většinaplodťrna zemi
pŤivráceni tváŤemi
milenci v mechu leží
slunce se sune nahoru
odsunenrlŽnouzávoru?
- stěží

VArN TERAKoToWcH
srŘrpŮ
Vladimk Krivánek

opodál plane mlad! oŤech
v krásn;ich a plnlch dnech
nahoŤeněkdo mralqy oŤe
nríjípoledne

Z hlínyvypáleni.
ohněm ornyti.
Láskouontámeni.
Snlrtízabiti.

pod sluncenr_ chvíli - satanov m
kdosi se p;ichou dme
nepĚijdena svět s ničímnovym
míjípole dne

(záií2000)

I
Jarojak otevienárána
krvácído květri.
Sakuracelá obsypána
polibky svitu.

II
lásek zbyly mramory.
Z anticl<ych
Bělavékostidějin.
blti plní.
Toužíme
A dokonalí.
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III
Tesknota skrytá v očíchtrn.,Ích
je lstivou toulroukostí.
V životechnašichsmrtelnlch
jsme hosty.

IV
Vykvete ruŽejak vášnivy plamen
a doťykatse bude dušetvé,
tŤebaže
uvízljsi v zimostrázech.
A plamenje jen obrys popele.

VIII
Zas b|oudíš
myty' Hroznyzrají.
RévolykeŤtě objímá.
A st..iská
se ti po šalmaji.
PŤátelé
sedíu piva.

x
V odlescíchslunce stopeno
chvěje se víno v číších.
Pijeme barvy podzimu
a jsme tiší.

X
Podpíránvínemjsijak duha,
která se ďítí z klenby nebe
a roztŤíští
se v kapky rosy
na stéblechtrav. A v smrti zebe.

VI
Pod svať m Janem Ěekaplyne.
I našeláskyjsou dnesjiné.
Bolesti, vášně,h.ťíchy,
slova
ztišeně,němě nese voda.

VII
Cit vyšumí.Myšlenka tichem pleskne
jak ryba za letníhošera.
Do chvěníchvílemámivé
se věčnostuzavŤela.
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V p jčenlch slovechŽijeme.
Vlastními sny se pŤikr;iváme.
Jakási pŤísnásouměrnost
nánr ridy |áme.

XI
V m|čení
rosteš.VÝmluvnÝ!
Vše kolenr tebe navŽdy svádí
do nebe nebo do pekla.
Marnost tě má! Pročslovy mámit?

XII
Taková piísnostpod oblohou,
aŽ zachvÍváse listí strom .
V zkosti tichne šepottrávy,
když B h se vrací.Pustinami.
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III
Tesknota skrytá v očíchtrn./ch
je lstivou touhoukosti.
V životechnašichsmrteln1ich
jsme hosty.

IV
Vykvete ružejak vášnir".íplamen
a dorykatse bude dušetvé,
tŤebaŽe
uvízljsi v zimostrázech.
A plamenje jen obrys popele.

V
Podpíránvínemjsi jak duha,
která se ďítí z klenby nebe
a roaríštíse v kapky rosy
na stéblechtrav. A v smrti zebe.

VI
Pod svatym Janem Ťekaplyne.
I našeláskyjsou dnesjiné.
Bolesti, vášně,hŤíchy,slova
ztišeně,němě nesevoda.

VII
Cit vyšumí.Myšlenka tichem pleskne
jak ryba za letníhošera.
Do chvěníchvílemámivé
se věčnostuzavŤela.

208

VIII
Zas bloudíšm1ity.Hrozny zrají.
Révov'.ikeĚtě objímá.
A s|/ská se ti po šalmaji.
PŤátelé
sedíu piva.

IX
V odlescíchslunce stopeno
chvějese vínov číších.
Pijeme barvy podzimu
ajsnre tiší,

X
V pťrjčenyclr
s|ovech Žijeme.
Vlastními sny se piikryváme.
Jakási piísná souměrnost
nám dy láme.

XI
V m|čenírosteš.V)imluvn]i!
Vše ko|enrtebe navŽdy svádí
do nebenebo do pekla.
Marnost tě má! Pročslovy mámit?

XII
Taková piísnostpod oblohou,
aŽ zac|lvívá se listí stromú.
V tizkosti tichne šepottrávy,
kdyŽ B h se vrací.Pustinami.
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XIII
ostŤicíprobodanáhlína
tě pŤijmekamenitoustrání
a bude tvoje hĚíchysnímat.
Milostip|ná v chudémkraji.

BtguocRAFIE
VĚDEcrÝcl PRACí
Jnnosnw J,.{NAČrovÉ
t qsz-2OOO
Věra Vladyková

1952
obecné zásady. - Literární čtení.In: Golubkov Vasilij Vasiljevič: Metodika
vyučováníliteratuí.e.Z ruštiny pŤeloŽil kolektiv pŤi KatedŤe českéhojaryka
a literaťuryPedagogickéfakulty Univerzity Karloly. Pralra, Státnípedagogické
nakladatelství
|952,(DědictvíKomenského,sv.494.
MetodicképŤíručky,
sv. 3.)
s. 5_76. Vyšlo pod jménem Jaroslava Musilová. [PŤekladI. kapitoly obecné
zásady a částiII. kapitoly Literárníčtení.]
I

1953
Julius Fučíka českájazyková ku|tura.Našežeč36, |953, č. 9l|0, prosinec,
s.257-262.IStudie.]
2

r954
jazyka
CesképohádlE. ISpolu s kolektivem členúkatedry českélro
[UspoŤádala.]
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