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Pro tebe skočím  
do řeky slov 
a vynesu z ní  
oblázek básní 
aby ses usmál 
a rozkvetl 
rýmem 

 

(Zdenka 

Líbalová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báseň je kompromis mezi realitou, pocity a poezií
. 

(I. S. 

Xaverovský) 
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Eva Labudková 
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SE BE SA MA 

 

ptát 

se 

klást  

otázky 

se 

be 

sama 

 

tiše 

být 

mlčet 

odpovědi 

u 

mlčet 

se 

be 

sama 

 

 

EXISTENČNÍ 

CELIBÁT 

 

vyprat ponožky 

 ostříhat nehty  

vyčistit zuby 

 

nápadně bosí  

do daleka 

odtažití 

 větrně prchaví 

 

 

 

 

314 

 

čím výš 

tím níž 

 

čím šíř 

tím tíž 

 

a 

blíž 

když 

strž 

zříš 

 

 

 

 

 

 

 

 

neBOJse 

 

ne 

bojovat 

se vztahy 

 

ne 

bojovat  

se slovy

Ivan Dostál 
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DVĚ LABUTĚ 

 

Dvě labutě ve vaně 

Dotýkají se srdci svými 

Když láska přichází na ně 

Na ty labutě 

S křídly svázanými 

 

 

MILÉ 

 

Obláčku představ 

Múzo antická 

Přilétni ke mně 

Kráso nadlidská 

Lásky bohyně 

Ukoj touhy mé 

V rouše Evině 

duše balzáme 

Léku tišící 

Hoj jizvy mé 

Kvítku lásky pučící 

 

 

PANÍ 

Ukrývám tajemství v dlani 

a řeknu ti má paní,  

Že jsi jak růže květ, 

chtěl bych si k tobě přivonět 

Tvé prsy plátky okvětní 

Beránek jsem tvůj obětní 

Netrap mě prosím samotou 

Odměň mou lásku nahotou 

 

 

 

Pavol Pružinec 
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CHCEM DEŇ 

 

Chcem deň tak sýto-oranžový 

jak z Vincentových Slnečníc, 

či z kreviet, ktoré starec lovil, 

keď v barke brázdil Caribic 

 

a oceán mu do sluch vlieval 

tri Mozartove sonáty. 

Chcem deň tak ľahký ako prievan, 

čo vkĺzne Marilyn pod šaty 

 

a hneď vystrelí na nebesá, 

kde mu i sám lord Zeppelin 

zamáva, ako bude klesať..., 

chcem deň ktorý sa prevtelí 

 

do poetiky Jána Kostru 

do poetiky Johna L. 

keď prvý raz to vpálil do strún 

a Liverpool sa rozochvel, 

 

deň vášnivy jak sám Lev Tolstý, 

jak majster Bruno nevinný, 

deň prostě krásny, krásne prostý 

a večnejší než dejiny. 
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Marie Mikulcová 

 

 

 

 

MUŽ A ŽENA 

 

M usí 

U žít 

Ž ivota 

 

A le 

 

Ž ivotní 

E nergii 

N abízí 

A  rozdává 

 

JÁ 

 

To, co je na mně, 

 za moc nestojí! 

 

To,  co je ve mně, 

 snad obstojí! 

 

A to, co je ve mně, 

 chce občas ven: 

 slovy, 

 čarami, 

 tečkami 
 ! 

 

 

 

 

 

M á jméno větrů 

A  vonících vln 

R ve víru 

I  duši v číšce 

E ch, bolí to 
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Zdenka Líbalová 

 

*** 

 

Mlčíme údolím. 

Něha si 

do trávy kleká. 

Ty a já.  

Dvě duše 

ve hře 

na člověka. 

 

*** 

 

Stýská se mi 

oble 

stýská se mi  

do tvaru tebe 

v noci 

černé tmě 

co sametem  

hladí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Ze tmy tě modeluji 

a ze vzpomínek 

na horký dech 

co tišil 

mou úzkost 

že už nepřijdeš 

 

*** 

 

Na oblá záda noci 

napíši ti vzkaz 

který si přečteš  

hmatem 

a tancem prstů 

na mém těle 
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Petr Bukovjan 

 

 

 

 

 

 

 

NAHÝ SONET 

 

„...ať se Ti zdá o Tvých snech!“ 

dobrý přítel popřeje mi 

Na dně očí, živých zdech 

prostoupených nadějemi 

 

vábím skicy z Drtikola 

do barev, co nemám tu... 

Ženy sestupují z mola 

bez líčidel, bez šatů 

 

a míří ke mně, do ústraní 

noci, jež se svezla z ramen 

k pánvi až, k oblasti 

 

kde oblékám jej v kašmír dlaní 

klepu na základní kámen 

své vlastní propasti 
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*** 

Proluky ticha 

 

V jedné z nich  

dětský pláč 

 

To slyšet Krista 

 

Z překřížení nebe 

sníh  

co zakryje 

bílá místa 

 

 

 

 

*** 

vítr 

 

popel 

 

černé slupky 

z opečených brambor 

 

tam rozdmýchávač ohně 

štká si 

oči spálené 
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*** 

knot byl můj 

a lampa její 

 

vychýleni 

z nejpozději 

byli jsme 

 

až krev se slila 

 

slunce zašlo 

v petroleji 

a tmou se místnost 

v y s v ě t l i l a 

 

 

 

 

 

*** 

a nechtěla než  

konečně obejmout 

světlo 

 

v jeskyni z prstů když 

křesala křišťál 

o smolinec 
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*** 

krájeli podzimní jablka 

 

k jadřinci hnali se 

ztupeným nožem 

 

on v ústraní komory 

potajmu vybíral 

semínka z křížal 

 

 

 

 

 

*** 

zvuk rozetnutý ve dva zvony 

 

to žena vešla do madony 

plátnem s otisky svých žil 

 

bůh se zemi přiblížil 
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Procházková Viera 

 

 

NÁVRATY DOMOV 

 

Po pamäti kráčam domov. 

K obecnej studni, 

na ktorej sa poskladalo 

niekoľko rúk 

v dennom tichu 

 

Susedky rapocú ako deti. 

Ticho je plné blízkosti. 

Vietor mi konári 

inotaje. 

Tento návrat 

od Boha je. 

 

Chýba mi 

jahodové pole 

v labyrinte 

bôrového lesa. 

Srdce mi plesá. 

Je staršie 

od rodičov. 

 

Pod strechou domca 

v kamenej nádobe 

vzdúva sa voda. 

Ako svetlonosná hviezda. 

 

Do kostí mi vchádza 

vôňa ohňa, 

slivovice, 

smrekových sušiek. 
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Zratúvam. 

Lysé prsty koniarov, 

mnohoraké zvláštnosti 

žrebcov. 

Chleb zvážali 

pre matky. 

 

Kôrku požehnali 

od pŕhľavy popálené ruky. 

Mama ju do dieže 

na horšie časy uložila. 

 

V pivnici vyteká 

pramenistá sila. 

Dnes ma oslovila. 

 

 

 
ZÁRUŽLIE 

 

V bláznivom apríli 

nebeskí anjeli 

mi potok odkryli. 

 

Žiaľ, nie žena, 

v kvetnú nedeľu 

zostala som nemá. 

 

V krištáľovom pohári 

krehký kalich krasokvetu 

nemal mena. 

 

Jar mi utierala 

kvetnatou šatkou 

skropené čelo 

 

V bláznivom mesiaci apríli 

nebeski anjeli odkryli 

                               záružlia slnečný svit. 
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Martin Šešo 

 

 

 

NEBESÁ 

 

Nad zálivom s vôňou vody 

svieti slnko zlatisté, 

morským vlnkám spieva ódy, 

tíško šumia zaiste. 

 

Keď sa nad ním luna zjaví 

v snehobielom habite, 

vetrík tíško nesie správy, 

okolie je tichom nabité. 

 

Večernica jasne žiari 

pocestnému na púti, 

z tej nebeskej nádhery 

hlava sa mu zakrúti. 
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Kristína Hamarová 

 

TVOJE OČI 

 

Ako na dne hlbokého oceána, 

ktorý občas ovlaží kútiky mojej duše, 

sa cítím, keď hľadím do tvojich očí. 

 

Záblesk mojej tváre sa z nich 

odráža ako od zrkadla. 

Vyzývavosť so štipkou pikantnosti 

dodávajú šteklivý pocit čokolády. 

 

A opäť celá do zmrzliny poliatej 

horúcou čokoládou a neviem 

ako von. 

 

Je to jen geometrický tvar gule, 

a predsa skrýva tajomstvo noci. 

Keď žiaria istotou, šťastím a láskou, 

je spln. 

Avšak keď smútkom, žialom a bolesťou 

vyhasnú ako noc bez mesiaca 

Tvoje oči. 



 20 

František Malina 

 

 

 

DIVNÁ MAMA 

 

Rob to správnym spôsobom, 

nezdvíhaj šálku silou mysle, 

neseď za stolom 

a prestaň sa tváriť kyslo. 

 

Prestaň s tou zvláštnou extázou, 

už nerob čudné grimasy! 

Tou jedinou zázračnou vlastnosťou  

nepohneš ľudské masy. 

 

Rob to správným spôsobom, 

poslúchni potomok, 

zdvihni šálku vlastým pohybom, 

ochutnaj aspoň log. 

- 

Potomok poslúchol, 

divná mama stíchla, 

len periami zjistil, 

že šálka je prázdna, 

   mäkká, 

    plastová, 

     ľahká... ... ... ... 

      čierna 
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EPIGRAM 

 

Ako to chceš skončiť, 

poradím ti cestu, 

otvor oči 

a nájdi si nevestu. 

 

Ako to chceš začať, 

nájdeš vo mne radcu, 

otvor oči lepšie 

a nájdi si prácu. 

 

 

 

 

Ivana Červeňanová 

 

LETNÁ OÁZA 

 

Na stole pohár 

plný chladnej vody. 

Zo dna mierne kvapká, 

Osvieži dušu, telo i tvár 

keď je na chotári ve‘lký letný spar. 

 

Na stole svieže jablko tróni, 

každý raz podľahne 

sladkej letnej vôni. 

Červené jabĺčko 

má šťavy mnoho. 

Kohože bude, koho? 
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Adriana Bellayová 

 

 

 

 

KÚPANIE 

 

Stojí skala osamelo, 

nad ňou slnko pálí smelo. 

Pod tou skalou rieka tečie, 

A v tej rieke ruky niečie. 

 

Sů to ruky malej Kláry. 

Chceli sa hrať, kůpať vari? 

deti čujú krik a ston, 

na brehu hneď nastal zhon. 

 

Deti kričia pobehujú, 

malú Kláru zachraňujú. 

Peťo, Paľo- mocní chlapci, 

skáču do vĺn, jeden, dva, tri... 

 

Klára sotva lapá dych, 

stráca nádej, počut vzlyk, 

zaraz ju však zbavia múk, 

po dva páry mocných rúk. 
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Alena Ilenčíková 

 

 

 

 

RÁNO V LESE 

 

Vyšla srna zrána z lesa 

na pasienok, pozrime sa, 

aké ladné sú jej kroky 

a jeleňov hlas hlboký 

oznamuje príchod svoj. 

 

V lese šumí každý krov, 

zbiehajú sa všetky zvery, 

na raňajky každý trieli. 

Zajačiky, sojky, líšky, 

medveď leze z jeho chyžky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 
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Ivan Chocenský 

 

 

 

BREČEL JSEM CELOU NOC 

 

V podřepu u střepů 

povadlých 

tulipánů a tulipaní 

co jsou k mání 

za pár šupů 

(jak hejna hyen a supů) 

za pár šlupek 

jako náplast 

na žaludek kterým spásáme 

sebe sama 

(bez narkózy) 

za živa 

ani za boha 

nechceme přiznat 

zoufalou bolest vymírajícího druhu 
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SVATÁ PROSTOTO 

 

Miláčku, 

  zavolej mi 

jsem dnes tak strašně sám 

že cítím  dřevo 

  popel 

  a hlínu 

 

Miláčku, 

  polib mne 

chci tě dnes dlouze milovat 

abych přebil dřevo 

  popel 

  a hlínu 

 

Miláčku, 

  obejmi mne 

jen v tobě jako nikde 

voní  dřevo 

  popel  

  a hlína 
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Radek Bičan 

 

 

 

 

 

 

STŘÍPKY Z VÁZY LÁSKY 

 

Na papír sedl mi tiše neonu svit, 

v háv stříbra klamu zdál se tiše zahalený. 

Zda on srdci mému vdech sžírný ten cit 

či na vině byly kolemjdoucí ženy, 

nevím, však jistým faktem zdá se býti síla 

neznámá, dravá, plna vášně smělé, 

jež k životním kroků vráz mne přinutila 

a z chlapce v muže pozměnila cele. 

I myšlenky se mi náhle v hlavě slily 

v jediné jedné podotázce- 

nahlédl jsem v té nehmatatelné chvíli 

v předsíň opojné kouzelnici lásce? 

Kdo napoví mi, zda poznal jsem onu ctnost? 

Snad jiskérka štěstí, snad blízká budoucnost. 
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Václav Franc 

Básně ze souboru „Suvenýr z Francie“ 
 

 

 

SUVENÝR Z JIHU 

 

Z každé cesty jsem si přivezl 

SUVENÝR 

Pohled, vzpomínku, pocit 

 

Z francouzských cest  

odtrhl jsem kousek rána 

teplého a příjemného 

právě vytaženého z pece noci 

 

Jen doufám 

že tam na jihu 

jej nikdo nepostrádá 

 

 

 

CHUŤ PAŘÍŽE 

 

Ty  

znavený na obrubníku 

Máš v puse pralinku 

nebo ti došla řeč 

Oči mají ještě chuť 

ale ty nohy! 

Přejedly se schodů 

a kuří oko naříká 

-Bolí mě bříško! - 

JAKOU BARVU MÁ PAŘÍŽ 

 

Paříž je bílá 

jako střechy domů 

jako nevěsta o svatbě 

Ofinu komínů rozhozenou do stran 

Ani jaro nemá dost zelené 

aby jí obarvilo vlasy 

Jen hřebínek noci 

dokáže divy... 

Když se Paříž vyspí ... do růžova 
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SLUNÉČKO PÍSKOTEČNÉ 

 

Usnul 

Nedivte se 

Postavit hrad na kopci 

a tunel 

a vypravit vlak 

co jezdí na chlup 

a nemít čas 

ochutnat bábovku 

co sluníčko připálilo 

To je, panečku  

pořádná fuška 

 

Spí 

...a máma? 

Pyšná 

na svoje malé 

upracované 

slunéčko pískotečné 

 

 

 

VEČERNÍ 

 

Ten večer jsem měl pocit 

že Eiffelovka roste do země 

Shrbená jako stařena nad hrobem 

Snad ji loupalo v kříži 

nebo bolela oteklá kolena 

 

Až při odjezdu 

jsem přišel věci na kloub 

Milenec - slunce 

sliboval lásku na věčnost 

a teď ji nechal na pospas 

...tmě 

SEINA 

 

Uvázala si šátek na babku 

aby ji večer pustili do bijáku 

na nepřístupák 

aby nepřišli na mléčnou trojku 

aby mohla korzovat městem 

aby se nechala dobývat oběma 

nápadníky 

Pravým a levým břehem 
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Jarmila Křenková 

 

 

 

 

 

 

 

NEBYLO NUTNÉ ABYSTE MĚ OPOUŠTĚL 

 

Tělo zakryto břečťanem 

Špičkami prstů dotýkám se nebe 

a ruce které objímaly Vás 

zkoumavě tápou kolem sebe 

 

Se zavřenýma očima rozmačkávám třešně 

na rty usadil se čas 

a až přijdou deště 

já jen voním k vteřinám kdy líbala jsem Vás 

 

Léto je u konce 

břízky sníh svál 

na křehkém listí začíná karneval... 

 

Po celý čas já hluboce vás milovala 

proto teď nevěřím 

že vy jste se mnou spal 
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Kamil Bouška 

 

Dokořán 

 

Dokořán bouráme do dveří, 

dokořán cele uzavřeni 

v místě svého vejití. 

Klíčovou dírkou podepřeni,  

špehýrkou, odkud čouhá krok 

dokořán, dokořán rozbití 

o neexistující bod. 

 

 

 

 

 

 

 

Když doznívá hudba 

 

Slyším jak se páře 

roucho protkané ornamenty, 

jak do hořícího kruhu 

padají tři tečky z konce věty 

 

Sahám do hrudního koše mlčení 

a vážu ticho na struny, 

ticho- jediného přítele, 

krále bez koruny. 
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V exilu 

 

Je zamčeno! A zevnitř. 

Neptej se kudy a kam 

do večera ten klíč pad. 

Je zamčeno! A zevnitř. 

Neptej se jakým minutám 

otevírá křehký hrad 

Samota 

 

Je zamčeno! A uvnitř 

se přebíjejí hlasy... 

 

 

 

 

Vox clamantis in deserto 

 

A jako by ten kdo volal 

stále znova ztrácel jméno, 

je svíce pouhým voskem dřív, 

než hořel knot. 

Přítomnost je jako kniha, 

kterou lze číst 

až ve chvíli kdy jsou slova 

nepřítomna... 

A ticho žaluje... 
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Dominika Sommerová 

básničky inspirované průletem meteoritického roje Leonidy (12.8.2004) 
 

Zase ne 

Tak tedy dnes večer 

zase nespatřím padat hvězdu 

Tucty nevyřčených náznaků přání 

zoufale hledající ve změti myšlenek svou formu 

zase nezískají naději 

na splnění 

Nesklouznou po hořícím ohonu 

do hloubi noci 

Nezatančí měsíci 

Nepomilují se s večernicí 

 

...a beránkům na nebi 

tak pramálo záleží 

na chtění jedné holky 

 

 

 

 

 

 

V sídlištní hospodě  

sedě mezi prázdnými stoly 

opilými štamgasty 

a umírajícími květinami 

v kýčovitých květináčích 

hledíme úzkým průzorem 

 

Jaké to asi je 

být hvězdou? 

Jaké to asi je  

být letící hvězdou? 

Jaké je být? 

Jaké je letět? 

S hvězdou 

 

mezi šedivými paneláky 

na malý kousek nebe 

jenž zastavět zbývá 

Nemluvíme 

Čekáme 

Přejeme si přát 

 



 38 

 

 

Mirka Sommerová 

 

 

Zase budu chodit bosá 

v trávě 

Zase budu do noci zpívat 

Zase budu flirtovat 

s měsícem 

Zase se utopím v něčích 

očích 

Zase budu zvědavá 

 napjatá 

  dychtivá 

Zase zapálím ohně 

Zase budu Miláček 

Zase budu Víla 

Zase budu Vědma, 

  stará, jak sám 

čas 

Zase budu klubíčkem 

Zase uvěřím Svatojánkům 

tajemství 

o zlatém kapradí 

Zase budu spávat 

na posteli z listí 

Zase budu blonďatou 

Indiánkou 

s orlími pery ve vlasech 

Zase budu sama 

  orlem a vlkem 

Zase budu teplem a 

bezpečím 

Zase dokážu tančit ve větru 

Zase poletím 

A budu nožem i fáčem 

Zase mi narostou ruce, 

  prsty a oči 

Zase si vzpomenu... 

Zase budu zkoušet 

hořkomandlovou chuť na 

patře 

a vůni tabáku 

z hladicích rukou 

Zase budu hrát na honěnou  

se svým stínem 

a smát se tomu jako blázen 

Zase se naučím dotýkat 

mystéria hořících stromů 

uprostřed podzimu 

stejně jako něhy 

  ledových 

vodopádů 

zběsilosti větru, 

i pokoje červnového slunce 

Zase se naučím křičet 

Skutečným hlasem 

 z hloubi svého těla 

Zase pochopím, 

 jak obejmout letícího 

ptáka 

a uvěřit v jeho relativitu 

Zase se spřátelím 

s hlavním hrdinou 

  stínového 

divadla 

a podniknu s ním útok útěk 

  slunečním 

bojištěm 

Zase se nechám unést 

šesti nádhernými Valkýrami 
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budou mi říkat  

 Sestřičko 

 

 Ztracená

 

jako tečka bez věty 

jako rána bez krve 

jako příště před lety 

jak poslední poprvé 

jako slzy v peřejích 

jako kniha beze slov 

jako v srpnu první sníh 

jako z vosku ryzí kov 

jako oheň na vodě 

jako volba v náhodě 

jako úly lesních včel 

 

Když jsi mě tu zapomněl 
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Lubomír Mikisek 

 

 

SNĚHULÁK 

 

Ve sněhu a bos 

s plechovou čepicí 

a mokrý nos 

když slunce zahřeje 

a láká k sobě 

do nebe 

To teplo zamrzí 

hrůzou i zazebe 

Je to k pláči 

je to děs 

člověk by to neunes 

být v zimě živý 

a na jaře umírat 

 

 

 

VĚZNI 

 

Lež 

zavřeli do konviček 

a pýchu do džbánků 

z pravdy 

vyrobili horu víček 

a zátky 

z červánků 
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Evžen Gabriel 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Už víš co mě as osloví, 

mám ústa plná díků, 

ať se teď radost násobí 

namísto smutku vzlyků, 

není naše hra dohrána, 

tak znovu bděme do rána, 

ať spolu můžem svítání 

zlehounka vzíti do dlaní. 

 

Zas mocně cítím Tvoji sílu, 

ta z duše vyhání mi splín, 

uvítám Tě jak luční vílu, 

snímáš mi z hlavy závoj vin, 

který se jako kouzlem zvedá, 

z poutníka rytíř na koni, 

do sedla před něj víla sedá 

a kdopak je teď dohoní? 

 

Pohádkám, tak moudrým přeci, 

proč jen bychom se měli smát, 

když život je jak ptáček v kleci, 

volnost bychom mu měli dát. 

Ať rozletí se širým světem 

a radost s ním po nebesy 

zaletí ke všem smutným dětem, 

ať život už je neděsí. 
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Co říci závěrem? 
Nechť mluví duše básníka 
který se vyznal pérem 
a do větru raději nic neříká.... 
 

(O. Vašenda: z Epilogu cyklu Čtvero ročních období) 
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