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Věnováno všem motýlům, housenkám a kuklám...

„Ha, Herben, ten škrabák, co může vědět o životě..?
já sem byl sedm let na vojně..!“
/pradědeček František z Brumovic/
Nebyli jsme ve válce
Nosíme ji v sobě.
Nevíme Nic
Víme Jedno.
Prosvítá svítání.
Nebe nad ránem.
Prosvícení odleskem noci.
Nachový ruměnec spánku.

Otvírající nový den

Teď
Nechat sám sebe sobě zemřít
a
vidět Tvýma očima
slyšet Tvýma ušima
cítit Tvýma rukama
chodit Tvýma nohama

Stvoř mi srdce
Stvoř mi srdce, srdce čisté,
ať mé kroky JSOU zas jisté,
ať mé nitro Tebe zná víc,
ať má slova NEJSOU na nic.
A ducha přímého můj Pane
obnov znovu ať zas vstane.
Ať smím chválit
Tebe vzývat
Vítr slyšet
Začít zpívat
Dej ať nesu svoje břímě,
jak na křídlech holubích.
Ať mé oči hledí přímě,
já mlčím k Tobě blíž!

Slovo
Tvé Slovo je tak živé,
proč mu nasazujeme
svěrací kazajku?
Bílé zdi ještě hltají tupé světlo pouliční lampy
a Tys mě sekl svým Slovem a přivinul mě k sobě blíž.

Nádoba
Nikdy nebudu
úplně připravena.
Vždy mě znovu zaskočí
Tvůj pohled
a Tvá otázka.
Budu moci někdy říct
Tady
Jsem…?
Proměňuješ
mě
pro mě
měň
pro sebe
Rozbít nádobu
rozlít olej
a vůní tou naplnit
Být

Kamenná zídka
Jsou ať JSOU
Slova i myšlenky beze stínů.
Večer vychází jako rozsévač
a řehtá se kůň.
Přede mnou střepiny leží,
co jsi mi před chvílí
z krku a ze srdce vytáhl.
Sněží!
Tiše vidím škvírou…
Proč se tak bojím-e vírou
Jít…?

Růžový piják
Jak růžový piják pije svět
hořký drink slámkou
Tys vypil jej na ex v jedinou chvíli
za toho pijáka
s láskou.
Kdo chce může spatřit jeho dno,
Kdo chce může s Tebou zařvat:
Dokonáno!

Rozfoukaný oheň
Tam někde hořel oheň,
který jsi zapálil světlem pravdy.
Ne sám, byli jsme čtyři,
mrazivý vítr zvedající oblaka sněhu,
závěje, že ses propadal až po kolena,
vojáci, co kráčí za sebou husím pochodem.
Děsivá krása noci.
Jen tak se zastavit, vybočit z cesty.
Můžeš, máš chuť bojovat.
Všude i v ledu může hořet oheň.
Plameny pravdy, síly, lásky a krásy
pod bdělým dohledem Oka.
Máme odvahu znovu se vrátit na Cestu?
Znovu rozfoukat ten oheň?
Udusil jej sněhový vír nebo proudy deště?

Léto milosti
Léto milosti
začíná tam,
kde kříž krutosti nebe protíná
SÁM
na Golgotu s vírou jít,
lebku spasení v pokání vydobýt...
Propusťte vězně, je léto milosti,
odhoďte pouta smrti
do věčnosti.
Hospodine,
spravedlivý,
svatý, milostivý,
soudce spalující,
věčný, obživující.
Teď může kdokoli z nás,
v Kristu Otcem Tě zvát,
poznávat Tvoji tvář,
cítit tvou lásky zář.
Věřit a moci žít,
běžet a začít být
TEĎ...

Návrat Naděje
Zvedáš hlavu a znovu tě dostala Naděje.
Znáš pramen a jediná odpověď jsi Ty.
Byla to jejich hra, jejich boj, byl jsi tu
a stal se jejich součástí.
Bylo to tak vždy.
Jen jsi to
nevěděl.

Poselství
Střepina tabulek z hlíny,
povalený džbán,
pramen živé vody,
strom ve skalní průrvě,
krev na zdi domu,
stín v hoře písku.
Rozbité tabulky slov
a starý džbán.
Kód počátku a znamení konce.
Hra Světla a Stínů v dunách písku.
Strom, co byl suchý,
nepadl a důstojně
umíral vestoje...
...se zelená listím.
Raší nové výhonky a jeho kořeny
proudí voda života.
Slyšíš?
Jitřní světlo
Zaplavuje pokoj
poselstvím
Stromu, že znovu vyraší.
Džbánu, že bude naplněn.
Domům, že z nich bude smyta krev.
Poušti, že se zazelená.
Vyprahlým korytům, že jimi povalí živá voda.
Tabulkám, že bude pochopeno jejich poselství.

Poušť
Tys je Pane vedl pouští,
aby se naučili spoléhat na Tebe,
aby ucítili vítr svobody,
aby poznali rozdíl mezi spalujícím dnem
a mrazivou nocí.
Vyvedls je z tučnosti Egypta.
Chléb a hry
pro otroky!
Nemuseli volat,
ale volali!
Pro jejich naléhavé volání,
pro jejich křik,
pro křik jejich dětí
k Tobě Pane nebe i země.
Tys poslal vysvobození.
Vysvobození, které vede drsnou pouští,
která roztaví, která přetaví,
kde zůstanou ležet mrtvá těla,
kde pronikne Tvé Slovo do srdce jako meč.

Co dělat…
Porazit zdi
Udělat první Krok
Uskutečnit nemožné
Negovat NIC
Vnímáme to, co je podstatné?
Být...
průhledně v Tobě
celí a úplní
naplněni světlem a láskou...
O čem je nutné a potřebné
mluvit a mlčet spolu?

Ránem
Tobě zpívám Pane ránem.
K Tobě volám Pane amen.
K Tobě mlčím Pane svítá.
Světlo dne teď Pane vítám.
Naplň naše skutky láskou,
ovlaž deštěm stezku prašnou.
Proměň naše srdce kamenná,
ať z nás proudí voda pramenná.
Chceme žít tvým Slovem každý čas,
dýchat tvým dechem, probuď nás.
Otevři naše oči zavřené,
chcem vidět stezky Tebou zjevené.
Ať nás tvůj tichý déšť skrápí,
Ucpává ústa smrti drápy.
S Tebou chcem jít cestou blátivou,
vyhlásit volnost vězňům jatých temnotou.
Jsme spoutaní černou páskou,
strhej ta pouta svoji láskou.
Tobě zpívám Pane ránem,
K Tobě volám Pane amen,
K Tobě mlčím Pane svítá,
Světlo dne teď Pane vítám.
K Tobě volám Pane, slyš můj hlas!
K Tobě volám Pane, přijď k nám zas!

Hradby
Přicházíš k hradbám.
Dvanáct bran.
Kdo může projít?
Kdo nespatří ty brány zazděné?
Kde je tvůj poklad?
Kde je tvá víra, kde je tvá jistota, kde je tvá naděje?

Něco po páté
Ranní chlad proniká pod kůži.
Tvé Slovo hřeje
víc než deka a rum
nepopsatelně.
Bdělost bez vypálených očí.
Dáváš mi Slovo
pro něž se k Tobě obracím,
po němž volám
a vidím, že je
pravé
obveseluje zkřehlé srdce.
Divím se, že jsem.
Divím se Tvé lásce.
Naplnils pohár
a přetéká přes okraj
běžného mluvení.
Cestou slov
na místo beze slov,
namísto mluvení
úplné souznění...
Jsou v Tobě a Ty v nich.
Jsou pohárem vína
jsou smrtící meč
jsou kamenem úrazu
jsou živoucí řeč.

Stačilo
Na nekonečno věků.
Už Nikdy.
Jedinečná
Dokonalost
kde každé slovo
musí zmlknout
Ticho zavřít ústa
Mlčení naslouchat.
Kde slovo láska je jen pouhým
odleskem a rozprostírá se
kdesi za hranicí slov.
Místo, kde vše nabývá nových
barev a odstíny neznají stín.
Jeden paprsek souhry
Všeho v Jednom
a Jedno ve Všem
a Jedno v Jednom.
Jest
Uprostřed pokoje
uprostřed zbořených zdí
je začátek cesty
a konec mrazivých dní.

Ještě
Co můžeš dát
co můžeš říct
Jak dlouhos žil
tak málo chvil
a tolik dlouhých čtvrt vteřin,
kolikráts cestu opustil,
je někdo kdo ti odpustil,
když kohout oznámil
svítání?
Přes to všechno
co nedělám a nejsem
Ještě
Svítá

Matyáš
Voní tabákovej kouř,
bafá fajka švestková,
slyšíš lehký krok,
vidíš v očích smích.
Matyáš se blíží noční tmou.
Na horu on kráčí za milou.
Nenech vyhasnou oheň,
ať dým stoupá k nebi výš!
Nestav lampu pod korbel,
ať svou cestu neztratíš!
Matyáš zabloudil noční tmou
Už dál nekráčí za milou.
Nechal vyhasnout oheň,
slova dýmu utichnout.
Už nevypráví příběh,
necítí vůni kouře plout.
Nenech vyhasnou oheň,
ať dým stoupá k nebi výš.
Nestav lampu pod korbel,
ať svou cestu neztratíš!

Pod víčky
Září
jasný kotouč,
odraz světla,
úlomek dne v temné noci.
Zůstává pod víčky,
jak hořící žhavý plamen,
jak Tvé Slovo, co nejde vyslovit a hoří,
vysloví-li se, je pouhým odleskem.

Ve stínu
Umyl jsi jim nohy
a cítili hrubé plátno
a sílu doteku
a vody.
Pouze v pokoře je možné přistoupit ke všem.
Ke komukoliv
Svobodně
S klidem
Přímě
Jak lehké je přinášet stín?
Jak těžké je ten stín přijmout?

Tahy navíc
Údolím smrti jdem.
Tahy nevratné.
Tahy do nenávratna.
Tahy nezvratné.
Tahy do nepodvratna.
A keře, co tarasí cestu,
se objeví znovu,
mineš-li je obloukem.
A narostou jim ostré trny,
sekneš-li do nich mačetou.
A otráví tě, poliješ-li je jedem.
Musí se rozhořet,
chceš-li dál.
Až zjeví ti své jméno,
a v pozdrav odpoví tvé.
Pak dešťový oblak
a ohnivý sloup
Tě provede.

Paměť je perleťový knoflík
vybělený.
Hned zrána na košili
z modrého plátna
jich pár zapni.
Na rukávech –
se znakem kříže a dlaně.
Ať ruce pamatují
na hrubý kříž,
ať nezapomenou
na něhu pohlazení.
Na bedrech –
se znakem lilie.
Ať bedra nezapomenou
opásat se na cestu.
Na břichu –
s nápisem Slovo a řád.
Ať břicho pamatuje,
že nejen chlebem
živ je člověk.
Na srdci –
se znakem lampy.
Ať srdce pamatuje
na jas a prostotu.
A u krku –
nechej pár nezapnutých,
se znakem řeky a ryby.
Ať nezapomeneš
na volné nadechnutí.
Ať nezapomeneš
na život slov.
Hlavu –
pak s očekáváním
pozvedni vstříc,
vždyť jdeš po úzké stezce.

Lesní potok
V proudu lesního potoka,
ve vlnění vodních řas.
Nabírám do džberu
temně zelenou
klidnou radost.
V tom plynutí
kmitají ručičky
vodních pavouků.
Staví domky
ze vzdušných bublin.

Společná řeč?
Motýl – housenka – a kukla
se sešli,
aby našli
společnou řeč…
Motýl: „Oiiiooiiioiiokřřřkflyyy!!!“
Housenka: „Eiieiieiieiissschruuu…“
Kukla: „Aiiiaiaaiiichrrr???“
Kdo rozhodne,
která je ta pravá?
Až na spodní straně
salátu,
si zahradník přečet ‘
ve shluku průsvitných obálek
zašifrovanou zprávu –
závěr konference.

Skalní roklinou
stezkou, co vymlela bystřina,
se v mlze brodím.
Na pozdrav havranu,
zakrákneš v odpověď.
A trojnožky stop
zas ukážou směr.
Světlo nepohasíná,
když oleje v lampě je dost.
Tou stezkou
a horským průsmykem
jsi přece prošel
přede mnou.
A bokem Ti taky projelo kopí.

Na hlavu postavené
Sůl co nesolí,
stěrače co nestírají,
cedník co necedí
a losy co nic nevyhrají.
Studna vyschla a popraskaně zní.
Rozkvétá kamenná strž,
déšť má příchuť Tvých slz.
Jako sůl na kusu sýra,
rozplývá se všechna síla.
Tak udiveně povytáhlé obočí?
Na bubínek z mravenčího vejce můžeš hrát.
Kůži hada na hlavu smíš si dát.
A v ranním úsvitu se vše otočí.

Kulatý míč
Zatoulal se ke mně
kulatý míč.
Kruhová pravda
Dokonalá Nula
Ve vší plnosti a prázdnotě.
Přihopsal si trnitou cestou
a zastavil u mých nohou.
Někdo si pro něj přiběhl
a bez mrknutí oka
si ho odnes
pryč.

Ozvěna hladu
Hladové duše bloudící ulicí
Hladové duše nikdy nespící
Hladové duše jež neznají svůj hlad
Hladové duše slyšící ozvěnu
Ozvěnu svého hladu
Jak rozléhá se
V chladu
Hojnost není dost
V kruhu
honíš ohlodanou kost.

Před pikolou
za pikolou…
nesmí nikdo stát!
Koho míjíš?
Koho zabíjíš?
Koho neznáš?
Koho znáš?
Koho vedeš?
Koho podvedeš?
Kde jsem Teď
Tam jsem TEĎ
Škatule, škatule…
Rozhejbejte To!

Dům
dům volby,
dům svobody,
dům beze strachu,
dům znějícího smíchu,
dům stojící na pevné skále.
Je můj
Je tvůj
Dům
Dům
Chrámem
Chrámem
Dům chrámem modlitby?
Ťuk! Ťuk!
Kdo tam přebývá?
Je někdo doma???

Střepiny
Kde najít odpočinutí?
Jak dojít odpuštění?
Jak nalézt klid?
Jak zbudovat pevnost?
Proč se ptáš?
Proč je tak lehké odpovědět.
Proč je to zrcadlo roztříštěné na tisíc kousků.
Je to tak.
Tak to je.
Ve střepinách se zrcadlí zlomky
Kruhu.

DeBoRa
Bzukot včel
nabourává
Svou Písní
víří kolem stromů.
Však DeBoRa je včela.
a DeBoRa je vířením.
Není lev jako Lev.
Není včela jako Včela.
Není bůh jako Bůh.
Není slovo jako Slovo.
Kdo se v tom má vyznat?

Oříšky z popelu
Jen přijít
s tichou důvěrou.
Tolik věcí jsi pro nás připravil
A zatím
Jízda vyjetou kolejí v nacpaném autobusu.
Míjení se.
Míjíme stromy obsypané oříšky.
A kdyby nám náhodou cvrnkly o nos,
Ještě si odplivnem: „Ksakru, co mi to zas padá na hlavu!“
Jen jít po stezce s tichou důvěrou.
Vše je nachystané
Pro tvůj pohled, pro tvůj úsměv,
pro tvé slovo, pro tvé objetí.
Zaplacená zpáteční letenka.
A kdyby ti dnes o nos cvrnkly oříšky,
Příjmi je jako dárek nenadálý.

Ztratila jsem botu
Uvízla v hlubokém
bahně
Kalné řeky
když přecházeli jsme
na druhý břeh

Stvořeni pro zahradu
Bloudíme.
Stvořeni pro zahradu
Jsouce.
Chtěli víc.
rychle hned teď
Lest
Nerozpoznání poznání
Lež
JAKO bohové vyšli
Kůži za kůži
Krev za krev
Na poušti bezelstné najdeš.
Najdeš cestu?
Zpět?

Pouze když jsme
bez
lesklého neoprénu
bez dvaceti tisíc klonů
bez střepin v očích
bez špuntů v uších
bez pout strachu
pouze tehdy
pouze když jsme
bez
duté formy zlozvyků
bez mysli lidských otroků
bez závor a bez prověrek
bez nálepek bez škatulek
bez pavučin bez trámů
pouze tehdy
pouze když jsme
bez
prázdného mluvení
bez lhostejného civění
bez vražedných zbraní
bez křivého lhaní
bez špinavého praní
bez zášti a nenávisti
pouze když
a jenom tehdy
můžem a jsme
v odpuštění
propuštěni.
Pouze když a jenom tehdy,
můžem přijmout, můžem dát.
Pouze když a jenom tehdy,
můžem cítit -mám tě rád-

V kraji šedých stínů
zní ozvěnou slova
-AHÓÓÓJJJ- -BUĎ ZDRÁV- - zzz – drrr – aaa – vvv –
-P-Á-N - S – T-E-B-O-UN–O–W
KNOW-HOW
h–o–w–g–h
Rozhoupané ruce stromů
šustí papírky od bonbónů
a v korunách
blikají světlušky baterkama.

Podívej!
Kapka rosy na listu,…
jak tíhne k zemi.
Však…
ne a ne spadnout.
Až polední slunce
ji smíří s nebem.
Slyšíš?
Líhnutí ptáčete,…
co proklovává se skořápkou.
Však…
ne a ne...
Přestalo klovat a naslouchá.
To duní údery srdce
do hřmění jarní bouřky.

Papírový drak
se v koruně stromu
do mraků směje.
Ve větru třepotají lístky.
Kolem žebříku
z barevných pavučin
s modlitbou stoupáš
jak dým.

Kde je ta brána,
ta otevřená?
Zlatá brána otevřená,
brána krví potřísněná.
To je ta brána,
Ta Beránkova.
Ta je nyní otevřena.
Ta je klíčem odemčena.
Tou zabloudilí vcházejí,
tou spravedliví jsou.
Tou úzkou stezkou kráčejí,
tím Jeho dětmi zvou.

Kraj dvojí oblohy
prosekl sluneční paprsek.
Od Polední země
do Půlnoční
zamířil posel,
co dobrou zprávu nes‘.
Za sebou devatero hor
a devatero řek.
Pádí dál duhovou bránou,
kde blyští se
záseky dvousečného meče.

Ostrá spravedlnost
A v tom je to ostří
Být
odsouzen
k-e
S v O B o d Ě.

Chronologie a místa vzniku
Rozfoukaný oheň – březen 2000 Vsetínsko
Léto milosti – leden 2001 Brno
Poselství – duben 2001 Brno
Teď – červen 2001 Svařenov
Něco po páté – červen 2001 Svařenov
Návrat Naděje – červen 2001 Svařenov
Ještě – červen 2001 Svařenov
Dům – červenec 2001 Brno
Pod víčky – srpen 2001 Košumberk
Hradby – srpen 2001 Košumberk
Ostrá spravedlnost – prosinec 2001 Brno
Stačilo – prosinec 2001 Brno
Co dělat – červenec 2002 Brno
Stvořeni pro zahradu – srpen 2002 Košumberk
Poušť – srpen 2002 Košumberk
Ozvěna hladu – leden 2003 Brno
Pouze když jsme – leden 2003 Brno
Ránem - leden 2003 Brno
Kamenná zídka – březen 2003 Svařenov
Nádoba – květen 2003 Brno
Slovo – květen 2003 Brno
Stvoř mi srdce – červen 2003 Brno
Matyáš – srpen 2003 Lomná-Brno
Růžový piják – srpen 2003 Lomná-Brno
Na hlavu postavené – srpen 2003 Brno
Ztratila jsem botu – říjen 2003 Tasov-Brno
Kulatý míč – červenec 2005 ostrov Vir
Ve stínu – červenec 2005 ostrov Vir
Tahy navíc – srpen 2005 Litoměřice-Brno
Střepiny – únor 2006 Brno-Lesná
Před pikolou – únor 2006 Brno-Lesná
DeBoRa – únor 2006 Brno-Lesná
Otvírající nový den – duben 2006 Brno-Lesná
V kraji šedých stínů – listopad 2006 Brno-Lesná
Skalní roklinou – listopad 2006 Brno-Lesná
Papírový drak – listopad 2006 Brno-Lesná
V proudu lesního potoka – prosinec 2006 Brno-Lesná
Podívej! - prosinec 2006 Brno-Lesná
Kde je ta brána – leden 2007 Brno-Lesná
Společná řeč? - leden 2007 Brno-Lesná
Kraj dvojí oblohy – leden 2007 Brno-Lesná
Oříšky z popelu – únor 2007 Brno-Lesná
Paměť je vybělený knoflík – únor 2007 Brno-Lesná

Doslov: Dia-log-ismy
Tento výbor je výběrem ze sedmi „dlouhých“ let. Všechny texty
jsou odrazem konkrétních situací, které jsou přetransformované
do slov a díky nimž se situace stává uchopitelnou –
pochopitelnou a smysluplnou.
Jako kódy, úlomky nebo střepy tvoří dohromady s kresbami,
pestrou mozaiku. Kresby mají původ nezávislý na textu,
přesto ho mají ilustrovat a umocňovat.
Je tu zachyceno jakési 'bezčasí', které se neváže na běžný
čas.
Záměrem je vést k porozumění a ke Slovu jako Logu,
které formuje a tvoří nové počátky.
dp

OSobě z rychlíku
Někdy někde v jednom rychlíku na sever:
Cestující Shal: „ÁÁÁ, dobrý večer, skoro jsem si Vás nevšimla. Je tady trochu tma.“
Pasažer Om: „To je dobře. Já se tady tak trochu ukrývám.“
Cestující Shal: „Černej pasažer?“
Pasažer Om: „Tak nějak.“
Cestující Shal: „Těší mě, já su z Brna.“
„Nebudu rušit, jen si sednu, budu číst, čmárat a dejchat.“
Pasažer Om: „Dobrý, já si povídám rád, ale budu tu jen chvíli.“
„Co tu máte na čtení?“
Cestující Shal: „Na čtení? No, celou knihovnu - kralický překlad Bible - je se mnou na cestě už víc než
patnáct let, a pak nějakou japonskou poezii.“
Pasažer Om: „No jo, nastane čas, kdy je třeba nechat za sebou tisíc knih, zůstat u jedné nebo dvou a číst
v sobě.“
Cestující Shal: „Čemu věří černej pasažer?“
Pasažer Om: „Cestě, že vede odněkud někam a černýmu tunelu.“
Cestující Shal: „Že se tam ztratí ve tmě?“
Pasažer Om: „Ne, že v té tmě rozezná světlo od bludnejch lampiček.“
Cestující Shal: „Já v té tmě vidím otázky, propast a pak naději, že mířím k tomu pravýmu východu.“
Pasažer Om: „Je fajn, že na té cestě potkáte spoustu lidí, se kterejma můžete porovnat mapu.“
Cestující Shal: „Má stezka je na mapě tak trochu neviditelná, má vstup uprostřed jedné hlavní dálnice E55,
vede přes bránu Ucho jehly, pak zákruta Vnitřního ucha, přes náměstí Bubínek, ulici Kovadlinku a tunelem
Na kolenou ke křižovatce Rovné Váhy, přes brod Příliv k mostu Odliv, potom nádraží Podané ruky a od
Hranic na horu Prázdného dechu.“
Pasažer Om: „No, to si pište, že tam otázky ustanou, rozplynou se jako se stín rozplyne v proudu světla.“
Cestující Shal: „Vypadá to, že jde průvodčí.“
Ťuk, Ťuk!
Průvodčí: „Dobrý večer, jízdenky prosím. Hm, jedete až na Hranice, to máte ještě celou noc před sebou.
Díky a dobrou noc.“
Cestující Shal: „Odešel, jak to, že si Vás nevšiml?“
Pasažer Om: „No, černí pasažeři jsou ve tmě neviditelní. To je taková malá výhoda.“
Cestující Shal: „Na Hranice máme ještě dost času, tak budem chvíli dejchat a mlčet, ne?“
Pasažer Om: „Souhlasím, ale nebude to jen tak, mlčet se musí umět a dejchat taky.“
--------……..,,,,,,,,..--------……..,,,,,,,,..---------……..,,,,,,,,..---------……..,,,,,,,,..---------

„Vystupovat Hranice – konečná stanice!!!“
Pasažer Om: „Tak nashle, já tu ještě chvíli posedím.“
Cestující Shal: „Nashle, můžete mi kdyžtak napsat na darg@email.cz“
Pasažer Om: „Možná, a co znamená to darg?“
Cestující Shal: „To je přece grad - hrad.“
Cestující Shal: „Pane průvodčí, nechte ty dveře ještě otevřené, ještě třeba někdo vystoupí…“
Průvodčí: „ Já už prošel celý vagón, nikdo tam není, jen odrazy v oknech.“
shal-om

