenici, velké vánici.
Máme náš domov rádi, nechceme ho ztratit,
a proto tě, cestičko k našemu domovu,
budeme ošetřovati.
Vám, moji milí přátelé,
přeji od srdce cestičku k vašemu domovu.
A hojnost lásky k tomu.
4. 10. 2005

Hvězdička
Slunce šlo spát,
Měsíc vyšel na nebe, a to velmi rád.
Rozhlédl se vpravo, vlevo,
nahoru a dolů na zem,
zamyslel se rázem:
Vždyť na nebi jsem sám,
pozvu hvězdičky na noční výlet oblohou,
kam zlo a závist nemohou.
„Hvězdičky, pojďte za mnou,
pojedeme nahoru dolů hvězdnou oblohou,
kde láska, štěstí vás pohladí
a srdíčko vám zahřeje naděje,
že Měsíc, Hvězdy i Sluníčko
nepřestanou svítit na svět lidí,
kteří žijí život člověčí,
který jim byl od Boha darován.“
Chraňte si přírodu,
Slunce, Měsíc i hvězdnou oblohu!
11. 10. 2005

Teta Lída
Znáte moji tetu Lídu?
Ta poznala velkou bídu.
Zůstala jí i přesto jasná očka,
a je – pořád veselá kočka.
V životě těžce pracovala,
o své rodiče s láskou se starala.
Při rodinných oslavách vařila, pekla a smažila,
potom s úsměvem všechny obsluhovala
a vtip k tomu přidala.
Také hrála ochotnické divadlo, a to s velkým nadšením
(bylo to jako s tím vařením).
Ráda do přírody chodila
a v Sokolu cvičila,
tím si životní optimismus a zdraví tužila.
Nyní šťastně žije v domově důchodců v Blansku.
Zde čte knihy, ruční práce vykonává
a život si v plné kráse vychutnává.
A všem v okolí dobrou náladu dává.
Moje milá teto,
jsem rád, že jsem Vás po pětadvaceti letech našel.
Dál už není co dodat,
jste náš drahý poklad!
Tetičce k narozeninám – za Milana.
6. 11. 2005

Lazinovská Anežka
Lazinovská Anežka,
to je správná žena.
Ráno teru nakopne
a je k práci připravena.
Na pole vyjede,
brambory tam vykope pro své děti a známé na zimu,
přidá ještě zeleninu.
Od Anežky produkty mají v sobě sílu,
chrání nás před chřipkou a vybízí nás k dílu.
Co ještě o Anežce nevíte?
To se v této básni dozvíte.
Peče nejlepší koláčky na světě,
a snad i na celé planetě.
O život lidí se zajímá
a když je třeba, vždy pomůže,
i když je sama bez muže.
Své hospodářství obstarává,
vajíčka a masíčko z toho rozdává.
Co ještě dodati?
Je to milá a obětavá žena,
ta Anežka z Lazinova.
Anežce Ondříčkové k narozeninám.
18. 11. 2005

První sníh
Poslouchejte, lidičky,
příběh o prvním sněhu kratičký.
Jéje, jéje,
na nebi se něco děje!
Ježíšek vypadl z postýlky,
když dováděl s andílky.
Tahali se o peřinu a tu náhle křup a řup,
peřina se roztrhla a bílé nebeské peříčko
přikrylo celé nebíčko.
Na to celé lumpačení se přišel podívat vítr,
foukl sem a foukl tam,
celou nebeskou peřinu rozfoukal.
Padá bílý snížek z nebe na zem
a máme tu paní Zimu rázem!
Děti se radují,
sněhuláky stavějí, sáňkují a lyžují.
Pod nohama sníh jim zvoní,
na kostelích zvony znějí
bim bam, bim bam, bim bam, bim.
Už tu budou zase po roce
bílé krásné Vánoce.
19. 11. 2005

Kouzelný večer
Krásný je tento večer.
Večer plný překvapení,
rozzářených dětských očí.
Večer tichý, klidný,
vonící vanilkovými rohlíčky,
sušenými jablíčky,
vánočkou s rozinkami.
V každém domě zní koledy
a vyprávění babičky a dědy
o tiché kouzelné noci,
kdy se stal zázrak –
narodil se Ježíšek
a všem lidem daroval kouzelnou noc
a lásky moc.
Milovat nejen své bližní, ale také život svůj –
na to každý Štědrý večer pamatuj.
Ticho, klid, světla v oknech zhasla.
Jen je slyšet lidský dech a tlukot srdcí –
bim bam bim, bim bam bim,
narození Ježíška zítra oslavím.
26. 11. 2005

Svatá Ludmila
Svatá Ludmila byla čistá žena,
v České zemi narozena.
Křesťanskou víru přijala
a prostým lidem vždy pomoci se nebála.
Svatý Václav byl její drahý vnouček,
roztomilý chytrý klouček.
Vedla ho ke křesťanské víře,
všemu moudrému o životě ho učila.
Aby se stal z něho kníže České země,
spravedlivě vládl prostému lidu,
a pomohl tak odehnat jeho velkou bídu.
Ludmila svůj život v rozkvětu skončila,
se zákeřnou smrtí se smířila.
Svatý Václav svou babičku miloval
a po smrti ji s úctou pochoval.
Stále na ni vzpomínal
a podle jejího přání se českým knížetem stal.
Svatá Ludmilo, odpočívej v klidu,
stala ses první světicí českého lidu.
Na benefiční koncert pro NMB Letovice.
26. 11. 2005

Mikulášská nadílka
Cinkylinky, cinkylinky,
schovejte se děti maminkám pod sukýnky.
Mikuláš, anděl a čert rohatý,
co si šlape na paty,
přijdou k vám, možná i balíčky vám dají
a při tom si zazpívají
čertovskou písničku, i tu andělskou,
nebeskou.
Mikuláš vás pochválí, že jste byly hodné,
ještě přidá překvapení k tomu.
Jaké? Štědrovečerní
a navíc andělské zvonění:
Cinkylinky, cinkylinky,
zůstaňte hodné děti u maminky.
27. 11. 2005

Do nebe
„Vítejte v nebi,“ pozdravil nás svatý Petr.
„Pojďte se ohřát a pookřát na dušičce.“
Šli jsme tiše po bílé mrakové cestičce.
Všude bylo hemžení,
vánoční chystání sněhové nadílky –
to byl úkol pro andílky.
Šli jsme tiše dál,
kdo by se nadál,
z komůrky se ozýval líbezný zpěv.
To andělé zpívali tichými hlásky –
koledy, a dali do nich mnoho lásky.
Šli jsme tiše dál,
líbezná vůně se nebem šířila –
to andělé pekli vánoční cukroví pro hladové dětičky,
co jich má svět celičký,
nezapomínejte na ně lidičky.
Šli jsme tiše dál –
tu se tichý hlas ozval:
„Vítejte v nebi.“
Svatý Petr se uklonil:
„To vás Pán Bůh pozdravil.
Važte si, lidičky, anděla svého strážného.
Máte každý jen jediného.
Vítejte v nebi.“
Na benefiční koncert pro NMB Letovice.
9. 12. 2005

Nový rok 2006
Vidíte tu záři?
Napište si jedničku v kalendáři.
Nový rok přišel k vám,
dvojku, nulu, nulu a šestku přinesl v košíčku
spolu s dvanácti měsíci –
bratry, kteří s vámi půjdou ruku v ruce
v novém roce.
Starý rok nechejte spát –
má umazaný šat.
Nový rok vítejte s láskou, vírou v lepší svět,
a ne si závidět.
Každý u sebe začněte,
a bude lépe na světě!
1. 1. 2006

Nejkrásnější ráno
Nejkrásnější ráno je v Lazinově,
kdy slunce se kolem buku vine.
Vine, točí kolem přehrady,
dodá nám dobré nálady.
Měsíc ještě nešel spát,
chce si se sluncem hrát,
smát, také laškovat.
Slunce musí zakročit,
aby mohl měsíc poskočit do svého pelíšku.
Jak se tak stane,
nový den nastane.
Krásné je na světě žít,
začátek dne se sluncem vítat
a na tu všechnu krásu se dívat.
Děkujme za každý den,
kdy zde na zemi jsme všichni spolu živi, zdrávi –
mějme se rádi.
12. 1. 2006

Když je dobrá vůle,
tak všechno jde
Ty ruce jsou pořád v jednom ohni.
V noci brnění, přes den jsou bez citu
a vše z nich vypadává.
Ptám se jich: Co se s vámi stalo?
Slyšíte mě? Haló, haló!
Zase nic... Kdopak mi je spraví?
Přece operace – to mi doktor radí.
Letovice – Boskovice – Brno:
„Prosím, spravte mi je obě zaráz,
ať můžu zase klidně spát a také pracovat.“
„To nejde, ženská, kdo to kdy slyšel,“
doktor v Boskovicích praví
a přeje mi pevné zdraví.
Jsem čím dál více jak vzteklá lvice.
A tu najednou myšlenky mi vyběhnou:
Zavolej synovi, on ví o skvělém doktorovi.
Jeho jméno je pan Matějovský,
má šikovné ruce a dobré srdce.
Tak jsem syna požádala,
a byla to shůry dobrá rada.
Pan doktor se mě směle ujal
a obě ruce zoperoval.
Už teď po sedmi dnech píši tuto báseň.
Díky, pane doktore Matějovský,
dokázal jste, co jiní ne,
když je dobrá vůle, tak všechno jde.
Pro pana doktora Matějovského.
14. 3. 2006

Mému milému
Můj milý,
přijmi v tuto chvíli tento dáreček,
je to můj projev díků Tobě,
za péči o mé ruce bolavé.
Každým dnem je mi lépe a lépe,
díky Tobě mám zase chuť žíti na tomto lidském světě.
Dáreček má tři barvy.
Zlatá vyjadřuje Tvé srdce,
stříbrná vyjadřuje Tvoji čistotu,
černá vyjadřuje Tvé odhodlání unést kříž života,
a za to Tě čeká spravedlivá odměna.
Jaká?
Stal se z Tebe správný muž!
Tak ať Ti to vydrží
a nic Tě v tomto světě nemrzí.
To Ti z lásky napsala
Tvoje vzpurná Liduša malá.
Milanovi.
15. 3. 2006

Jaro přichází
Zima si s námi hraje,
i když sníh taje.
Zimo, zimičko,
pusť na nebe sluníčko.
Jaro, pojď už vládnout,
ať může vše v přírodě mládnout.
Ptáci na stromech zpívají,
veverky se na ně zvědavě dívají.
Hledají semínka i jadérka pro veverčí mláďátka,
která jsou mladá jako poupátka kočiček.
Cítit je jaro ve vzduchu,
radujme se tralala, tralala –
zima se schovala.
Barvy jara svítí
a nám se na světě líbí.
Je štěstí vidět všechno toto přírody dění.
Není to jenom snění.
Z velké lásky vám všem
přeji krásný první jarní den.
26. 3. 2006

Kamarádka do nepohody
Kamarádku do nepohody
nenajdete jenom tak z náhody.
Janu jsem poznala u vody.
Její úsměv nás seznámil a také zájem o lidi
(to se hned tak nevidí).
Každému živému tvoru pomáhá
a nic od toho nežádá.
Dětem v ústavu přispívala, aby se jim lépe žilo
a nic je přes jejich úděl netrápilo.
Potom se dozvěděla o koních, tak neváhala
a na krmivo jim dávala.
Také školičce U Dvou sluníček přispěla,
aby jídelna dětem přibyla,
kde teď v pěkném prostředí a v teplíčku
jedí polívčičku.
Je toho ještě mnoho, nedá se všechno vypsati,
ale nesmí člověk na dobro Jany zapomínati.
Milá Jano,
patří Ti velký dík za všechny Tvé dobré skutky.
Ať Tě v životě nepotkávají žádné smutky.
Vždy jsi tam, kde je třeba.
Žij šťastně obklopena láskou, hodnými lidmi,
a vše dobré ať se Ti vrátí v tomto období života.
Jsi naše Jana – dobrá víla,
která se pro pomoc druhým narodila.
Janě Píbilové k narozeninám.
31. 3. 2006

Srdce na dlani
Mít srdce na dlani,
nic ti v tom nebrání.
Poslouchej v životě své srdíčko,
co ti vypráví o lidech a jejich životě na zemi.
Mít srdce na dlani,
nic ti v tom nebrání.
Pomáhat druhým může každý z nás na zemi,
nic nám v tom nebrání.
Mít srdce na dlani,
nic ti v tom nebrání.
Každý den jeden dobrý skutek vykonej,
druhým lidem přejde z něho smutek,
bude jim na srdci hej.
Mít srdce na dlani,
nic ti v tom nebrání.
Člověk má své srdíčko schované,
ale v těžkosti druhým je podané.
Mít srdce na dlani,
nic ti v tom nebrání.
27. 4. 2006

Hojivé a hřejivé doteky
„Pojď, podej mi ruku,
zastav se v tom spěchu.
Já Ti podám svoji.
Zavři oči,
ať se Ti hlava nezatočí.
Ber si, co Ti dávám,
ať ráno se Ti lépe vstává.
Mé doteky jsou hojivé i hřejivé,
mají jedno velké kouzlo.
Víš jaké?
Jsou podávané z lásky pro Tebe – ode mne.“
„Děkuji Ti, můj milý,
přišly v pravou chvíli.
Jsou léčivější než drahé lázně,
to mohu potvrdit bez bázně.“
Přeji vám všem, lidičky,
ať najdete v životě člověka,
který má hojivé a hřejivé doteky.
Budete na ně vzpomínat navěky.
28. 4. 2006

Lazinovská zvonička
U přehrady Křetínky je lazinovská vesnička,
v té vesničce stojí zvonička.
V pravé poledne zvon zvoničky vyzvání:
„Bim bam, bim bam bim,
čas k obědu vám oznámím.
Zanechte práce, lidičky,
máte na ni den celičký.
Sedněte si se svými milými ke stolu,
poobědvejte pospolu.“
Den plyne jako voda,
každého ztraceného společného času je škoda.
Slunce se za kopec ukládá k spánku.
Opět je slyšet zvon zvoničky:
„Bim bam, bim bam bim,
den se ke spánku chystá,
pro každého z vás, lidičky, je doma místa.
Ještě si popřejte krásného spaní,
bim bam bim.“
Zvon zvoničky vám oznámí zase poledne
i večerní klekání,
bez přestání.
Zvonička si stojí na kopci,
dívá se na malebnou vesničku Lazinov
od pradávných dob.
Zvon zvoničky umíráček vyzvání:
„Bim bam bim,
skončil lidský život,
bim bam bim,
ať zemřelý přijde do nebe,
bim bam bim...“

Zvon zvoničky opět vyzvání –
– bim bam bim,
a to bez přestání –
– bim bam bim:
„Děkuji vám, lazinovští občané,
za oživení mého srdce,
bim bam bim,
budu vám vyzvánět
a svým zvoněním vše špatné
z Lazinova odhánět,
bim bam bim.“
Pro žehnání lazinovské zvoničky.
20. 5. 2006

Jak plyne čas...
Čas byl na zemi odpradávna, plynul si, tikal
a přitom si vzdychal – ách jo, jémine,
kdopak si mě, lidičky, všimne?
Tik tak, tiky tiky,
na plynutí času nejsou žádné triky.
Tik tak, tiky tak,
ať chcete nebo ne, lidičky, je to tak.
Plynu si tiše a nejsem viditelný
ani uchopitelný.
Tik tak, tiky tak,
je to tak...
Dnes jsi se, človíčku, narodil,
a než jsi život v tom shonu pochopil,
už zase odcházíš.
Kam?
Přece tam, kde je ticho a klid.
Tam každý člověk musí jít.
Už nemůže na tomto světě žít.
„Jsem Čas, pro všechny lidi spravedlivý.
Milý člověče, vychutnej si ten svůj život a čas –
pozastav se včas.“
30. 5. 2006

Jak se mně rozsvítilo v hlavě
„Ach, ach, ach,
zas nemám v peněžence prach.
Ach...“
„Nenaříkej, moje milá,
hupsni za mnou do postýlky,
poslechnem si andělínky.“
„Co nám zpívají?“
„O lásce naší,
kterou jsme našli.“
Svatý Petr přidá k tomu varování:
„Milí lidé,
nechte toho vzdychání o penězích bez přestání.
Máte lásku, máte kde spát
a nemáte hlad.
Už to nechci slyšet.
Pomozte hladovým dětem a obětem přírodních živlů.
Postavte jim obytná iglú.“
Slyšíte? Co to?
Ťuky, ťuk...
„Kdo je tam?“ se ptám.
„Dobrý den, mohu vstoupit?
Já jsem Rozum Rozumný a jdu k vám bydlet,
abyste začali svět lépe vidět.
A na peníze přestali neustále myslet.“
8. 6. 2006

Přání k narozeninám
dceři Kristýnce
Milá Kristy,
dnes slavíš 25 let, je to půlka z padesátky.
Važ si toho věku, nejde se vrátit zpátky.
Není na to léku.
Jenom půjdeš stále vpřed,
vychutnávej si tento svět.
Ber ho jaký je.
Svými dobrými skutky
vyženeš smutky
ze svého srdíčka,
jak říkávala babička.
Dobrým radám naslouchej
a špatné rady odhoď do koše na odpadky.
Buď také ostražitá k lidem.
Není jenom těch hodných,
ale měj se na pozoru před chytráky a lajdáky,
proti nim použij svá tykadla.
Nastraž všechny smysly
bez rozmysli.
Se školou to nepřeháněj,
mezi učením si pauzy dávej.
Užij si lásky, slunce, vody.
Vždyť 25 let
znamená objevovat svět!
Kristýnce k narozeninám.
8. 6. 2006

Milánek slaví svátek
Dnes je Tvůj den, můj milý,
vychutnej si tuto chvíli.
Svátek Milana slavíš,
tak dobře víš,
že jméno Tvé znamená milý, roztomilý,
hodný a spravedlivý.
Milan – toto jméno Ti náleží,
zachráníš svoji milou i ve věži.
Jsi muž činu, jenom si více věř!
(To není žádná lež.)
Spousty dobrých skutků vykonáváš
a nic za to nežádáš.
Život svůj jsi správně nasměroval,
ne každý to dokáže!
Jsi moje láska a já Tvé páže.
Co Ti přeji?
Život šťastně prožitý se svými milými,
k nim patří pejsci a Liduška,
to Ti šeptám do ouška.
Mé lásce.
18. 6. 2006

Báseň o Měsíci
Byl jednou jeden Měsíc.
Žil na nebi – koukal, jenom tak se houpal.
S mraky dováděl,
při tom jim příběh o sobě vyprávěl:
„Stvořitel – lidí spasitel mi dal těžký, přetěžký úkol.
Dal mi mnoho podob od pradávných dob.“
„Měsíčku, Měsíci,
poslouchej pečlivě o svých přeměnách.
Nejprve nejsi,
potom je z tebe srpeček,
ze srpečka půleček,
z půlečka třičtvrtě,
ze třičtvrtě velká zářivá koule.
Dávej pozor, ať na zem nespadneš,
byla by z toho velká boule.
Tvoje záře, Měsíčku,
rozehřeje lidem dušičku.
Dušička bude svítit,
konečně se lidem na světě bude líbit.
Začnou rozdávat svá srdíčka těm potřebným,
blízkým svým i neznámým.
Zažehne se jiskřička u jejich srdíčka.
Tak to půjde dál co svět světem bude,
láska nevyhyne.“
„Pane Stvořiteli, co bude ze zářivé koule?“
„Zase nic, Měsíčku,
po nic začni od začátku tuto básničku.“
9. 7. 2006

Jaňulce k narozeninám
Dnes je významný den,
kdy ses, Jaňulko, narodila
a poprvé tento Boží svět spatřila.
Tvým rodičům oči zářily,
jménem „Jana“ Tě pokřtít dali
a v slušnou ženu Tě vychovali.
Od sudiček,
těch hodných babiček,
jsi do vínku dostala libý hlas.
Když začneš lidové písně zpívat,
začnou se větve stromů rozechvívat
a ptáci se připojí k tomu,
které krmíš u svého domu.
Ještě Ti darovaly šikovné ruce,
které mnoho krásných obrazů namalovaly
a srdce obdarovaných polaskaly.
Jsi věrná žena svému muži Leovi,
stojíš při něm v dobrém i zlém.
Synové Tě rádi mají,
jak mohou děti svou matku milovat,
aby ses ze svých vnoučat mohla radovat.
Jaňulko,
přeji Ti ještě mnoho krásných Božích let.
A užívej si tento svět.
Janě Kozohorské k narozeninám.
16. 7. 2006

Matka Příroda
Zavřete oči,
vnímejte, jak se svět točí.
Točí, točí se dokola,
matička Příroda vás volá:
„Lidičky, jsem tu na zemi pro vás,
mám Boží hlas!
Zpívat vám budu s ptáky zas
od Božího rána až do noci,
abych vám byla ku pomoci.“
Stromy, ptáci, zvířata, květiny, voda a vzduch –
to není jen tím jediným,
co matka Příroda nám dává.
Zamysleme se, jak matce Přírodě pomůžeme
a všechen ten Boží dar budeme ochraňovat
a před ničením lidi varovat:
„Lidé milí, přestaňte ničit planetu,
zapamatujte si tuto větu:
Začněte každý u sebe a bude čisto na světě
a celé planetě.“
2. 8. 2006

Tvé rady + mé rady
= šťastný život dohromady
Můj milý,
rady jsi mi dával, abych se prací nezničila
a společný život si s Tebou užila.
Tvé rady k srdci jsem si vzala,
abych si život lépe s Tebou užívala.
Teď i Ty mým radám naslouchej,
a bude Ti se mnou a s pejsky hej.
Práce již dnes bylo dost,
načerpáš odpočinkem nové síly.
Aby Tě andělé mohli střežiti,
musíš v moje rady věřiti.
Mé rady k srdci ukládej,
odpočívat dle nich neváhej.
Milanovi.
29. 8. 2006

Kouzelná noc
Když hvězdy padají, přeji si potají,
aby lásku měli lidé na světě,
v každém srdci kousek plamínku –
toho láskyplného ohýnku.
Když hvězdy padají, přeji si potají,
aby zdraví měli všichni lidé na světě v těle svém
a nemoc netrápila je v něm.
Když hvězdy padají, přeji si nahlas,
aby mír vládl na světě a celé planetě.
Lidé, ztište se, prosím, slyšíte ta vaše srdce bít?
To vstoupil do nich mír a klid.
2. 9. 2006

Rozum a Cit
Potkal Rozum Cit,
asi to tak mělo být.
Rozum potřebuje k sobě Cit,
aby mohl být.
„Kampak jdete, Cite?“ zeptal se Rozum.
„Jdu dům od domu, však Vy dobře víte.“
„Nevím, nevím, sám po Zemi chodím,“ pravil Rozum.
Cit se zastavil,
srdce Rozumu nastavil.
„Tak už přestaňte chodit sám, Rozume, po Zemi,
se mnou Vám bude veseleji, věřte mi.
Když my dva se spojíme,
mnoho dobrého pro lidi vykonáme –
radost z toho máme.“
Od těch dob tam, kde je na světě třeba Rozum a Cit,
oba pomáhají radostněji lidem žít.
Vždy je lepší ve dvou být,
společně pracovat, milovat, radovat, naslouchat,
o bolest rozdělit se.
Každému z vás přeji,
ať k sobě najdete toho druhého.
Jak pravil Rozum a Cit:
„Tak to má v životě být.“
Mému milému Milanovi jako dík za to,
že spolu tvoříme a rozdáváme radost druhým.
27. 10. 2006, po našem koncertě Srdce na dlani

Čas dušičkový
Dnes je druhý listopad,
první sníh napad.
Čas dušičkový tomu říkáme,
na své milé zemřelé vzpomínáme.
Uvážeme kytičku,
zapálíme svíčičku,
pošleme vzpomínku,
pro tebe, maminko, tatínku.
Vzpomínám, jaké to bylo u nás doma,
když všichni sešli jsme se,
posadili pospolu u velikého stolu.
Maminka napekla koláče,
nikomu z nás nebylo do pláče.
Tatínek začal hrát na mandolínu trampské písně,
všechny zpěvem zbavil tísně.
„V dáli za horama stojí chajda malá...“
Bytovka se zpěvem otřásala,
přišli také sousedé odvedle.
Pro každého človíčka
bylo v našem domově místečka.
Při této vzpomínce
mi zažhnula jiskřička u srdce.
Přeji všem dušičkám šťastný pohled
na tento Boží svět.
A vám, živé dušičky,
radostný život celičký.
2. 11. 2006

Okno do nebe
Jen tak si lehnout, nic nedělat.
Na nebe se dívat.
Otevře se vám okno do nebe.
Ten pohled pohladí vaše srdce i oči,
až se vám z té krásy hlava zatočí.
Stromy jsou tam zelené, voda čistá, ptáci zpívají,
andělé se na vše dívají
a tu krásu hlídají.
Vzduch voní svěže
a mě se nechce zavřít okno do nebe.
Vše má svůj konec, i ten pohled...
Zavírám okno, přátelé,
pojďte prosím přiložit rozum a pracovitost.
Čisté vody, zelených stromů,
zpívajících ptáků a svěžího vzduchu
bude na zemi pro všechny dost.
Víte proč?
Zvítězil rozum a pracovitost.
Když andělé otevřou okno na zem,
spatří tu krásu rázem.
6. 11. 2006

Milá Libuško
Milá Libuško,
píši Ti tyto řádky bolavou rukou a od srdce.
Chci Ti vyjádřit velký dík za to vše,
co pro děti v MŠ U Dvou sluníček vykonáváš
a ničeho za to nežádáš.
Život si s Tebou pohrával
a někdy Ti kruté rány dával.
Vždy jsi našla v sobě sílu a víru v lepší svět.
Pracuješ doma, vnučky Tě mají rády,
vždyť jsi jejich zlatá babička
s otevřenou náručí a velkého srdíčka.
Ruce máš bolavé,
přesto nikdy nikomu neřekneš ne.
Prosím, Libuško, zastav se na chvilku
a dopřej si odpočinku.
Ať nám vydržíš do sta let,
to Ti přeji teď!
Libušce Drábkové.
9. 11. 2006

Vánoční vzpomínka
Ticho, mír a klid,
tak to má na Štědrý den být.
Laskavé pohledy,
znějící koledy,
záře svíce, vůně jehličí, postavy mlčící.
Souznění duší se pokojem line.
Srdcí tep bije:
bim bam, bim bam, bim.
Lásku, mír společně s vámi, moji milí, oslavím
písní o Ježíškovi,
tom malém chlapečkovi,
co lidi uzdravoval, chudé obdaroval
a ničeho nevyžadoval.
Zažehněte ve svých srdcích několik plamínků,
věnujte Ježíškovi vzpomínku.
Vezměte si z něho příklad aspoň o Vánocích chvilinku.
Mariánce Nečasové.
9. 11. 2006

Mlha skrývá tajemství
Mlha skrývá tajemství,
jenom ona ví jaké.
Ráno, když slunce probouzí celou zem,
mlha zvedá svoji bílou oponu,
aby poodhalila tu krásu, kterou skrývala.
Již se opona zvedá,
pohleďte na zářivou vodní hladinu,
po které plují loďky rybářů – samotářů, snílků,
kteří si dokáží vychutnat tuto ojedinělou chvilku.
Také uvidíte slunce,
které svými paprsky šimrá vodní vlnky.
Houpy hou, houpy hou,
houpají vodní hladinou,
houpy hou, houpy hou.
Listí vlnkám zpívá píseň šumivou,
šeptavou, škádlivou, šťastnou,
až uši žasnou.
Nevěří, co krásy je na světě
a celé planetě.
Stačí se dříve probudit, otevřít oči, vyjít ven,
a spatříte zvedající se mlhovou oponu v tichu, v klidu.
Vtom vás oslní ranní sluneční záře,
která vám pohladí oči, tváře a dodá sílu u srdíčka.
Přeji vám šťastný krásný den plný zářivého sluníčka!
16. 11. 2006

Starý rok odchází,
nový rok přichází
Ještě pár kroků
a řekneme: sbohem, starý roku.
Vše, co se stalo,
a nebylo toho málo,
zabalíme do kuličky,
hodíme do vodičky.
Z chyb si vezmem poučení,
abychom zase nebyli mučeni.
Z dobrých skutků, kterých nebylo málo,
nás u srdce hřálo.
Schováme si to teplíčko,
pohladíme tím srdíčko.
Odhrnuji oponu,
bez shonu,
a vykračuji zlehýnka do nového roku 2007.
Těšte se ze života svého.
Když můžete chodit,
vidět přírody krásy, slyšet ptačí zpěv.
Lidičky,
nepromarněte jenom tak svůj život celičký.
PS: Na druhé v roce 2007 pamatujte
a svojí láskou a dobrými skutky je obdarujte.
26. 12. 2006

Anděl strážný
Je krásné mít druhého človíčka k sobě.
Jen tak si povídat, neřešit hlouposti
a zažívat si s ním radosti.
Vše se člověku vrátí,
když se upřímně snaží čistě žít
a vykonávat dobro.
Nekonat zlo,
nepodléhat svodům a pozlátkům života.
Když se čistě chováš,
andílka potkáš,
který tě může ochraňovat
a před špatným životem varovat.
Kdo je moudrý, bude naslouchat.
Andělíčku, andílku,
zastav se u človíčka, který ti naslouchá, poslouchá,
aspoň na chvilku.
26. 12. 2006

Milanovi
Milane, lásko,
touto básní Ti dávám víru a sílu pro žití.
Patří Ti velký dík za to,
jak rozdáváš lidem svým hlasem zlato.
V jejich srdcích se roztaje
a dá jim naděje.
Když člověk má naději,
lépe se mu žije a těší se na každý nový den,
který mu přinese kousek lidského teplíčka.
Já Ti, moje lásko,
přeji dlouhé, krásné žití,
lásku u srdíčka
a milovaného človíčka.
Mému milému.
26. 12. 2006

Těm zlatým lidičkám
Když už člověk nemůže,
kdopak mu asi pomůže?
Přece zase člověk, který ho má rád
a je jeho dobrý kamarád.
Každý z nás se dostal někdy na dno
a poznal temno, prázdno i beznaděj.
I mně se to teď stalo
a pořádně mě to vzalo.
Dnes je mi zaplaťpánbůh líp
a chce se mně zase žít!
Děkuji vám, moje milé lidičky
z brněnecké školičky U Dvou sluníček.
Tobě Milane, Libuško, Martine, Mirečko,
Haničko, Janičko, Jaruško i tobě Evi.
Jednou vám to chci od srdce oplatit.
Přeji vám, ať máte jako já chuť žít.
20. 3. 2007

Příroda tančí a zpívá
Když začne příroda tančit a zpívat,
hned se člověk bude na život radostněji dívat.
Zpívají stromy, květiny i ptáci,
na hudební nástroje doprovázejí mraci.
Sluníčko hraje na sluníčkovou harfu,
každý tón nás zahřeje
a dodá v lidském žití naděje.
Vlnky v přehradě a mořích tančí láskyplný tanec.
Pojďte, lidé, také zpívat a tancovat,
společně s přírodou se radovat!
1. 4. 2007

Výlet s mraky
Vemte si baťoh na záda
a vyjděte si do přírody jenom tak.
Zvedněte hlavu – na nebi pluje mrak,
a není sám, má kamarády,
kteří plují s ním a rádi.
Pojďte, nasedneme si taky
a poplujeme spolu s mraky.
Do království přírody, kde se dějí divy.
Sluníčko čaruje paprsky
a vše okolo něho tančí barvami, zpívá, voní,
až nám z toho slunečního čarování v uších zvoní.
Půjdeme už zase do svých domovů spát,
necháme si o tomto výletě zdát.
Ráno, když se probudíme,
na výlet si vzpomeneme
a své milé příště pozveme.
Kam?
Na výlet s mraky,
a uvidíme přírody zázraky.
6. 4. 2007

Ptačí koncert
Když se ráno probudíte
a náš sad navštívíte,
uslyšíte ptačí koncert.
Stačí pozorně naslouchat,
a ptačí zpěv vám otevře nový svět.
První píseň je milostná,
o lásce dvou kosích milenců.
Druhá píseň je radostná,
o narození ptačích mláďat,
o tom by se daly opery skládat.
Třetí píseň je vrabčí,
o jídle, že prý jim zrní z naší sýpky nestačí.
Čtvrtá píseň je datlová,
jak prý ošklivě se k ní soused stehlík chová.
Pátá píseň je plná pláče,
prý skřivánek nikam nedoskáče,
prý se mu u plotu přiskřípla nožička.
Šestá píseň je barevná a líbezná,
ta je čapí, prý až se táta vrátí,
narodí se čápata, ta krásná mláďata.
Sedmá píseň je noční, tichá a zvonivá,
ta nás všechny vyzývá,
abychom naslouchali ptačímu zpěvu,
který nám otevírá Nový svět a všechny naše smysly,
a to bez rozmysli.
Jen tak se lze radovat,
a ne jen pořád telku sledovat.
Všem ptáčkům na celém světě.
14. 4. 2007

Život
Život znamená narodit se,
světu a lidem představit se.
Každý z nás by měl naslouchat ten Boží hlas.
Děkovat vyšší moci, že jsme zdraví,
můžeme žít naplno – milovat, pracovat, pomáhat
a potřebným své srdce dávat.
Je krásné žít jako člověk.
Žádná jiná bytost nemůže vnímat všemi smysly svět,
to měj na paměti, když tě přepadne smutek,
vzpomeň si na jeden dobrý skutek,
který jsi vykonal
a žij radostně dál.
Příroda ti napomůže k radostnému životu.
Člověku, který nechce už žít, vzkaž:
Jen si života važ
a trochu se snaž!
7. 5. 2007

Voda je vzácný Boží dar
Není to jenom tak,
když se zatáhne mrak.
V tom mračím polštáři se dějí tajemné věci.
Chcete vědět jaké?
Podívejte se nahoru,
na tu zataženou oblohu.
Hned rázem pochopíte
a už se nezlobíte,
že zase prší z nebe.
Voda je od Boha,
bez vody by nebyl život na zemi –
to věřte mi.
Každá kapička vody, která spadne z oblohy na zem,
se promění v potůček rázem.
Potůček bublá a teče po zemi České,
cítíte to také, jak je to hezké?
Pokud ano, že pršelo je dobře, že se tak stalo.
A to není od Boha málo.
15. 5. 2007

Poděkování
Děkujeme vám za krásné chvíle
prožité ve vašem letovickém Domově.
Od srdce a s láskou jsme vám předvedli
naše „kuchařské“ umění, které hlad nezmírní,
ale zasytí vaše srdce a duši.
Každý přítomný z vás jistě tuší,
jak nám srdce z vašeho přijetí buší.
Kdo z vašich přátel zde nemohl pro nemoc s námi pobýt,
pozdravujte jej a popřejte mu brzké uzdravení od nás
s přáním všeho dobrého a krásného v tento jarní čas.
Také hluboce se skláníme nad krásnou výstavou
vašich uměleckých děl –
není to přehnané, to nám věřte.
Je za tím spousta vaší energie, fantazie a lásky.
Nenaříkáte a nevzdáváte život,
ale ba právě naopak vezmete do ruky
barvy, štětce, nůžky, vlnu, papír a lepidla,
je toho všeho mnohem víc –
nedá se to vše vypsati,
to bychom museli zde nocovati.
Vše jste smíchali, přidali lásku a chuť tvořit
něco pěkného, milého a hřejivého, poctivého.
Takto uvařený pokrm jste nám připravili
a na chodbě vašeho letovického Domova vystavili.
Prosím, tvořte neustále,
těšíme se na další setkání s vámi
a laskavé, hřejivé objetí.
Všem hodným lidem z Domova v Letovicích.
24. 5. 2007

Vyznání mému milému
Můj milý,
životu jsi svoji tvář nastavil,
ruce k práci použil.
Nebylo těch trápení málo, které Ti život přichystal.
Však díky Tvé odvaze a snaze chtít žít dál
jsi to dokázal!
O pět pejsků se staráš
a ještě mě, ženu Tvoji, máš.
Bettynku jsi před smrtí zachránil,
ona teď v našem domě žije a radost nám všem dává.
(I takové štěstí se stává.)
Když začneš zpívat své písně,
je to pohlazení po duši a srdéčku,
které po celém těle tu píseň odbije –
bim bam bim.
Máš dar od Boha tvořit melodie,
tón po tónu k sobě skládáš
a skladbou, písní radost druhým dáváš.
PS: Co musím na Tebe prozradit –
je štěstí s Tebou žít.
Milanovi.
26. 5. 2007

Poděkování od srdce
Vážený pane Paroulku,
chci Vám od srdce poděkovat za mého muže.
Jste člověk, který dokáže najít řešení,
i když bohužel pravdy není.
To náš zákon je nedokonalý
a vždy se najde mezera,
kdy může vyhrát mizera.
Byl to velmi těžký případ –
jednalo se o rodinné vztahy,
kde není dané, kolik čeho bylo,
ale co z lásky nejbližších zbylo.
Vy jste mému muži do reálného života rady dal
a popřál, ať žije se mnou šťastně dál.
Já Vám přeji, ať Vás štěstí provází.
Bůh vidí, co dobrého jste vykonal –
žijte hodně dlouho šťastně dál.
Panu doktorovi Paroulkovi.
3. 6. 2007

Pohádka máje
Pohádka máje je ráj pro duši,
ale i vaše uši.
Bránu otevírám do Pohádky máje,
vy otevřete svoje srdce
a nastavte ruce slunečním paprskům.
Ony vás zahřejí po celém těle,
cítíte, jak je vám skvěle?
Teď, když jste se ohřáli, pojďte dál –
Pohádka máje vás vítá.
Škoda, že už svítá,
musíte jít domů spát.
Těšte se na návrat do Pohádky máje,
kde mír v duši najdete
a k nám na čaj zajdete.
16. 6. 2007

Poděkování rodičům
Kdypak se vám narodilo to vaše děťátko?
Než jste se nadáli, půjde do školy zakrátko.
Pěkně jste ho vychovali,
pro život mu rady dali:
„Kouzelná slůvka říkej – prosím a děkuji,
nezapomínej lidi pozdravit – dobrý den,
tak se zachovej, a bude ti hej.
Slabším pomáhej – nikdy neotálej.
Jenom takhle bude lepší svět.
Když, moje dítě, budeš vědět, jak se máš zachovat,
až budeš velký, velká,
dokážeš správně své děti vychovat.“
Milí rodiče,
vám patří velký dík za vaši výchovu.
Jednou se vám to vrátí a nikdy neztratí.
Vaše děti se o vás postarají až bude třeba,
a to s láskou a s úctou k vám.
Věřte mi, já to znám.
Rodičům dětí z MŠ U Dvou sluníček.
26. 6. 2007

Země Česká
Moji milí,
zvu vás na procházku po zemi České.
Pán Bůh jí nadělil tolik přírody hezké.
Hory vysoké, lesy husté a čisté vody k pití,
je tu krásné v zemi České žití!
Lidé žijí zde hodní a milí,
pomohou vždy v těžké chvíli.
V každém Čechu je kousek lásky k zemi České –
tak se to patří a je to hezké.
Jen na závěr chci dodat jedno přání:
Lidé, milujte svoji Českou zemi bez přestání!
3. 7. 2007

Náramek
Když jsi mi náramek darovala,
ze života jsi se radovala.
Když náramek si na ruku navlékám,
vždy poklonu Ti od srdce smekám.
Když náramek v ten sváteční den nosím,
cítím z něj životní sílu
a pevnou víru.
Když náramek večer odepínám a ukládám do krabičky,
vzpomenu si, že je od Janičky.
Bůh mě vidí, že Ti přeji krásné žití!
Janinko,
každého dne si s chutí užívej,
a když na Tebe přijde smutek, tak mi zavolej.
Janě k narozeninám.
6. 7. 2007

Libuška
Libuška je naší školky srdíčko.
Když je třeba, uplakánky pohladí na líčko.
Všechny děti mají Libušku rády
a chtěly by jí pro sebe aspoň kousíček,
ať je to holčička nebo hošíček.
Pod rukama Libušky školička jen kvete,
je nám v ní dobře, to mi věřte.
Libuško, máme velké přání:
zůstaň tu s námi napořád,
ať všichni víme podle Tebe, co znamená mít rád.
Hodně štěstí Ti přejeme!
Libušce Drábkové.
10. 7. 2007

Kousek země České
Vzali jste si do rukou kousek země České?
Pokud ne, tak se ohněte
a kousek země si vezměte.
Zavřete oči
a bříšky prstů si vychutnejte ten Boží dar.
Cítíte,
jak vám země prochází celým tělem, prohřívá
a všechny buňky v těle ohřívá.
Stačí uchopit kousek země České
a zjistíte, že žít je tak hezké.
Každý den se ohýbejte
a kousek země České posbírejte
a mějte ve svých dlaních,
je to Pána Boha přání.
13. 7. 2007

Bříza
Bříza je krásná spanilá dáma.
Má štíhlé tělo, jemné vlasy,
roste u nás na zahradě do krásy.
Vítr je břízy kamarád,
pohrává si s jejími vlasy rád.
Bříza šumí – ššššššš,
šumí jemnou melodii.
Když se posadíte,
tak ji uslyšíte.
Zavřete oči a nechte se melodií unášet až do oblak,
tam spatříte ten od Boha zázrak –
naši krásnou Českou zemi,
já to zažila, věřte mi.
Navštivte naši Pohádku máje,
tam roste zpívající bříza a je z nebeského Ráje.
23. 7. 2007

Martinovi
Martine, jsi správný chlap,
když je třeba, dokážeš pomáhat.
Hledali jsme s mým milým střechu nad hlavou –
tu pravou, kde bychom mohli s pěti pejsky šťastně žít,
a ne se s někým přít.
Ty jsi, Martine, byl ten anděl,
který nám pomohl k novému domu.
Pohádka máje je náš nový domov –
pro nás všechny ráj!
Vždy jsi u nás, kamaráde, vítán
s Tvojí ženou Věrkou a synem Davídkem.
Věř nám, nikdy Ti to nezapomeneme
a každý den při probouzení v našem domečku
si na Tvoji pomoc vzpomeneme.
Ať Tě štěstí, Martine, v životě provází
a my Ti také pomůžeme,
když budeš potřebovat,
stačí nám zavolat.
Velký dík, Martine,
nezapomeň, že jsi správný chlap
a dokážeš lidem v nouzi pomáhat.
Martinovi Zárubovi.
23. 7. 2007

Paní Pokora (hodně osobní vyznání)
Byla jsem vzpurná potvora,
než jsem pochopila, co je to paní Pokora.
„Liduša vzpurná“ mi říkali,
protože si se mnou rady nevěděli.
Na všechno jsem říkala: „Ne, nechci, nechte mě být,
já vím nejlíp, jak život žít!“
Ale můj názor byl mylný.
Když Pán Bůh na mě seslal těžké životní zkoušky,
obstála jsem, dnes to mohu říct,
přestala jsem vzpurnou potvorou být.
Skamarádila jsem se s paní Pokorou
a vůbec mi to nevadí,
protože ona mě naučila čistě žít.
Děkuji Ti, Pane Bože, za ty těžké životní zkoušky,
bez nich bych nepoznala čisté žití
ani to krásné bytí.
23. 7. 2007

Helence
Milá Helenko,
báseň Ti chci psát,
myslím si, že je to dobrý nápad.
V Chrastové jsme se poznaly, je to mnoho let.
Jsem ráda, že tomu tak bylo,
od té doby se mezi námi nic nezměnilo.
Dobré i zlé chvíle spolu prožíváme.
Je to tak, jak život plyne.
Chci Ti napsat vyznání
a nic mi v tom nebrání.
Vždy jsi mi pozorně naslouchala
a dobré rady do života dala.
Já si je k srdci vzala
a vždy je respektovala
a podle nich konala.
Helenko, přeji Ti krásné sluneční bytí
a se svými milými šťastné žití.
Co na závěr chci dodat:
Ať Tvoji milí stráví s Tebou
všechny společné chvíle s otevřeným srdcem.
Je dar Tě mít
a v Tvé blízkosti žít!
Helence Kubínové.
23. 7. 2007

Souznění dvou srdcí
Je krásné žít na světě s milým člověkem po boku
rok od roku.
Když srdce člověka má k sobě druhé srdce
a mohou si žít pospolu,
každé ráno se mohou sejít u jednoho stolu
a popřát si krásné ráno spolu.
Souznění dvou srdcí je Boží dar pro ty dva lidi na zemi,
to věřte mi.
Souznění dvou srdcí je souhra a souzvuk,
prosím poslouchejte:
„Bim bam,“ bije jedno srdce,
a druhé mu odpovídá:
„Bim bam,
já rádo s Tebou každý nový den vítám.“
Bim bam, bim bam bim,
s láskou Boha ctím.
9. 8. 2007

Na návštěvě u Pána Boha
Je tomu tak,
Pán Bůh mě pozval k sobě do oblak.
Nastavil mi svoji dlaň:
„A teď si oči, Lído, chraň.“
Letí se mnou k slunci nahoru,
až nad modrou oblohu.
Pán Bůh mi pravil: „Už si odkryj oči,
ať se ti hlava nezatočí.
Vítej v Božském domě,
kde žijeme skromně.“
Oči jsem otevřela,
abych tu nebeskou krásu viděla.
A nejen to, bylo toho víc,
při mém vstupu mě pozoroval měsíc.
Srdce z té nebeské lásky mi hlasitě bije –
bim bam, bim bam,
já Pána Boha uctívám
a píseň mu zpívám –
bim bam, bim bam...
Pán Bůh mi dal na rozloučenou radu:
„Lído, pomáhej potřebným s láskou a upřímností,
to je tvojí povinností.
Tak máš na světě žít,
tak to má být.“
Po hlavě mě pohladil, přikryl svojí dlaní moje oči
a zpátky na zem mě snesl z nebe.
Děkuji Ti za pozvání, Pane Bože,
Ty jsi mi ukázal, jak mám žít
a přitom jako člověk dobrá být.
24. 8. 2007

Domov
Domov:
D – Dům,
O – otevřený,
M – maminka,
O – otec,
V – vždy.
Domov
je teplo, klid a zázemí pro všechny, kteří tam bydlí,
domov společně sdílí.
Domov
je jen jeden na světě, věřte mi,
je to jediné místo na zemi,
kde láskou vše hřeje,
a všem, kteří tam bydlí, nechce se odcházet.
Když nastane ten čas
a musíme odejít z domova,
vracíme se zas a zas a zas...
Teď už máme svůj domov,
kde láska vládne a roste lidské štěstí,
které svým dětem a nejbližším rozdáme.
Díky Pánu Bohu klidný domov máme.
Přeji všem živým bytostem, aby Pána Boha potkali
a svůj domov na tomto světě poznali.
30. 8. 2007

Betlémská záře
Záře se line z Betléma,
ozařuje naše tváře i duše.
Každý si vemte kousek betlémského paprsku
a obdarujte své nejbližší
ve chvíli nejtěžší.
Paprsek z betlémského světla
jim dodá lidského tepla a naděje v lepší žití.
Pochází od Kristova narození v jesličkách.
To Pán Bůh vstoupil v Kristově podobě na zem,
aby zjistil, jaký život žijeme.
On nás stvořil v lidské podobě
a nic nenechal náhodě –
každému z nás dal naději,
aby byl dobrý člověk a nenechal druhé trápit.
Jinak by se Pán Bůh musel vrátit
a poprosit nás v ten čas, kdy se line záře z Betléma,
aby člověk člověkem zůstal
a nezapomínal na Boží dar –
být člověk, vždyť jsme tu jen roků pár.
15. 9. 2007

Bůh a Slunce
Pán Bůh se zamyslel
a vymyslel úžasnou věc.
A než bys řekl ‚švec‘,
stvořil Slunce –
to krásné zářivé a ohnivé záření,
to věřte mi.
Posadil Slunce nahoru na nebeskou oblohu
a od těch dob tam bydlí a na zem svítí.
Každý paprsek Slunce
dokáže probudit život na zemi.
Každý paprsek Slunce
nám dodá naději a sílu žít dál a dál a dál,
když nám Pán Bůh Život a Slunce dal.
Při probuzení si oči protřete,
na nebe pohleďte,
úsměv Slunci pošlete
a krásný den začnete.
15. 10. 2007

Drahušce
Když ses narodila,
Tvá maminka Tě oslovila:
„Drahoslavo, buď moje drahá dívenko šťastná
a pomáhej lidem v jejich životě.“
Tak se také stalo a životem Tě Pán Bůh provází
a Ty pomáháš lidem v nesnázích.
Některým jsi posledním světlem na zemi
a potom je čeká cesta do Ráje,
která dlouhá je,
a nikdo z nás na zemi neví,
za jak dlouho ta cesta skončí.
Jen sám Pán Bůh Stvořitel tu cestu zná
a v Ráji nás lidi přivítá.
Drahuško, Pán Bůh vidí,
jak se skláníš nad lůžko každého človíčka,
kterému dohořívá svíčka.
Svým klidným hlasem ho konejšíš
a po vlasech ho pohladíš –
to je víc než nějaké léky, injekce a přístroje.
To Tvá lidská láska vstoupila
do každého na lůžku v pokoji,
a hned je nemocnému tepleji na srdci, na duši.
Jsi také skvělá manželka a přátelská maměnka.
Je toho mnohem víc,
však kdo Tě zná, váží si Tě
a přeje Ti hodně Boží lásky, která Tě posílí
v každé životní chvíli.
Drahušce Královcové.
15. 10. 2007

Když padá hvězda z nebe
Když padá hvězda z nebe,
je to vzkaz od Pána Boha,
abychom si přáli své přání,
vyplní se nám, a není to jenom sen.
Vzpomeň si na tento zázrak,
když začíná nový den.
Zavři oči a pohleď ve svém nitru na let hvězdy,
která padá na zem,
otevře se ti srdce rázem.
Na tento nebeský dar pamatuj
a ve svém srdci si ho opatruj.
Když padá hvězda z nebe a tvé oko ji zahlédne,
pohleď na nebe a poděkuj Pánu Bohu,
že jsi jako člověk mohl být,
a ne jenom o člověčí podobě snít.
Když padá hvězda na zem,
je konec smutku rázem a vše se rozzáří,
zář zazáří
jako sluneční paprsek při svítání,
a není to jenom zdání.
Když padá hvězda na zem...
22. 10. 2007

Svítání
Když se den probouzí, a ty ještě spíš,
pohladí tě svítání svými teplými doteky.
Je to krásný pocit, probouzet se pohlazením svítání,
je to krásné vítání nového dne,
kdy nás čeká příběh Dne.
Jaký bude?
To jenom Pán Bůh ví,
ale tobě to nepoví.
Svítání,
svítání čeká na sluneční paprsky
a ty na první rozbřesky Dne.
Těš se, začíná tvůj nový příběh.
Jaký?
To jenom Pán Bůh ví,
ale tobě to nepoví.
22. 10. 2007

Chce se mi lítat – být jako pták
Chce se mi lítat – být jako pták,
vyletět vzhůru do oblak.
Pozdravit slunce, nebe i Tebe, Bože.
Chce se mi lítat – být jako pták,
vyletět vzhůru do oblak.
Pozdravit všechny zemřelé,
které jsem na zemi znala
a pořád jsem se na ně Pána Boha ptala,
co v nebi dělají
a zda se na mě neptají.
Chce se mi lítat – být jako pták,
vyletět vzhůru do oblak.
Mít za kamaráda vítr,
který se mnou houpá v oblacích,
jednou nahoru, jednou dolů,
jednou nahoru nad nebeskou oblohu,
jednou na pevnou zem...
Probouzím se – byl to sen?
Chce se mi lítat – být jako pták,
že jsem člověk v tomto životě, má to být tak.
Chce se mi lítat – být jako pták...
25. 10. 2007

Společný život
Až půjdeme ruku v ruce zasněženou krajinou,
sníh nám bude zvonit pod nohama
a nad hlavou píseň zvonivou,
houpavou, laskavou uslyšíme,
oba se zastavíme, políbíme, pohladíme,
přivítáme Nový rok.
Už jen zbývá do naší svatby krok,
kdy si řekneme společně:
„Ano, jsi můj muž, jsi má žena.“
Svatbou bude naše láska pokřtěna,
kdy spojí se naše jména a srdce obou nás
v tento slavnostní čas.
Děkujeme Ti, Pane Bože,
za okamžik, kdy jsme se potkali
a ucítili souznění našich duší a srdcí napořád.
Mám Tě ráda – máš mě rád.
Je krásné s Tebou život milovat.
Mému milému Milanovi.
20. 11. 2007

Štědrovečerní večeře
Sníh tiše poletuje z nebe,
vločka s vločkou si pohrává,
až jedna spadla mi na záda.
Stalo se tak na Štědrý den,
kdy člověk si přeje, ať se mu splní tajný sen.
S vločkou jsem vešla do domu
k vánočnímu stromu.
Strom zářil v pokoji,
kde moji milí jablíčka rozkrojí.
Každý z nás měl v jablíčku
schovanou hvězdičku.
Poslouchali jsme koledu „Štědrej večer nastal“ –
tisíckrát ohranou,
ale námi tak milovanou.
Vločka mně šeptala do ucha:
„Víš, chtěla bych být také v tento den
u večeře s Ježíškem.“
Než jsme snědli štědrovečerní večeři,
ať mi to věří či nevěří, nebyl to sen,
vločku jsem odnesla ven.
A tu rázem se vznesla k Ježíšku
na štědrovečerní večeři v nebíčku.
Mé rodině.
18. 12. 2007

Jinovatka
Snesla se jinovatka na zem,
kde setkala se s panem Mrazem.
Pěkně se pozdravili,
hluboce uklonili
a domluvili.
Na čem?
Jak změní zemi rázem.
Jinovatka vzala bílou barvu
a začala malovat stromy, domy, také ptačí budky,
přála si, aby z malování vznikly dobré skutky.
Mrazík byl nedočkavý
a tuze hravý,
začal svojí zmrzlou holí kralovat
a vše na led přeměňovat.
Večer už byli oba unavení,
poprosili Měsíc, aby je vynesl na nebe,
aby mohli spát doma u sebe.
Pěkně se spolu rozloučili
a na dobrou noc políbili
a sobě přislíbili,
až přijde jejich čas,
snesou se malovat zemi zas.
29. 12. 2007

Nový rok 2008
Nový rok zaťukal na bránu České země.
„Prosím, lidé, otevřete mně,
přišel jsem k vám kralovat,
společně s vámi ze života se radovat.
Budeme každý den s láskou žít,
se svými milými v našich domovech usedat
po každodenní píli ke stolu
a děkovat Pánu Bohu, že jsme se setkali živí a zdrávi
a máme se rádi.“
Po večeři půjdeme spát
a ráno, kdy slunce svými paprsky ozáří naše tváře,
pohlédneme do kalendáře,
jak ty dny běží a běží neúprosně společně s časem,
a My – lidé jenom žasnem,
jak ubíhá ten nový rok 2008.
Nemůžeme, i když chceme, udělat posun dozadu.
Když jsme se narodili,
svůj čas a život jsme vložili
do rukou Pána Boha –
ten jediný je spravedlivý a hlídá náš čas.
Využijme každou vteřinu, minutu, hodinu, dny a roky
pro lásku, radost, zdraví –
mějme se všichni v roce 2008 rádi.
1. 1. 2008

Na rozloučenou
Milá Jaruško,
dnes naposledy se před Tebou skláním
s úctou a pokorou.
Chci Ti poděkovat
za chvilky s Tebou v chaloupce a Tvé zahrádce prožité.
Vždy jsi dokázala člověka potěšit,
ale také dát mu dobrou radu do života,
a nejen to, bylo toho mnohem víc.
Dobré a laskavé Tvé srdce dotlouklo
a už nikdy více Tvá laskavá slova neuslyšíme,
ani z Tvého kuchařského umění neochutnáme,
ale všichni dobře známe,
že Tvoje duše je mezi námi napořád.
Věř mi Jaruško,
na chvilky s Tebou všichni rádi vzpomínáme
a nezapomínáme.
Děkuji Ti, že jsem Tě poznala,
a přeji Ti klidný spánek,
ať tam, kam právě odcházíš,
Tě láska a pokoj provází.
Jarušce Nahodilové.
22. 1. 2008

Maminka
Maminka –
to slovo pro mě znamená vzpomínka.
Vzpomínka bolavá,
že už nikdy, maminko, Tě nespatří mé oči –
hlava se mi z toho točí.
Točí, točí dokola –
čekám, až na mě maminka zavolá:
„Nebuď smutná, dcerko má, jsem zde s Tebou,
jenom bydlím v domě Pána Boha,
který Ti lásku dává
a zvolává:
‚Tvá maminka
není jenom vzpomínka,
žije v Tvém srdci napořád.
Má Tě ráda a vše vidí, jaký život žiješ
a že jsi dobrá matka pro své děti,
milující žena pro svého muže.
Má z toho radost,
přestaň smutnit, už toho bylo dost.
Měj svou maminku ráda –
za to, že Tě vychovala
a lásku svoji Ti dala.
Dopřej jí klidného spánku v domě Pána Boha,
tam posílej lásku a vzpomínku
pro svoji maminku.‘ “
Mé mamince.
29. 1. 2008

Lidská láska
Mraky plují oblohou
vstříc novým dobrodružstvím.
Jemně bleděmodré a růžové se potkaly,
aby se lépe poznaly.
Něžně a s elegancí se uklonily,
při tom vůbec nemluvily.
Tu připlul bílý mrak,
na něm seděl Anděl lásky,
který zpíval píseň o dvou srdcích na Zemi.
Bůh je seznámil,
aby v lásce spolu žily a pomáhaly lidem,
těm, kteří to potřebují.
Tak se stalo.
Na Zemi začala vzkvétat lidská láska,
to věřte mi.
Mraky se s Andělem lásky rozloučily
a pluly dál po nebi, vítr s nimi houpal
houpy hou, houpy hou...
Zpívejte, lidé, píseň lásky houpavou:
Houpy hou, houpy hou...
29. 1. 2008

Radost žít
Pojďte se se mnou smát
a ze života se radovat!
Jen se podívejte na nebe,
kde Slunce škádlí mraky, ptáky a také Měsíc.
Je to krásné, jak si spolu hrají
a tu radost si užívají.
Pojďte se se mnou smát
a ze života se radovat!
Radost zažene starost i bolest hlavy či jiné neduhy.
Vždy si říkejte a zpívejte, jak je hezké milovat
a s druhými lidmi se radovat.
M – Milovaný,
I – intuice,
L – láska,
O – obětavý,
V – víra,
A – anděl,
T – ticho.
Smějte se a radujte se, že žijete a jste zdraví.
Tak vám to radí Pán Bůh,
který vám život daroval
a při tom se radoval
z nového člověka na Zemi,
to věřte mi.
Pojďte se se mnou smát
a ze života se radovat!
29. 1. 2008

Jaro je kouzelník
Jaro je kouzelník,
než se naděješ, mávne kouzelnou hůlkou,
která roztančí zářivé a jiskřivé barvy na světě.
První ze země vykvete sněženka,
potom bledulka, také petrklíč,
k prvnímu jarnímu dni zlatý klíč.
Klíčem jaro kouzelník otevírá sluneční bránu,
která probouzí k ránu mláďátka –
housátka, kuřátka, jehňátka i ptáčátka.
Vše živé zpívá, jaro vítá.
Bůh stvořil tuto krásu,
až nad tím žasnu.
A nejen to, raduji se, zpívám a vás, lidé, prosím:
Pohlédněte na jarní zem,
hluboce se pokloňte,
Pánu Bohu děkujte za každý nový život na zemi.
Je to zázrak, věřte mi!
14. 2. 2008

Hlas zvonů
Hlas zvonů zní po zemi České,
cítíte, jak ve vašem srdci je hezké
to líbezné bim bam, bim bam, bim.
Srdce zvonů zní
a nad lidským životem bdí,
každé bim bam bim nás probouzí ze spaní
a kráčíme vstříc novému svítání –
bim bam bim.
Hlas zvonů se line do nebe
pro dušičky zemřelé –
bim bam bim.
Pán Bůh o srdcích zvonů ví –
bim bam bim.
Andělé
houpají zvony nesměle
a ony znějí jako na kostelních věžích –
bim bam bim.
Pán Bůh vše střeží –
bim bam, bim bam bim.
Krásné je žít, zvonů hlas slyšet
a vnímat vše tiše –
bim bam bim.
27. 2. 2008

Afrika
Afrika – země slunce, zářivých barev
a vlnících se postav v rytmu bubnů.
Bum, bum, bum –
ozývá se do dáli
a slunce pálí
do tančících těl toužících po vodě a chladu.
Tanec lásky nás zahřeje u srdce.
Cítíte, jak vám bije prudce?
Tanec života nás vábí,
ať jsme na tomto Božím světě rádi.
Tanec hladu a žízně nás prosí
o kousek chleba a kapky rosy.
Kapy kap, kapy kap,
stéká voda do úst tanečníků tmavé pleti,
krásných šperků a barevných sukní.
Kapy kap, kapy kap.
Prosíme tě, nebe, dej nám vláhy z mraků
na naši rozpálenou africkou zem,
až se probudíme, ať je to pravda, a ne sen.
Bum, bum, bum –
zní bubínky rozpálenou krajinou,
tanečníci tančí tanec kapek,
kapy kap, kapy kap.
Podívejte se na nebe, zatahuje se mrak –
kapy kap, kapy kap...
17. 3. 2008

Cestování
Na světě je tisíc, možná i více cest.
Každá má svůj začátek a konec, kam má vést.
Proměníme se v bílý plující mrak,
který začne cestovat po cestách jenom tak.
Začátek jeho cesty z mnoha cest začíná na jaře,
kdy se probouzí příroda bujaře.
Na ostrovech Evropy se zastaví
a své všechny smysly nastaví
divokému pobřeží Madeiry,
nostalgickému svítání na Maltě,
líbezné krajině Rhodosu,
a už ho láká západ slunce na Istrii,
také v Itálii.
Ve Francii ochutnává lahodné víno z oblasti Bordeaux,
kde mu v uších zní píseň:
„Víno dál teď na jazyku válej,
starý víno, ročník dvacet pět...“
Točí se mu celý svět.
Než bys řekl ‚pět‘,
ptá se: „Kde to jsem?“
V Holywoodu, kde žije tolik filmových hvězd.
Tam mě dovedla jedna z cest.
Ještě propluje slavným Beverly Hills,
kde každý spěchá ve svých naleštěných autech do práce,
a tu slyší ve svém nitru zpívat píseň:
„Kde domov můj, kde domov můj?...“

Cesta končí,
ještě zamává legendární Queen Mary
a s dálkami se loučí.
Vše má svůj začátek i konec.
Svítá,
Česká země, domov náš, nás vítá.
Zde je začátek i konec tisíce cest.
Bílý mrak se proměňuje zase v nás.
„Bylo to cestování pěkné?“ ptá se nás vnitřní hlas.
Ano.
Pojďte, budu vám vyprávět,
jaký je barevný, voňavý svět!
Panu Dušanovi Procházkovi
pro vernisáž výstavy jeho fotografií.
19. 3. 2008

Dávám Ti lásku, Živote
Dávám Ti lásku, Živote.
Dávám Ti radost, Živote.
Dávám Ti své srdce, Živote.
Já Život dávám Ti sebe,
dávám Ti modré z nebe,
dávám Ti sluneční paprsky,
abys, člověče, spatřil každodenní rozbřesky.
Ranní ptačí svítání,
nového dne vítání.
Děkuji Ti, Živote, za Tvé dary,
budu si je užívat s radostí a láskou.
Každý den poděkuji Bohu Stvořiteli za Tebe, Živote.
Že jsem na tomto světě,
kde vše krásně, barevně a voňavě kvete.
Děkuji Ti, Živote, za Život,
který jsi nám od Boha dal –
žijte, lidé, šťastně dál!
jaro 2008

Ptám se proč
Ptám se, proč někteří lidé nepřejí lásku druhým.
Ptám se, proč někteří lidé nepřejí domov druhým.
Ptám se, proč je v některých lidech tolik zloby,
nenávisti a bolesti.
„Bože, prosím, Ty to víš, odpověz mi – proč?
Ptám se Tě jako malé dítě maminky,
tatínka, babičky nebo dědečka.
Proč, proč, proč?“
Bůh mi pravil:
„Ty na to přijdeš sama, už se neptej,
nezatrpkni a modli se za spasení jejich zbloudilé duše.
Buď trpělivá a tečka.“
„Bože, děkuji za odpověď.
Všechno to ‚proč‘ byla má zpověď.“
26. 5. 2008

Andělské stvoření
Když se zasměje,
hned se každému srdce štěstím a láskou zachvěje.
Když tě pohladí,
dotyk její ruky tě zahřeje,
až tvým tělem projde naděje,
že jsi poznal čistého Božího člověka.
Její tvář má podobu anděla,
jako by věděla, že život nám Pán Bůh daroval.
Ona ví, že každý den při probuzení
je skutečnost, a ne snění.
Pěkně poděkuje za ten Boží dar.
Má milá Maruško,
jsi andělské stvoření
v podobě ženy milující,
matky opatrující,
všem lidem pomáhající.
Vždy jsi tam, kde je Tě třeba,
rozdáváš lásku svým hřejivým úsměvem a dotykem,
také klidným slovem.
Na rozloučenou řekneš:
„S Pánem Bohem a mějte se rádi,
žijte v lásce pospolu.
Každý den poděkujte Pánu Bohu.“
Marušce Kocinové.
27. 5. 2008

Bůh Stvořitel
Bůh se na hroudu hlíny na Zemi postavil,
zamyslel se a pravil:
„Zde na Zemi bude krásně voňavě a barevně,
aby lidé žili s láskou a v radosti
podle Boží milosti.“
Bůh vzal do svých rukou zem
a proměnil ji rázem v zelenou trávu,
kde luční květiny voní sladce, svěže,
až srdce se z té krásy a vůně chvěje.
Také oko se zachvěje radostí,
tou barevností a pestrostí pomněnek,
zvonků, kopretin, vlčích máků
a polních zvonků, které větřík kolíbá,
jejich srdce rozechvívá –
bim bam, bim bam bim.
Louka voní,
zvonky zvoní
v Českém kraji,
je to zde jak v Ráji,
bim bam bim.
2. 6. 2008

Ranní rosa
Viděla jsem kosa,
jak ho studí ranní rosa.
Viděla jsem žížalu,
jak se myje pomalu v ranní rose,
při tom šeptá paní vose:
„Pojďte si sosáček v ranní rose osvěžit,
budete krásná a fit!“
Viděla jsem sluníčko,
jak si paprsky namáčelo a umývalo v ranní rose své líčko.
Chtěla jsem to okusit,
abych byla krásná, svěží, prostě fit.
Vyběhla jsem bosá na ranní rosu.
Ach, to vám bylo slastné koupání,
hned mi bylo líp a k pousmání.
Smála jsem se celý den.
Každý se mě ptal: „Co je, co se stalo?“
Jen můj milý to věděl
a nikomu nepověděl.
Každé ráno jdeme ruku v ruce
ranní rosou okolo našeho domečku,
co stojí na kopečku.
Omyjeme si nejen chodidla, ale i srdce a naše dušičky.
Přijďte, lidičky, za námi,
jste od srdce zváni.
9. 6. 2008

Když se den probouzí
Když se den probouzí,
je to Boží požehnání,
a ne jenom zdání.
Když se den probouzí,
ptáci začínají zpívat,
ráno vše vítat,
svým hlasem zpívají o lásce,
naději, zase a zase.
Když se den probouzí
a my lidé s ním,
čeká nás dobrodružství na zemi.
Přejeme si, ať žijeme v lásce, souznění
a víře v lepší svět.
„Jaký?“ ptáte se – a slyším naději ve vašem hlase.
Odpovím: Odpouštět se naučit
a svá srdce nemučit.
Když se den probouzí,
odpustíme všem,
hned je krásný, šťastný den –
to přeji vám všem.
18. 6. 2008

Dnešní den je Tvůj, Milane
Dnešní den je Tvůj, Milane.
Svátek, můj milý Milane, dnes máš.
Nastav slunci svoji tvář,
sluneční paprsky Tě pohladí po tváři,
srdce od nich zazáří.
Slyším melodii v Tvé hlavě znít.
Je plná lásky a naděje v krásné žití.
Chceš ruku v ruce každý den se mnou jíti.
Holoubek na střeše našeho domu každé ráno sedává
a svoji milou svým hlasem volává:
„Vrkú, vrkú, vrkú, lásko má, volám Tě ke mně.
Čeká nás krásný den na tomto Božím světě.“
Já jsem Ti, můj Milane, pírko holubí zvedla.
Poklekla jsem, pohladila zem,
pírko do svých rukou uchopila.
Z lásky Ti ho daruji v tento Tvůj sváteční den,
jsi moje láska, kterou nosím ve svém srdci jen.
Mému manželi k svátku.
18. 6. 2008

Slunce jde spát
Slunce jde spát.
Proč? Ráno musí vstát.
Slunce je kulaté a žhavé,
také hravé a rozpustilé.
Chce si ještě užít na nebi veselé chvíle.
Svými paprsky mrak pohladí, polechtá.
Mrak se chechtá a mění barvu i tvar.
Kdo z nás, lidé, ten div spatří, uvidí na nebi ovcí pár,
hladký, heboučký polštářek,
který nás láká k spánku.
Položme si na něho své hlavy,
Slunce nás kolíbá
a zpívá ukolébavku pro malé i velké:
„Houpy, houpy,
den byl dlouhý,
čekají vás sladké sny,
houpy, houpy hou,
spánek je jemný jak vánek,
houpy hou,
Měsíc pluje oblohou.“
Slunce už šlo spát
na svůj sluneční hrad.
Houpy hou, houpy hou,
sny plují oblohou.
24. 6. 2008

Já, Ty, jsme My
Já, Ty, jsme My!
My, to je víc než Já.
Já nezmůže nic.
My zmůžeme mnoho
jeden pro druhého.
Lásku si dáme
a ničeho nežádáme,
protože se rádi máme!
Já a Ty, tedy My,
půjdeme ruku v ruce životem
vstříc Království nebeskému.
Milanovi.
24. 6. 2008

Mandala Života
Střípek po střípku skládám.
Život je jedna barevná mandala,
která nám tolik práce dala,
než se poskládala.
Když se zamyslíme na konci Života,
zjistíme, že nám za to stála ta lopota.
Pojďte, budeme střípek po střípku skládat.
Nevíte jak? Ale ano,
je to vše, co jste prožili, a není toho málo.
První střípek je narození,
druhý střípek do školky chození,
třetí střípek základní škola,
čtvrtý střípek dospělost,
pátý střípek naše nová rodina,
šestý střípek vnoučata
a sedmý střípek bělostné křehké stáří.
Děkuji Vám, přátelé,
složili jsme spolu mandalu Života ze sedmi střípků.
Teď už nás čeká rozloučení s naší mandalou Života.
Mějme se rádi
a děkujme Pánu Bohu za každý nový den,
který pospolu v lásce prožijem.
6. 7. 2008

Pro přátele Didíkovi
Když slunce nad Písečnou vychází,
nový, krásný a veselý den přichází.
Nad chaloupkou Jitušky, Františka a Didíka se zastaví,
nahlédne okénkem,
pozdraví je všechny svými paprsky a zvolá:
„Jituško, Františku, Didíčku, vstávejte!
Šupky dupky z chaloupky na houby.
Vemte si košíček,
ať má Baruška na zimu hodně houbiček.“
Až půjdete zpátky,
vstupte vrátky k přátelům do Pohádky máje,
rádi vás přivítají
a něco dobrého na zub dají.
Didíček má tam psí kamarády,
kteří ho mají rádi.
Je to milé setkání, z dálky zvony znějí
a píseň o přátelství pějí –
bim bam.
Tuto báseň jsem s láskou pro vás napsala,
díky vám jsem s Milanem a psíky přátele poznala.
Jitušce, Františkovi a Didíkovi.
6. 7. 2008

Ztráty a nálezy
Život je pestrý kulatý míč,
než byste řekli ‚švec‘ – je pryč.
Když tím míčem otočíte,
rázem naleznete poklad.
Ptáte se jaký?
Všelijaký.
Krásné voňavé stromy, barevné květiny,
hodné lidi, čistý vzduch
a nekonečné blankytné nebe, kde žije Bůh,
kterému bychom měli naslouchat
a jeho rady poslouchat.
My lidé dost často ztrácíme
ty nejcennější nálezy od Boha.
Ptám se – proč?
Není žádné proč,
život je pestrý kulatý míč,
když něco ztratíš, je to pryč.
Proto hodně se, člověče, snaž,
když něco ztratíš a chceš to najít,
zas Bůh ti pomůže.
Jen si pamatuj, že vždy nemůže.
Proto si zdraví, dobrých lidí
a každého rána, kdy se probudíš, važ
a trochu se snaž.
Život je pestrý kulatý míč,
než byste řekli ‚švec‘ – je pryč.
15. 8. 2008

Procházka po Nebi
Když nemůžeš spát,
stačí se na Nebe podívat.
Oči tě povedou
hvězdnou večerní oblohou.
Posaď se na Malý vůz a zkus tu krásu vnímat,
celým srdcem se dívat.
Večernice, ta tajemná hvězda, září po Nebi,
pan Měsíc ji vyzval k tanci.
Posadil ji do Velkého vozu,
odvezl ji k Marsu na hvězdný bál.
Tam spolu protančili celou noc.
Větřík jim hrál tichou melodii o tom,
jak se spolu seznámili na Nebi.
Hlava se jim z toho točila
a nám se podívaná tuze líbila.
Víčka nám klesají na oči,
srdce z té krásy poskočí
a bije, bije, bije bum bum bum na poplach:
Lidé, nezapomínejte se mít rádi,
stačí se na Nebe podívat
a přestaňte spěchat.
Užívejte si života – od Pána Boha vzácný dar –
nevíme,
kdy svůj život na Zemi skončíme.
Hlavu vzhůru, otevřete srdce
a svoji lásku darujte jenom tak
a nezapomeňte se podívat do oblak.
5. 9. 2008

Vůně České země
Cítím tu vůni České země.
Cítím tu vůni lesů, říček a květin.
Cítím, jak je mi krásně
a mé srdce žasne nad tím tajemstvím přírody.
To Bůh nám dal takové dary,
jen nám zde na Zemi – lidem.
Zkuste tiše našlapovat, zavřít oči,
dýchejte z plných plic,
ať cítíte vůni České země.
Můžeme Bohu pomáhat,
svoji Českou zemi chránit
a její dary taky.
Čím?
Láskou, láskou a zase jen láskou.
Láskou člověka k člověku,
láskou k darům Boha,
láskou k vlastnímu životu,
který plyne jako voda.
Jako voda v potůčku,
který bublá Českou zemí.
Žít je krásné, věřte mi.
13. 9. 2008

Věřit sám sobě
Věřit si je důležité.
Věřit sám sobě a tomu, co umím.
Věřit v Pána Boha tě posílí
a v srdci rozzáří tisíc jiskřiček lásky.
Jiskřičky začnou v tvém těle hřát
a z těla spěchají na Boží svět,
kde budou zářit na celý svět.
Věřit si je důležité.
Člověk, který má v sobě lásku od Boha,
má nejvzácnější dar na světě.
Věřit si je důležité.
Boží lásku rozdávej a ničeho nežádej.
Věřit si je důležité!
13. 9. 2008

Srdce
Srdce začne bít,
když člověk začne žít.
Bim bim bam,
bim bim bam,
já biji,
protože žiji,
bim bim bam.
Celý den vháním do žil krev,
která prochází celým tělem, až se mi tají dech.
Tiše proudí, někdy zase bublá a vře jako láva sopky,
která nás pálí a popohání k životu.
Slyšíte ten tichý pramínek,
do srdce nám stéká tolik láskyplných vzpomínek,
bim bim bam.
Dokud srdce bije,
člověk ještě žije,
bim bim bam.
Všem tlukoucím srdcím.
11. 11. 2008

Sníh, ten bílý závoj
Když sníh rozprostře bílý závoj
na louky, pole, lesy, potoky a řeky,
každý z nás vdýchne tu hebkost, jemnost,
klid a mír vstoupí do našich srdcí.
Pomalu, tiše přichází čas adventní.
Čas, kdy přemýšlíme nad naším životem,
kdy vzpomínáme na své blízké,
kdy pošleme vzpomínku těm,
kteří tu mezi námi nejsou.
Těšíme se na kouzelný večer –
večer Štědrý.
Tento večer nám dává lásku, mír do našich srdcí
a narození Ježíše Krista, našeho Spasitele.
O půlnoci se rozeznějí zvony českou krajinou,
která je zahalena do bílého závoje.
Tóny zvonů tančí po České zemi,
je nám všem dobře v tento Štědrý den,
tajně si přejeme, aby nikdy neskončil,
to už je na nás,
jak prožijeme svůj životní čas na této zemi.
25. 11. 2008

Krok za krokem celým rokem
Když příroda spí,
mráz a sníh ji přikrývají peřinou.
Je to Boží dar –
jít touto ztichlou noční českou krajinou.
Měsíc nám svítí na cestu,
každý krok nás vede dál,
než stačíme ztišit svoji duši,
je tu zde zase nový rok.
Tak ten život běží,
zastavit se dá stěží.
„Co s tím udělám?“ i já se ptám.
Už to mám!
Každý den si klid ve své duši udělám.
Zima je bílá tanečnice,
sněhu a mrazu společnice.
Jaro má k životu klíč,
škoda, že tak rychle s ním odemyká.
Prosím, sedněte si na trávník plný květin
a poslouchejte ptačí hlas,
který vám rozbuší všechny smysly,
a máte zase chuť žít
a snít...

Léto je rozmarné, lákavé, voňavé a pálivé,
všem nám milé.
Ze všech koutů naší České země
je slyšet radostný smích,
můžeme aspoň jednou v roce
ochutnat tu krásu letní noci,
slyšet cikád koncert
a vůbec se nebát,
že přijde noční chlad.
Podzim je pracovitý a svědomitý,
daruje nám vše,
co matka Příroda pro nás připravila k zimní hostině.
Děkujeme ti, Podzime.
Zima přírodu ztišila,
nás zastavila,
Bohu se uklonila
a slzu štěstím uronila.
Když příroda spí,
mráz a sníh ji přikrývají peřinou.
Je to Boží dar –
jít touto ztichlou noční českou krajinou.
7. 1. 2009

Zimní snění
Paní Zima pokryla celou zem
bílým sněhovým přehozem.
Jemné krajkové vločky se rozprostřely
po celé zemi České –
mráz té kráse dal lesku
za ranního rozbřesku.
Sluneční paprsky rozsvítily stříbrně
ten přírody poklad,
který patří všem lidským srdcím a očím.
Stačí jen tak usednout na zem
přikrytou bílým sněhovým přehozem,
vnímat všemi smysly
a jen tak být, snít
a v srdci mít lásku, něhu, soucit, pokoru,
děkovat Pánu Bohu za dary matky Přírody.
Zimní snění je krásné, voňavé, křehké,
zpívající jemné melodie o životě v České zemi,
která je nádherná a štědrá.
Lidé, to věřte mi!
16. 1. 2009

Pojďte, půjdeme s tím
zmatkem na Zemi něco udělat
Pojďte,
půjdeme s tím zmatkem na Zemi něco udělat.
Začneme se nejprve radovat –
Boha oslavovat.
Ráno když z postele vyskočíme,
upřímně se pomodlíme –
Pána Boha pozdravíme.
Dále –
Dobrý skutek vykonáme – jaký?
Všelijaký.
Staré paní s těžkou taškou pomůžeme
nebo třeba na jdoucího člověka se usmějeme,
toulavému psíkovi kousek buřta z tašky dáme,
pak ho za ušima polaskáme.
Práce nejenže člověka živí,
ale dá ostatním užitek v jejich životě –
někdo pracuje v teple, v kanceláři,
jiný na poli, abychom neměli hlad,
jiný člověk v lese,
každý tam, kde je třeba.
Když si to dáme dohromady,
je z lidské práce teplo, chleba, oblečení,
ale také krásné písně, básně, obrazy a jiná díla
lidským srdcím milá.
Nad tím vším Pán Bůh bdí a přeje si,
aby se vše na Zemi zklidnilo, ztišilo.

V neděli, lidé, nedělejte –
užívejte si se svými blízkými,
vašemu srdci milými.
Jenom živým tvorům najíst dejte
a o nemocné se prosím postarejte,
Pánu Bohu za neděli poděkujte.
Slyšíte to ticho na zemi?
Zmatek šel spát.
Ptáte se, čím to je?
Zastavili jste se, lidé milí, za minutu dvanáct,
poslechli jste Pána Boha hlas.
Přestali jste zmatkovat –
začali jste se ze života radovat.
16. 1. 2009

Cesta za láskou
Podívejte se na hvězdnou oblohu,
kde je tisíc, možná i více hvězd.
Každá hvězda má svůj příběh,
ke kterému vás dovede jedna z cest.
Tiše si ulehněte do trávy,
kde voní květiny a šumí les.
Otevřete oči,
vydejte se po jedné z hvězdných cest.
Dojdete svým zrakem k hvězdě Láska,
cítíte, jak hřeje
a dodává chuť k žití, sílu jíti životem.
Tu lásku můžete dát těm, kdo ji nemají
a tiše se vás zeptají:
„Jaká je láska?“
Vy odpovíte:
„Vždyť ji držíte ve svých srdcích,
pusťte ji na svobodu –
ukloňte se Pánu Bohu,
poděkujte, že jste se mohli o lásku rozdělit
a dál hvězdnou oblohou, životem jít.“
26. 1. 2009

Sněží na českou krajinu
Drobně sněží z nebe,
vločka tiše padá na zem.
Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá –
ty jsi kolikátá?
Je jich na tisíce,
možná i více,
těch bílých peříček z nebeské peřiny.
Ztišil se český kraj, mému srdci milý,
v tuto zimní chvíli sní zimním spánkem,
ze snění mě probudil ptačí hlas:
„Štip štip, tip tip tilip, jsme tu zas,
štip štip tilip, nasyp nám slunečnici!“
Na jaře ti ptačí společníci
budou zpívat každé ráno:
„Vstávej, slunce se probudilo,
svítí na Českou, Tvému srdci milou, zem.
Přeji krásný den!“
15. 2. 2009

Ženy
Ženy – ta krásná, voňavá stvoření,
která dávají život na Zemi.
Ženy mají černé, žluté, bílé i růžové vlasy,
od narození rostou do krásy.
Čím jsou starší,
tím jsou moudřejší a krásnější na duši.
Dokáží své děti i muže chápat,
odpouštět a milovat.
Ženy jsou jemné, křehké, když milují.
V očích mají jiskru jménem Láska.
Láska laská jejich srdce i duši
a to všem ženám sluší,
když milují.
4. 3. 2009

České louky
České louky plné vůní a barev a tónů
nám připomínají Ráj –
je to od Boha dar.
České louky voní jahodím, kopretinami,
přesličkou, zvonky, trávou, meduňkou
a dalšími Božími květy –
nedá se to napsat do jedné věty.
České louky září tisíci barvami,
to Bůh je seslal z nebe,
aby uzdravily naše oči –
z počítače, televize a jiných blikajících věcí,
které ničí náš zrak,
ať chcete, či nechcete, je to tak.
České louky znějí tóny,
slyšíte ty zvony?
Flétnu, klavír, bubny, bum bum –
měj, člověče, rozum
a začni si přírody užívat, bum bum bum –
a ne se hlukem užírat, bum bum bum.
Jak dostat rozum?
Stačí vyjít kousek do české přírody,
odložit boty, stres a jít jen tak bosky
po české louce plné vůní, barev a květů.
Potom budeš, člověče, vypadat k světu.
Pán Bůh tě bude provázet na cestě k čistému žití.
Přeji vám od srdce šťastné a klidné jítí –
po české louce.
19. 5. 2009

Obloha, ten zázrak
od Pána Boha
Obloha, ten zázrak od Pána Boha,
vám rozjasní oči, zahřeje srdce
a otevře bránu poznání.
Obloha, ten zázrak od Pána Boha,
dává domov tisícům, miliónům,
ba i více lidských duší,
které se přeměňují, tuším,
ve hvězdy.
Obloha, ten zázrak od Pána Boha,
nám odkrývá tajemství každé hvězdičky –
lidské dušičky.
Jedna žila šťastně a vesele – ta září jasným svitem.
Druhá nepoznala lásku na zemi – ta svítí málo,
nevadí, že se tak stalo.
V nebi pozná lásku Boží,
která jí dodá v srdci jas svěží,
také naději,
až jednou se vrátí na zem,
bude šťastná rázem.
Jak to vím, ptáte se?
Poznala jsem lásku Boží na zemi,
je to nádherné s ní žít, to věřte mi.

Moji drazí přátelé,
než ulehnete, svůj zrak otočte k nebi
a ucítíte lásku Boží,
uvidíte tisíc, milión, možná i více hvězd –
každá z nich je dušička,
která svítí pro každého človíčka.
Pán Bůh jim pomáhá
a svojí láskou sílu dává.
29. 5. 2009

Příběh života
Příběh života je v rukou Božích.
Od narození máme dán od Pána Boha dar –
Příběh života.
Každý z nás
má svůj vymezený čas –
čas prožít Příběh života.
Někdy procházíme Příběhem života lehce,
a jindy je to lopota –
projít Příběhem života.
Když u nebeské brány zavzpomínáme
na náš Příběh života,
Pánu Bohu poděkování dáme –
za náš Příběh života.
On nám odpoví svým klidným hlasem:
„Na každém z vás, moji drazí, bylo,
jak jste prožili svůj Příběh života,
zda jste zasévali svoji lásku ke všemu,
co jsem vám dal na Zemi –
jestliže ano,
pak to nebylo málo.
Váš Příběh života byl plný lásky člověčí
a to je na vašem Příběhu života to nejhezčí.“
6. 7. 2009

Vyznání otci Pavlovi
Otče Pavle,
povím Vám teď tajemství,
o kterém každý z naší farnosti ví.
Bůh je toho tajemství strůjce, když Vás poslal k nám.
Dal Vám dar –
čestně a spravedlivě trénovat náš farní tým.
Každý den jste nám pozorně naslouchal,
rady dával a nezapomínal na nás v nemoci,
Pán Bůh byl ku pomoci.
Pod Vaším vedením rozkvetla naše farnost, náš tým,
ale hlavně láska v našich srdcích k životu a k Pánu Bohu.
Vytvořil jste pro nás hráče na faře láskyplné zázemí,
to věřte mi.
Teď půjdete trénovat nový tým.
Jenom Pán Bůh ví proč.
Život je kolotoč,
který se točí dokola,
a přejme si, až nastane ten správný čas,
vrátíte se a budete náš tým v Kunštátě trénovat zas.
Jenom Pán Bůh to ví,
ale zatím nám to nepoví.
Anebo poví?
Kdo ví...
Hodně štěstí a Božího požehnání
Vám přejeme k dalšímu trénování.
Otci Pavlu Kafkovi.
25. 7. 2009

Malířka
Roztančily se barvy po papíře.
Tančily, tančily,
všemi barvami vířily.
Byl to bál plný kouzel,
štětec jim do taktu dirigoval.
A tu náhle vše utichlo.
Tiše, tiše, buďte prosím tiše.
Vchází malířka – královna malířského umění.
„Kde se mu naučila?“ ptal se štětec žluté barvy.
Ona mu odpověděla:
„Pán Bůh jí dal tento dar,
kterým rozdává pohlazení pro oči, pro duši na této zemi.“
Malířka na papír pohlédla,
vyzvala štětec k tanci.
Houpavě z jedné strany na druhou
tancovaly houpavou,
hou hou, houpavou.
Malířka tanec ukončila,
štětci se uklonila,
se všemi postavami na obraze se rozloučila.
Zhasla světlo, zavřela dveře a šla spát.
Ráno, až slunce vyjde,
bude se štětcem a barvami znovu tancovat.
Lidé, kteří spatří její dílo,
budou mít na srdci, na duši milo.
Paní malířce Libuši Müllerové pro vernisáž.
15. 8. 2009

Les tančí
Když jde slunce spát,
les začíná tancovat.
Poslední sluneční paprsky ozařují tančící stromy.
Slyšíte, jak vítr v korunách hraje do tance?
Břízky se vlní v bocích,
tančí svůdný a láskyplný tanec,
který připomíná vášnivé tango.
Dva buky se něžně objímají
a tančí ploužák na píseň tak známou – „Yesterday...“
Na konci tanečního sálu se ozývá řízná polka:
„Muziky, muziky, vy pěkně hrajete...“
Smrky a modříny v rytmu poskakují a zpívají,
zpívají, rychle dýchají.
Vítr přestal hrát,
aby se mohly vydýchat.
Někde v dáli se ozývají zvony,
vyzvání bim bam, bim bam, bim bam – půlnoc.
Měsíc vykoukl a popřál všem tanečníkům dobrou noc,
bim bam, bim bam...
„Rožnovské hodiny tiše bijú...“
Fijú, fijú – zpíval vítr, který se schoval do větví
a spí, spí, spí.
28. 9. 2009

Tajemství
Tiše padá sníh,
v každé vločce je skryto tajemství.
Tiše padá sníh,
každá vločka vám pošeptá tajemství o kouzelné noci –
Štědrém večeru,
kdy narodil se v Betlémě člověk čistý na duši i na srdci.
Tiše padá sníh,
světlo lamp září do zimní krajiny české.
Poutníci jdou za hvězdou betlémskou,
aby se hluboce uklonili,
radostně pozdravili dítě spící v jesličkách.
Tiše padá sníh,
vločka vločce šeptá tajemství:
Narodil se Ježíšek – ten, který za nás trpěl na kříži,
ten, který dobro a lásku všem dával
a ničeho nežádal.
Tiše padá sníh,
zhasíná betlémská hvězda,
Ježíšek tiše dřímá,
jeho matka panna Marie mu zpívá:
„Spinkej sladce, ty mé dítě,
ráno slunce probudí tě.“
Tiše padá sníh,
vločka vločce šeptá radostnou novinu o kouzelné noci –
dni Štědrém...
Narodil se Ježíšek,
který svojí láskou všechny lidi na světě obdarovává –
tím víru v život jim dává.
Tiše padá sníh...
17. 11. 2009

Štědrý večer
Jdeme ztichlou zimní krajinou.
Je štědrý večer.
Večer štědrý na lásku, na dary, na vzpomínky,
jaký byl doma u maminky.
Vzpomínám, jak sešli jsme se všichni pospolu
u prostřeného štědrovečerního stolu.
Maminčino cukroví vonělo celým bytem,
vždy dala opuštěným lidem hrst rohlíčků,
pracičky a voňavé linecké hvězdičky –
pro štěstí, pro radost, pro víru v dobré lidi.
Teď ve vzpomínce vidím tatínka,
jak nás učil jíst kapříka, při tom vždy říkával:
„Dávejte pozor na kosti a jezte bez povídání,
ať neběžíme na krč-“
Než stačil říci poslední slovo, začal špatně dýchat
a běželi jsme s ním na pohotovost,
kde mu vytáhli tu osudovou kost.
A opět jsme usedli ke stolu
všichni pospolu.
Tatínek již rady nedával
a na kosti pozor dával.
Po večeři nastal slavnostní okamžik,
maminka odešla jen na mžik –
co to?
Ježíšek zazvonil,
tím srdce všem rozbušil.

Tatínek odešel od stolu podívat se,
zda to byl Ježíšek,
vždy svým zvučným hlasem volal:
„Holky moje, pojďte, už tady Ježíšek byl
a všechny svíčky zapálil.“
Když jsme vstoupili,
všichni jsme se divili.
Po pokoji se linula záře nejen ze svíček,
ale také ze záclony, u které stromeček stál.
Tatínek neváhal a oheň dekou zahasil,
povzdechl si: „Ten stromek krásný byl.“
Babička začala zpívat:
„Narodil se Kristus Pán, veselme se...“
My jsme se všichni přidali
a zpívali o té kouzelné noci.
Opravdu byla kouzelná –
na lásku, na dárky
a hlavně, že jsme byli všichni pospolu.
Odcházím ke stolu s vámi, přátelé,
kde povečeříme pospolu,
zavzpomínáme,
píseň společně zazpíváme:
„Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal...“
Mým rodičům.
14. 12. 2009

Hvězdička
Hvězdička svítí na Zem,
rozzářila ji svým jasem.
Také mrazivou oblohu,
posvítila nejen Pánu Bohu,
ale také zbloudilým poutníkům,
putujícím za štěstím svého srdce.
Na nebi svítila s Měsícem, přitom si říkala:
„Štěstí je v každém z nás.“
Slyšeli ji poutníci,
zastavili se,
rozmysleli se
a ucítili klid a teplo ve svých srdcích.
Tiše při svitu Měsíce šli do svých domovů.
Ulehli ke spánku klidní, šťastní –
našli štěstí ve svých srdcích.
Klid a mír – co více si přát.
Hvězdičko na nebi, děkujeme ti natisíckrát.
26. 1. 2010

MDŽ
MDŽ – Maminka Dává Život.
Život je nejvzácnější, největší a nejdrahocennější dar.
MDŽ – Manžel, Dítě, Žena.
Usedají k jednomu stolu
a žijí společný život šťastně spolu.
MDŽ – Milované Děti Žijí.
Kde?
V rodině, která usedá společně k jednomu stolu
a je jim krásně spolu.
MDŽ – Mezinárodní Den Žen.
Svátek všech žen na celé planetě:
Žen – matek,
žen – babiček,
žen – tetiček,
žen – kamarádek.
Chci jim popřát touto básní sluníčkový svátek.
3. 3. 2010

Předjaří
Sníh taje, proměňuje se na potůček bublavý.
Jeho tóny mi procházejí všemi smysly.
Tu se zastaví, slyší ťukání,
je zvědavý – ťuk ťuk ťuk, kuk –
ze země vykoukl krokus,
než se rozkoukal,
potůček mu vodu dal
a bublal dál českou předjarní krajinou.
Zpíval si píseň zvonivou:
„Jaro je za dveřmi, Slunce svítí,
Země se probouzí a nás k radostnému žití pozvala –
la la la, tra la la!“
3. 3. 2010

Ruce žen
Ty ruce žen jsou kouzelné – tolik práce nadělají,
druhým z ní radost udělají.
Co všechno dokáží?
Pohladit, uvařit, vyžehlit, umýt děti, nádobí i podlahu,
už je toho hodně, chytáte se za hlavu?
To není vše, tiše seďte a naslouchejte:
Šít, vyšívat, malovat, s hlínou si pohrávat,
z které vzniknou krásné hrníčky, talíře, vázičky,
zasévají, okopávají, zalévají,
nejenom květiny, i zeleninu
k obědu pro rodinu.
Z harfy, klavíru, kytary, houslí
i dalších hudebních nástrojů
dokáží vykouzlit líbezné tóny,
umí rozeznít také zvony –
bim bam bim, zvony vyzvánějí do světa
příběh o kouzelných rukách žen.
Ten příběh nemá konce.
Milé ženy, podívejte se na svoje ruce,
pohlaďte je, polaskejte
a pěkně jim poděkujte,
jak mnoho pracovaly
a nikdy si nestěžovaly.
S úctou se před vámi, ženy, skláním
a děkuji za vše, co vaše ruce vykonaly.
8. 3. 2010

Vzpomínky starého stromu
Starý strom v lese mě obejmul,
cítila jsem tep jeho srdce,
bylo mně tak teple a křehce.
Zastavila jsem se a ztišila své tělo i smysly.
Zavřela jsem oči
a naslouchala vyprávění starého stromu v lese:
„Je to pořád stejné jako před dvě stě padesáti léty,
kdy mě sem vítr zavál.
Lidé se u mě zastavují
a vyprávějí své příběhy –
o lásce, o dětech, o práci, o nemoci, o bolesti, o radosti,
o všem na světě.
Vždy tiše čekají,
větve jim šeptají:
‚Je dobře, že jste se u starého stromu zastavili –
svoji bolest, radost ze sebe vypravili.‘
‚Co dál máme dělat?‘ ptají se větví starého stromu.
Ony jim odpoví:
‚Jděte domů, modlete se k Pánu Bohu,
lásku rozdávejte druhým lidem,
když budete chtít,
můžete za starým stromem jít.
On vás obejme, vyslechne a na srdci zahřeje –
tím vám dodá k dalšímu žití naděje.‘ “
18. 7. 2010

Lavička milenců
Lavička stojí o břízky opřená,
v korunách zní ozvěna vzpomínek dvou milenců,
kteří na ní sedávali.
Sedávali při svitu měsíce a hvězd,
tiše naslouchali šumění listů břízek
a plánovali si společný život láskyplný.
Jaro, léto, podzim měla lavička své milence.
V zimě byla přikrytá bílou krajkovou dekou.
Těšila se na jaro, kdy břízky omládnou
a na ni zase milenci usednou.
Tak to šlo rok po roce
a zase přišla zima a s ní vzpomínky na jaro,
na milence, zda přijdou a usednou
a budou si plánovat společný život.
Život ve dvou, život v úctě, život v lásce,
život v porozumění.
„Přijdou, přijdou,“ šeptají listy bříz spanilých,
lavičce dávají naději na setkání dvou milenců.
23. 7. 2010

Vítr a láska
Lítá si Vítr, lítá, lítá jenom tak.
Jednou je na nebi, jednou je na zemi,
jednou letí do oblak.
Při tom zpívá píseň prastarou o lásce dvou milenců:
On a Ona sedí na lavičce, jen tak tiše.
Poslouchají rytmus svých srdcí:
„Bim bam,
rád Tě mám,“
povídá jeho srdce
a při tom bije prudce.
„Bim bam, já Tě miluji,
bim bam, a celá se Ti daruji,
bim bam,“ odpovídá její srdce,
bije také prudce:
„Bim bam bim...“
„A co bylo dál, Větře? Povídej!“
Vítr se na chvíli zastavil, ztišil
a pravil:
„Žijí spolu pod střechou jednoho domu.
Děkují Pánu Bohu, že se potkali
a svá srdce spojili.
Slyšíte, jak bijí?“
„Bim bam bim.“
„Bim bam bim.“
21. 8. 2010

Svatý Mikuláš
Tichá je zimní krajina,
v dáli jsou slyšet kroky.
Zastavily se u plačícího chlapce,
který má na sobě jen pár roztrhaných hadříků a je bos.
Tiše pán chlapce pohladí,
zahřeje mu zkřehlé ruce svým dechem,
nohy mu omotá šálou,
vezme ho do náručí
a jde s ním ztichlou zimní krajinou.
Zaťuká u dveří, kde chlapec bydlí.
Maminka jde otevřít, a co vidí?
Vlídného pána, který jí podává jejího chlapce
a váček s penězi.
„Děkuji vám, pane, jaké jméno máte?“
„Mikuláš,“ odpověděl a šel dál ztichlou zimní krajinou.
Jeho kroky šly tam, kde lidé trpěli bídou a hladem.
Vždy každého ten tichý pán, pan Mikuláš, obdaroval
a v duši se z toho radoval.
Pán Bůh mu za jeho činy dal svatozář.
Od těch dob se jmenuje ten tichý pán svatý Mikuláš.
7. 11. 2010

Čas adventní
Čas adventní je čas k zastavení,
čas k rozjímání,
čas otevřít svoje srdce
a nechat do něho vstoupit Boží lásku.
Čas adventní je čas očekávání
příchodu Ježíše Krista,
který k nám vstoupí svým narozením
o veliké noci, dni Štědrém.
Čas adventní je čas lásky,
čas pochopení,
čas pomoci,
čas klidu a míru v našich srdcích.
Nechte vstoupit Boží lásku do sebe
a o dni Štědrém pohleďte na nebe.
Spatříte Betlémskou hvězdu, která vás ozáří
a vaše srdce prozáří Boží láskou.
26. 11. 2010

Dopis Luně
Píši Vám, tajemná dámo v bílém.
Píši Vám a je mi to milé.
Píši Vám a chci objevit kouzlo Vaší krásy.
Píši Vám a zdá se mi,
že se s Vámi vznáším nad Zemí.
Píši Vám, chci Vám sdělit své tajemství o lásce k Vám.
Píši Vám a skláním se s pokorou
nad Vaším otevřeným srdcem,
do kterého může vstoupit každý z nás.
Jen stačí otevřít svoje srdce,
nastavit dlaň a uchopit Vás.
Píši Vám a děkuji hvězdám,
které tančí s Vámi po obloze tanec tajemství.
Tanec jasnozřivý,
i Pán Bůh ho vidí –
On, který Tě, Luno, stvořil v Tvé kráse.
Píši Vám, tajemná dámo v bílém...
22. 1. 2011

Vzácný okamžik
Jen tak být a snít, nic nedělat.
Nechat se unášet tichem,
nechat do sebe vstoupit ten vzácný okamžik rozjímání.
Mít ten okamžik jenom pro sebe,
až skončí, dám Ti ho, bude ode mne – pro Tebe.
Vychutnej si, má lásko, tento vzácný okamžik.
Okamžik ticha, rozjímání...
Cítíš tu lásku,
která prostupuje do každé částečky Tvého těla?
Pokud ano, tak jsem to chtěla.
Pro Tebe, ode mne –
ten vzácný okamžik ticha a rozjímání.
Mé lásce Milanovi.
11. 2. 2011

Návrat
Snila jsem o tom,
že bych se ráda vrátila do míst svého dětství.
Uběhlo čtyřicet let
a splnil se mi v dnešní den můj sen.
Svítilo slunce na lesy, louky i řeku,
vnímala jsem ten zázrak všemi smysly.
Řeka zpívala píseň o jaru,
o tom Božském daru,
kdy se probouzí matka Zem.
Protřela jsem si oči, zda to je sen.
Nebyl, stála jsem uprostřed skal
a řeka trampů mi zpívala píseň:
„Řeka hučí v klínu rozervaných skal.
Vítr skučí...“
Navždy mně v mém srdci zůstává vzpomínka
na tento jeskyňářský kraj,
kraj hustých lesů, voňavých luk, mohutných skal,
které pod zemí skrývají tajemství jeskyní a šumící řeky.
„Řeka hučí v klínu rozervaných skal.
Vítr skučí, jak by se všemu jen smál...
Poplujem spolu tam dolů tou peřejí...“
Tatínkovi a mamince pro vzpomínku
na bádání v jeskyních u Vratíkova.
2. 4. 2011

Zpěv ptáků
Když probouzí se jaro, země dostává sílu vstát
a na nic nečekat.
Polechtá sněženky, bledulky,
tulipány s barevnými kalichy.
Tráva se tomu usmívá,
svá stébla ze země vytahuje,
s ptáky si prozpěvuje jarní píseň ptačí,
aby se lidé měli radši,
aby milá slůvka zpívali
a radostněji se na svět dívali.
Ptáci ze svých hrdélek jim budou zpívat
a lidé se hned na svět budou šťastněji dívat.
Stačí sednout si do přírody na zem,
zaposlouchat se do ptačího zpěvu,
zavřít oči a nechat proudit v těle Boží lásku,
kterou podarujeme svým nejbližším
ve chvíli nejtěžší.
24. 4. 2011

Život s Tebou
Život s Tebou
je procházka po rozkvetlé louce.
Život s Tebou
má tisíc vůní květin –
nejen kopretin, také pampelišek, třezalky
i vůní trávy a země.
Život s Tebou
je koncert velkého orchestru ptáků zpěváků.
Od nejvyššího tónu po ten nejnižší – nejtišší...
Život s Tebou
nám Pán Bůh dal
a nic od nás nečekal.
Život s Tebou
má tisíc barev, tisíc vůní, tisíc tónů –
slyšíš hlas zvonů?
Bim bam bim,
zítra se vedle Tebe probudím.
Život s Tebou
je procházka po rozkvetlé louce –
ruku v ruce jdeme spolu,
díváme se na nebe k Pánu Bohu.
Mé lásce ke 3. výročí svatby.
10. 5. 2011

Prší
Kapky deště padají, padají,
potají si šeptají.
Tiše, tiše, poslouchejte,
jejich šeptání naslouchejte.
Jedna kapka prý viděla,
jak druhá kapka do kalužiny skočila
a celá se smočila.
Druhá kapka třetí kapce povídá,
jak je paní kapka kapkovitá,
veselá a skotačivá.
Svým skokem z mraků skočila
panu skladateli vážné hudby do fraku.
Na koncertě ho pořád lechtala
a celý sál rozesmála.
Pan skladatel vážné hudby složil skladbu veselou
a zahrál ji s celou kapelou.
Kapky při ní tancují,
z mraků dolů skákají, padají
a vláhu zemi, lidem dávají.
Pan skladatel vážné hudby sedí pod stromem,
nechce jít domů, když kapky padají,
poslouchá, co šeptají,
a skládá tiše pro lidi skladbu potají.
Kapky deště padají, padají,
potají si šeptají...
Milanovi.
5. 8. 2011

Na návštěvě
Kde zastavil se čas,
hodiny pomalu tikají tik tak, tiky tak,
posaďte se u nás,
nezůstávejte vestoje,
načerpejte, dobří lidé, pokoje.
Tik tak, tiky tak.
Kdo nebyl na návštěvě u Vládi a Zdeničky, tak nevěří.
Venku na zápraží jejich domečku se na lavičku posadíte,
bylinkový čaj a mňamku obdržíte.
Ucítíte vůni starých moudrých stromů,
uslyšíte bzukot včel a mňoukání tisíce koček,
které zde našly domov.
Vláďa a Zdenička začnou vyprávět –
domů se nechce odcházet.
Budete také povídat
a s láskou vzpomínat na staré časy,
kdy vaše babičky husy pásly,
pekly buchty s povidly ze švestek
a dědoušci popíjeli slivovici u stromu
a bafali dýmečku k tomu.
Čas se nezastavil, jenom zpomalil při vzpomínkách.
Vláďo a Zdeničko, děkujeme, že jste nás přijali,
na staré klidné časy zavzpomínali,
kdy soused pozdravil souseda
a nebyla to náhoda,
kdy neděle se ctila a rodina obědvala pospolu
u jednoho stolu.
Zdeničce a Vláďovi Zobačovým.
9. 8. 2011

Milošku...
Milošku,
zbývá mi napsat poslední báseň v mé knize poezie.*
Píši Tobě, synu můj:
Když jsem Tě v bříšku chovala,
hodně jsem se nasmála,
do školy ještě chodila
a na Tebe se těšila.
Když ses narodil, byl jsi malý uzlíček štěstíčka,
který vyrostl ve smíška.
„Kujuju,“ jsi říkal, když jsi něco dostal.
Slovem „bódó“ jsi den ukončil
a velkou pusou jsi se rozloučil.
Dědečka a babičku jsi miloval,
hodně šťastných dnů jsi u nich prožil
a veselých chvilek zažil.
Když oba onemocněli, staral jsi se o ně
se svojí sestrou Kristýnkou – s láskou a pokorou,
byli jste jim při odchodu z tohoto světa velikou oporou.
Léta šla dál a dál a stal se z Tebe dospělý muž,
který nikdy neváhal pomoci své mamče, sestře
a svým blízkým, známým,
ale i neznámým.
Máš v sobě vzácný dar a není to jenom tak –
dar vnímat druhé lidi kolem sebe.
Je prima mít Tebe,
Ty jsi Boží dar.

M – Milý,
I – inteligentní,
L – laskavý,
O – odvážný,
S – samostatný,
L – láskyplný,
A – akční,
V – velkorysý.
Mému synovi.
10. 8. 2011
* Básničky od srdce I.

Jaruška – světluška
Kdo ji neznáte,
přeji vám, ať ji poznáte.
Od rána úsměvy rozdává,
její slova a skutky jsou hebké pohlazení
v každodenním žití.
Má ráda život, děti, lidi kolem sebe,
je to světluška, která vidí a cítí jak vám je
a svým světlem vás zahřeje.
Její světlo svítí ve vaší duši, která začne hřát
a dobrou náladou celý den budete oplývat.
Přeji Ti od srdce, Jaruško – světluško, krásné žití
a na tomto světě radostné bytí.
Jarušce Homolkové.
11. 8. 2011

Slunce
Věříte, že Slunce může hřát,
i když je venku chlad?
Já jsem poznala, že hřeje, i když venku vítr skučí
a nás štípe mráz do všech částí těla,
i zmrzlou máme duši.
Ptáte se, jaké je to Slunce?
Slunce sluncovaté,
které má srdce zlaté –
je to Maruška,
kterou jsem před mnoha léty v Letovicích poznala
a mnoho veselých chvilek s ní zažila.
Ještě zažiji a pořádně se spolu zasmějem
a hned bude šťastnější, rozzářenější sluníčkový den.
Maruško, Ty Slunce zlaté,
prosím, hřej svým bytím dál na tomto světě.
Lidé nechají všechny smutky odplout po řece života
a zase bude veseleji, hřejivěji –
to nás zahřála, Maruško, Tvá dobrota.
Marušce Suchnové.
11. 8. 2011

Omluva
Není to jenom tak,
když mně vyskočí ten pan Tlak.
Řádí, pne a pálí v těle,
já se cítím vztekle a rozmrzele.
Když začne pan Tlak na mé oudy tlačit,
schovala bych se do houští v lese radši.
Jenže to nemůžu
a pevně doufám, že ho klidem přemůžu.
Někdy tlačí pan Tlak silně a bez slitování,
že děvčata a Martin to se mnou v práci nemají lehké.
Kdo to nezažil, nemá zdání, začnu červenat,
i nad maličkostmi se rozčilovat.
Potom mě to mrzí, ale už to nejde vzít zpátky,
jen se vám chci od srdce a upřímně, Ivanko, Magdo,
Jaruško, Andrejko, Hani a Martine, omluvit.
Ještě to se mnou vydržte pár roků,
máme teď školku suchou a voňavou,
už nebudu muset pořád přemýšlet,
kdo nám ji pro děti opraví.
Tak pan Tlak nebude muset v mém těle řádit
a já už budu děti učit,
a ne se mučit nad lidskou slepotou
a neochotou.
Vám, mé kolegyně a Martine, děkuji,
že jste mně pomáhali v těžkých chvílích,
kdy v mém těle pan Tlak řádil
a mě málem lidskou neochotou a slepotou spálil.
Kolegyním a Martinovi.
11. 8. 2011

Ruch velkoměsta
Začíná svítat –
letní parný den se probouzí, velkoměsto taky.
Začíná každodenní hemžení a rojení se zpocených těl,
zběsilá jízda aut, troubení klaksonů, blikání semaforů,
cinkání tramvají.
Do toho všeho je slyšet dětský pláč,
štěkot vystrašených psů a šum křídel ptačích.
Uprostřed rámusu stojí starý strom –
sedám pod něj a děkuji mu za stín,
který mi svými větvemi dává.
Najednou do mně vstoupil klid, obklopilo mě ticho
a cítím vůni květů starého stromu.
Přišel ke mně psík a zastavil se,
očuchal strom i mě a sedl si –
nechtěl jít dál, kde byl kravál.
Jeho pán se také zastavil a posadil vedle mě.
Seděli jsme tiše jenom tak,
dívali jsme se do oblak,
až utichl den a začala noc.
Lidé,
všichni si přejme to ticho, tu vůni a ten stín,
který nás ochrání před hlukem,
před páchnoucími výfuky, před žárem.
Chraňme vše živé,
vše našemu srdci milé.
23. 8. 2011

Člověk
Člověk se narodí na tento svět,
někdo hned,
a někomu se nechce opouštět tělo mateřské.
Člověk poznává všechna tajemství života –
radosti, bolesti, štěstí, smutek.
Má pořád obavy, aby vše zkusil, když je tu.
Člověk je živá bytost,
která má Boží dar vidět, slyšet, cítit
a vnímat tajemství života.
Člověk má odměřený čas, čas života.
Ptáte se proč?
Nevím, je to životní kolotoč.
Zůstane po nás stín.
Co s ním?
V radosti, v lásce na druhé vzpomínat.
Děkovat Pánu Bohu,
že jsme se s milým člověkem setkali
a radost, lásku s ním poznali.
Člověk:
Č – Čistota,
L – láska,
O – on, ona,
Věk – jaký věk?
Takový, jaký je nám darován od Pána Boha.
Lidé, nikam nespěchejte
a život si vychutnejte.
22. 9. 2011

Podzimní symfonie
„Prosím, posaďte se na mech, pařezy, a vítejte!“
pozdravil nás Podzim dirigent.
„Zavřete oči,
a uslyšíte tu nejlíbeznější Podzimní symfonii.“
Vítr začíná rozehrávat první tóny –
šustění listů z javorů, buků, dubů, bříz.
Tu se ozývá – bum bum bum,
to žaludy padají z dubů,
a znovu je slyšet do jemných tónů listů – bum bum bum.
Poslední tóny hraje meluzína na harfu
a k tomu jí tiše zpívají ptáci.
Podzim odchází, zima se vrací...
Prosím, otevřete oči
a vraťte se do svých domovů,
ve svém nitru vám doznívají poslední tóny
Podzimní symfonie.
5. 10. 2011

Náměstí
Lidé pulzují po náměstí –
vpravo, vlevo, nahoru a dolů.
Každý jde se svými myšlenkami.
Je slyšet šum ptačích křídel,
hlasitá hudba z reproduktoru obchodu,
myslím, že ji nikdo nevnímá.
Lidé jdou, jdou, jdou, ale kam?
Chce se mi křičet:
„Zastavte, podívejte se nahoru na oblohu, slunce, mraky,
usmějte se na sebe taky!“
Nic se neděje.
Najednou svitla mi naděje –
díky úsměvu dítěte, které si pochutnávalo na zmrzlině.
Uvidělo mraky, také ptáky, štěňátko
a mladíka sedícího na lavičce s pohledem zoufalce.
Dítě k němu vztáhlo ruku se zmrzlinou
a z jeho úst slova plynou: „Ňa, ham ham.“
Mladík se probral
a, chvála Bohu, na dítě se usmál.
Dívejme se kolem sebe, povídejme si,
usmívejme se, vždyť život stojí za to přeci.
11. 10. 2011

Cestička
Jdeme ruku v ruce s mojí láskou po cestičce snů
vstříc šťastným dnům.
Listí nám šustí pod nohama,
a tu se k nám sklání Buková dáma,
zdraví nás ve své kráse
a ptá se:
„Kam jdete, milenci?“
My odpovídáme,
aniž se na něco ptáme:
„Jdeme ruku v ruce po cestičce snů
vstříc šťastným dnům.“
Ona odpoví:
„Jdete po cestičce Života,
společně ruku v ruce
a máte opravdové štěstí – že jste Dva.“
Paní Bukové dámě jsme se uklonili,
pozdravili
a šli jsme dál po cestičce Života,
kde jsme Dva.
Mé životní lásce věnuji od srdce.
15. 10. 2011

Okamžik štěstí
Okamžik štěstí má mnoho podob.
Když se narodí dítě,
když jsme zdraví,
když jsme úspěšní,
když, když, když...
Lehněte si vedle milovaného člověka,
uchopte ho láskyplně za ruku,
zavřete oči,
poslouchejte tlukot srdce,
svůj dech,
a vnímejte teplo z dlaně tolik Vámi milovaného člověka.
Budete cítit příliv jeho bytí.
Ponořte se do ticha žití.
To ticho je omamné, nádherné, laskavé, něžné –
to je okamžik štěstí,
když držíte milovaného člověka láskyplně za ruku
a cítíte jeho lidské teplo...
Mému manželovi z velké lásky a úcty k němu.
22. 10. 2011

Česká země se probouzí
Slunce vychází z mrakových peřin.
Slunce svými paprsky rozjasňuje Českou zem.
V dáli je slyšet ranního trubače kohouta,
který z plných plic vítá nový den.
Slunce lehce pohladí ptáčata,
která ještě spí schoulená v trnkových keřích.
Slunce vítá Českou zemi svým líbezným úsměvem a volá:
„Lidé, jděte ven
pozdravit nový den!“
Slunce dává život kořínkům rostlin,
dává život obilí, dává život všem.
Otevři oči a podívej se, jak se probouzí
krásná, voňavá a líbezná Česká zem.
Věnuji své druhé lásce – České zemi.
22. 11. 2011

Bůh, Člověk, Ďábel
Bůh nám lidem dal život.
Bůh nám lidem dal svobodné rozhodování.
Bůh nám lidem dal svobodu.
Člověk má od Boha život.
Člověk má od Boha svobodné rozhodování.
Člověk má od Boha svobodu.
Ďábel nám lidem našeptává zlo.
Ďábel nám lidem krade duše.
Ďábel nám lidem bere víru.
Co na to Bůh odpoví?
„Člověče, zůstaň jako já – na mě Ďábel nemůže,
vždy ho mé správné rozhodnutí přemůže.
Vzpomeň si na to, Člověče, a to ti pomůže.“
13. 12. 2011

Mládí
Mládí,
to krásné voňavé mládí.
Mládí veselých barev,
mládí rozkvetlých luk,
mládí voňavých strání,
mládí hřejivých doteků slunečních paprsků.
Mládí plné smíchu, bezstarostných chvil s přáteli.
Mládí, mládí, mládí prožité v krajině české.
Mládí – to malebné české slovo,
které pohladí na duši –
milované, laskavé, andělské, dětské, intimní.
Mládí, děkuji, že jsi bylo se mnou.
Mládí je pocit volného letu nad českou krajinou,
mému srdci tak milou.
Mládí, to krásné voňavé mládí...
27. 12. 2011

Nový rok 2012
Nový rok je tady,
slyšet je zvony všady.
Odbíjejí bim bam, bim bam, bim bam bim.
Po České zemi znějí,
všechna lidská srdce se chvějí,
bim bam, bim bam, bim bam bim.
Lásku, zdraví, štěstí si přejeme
a píseň zvonů pějeme,
bim bam, bim bam, bim bam bim.
Trochu úcty k sobě mějte,
krásný, šťastný rok 2012 vítejte,
bim bam, bim bam, bim bam bim.
Buďme rádi pospolu, užívejme Nový rok,
vždyť trvá jenom krok.
Ještě jednou zazpíváme,
Nový rok společně přivítáme,
bim bam, bim bam, bim bam bim.
Trochu úcty k sobě mějme,
krásný, šťastný rok si přejme,
bim bam, bim bam, bim bam bim.
2. 1. 2012

Morava, Moravěnka
Moravo, Moravěnko,
na Tvé zemi roste víněnenko.
Bílé, červené,
pro nás lidičky blažené.
Blažené, slaďúčké,
našemu srdéčku milúčké.
Když sa napijeme,
jiskérku v srdéčku rozežhneme.
Moravo, Moravěnko,
děkujem Ti za víněnko.
Mému tatínkovi.
18. 1. 2012

Vítejte na palubě!
Vítejte na palubě expresního letounu
kapitána Dušana Procházky!
Na cestu si vezměte pilulku dobré nálady, svoje oči, uši
a otevřete srdce dokořán novým příběhům.
Připoutejte se, prosím – odlétáme...
Madeira, Malta, Mallorca, Kós, Ischia, Djerba,
Gran Canaria, Kypr, Benátky, slovinské pobřeží,
Parga, Varna, Dalmácie, Lanzarote.
Ostrov Tenerife uzavírá náš let,
zde oslavíme příchod Nového roku –
jinak, ale proč ne?
Připíjíme si na zdraví s novými přáteli z celého světa.
Ochutnali jsme mnoho vín,
ale nejlepší je u nás doma...
Vítejte na palubě,
prosím, připoutejte se,
odlétáme domů.
Panu Dušanu Procházkovi do jeho knihy.
24. 1. 2012

Domácí štěstí
Venku jiskří mrazivé hvězdičky na sněhu –
tancují zimní tanec.
Na nebi vykoukl ospalý srpeček,
zvědavá hvězda Večernice, statný Střelec,
další a další hvězdy,
které se chtěly zúčastnit mrazivého bálu.
Já a můj milý sedíme u kamen,
kde tančí ohnivý tanec jiskérky
z březového, bukového a dubového dřeva.
Nevíme co dříve máme pozorovat:
Chvíli tanečníky mrazivého bálu,
chvíli tanečníky ohnivého bálu.
Sedíme tiše,
u nohou leží ospalí jezevčíci.
Je nám spolu dobře v naší chaloupce na kopečku.
Ticho, klid, praskání polínek v kamnech –
to je domácí štěstí.
Najednou se ozve chrochtnutí,
všichni se probereme ze snění.
Aha,
zapomněli jsme na našeho blonďatého nalezence Saníka,
který spí pod lavicí v pelíšku.
Copak se mu asi zdá?
Nevíme, s mým milým se usmějeme
a hledíme zase chvíli na nebe
a chvíli na plamínky v kamnech.
Ticho, klid – to je to pravé domácí štěstí.
Věnuji mé lásce Milanovi.
30. 1. 2012

Odemykání Země
Odemykám, odemykám Tě, matičko Země.
Odemykám, odemykám Tě ze zimního spánku.
Odemykám, odemykám Tě klíčem jara,
tak jako každý rok zjara.
Odemykám, odemykám Tě, matičko Země,
Ty patříš k nám a my k Tobě.
Odemykám, odemykám a pouštím Tě k Slunci nahoru,
zavíráme za Zimou závoru.
Odemykám, odemykám, aby život,
který je v Tobě schován, matičko Země,
se probudil a spatřil život na zemi.
Odemykám, odemykám Tě, matičko Země,
vše schované v Tobě
se zrodí v jarní době.
Odemkli jsme naši matičku Zem,
vítáme první jarní den.
13. 3. 2012

To On
To On nám ukázal,
jaký člověk by měl být.
To On měl v sobě tolik lásky,
kterou obdaroval každého.
To On měl v ústech čistá slova,
která vyslovoval znova a znova.
To On šel obtížnou cestou za pravdou pro nás lidi.
To On věděl, že ho čeká odplata,
ale nezalekl se a zůstal věrný Pravdě.
To On nám dodává sílu a odvahu,
když mají zloději nad námi převahu.
To On každé ráno s námi vstává,
to On každý večer s námi uléhá.
To On je zde každý den s námi – kde?
Tam pod hvězdami.
A je na nás lidech,
zda budeme jako On – Ježíš Kristus.
Amen.
9. 4. 2012

Den se probouzí
Pán Bůh vstal, slunce probudil,
nový den pozdravil.
Slunce začalo hřát
a měsíc mohl jít spát.
Ptáci vstali a zpívali tu píseň ptačí,
že začíná nový den
a vše živé vstává,
radost v něm očekává.
Čmelák se také časně probudil –
létá z květiny na květinu,
aby sladkou šťávu z nich ochutnal
a mohl zase letět dál.
Pán Bůh se diví,
co lidí jezdí v autech a nechodí pěšky,
aby viděli, cítili a pohladili si přírody dary.
Pomyslí si: „Oni – ti lidé – na to přijdou,
jak vzácné dary matičky Přírody,
bez které by nebylo vody, slunce, vzduchu,
ba ani ptáčat a stromů,
toho čmeláka, co létá z květiny na květinu
a ochutnává z nich sladkou šťávu,
po které si prozpěvuje:
bzum bzum, bzum bzum,
lidé dostávají rozum,
bzum bzum, bzum...“
9. 5. 2012

Tajemná zahrada
Jdu rozpálenou ulicí, myslím jen na jedno –
až otevřu bránu do Tajemné zahrady.
Jsem u cíle – pomalu ji otevírám,
je na ní nápis „Vstup zakázán“.
Srdce mi buší, zrychlil se mi tok krve po celém těle.
Otevírám tu tajemnou bránu nesměle,
ale plna očekávání z nového dobrodružství,
z nového poznání.
První krok přešel přes hranici času,
jsem v úžasu ze starých, statných stromů,
které postavily ze svých větví bránu ticha.
Nechce se mi ani dýchat,
abych nevyrušila ten klid, mír a lásku.
Posadím se na lavičku a rozjímám.
Tu náhle slyším šum křídel ptačích –
to hrdlička láká svého druha k milostným hrátkám.
Vzpomněla jsem si,
jak s mým milým je nám spolu dobře,
a z hloubky duše si přeji, aby tu se mnou byl.
Můj zrak ustrne na křížku,
který stojí uprostřed Tajemné zahrady.
A tu se blíží postava, jde tiše,
šediny protkávají její vlasy,
je to stařík asi?
Ne, je to mladý muž,
který má upřen pohled do minulosti.
V hlavě se mu odehrává film –
film jeho života.
Usedá a je z něho cítit bolest,
bolest z promarněného života.

Je mi smutno,
nechávám ho s jeho filmem a odcházím,
ještě se ohlédnu na hrdličky
a tiše zavírám bránu do Tajemné zahrady,
kde je velký nápis:
„Vstup zakázán – Psychiatrická léčebna“.
Přeji všem zbloudilým duším,
aby vstoupily do zahrady „Láska“,
kde je velký nápis „VSTUP VŠEM OTEVŘEN“...
Všem zbloudilým duším,
aby nalezly lásku, pokoj a mír v duši.
18. 6. 2012

Příteli můj
Příteli můj,
už Ti to nemohu říci, tak Ti píši.
Chci Ti poděkovat za to, že jsme se potkali.
Příteli můj,
nezapomenu na naše první setkání,
kdy jsi mi s úsměvem skočil do klína,
a já věděla, že je to osudové setkání.
Příteli můj,
byl jsi beze jména,
já jsem Tě pojmenovala Sun* –
podle Slunce na nebi.
Příteli můj,
Tvůj úsměv zářil na Tvé tváři
a zahříval mé smutné srdíčko.
Příteli můj,
byl jsi velký dobrodruh, cestovatel,
ale také milovník všech psích fenek v okolí.
Příteli můj,
byl jsi mi věrný do poslední chvíle Tvého psího života.
Příteli můj,
děkuji Ti, že jsi byl moje Sluníčko,
a líbám Tě na líčko,
posílám Ti pozdrav do psího nebíčka –
já, Tvoje milující panička.
Příteli můj...
Pro věrného psího kamaráda Suníka s láskou.
4. 7. 2012
* Čtěte „San“

Podzimní nostalgie
Blíží se večer,
jdeme s mým milým na louku,
kde kvetou bylinky, nádherné trávy a květiny.
Na nebi se odehrává malířský koncert.
Při melodii, kterou hrají mraky, tancují barvy –
dáma v bleděmodré róbě,
slečna v růžových šatech,
mladík v bílé košili
a starší vážený pán v tmavěmodrém obleku.
Díváme se bez dechu.
Je cítit z posečené mokré trávy podzim.
Má duše se nadechla podzimní nostalgie,
není mně smutno,
jenom vzpomínám na radostné dětství.
Zastavím se, políbím mého milého, usměji se
a jdeme při zapadajícím slunci k domovu.
Pozoruji, jak na nebi končí podvečerní malířský koncert.
I když je léto, cítím v duši podzimní nostalgii –
je něžná, je klidná, je vonící...
16. 7. 2012

Pohled na svět očima fotografa
Vezměte si se mnou fotografickou čočku
a podíváme se spolu,
jaký je krásný, barevný, voňavý a tajuplný svět.
Ptáte se kdy? Hned!
Vítá nás Neapol a spolu s ní pět set jejích věží,
které ji střeží.
Slyšíme z nich zvony znít,
je čas dál jít.
Sopka Vesuv se tyčí do oblak,
jen ať z ní nevychází ten zlověstný mrak,
který zničil Pompeje v jejich celé kráse.
Zůstává jen vzpomínka, jaké byly,
a že lidé si tam spokojeně žili.
Pokračujeme k ostrovům Neapolského zálivu.
Ischia – zde se vaše tělo i duch uzdraví
a už nebudete churaví.
K tomu vám pomůže na sto termálních pramenů,
které tiše bublají
a na nic se vás neptají.
V jedné prastaré písni se zpívá:
„Na ostrově Capri žil starý námořník...“
Ten hlídá poklady z Pompejí, Egypta a Říma
a tiše při měsíci dřímá.
Z dálky se ozývá milostná píseň gondoliéra,
který pluje s milenci nočními Benátkami
okolo paláců a nádherných domů,
každý z nich skrývá svůj příběh...

Blížíme se do Murana,
kde vznikají pod rukama sklářů nádherné skvosty.
Je tomu již tisíc let,
kdy přišlo benátské sklo na svět.
Co to vidíme?
Velmi se divíme.
Jsme v pohádce? Ano či ne?
Vítá nás šikmá věž a barevné domečky, jsme v Buranu.
Slyším jak někdo říká:
„Odtud bych chtěla odjíždět až k ránu.“
Nejde to, musíme dál.
Terstský záliv se náhle objevil
a s ním historické město Grado.
Hurá, do starobylých přírodních lázní utíkáme,
chceme zkusit, co ještě neznáme!
Jako znovuzrození se ocitáme v Aguilei
a procházíme se po nádherné mozaikové dlažbě.
Naše kroky vedou k bazilice, kde se zastavíme
a hluboce se matičce Zemi ukloníme.
Vtom uslyšíme Straussovu houpavou melodii,
která se line ze zámku Duino.
Ta nás nese ke slovinskému pobřeží,
kde vstupujeme starobylou Koperskou bránou
vstříc novému dobrodružství.
Prstem na nás kývá město Piran
a vyzývá nás k tanci na Tartiniho menuet.
Protančili jsme se až do Zadaru,
kde procházíme Zemskou a Mořskou bránou,
usedáme na loď při zapadajícím slunci
a vlny nás unášejí do prázdninového městečka
Biograd na Moru.

A dále je tu řecký Epirus a Parga,
raději se vyhneme řece Acheron,
v dodonské věštírně se dozvíme,
co ještě o svém osudu nevíme.
V Paxu se s Řeckem rozloučíme
a u bulharského pobřeží zakotvíme.
Ve Varně na nás dýchne domovina,
kde bratři Škorpilové založili archeologické muzeum,
dělá zde čest všem Čechům.
Nakonec pohlédneme na Zlaté písky, Sluneční pobřeží,
ale už vyhlížíme, kde naše Česká zem leží.
Přes turecké město Alanya se domů vracíme,
z hradeb Středozemní moře pozdravíme,
a všichni dobře víme,
že na nás čeká naše rodná zem.
Odkládáme fotografickou čočku,
podíváme se na pana fotografa po očku
a poděkujeme mu hned
za jeho krásný, barevný, voňavý a tajuplný
fotografický svět.
Panu Dušanu Procházkovi do jeho knihy.
26. 7. 2012

Cestování po vlasti České
Všechny vás vítám v našem rychlobuse,
pokókáme se po vlasti České v jednom kuse.
Začínáme v pivovaru – v Černé Hoře,
páni to s piviskem přehnali, není jim dobře.
Dámy chtějí spatřit v Rájcu kamélie,
páni by raději jeli v Brno,
kde by je spravilo pivisko Starobrno.
Kamélie každá dáma spatřila,
očička jim podezřele zářila.
A už se řítíme do Brna,
kde si všici dajó dóšek Starobrna.
Taky moravskó klobásko a štamprdlu slivovice –
po ní už nechtějí nic více.
Začínají všichni zpívat: „Znojmo, Znojmo,
vidíme tě dvojmo...“
Už nás vítá stréc u sklípku vinného
s koštovnicí a kusem uzeného,
všici si cásajó
a při tom zpívajó píseň o vínečku bílém i rudém.
Doufáme, že tu do rána budem.
Ale kdepak, už zase jedeme v našem rychlobusu,
ach jo, vzdycháme
a přitom si říkáme: vše je v poklusu.
Ejhle – smrad nás praštil přes fifák,
zacpáváme si ho.
Ptáme se: „Co to je?“
A ony holomócké tvargle.
Smrádek už nám nevadí, všici si cpeme břucha,
ejchucha, ejchucha!
Tvarůžky, tvarůžky vy voňavé,
žádným parfémem nepřekonané.

Než očkem mrkneme,
už jsme na Vlachovce v Praze,
tam si zazpíváme,
také doušek Staropramenu dáme –
a už ho zase máme...
Frčíme do Karlových Varů,
k pramenům se uzdravit.
Jak je ochutnáme,
hned po nich si Becherovku a lázeňské oplatky dáme.
A už se navracíme do Letovic
a neschází nám vůbec nic.
„Tož, to byl betelné vélet,“ vychvalují všici
a tajně popíjajú – šaratici!
Pro Vý-Letní koncert v Domově Letovice.
1. 8. 2012

Vášnivý houbař
Vášnivý houbař ráno vstal,
svačinu si nachystal,
oblékl si houbařský obleček
a vzal si obrovský košíček.
V ruce držel kudličku –
stříbrnou to rybičku.
Do lesa vkročil směle,
a tu – hele, něco se skrývá v mlází.
Houba to není – někomu bota schází.
Jde dál a dál,
a tu jeho zrak spatří něco hnědého –
hurá, je to hřib!
Ach né, hřib to není,
je to smradlavé a nejedlé...
Jde dál a dál,
ale žádnou houbu nespatří,
jenom stopy po lidech-nelidech.
„Samej nepořádek,“ vzdychl si a pravil:
„Už se houbám nedivím, že se schovaly.
Jdu do Zeleniny si koupit žampióny a hlívu ústřičnou
a v klidu domoviny si je zbaštím
a s houbařením raději přestanu
až do doby, kdy ty nepořádné lidi dostanu.
Až je chytím, musí uklidit les,
aby zase houby vyskočily
a nám houbařům radost nadělily!“
Všem houbařům.
2. 8. 2012

Stojí jablůňka v širém poli
Stojí jablůňka v širém poli,
okolo ní se ptáčci rojí.
Přišli se s jablůňkou rozloučiti,
odlétají za sluníčkem k moři.
Za rok se vrátí a za jablůňkou přilétnou,
jarní píseň jí zazpívají,
svá mláďátka jí ukázají.
Jablůňka jim svými větévkami na rozloučenou zamává,
větříček jí k tomu pomáhá.
Zpívá jí písničku o jablůňce v širém políčku.
Jablůňko, jablůňko, buď veselá,
na jaře ti zahraje ptačí kapela.
Jablůňka své větve k zemi sklání
a těší se, až se ptáčci na jaře vrátí.
Stojí jablůňka v širém poli,
okolo ní se ptáčci rojí.
16. 9. 2012

Noc a den
Plamínek v kamnech poskakuje
a tiše praskají polínka.
Venku si větřík povídá
se zabarvenými listy bříz, buků, dubů.
Vtom je z dálky slyšet sýčka, který oznamuje Noc –
tu paní v černém závoji, s hvězdičkami na sukni
a Měsícem společníkem.
Kocour se plouží trávou
a čeká tiše na svoji kořist.
Najednou zakokrhá kohout
a pomalu tiše se zvedá černá opona, opona noci –
a den se vrací.
Slunce vysvitlo na zem
a začíná díky Pánu Bohu nový den.
19. 9. 2012

Podzim stáří
Podzim stáří
může být voňavý, barevný, šťastný
i zasněný jako babí léto.
Podzim stáří
může být bezstarostný jako mládí.
Podzim stáří
nás vybízí k lásce, k toleranci mládí.
Podzim stáří
nám ukazuje život v plné kráse
a ptá se: „Jste rádi na světě?“
Vy mu odpovíte to, co víte: „Jsme šťastni za každý den.“
Podzim stáří
je voňavý, barevný, šťastný
i zasněný jako babí léto...
25. 9. 2012

Svatý Václav
Svatý Václave, při mně stůj.
Svatý Václave, vše dobré ochraňuj.
Svatý Václave, za všechny trpící u Pána Boha oroduj.
Svatý Václave, svým kouzelným hlasem
všechna lidská srdce oblažuj.
Svatý Václave, jsi příkladem čistoty, dobroty, odvahy,
lásky, empatie, statečnosti, pokory, něhy a věrnosti.
Svatý Václave, klaním se před Tvými ctnostmi.
Mé lásce k jeho svátku.
28. 9. 2012

Velkoměsto
Tisíc osudů, tisíc světel.
Co se skrývá pod nimi?
Láska, radost, štěstí,
ale také bolest, utrpení z bytí.
Plíživými kroky jde tiše ve tmě ďábel Našeptávač.
„Pojď, jdi, udělej, vykonej, nepřemýšlej!“
„Ach, už dost, ty zrůdo,
ty původce Zla a lidského neštěstí!“
křičí lidé, kteří propadli jeho pokušení.
Svítá, den se probouzí,
ó, jaké máme štěstí.
Na ďábla si ani nevzpomeneme
a zase jdeme vstříc novému Štěstí.
Tisíc osudů, tisíc světel.
Co se pod nimi skrývá?
Láska.
22. 10. 2012

Sníh
Bílo je všude na zemi,
bílo je i v nebi.
Po zemi chodí lidé,
po nebi chodí andělé.
Lidé chodí smutně i vesele,
andělé chodí jen vesele.
Sníh nás studí, ale zároveň hřeje jeho čistota.
Ptám se: proč?
Je od Pána Boha.
V nebi mají stále čisto a bílo,
až je nám z toho milo.
Sníh, sníh, sníh,
to slovo mně zní v uších,
věřte či nevěřte, srdce mně z něho buší.
S – Soucit, souznění, sounáležitost,
N – něha, nádhera,
Í – intimita,
H – hledání.
Slovo ‚sníh‘ zní jemně a něžně.
Chci spát, uléhám pod sněhovou peřinu,
která přikryla českou krajinu.
27. 11. 2012

Nastal čas adventní
Nastal čas adventní,
čas, který je jenom jednou v roce.
Nastal čas adventní,
čas ticha, klidu, rozjímání,
čas velkého zpytování našeho svědomí.
Nastal čas adventní,
čas voňavý, čas barevný, čas láskyplný.
Nastal čas adventní,
čas otevřených srdcí, čas naslouchání, čas povídání.
Nastal čas adventní,
čas očekávání příchodu Jezulátka,
toho Vykupitele, Spasitele lidských duší.
Poklekáme k Tobě, Jezulátko, s pokorou a láskou.
Poklekáme, obdarováváme Tě vším, co máme,
a zpíváme: „Aleluja, aleluja,
narodil se nám Vykupitel Pán.
Vítej, Nový živote, na tomto lidském světě!
Aleluja, aleluja, aleluja...“
1. 12. 2012

Štědrovečerní
Sníh se třpytí tisíci hvězdami.
Očekáváme na nebi jen tu jednu hvězdu –
hvězdu Betlémskou.
Hvězda Betlémská zazáří na nebi
při odbití dvanácté hodiny noční na Štědrý den.
Všechny zvony budou znít po české krajině
v této noční hodině.
Hvězda Betlémská nám oznámí nový život –
život Jezulátka,
čistého Děťátka.
Všichni se budeme radovat,
všichni pocítíme teplo lásky, porozumění, úcty
a pokory k lidskému životu.
Zvoňte, zvony, nechť váš hlas
zní po celý rok v našich srdcích zas a zas a zas.
Bim bam, bim bam, bim bam bim...
13. 12. 2012

Naše láska
Lásko,
dnes je tomu deset let,
kdy přišla naše láska na svět.
Lásko,
naše srdce se spojily,
abychom spolu život prožili.
Lásko,
je nádherné být spolu,
vstávat, usínat a jíst u jednoho stolu.
Lásko,
chci s Tebou prožít dalších tisíc let.
Je to bláznivé, já vím, ale proč ne?
Lásko,
slyšíš, jak naše spojená srdce bijí?
Vyzvánějí naši lásku do oblak.
Jejich zvuky slyší Pán Bůh, je to tak.
Lásko,
ty čistá, průzračná lásko...
Mé lásce k 10. výročí naší lásky.
16. 12. 2012

Nový den
Slunce vstalo a s ním Nový den.
„Dobré ráno, Nový dne!“
„Dobré ráno, Slunce!“
„Bude dobré ráno,“ povídá Nový den.
„Sejdeme se ráno zase?“ zeptalo se Slunce.
„Ano, v tomto čase,
kdy začíná pro nás dobrodružství,
kdy lidé odhalují tajemství života,
je pravda – někdy je to lopota,“ odpověděl Nový den.
Slunce se pousmálo, vykouklo na Zem
a začal nový den rázem.
A nám lidem na Zemi se ulevilo,
že je to tak, jak bylo.
Vítáme tě, Nový dne,
vítáme tě, nový živote,
vítáme tě, Slunce –
ty jsi všeho nového strůjce.
1. 1. 2013

Čekání na jaro
Čekám, až uslyším ptačí hlas.
Čekám, až začne sníh tát
a země žíznivě bude pít z něho vodu,
aby nám dala na podzim úrodu.
Čekám, až slunce začne hřát
a svým teplem vše živé z matičky Země
probouzet k životu.
Čekám, až ucítím tu známou vůni jara –
vůni svěží, vůni čistou, vůni plnou života.
Čekám a mám naději,
že zase, lásko, spolu u našeho domu přivítáme jaro
sladkým, voňavým polibkem.
Čekám a volám: Jaro, jaro, jaro, vrať se k nám!
Pro moji lásku.
22. 1. 2013

Němá tvář
Němá tvář na mě hledí.
Němá tvář má čistý pohled.
Němá tvář má hnědé oči,
které mě vidí takovou, jaká jsem.
Němá tvář mě oslovila, i když nemluví.
Němá tvář svým pohledem pravila:
„Pojď, vyskoč si na mě,
projedeme se po českých lukách, stráních...“
Vítr nás pohání, ptáci zpívají píseň lásky.
Němá tvář mě svým teplem zahřála po těle,
také po duši.
Je mně s tebou, ty koníku hnědooký, skvěle.
Němá tváři,
po projížďce naší Českou zemí ti oči září
a mně srdce buší.
Slyšíš?
Bum bum bum, koníčku můj,
bum bum bum, vrátil jsi mi život do těla,
když jsem tě spatřila,
hned jsem to věděla.
Bum bum bum.
Koníčkovi Šejnovi.
24. 1. 2013

Dětství
To krásně voňavé dětství.
To dětství plné dobrodružných výprav do fantazie.
To dětství volnosti, smíchu a lásky.
To dětství bez předsudků,
bez zkaženosti názorů dospělých.
To dětství radosti, čistoty a rozzářených barev.
„Dětství, kde jsem tě nechala?“
„Ve svém srdci jsi mě uložila.“
„Dětství, děkuji, že jsem tě prožila.
Při vzpomínce na tebe
mnou prostupuje láska, štěstí a naděje.
Dětství, dětství, dětství, ty mé dětství,
krásné, voňavé...“
Pro vzpomínku na své dětství.
29. 1. 2013

Potřeby lásky
Láska potřebuje rozsvítit plamínek.
Plamínek nekonečné, hluboké a upřímné lásky.
Láska potřebuje vášeň, něhu a souznění
dvou duší a těl.
Láska potřebuje zalévat polibky,
hladit dotyky, které jsou hebké jako hedvábí.
Láska potřebuje DVA:
D – Důvěru,
V – věrnost,
A – anatomii všech jejich potřeb.
Když si je dáme
a nic neočekáváme,
tak přijde potichu, někdy bouřlivě,
v každém věku i v každé době,
buď ke mně nebo k tobě,
prostě k nám.
Lásko, my ti všechny potřeby dáme.
Zůstaň s námi napořád,
vždyť mám ho ráda, má mě rád.
Mé životní lásce manželu Milanovi.
5. 2. 2013

Čekání na Paní v bílém
Je tu, aniž bychom věděli, kde se vzala.
Přišla do našeho těla, aniž by se ptala.
Pomalu, nečekaně, plíživě a odhodlaně
proniká do každé části našeho těla.
Jdi pryč, chceme žít, snít, smát se, milovat
a ze života se radovat!
Ona jen mlčí,
cítíme ji v každém svém pohybu,
není nám do zpěvu.
Křičíme na ni,
na tu Paní v černém – na Nemoc.
Ticho, dveře se otevírají,
cítíme úlevu a je nám i do zpěvu,
přichází Paní v bílém – Smrt.
Poslední výdech, úleva.
Zvony vyzvánějí,
naši duši odvádějí do nebe...
Pro moji kamarádku Mirečku.
27. 4. 2013

Ptačí zpěv
Ptačí zpěv zní českou krajinou,
ptačí zpěv oznamuje nový život.
Ptačí zpěv je zázrak, ptáme se:
Jak je to možné,
z tak malého hrdélka se ozývají tisíce líbezných tónů?
Je to tak, slyšíme hlas z nebes.
Něžná, milá slůvka vycházejí z našich úst,
po nich skončí v našem srdci půst.
Miluji tě, jsi můj, jsi moje,
dobrý a krásný den!
Děkujeme, prosíme,
k tobě, Živote, se obracíme,
aby ptáci zpívali
a tím radost nám dělali.
Dobrou noc a dobrý den –
přejeme si říkat každý den.
Ptačí zpěv zní českou krajinou,
ptačí zpěv oznamuje nový život.
9. 6. 2013

Soumrak
Hlasy ptáků začínají slábnout,
měsíc zvědavě vykoukl zpod mraku.
Nechtěl uvěřit, že zase bude vládnout.
V dáli je slyšet hrdliččin hlas,
jak volá na svého milého: cukrú, cukrú...
Soumrak tiše, beze spěchu
halí českou krajinu do svého pláště.
Soumrak vyzývá všechny,
aby se rozloučili s dnešním dnem
a své drahé políbili.
Hlasy ptáků již přestaly zpívat,
měsíc začal vládnout spolu s hvězdami.
Ze svého nebeského domu je pozoruje Pán Bůh,
klidně hlavou kývá
a ze své nebeské fajfky obláčky vyfukuje
a při tom si tiše pobrukuje:
„Kde domov můj, kde domov můj...“
18. 7. 2013

Bohatství
Co skrývá matička Příroda bohatství!
Je to pro lidský a zvířecí život štěstí.
Stačí vstoupit do lesa
a naše srdce zaplesá nad hříbky, lesními jahodami,
malinami a ostružinami.
To vše pro nás vykouzlila
a pro naše ústa připravila matička Příroda.
Na loukách si nasbíráme do čajíka bylinky –
třezalku, heřmánek, mateřídoušku,
kterou budeme pít po doušku,
také vřes,
zpívá do našich uší les.
Až se budete z louky a lesa vracet,
ztište se a obejměte stromy,
jako když objímáte svou lásku.
Zavřete oči a vnímejte lásku a teplo,
které vámi prochází.
Zjistíte, že vám nic neschází,
veškeré bohatství vám dává matička Příroda,
která na pozemský svět byla darována od Boha.
Pro všechny bytosti na světě.
3. 8. 2013

Sluníčkový kopec
Sluníčkový kopec jde spát,
vzpomínka mně zůstává,
laskavá, mazlivá, ale také bolavá.
Mraky přikrývají slunce do svých hebkých peřin.
Slunce se nechá uspávat
při písni Větru a Meluzíny.
Jen vzpomínka mně zůstává...
Cítím vůni mateřídoušky
a hltám ji plnými doušky.
Jen vzpomínka mně zůstává...
Pomalými kroky odcházím
a ukládám si ten nezapomenutelný pohled
na Sluníčkový kopec.
Šeptám tiše:
„Sbohem, a zase někdy na viděnou.“
Jen vzpomínka mně zůstává,
laskavá, mazlivá, ale také bolavá...
Pro vzpomínku na Sluníčkový kopec.
24. 9. 2013

Rakovina
R – Rozklad
A – atomů
K – kosti,
O – osobnosti,
V – vlídnosti.
I – Iluze,
N – noc,
A – anděl.
Navštívila mě rakovina,
čí je to vina?
„Jaká vina?“ ptám se
a mám úzkost v hlase.
Volám, křičím: „Živote, zůstaň,
ještě chci žít, být a milovat!
S láskou mojí se radovat.“
Ptám se: „Čí je to vina,
že mé tělo navštívila rakovina.“
Tato báseň byla napsaná pod dojmy z návštěv
u nemocných kamarádek.
7. 11. 2013

Naše Anežka
Lazinovská Anežka,
to je čupr dcérečka.
Ráno si dá štamprličku
a pohlédne k nebíčku,
pomodlí se k Pánbíčku,
poprosí ho o zdravíčko
a vyjede s terou na políčko
brambůrky okopati,
jablíčka posbírati
a trávu králíčkům natrhati.
Šup – a už se zase řítí s terečkou z kopečku
do svého domečku.
Tam uvaří oběd synkům svým,
než to všechno zbaští, už nasype slepičkám
a ještě upeče koláčky babičkám.
Okope zahrádku, zalije kytičky,
pracuje den celičký.
Večír si konečně sedne před televizku s kafíčkem
a neodolá štamprličce s rumíčkem.
Lazinovská a naše Anežko,
přejeme Ti kupu zdraví, Božího požehnání do sta let.
Ať si žiješ v radosti tento svět!
Anežce Ondříčkové k narozeninám.
9. 11. 2013

Uzavřena ve vlastním těle
Jsem uzavřena ve vlastním těle.
Jsem uzavřena v krabičce.
Jsem jak pták v kleci,
který chce volně létat krajinou.
Jsem duše uzavřena ve vlastním těle.
Co s tím nadělám?
Je to na mém rozhodnutí.
Srdce praví: „Jdi do toho směle!“
Jdu a cítím se volně jak ten pták,
který létá jenom tak.
Jsem volná, svobodná a šťastná...
29. 11. 2013

Pramínek vody
Kde se vzal tu se vzal,
ze země pramínek vody vytryskl.
Teče cestičkou,
tou Zemí matičkou.
Z pramínku vody je podzemní jezero.
Je to jezero čisté, pitné a vzácné vody.
Když zjevila se čistá panna Marie,
pohladila matičku Zem
a pramínek vyskočil rázem.
Od této příhody
mají lidé v Křtinách dostatek Boží vody.
Pramínku, pramínku,
věnuji ti touto básní vzpomínku.
Boží vodě ve Křtinách.
30. 11. 2013

Výlet do Země ticha
Pozvu vás na výlet do Země ticha.
Pozvu vás do země, kde se zastavil čas.
Pozvu vás do země, kde ptáci zpívají,
kde mraky se sklání nad náhrobky těch,
kteří již mezi námi nejsou.
Ti, kteří chodili tou známou cestou po zemi České.
Kostelíček v Zemi ticha vyzvání píseň líbeznou pro ty,
kteří odpočívají
a na nic se nás neptají.
Jenom je slyšet vánek větru,
který šeptá světu:
„Sbohem, odpočívej a na nás se dívej z nebe.“
Tuto báseň, náš kamaráde, jsem psala pro Tebe...
Našemu milému chlapíkovi Vladíkovi.
31. 12. 2013

Nový rok 2014
Zvony se rozezněly,
v České zemi odzvonily odchod starého roku 2013.
Odzvonily vše špatné, smutné, co jsme prožili,
to dobré, laskavé zůstalo uchováno v našich srdcích.
Nový rok 2014 vykročil k nám úderem půlnoci,
kdy nás tento čin zahřál v srdci.
Každý bude žít podle své představy,
nemějte obavy –
otevřete svá srdce
a nastavte ruce všem potřebným a dětem,
jděte s láskou klidným rokem 2014.
1. 1. 2014

Dopis mé lásce
Moje lásko, píši Ti dopis.
Dopis o lásce k Tobě.
Cítím to hluboko v sobě.
Vždy, když uslyším Tvůj hlas,
rozechvěje se mi celé tělo,
hladit, líbat od Tebe by chtělo.
Jsi však daleko ode mne,
ale já toužím jen a jen po Tobě.
Tomu se říká láska laskavá, lásknoucí
a hořící jak slunce na nebi.
Jsi můj a já Tvá láska laskavá a voňavá.
Není to jenom sen,
že jsem Tvá a Ty můj jen.
Mému milému manželovi (z Luhačovic).
14. 2. 2014

Naše Jiřinka – kuchařinka
J – Jemná,
I – inteligentní,
Ř – řečná,
I – intuitivní,
N – něžná,
K – krásná,
A – andělská.
Naše Jiřinka
je výborná kuchařinka.
Jak začne v kuchyni pracovat,
chuťové buňky v těle chtějí tancovat.
Práce jde Jiřince od ruky hned,
všechno jídlo je dobré jako med.
Stačí si u práce zpívat,
je radost, jak vaří, se na ni dívat.
Gulášek je mňamy mňam,
ještě knedlíčky si k němu dáme
a na všem si pochutnáme.
Řízečky, buchtičky a svíčkovou –
to naše bříška dostanou odměnou.
Jiřinko, všechno nej-, nej-, nejlepší k Tvému svátku,
a uvaříme Ti pohádku mládí na oplátku!
Kamarádce v Lázních Luhačovice.
15. 2. 2014

Nebe – Zeměnezemě
Nebe je Zeměnezemě,
plná tajemných drah, po kterých se pohybují hvězdy.
Hvězdy září svým čistým jasem
jako hladina studánky Hlubánky.
Občas je vyruší zbloudilá planeta nebo rozšafný meteorit.
Na nebi – Zeminezemi vládne Pán Bůh,
spravedlivě, laskavě a moudře.
Když se podíváte na Nebe,
odehrává se právě film o Nebi – Zeminezemi,
jak v kočáře letí lukostřelec za Večernicí tanečnicí,
aby je Měsíc oddal.
Po obřadě všichni tancují tanec lásky hvězd.
Jestli si chcete s nimi zatancovat,
musíte se do Nebe – Zeměnezemě vypravit.
Ale jak?
Přece zrakem vzlétnete do oblak.
A pak?
Pak jen otevřete srdce
a nechte tanec do sebe vstoupit,
houpyty, houpy, hou, hou...
23. 2. 2014

Život s Pánem Bohem
S Pánem Bohem vstávám.
S Pánem Bohem uléhám.
S Pánem Bohem jsem celý den.
Když ptáci zpívají,
Pána Boha volají.
Pán Bůh pošle Slunce ven
z mrakových peřin na naši Českou zem.
Tak zde všichni lidé žijí s Pánem Bohem pospolu.
Jíme, spíme,
aniž o tom víme.
Každý den a každou minutu
s Pánem Bohem se spojíme v jednotu.
A uctíváme Českou zem.
1. 3. 2014

Jak se probouzí jaro
„Haló, vstávej!“
uslyšela jsem při procházce českou krajinou.
„Kdo mě to budí?“ ozvalo se ze země.
„Kdo mě to lechtá?“
Chvíli bylo ticho, které přerušilo hlasité:
„Chichicha – chichi – júchichi!“
a najednou lup, lup, prásk –
a ze země vykoukla stébla trávy.
„Dávej pozor, ať mě nezašlápneš,
už jsem se probudilo, heč!“
to ke mně promluvilo slunéčko sedmitečné.
Chvíli jsem se posadila,
abych ten zázrak Jara cítila, viděla, hladila a slyšela.
V hlavě mně zní píseň vánku,
cítím vůni trávy,
vidím tu paletu barev
a na dotek Tě hladím,
moje rodná Česká země.
11. 4. 2014

Já a maminka
Maminko moje,
já a ty patříme k sobě.
Dáme si sladké hubičky
jako dvě hrdličky.
Potom si spolu budeme hrát, taky vařit
a já se budu snažit ti pomáhat.
Mám tě ráda, rád
a chci tě vidět pořád se smát.
Hvězdičky vyšly na nebi,
měsíček mi svítí do postýlky
a já se těším na pohádky od mé milované maminky.
Maminko moje,
já a ty patříme k sobě.
Dáme si sladké hubičky
jako dvě hrdličky.
Všem hodným maminkám na celém světě.
11. 4. 2014

A už je to tady zase
A už je to tady zase:
Každé z vlády prase
se na nás chudých pase.
A proč zase?
Zapomněli na to,
že prachy nejsou zlato
a že dobré srdce a čistá mysl
má v životě smysl.
My chudí, sice v penězích,
ale bohatí v srdci a v mysli,
si postěžujeme u pívečka,
jaká jsou ti nahoře prasata
a že by byla velká zabíjačka.
Ale musíme najít odvahu
vyrazit pospolu na Prahu.
Tam jim ukázati,
že nenecháme s sebou vláčeti.
A co potom?
Chce to velká srdce a chytré hlavičky,
aby se měly dobře ty naše dětičky,
ale i my staří ve stáří žili ve svém domově
v klidu a v pohodě.
Budeme zpívati:
Kde domov můj, kde domov můj...
1. 5. 2014

Když člověk zapustí kořeny
Když člověk zapustí kořeny jako strom,
nevadí mu, když do něj uhodí hrom.
Ví, kam patří,
ví, kde může složit hlavu,
ví, kde se může smát,
ale také poplakat.
Ví, on ví, že život je nám darován,
ví, že on není na světě sám,
ví, že zapustil do země své kořeny,
ví, že jeho život nebyl zmařený.
27. 5. 2014

Vlak
V – Vůz
L – lidí,
A – andělů,
K – klaunů.
Jede nocí,
jede a tiše si pěje písničku svou kolejovou,
houpavou,
a tu se do tiché noci ozývá: hú, hú, hú...
Najednou se vlak zastaví a vše ztichne,
až z toho u srdce každému cestujícímu píchne.
To zase jedna lidská duše se proměnila v anděla.
Proč?
Protože už tu na světě žít nechtěla.
19. 8. 2014

Malíř Podzim
„Hej, zastav se u mně s tím štětcem a barvou!“
prosí javory malíře Podzima.
„Musíte ještě chvíli počkat,
běžím zbarvit listy jabloní, třešní.“
„Prosím, prosím, nezapomeň na nás, než přijde zima.
Bez barevných listů by to nebylo prima.“
„Haló, tady jsme ve své kráse!“
volají na malíře Podzima houby v lese.
„Já chci hnědý klobouk,“ praví hřib.
Když mu ho malíř Podzim namaloval, tak rázem zpych.
„Já zase červený klobouček s bílými puntíky,“
praví muchomůrka červená.
Ale zbledla,
když uviděla, jak vedle ní stojí štíhlá bedla.
Tak malíř Podzim všemi barvami přírodu maloval
a při tom si prozpěvoval – kterou?
Přece tu vaši, co máte rádi
i vaši kamarádi.
A zase maloval a ze své práce
mu bylo u srdce sladce.
Jeho obraz se líbí všem,
protože je barevný, šťavnatý jako celá Česká zem.
5. 10. 2014

Malířské plátno
Malířské plátno je čisté jako listy nepopsané knihy.
Malířské plátno čeká na svůj příběh,
který štětcem namaluje malířka Eva.
Čeká, čeká
a v okamžiku, kdy už ztrácí naději,
přiletí k ní anděl,
uchopí ji jemně a tiše za ruku
a vede ji k plátnu.
V tento okamžik začíná příběh.
Příběh, který vypráví svým štětcem malířka Eva.
Příběh je domalován.
Příběh vypráví o lásce, andělech, bolesti, štěstí a naději.
Plátna čekají na člověka,
aby mu mohla svůj malovaný příběh vyprávět.
Malířka Eva se tiše posadila
a čeká na anděla,
aby mohla začít malovat příběh –
příběh života.
Evě Mezerové na vernisáž její výstavy.
12. 10. 2014

Obrazy
Obrazy se setkaly v zámeckém skleníku
a měly prosbu, aby se poznaly.
„Aves“ volá na „Čarodějnici noci“,
ta mu odpoví, že má „Noční let“ –
jednou v noci ji potkal „Modrý portrét“,
také „Dívka s květinou“, která plula po „Červené řece“,
„Šaman“ s ní chtěl vést „Nemožný dialog“
o „Neklidné noci“.
Říkal jí, aby byla „Krajinou“,
„Rozkvetlou květinou“,
která pluje v „Amazonii“ vstříc „Dobré informaci“.
Podle obrazů Evy Mezerové na její vernisáž.
12. 10. 2014

Nový rok 2015
Nový rok je tu zas,
za dveřmi je slyšet jeho hlas, silný bas.
Co to pěje,
až se země chvěje?
„Lidem přeji zdraví, lásku, štěstí a velký hubanec,
pojďte všichni na tanec.
Protancujem, prozpíváme celou noc,
starému roku dáme dobrou noc.“
Už jsme si zatancovali, zazpívali, popřáli,
nový rok 2015 nás pochválí.
29. 12. 2014

Barevný svět
Svět je barevná skleněná kulička.
Stačí se s ní podívat do sluníčka,
než se naděješ, začínáš poznávat svět:
Krásnou kouzelnou Neapol,
objevíš poklad na ostrově,
během cesty zachráníš utopence,
a tak se zbavíš depky,
když projedeš tunelem,
jsi okouzlen miss bikiny,
kvůli ní si prošoupeš boty,
pozveš ji na Rhodes Rock,
uděláš skok –
a ocitáš se doma s barevnou skleněnou kuličkou,
ve které je schovaný barevný svět...
Panu Dušanu Procházkovi do jeho knihy.
31. 3. 2015

Pramínek ochozské kyselky
Vytryskl pramínek ochozské kyselky
rázem nad zem.
Začal zpívat píseň pro žíznivé, nemocné, zdravé.
„Napijte se mé vodičky – pramenité, chlazené,
od matičky Země léčivé.
Tiše se posaďte a poslouchejte mé bublající srdce,
napumpujte si, popíjejte si
a dovolte mi pronikat do vašeho těla,
do vašeho srdce,
ucítíte, jak je vám sladce,“
bublá pramínek těm,
kteří umí tiše naslouchat jeho tlukotu.
3. 5. 2015

Co z nás zbyde?
U kontejnerů se válí balíček oblečení.
Už ho někdo rozbalil,
i když jeho nebyl.
Leží tam starý kožíšek, zástěry, šaty
a také šátek puntíkatý.
Koho asi byl?
Proč ho někdo vyhodil?
Ani trochu úcty neměl k té ženě,
která si ho na hlavu vázala,
když v neděli buchty pekla nebo koláče.
Je mně z toho do pláče.
Co ze mě zbyde?
Co z nás zbyde –
aspoň pár vzpomínek na chvíle s námi prožité?
Přeji ti, člověče, který jsi balíček věcí vyhodil,
abys také tak neskončil.
3. 5. 2015

Báseň pro moji lásku
Čím dál víc mi scházíš, lásko má.
Jsi mnou prostoupen v každé části mého těla,
ale také v srdci, tak jsem si to přála a chtěla.
Cítím Tvé teplo v celém těle,
přeji si Tě mít u sebe.
Dálka nás odděluje,
ale naše láska přibližuje.
Jsme jedno tělo a duše jako kmen stoletých stromů,
jejich větve jsou naše žíly, kterými protéká Láska.
Milánkovi.
26. 5. 2015

Kaplička svatého Isidora
Kapličku prostí lidé postavili.
Svatému Isidoru zasvětili.
On jim byl vzorem v životním konání.
Pracoval na poli,
se svou ženou věrně žil
a křesťanství šířil.
Prostí a hodní lidé do kapličky chodí,
zde se k Pánu Bohu modlí.
Děkují Mu, také prosí,
aby stál při nich ve dne v noci,
jejich rodiny ochraňoval
a ďábla od našeptávání zrazoval.
Dobří lidé,
kteří se o kapličku staráte
a nic za to nežádáte,
Pán Bůh Vás ochrání
ve Vašem konání.
Hodným lidem, kteří navštěvují a starají se
o kapličku svatého Isidora v Brněnci.
9. 8. 2015

Nová hvězdička
Když odejde ze světa dobrá dušička,
objeví se na nebi nová hvězdička.
Při pohledu na ni začneš vzpomínat na šťastné chvíle,
které jste spolu prožili.
U srdce tě začne hřát,
že tě měl někdo rád.
Čistou láskou člověčí,
tou, která je nejvzácnější na tomto lidském světě.
Když se začne večer obloha otvírat,
chceš se podívat na hvězdičku,
která má dušičku,
co patřila tvému milovanému človíčku.
Pro vzpomínku na Věrušku Sršňovou.
24. 9. 2015

Kunštátský kostel
Kunštátský kostel stojí na křižovatce cest,
jeho kopule se tyčí do nebes,
kde spatříte tisíce hvězd.
Jedna hvězda patří svatému Stanislavovi,
který je patronem tohoto kostela.
Byl to člověk čistý, spravedlivý,
rozdal své dědictví chudým
a nebál se slovem i skutky odsoudit zlo
a špatné konání vrchnosti.
Za to mu při mši rozťal hlavu Boleslav Krutý,
a tím činem rozzlobil polský lid,
který to nenechal jen tak být.
Všichni se vzbouřili
a krutovládce jeho vlády zbavili.
Svatý Stanislav zůstává v našich srdcích dál,
to si Pán Bůh přál,
abychom si z jeho dobrých skutků příklad vzali
a ve svém životě dobré skutky konali.
Na koncert „Sedm dobrých skutků“ 1. 11. 2015.
28. 10. 2015

Pozdravy z nebe
Anděl letí pozdravit nás
v tento dušičkový čas.
Svými křídly zamává
a svým hlasem nám pozdravy dává
od našich zemřelých,
kteří nám svítí každou noc na nebi a dívají se,
jak žijeme na zemi v lásce k bližnímu,
jak pomáháme smutnému.
Anděl pozdravy nám dal
a letí dál.
Všem zemřelým.
30. 10. 2015

Julie
J – Jasná,
U – úžasná,
L – laskavá,
I – inteligentní,
E – empatická.
Jméno Julie skrývá tolik dobrých vlastností,
díky kterým druhým pomáháš.
Jsi jako slunce, které rozehřívá osamělé duše.
Po Tvém úsměvu a pomoci
každý začne zase věřit v žití na této zemi.
Začne věřit, že má kolem sebe přátele,
a je mu na duši vesele.
Pro kamarádku Julinku Chlebečkovou k svátku.
19. 11. 2015

Lůďa je správný chlap
L – Laskavý,
U – usměvavý,
D – divoký,
V – vroucný,
Í – inteligentní,
K – krásný.
Lůďa je správný chlap,
umí se o své slečny postarat.
Má rád svůj zahradnický koníček,
vypěstuje spoustu sladkých jablíček.
Skleník je Ludvíkovou chloubou,
rajčata a okurky tam rostou jako houby po dešti,
jsou chutné, to věřte mi.
Má rád chůzi přírodou
od Tater až po Letovice,
a co více –
je to zdatný modelář lodí,
tu první složil své milé choti.
Té ji daroval
a Eliščiným manželem se stal.
Je to kutil domácí,
vše staré opraví
a pivečkem svůj um oslaví.
Lůďo, Ludvíčku, užívej si do sta let,
ať jsi pořád statný kmet!
Lůďovi k narozeninám.
23. 1. 2016

Po zimě přijde jaro a s ním
naděje
Po zimě přijde jaro a s ním naděje.
Po bolesti přijde úleva a s ní naděje.
Život střídá chvíle smutné,
chvíle šťastné a s nimi – naděje.
Pán Bůh nám dává pestrost a vůni života.
Můžeme si okusit a prožít nabídku životního menýčka
Grandhotelu Nebíčka.
Jak dlouho?
Než nám dohoří svíčka života.
Někdy to dá těžkou práci,
ale nám se to vyplácí.
Po zimě přijde jaro a s ním naděje...
7. 2. 2016

Jana
Jano,
ve Tvém jméně je ukryto tajemství Tvé povahy:
J – Jasná,
A – akční,
N – něžná,
A – andělská.
Když ses narodila, nebyl to apríl.
Byla jsi okaté miminko
a brzy jsi říkala tatínku, maminko.
Radost jsi rodičům dělala,
hodnou sestrou jsi pořád,
kdo Tě poznal, má Tě rád.
V krásnou ženu jsi dospěla,
Pavla za manžela sis vzala,
máte spolu milé děti Káťu a Honzíka.
Jsi laskavá a hodná maminka a bábinka.
Na Tvé dobré skutky nestačí papír.
Přeji Ti v srdci mír a láskymilující lidičky,
máš do vínku dané dobro od andělské sudičky.
Milé kamarádce Janě Píbilové k narozeninám.
1. 4. 2016

Odkaz Pána Ježíše
V každém z nás je uchovám odkaz Pána Ježíše.
V každém z nás je láska.
Láska k sobě samým, láska k bližním.
V každém z nás je potřeba pomáhat.
Pomáhat potřebným lidem.
V každém z nás je chuť pracovat.
Odkázat pro příští generace dílo,
které jim bude připomínat nás.
V každém z nás je lékař.
Lékař, který léčí láskou, svými doteky
a láskyplnými slovy.
V každém z nás je uchován odkaz Pána Ježíše,
který za nás trpěl na kříži.
On nás vyslyší, když je třeba.
Dá nám radu, lásku a naději ještě na zemi.
Spravedlivě, co nám náleží...
18. 4. 2016

Tančící strom
Tančící strom na mě hledí,
cítím jeho pohled, který říká: Zastav se!
Tančící strom má propletené větve
jako ruce milenců,
kteří tančí milostný tanec.
Tančící strom naslouchá zpěvu větru.
Vítr zpívá milostnou píseň,
větvemi hýbá ze strany na stranu,
dopředu, dozadu, ze strany na stranu...
Vše utichá, vítr přestal zpívat,
tančící strom ukončil tanec milenců.
Je ticho.
Jen vzpomínka v srdci nám zůstává –
hřejivá, hojivá, laskavá –
na tančící strom.
3. 5. 2016

Nebesa, prosím vás
Nebesa, prosím vás, vyslyšte můj hlas.
Nebesa, prosím vás, můj hlas volá vás.
Nebesa, prosím vás, pozdravujte všechny známé od nás.
Nebesa, prosím vás, ať děti mají čas na život na zemi,
ať se dokáží vyrovnat s osudem
a nespojí se s Ďáblem.
Nebesa, děkuji vám za váš čas,
ve kterém jste vyslyšela můj hlas.
3. 6. 2016

Čekání
Čekání na život.
Čekání na první lásku.
Čekání na splynutí dvou duší.
Čekání na splynutí dvou těl.
Čekání na šťastný život.
Čekání na každé ráno.
Čekání na...
Mé lásce.
7. 6. 2016

Zvony znějí českou krajinou
Zvony znějí českou krajinou.
Je jich sto, možná tisíce,
i více.
Jejich hlas zpívá pro nás již odpradávna:
„Vstávejte,
nový den se sluncem vítejte!“
„Slyšte, slyšte můj hlas,
narodilo se dítě u vás!“
„Bim bam, bim bam, vyzváním klekání,
které vás zve ke spaní.“
„Slyšte můj smutný hlas,
to odešel dobrý člověk od vás.“
„Bim bim bim, jaro je tu,
sláva novému životu!“
Zvony znějí českou krajinou.
Je jich sto, možná tisíce,
i více.
„Bim bam, bim bam,
česká krajina je od Pána Boha darovaná,
českému lidu je jediná.
Bim bam, bim bam, bim.“
Všem zvonům v České zemi.
22. 6. 2016

Miloslav
M – Milý,
I – inteligentní,
L – laskavý,
O – obětavý,
S – skromný,
L – láskyplný,
A – akční,
V – vstřícný.
Mili,
ve Tvém jméně jsou ukryty Tvé ctnostné vlastnosti.
Přejeme Ti, ať jsi v životě šťastný a zdravý!
Mému milému synkovi Mildovi k narozeninám.
17. 8. 2016

Mé narození
Dneska jsem se narodila,
to vám velká sláva byla!
Nechtěla jsem z bříška ven,
vyndali mě zvonem.
Tatíček Vládíček vzal mandolínku
a začal hrát pro obě Lidušky divušky.
V předškolním věku jsem byla hodná holčička,
ale v pubertě to se mnou cloumalo
a u rodičů zle dělalo.
Můj slovníček
se skládal z krátkých slovíček:
„Ne, nechci a nebudu!“
Pořád jsem bojovala za spravedlivou věc
a často jsem dostala na tipec.
Všechny lidi jsem viděla růžově,
každému pomáhala
a tím se vyčerpávala.
Ale to jsem já – Liduša ochotná!
24. 8. 2016

Eliška
E – Energická,
L – laskavá,
I – inteligentní,
Š – šikovná,
K – komunikativní,
A – andělská.
Eliško,
hluboce se skláním před Tebou,
jak jsi přijala kříž života.
Jsi statečná žena, které nechybí humor
a chuť žít a nést svůj kříž.
I když Tě nohy neposlouchají
a dělají si, co chtějí,
Ty vždy jim svým jemným hláskem domluvíš
a zase je líp.
Máš v sobě básnický dar
a svým nejbližším a přátelům skládáš veselé básně,
po kterých jim je na srdci krásně.
Přeji Ti, aby Tě nohy poslouchaly
a tím Ti radost udělaly!
Milé Elišce.
9. 9. 2016

Můj manžel Milan
M – Moudrý,
I – inteligentní,
L – laskavý,
A – andělský,
N – něžný.
Tvé jméno zní jako tóny Tvých skladeb.
Když se rozezní,
všechny smysly posluchačům se otevřou.
Sluchem vpouští do svého těla něžné tóny,
oči spatří anděly,
doteky by chtěly laskat,
chuť Tvé hudby je něžná.
Můj milý Milane,
nechť Tě po celý život provází Tvá múza
a dále vytváříš hojivé, laskavé, andělské a něžné tóny
Tvých skladeb.
To Ti přeje z lásky a úcty Tvá žena Lída.
Milanovi k narozeninám.
10. 9. 2016

Jak si stromy povídaly
„Dobrý den, pane Dube.“
„Dobrý den, pane Buku, víte, že ta Vaše bývalá,
paní Bříza Spanilá, se bude vdávat?“
„To není dobrý nápad!
Je hašteřivá, pořád někoho pomlouvá
a hlouposti si namlouvá.
Kdopak je ten nešťastný?“
„Javor z Hor, ten něco vydrží,
když tak udělá rázný konec.
Ten není jako Vy, tak hodný stromec.
A víte, pane Buku, že sluníčko málo hřeje?“
Pan Buk se tomu smál a povídá: „Pane Dube,
vždyť zima bude...“
A tak povídaly a povídaly,
ani si nevšimly, že vítr zafoukal
a všechny jejich listy po České zemi rozfoukal.
Pro Podzimní koncert v Domově Letovice.
26. 10. 2016

Vánoce
Vánoce, Vánoce
přišly k nám po roce.
Zaťukaly na okénko,
zaťukaly na dveře.
Kdo jim otevře?
Tatínek, maminka,
celá naše rodinka.
Nabídneme cukrovíčko,
aby měly plné bříško.
Vánoce nám splní naše přáníčka,
večer, při narození Ježíška.
Všichni se rádi máme,
u stromečku si zazpíváme.
Vánoce, Vánoce
přišly k nám po roce.
PS:
V – Veselé,
Á – andělské,
N – něžné,
O – obětavé,
C – cinkavé,
E – empatické.
Dětem z MŠ U Dvou sluníček.
2. 11. 2016

Pokoj nám
Pokoj nám všem živým bytostem.
Pán Ježíš nám všem pokoj přál,
když na kůl Ho přibíjeli.
Pokoj nám – v našich srdcích.
Pokoj nám – do nás vstoupí, když umíme odpouštět.
Zastavit se v sobě
Zastavit se v sobě a vnímat krásu života.
Zastavit se v sobě a cítit to teplo, které námi prochází,
a nic nám neschází.
Zastavit se v sobě a cítit tlukot svého srdce,
ve kterém je schován Život.
Zastavit se v sobě
je dobré v této uspěchané době.
Pán Bůh nám daroval život na zemi,
a ne spěch – věřte mi.
Zastavte se v sobě.
Dotknout se výšin
Dotknout se výšin sami v sobě.
Není to lehké v této uspěchané, materiální době.
Dotknout se výšin lidských hodnot.
Milovat, pomáhat a děkovat Pánu Bohu za každý den.
Dotknout se výšin na zemi,
ale také, když odcházíte z tohoto světa.
Dotknout se výšin na nebi.

Dotknout se hlubin
Dotknout se hlubin vlastního já.
Dotknout se vlastního srdce,
vědět, že umíme milovat, umíme pomáhat,
umíme radost rozdávat.
Dotknout se hlubin vlastního já
a postavit se proti zlobě, závisti a nenávisti svojí láskou.
Dotknout se hlubin vlastního já
znamená šťastně žít
a tak to má být.
Cítit pokoj
Cítit pokoj může každý z nás,
když přeje druhým „Pokoj nám“.
Dokáže se zastavit v sobě,
slyší tlukot svého srdce a vnímá krásy života.
Dotkne se výšin lidských hodnot,
naučí se milovat, pomáhat a děkovat.
Dotkne se hlubin a dokáže bojovat
proti zlobě, závisti a nenávisti svojí láskou.
Cítit pokoj můžeme všichni z nás...
Milanovi podle jeho stejnojmenné skladby.
18. 11. 2016

Moje dcera Kristýna
K – Komunikativní,
R – rychlá,
I – inteligentní,
S – samostatná,
T – temperamentní,
Ý – ýňuniňková,
N – neúnavná,
A – akční.
Kristýnko, jsem ráda, jaká jsi! Tvoje Mamča.
Mé milé Kristýnce.
28. 11. 2016

Tulák
Nechce se mi spát,
jdu se ven podívat, jak svítí měsíc.
Krajina spí,
všude, kam oko dohlédne, je třpytivo a bílo,
u srdce je mi z toho milo.
Cítím, že tu nejsem sama.
Otočím hlavu tím směrem
a vidím oči, které mě prosí,
jsou to oči vlčáka tuláka.
Otvírám branku a chci se skamarádit,
ale on utíká do tmy.
Volám: „Ádo, Ádo...“
Od prvního setkání každý večer otvírám branku,
za ni pokládám misku s jídlem
pro psího tuláka – Ádu.
Tak jsme spolu měli tiché přátelství dva roky.
Nikdy se nenechal pohladit,
nikdy se nepřiblížil ke mně.
Potřeboval svobodu a lidskou lásku.
Jednou už nepřišel.
Nevím, Ádo, kde jsi teď.
Třeba se díváš z nebes na tento svět...
Pro vzpomínku na tuláka Ádu.
11. 1. 2017

Lidová
Sešli se chlapi v lednu u piva
a Francek povídá:
„Chlapi, to je ale zima!“
Jánoš, jeho kámoš, odpoví:
„Vždyť ten sníh je studený!“
„No a nám zamrzla voda v potrubí,“
Matěj na to odpoví.
„No tož, chlapi, dajme si na zdraví,
ať nejsme churaví!“
Na jaře se dvě ženy potkaly
a hned spolu plkaly:
„Víte, paní Vomáčková, že taje sníh? A svítí slunce?“
„No to je hrozné, paní Vejrašková,
a dokonce jsem viděla rozkvetlé bledulky!“
A tak plkaly a plkaly o tom zvláštním počasí
a čekaly, že zase napadne sníh.
V létě potkal Joska Pepu se sekerou:
„Hele, Pepo, kam jdeš v tom parnu?“
„Ale, Josko, na plovárnu sekat ledy!“
„A, Pepo, vždyť tam nejsou. A kdy budou?“
„Josko, to ti teda nepovím,
to sám nevím.“
„Tak si letím, Pepo, pro sekeru
a pomožu ti v ledu dělat díru.“
Sousedé se sešli na podzim v parčíku a diví se,
že padá listí a barví se.
„To teda doopravdy nepamatuju na podzim!“
„Já taky ne, je to na světě vše divné!“

Koukli na nebe a vidí hejno ptáků.
„Zase se k nám vrací,
budeme mít práci –
zametat jejich hovniska,
než vyplknou dětiska!“
Vše to slyšel malý chlapeček a povídá:
„Vždyť je podzim, to hejno odlítá...“
Tatínkovi, který byl velký šprýmař.
18. 1. 2017

Procházka večerní zimní
krajinou
Procházím se večerní zimní krajinou,
v tichu je slyšet každý krok.
Vybavuje se mně vzpomínka z dětství
na první dřevěné sáně.
Při sjezdu z kopečka jsem si připadala jako závodnice,
která se řítí z největšího kopce světa.
Uběhla léta a z kopce se stal kopeček.
A co teprve moje první lyže, to byla paráda,
i když jsem často padala na záda.
S dědečkem Mrazem zamrzly rybníky,
ze kterých se stala zrcadla – klouzadla.
Bruslili jsme v rytmu disco, jak to šlo.
Moje kačenky brousily o led,
až mně začaly nohy bolet.
Nejkrásnější bylo lehnout si na bílý padlý sníh
a obtisknout svým tělem motýla, anděla i květinu.
Jsem ráda, že se mně otevřely všechny smysly:
– uviděla jsem tu krásnou bílou zimu,
– ucítila jsem voňavou zimní květinu,
– dotkla jsem se něžné zimní peřiny,
– ochutnala jsem chladící zimní sníh,
– uslyšela jsem zimní ticho.
Vracím se zpět naplněná láskou a štěstím
ze vzpomínek z dětství.
1. 2. 2017

Eva
E – Empatická,
V – vroucná,
A – akční.
Evo,
jsi křehká jako květina
a pevná jako skála.
Zkus zavřít oči a představ si květinu,
kterou bys chtěla být.
Já v Tobě vidím a cítím kopretinu,
která miluje svoji rodinu,
miluje volnost a spravedlnost.
Někdy Tě to vyčerpává až moc.
Nech se, milá Evo – květino, obejmout,
hýčkat od svých blízkých,
nech se unášet jejich láskou.
Dovol jim,
aby oni jednou Tobě mohli prokázat tu laskavost
a vrátit Ti Tvoji obětavost.
Milé kamarádce Evě Nedvědové.
8. 2. 2017

Opuštěný dům
Stojí tam na kopci v zarostlé zahradě opuštěný dům.
Volá na kolemjdoucí:
„Vstupte, budu vám vyprávět o mně příběh.
Dva milující mladí lidé mě postavili.
Děti se jim narodily.
Šťastně, s láskou ve mně žili.
Každou letní neděli se z domu ozývala hudba
a dětský smích.
V pravé poledne,
kdy bylo slyšet vyzvánění zvonů krajinou,
usedali ke stolu pod třešní.
Uchopili se za ruce, pomodlili se,
poděkovali Pánu Bohu a začali obědvat.
Do cinkání lžiček o talíře jim zpívali ptáci,
kteří na podzim odlétají a na jaře se vrací.
Léta plynula, děti se rozprchly do světa,
také se vracely jako ti ptáci.
Najednou viděly, jak se jim rodiče ztrácí...
A pak jsem utichl.“
Jednoho dne zase byly slyšet lidské hlasy,
dětský smích u domu – už nebyl opuštěný.
Znovu začal žít.
17. 2. 2017

Kuchařinka Ivulinka
Naše milá kuchařinka
jmenuje se Ivulinka.
Když ráno začne v kuchyni tančit,
naše chuťové buňky budou jančit.
Knedlíky má jako bílou jemnou peřinku,
sníme je za chvilinku.
Omáčky mají všichni od Ivanky rádi,
i jejich kamarádi.
V kuchyni to všechno voní,
letos, i vloni.
Ivanko, ať jsi pořád kuchařinka pro děti,
aby rostly po Tvé báječné baštičce
a školáčci mohli jít do školy.
Díky Tvé stravě
unesou školní tašku hravě.
Ivance Žižkové k narozeninám.
19. 2. 2017

Libušinka
L – Laskavá,
I – inteligentní,
B – báječná,
U – usměvavá,
Š – šikovná,
E – empatická.
Libuško,
máš mnoho dobrých vlastností,
které jsou Tvojí ctností.
Rodina je pro Tebe vše,
jsi milující žena, maminka a babička.
Každý den všem rozdáváš spousty lásky a sluníčka.
Nechť svítíš do sta let
a obohatíš svojí láskou svět!
Libušce Drábkové k narozeninám.
24. 2. 2017

Oheň
Oheň vzplál do noci.
Ozval se kytary hlas.
Pojďte si přisednout, přátelé,
ať je vám teplo po duši i po těle.
Hlasy zní noční krajinou,
zpívají písně o Niagáře,
o chajdě malé,
ale také o markytánce
a o lásce koní...
Slyšíme, jak zvony zvoní,
zpívají svými srdci o dávných lidských životech.
Oheň pomalu dohořívá,
z kytary zní píseň tichá: „Černé oči, jděte spát...“
V tichosti se rozchází přátelé,
odnáší si vzpomínky a teplo v srdcích do svých domovů.
2. 9. 2017

Kde jsou všichni ti lidé?
Kde jsou všichni ti lidé?
Jsou ve svých domovech, mačkají své mobily,
aby sami nebyli.
Čekají,
čekají, aby svá srdce rozehřáli, ale co to?
Nic není cítit...
Jdou si přečíst zprávy v e-mailu,
každý z nich hltá každou informaci,
až se z toho ztrácí.
Hodiny odbily čas, vše utichlo.
Srdce se nenaplnila
tím, o čem snila...
Přichází sen:
Mobily a notebooky se ztratily na jeden den.
Lidé chodí po ulicích, parcích i v lese.
Na sebe se dívají, usmívají se a povídají si o tom,
jak je krásně na světě.
Je slyšet skřivánčí zpěv, slunce vychází,
sen odchází...
Lidé se probudili do nového dne s novou nadějí,
že potkají jeden druhého a budou si povídat
a na život s láskou se dívat.
18. 9. 2017

Nebeský řád
Moje duše se vznáší na bílém obláčku v nebi.
Z výšky se dívá na tělo, které opouští.
Vznáší se a cítí pocit volnosti, klidu a lásky.
Tu slyší nějaké hlasy:
„Ahoj, tady jsme!“ – dívá se, ale nikoho nevidí.
„Tady, tady!“ – slyší má duše známý hlas.
Obláček se zastaví
a mé duši poradí:
„Otevři své srdce a vnímej hlasy,
co lásky je slyšet v nich!“
Duše má tak učinila
a hlas maminky, tatínka uslyšela –
jak zpívají píseň mně tolik známou:
„V dáli za horama...“
Mráček pluje dál po nebi,
moje dušička volá:
„Kde jste, všichni moji milí?“ – nic není slyšet.
Cítím teplo v srdci mé dušičky.
Bílý mráček se snesl s mojí dušičkou na zem.
Má dušička se vrací do schránky mého těla.
Je krásné, co slyšela a ucítila.
Schránka našeho těla není tu věčně,
ale dušička zůstává napořád –
je to nebeský řád.
Na památku skladatele Jiřího Matyse.
12. 11. 2017

Moje láska
Moje lásko,
nedokážu Ti to tak říct,
jak je mně na světě s Tebou čím dál líp.
Když mě Tvoje ruce obejmou,
cítím se v bezpečí,
přitulím se jako malé dítě a usínám,
díky Tobě nic špatného ze života nevnímám.
Ráno, když se probouzím vedle Tebe a ty ještě spíš,
tiše zašeptám, jak ráda Tě mám.
Každému přeji, aby našel k sobě človíčka,
se kterým usíná a probouzí se v objetí,
ze kterého cítí lásku, bezpečí a lidské teplo –
tak pozná Nebe, a ne Peklo.
Mému manželovi Milanovi.
12. 11. 2017

Jarmilka
Jarmilko,
když se usměješ,
srdíčko všem rozehřeješ
láskou, štěstím a vnitřním klidem,
jsi hodná ke všem lidem.
Není to vše, co dovedeš, je toho mnohem víc.
Dokážeš všem pomáhat svými skutky,
a to hned, jak je třeba.
Jsi milující maminka, babička, teta,
kamarádka a také žena.
Ještě bych chtěla říct,
jaké nebeské many dokážeš píct.
Jarmilka je hodný človíček na zemi,
že je to pravda, věřte mi:
J – Jasná,
A – akční,
R – radostná,
M – milující,
I – intuitivní,
L – laskavá,
K – krásná,
A – andělská.
Jarmilko, taková jsi.
Přeji Ti, ať jsi zdravá a šťastná.
Jarmilce Kouglové k narozeninám.
16. 11. 2017

Naše bába Evička
Naše bába Evička je ženská jednička.
Má krásná hnědá očička – když se podívají,
radost všem dobrým lidem udělají.
Má ráda svoji rodinu, svými radami i skutky jim pomáhá
a věřte, nic na oplátku nežádá.
S vnučkou Klárkou to také umí,
to každý v šatně MŠ čumí.
Když začne Klárka divočit, řekne bába Evička:
„Klárko, oblékej se sama,
jinak pro tebe přijde, ale až po spaní, máma!“
Klárka na to tata má obuté botičky i bundičku,
a to za chviličku.
Spolu odchází vesele do Arča.
Děda Milan už tam objednal kafíčka pro sebe i bábinku
a zmrzlinku pro Klárinku.
Karolínka, jak slyší hlas báby Evičky,
začne volat na dům celičký:
„Bába, bába!“ a cupitá ke dveřím, aby jí pusinku dala
a blbinky s ní bába Evička dělala.
Také jí není lhostejné dění v Líbeznicích,
na každém rohu zařídila stojánky s papírovými pytlíčky
pro psí mazlíčky.
Její životní láskou je Milan – manžel milovaný.
Jsou propojeni jako dva pramínky,
které čistí společnou cestou kamínky.
Je to krásná, čistá, lidská láska mezi Evou a Milanem,
jak spolu kráčí každým dnem.
Bába Evička je čistá dušička – ženská jednička.
Evičce Nedvědové.
29. 11. 2017

Nový rok 2018
Starý rok stojí u věže,
klepe na dveře: ťuky ťuky ťuk.
„Kde je ten kluk?“
Bouchá na dveře: buchy buchy buch.
„Otevři mně, a to hned!
Hřbet bolí mně z vládnutí.“
Najednou se dveře otevřely
a v nich stojí klučina:
„To už nový rok začíná?
Trochu jsme se včera bavili a popili,
a já zapomněl…
Nechceš vládnout ještě, dědečku?“
„Ani chvilku, chlapečku.
Řečí bylo dost,
jdi vládnout lidem pro radost!“
Pro Novoroční koncert v Domově Letovice.
2. 1. 2018

Oči
Dětské oči jsou čisté, průzračné i zázračné.
Dívají se s láskou,
cítíme z jejich pohledu nevinnost a čistotu,
ochotu být a život šťastně žít.
Oči dospívajících jsou plné žhavých, světélkujících jisker,
očekávání nových dobrodružství,
ve kterých je ukryto tajemství lásky, přátelství.
Oči dospělých jsou radostné z dobrých zpráv,
z úspěchu, z krásně prožitých chvil.
Oči stařenek a staroušků jsou jako oči dítěte,
jsou čisté, průzračné, láskyplné,
jsou plné očekávání.
Oči slepých dětí, žen a mužů jsou toužící,
zda spatří světýlko života na zemi.
Je cítit z nich naděje,
jestli přijde ten zázrak a spatří barevný svět.
V očích je skrytý zrak – života zázrak.
Očím.
7. 5. 2018

Můj milý
Můj milý,
jsi mé slunce, jsi mé zlato,
žít s Tebou stojí za to.
Tvůj hlas je něžné pohlazení po celém těle
a říkám si o další píseň nesměle.
Hraješ a zpíváš,
na mě se zamilovaně díváš.
Plaménky ohýnku nás zahřívají,
hvězdy na nebi se na nás dívají
a s námi zpívají.
Zpívají o lásce dvou lidí –
Milana a Lídy,
kteří pro lásku trpěli a ztratili,
ale nadosmrti našli sebe,
byl to dar z nebe.
Milanovi k narozeninám.
10. 9. 2018

Vyznání Dášence
Když jsme se potkaly,
Saničko Ti říkali,
Tvůj osud jsme neznali.
Měla jsi krásná hnědá očička,
byla jsi zarostlá chlupatá psí holčička.
Našla jsi u nás nový domov
a dva dlouhé černé kamarády,
kteří Tě měli hned rádi.
Zažili jsme spousty dobrodružství,
při kterých Tě lidé obdivovali a říkali:
„Ty jseš krásnej pes!“
„Podívej, to je ale krásný filmový psík!“
„Jé, Ty jsi štrikovaný pejsek!“
„Ty si taký krásny a milý psíčok!“
„Ty jsi psí krasavice!“
Těch pojmenování bylo na tisíce...
A jednou někdo řekl:
„To je přerostlá Dášenka!“
Jak jsi uslyšela jméno ‚Dášenka‘,
rozsvítila se Ti očka,
tak jsme Ti začali říkat ‚Dášenka‘ –
to bylo Tvé pravé jméno, tak jsme to cítili
a už neřešili.
Do každé vody jsi skočila
a svůj kožíšek chladila.
O jezevčíky Ferínka a Toníčka
ses do jejich skonání starala
s velikou psí láskou a něhou.
Když oba Tě opustili a odešli do psího nebíčka,
byla jsi smutná psí holčička.

Přivezli jsme Ti Bohouška, černou dlouhou špagetku.
Vychovala jsi z něho milého jezevčičího kluka,
byli jste spolu parťáci jedna ruka.
Ještě jsme na výlety jezdili
a spolu řádili.
Pomalu Ti začaly ubývat síly,
těžká nemoc Tě schvátila,
lékařská věda byla bezmocná.
Utichlo Tvé srdce a odešlo do psího nebíčka.
Děkujeme Ti za Tvoji lásku,
odpočívej v psím nebíčku,
proměnila ses v hvězdičku,
která nám každý večer svítí do oken.
S Bohem.
Naší milované Dášence.
22. 1. 2019

Nový život
Sluneční paprsky nám dávají na jaře naději
na nový Život.
Z hlíny začínají vykukovat hlavičky bledulek, sněženek,
krokusů, narcisek, ale také petrklíčů.
Sluneční paprsky rozžínají v srdcích lásku u lidí,
ale také u všech živých bytostí.
Z velké lásky se rodí děťátka, mláďátka –
jsou to čisté dušičky –
prosím, nezkazte je, lidičky.
Sluneční paprsky zahřívají Českou zem,
pojďme všichni ven načerpat tu vůni,
tu barevnost, tu hebkost, ty čisté tóny ptačího zpěvu
a chuť prvních bylinek.
Sluneční paprsky probudily jaro,
které nám dává naději na Život.
Mému manželovi.
26. 2. 2019

Strach – bezmoc
Ty hnědé oči na mě hledí s prosbou.
Co asi viděly?
To už se nedozvím.
Srnečka, to krásné, křehké a bezbranné stvoření.
Ptám se, proč?
Před mým zrakem se odehrává hrůzný film:
Skupina lačných a bezcitných mužů
se vrhá s puškami na mýtinu.
Všechna zvířata se rozprchla,
jen zůstala stát srnečka.
Její oči hledí na ty postavy s lačným šklebem.
Náhle se ozývají rány – prásk, prásk!
Srnečka běhá bezbranně a beze zbraně,
je bezmocná.
Najednou cítí teplo v srdci.
Padá na zem.
Odchází její čistá duše do nebe.
Jen ty oči hledí a je v nich strach a bezmoc...
Tak je to v lidském světě,
kdy jsou štváni bezbranní a beze zbraní –
děti, slabí a staří lidé.
Nedopouštějme to a braňme je.
Cítím se jako tato laň –
je na mně, co s tím udělám.
7. 3. 2019

Objetí
Když mě obejmeš, má lásko,
schoulím se k tobě do klubíčka
a zapomenu na všechna trápení.
Vznáším se nad loukou plnou kopretin,
uléhám mezi ně
a poslouchám vyprávění o nevěstě v bílých šatech,
která si natrhala kopretiny, jako svatební kytici,
upletla si z nich do vlasů věneček.
O ženě, která z nich ozdobila kolébku pro své dítě,
o muži, který své lásce daroval kytici kopretin.
Chtěla jsem vstát,
ale vidím, jak srnečka se srncem
přivedli na kopretinovou louku svá mláďátka.
Cítím jejich lásku k nim
a je mi nádherně, blaženě po duši i těle,
usínám...
Vtom slyším z dálky tvůj hlas, oči otvírám
a ty mě hladíš po čele a ptáš se:
„Co se ti zdálo, lásko moje?“
Vše ti vyprávím v objetí o kopretinové louce
a teď oba usínáme v tom láskyplném lidském objetí.
Pro mého Milánka z lásky.
29. 5. 2019

Tulák a jeho kamarád
Sbalil si dýmku, tabák,
vodu a spacák.
Taky konzervy a chleba,
mobil vypnul a nechal ho doma.
Vydal se jenom tak,
toulat se českou krajinou.
Je podzim,
jde polní pěšinou podél šípkových keřů,
kam přilétnou ptáci, sezobnou šípek,
pak odletí a zase se vrací.
Vzpomínky se našemu tulákovi vrací,
jak sbíral šípky s celou rodinou
a všichni pospolu chodili českou líbeznou krajinou.
Cítí pohled za zády,
otočí se a kousek opodál tam stojí chlupatá kulička,
která má prosebná očička.
„Tak pojď, kamaráde,
jdeme se spolu toulat líbeznou českou krajinou.“
A tak jdou dva tuláci pospolu,
na cestě je provází ptáci, slunce, měsíc,
stromy, květiny, hory a lidská láska.
Vyšel jeden a domů se vrací dva tuláci.

T – Tichý,
U – usměvavý,
L – laskavý,
Á – andělský,
K – krásný.
Teď sedí na zápraží svého domu,
vůně dýmky se line českou krajinou,
slunce svítí na stříbrné vlasy tuláka,
jeho ruka hladí svého věrného psího kamaráda
a zpěv ptáků utichá.
Zůstávají vzpomínky
a vůně dýmky.
Pro moji lásku (o sobě).
6. 10. 2019

Zbavit se strachu
Co je to strach?
Strach je
S – Stresující,
T – trápící,
R – rozkládající,
A – aktivní,
Ch – chytající.
Kdo je to strach?
Je to neviditelný ďábel,
který nás chytá svými chapadly
do říše nekonečného bloudění v sobě samých.
Jak se zbavit strachu?
1. Věřit si.
2. Mít se rádi takoví jací jsme.
3. Při rozhodování dát na vnitřní pocit, vlastní rozum.
4. Mít k životu pokoru.
5. Opečovávat lásku
a potom ji po doušcích obdarovávat
a zase opečovávat.
Na závěr si řekněte:
„Strachu, strachu, nebojím se tě,
mám svůj život pevně ve svém srdci
a lidská láska je mi ku pomoci.“
Napsáno v období řádícího koronaviru.
2. 4. 2020

Sen
Vstoupila jsem za brány snů,
kde jsem spatřila bílého koně.
Jeho hříva vlála
a on cválal svobodně a šťastně.
Jeho oči zářily štěstím,
jeho srdce tlouklo prudce ťuk, ťuk, ťuk…
Pohlédl na mě,
pohladil mě svojí hřívou,
cítila jsem jeho dech po celém těle,
bylo mi krásně a šťastně,
lehce a svobodně.
Proměnila jsem se v koně,
který se prohání po lukách plných zvonků a kopretin.
Zaržála jsem: „Tamhle je stín.“
Ulehla jsem do trávy, kde voní mateřídouška.
Hned jsem usnula jako dítě v náručí své maminky
a luční zvonky zvoní cinkylinky, cinkylinky, cinkylinky…
Probouzím se na tento svět
a vracím se zpět domů.
V srdci mám lásku a chuť žít.
Mé drahé přítelkyni Lidušce Jachanové.
31. 5. 2020

Můj Milan
Lásko moje,
Tvůj hlas má v sobě jas.
Když začneš zpívat, každé srdce se rozechvěje,
po celém těle je nám skvěle.
Jsi jako pták zpěvavý,
který bolavá srdce uzdraví.
Tvé hudební skladby mají v sobě štěstí, radost, klid,
je v nich kus tebe.
Když je hraješ, vznáší se do nebe,
kde je slyší v nebeském chrámu ti, co jsi měl tolik rád.
Písně, které skládáš pro děti, mají vtip,
jejich melodie nám zní v hlavě hravě celý den i noc.
Umíš ještě toho moc.
Šťastný svátek Ti přeji, můj Milane.
Milánkovi od srdce k svátku.
18. 6. 2020

Milan má 50
Když jsi byl, Milánku, maličký,
zpíval jsi babičce písničky.
Vždy jsi jí rozehřál srdíčko,
říkal jsi: „Moje milá babičko.“
Ve školce jsi předváděl kašpařiny, každý se tomu smál,
až sotva dech popadal.
Od první třídy jsi hrál na housličky,
byl jsi virtuos maličký.
Láska k hudbě Tě provázela v dospívání,
kdy jsi zkoušel první nahrávání.
Na konzervatoři jsi skládal své první skladby,
které Ti hráli kamarádi,
ale i profesionálové z Brna i Prahy, už doopravdy.
Když ses se mnou seznámil,
skladbou „Do nebe“ jsi mě omámil.
Všichni Ti na koncertě v Brně na Radnici tleskali,
když filharmonici skladbu „Do nebe“ hráli.
Těch skladeb hráli víc, Ty jsi je dirigoval s láskou a citem,
přál sis, aby to krásně znělo lidem.
Začal jsi pro děti skládat veselé písničky,
aby je mohli zpívat malé dětičky.
Zpívají je s radostí a vesele v naší krásné České zemi.
Velký dík Ti patří, Milane,
za autorské koncerty pro staroušky,
pro nemocné děti, ale také jen tak pro radost.
Jsi hudební skladatel s čistým srdcem a čistou duší.
Tvá hudba je slyšet v našich lidských srdcích.
Děkuji, můj milý Milane.
Mému milému Milanovi.
10. 9. 2020

Rok 2020
Ušli jsme pár kroků
a je pryč čtvrt roku.
Jdeme dál naším životem,
než by ses nadál, je půl roku pryč.
Zpomalíme, ale dobře víme,
že čas nezastavíme.
Za tři čtvrtě roku
jsme ušli hodně kroků,
ještě nám zbývá čtvrt roku
do konce roku.
Co to?
Slyšíte?
Zvony odbíjejí půlnoc: bim bam, bim bam, bim bam...
Dvanáctkrát odbily a Starý rok odešel nenávratně pryč.
Odešel pryč, jenom vzpomínky nám zůstaly,
je slyšet kroky Nového roku.
Přeji vám nekonečno šťastných kroků,
šťastných dní, naplněných láskou svých nejbližších.
28. 11. 2020

Naděje
Když už člověk nemůže,
Příroda mu pomůže zbavit se strachu a bolesti.
Stačí vyjít ven a podívat se na oblohu, stromy a květiny.
Zaposlouchat se do tónů bublajícího potůčku,
šumících větví stromů,
jen tak stůj a nespěchej domů.
Po cestě kráčej dál, až ke Kamenné bráně,
kde zastavil se čas.
Pohlédni nahoru, kde se objeví sluneční záře,
je to zázrak a dar od Boha.
Slyšíš své srdce bít
a začínáš znovu ŽÍT.
Naděje přišla, Naděje je tu,
a znovu se vracíš k životu.
ŽÍT, ŽÍT, ŽÍT,
chce se ti znovu ŽÍT.
Mému Milanovi,
který mi vrátil naději a chuť do života.
30. 1. 2021

