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Editorial 
Letošní druhé číslo Katabáze dostávají čtenáři 
vlastně už jako malý vánoční dar. Obdarovat 
jsme chtěli něčím krásným a vzácným, co 
směřuje k hlubině, na samou dřeň života. 
Proto jsme zvolili téma Poezie.  
Básník či básnířka nemusí psát. Ježíš nesepsal 
žádnou básnickou sbírku, jen jednou podle 
svědectví evangelia psal prstem záhadné 
znaky do písku. Básníkem je ten, kdo tvoří. 
Slovo „poezie“ vychází z řeckého „poiesis“, 
tvorba. Básník utváří svůj život citlivostí 
a  vnímavostí, které se obracejí dovnitř do 
srdce, ale i ven do světa.  
Básnická citlivost a vnímavost se rodí z lásky 
k  tichu, v němž promlouvá srdce i svět – 
a  Bůh, jenž je nekonečnou hlubinou srdce 
i hlubinou světa. Ježíš je básníkem ticha. Jeho 

mistrovství spočívá v umění ticho vyslovit. 
Ježíšova slova neruší ticho, odkazují k němu 
a  vedou k tichému Prameni, v němž se tvoří 
nový život.  
Takovou básnickou sílu má Ježíšovo slovo. 
Nepsaná, živoucí poezie, proměňující srdce 
i  svět. Ale jen s pomocí lidí, kteří se tichu 
otevřou, aby zaslechli tajemný hlas a nechali 
se jím přetvořit. 
Pro Katabázi jsme oslovili autory a především 
autorky, jejichž texty střeží cestu do ticha, 
nechávají tu cestu otevřenou, nestavějí do ní 
řady slov jako překážky. Básnické slovo 
chápeme jako klíč k tichu. Kéž by ten klíč 
odemkl v  adventní době i naše srdce!  

za redakční radu Lukáš Bujna 

2

OBSAH
V tomto tajemném vesmíru nelze být sám Adam Borzič  3 

Poezie pro lepší lidi     Amaya Tomanová 7 

Texty na pomezí – pétit naratifs   Josef Straka  9 

O poetice       Filip Štojdl   10  

Ticho, jímž sotva setneš chvění   Klára Goldstein  11 

Tvé lásky hry mě vábí víc než víno  Lukáš Bujna  14 

Chci dlaně co sjednotí mou písčitou duši Thea Sedmidubská 18 

Co láme tě a prohledává    Marika Mariewicz 22 

Z dopisů našich čtenářů        26

Vychází čtyřikrát ročně 
Vydává Pastorační centrum Plzeňské diecéze CČSH 
ISSN 2594 7145 MK ČR 23743 
Editor: Lukáš Bujna, Korektura: Amaya Tomanová,  
Sazba: Vojtech Pekárik, Fotografie: Jan Vávra 

Adresa redakce: Táborská 243, 398 06 Mirovice katabaze@ccshplzen.cz 
4. ročník / 2022

KATABÁZE ČASOPIS PLZEŇSKÉ DIECÉZE CČSH

mailto:katabaze@ccshplzen.cz


KATABÁZE  2/2022

V tomto tajemném vesmíru nelze být sám
ADAM BORZIČ

Ptačímu pískotu se neposmívej 
Jsou balvany plné nahoty v zeleni lesa, 
omývané řekou, ostružinový cukr chvíle.  
A ještě existují vody léta, hluboké  
a čisté, ve kterých mizí náhle osamělost.  
Ptačímu pískotu se neposmívej, 
může ti vytrhnout trn z paty srdce.   
I na konci času lze projít bránou z roští  
a vstoupit na mýtinu neznámého.   
Existují obřady, vždy znovu mladé, 
jako krev jahody, jak vůně jehličí.  
Ještě lze zmizet uprostřed dne. Zmizet 
a stát se průsvitnou písní dechu.  

Stále stejně trapný Orfeus
Cévami noci putují myšlenky, 
které vysílá Orfeus na břehu zálivu 
s věncem hvězd nad hlavou, a každá svítí loďce, 
na níž život pluje ke a smrti a dál.  
Pak:  
Orfeus loupe cibuli.  
Koulí se mu slzy jako hrách.  
Vaří noční guláš. Chce pozvat zvěř.  
Květiny. Hmyz. Kameny. Lidi.  

Noční hudba
Noc hudbou omývá  
rány dne. A den mizí v temné něze.  
Venušina hodina ve Venušině dni.  
Den v Noci. Kolem kašny, 
ve stromoví veselé hlasy zní.  
Slavnost léta v pátek.  
Páteční noc je koberec.  
Koberec se vznáší černí.  
Čerň je děrovaná punčocha.  
Žluté lampy ji trhají.  
Tolik obyčejných čar.  
V dlani života. 
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Adam Borzič (*1978), básník, 
překladatel, publicista, terapeut, 
š é f r e d a k t o r l i t e r á r n í h o 
obtýdeníku Tvar. Vydal básnické 
sbírky Rozevírání (2011), Počasí 
v Evropě (2013), Orfické linie 
( 2 0 1 5 ) , Z á p a d o - výc h o d n í 
zrcadla (2018), Dějiny nitě 
(2020), Šišky za úsvitu se lstivě 
smějí (2020) a Legendy (2021). 
Zde uvedené básně jsou vybrány 
z rukopisu připravované sbírky 
s  názvem Ptačímu pískotu se 
neposmívej.
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Po hádce
Vtékám do žluti namalované severní krajiny.  
Mé sny a představy jsou plné mého východního muže. 
V okamžiku, který byl křikem z hlubiny lesa, 
znovu jsem se do něj zamiloval, znovu a posté. 
Za bílého dne se mi zdálo, že se vynořil  
z dlouhé řeky snu, jež tekla územím Nikoho,  
kde liščata a medvědi večeří měsíční zář, 
a ticho hlasitě a táhle rudým úsvitem zní.   

Otvor
Palec, nebo dub?  
Pokosená tráva voní večerním sluncem.  
Až potud vedou kroky do známé zahrady.  
Ale co se ukrývá za zdí, po níž se plazí  
růže jak horolezci v růžových kombinézách?  
Malý otvor ve zdi 
stává se velkou příležitostí spatřit divoké  
koně běžící na levém břehu rychle proudící řeky.  
Oko s nimi cválá do dálky v mlžně letním oparu.  
Ta neposednost touhy po životě Okamžiku.  
Ten okamžik, kdy se otevírá teplá krajina srdce.  
Každý, každá, každé stvoření jí projde.  
Stopy zamete vítr, ale vůně zůstává, 
vznáší se mezi stromy, klesá na kameny,  
zachytává se na prstech, které splétají prostor.  
V tomto tajemném vesmíru nelze být sám. 

Letmé setkání tváří
Z letmého setkání tváří krouživý  
keramický pohyb duše, bez archeologie.  
Pilinami vystlané bedny,  
prázdné. Visačky červenou fixou  
popsané, nesrozumitelné jak krétské  
hieroglyfy. Zbývá mandlový vítr  
prosvětlené vteřiny našeho doteku. 

Původ a smysl potlesku
Když udeří poslední buben 
a spadne první maska, 
obecenstvo potleskem  
vyhání duchy vtělené do herců, 
aby pravda byla vstřebána povětřím.  
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Orchidej na mém stole
Kdy se rozevřela? Jak to provedla?  
Seděl jsem u ní skoro celý den,  
naslouchal smíchu i bolesti,  
ale moje oči žijí v jiném časovém pásmu.  
Moc rychlý, moc netrpělivý zrak  
pro její rozkvět. Z cudného poupěte  
se proměnila v nachovou krásku.  
Teď, když ji pozoruji, přijdu  
si jako muž v baru, který se probral 
z hluboké dřímoty a s překvapením 
zjistil, že striptýz je ve finále.  
Ona ale neodchází. Vyzývavě se  
ke mně pne, nabízí se přímočaře, 
ponouká mě, abych do ní zabořil nos, 
abych velmi jemně prstem  
přejel po jejím okvětí. Snad bych  
ji i políbil, když se tak chvěje  
mezi námi vlahý červnový vzduch 
nabitý poezií, která připlula éterem 
až ze Sicílie plné koček a schodů.  

Předjaří
Myslím na tvoji milostnou bolest 
a lepí se mi na patro černá višeň. 
Zkamenět by mohlo opravdu vše.  
Ale jaro přichází dvanáct dní předem.  
Sníh se stává špinavou vodou, slunce  
zalilo park. Oslepující zlatá lázeň.   
A zlomená paže času rozkvétá, 
větev pulsuje překotným životem.  
Ani bytí, ani nebytí, jen přechod.  
Minerály a vůně, prchavá slast.  

Stromům na cestě
Sníh vám z paží 
udělal čarodějné drápy, 
potemněla vám kůže 
v kontrastu s jeho září.  
Sníh vás začaroval 
a mě spolu s vámi.  
Pokryl sám sebou 
vaše i moje rány.  
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Pro Mary odněkud
Její matka sedí  
v křesle a civí na televizi, její dcera nahoře v pokoji   
naslouchá skleněnému koncertu ptačích hlasů,  
který nahrála včera v parku.  
Mary věší prádlo na zahradě. Pak se vrátí do kuchyně 
a lstivý severní vítr ji ponoukne, aby sáhla  
na polici… Přejede po tenké vrstvě prachu,  
narazí na víko ve tvaru srdce, 
vínově červené. A… zaváhá, jestli se 
nepodívat dovnitř. 
Na vteřinu se ve tmě mysli vynoří 
zmrzlá vodní plocha, na níž zaskřípou  
čtvery brusle, houslový nádech jednoho  
bledého zimního dne.    
Ale krabici neotevře. Ten okamžik zalije  
beton, všechno se zastaví, jako když začnou  
houkat sirény. V krabici zatím divně sní své sny 
zapomenuté obaly od pralinek. 
Možná při troše dobré vůle byla by cítit  
hořká čokoláda a pomerančová kůra, 
žádná vůně ale nepřekoná tolik zábran, 
je to imigrantova cesta celnicí.  
Bůh lásky by Mary rád obdaroval.  
Ale neví, jak k ní proniknout.  
Chtěl by zašeptat u žehlení uniformy:  
Rád bych tě probudil.  
Rád bych ti pronikl pod žebro.  
Rád bych tě pohladil.  
Poslal mě básník, tenhle  
básník má totiž rád ženy po padesátce,  
s unaveným tělem a hladovým srdcem.   

Zvuk dne 
Porcelánový zvuk podzimního dne 
v matném slunci.  
Duše sálá měkké světlo  
japonského papíru.  
V povětří se zatím upokojili draci.  
Život spadaného listí  
je nadmíru živý.  
Řeka vnitřního ticha  
unáší zvuky aut a chodců,  
rudé javory se snáší na její dno  
téměř bezhlesně, ucho léčí…   
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Poezie pro lepší lidi
AMAYA TOMANOVÁ
  
Ruku na srdce – lidi, kteří čtou a milují poezii, 
lidi, kteří se v poezii vyznají a dokáží o ní 
debatovat dlouhé hodiny, často považujeme za 
vzdělané intelektuály s vytříbeným vkusem. 
Intelektuály, kteří by rozhodně v šest večer 
nezasedli s miskou polévky k populárnímu 
seriálu bez hlubší hodnoty. U milovníků 
poezie se občas vyskytuje ještě jeden jev, 
v  angličtině nazývaný „gatekeeping“. Někteří 
mají v  rámci tohoto gatekeepingu sklon si 
poez i i na zák ladě v las tn ích kr i tér i í 
přivlastňovat a zároveň rozhodovat o tom, kdo 
by jejich oblíbená díla měl číst a kdo ne. Kdo 
se k nim může vyjadřovat a kdo ne. Kdo je 
hoden. Tento přístup by se dal přirovnat 
k  situaci, kdy pamětník vidí teenagera, 

oblečeného v triku s kapelou Beatles, 
a posuzuje jeho právo na nošení tohoto trička 
na základě teenagerových znalostí o  této 
legendární kapele.  
Pravdou ale je, že nikdo z nás nemá právo 
posuzovat přístup jiných lidí k poezii. Poezii je 
lehké milovat, a zároveň je také těžké ji 
pochopit. Nikdo z nás nemá právo házet 
kamenem po těch, kteří Skácelovu Chvíli 
označují za „pěknou básničku“, a o zbytek jeho 
díla se nezajímají. Nemáme právo odsuzovat 
lidi, kterým četba syrové a „opravdové“ 
poezie, ve které se to hemží pohlavním 
orgány, vnitřnostmi a srdcervoucími 
paralelami připadá znepokojivá, a proto se jí 
vyhýbají. Nemáme právo soudit ty, které přes 
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veškerou snahu neoslovila tvroba světově 
uznávaných básníků, nebo třeba tvorba těch, 
kteří jsou momentálně „v kurzu“. 
V rámci všeobecného vzdělání je samozřejmě 
vhodné a dobré mít o poezii. její teorii, 
nejznámějších autorech a historii přehled. To, 
jak jsme k vybraným autorům přišli, jaký 
k ním máme vztah, a jaká poezie nás oslovuje, 
je ovšem naší výsostnou a niternou záležitostí, 
která je jen naše, a kterou nikdo nemá právo 
brát, překrucovat, posuzovat a předhazovat 
ostatním k posměchu.  
Proč jsem v úvodním odstavci zmínila večerní 
laciný seriál? Protože to byl právě seriál, co 
stálo na počátku mé dobrodružné a naplńující 
cesty k poezii. Jako dítě jsem poezii vnímala 
víceméně jen v kontextu básniček, které jsme 
si četli ve škole. Někdy v páté třídě, možná 
dříve, jsem jednoho dne jako vždy zasedla 
k večernímu sledování Pobřežní hlídky. Znáte 
Pobřežní hlídku? V 90. letech minulého století 
se jednalo o seriál, který nadšeně hltalo 
nejedno dítě (a nejeden rodič). Úplně vidím 
ten odpor a špatně skrývané pohrdání, které 
možná teď některými otřáslo. 
Pobřežní hlídka totiž byla laciným seriálem, 
útočícím na první signální. Moře, spoře odění 
plavčíci a plavčice, záběry na svaly i ženská 
ňadra v ostře rudých plavkách, předvídatelné, 
plytké zápletky. Dodnes mám v paměti jeden 
z  dílů tohoto seriálu, ve kterém byl hlavním 
tématem únos. Únoscem byl psychicky 
nemocný člověk, který za sebou zanechával 
vzkazy s citáty u básní. Více detailů si 
nepamatuji. Jen to, jak v jednu chvíli 
z televizní obrazovky zaznělo: 
„Je to už mnoho a mnoho let, 
co v přímořském království 
bydlela dívka, již poznali byste hned 
podle jména Annabel-Lee - 
ta žila jen jediné myšlence, 
že má mne ráda tak jako já ji.“ 

Mé desetileté já zůstalo zítra v němém úžasu. 
Edgar Allan Poe. Autor, který se ke mně dostal 
prostřednictvím jednoho dílu seriálu tak 
povrchního a plytkého, že by se některým 
udělala vyrážka jen z pouhého zaslechnutí 
jeho názvu. Od návštěvy knihovny a vyhledání 
Poeovy Bludné planety mě pak dělilo už jen 
pár dní, a můj život už nikdy nebyl stejný. 
Vstoupila do něj poezie.  
Za ty roky jsem si postupně oblíbila celou řadu 
autorů. Náklonnost k některým z nich mě 
opustila spolu s pubertou, díla jiných si 
naopak ráda čtu znovu a znovu i dnes, kdy 
mám na krku bezmála čtyři křížky. 
Poezie je krásná, hluboká, niterná věc, která 
často hraje na naše nejcitlivější struny. Možná 
i proto mají někteří z nás sklony ke 
zmíněnému gatekeepingu. Prosím, nedělejme 
to. Buďme vděčni za každého, kdo k poezii 
nějak přičichne, a nesuďme, zda k ní přičichl 
při sledování laciného seriálu nebo při 
toulkách po knihovně. Neodsuzujme lidi, kteří 
se vyhýbají syrové, provokativní poezii. Možná 
v životě dlouhodobě zažívají tak ošklivé věci, 
že chtějí při četbě básní cíleně absorbovat 
načančané, líbivé krásno. Neznamená to, že 
jsou povrchní nebo se „vyhýbají pravdě“. 
Nechávejme lidem jejich poezii, a zároveň si 
nenechme vzít tu naši. Nejsem odborníkem na 
poezii. Nejsem odborníkem na nic. Ale jedním 
jsem si téměř stoprocentně jistá – poezie 
rozhodně není na tomto světě proto, aby 
rozdělovala lidi. 
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Texty na pomezí – pétit naratifs
s úctou věnováno básníkovi Marcelu Lecomtovi 
JOSEF STRAKA
  
Texty na pomezí mne vždy nějak provokovaly. 
Tím, že se nedají zařadit ani do poezie, ano do 
prózy., ale také tím, jak každý autor tohoto 
žánru, spíše „subžánru“, si hledal svou vlastní 
cestu, formu, své uchopení. A třetím důvodem 
mé obliby těchto textů je to, že mne vždy 
přitahoval příběh, ještě více – vyprávění 
příběhu. A také jeho nedokončení, naznačení, 
fragmentárnost, useknutí. Vždy mne ty texty 
připomínaly někoho, kdo sedí v kavárně nebo 
pivnici, a slyší jen část rozhovoru, nebo si jej 
později domýšlí, a po zaplacení musí odejít, 
takže se vlastně nikdy nedozví, jak to dopadlo 
nebo skončilo. Nemůže tam přeci čekat s tím, 
že se mu dopovídá ten příběh, přeci 
poslouchat rozhovory je neslušné, ale mnohdy 
se ve veřejném prostoru neubráníte, a leckdy 
je to dobře. Stejně tak slyšíme příběhy cestou 
v tramvaji, autobusem nebo metru. Naše 
cílová zastávka přeruší tok tohoto vyprávění, 
ale to je právě co se ti líbí. Dovoluje pak si 
příběhy dovymýšlet po svém, a třeba 
i  v  několika verzích. A také nám umožní je 
kdykoliv opustit, a věnovat se třeba tichu, 
mlze, noci nebo něčemu podobnému. A ještě 
je tu jeden důvod a tím je evokace, atmosféra. 
Vyprávět příběh, nebo část rozhovoru jen do 
té míry, která podtrhuje celkovou atmosféru, 
náladu. Když čtu odstavce mého oblíbeného 
autora, bruselského chodce Marcela Lecomta, 
jako bych tu jeho noční cestu šel s ním. 
Dovoluje mi nahlédnout do jeho nitra, jeho 
myšlenek a pocitů a také míst, třeba jedné 
konkrétní ulice, jednoho stolku na popůlnoční 
křižovatce. V belgickém kontextu jsem narazil 
na termín „pétit naratifs“- malé, nedokončené, 
naznačené vyprávění, které je pak řazeno 
k narativní poezii, próze v básni, mnohem více 
než básni v próze, ale přesto a nejvíc jde o ono 
pomezí, kdy už to určitě není báseň, a stále to 
ještě není próza, ale to poezie to jednoznačně 
je. Poezie, to úžasné slovo a pojem, zde vytváří 
příslovečný most mezi žánry, sama je tím 
mostem. A pak též slovo každodenní poezie. 
Každodenní neznamená poezii všude. Jsou to 
ale texty neustálého hledání, ale také ztrácení 
se, ale pak je zde přítomný každý den, čas 

k  zahlédnutí, postřehnutí a též náhodě, zda 
cosi. Zda zrovna tím místem půjdeme, či 
zas lechneme něč í př íběh, nebo část 
rozhovoru, nebo jinak, přijdeme jindy. Tím, že 
tady „to“ někde je, je možné ono kouzelné 
t a j e m s t v í , t a j e m s t v í n e č e k a n o s t i , 
nepřipravenosti, ale zároveň naší, jakési citlivé 
předpřipravenosti na cosi, ale stejně nás to 
omráčí, zaskočí. Jsou to též texty hodně 
spojené se životem, nejdřív vlastně nevíme co 
a jak, ale později za ně ručíme, neboť se staly 
nám, jsou součástí našeho života. Jsou 
prožité, veskrze prožité a neoddiskutovatelně 
naše. Naše zkušenost. A to je taková, jakou je 
náš život. Jiří Kolář v jednom ze svých textů – 
kréd napsal na konci svých vět slovo 
NELHAT!  
Mám pocit, že je to jedno z nejdůležitějších 
slov pro poezii i pro život samotný, nelze 
oddělit. Myslím, že bychom především neměli 
lhát sami sobě, a pak hned nikomu jinému. 
Nemusíme psát naprostou pravdu, určitě 
fabulujeme, a také to tak děláme, a je to velmi 
dobře, ale neměli bychom v zásadních 
etických a morálních otázkách lhát, že je to 
jiné, než to je. A právě Jiří Kolář, Jan Hanč, 
Egon Hostovský, Edith Soedergren, Emily 
Dickinson, Robert Walser, Paul Celan, Primo 
Levi, Eugenio Montale, či právě Marcel 
Lecomte, ale mnozí a mnozí další, prostě ti, 
kteří zvýrazňovali, že autor by měl být 
předevš ím morální č lověk, tu a tam 
s nějakými poklesky, ale v zásadních otázkách 
pevný a zásadový, a takový by měl být ve 
všem, co píše a dělá. A jak jednou napsal 
publicista Eduard Svítivý o kapele The Cure, 
že jsou to lidé, kterým věříme každé jejich 
slovo. 
Marcel Lecomte jde pak nějakou, třeba 
listopadovou nocí, představuji si jej tak, a jen 
do sebe zachycuje, co vnímá, co zaslechne a co 
je v něm. Jen jde, s důrazem na to slovo „jen“, 
ale v tom slově je, i za ním, je všechno: každá 
sentence, každý prožitek je uvěřitelný 
a věříme jim i po těch skoro sto letech, co jeho 
texty byly napsány.  
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O poetice
FILIP ŠTOJDL

Poetika se dotýká slov, a my, křesťané věříme, 
že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, 
nezůstalo pouhou pěnou, a básníci si často 
myslí, že nadčlověk je jejich část a proto 
nakládají se slovem velmi obhrouble, dotýkají 
se totiž těla. Aristoteles tvrdil, že poetika je 
tvarová, hmotná a přítomná, to bohužel 
dnešní poetice chybí, neboť je volná a nemá 
ani trochu ticha, je buďto uřvaná nebo jen 
formou. Vzácností jsou Durych nebo Holan. Ti 
dovedli ve svém díle obsáhnout člověka, aniž 
by jím přestali být. Dnešnímu bardovi jde jen 
o ocenění sebe sama. Neříkám, že není 
výjimek, ale o to vzácnější tyto osobnosti jsou. 
Bouška například. Ten umí, až člověk čumí. 
Poetika musí býti tělesná a měla by člověka 
povznést nebo zbortit, pokud je jenom 
ustlaná, není. Je jen pouhou formou autorovy 
frustrace, či jakéhosi nadáni, které však nikdy 
nebylo konfrontováno se životem. Hraje si na 
oběť v sol itérním salónku, toužebně 
očekávající chválu. A to je přesně ono, co 
s tělem a slovem nemá pranic společné. Je to 
jen slovo, písmeno a ubohá frustrace. 
K poetice náleží totiž lidskost. 
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Ticho, jímž sotva setneš chvění
KLÁRA GOLDSTEIN

Příjezd do města 
D dur  
Naše lože má nohy spoutané 
jako amorejští býci –  
vyhnanci žáru a západních planin. 
Tak pevně je třeba tkvět a vrůstat 
do dřeva a kamene, 
aby záchvěv bouře, stisk větru, 
nahý oheň dosud neznámého kovu 
nerozkmital zemi jako rákos. 
Aby se netřásla hladina. 
nesvažovala se v obloucích 
tíhou zralého vína.  
Naše lože má nohy spoutané 
jako amorejští býci. 
Zatímco křídly se vzpíná nad tyrkys i šeď, 
nad břity paprsků 
a pouliční hulákání časného podzimu.  
h moll 
Říkám si, který ze čtyř větrů 
hnízdil ve tvých vlasech. 
Tak jako každého rána. 
Každé noci. 
Vanuly od moře, aby tě našly. 
Mají svá jména. 
Když táhnou v brázdách lodí, 
stvrzují smlouvu. 
A když přesycené sněhem 
slétají z hor, 
drnčí ve městě okna, 
splašená mlha na útěku sípá 
a na tvé dlani 
probouzí oheň. 
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fis moll 
Drž boky města jak večer ty moje. 
V přeťatém tichu z hrdel elektrické dráhy 
dere se povzdech hluboký a táhlý. 
Drž boky svého města bez orloje. 
V modravém přítmí, které zasténalo 
živoucím větrem, tím, co není k dosycení, 
tím, který strhává a neúprosně mění 
a pro něhož je veškerenství málo, 
veď ruku města jak večer tu moji 
po prudce dychtících a horkých reliéfech. 
Veď ruku města, ustrnout ji nenech 
na ranách, které dotek krve hojí. 
cis moll 
Jako by něco padalo. 
Cosi, co od pradávna není. 
Ticho, jímž sotva setneš chvění. 
A stesk. 
A zrcadlo. 
Budeme vždycky dlouho stát 
za zády strachu, co nás míjí 
v zběsilém sledu melodií, 
jež nelze 
nedohrát.  

Horny větru 
F dur 
Je to krajina, 
na níž dopadla 
ocelová sudba oblačných draků. 
Je to vrbový prut 
vražený s úsilím do chřtánu dveří. 
Obejít jezero 
zabere celé odpoledne. 
Celé století dorůstají vidoucí větve. 
Vzrušený šepot stromů prozrazuje, 
o čem se ani nezdá prchavosti mlh. 
Když se blížíme k jeho domu, 
zesiluje v cosi tak děsivého, 
jako je samotné probuzení 
na ostří tápající skutečnosti.  
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B dur 
Jsi starší než vzducholoď 
na pozadí černobílé nehybnosti. 
O tom jediném roce se můžeme přít 
v přítmí zájezdního hostince 
na smrkových třískách. 
Pohyby zdejšího světa  
rvou kořeny, 
strhnou lavinu kamení i úsvit. 
O tom jediném zachvění se můžeme přít, 
v té hudbě hory ponořeni. 
V ohni slévání a slétání. 
Ces dur 
Když v ruce obrátíš 
náš den 
tváří k rozednění, 
klovají opět ptáci v jeřabinách 
a jejich barvy provokují úsvit. 
A já se rozhoduji, 
zda vůbec usnout 
tak blízko vůni tvého srdce. 
Najednou všechno vyvěrá z nehybnosti, 
o níž si brousí zuby světlo.  
f moll 
V zasněženém poli loví kočka. 
Krajina v pár tazích. 
V bělobách a šedích. 
Zadrhnutá mrazem. 
Dravci na stromech u trati 
jsou nejmenší svého rodu. 
Vše je zřejmé jako stopy kořisti 
na sněžném šepsu ledna. 
Karmínová stružka stéká do podloží. 
Dosud voní hlína. 
Dravci na stromech u trati 
jsou poslední svého druhu.  

  

13



KATABÁZE  2/2022

Tvé lásky hry mě vábí víc než víno
Pohled básníka a biblisty Milana Balabána 
na sexualitu ve Starém zákoně 

LUKÁŠ BUJNA

I. Hlas tradice 
Po dlouhá staletí se tvůrci a strážci církevních 
dogmat – na katolické straně v drtivé většině 
celibátníci a na protestantské zase často 
puritáni – dívali na lidskou sexualitu 
s  podezřením a nedůvěrou jako na oblast 
temných a nezřízených žádostí, s nimiž se 
musí bojovat a odpírat jim. Snažili se odkázat 
vášně do jasně stanovených mezí, bez nichž by 
hrozil společenský rozvrat.  
Kladné ocenění sexuality – vyplývající 
z biblické zprávy o stvoření člověka jako muže 
a ženy – však v tradičním morálním učení 
křesťanských církví sotva najdeme. Zvlášť 
zjevně se odpor k sexu, přecházející 
v  posedlost – k čemuž by měl jistě co říci 
Freud – projevuje u překladatele Bible do 
latiny, radikálního askety Jeronýma: 
„Nejednou se mi zdálo, že jsem se ocitl 
uprostřed reje dívek, uvnitř kypěl žár chtíče 
a má mysl planula žádostivostí.“ Nicméně náš 
propagátor cudnosti objevil způsob, jak vyzrát 
nad vlastní obrazotvorností i tělesnými 
reakcemi: „Jakmile chtíč začne dráždit naše 
smysly a příjemný žár rozkoše nás zalije 
vlahým teplem, dejme se do křiku: Hospodin 
je při mně, co by mi mohlo udělat tělo?“ Od 
sexuální aktivity – i v rámci spořádaného 
manželství – odrazuje adeptky věčného 
panenství výčtem obtíží, jimž čelí vdané ženy 
a  matky: „Břicho naběhlé těhotenstvím, 
dětský pláč , muka žárlivosti , starost 
o  domácnost a všechny ty věci, které údajně 
dělají člověka šťastným a jež nakonec rázně 
utne smrt.“ Jeroným snad ani nevnímá, jak 
povýšeně a hloupě mluví o živobytí mnoha 
obyčejných křesťanů, kteří v každodenním 
životě řeší úplně jiné starosti, než erotické sny 
a noční poluce. 
Dopad Jeronýmových extrémních názorů se 
snažil utlumit církevní otec Augustin. Jeden 
ze svých četných spisů věnoval obhajobě 
manželství, které přináší trojí dobro – 
věrnost, nerozlučitelnost, péči o děti. O lásce 

mezi manžely (nemluvě o sexuálním či 
erotickém rozměru manželské lásky) se ale 
v Augustinově dílku O dobru manželství (De 
bono coniugali) nedočteme nic. Je příznačné, 
že když učený Afričan spřádá svou teologii 
manželství, vybírá si z dopisů apoštola Pavla 
úryvky typu: „Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, 
ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít 
v manželství, než se trápit“ (1. Korintským 7, 
9). Naopak pomíjí apoštolovu výzvu: „Muži, 
milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval 
církev a sám se za ni obětoval. A tak i každý 
z  vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako 
sebe sama a žena ať má před mužem 
úctu“ (Efezským 5, 25.33). 
Nejen mimomanželský, ale i manželský 
sexuální život považuje Augustin za hříšný 
(byť se nejedná o hřích smrtelný), pokud 
intimní styk mezi manžely není proveden 
kvůli početí dítěte. Dokonce i před stykem za 
účelem plození upřednostňuje úplnou 
sexuální abstinenci: „Manželské souložení pro 
plození potomstva v sobě totiž nemá hřích, ale 
soulož pro uspokojení žádostivosti, i když 
s  manželem, v sobě má hřích odpustitelný 
kvůli věrnosti manželského lože. A proto je 
lepší zdrženlivost od každé soulože i než 
manželský styk, který se děje kvůli plození.“ 
Augustin se domnívá, že člověk se rodí 
„z  tělesné touhy, v níž byl vyplacen příhodný 
trest za neposlušnost“ prvního lidského páru 
v Ráji. Čili největší teolog evropského Západu, 
který ovlivnil katolicismus i protestantismus 
jako nikdo jiný, považuje veškeré projevy 
erotiky (včetně manželského intimního 
života!) za následek prvotního hříchu, 
děděného od Adama a Evy a přenášeného do 
dalších generací biologicky – plozením. 
Augustinem zdůrazněné těsné sepět í 
pohlavního aktu s dědičným hříchem 
zabarvilo církevní náhled na lidskou sexualitu 
výrazně pesimisticky. Hlavně v morální 
teologii to napáchalo nedozírné škody. 
Apoštol Pavel přikázal: „Muži mají milovat své 
ženy jako své vlastní tělo“ (Efezským 5, 28). 
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Kdo z církevních moralistů se však odvážil učit 
lásce k tělu? Křesťanům všech konfesí bylo 
neustále vštěpováno, že musí bojovat proti 
tělu, světu a ďáblu (tělu na prvním místě), 
o  čemž byl přesvědčen i Jan Hus: „Tělo mé 
z  bláta jest, proto blatná, nečistá a rozkošná 
myšlení od něho mám. A ďábel nejvíce 
pomoci doufá od těla, neb tělo s ďáblem proti 
mně se spikli, protože tělo vždy se protiví 
mému duchu“ (ze spisu Dcerka). 
II. Láska a sex 
Krunýř tradiční sexuální morálky začal 
praskat ve druhé polovině 20. století. Země, 
jejichž dějiny a kultura byly zformovány 
křesťanstvím, zachvátila sexuální revoluce. 
Mladí lidé z hnutí hippies hlásali volnou lásku 
(„make love, not war“) a revoltovali proti 
konzervativním postojům svých rodičů. 
Z hlediska křesťanské etiky tzv. volná láska ale 
není opravdovou láskou, neboť odmítá plné 
odevzdání se partnerovi, jemuž se ničím 
nezavazuje, nic neslibuje (věrnost, lásku, 
zaopatření). Dochází k osudovému rozpojení 
lásky od jejích tělesných projevů: láska a sex 
jsou nyní nezávislé, od sebe oddělené 
skutečnosti.  
Je pochopitelné, že tzv. volnou lásku – 
sexuální kontakt bez hlubšího oboustranného 
vztahu a závazků vůči partnerovi – nelze 
v  církvi akceptovat (což neznamená, že její 
stoupence bude církev odsuzovat, neboť každý 
hledá svou cestu a církev nemá právo 
předepisovat ostatním, jak by měli žít!). Tím 
podstatným, co podle křesťanské víry činí 
lásku láskou, je oběť pro druhého, sebe-
darování se druhému: „V tom je láska: ne že 
my jsme si zamilovali Boha, ale že on si 
zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť 
smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh 
nás tak miloval, i my se máme navzájem 
milovat“ (1. Janův 4, 10-11). Pravá láska je 
vždy láskou obětavou, láskou sebe-darující. 
Zároveň si čím dál více křesťanů uvědomuje, 
jak laciné je kritizovat prudké sexuální 
uvolnění posledních dekád, aniž bychom si 
přiznali, že jde o vzpouru proti staletému 
potlačování sexuality strohou církevní 
morálkou od Augustina až po papeže Pavla 
VI., který se v encyklice Humanae vitae 
(1968) vyslovil proti užívání antikoncepčních 
prostředků.  

Má-li církev znovu získat hodnověrnost 
i  v  oblasti sexuální morálky, musí vysypat 
kostlivce ze skříně (vnímání erotické touhy 
jako příznaku dědičného hříchu), provést 
inventuru tradičních představ (zdal i 
odpovídají bibl ické l i teře a duchu?) 
a nabídnout alternativu k odlidšťujícímu kultu 
sexu, př iž ivovanému pornografickým 
průmyslem, jehož produkty zamořují 
internet.  
III. Biblická erotika  
jako životní moudrost 
Je pozoruhodné, že s pozitivním hodnocením 
lidské sexuality a erotiky přichází – na základě 
vědecky poučené a básnicky citlivé práce 
s  biblickými starozákonními texty – právě 
Milan Balabán (1929-2019). V deníku z 80. let 
se charakterizuje jako „puritán na penzi, 
evangelík z pietisticky orientovaných rodičů, 
který je zvyklý dusit přirozený obdiv k ženské 
kráse“. Ovšem ponor do hebrejských Písem, 
zejména do Písně písní, jej přesvědčuje, že 
„erotika přece patří k duši“. K tématům 
sexuality a erotiky se opakovaně vrací jak 
v biblických studiích, tak i v poezii, jejíž tvorbě 
se věnoval až do vysokého věku (zmiňme 
báseň Popis krásného živočicha: „tvé lůno – 
zčeřený vír stahující prudce / do artéské 
studně podsvětí“).  
Balabán bere vážně biblickou zvěst o stvoření. 
V knize Hebrejské člověkosloví uvádí, že 
člověk „existuje buď jako muž, nebo jako žena. 
V Genesis je ve zkratce uložen sexuální obrys 
lidství. Člověk je celek, společenství muže 
a  ženy“. Rozlišenost pohlaví popisuje Bible 
jako „velmi dobré“, neboť tím je nabídnut 
prostor vzájemného sdílení, směřujícího 
k  daru nového života. Nový člověk vzniká 
sexuálním spojením muže a ženy. Bůh 
intimnímu sblížení žehná („ploďte a množte 
se“). Jím se naplňuje Boží stvořitelský záměr, 
proto Balabán konstatuje: „Pohlavní styk patří 
k stvořenosti. Je to něco posvátného.“  
Na rozdíl od řecké filosofie, která staví tělo 
a  duši do příkrého kontrastu a tělesnost  
(sexualitu) považuje za nízkou a zlou, je v Bibli 
„sexuální sféra oblastí svatosti. Svaté, tedy pro 
pravdu a milosrdenství vydělené, je i pohlaví 
člověka,“ dovozuje Balabán v komentáři 
k  Písni písní. Toto je důležitý moment: 
pohlavnost náleží k samotné podstatě lidství, 
byť není atributem jedinečně lidským. Vždyť 
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t a k é z v í řa tům s l o u ž í p o h l a v n í p u d 
k rozmnožování. U člověka má však sexualita 
i  roli výsostně duchovní: umožňuje ukazovat 
partnerovi „milé srdce“ a vést ho skrze lásku 
k  poznání a přijetí pravdy – tedy k Bohu, 
první a nejvyšší Pravdě. Bible hledí na 
tělesnost jinýma očima než Augustin 
a  neupírá lásce její sexuální rozměr. Láska 
erotická nestojí v protikladu k lásce duchovní 
(agapé), neboť „i tělesná láska má rysy čistoty, 
záchranného hledání a voní budoucností,“ 
píše Balabán s neotřelou básnickou obrazností 
(tělesná láska „voní budoucností“). Smysl 
sexuality a erotiky pro Balabána „není v nich 
samých, nýbrž v tom, čemu slouží: žena, 
a  ovšem i muž, slouží svou citovostí, 
emocionalitou, milostným vzplanutím, 
projevy blízkosti s gesty mířícími ke 
sjednocování (polibky, objímání, soulož) 
k upevnění partnerovy víry.“ 
Jednotu ženy a muže vystihuje známý verš: 
„Opustí muž svého otce i matku a přilne ke své 
ženě a stanou se jedním tělem“ (Genesis 1, 
24). Muž opouští, co zná, co jej zrodilo, 
a otevírá se novému, spojuje se s neznámým. 
Každý muž je Adamem, který touží po Evě (jež 
doplní, co mu chybí nejen v rovině pohlavní 
a  erotické, ale hlavně v oblasti víry), a také 
Abrahámem, poutníkem do Zaslíbené země: 
„Žena je domov, za nímž se muž vydal. 
Nachází v ní ukotvení a vyráží spolu s ní dál.“  
Z toho vyplývá – což Balabán velice 
zdůrazňuje – nepostradatelnost ženy 
a  př i rozeně také je j í rovnoprávnost 
a  rovnocennost s mužem: „Toliko žena se 
může stát kvalitní souputnicí Adamovou. Eva 
je protějšek a zrcadlo. Není-li pro muže žena 
zrcadlem, neví, jak na tom je, jak vypadá, co 
mu schází, je nábožensky i psychologicky 
bezprizorný.“ Muž prostě ženu potřebuje jako 
pomoc přijatou od Boha, ona je mu „silou 
k životu a oporou v zápase se zlem“. 
Ideálním obrazem „ženského ženství“ je 
Balabánovi hrdinka Písně písní. Vztah Milé 
a Milého v této nejerotičtější biblické knize je 
„zahrnut úctou a láskou, mohli bychom říci 
respektem lásky“. Jak „respekt lásky“ formuje 
vztah ženy k muži? „Každá žena hodná 
biblického jména vidí svého muže jako toho, 
kdo putuje vstříc smrti a kdo právě touto 
smrtí získá život, který už nikdo a nic nemůže 
rozrušit a zničit – život věčný“ (z knihy Jímavé 

portréty biblických žen). Žena je muži 
průvodkyní na cestě ke smrti a vzkříšení, 
proto král Šalomoun radí: „Kochej se v jejím 
milování ustavičně“ (Přísloví 5, 19).  
Balabán uzavírá: „Ženina duše je ten vnitřní 
žár, který sálá do duše mužovy, ale jsou to 
i  ženiny půvaby, které mají být muži oporou. 
Žena je víno a chléb, který máme jíst a pít.“ 
Pro opravdovou křesťanskou lásku mezi ženou 
a mužem je příhodný biblický obraz hostiny 
(např. Lukáš 13, 29). Jeden druhému jsou 
bohatě prostřenou tabulí, kde tiší hlad a žízeň 
po životě: „Tvé lásky hry mě vábí víc než 
víno“ (Píseň písní 1, 2). Vzájemnou fyzickou 
blízkostí a důvěrností pečují o svou 
spiritualitu, poněvadž „mezi tělesným 
a  duchovním není zeď. Erotické vnady 
nepředstavují jiný svět než duchovní hodnoty 
jako radost a mír v srdci. Proto Milý svou 
Milou jí a pije, dokonce se z ní a s ní může 
zpít. Podobně jako mají křesťané jíst a pít 
Ježíše“ (z knihy Domov a bezdomoví a jiné 
zprávy). 
Podle Balabána je čistá erotika ve Starém 
zákoně vždy chápána jako moudrost. Aby 
erotika zůstala čistou, potřebuje spojení 
s  živou vírou. Cituje básníka a faráře Kurta 
Martiho: „Umírá-li náboženství, erotika 
vyhubne na kost, tj. na pouhý sex. Umírá-li 
erotika, náboženství vyschne v abstraktní 
metafyziku (jak tomu bylo dříve) nebo 
v suchou etiku (jak je tomu dnes).“  
Ze svých svěž í ch (pro někoho snad 
i  překvapivých či pohoršivých) postřehů 
ohledně významu sexuality a erotiky ve 
Starém zákoně neskládá Balabán žádné 
systematické učení. Zopakujme na závěr 
klíčovou tezi „puritána na penzi“, obdivujícího 
ženské půvaby! Sexus a erós mají povahu 
služebnou – podepírají partnerský vztah, 
upevňují partnery ve víře a lásce. „Milující 
člověk vyzařuje krásu a mohutnost svého 
lidského poslání. A je tu i rovina nábožensko-
duchovní: společným poutem lásky přebývá 
Bůh v člověku a člověk v Bohu“ (z knihy 
Kvete-li vinný kmen).  
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Chci dlaně co sjednotí mou písčitou duši
THEA SEDMIDUBSKÁ

psychoterapie
pravda 
je zapomenutá korespondence 
v krabici na starej papír 
. . .  
je zazděnej pláč 
ta cihla, již jsme spolkli už před mnoha lety 
pomalu roste v žaludeční vředy 
chci ji vypotit 
stát se vyschlou schránkou mlže 
pro božský úmysly 
otevírám zápisník napříč věky 
sedím u stolu 
hledám odpovědi  
možná tu nejsou 
ale zůstaly impulsy 
jediný responze na otázku štěstí 
nechci bejt schizofrenní cynik 
obtěžkán povinnostmi 
časem ztratíš povědomí o tom 
jestli zachraňuješ svět nebo si lžeš 
do kapsy 
funkční životy jsou spředeny fikcí 
občas vidím v lidech tyhle smyšlený kostry  
chci dlaně co sjednotí mou písčitou duši 
chci dva dubový 
opěrný body 
chci se postavit otravě čelem 
anebo zmrazit všechny řvoucí skutečnosti 
a hlavu nechat dýchat 
ve lži  
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femme fatale
netoužím po pravdě 
nikdy jsem netoužila po pravdě 
vždycky jsem chtěla mít koule ji vidět 
a nikdy je neměla 
nikdy jsem nechtěla  
vidět celý nahý tělo 
zkažený maso 
šlachovitou krásu 
neosobní kostru 
vždycky jsem chtěla ženu 
před kterou se rozhoří postel 
když sundá 
jedinou ponožku  

abstinenti  
posledním slovem se řítím k bodu nula 
k bodu počátku 
ke vzniku růžovejch obrazců v dalekohledu 
je dobrý jim nevěřit 
jen stát s otevřenou náručí a nechat se opíjet 
nechat padat kapky 
můžeš znát vlastnosti deště a nebát se smrtelnosti  
beztak skončíš na kolenou 
tak jako vždycky 
sedím v půlkruhu 
ochutnávám patos 
po malejch doušcích 
aby se celej vstřebal a konečníkem utek ven 
polykat plameny je nezbytné a 
polykat minulost ještě nezbytnější  
byla to vteřinová krása 
cigárko a hrnek kávy 
na zkroucený ramena padaj kapky 
dešťový vody 
okno je jediná vzpomínka 
virtuální realita promítaná za ním 
tvý prsty v mých ústech 
tvý oči na mý aortě 
a v ruce prach a tisíce špinavých oken  
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chci být beat
nice! 
chci tančit na vodě jako Ježíš 
s rukama nahoře 
chci žít, ty vole,  
nespoutaně 
neslušně! 
ale kromě nestálýho moře 
potřebuju taky postel 
sex 
a kartáček na zuby 
furt na stejným místě 
žít v neustálým nalomení  
modlíc se k obrazu Beat generation 
je neskutečná blbost 
potřebuju místo 
kam se vracet 
sedmnáct let je čistý 
nehybridní klišé 
každá potřeba a touha 
jako výdech 
historie  
nejsem génius 
ačkoli mám potřebu bejt vidět 
nejsem hipík 
nemyslím si 
že je možný rušit válku 
nevázaným sexem 
jsem ta 
co pozoruje sousedy 
když navrhujou design svý nový kuchyně 
je až příliš lidský 
sápat se po nirváně  
rozumný náboženství spočívá  
v nahotě  
je třeba vynést koš a zamést kuchyň 
je třeba zabít touhu po genialitě 
je třeba být výstřední a přesto v normě 
je třeba se bouřit proti Číně i Americe 
je třeba se nepřiblížit obrazu svému 
je třeba být duchovní a 
finančně zajištěn 
nejsem a nebudu svobodnej člověk  
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když není co dodat
někdy okna do zeleně zůstávají stažená 
okoukané obrazy skutečnosti 
nelze vyplnit kouřem 
klid koketuje s touhou 
se už nikdy nenadechnout 
dny ztrácí na obrysech důležitosti 
a směšná je i poslední víra 
ve spasitelský dotyk 
je nesnesitelné a lehké 
vědět že tlačítka jsou vymačkaná  
a bestie mozku stále drží spoušť 
je nesnesitelné a lehké 
když není co dodat  

malé kroky k nihilismu  
příliš často se zakoukám do zrcadla 
(člověk pak utratí děsný částky za pleťový krémy) 
nanesu aktivní uhlí 
proti černým tečkám 
a sloupnu ho s vrstvou duševní špíny 
každou chvíli ze mě bude 
Raskolnikov 
musím si sejít z očí 
sejít z mysli 
veškerá velikost je lež 
a pravda předpovídá zločin  
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Co láme tě a prohledává
MARIKA MARIEWICZ
 

Maria
Poslední slova byla o ženě… 
za nahotou tak tichou, kde lze svléci snad už jen 
přítomnost  
Někde v ní, hluboko pod dědictvím těla  
k nyní zde. K možnému  
Však zdáni se, nesmíme; sny rozkvétají v délce noci, 
té lednové, mezi jemnými jedy 
pod kořeny zvuku, kde tělo je otázkou i odpovědí 
sesycháním mrazu 
v němž slévání vína a pomalost chutí jeví se víc než podstatná 
Nádech – čím jsi? 
Výdech – kde jsi? 
El. píši velké el.... Eli 
jak se klene v kudy; drásání slunce za úsvitu 
Zhasni jej! 
Ne, nezhasínej.... /lze nalámat tmu k svatému přijímání? 
Jen v ústech tříbí se hořkost…/ 
Žilka naběhlého vosku 
v kameni, v ženě, v posledních slovech o schylování se k srdci 
vdechy a výdechy 
těla, oltáře, jeho zaťatého sklonu  
Tušené propadává mezi žebry  
kostelní klenby; leden, únor… snůška naježených hřbetů 
jejich drsných osin  
Po čtvrté: kudy? 
V tenkém zachvění vzduchu, když jsme si vysloveni  
Vhoď tam hřeben, učeš Jí vlasy, zapni zlatou sponu 
vytřiď hvězdnaté polopravdy 
dojdi mne 
dozamykej mi dveře na rtech /ne-li na rtech, pak na čem? 
Na hrudi opilých imámů?/ 
V kameni. V ženě 
pro ten most, pro tu podobnost, co zurčí 
jak trny vypnutých šablon z křídového papíru 
Obkresli tvar Jejích ňader, když psáni ve svých jménech 
smíme i vidět, co v sedmém pádu zní nám víc, než 
nemožné 
/23.2.2017;  pro F./ 
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Pokání
/Miluji a netuším, nepotřebuji vědět, co je to  
raduji se s tebou a s Ním a nepotřebuji vědět proč/ 
Smát se jak zaříkávání čehosi utkvělého pod patou 
čehosi, co lze, bože, lze… 
a snad ono „lze“ je doříct, co není představitelné 
myslitelné, čeho tíž než tíž a lehce pak 
co dlaň v útlé rýze svého spočinutí 
navždy, na věčnost či v dočasí odnikud nikam, vždy ti zde 
zde ti, za únavu, za hrob, za ražení stracholomu 
dovlíct les ke kořeni stromu 
zadýchat hlínu tím jediným slovem 
„miluji…“ 
A nedýchnout jej v tebe by bylo příkoří na Něm 
doškrtnutí vody, jež teče 
postavit hráz, zadusit se, být odsouzen k slepotě 
mdlých potních kaluží 
/ráno v Mirovicích 2018; pro F./ 

Dušičky; jiné o jiném
Je noc a tikot hodin odráží se 
v tikotu jiném, zapomenutém, tam kdesi „pod“ 
pod zvrhnutýma rukama, kamenem či zplundrovanou loukou 
z níž trčí zahnědlé ohryzky řebříčku 
/Podzime, kdybys byl jednou a poprvé,  
ne víc než z doslechu, ne víc než z padnutí 
v mysli a citu ti nestačím…/ 
Nechápu, proč píšu o louce a seschlé trávě 
doutnám myšinou, prolezlá studem 
trapností a tápáním v prostoru očí 
najednou tak živých… ano život, ta svrchovaná 
a přeci tak syrová prozódie vlastního těla i těla tvého 
/vyplakej studni, plyšového medvěda, prosím vyplakej 
světlo, výdech záře Jejích paží... Oble nás krouží 
nahé nebe, tvaruje v živý oltář, samo k sobě se 
v nás sklekává/ 
Život; nádechy, výdechy… ještě hlouběji, tam, kde jsi přítomný 
odkud mne něžně zabíjíš, osvobozuješ od sebe samé 
tam, kde jsem si trapná a jak říkám plná studu 
co chceš slyšet víc? 
A co je vlastně komu po mých citech, syrové ústřici 
zabalené do kapesníku? 
Člověk zazáří v Jeho světle, až když 
sundá vlastní svatozář, až když z ubohosti polkne 
otvírák na konzervy, mýdlem z glycerínu bude hrozit na hradbách 
odstrojí se ze svátečních pohledů zírajících do přeplněných popelníků 
a pak mimoděk, jako ty tenkrát o Vánocích 
vykrojí z doutnajícího popela jediného jsoucího anděla 
Co na tom, že je z vosku… 
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Bílá sobota
Tenkrát sněžilo do kostela. Hořící paškál, jinak nic 
a otevřely láhev vína zástupy mrtvých hodovnic 
Srkaly kouř skrze rety do dubna pevně zaťaté  
smály se tak do půl věty v to ticho bíle zaváté 
Ale tam za zdí kdosi žije. Pláče, kleje, vzpomíná 
jak Ježíše s tváří sobě vlastní vláčel na smrt. A objímá 
ten kousek žvance k přijímání, co byl mu dán a nepřijal 
skrz ledovou krustu svému stínu v tom kostele se zpovídal 
Zástupy z hrobů náhle vstaly, prosily o pláč směnou 
za svůj smích. Ježíše omyly jablečnou šťávou a na kříž 
pověsily sníh. Přibily jej svými těly, do dřeva vmáčkly ruce svý 
odešly bosky, nahý, němý a poklekly v blátě na polích 

Svítání; čeho zde?
Co láme tě a prohledává 
hřímá ticho pochybnostmi 
do rtů třísky, dlaní hřeby 
cyankáli mezi chleby 
v kámen pohne a v kámen staniž 
za dnešní den, za noc aniž 
bys vztáh’ ruku, mohl křičet 
pohnout se výš, níž než lze si 
Čeho zde je? Běs a běsy… 
Ne. Jen útlá břízka v dálce 
zprohýbaná větrem, dechem 
tam kde obzor z dětských dlaní 
těch tvých… 
Čeho? Čeho zde je? Hlasů ptáků  
za svítání – 

Svítání; bez masky
Jiný hlas 
tam kde Ester pláče, kam se chodí 
zaříkávat koně 
a chuť sesychá v jabloních 
život se rve o vzkříšení 
k poddajnosti 
Nyní vidím onu cestu Slunce 
vidím ji 
pod klesajícíma rukama 
a je to jako ucítit pod botou 
hlemýždí ulitu 
to tenké zapraskání vzduchu 
složeného do zjihlého, vlhkého 
rána 
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Třetí srdce
tělo a tělo 
duše a duše 
tělo a duše 
vdechuji tě, vydechuji 
nadechuješ mne, vykřikuješ mě 
dýcháni jsme Bohem v horečkách 
až k nevinnosti zpoza úsměvu 
jenž smí, poprvé 
modlitbou tvého vzníceného těla 
až ke mně, hluboko dole, pod vším co ještě zbývá 
ke sténání růží v bezedné 
Ginnungagap 
/13.10. 2020; Milovanému/ 

Bez názvu
Chce se mi plakat, Pane,  
hluboce a strmě, k nesnesení těžce, tak jak kéž by 
vždyť vydávit je totéž, co sladká nároží z přehnutého  
větru trhaného kabátem z tvrdé, olysalé plsti 
Pane, raduji se, 
ale nedej mi prosím propadnout mezi hrubými síty jednoznačnosti 
vždyť říci strom, ale být i krajinou 
je objetí, v němž paže stávají holým a nicotným 
neúprosně svrchovaným „ano“ 
Chce se mi plakat, Pane 
tiše a beze vzlyku, který by dal vyřknout 
počátek či konec 
neboť všechno počítá se z pod nynějšího zření 
slepého věhlasna zvoucího k ukamenování světlem 
hrnoucí se z pod pat výšek víc 
než světelných 
I tmou lze pohnout. Za úsvitu. Neboť tím si zde jsme 
V řídkých prasklinách mlhy 
nacházím vyslovení z prolhaného námi světa 
nacházím jemné, zcela jemné poodhrnutí, snad jen zákmit příchodu 
po lemech bílých závěsů v kuchyni, kde otazníky podobají se výšivce 
dekóru na naše nikdy a nikdo 
Zrcadla. Vy hnětete čas, zjídáte, co zbylo z nesečteného či 
z tvrdého podtržení jasna, zrcadla přímočařejší skutečnosti 
k vám, k vám chci lnout 
smilnit se svýma očima… 
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Z dopisů našich čtenářů
  
Cesta za přátelstvím, která by se také dala 
nazvat Poutí, není jednoduchá. Tedy alespoň 
ne ta, o níž bych se ráda v následujících 
řádcích zmínila a poté svým několikaletým 
přátelským vztahem s Filipem, člověkem víry 
a křesťanství, čtenáři přiblížila. Takové 
přátelství nezačíná v jedné jediné chvíli ani 
tady a ani teď. Nezačíná u první sklenky vína, 
kterou spolu se svým protějškem vypijeme. 
Nezačíná sliby o tom, jak jedině my dva se 
spolu budeme mít skvěle, jak naše přátelství 
nic jiného nemůže překonat. Ne vždy 
přátelství začíná s očima rozzářenýma štěstím, 
myslí ojíněnou po dobrém víně, či spolu 
prožitém prvním večeru. 
Cesta za přátelstvím, přátelstvím s velkým „P“, 
se před námi většinou otevírá nenápadně, 
nečekaně, aniž bychom o ni prosili, či ji sami 
hledali. Vždyť pro své starosti, bolesti, deprese 
či snad dokonce pocity beznaděje, kterými 
jsou naše duše, naše nitra zasažena, kolikrát 
ani sami nemáme o přátelství zájem. Naopak, 
mnohdy jsme raději sami se sebou schováni 
někde v ústraní, ve své vlastní temnotě. 
Nehledáme, a přece jsme nalézáni. 
Je to Bůh sám, který za těmi, kteří se ocitli na 
pokraji svých sil, ve zdánlivě bezvýchodné 
nebo jen těžko řešitelné životní situaci, 
přichází. 
Píše se rok 2015, velikonoční týden, kdy 
vyhořel kostel Církve československé husitské 
v jihočeských Mirovicích. Tehdy po požáru 
tam toho nezbylo mnoho. Snad jen ohořelé 
trámy a očouzené zdivo, prach a popel, otvory 
ve zdech, ve kterých donedávna byla zasazena 
okna či dveře. A uprostřed této spouště 
vnitřně osamělý, v beznaději, v depresi, 
v  temnotě černější nade všechny temnoty, 
s placatkou rumu v ruce, snad aby alespoň na 
chvilku zapomněl, Filip, farář mirovický, 
biskup plzeňský. 
To, co se v Mirovicích děje, mě nenechává 
v klidu. Hlavou mi běží smutný scénář, před 
sebou mám fotografie, dokumenty, ze kterých 
je mi smutno. V duchu si kladu otázky, které 
v  těchto chvílích zůstávají bez odpovědí. Jak 
mohu pomoci? Čím mohu sestry a bratry, 
kteří tam dosud měli svůj duchovní domov, 

potěšit? Snad „slovem povzbuzení“? Napíši 
tedy pár řádků, emailem odesílám a čekám. 
Tomu, že mi někdo odpoví, v té chvíli moc 
nevěřím. O to větším překvapením pro mne je, 
když se odpovědi obratem dočkám. Nestačí mi 
však. Můj zájem vidět vše na vlastní oči je 
stále větší a větší. Volám na pod čarou 
nenápadně uvedené telefonní číslo. Navazuji 
kontakt s Filipem a pak už se jen těším na 
naše setkání. 
O pár měsíců později, v jednom z posledních 
srpnových dní, v nedělním odpoledni, 
vystupuji na malém mirovickém nádražíčku 
z vlaku. Vydávám se vzrostlou stromovou alejí 
skrz na skrz městečkem k cíli své pouti. Filip 
mi vychází vstříc, podáváme si ruce a poté 
spolu míříme mezi ovečky. Mezi ovečky, za 
kterými přicházím, na které se těším a se 
kterými chci v jednom stádu žít a Kristově 
lásce sloužit. Přijímám místo u jejich stolu. 
Stačí mi jen několik málo okamžiků na to, 
abych si uvědomila, že stopy duchovní pýchy, 
které s sebou vláčím někde v hloubi duše, už 
nechci znát. „Odhazuji“ je tedy na dno 
batůžku pod židli, na které sedím. Všechno ze 
mne padá. O několik dní později se smím 
vracet domů s vědomím, že i tady jsem doma. 
Jsem člověk, toužící po uzdravení. Jsem však 
zároveň poutník, který dosud nenašel své 
místo v tomto světě. Jsem člověk, který 
navzdory všem překážkám a úskalím, která 
mu kříží cestu, do této chvíle nic nevzdal a ani 
vzdát nechce. Ví totiž, že má naději. Jde za 
cílem, o kterém ví, že někde v skrytu existuje. 
Jde za Boží láskou, jde za přátelstvím. Za 
přátelstvím, které se nezačíná s lahví vína, 
rozzářenýma očima a namlouváním si té 
nejkrásnější budoucnosti. 
Jdu za přátelstvím, rodícím se v temnotách, ve 
slabostech, ve zdánlivé beznaději, v čase 
depresí a smutku. Nalézám Filipa. Pravda, 
nejprve bylo třeba dát všemu čas a trpělivost. 
Více už ale tehdy nebylo třeba na dveře tlouci. 
Dveře přátelství mezi mnou a Filipem byly 
otevřeny. V kterém okamžiku se tak stalo, to 
nepovažuje ani jeden z nás dvou za důležité. 
Jedno však víme jistě. Jadérko, které bylo 
v  temnotách nejprve skryto pod zemí, smělo 
vzklíčit. Vyrostl strom a poté jablíčko. 
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Jablíčko, kterému musí sadaři, tedy já a Filip, 
věnovat svou péči tak, aby v posledku bylo 
plodem chutným, radostným, nám i Bohu 
milým. 
Vzájemná trpělivost, pochopení, vzájemné 
učení se, sdílení a souznění v dobrém i zlém…. 

Láska kříže Kristova vprostřed nás a mezi 
námi je pečetí pro naše přátelství. Pro 
přátelství, které zde na zemi se počíná 
a v Bohu své naplnění má. 
Říjen 2022, věnováno Filipovi. 
JANA VALENTOVÁ
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