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8 9 

Z prchavých nálad a dojmů
rodí se impresí síla 
Barvou malovat umím
Co počnu si s řečí pojmů
když slova jsou černobílá? 



10 11 

Svůj příběh života
nikdy nevypovíš celý
i kdybys dlouhé dny 
psal ho v klauzuře cely
zůstane nevyřčený



12 13 

Když zachytit chci 
v krajině vzdušné tóny
a křehkou krásu
motýlích křídel pelu 
sahám po pastelu



14 15 

Do kopce musíš pěšky
a z kopce válíš sudy
Život je někdy těžký
kudy ven z téhle z nudy?
Kohout mě ráno vzbudí



16 17 

Kde hledáš domov svůj?
Tady je, nemáš jiný!
Tak nikdy nelituj
když mraků modré stíny
odlétnou do ciziny



18 19 

Pták letí níž a níž 
k obzoru za lesy
Ty hlavu zakloníš
a tiše vzdychneš si
Už se mi nevrátíš?



20 21 

Poslední zbytky sněhu
jaro kvapem se blíží
Stojíš na pustém břehu
nebe se v hladině zhlíží
Mráz už ti neublíží



22 23 

Zas v jarní škole 
příroda učí
Stromy jsou holé 
jak věta dole
Pupeny pučí



24 25 

Matně se vlhkem leskne
větev v březnovém dešti
Tvým rtům se nezasteskne
po sladké chuti třešní?
Neusnu za noci dnešní



26 27 

Když na poli zmizí sníh
můžeš číst v jarních řádcích
jak v řádcích veršů mých
Zda i slov setba vzklíčí
je psáno v nebesích



28 29 

Kam oči dohlédnou
otvírá se jak kniha
údolí pode mnou 
Krajina zádumčivá
kolébá duši mou 



30 31 

Z pastelů jemných tónů
zní hudba barev a tvarů
Vnímáš v nich hudební dílo
Nač tedy ještě slova
když vše už řečeno bylo?



32 33 

Ve stráni jívy rozkvetou 
a barvy jsou zas svěží
Jaro se svojí paletou
doháním jenom stěží
Proč čas tak rychle běží?



34 35 

Když v sadu na jaře
zas rozkvetou stromy
stojím v té nádheře
a vnímám, jak vše voní
Najdeš mě pod jabloní



36 37 

Vrbové proutky 
spletem do pomlázky
Za humny dětský smích
a housat štěbetání
o Velikonocích



38 39 

Padlas mi do oka
když rozpletla sis vlasy
V údolí potoka
ve skalách zpívala si
ozvěna dvěma hlasy



40 41 

Plot ovocného sadu
nás chrání před zlou mocí
Když vracíme se v potmě
světlo ve tvém okně
je maják v šeru noci



42 43 

Do světla dne se probudíš
a projdeš mezi stíny
Je nové ráno a ty víš
že smaže všechny viny
Zas budeme mít k sobě blíž



44 45 

Když v bílých šatech svých
stojíš před naším domem
na rtech mi zmrzne smích
a hlava se točí kolem
Tvojí krásou jsem zlomen



46 47 

Břízy jsou lesa ozdoba 
kde rostou březové háje  
zjevuje se mi tvá podoba 
a jako ve snu mi připadá
že stojím na prahu ráje



48 49 

Ve stínu starých stromů 
dívka naslouchá lesu
Láká ji temná hlubina
Vrať se raději domů 
nastává duchů hodina!



50 51 

Kmen smrku zlomený
zadrží v jeho pádu 
okolní stromy v lese
Kdo podepře mé tělo 
až tíhu let neunese?



52 53 

Do trávy ulehneš
pod jasnou oblohou
Modř nebe nesmírná
se otvírá nad tebou
jak vrata vesmírná



54 55 

Za letního soumraku
pozoruji oblohu
Červánky barví nebe
Usnout sám nemohu
když nemám tě vedle sebe



56 57 

Je sváteční poledne
znějí nedělní zvony
Tvůj obraz vybledne
v příšeří bílé stěny
jak příběh nedočtený



58 59 

Prší, déšť barev kane
za oknem verandy
Do krajiny rozmazané
vyhlížím celé dny
a čekám, co se stane



60 61 



62 63 

Nedělním ránem zvesela 
jdu polní cestou k vám
Tys mne však vidět nechtěla
domů se vracím sám
Dnes už tě nehledám



64 65 

Dál žiji rozpolcen
Dvě skryté postavy 
se ve mně stále sváří
Jedna je věčný mladík
druhá se jmenuje stáří



66 67 

Usedlas pod lipami
a hledíš do kraje
Co všechno je za námi
a co před námi je?
Kdo hraje, prohraje



68 69 

Kdysi jsem ti složil
písničku o modrých šatech
Kam zmizel její rým?
Ty dávno už nejsi dívka
a já zpívat neumím



70 71 

Zdál se mi k ránu sen 
jak vcházíš do lesa nahá
v stříbrném světle luny
Noc byla jasná, vlahá
Dnes však je novoluní



72 73 

Stoupám vyprahlou strání
hledat ztracená místa
slunce se k západu chýlí
Jsme tu jen krátkou chvíli
Co osud nám ještě chystá?



74 75 

Trávu vyprahlé pastviny
jak plavé vlasy krášlí
růžové květy vrbiny
Je konec lásky naší?
Nikdo z nás není bez viny



76 77 

Tvoje ňadra polaská
voda rybníka živá
Je to láska či neláska
po doteku těl chtivá?
Pozor, někdo se dívá!



78 79 

Smrk ve strmé skále
obnažil kostru větví 
I když nás nepřežil 
nepřestává být pěkný
Zpříma tu stojí dále



80 81 

Ve svitu měsíce
mih se stín sovy 
a ve tmě zaniká
Na hladině vody
zříš portrét básníka



82 83 

Mlýn vesele klape
kolo se ve vodě točí
Proč nezpíváte
že podemele oči
sněhem zaváté?



84 85 

Potok se údolím rozlévá
ve stínu vzrostlých stromů 
Otvírám vrata dokořán 
a poslouchám hlahol zvonů
Vyjdu vstříc, nevím komu



86 87 

Z kořenů pod balvany 
vyrůstá borový kmen
Pevně zaklíněn v zemi
ke světlu míří vzhůru
Mám v dlani jeho kůru



88 89 

Ráno mě okouzlil
barevný východ slunce
Nemám už příliš sil 
a vstávat se mi nechce
I v posteli maluji lehce



90 91 

Polní cesta se ztrácí
kde jinde nežli v polích
Žít sám se nevyplácí
ve dvou to zase bolí
Nejlíp jsou na tom ptáci



92 93 

Pouťovou růži z papíru
daroval jsem ti vloni
Vybledla jako vzpomínka
a ještě slabě voní
Čas nikdo nedohoní



94 95 

Řeka je živá, ty to víš
když vcházíš do ní nahá
Podruhé do ní nevstoupíš
jiná na tebe sahá
Tak proč ještě váhá?



96 97 

V rybníku bují rákosí 
a nádhera vodního kvítí
Život se dere ke slunci
jež pro všechny stejně svítí
Trvá boj o přežití



98 99 

Mohutný dub tu rozpíná
větve nad balvany skal
Sluneční světlo zhasíná
a zní ptačí píseň chval
Proč bych se v lese bál?



100 101 

Suchá koruna třešně
kouzlí v zahradě čáry
Přichystány jsou máry 
pro čarodějova učně
Nikdo nežije věčně



102 103 

Ze změti barev a tvarů
k trhlinám mraků stoupá 
bílý kmen štíhlé břízy
Modř na nebi je skoupá
svatozář nenabízí



104 105 

Po nebi blíží se bouřka 
mraky stahují oponu 
Ustanem načas ve shonu
a čekat budeme skryti
než přejde krupobití



106 107 

Jak bříza prohneš se v pase 
když vítr ji k zemi sklání
a já chci uvěřit zase
že víly za svítání
v rose tu tancují bosé



108 109 

Na hrázi rybníka
v poledním tichu čas
plyne tak líně, zvolna
Přijdeš sem zítra zas
a budeš opět svolná?



110 111 

Je konec léta, v horku
se listy osik chvějí
Ztratil jsem svoji holku
a všichni se mi smějí
Propadám beznaději



112 113 

Ve skalní soutězce
zůstala jsi sama
I já se někde ztratil
Zmizíš mi do neznáma
či chceš, abych se vrátil?



114 115 

Je srpnové poledne
vzduch se jen tetelí
a vedro sálá kolem 
Jak duchny v posteli
mraky nad obzorem



116 117 

Ve skalách skrývá se
hlubina temné tůně
I dnes v ní voda mrazí
Obrazy na hladině 
zmizí, když vejdem nazí



118 119 

Nad tůní sklání se 
a chvíli ještě váhá
Čí hlava na míse
hladiny leží drahá?
Salome tančí nahá



120 121 

Z dálky přilétl pták
a hledá úkryt v lese
Žít se nedá jen tak 
Stále se musíme ptát 
co nám nový den nese?



122 123 

Na kámen usedám 
a nevím, kudy dál
I čas se zastavil
V tichu skal přemítám
zda jsem tu někdy byl



124 125 

Cestou necestou
přes pole spěchám
A když se sešeří 
čekán nečekán 
stojím u dveří



126 127 

Zorané pole pod lesem 
čerstvou hlínou tu voní
pár mraků vítr zanes sem
a po nebi je honí
Snad smutek zimy unesem



128 129 

Do listí korun stromů
podzimu zavanul dech
rozpoutal požár barev
les hoří v plamenech
Tak malovat mě nech!



130 131 

Gotická klenba stromů
jak okno v kostele
rámuje vitraj krajiny
K motlitbě pokorně
sepnou se ruce mé



132 133 

Zas podzim ustlal nám
listí, co k zemi padá
Spát budu v noci sám
když mě už nemáš ráda
A ty zůstaneš sama?



134 135 

Až se zase sejdeme 
ve vašem starém domě
vyprávět si budeme
smutný příběh o tobě
a také trochu o mně



136 137 

Z mlhy světelných vizí
se poznenáhlu rodí
postavy lesních najád
Po chvilce zase zmizí
dál můžem v mechu hajat



138 139 

Procházíš okouzlena
cestou pod skalním mostem
Země ho vytvořila 
dík zvláštním okolnostem
Buď tady naším hostem!



140 141 

Podzimem zase skolen
padnu do trávy
Barvy, co hýří kolem
příběh vypráví
jak umřel lásky bolem



142 143 

Les hýří barvami 
jako má paleta
když maluji tu vstoje
Zakletá do léta
zůstaneš, lásko moje



144 145 

Je podzim, barva sytá
září tu v rozmaru
Pod ní je jiná skryta
co hladoví po jaru
Lze ještě žít postaru?



146 147 

Nad řekou sklání se
podzimních stromů krása
listí unáší proud
Čeká na konci spása
můžeme klidně plout?



148 149 

Nad tůní mlha se vznáší
voda je tichá a klidná
Jen rybář vážky tu plaší
a když si na břehu sedne
hladina strachy zbledne



150 151 

Bříza a borovice
stojí tu, věrní druzi
Větry a plískanice
ba ani kruté mrazy
je neporazí



152 153 

Už pominulo září
a tmí se nad říjnem
Žár barev v lese září
Je podzim naše stáří
či stáří podzimem?



154 155 

V mléčně mlžném vzduchu
Verlainův stín vidím
Jsou chvíle, kdy se stydím
za svou marnivou pýchu
Lze ale žít bez hříchu?



156 157 

Ránem se mihla
barevná křídla ptáka
Marně se ptám 
kam odletěl
Také mě dálka láká



158 159 

Když hledím do dálky 
zdá se vše na dosah
Kde ale sebrat sílu
dojít až na kraj světa?
Jsem pták, co neodlétá



160 161 

Z koruny stromu dopadá
zlato zvadlého listí
Je podzimní barev záplava 
smrti či života oslava?
Nemůžem si být jisti



162 163 

Slunce už zhasíná 
za modrým obzorem lesů
Z dálky sem zaznívá
důvěrná tónina hlasů 
Javor se zardívá 



164 165 

Světlo roztrhlo oblaka
barvy podzimu vzplály
Dávná touha tě přiláká
slézat vysoké skály
Co hledáš v modré dáli?



166 167 

Obrysy modrých kopců 
mizí v nedohlednu 
Stínem mohutných stromů
pomalu kráčíme domů
Horší to bude v lednu



168 169 

V zrcadle vodní hladiny
barvy podzimu planou
Nevíme dne ani hodiny
kdy vedle sebe stanou
hříšníci i ti bez viny



170 171 

Strom starý, suchý zpola 
na kraji strmé skály 
Slyším, jak na mě volá
Buď vytrvalý, stálý!
Dívám se na něj zdola



172 173 

Cestou podzimním lesem 
syn matku za ruku vede
Moci tak cestovat časem
a jít zase vedle sebe!
Vzpomínku v srdci si nesem



174 175 

Za modrým obzorem
poslední paprsky svítí
Kdopak nám odpoví 
na věčnou otázku bytí
Je život k nepřežití?



176 177 

Na pastvách zelených
paseš mne
k vodám tichým 
mne přivodíš
Neopouštěj mě!



178 179 

Večer se zvolna přiblížil
poslední paprsky z nebe
Ptát se musím sám sebe
Čím jsem ti tolik ublížil
že z tvého pohledu zebe?



180 181 



182 183 

Je konec listopadu
V holých korunách stromů 
rve vítr poslední listy
Chtěl bych se vrátit domů
a jako dřív být čistý



184 185 

Vzpomínky blednou
jak portrét v rámu
důvěrně známý
Možná že jednou
přijdeš nepoznaný



186 187 

Když soumrak nastane
jak kapitán na přídi lodi 
stojí a hledí do kraje 
Čeká, až večer pomine
Kdo to je, ale nevíme



188 189 

Červená střecha svítí 
uprostřed korun stromů
Řeklas mi: Nech mě jíti
musím se vrátit domů!
Srdce jsi dala. Komu?



190 191 

Oči jak nebe z blankytu
za jasných podzimních časů
rozzáří v temném úkrytu
krása tvých rusých vlasů
Zeptám se na adresu



192 193 

K druhému břehu 
po zrcadle hladiny
vidím tě zvolna jít
Podzimu šálení
zdráhám se uvěřit



194 195 

Když nakupí se mraky  
přes bouřlivou oblohu
a les za humny zčerná
jít za tebou nemohu
Budeš mi stále věrná?



196 197 

Melancholie podzimu
s listím tu padá z nebe
Přichází zima, krátké dny 
dál žijem vedle sebe
a hřejem se, když zebe



198 199 

Ze země proniká chlad
jako bys v jeskyni spal
Klesáš pod tíhou skal
a chtěl bys věčně spát
Svůj úděl musíš nést dál



200 201 

Před slzavými zraky
se záře červánků míhá
Do duše vešly mraky
a padla soumraku tíha
Jsme bouří zmítané vraky



202 203 

Z mlhy lesa se vynoříš
když domů z toulek se vracíš 
Kdes byl, nám ale nepovíš 
a znovu se v mlze ztrácíš 
Kdy se k nám zase vrátíš?



204 205 

V mlze se rozplyne 
deštivý zimní den
Stromy obrysy ztrácí
Vyhlížím za oknem
zdali se nenavrací



206 207 

Stříbrné krajky jíní
na černých větvích břízy
Proč nemůžem být jiní?
Vzpomínky někam mizí
a vše je náhle cizí



208 209 

Mráz pokryl hladinu
ledovou krustou
Pozvolna stmívá se
Dál kráčím k domovu
planinou pustou



210 211 

Ve stínu lesní cesty
ještě neroztál sníh
Modré vrcholy kopců
mizí v oblacích
Hledáme stopy otců



212 213 

Měsíc dnes vyšel v oparu
a nad lesem se vznáší
Spolu jak kdysi, postaru
kráčíme stezkou naší
Zasteskne se nám po jaru



214 215 

Zima po krajině slídí
ke kamnům zahání lidi
Má ještě někdo nás rád?
Ty v mrazu sekáš dříví
abychom se mohli hřát 



216 217 

S medvídkem Martin kráčí
do zasněženého lesa
Nebo se mi to zdá?
Ve sněhu chybí stopy
Čas - propast bezedná



218 219 

Snadno se poví 
že zimu přečkáme
jak ptáci v křoví 
Co bude, neznáme 
Nikdo to neví!



220 221 

Doma hřejem si záda 
a smutně vzpomínáme
na dobu minulou 
Snad mě máš ještě ráda
Venku je pod nulou



222 223 

Potok se ztěžka prodírá
pod vysokými stromy 
Voda je černá, mrazivá
sníh a led lemují břehy
Hledáme trochu něhy



224 225 

Z lesa stromek si nesu
všude kolem je sníh
Sbory andělských hlasů 
zpívají v nebesích
Dítě usíná v jeslích



226 227 

Cesta se před námi ztrácí 
v zavátých balvanech skal
sníh se pod nohama boří
Za svým snem půjdeme dál
zima nás neumoří



228 229 

Ještě zůstaneš zrána
do peřin zachumlána
Až zima vysvlékne
svůj bílý kabát
půjdeme jaro hledat



230 231 

Mé stopy ve sněhu
smaže až jarní tání
Je konec příběhu
už nikde nemám stání
Tak díky za něhu!



232 233 

Větve borovic
se pod tíhou sněhu sklání
Z léta nezbylo už nic
jen příběh k pousmání
o pánu z Nemanic



234 235 

Bez mapy, bez kompasu
brodím se za svítání 
sněhovou plání k lesu 
Kam dojdu, nemám zdání
Zjara nastane tání



236 237 

Vychází měsíc nad obzor
a studeně svítí v mracích
Louky zapadlé v klínu hor
se v noční mlze ztrácí
Mrtví se nenavrací



238 239 

Smýkáni krutým osudem
zvedáme se jen těžce
Věříme v nový, lepší den
a umřít se nám nechce
Co bude, až tu nebudem?



240 241 

Nikdo to netuší
jak docela snadno
poklesáš na duši
až úplně na dno
Žít sám není radno



242 243 

Ve skalní průrvě 
skrývá se přízrak 
podobný člověku
Na koho čekáš 
můj předku z pravěku?



244 245 

Neztrácím naději
a hledám útěchu
Jak zajíc v pelechu
lépe spát na mechu
než v sněhu závěji



246 247 

Zas podzim obarví
na stromech suché listy
Malíř, ten sotva ví
čím může si být jistý
Ponechám papír čistý



248 249 



250 251 

Několik poznámek ke vzniku této knihy
 Předně: není to klasická sbírka básní, ke které by dodatečně 
vznikaly ilustrace. Je tomu přesně naopak. Jsem malíř, každým 
rokem (kromě jiných obrazů) vytvořím zhruba stovku kreseb 
pastelem. Olejovými pastely značky Gioconda (KOH-I-NOOR 
Hartmuth) kreslím nebo spíše maluju na papíry formátu A4 růz-
ných odstínů (šedých, nažloutlých, světle fialových, okrových, 
růžových, výjimečně i bílých nebo barvy chamois), převážně 
na výšku, někdy i na šířku formátu. Tyto drobné kresby (malby) 
nevznikají v plenéru ani podle modelu, nikdy bych nevyužil ani 
fotografie (pro moji práci je to zcela nepřípustné!), řídím se jen 
a  jen svojí představou nebo pamětí. Tvary a barvy mohou být 
více či méně reálné, jejich syntax je ale určována vzájemnými 
vztahy barevných kvalit a forem, světlostními proměnami valé-
rů a dalšími formálními faktory. To ovšem nevylučuje impresivní 
zachycení zcela konkrétních dojmů přetavených v metaforu sub-
jektivním prožitkem, který odráží okamžitý stav duše. Můj proces 
kreslení je tápáním v neznámém prostoru neurčitých představ ve 
snaze zachytit esenci prožitku, neopakovatelný okamžik, záblesk 
vzpomínky. Olejovými pastely soustavně pracuji již více než půl 
století, používám i suché pastely stejné značky, ty ale především 
v  plenérové tvorbě, neboť mi umožňují pracovat rychle a zachytit 
viděný motiv v řádu několika desítek minut. To je ale jiná kapi-
tola mojí tvorby, zrovna tak jako práce s akvarelem, akrylovými 
nebo olejovými barvami a dalšími technikami a materiály. To, co 
předkládám v této knížce, jsou výhradně olejové pastely (hard 
pastels) vybrané z mojí produkce několika málo posledních let. 
Značnou část podobných kreseb jsem rozdal příbuzným nebo 
přátelům, jen malou část jsem nechal adjustovat a vystavoval je 
na chodbách nebo v klubovnách. Před nedávnem mě napadlo, že 
by z  nich mohla být samostatná knížka. Již dříve jsem pastelové 

kresby použil jako ilustrace k básním přítele Luboše Vinše nebo 
Karly Erbové, tentokrát jsem se rozhodl, že i literární část si napíšu 
sám.
 Postup práce na veršovém doprovodu byl následující: Vybral 
jsem zhruba stovku kreseb tak, jak šly náhodně za sebou. Kritéri-
em selekce byla kvalita, tematická různost, stylová a žánrová jed-
nota. Touto technikou totiž kreslím i ryze abstraktní, geometrické 
obrázky - ty jsem ale pro tuto knihu předem vyloučil (našli byste 
je jako obrazový doprovod ke sbírce Jana Sojky Krypty, vydané 
Galerií města Plzně). Po stránce námětu jsem dbal na zastoupení 
ročních a denních období, neboť ústředním tématem kreseb je 
krajina v proměnách času oživená občasnou stafáží osamocených 
postav či dvojic. Vznikla tak úhledná hromádka kreseb na mém 
stolku a já jsem mohl začít psát. Rozhodl jsem se pro pětiverší 
ke každému obrázku, velice rychle jsem opustil počítání slabik ve 
verších i přesná pravidla pro užití rýmu, který se někdy opakoval 
třeba až pětkrát za sebou, jindy čtyřikrát nebo dvakrát v podobě 
sdruženého, střídavého či obkročného rýmu, ale mohl se střídat 
i jinak. Občas zůstalo jen u jedné rýmové dvojice a výjimečně se 
rým vytratil docela. Řídil jsem se především intuicí. Napadaly mě 
rýmy zcela banální, jako např. stromů – domů, nevyhýbal jsem 
se jim a užíval jich i opakovaně, ale občas jsem se snažil banalitu 
ozvláštnit překvapivým spojením formálním nebo významovým. 
Docela mě to bavilo. Samozřejmě mě při psaní napadaly souvis-
losti s ustálenými veršovými útvary, nabízela se forma japonské-
ho haiku se sedmnácti slabikami v troj nebo čtyřverší, ale ta byla 
pro mne příliš krátká a svazující, spíše mi vyhovovala tanka psaná 
v pětiverší (jedenatřicetislabičná báseň složená z trojverší a dvoj-
verší), ale i to bylo pro mne příliš závazné a nezkoumal jsem, jestli 
v některých básních je tato forma naplněna či ne. Počínal jsem si 
tedy zcela svobodně a nezávazně – občas i nevázaně, dodržoval 

251



252 253 

jsem jen počet veršů v kratších či delších řádcích. A tak jsem pro-
seděl nad kresbami několik týdnů a psal a psal a psal. Dodržoval 
jsem náhodné pořadí kreseb na hromádce a žádnou z nich jsem 
nevyloučil, i když mě zpočátku při pohledu na ni nenapadalo vů-
bec nic. V těchto případech následovala tvrdá práce a vysedávání 
nad několika slovy, která by pasovala na danou kresbu, povídala 
si s ní a ve finále by se slovo a obraz doplňovaly v komplemen-
tární dvojici. Bylo to zadání (dnes se rádo říká výzva) Imago et 
verbum, které jsem si kdysi vymyslel pro stejnojmennou knižní 
edici, tentokrát ale její naplnění muselo být naprosto důsledné. 
Přiznám se, že bez těch obrázků by mně to vůbec nešlo, vlastně 
bych neměl o čem psát. Takto jsem jen plnil úkol, ve skutečnos-
ti zadaný mojí ženou, která mi řekla: Nemaluj tolik těch obrazů, 
už to nemáš kam dávat, raději piš, to nezabere příliš místa! A tak 
jsem ji poslechl, zrovna tak jako s kreslením pastelů na malý for-
mát (do jedné krabice od bot se jich vejdou stovky). Ona si zatím 
luštila svoje stohy sudoku (což mně vůbec nejde) a já jsem dělal 
něco obdobného se slovy a barvami. Teprve po napsání básní 
jsem je s kresbami sestavil do větších celků, přímo se nabízelo řa-
zení podle ročních období. Někdy se ale vážou verše k obrázkům 
jen velice volně a mohly by být i zaměnitelné.
 A co na těch kresbách a v těch básničkách vlastně je? Prosím, 
nehledejte tam nic závažného a vůbec ne něco aktuálního! Nena-
jdete tam ani žádné atributy naší současnosti, od té jsem se strikt-
ně distancoval, vlastně mi vůbec nenapadlo, abych tam něco ta-
kového „cpal“. Lokalita veršů a obrázků? Jeden kilometr čtvereční 
kolem samoty pod Černým lesem u Radkovic, kde žijeme s mojí 
ženou po většinu roku. To, že si hřejeme záda u kamen, sbíráme 
dříví v lese (který máme za plotem), není žádná nadsázka, ale kaž-
dodenní realita. Od svých deseti let chodím do lesa na dříví, beru 
ho jako dar lesa stejně jako lesní plody nebo houby, shromažďuji 

ho na zimu, vaříme na něm po celý rok, žádný elektrický nebo 
plynový sporák nemáme. Na otázku z jedné básničky, zda lze ješ-
tě žít postaru, tedy odpovídám ano. Moje kresby a veršíky jsou z 
jakéhosi bezčasí a mimo jakoukoli soutěž, popisuje se v nich jen 
střídání ročních a denních dob, mluví se o počasí, stromech, obla-
cích, slunci, měsíci... Ale také o vztazích mezi lidmi, o lásce a  zkla-
mání, o bolesti ze ztrát nejbližších lidí, samotě, skepsi a smutku. 
A je tam snad i trochu radosti, erotiky nebo humoru. To mě po 
obsahové stránce spojuje právě s východní - čínskou, japonskou 
nebo korejskou poezií, kterou mám rád, ale kromě Li-Poa nebo 
Bašóa jsem často myslel i na moderní, zejména prokleté básníky - 
Verlaina, Mallarméa, z našich na Vrchlického, Sovu a další. Najdete 
je tam v aluzích a citacích, zrovna tak jako třeba citace z Kralické 
Bible, ve které si rád čtu (ostatně jsou v knížce zmíněny i  největ-
ší křesťanské svátky Velikonoce a Vánoce), nadneseny jsou též 
filozofické otázky po smyslu života a smrti, ovšem bez nějaké 
přílišné vznešenosti či poučování. A je tam také můj život. Jak se 
tam dostal, nevím. Nic programového jsem nechtěl sdělovat. Jen 
jsem občas pochyboval a kladl otázky sobě, svému konkrétnímu 
či fiktivnímu protějšku, dokonce i Bohu. Některé z nich se dotýka-
jí i  samotného smyslu psaní a malování. Psaní o  psaní, malování 
o  malování - metajazyk a metamalba? Budiž. Základem koncepce 
této knížky je ovšem něco jiného, vyvažování slova  (také v jeho 
grafické podobě) a obrazu na principu rovnováhy a kontrastu. 
Počet veršů a slov je limitován únosností a čitelností na stránce 
A6, zrovna tak jako zmenšení originálu kresby na čtvrtinu. Další 
zmenšování písma a obrázků by formát knížky neunesl. Proporč-
ně by si měly obě protilehlé stránky odpovídat. Mám v  oblibě 
menší formát knih, vždycky jsem se rád toulal lesem s knihou 
v  kapse. Také vám přeji příjemné toulky krajinou třeba právě 
s  touto mojí knížkou.                                           Václav Malina
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