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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 

Ročník XXVIII, 2019, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 259) z 27. 9. 2019. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 10/2019 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

*************************************************************************** 

 

MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, 

tím déle pěkné a jasné dny potrvají.“ 
 

(lidová pranostika) 

 

 
* 

BYLO NEBYLO 

 
… Někteří občas koukají na drát, snad aby viděli vlaštovky prodlévat. Ovšem my víme, 

že vlaštovka může být zpěvný pták z čeledi vlaštovkovití, ale i dětská papírová hračka, televizní 

pořad pro mládež nebo soutěžní třída ve sportovním jachtingu. Že sousloví první vlaštovka 

obvykle označuje nějakou událost nebo děj, které věští přicházející změnu. A že vedle vlaštovky, 

která jaro nedělá, jsou i vlaštovky podzimní, které dělají novou literární sezónu. Aktuální výskyt 

tohoto ptactva v Plzni ukazuje na pěkné a jasné dny… 

 

     Jitka Prokšová a Ivo Fencl vystoupili v sice pražském, ale Slovenském domě. Došlo na to 

27. srpna v Soukenické ulici pod taktovkou Zorky Šimůnkové. Dalšími literáty na jevišti se stali 

Markéta Plešková a Peter Belanský. Jak Jitka, tak Ivo četli prózy. Ivo si úvodem rýpl: „Budu číst 

z aktuálního čísla časopisu Plž, založeného kdysi na popud Vladimíra Novotného, a ještě předtím 

upozorním, že je v sále přítomen vynikající básník, ale obávaný kritik Milan Šedivý.“ Když pak 

(příliš přímočarý) Fencl zvedl oči z poslední řádky své povídky a mrkl s určitou nadějí k Šedivému, 

sklaplo mu. Netaktně „odhalený“ hodnotitel večera byl v čudu. O hudební doprovod celé akce se 

skrze vlastní skladby staral student ČVUT a „krotitel“ klasické kytary Filip Randák, který je 

i navzdory drnkavě znějícímu příjmení Fenclovým synem. (od Iva Fencla, Starý Plzenec, 4. 9. 2019) 

 
- I. F. (*1964) píše básně, prózu i publicistiku, žije ve Starém Plzenci. 



 2 

 

     V sobotu 31. srpna na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zazněla ukázka z prózy spisovatele 

a pedagoga Jana Sojky Učitel je ve třídě sám.  

  

     V úterý 3. září proběhla další pravidelná schůze Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, 

na které byly osobně představeny nové členky – Tereza Čermáková a Milena Hasalová (v rámci 

Cen Plže obě už držitelky Ceny Ason-klubu). Schváleno bylo i přijetí nového romanopisce – 

Milana Hlouška z Kraslic. 

 

     V příloze kulturně společenského časopisu na internetu Dobrá adresa 7-9/2019 Ivo Fencl 

na dvaceti šesti stranách uveřejnil svůj raný nedokončený komiks O Jožovi z Marsu a krásné 

Zuzaně (http://www.dobraadresa.cz/2019/DA04-06_19.pdf).  

 

     V pátek 13. září byla v sále TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda slavnostně prezentována výpravná 

publikace kolektivu autorů Historie a současnost městské části Plzeň – Nová Hospoda (Starý most, 

2019). Kromě faktů, událostí a osudů jsou v ní prý vůbec poprvé zveřejněny některé vzácné 

fotografie, dokumenty či smlouvy.  

 

     V úterý 17. září byla ve Studijní a vědecké knihovně PK uvedena nová kniha Ladislava 

Silovského Slavné plzeňské firmy a podnikatelé, která přibližuje osudy úspěšných plzeňských 

podnikatelů od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Některé zdejší společnosti údajně měly 

až evropský přesah. (Ó kéž by měly takový přesah i zdejší knihy!) 

 

     Ve dnech 20. – 21. září 2019 vyrazily knihy plzeňských autorů do světa. Tedy jen do Světa 

knihy Plzeň, který se už podruhé konal v areálu DEPO2015. Na tomto mezinárodním knižním 

veletrhu se v pátek na terase představilo Středisko západočeských spisovatelů 

v devadesátiminutovém pořadu Slasti a strasti českých spisovatelů. A s ironií sobě vlastní hledalo 

odpovědi na otázky, jak se píše kniha, jak se tvoří příběh a bojuje s postavami, jak knihu vydat 

a dostat ke čtenáři, co je nejlehčí a co nejsložitější, co pomáhá a škodí… Snad na to čtyři vybraní 

delegáti odpověděli správně… Ve veletržní hale měla své stánky také plzeňská nakladatelství 

Starý most, NAVA, Paměť národa Plzeň, Grafia, Západočeská galerie v Plzni, Západočeská 

Univerzita v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni. Středisko západočeských spisovatelů mělo svůj 

prodejní stůl č. 24 v prostoru tzv. Tržnice a ve službě se u něj autoři vystřídali. Na nádvoří 

podobně jako vloni byl pro zájemce otevřen též bibliobus Knihovny města Plzně.  

 

     V sobotu 21. září v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově ulici proběhl plzeňský křest 

a čtení ze dvou knih brněnského nakladatelství  Weles. Jan Sojka návštěvníkům představil už 

čtvrtou sbírku básní Sesuv noci, Tomáš T. Kůs už pátou sbírku Mělké jámy.  

 

     Ve čtvrtek 26. září pak ve foyer Velkého divadla DJKT proběhl křest knihy Mojmíra 

Weimanna Plzeň a divadlo (NAVA, 2019).      

             

     A došlo také na poezii! V rubrice Lidových novin Česká báseň byl ve středu 25. září 2019 

na straně 20 představen plzeňský básník Jan Sojka. Vedle fotografie s medailonkem byly otištěny 

jeho básně Prst na spoušti a Zkoušku z naléhavého mlčení…  

 

     V poslední zářijový den ve Studijní a vědecké knihovně stihl představit svou novou knihu veršů 

Zimní slunovrat také plzeňský muzejník Václav Engler.         

 
 

http://www.dobraadresa.cz/2019/DA04-06_19.pdf
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* 

OZNÁMENÍ 

 
* Od MARKA VELEBNÉHO:  

 

     Můj dobrý přítel Jirka Ulrich, který mne před lety přivedl k divadlu, se poslední roky již spíše 

baví psaním knih. Divadlo již pověsil ze zdravotních důvodů na hřebík. Před nedávnem na seznamu 

jím napsaných knih přibyla další. Tentokrát se obešla bez mých fotografií. Zájemci mohou knihu 

získat přímo u Jirky Ulricha na kontaktu torben@seznam.cz nebo ji mohu případně pro zájemce 

obstarat a předat. (Plzeň, 10. 8. 2019) 

 

* Od LUCIE KOUTNÉ:  

 

     Jedna z věrných členek Ason-klubu, Lucie Koutná, nám s radostí oznámila, že 14. září 2019 

v 11:00 hodin bude oddána s Radkem Novákem v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze 2. Jelikož 

Lucie pracuje v muzeu, vůbec nás místo svatby nepřekvapilo. Pana ženicha neznáme. Oběma 

samozřejmě přejeme také s upřímnou radostí do společného života všechno nejlepší!  

(Praha, 16. 8. 2019) 

* Od MILANA ŠEDIVÉHO:  

 

     Oznamuji, že jsem vydal knihu ověnčenou anglickou cenou Costa za poezii a zároveň titulem 

Kniha roku. Christopher Reid: Rozptylování. Zde je k dispozici anotace. 

https://milan-sedivy.webnode.cz/news/christopher-reid-rozptylovani/. Ochutnávku z básní si můžete 

přečíst zde: https://milan-sedivy.webnode.cz/products/predklad-christopher-reid-rozptylovani-

vybrane-basne/. Knihu obdržíte po závazné objednávce a po převedení 170,- Kč (to je včetně 

poštovného) na můj účet, který vám po objednávce sdělím. V e-shopu Kosmasu a v distribuční síti 

pořídíte dráž. Prosím objednávejte pomocí tlačítka odpovědět, nikoliv odpovědět všem. Děkuji 

za objednávky. S pozdravem Milan Šedivý, https://milan-sedivy.webnode.cz/.   (Praha, 19. 9. 2019) 

 

 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve dnech 30. září – 4. října 2019 v rámci otevírací doby Vás Knihovna města Plzně zve 

do Obvodní knihovny Bory (Klatovská 109) na výměnný bazar knih pro děti a o výchově.   

 

* VELKÝ KNIŽNÍ BAZAR „ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM“. Ve dnech 1. – 31. října 2019 

Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na XV. ročník 

populární akce Čtenáři čtenářům. Je Vám líto vyhodit knihy, které už nepotřebujete a nechcete? 

Můžete je zanechat ve vstupní hale skvrňanské knihovny a zadarmo si z nabídky odnést, co se vám 

bude líbit. Knižní bazar bude otevřen do konce října, každý pracovní den kromě pátku od 9 do 18 

hodin, v pátek od 9 do 13 hodin a vždy během trvání akcí v M-klubu. Více informací na 

https://okskvrnany.webnode.cz/products/knizni-bazar-ctenari-ctenarum-1-10-31-10-2019/.  

 

* Až do 31. října 2019 Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně (B. Smetany 13) 

na malou výstavu Divadlo „z ochoty“. Fotografie a dokumenty (převážně ze soukromých archivů) 

z historie plzeňských ochotnických divadel, souborů a skupin v letech 1968-1989.  

 

https://milan-sedivy.webnode.cz/news/christopher-reid-rozptylovani/
https://milan-sedivy.webnode.cz/products/predklad-christopher-reid-rozptylovani-vybrane-basne/
https://milan-sedivy.webnode.cz/products/predklad-christopher-reid-rozptylovani-vybrane-basne/
https://okskvrnany.webnode.cz/products/knizni-bazar-ctenari-ctenarum-1-10-31-10-2019/
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* Až do 27. října 2019 Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve do prvního patra 

své hlavní budovy (Plzeň, Smetanovy sady 2) na výstavu Samizdat, exil a cenzura. Z produkce 

samizdatových a exilových publikací.  

 

* Ve dnech 2. – 31. října 2019 Vás Knihovna města Plzně zve do Hudební a internetové knihovny 

(Táborská 22) na výměnný bazar CD, DVD, LP a knih Hudbu a filmy všem.  

 

* Až do 31. října 2019 Vás Knihovna města Plzně zve do prostor Ústřední knihovny pro dospělé 

(B. Smetany 13) na malou výstavu Lokomotivy z plzeňské Škodovky.  

 

* V úterý 1. října 2019 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (nám. Republiky 12) na program Čteme dětem v cizích jazycích.    

 

* V úterý 1. října 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Záhady a záhadologové (20), tentokrát Tajemství regionální 

historie s Otomarem Dvořákem. Vstup volný.   

 

* Ve středu 2. října 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Ústřední knihovny 

pro děti a mládež (B. Smetany 13) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* Ve středu 2. října 2019 v 18:00 hodin jste zváni do Loosova interiéru – bytu Krausových 

(Plzeň, Bendova 10) na pořad Jan Hanč a Franz Kafka. Redaktoři Revolver Revue představí 

ukázky z díla Franze Kafky v málo známých překladech plzeňského rodáka, básníka Jana Hanče. 

Vstupné 80,- Kč. (V rámci Plzeňského literárního festivalu 2019.) 

 

* Ve čtvrtek 3. října 2019 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na přednášku konstruktéra a vývojáře Františka Palíka Lokomotivy z plzeňské 

Škodovky. Vstup volný.  

 

* Ve čtvrtek 3. října 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Copa čtete, Plzeňácí? Povídání nejen o knížkách. 

Vstup volný.  

 

* V pátek 4. října 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Bory (Klatovská 109) na další Čtení pro nejmenší. Vstup volný. 

 

* V pondělí 7. října 2019 v 17:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

(Plzeň, Kaznějovská 51) na setkání se členy Střediska západočeských spisovatelů v pořadu 

O literatuře zvesela i vážně. (V rámci Plzeňského literárního festivalu 2019.) 

 

* V pondělí 7. října 2019 v 19:00 hodin jste zváni do Vinyl Clubu - Art cafe  (Plzeň, nám. Míru – 

Klatovská třída 138) na už 9. kulturní podvečer. Tentokrát vystoupí Jakub Zindulka z Divadla 

Dialog a David Brabec (člen souboru Antidivadlo). Hudbou doprovází Plzeňské bluesové trio Jana 

Máchy. (Tyto literární, poetické, výtvarné a bluesové večery „Plzeňské kavárny“ jsou v podstatě 

pokračováním někdejších akcí v Jabloni a konají se každé první pondělí v měsíci! Hosty již byli 

někteří členové Ason-klubu.)  

 

* V úterý 8. října 2018 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl cyklu Publicisté.cs - Aktuálně (58), tentokrát s Vadimem Petrovem. 

Vstup volný.  
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* V úterý 8. října 2019 v 17:00 hodin zve Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Plzeň, 

Kaznějovská 51) do Čtenářského klubu. Rezervace míst nutná. 

 

* Ve čtvrtek 10. října 2019 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na pořad Byli mezi námi. Vzpomínkový večer na členy 

Střediska západočeských spisovatelů. Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* V úterý 15. října 2019 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (nám. Republiky 12) na program Čteme dětem v cizích jazycích.    

 

* V úterý 15. října 2019 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát MARiAN BAND. Vstupné 80,- Kč. 

 

* V úterý 15. října 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, Zahradní 173) 

na Slam poetry.   

 

* LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ. Ve dnech 17. – 21. října 2019 Vás Alena Vávrová 

zve na program 22. ročníku česko-německého festivalu Literární Františkovy Lázně, který probíhá 

pod záštitou českého PEN klubu Praha. Motto festivalu: „Svobodná literatura“. Mediální tváří 

letošního ročníku je Michal Viewegh. Do programu jsou zapojeni i Plzeňáci, např. Vladimír Babnič, 

Josef Kejha, Jiří Hlobil či Václav Gruber. Podrobněji na www.literarnifrantiskovylazne.cz.   

 

* Ve čtvrtek 17. října 2019 v 16:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do čítárny Ústřední 

knihovny pro dospělé (B. Smetany 13) na program Copa čtete, Plzeňácí? Povídání nejen o knížkách. 

Vstup volný.  

 

* Ve čtvrtek 17. října 2019 v 18:00 hodin jste zváni do prostor Alliance française (Plzeň, nám. 

Republiky 12) na křest knihy Zbyňka Kašpara Cesta do hlubin Italovy duše (a žaludku).  

 

* Ve čtvrtek 17. října 2019 v 18:15 hodin jste zváni do Městské knihovny v Chebu (Obrněné 

brigády 615/1) na křest nové, už 15. knihy básnířky Aleny Vávrové Tři čtvrtě na smrt, věnované 

městu Františkovy Lázně, J. W. Goethovi (ke 270. výročí narození), Komorní hůrce a věčné touze. 

Hostem Delicie Nerková a další.     

 

* V pátek 18. října 2019 v 18:00 hodin jste zváni do prostor Měšťanské besedy (Plzeň, Kopeckého 

sady 13) na program Dnes čtu já: David Jan Žák. Autorské čtení z knihy Návrat krále Šumavy 

a projekce.  

 

* V pondělí 21. října 2019 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 

knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na Kniháček: Klub pro rodiče s malými dětmi. Pohádky pro 

nejmenší, vyprávění a hry v knihovně, hravé čtení s využitím loutkového divadla Marionetino.  

 

* V pondělí 21. října 2019 v 19:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 

Skvrňany (Macháčkova 28) na Koncert mezi knihami. Tentokrát Petr Rímský & Misitu. Vstupné 

80,- Kč. 

 

* Ve středu 23. října 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na další díl nového cyklu Náš Herriot aneb Nepsané příběhy jednoho plzeňského 

veterináře (3). Jiří Ládr a jeho hosté tentokrát na téma skautingu. Vstup volný. 

 

http://www.literarnifrantiskovylazne.cz/
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* V úterý 29. října 2019 v 15:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Románské knihovny (nám. Republiky 12) na program Čteme dětem v cizích jazycích.    

 

* V úterý 29. října 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad s názvem S maskou nakřivo aneb …a takhle jsme tu žili (5) – Hudba. Pátý 

díl debatního retro cyklu o životě a působení v uměleckých oblastech v letech 1968-1989, tentokrát 

např. o hudebním životě v Plzni aj. Účinkují: Radek Diestler, Jaroslav Samson Lenk a Zdeněk Raboch. 

Uvádí Markéta Čekanová. Vstup volný. 

 

* Ve středu 30. října 2019 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na křest publikace Kalendář plzeňský 2020 – Zpoždění slunečního vlaku. Dvanáct 

textů s trampskou tematikou a jejich autory uvádějí Jan Frána a Petr Náhlík.  

 

* Ve středu 30. října 2019 v 17:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového 

sálu Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na křest básnické sbírky Vlasty Špinkové Osamělé doupě. 

Uvádí Jiří Hlobil. 

 

* Ve středu 30. října 2019 ve 20:00 hodin jste zváni do kulturního centra Papírna (Plzeň, Zahradní 173) 

na Slam poetry.   

 

* Ve středu 30. října 2019 v 17:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do Galerie Evropského domu (nám Republiky 12) na PokroČilý zlatý věk. Autorské čtení poezie 

Lindy Hajžmanové.  

 

 

* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  
Vstup na vlastní nebezpečí! 

 
Z nové pozie… 

 

     Plzeňská básnířka Jarmila Flaková (*1985) nám po čase nabídla své nejnovější verše z cyklu 

Jak voní máma.  

     Jarmila působí jako literární redaktorka, dokumentaristka Paměti národa, kromě poezie a prózy 

se věnuje i psaní článků a knižních recenzí a zajímá se také o arabskou a židovskou literaturu. 

Publikovala už v brněnském měsíčníku Host a na řadě portálů (např. Festival spisovatelů Praha, 

Opus arabicum, Czechlit, iLiteratura, Vaseliteratura, E-kultura či StudentPoint). Je prý velkou 

obdivovatelkou Franze Kafky, k jejím oblíbeným autorům dále patří zejména Umberto Eco, Beat 

generation a snad všichni klasičtí básníci. Kromě literatury miluje zahradu, není proto divu, že píše 

převážně vázaným veršem romantickou poezii o přírodě a o lásce, případně také poezii s tematikou 

Blízkého východu… (viz https://zaspis.webnode.cz/clenove-strediska/flakova-jarmila/). 

 

 

 LÁSKA Z PAPÍRU 
 

Za okny mírně poprchává 

otáčím v knize tentýž list 

na stolku jemně voní káva 

nauč mě ve své duši číst 

 
 

 

 

Slova se pletou a bouře sílí 

veď moji ruku, tak uč mě číst 

už jenom vteřinu, jen pouhou chvíli 

a zůstane ze mě bílý list 
 

https://zaspis.webnode.cz/clenove-strediska/flakova-jarmila/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fzaspis.webnode.cz%2Fclenove-strediska%2Fflakova-jarmila%2F
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SLOVA 

 

Když slunce svítí, máš vlasy stříbrné 

tehdy tě čítávám, čítávám pohledem 

káva ti na stolku pomalu vychládá 

řekni mi, dědečku, jakýs byl zamlada 

 

I stará lípa k tobě se uklání 

poledne na vršku v kostele vyzvání 

a venku u branky štěká už třetí pes 

řekni mi, dědečku, kdepak jsi právě dnes 

 

Když vůně domova vznáší se nad krajem 

duši mám z olova, dál tebe neznaje 

loudám se cestičkou, cestičkou paměti 

a stále nemám nejmenší ponětí 

 

Proč touha poznání mrtvá je u dětí 

proč stačí úsměvy a silná objetí 

káva mi na stolku pomalu vychládá 

a sám teď vzpomínám, kým jsem byl zamlada 

 

 

 

 

RUDÉ MÁKY 

 
Tam kde hořel rudý háj 

a tam kde šuměl les 

já sedával jsem tiše sám 

s pohledem do nebes 

 

A ptáci pěli o mé duši 

a máky plály ve větru 

ti nebyli k mé duši hluší 

když blýskala se ve světlu 

 

A obnažen víc nežli lidmi 

já miloval jsem země hlas 

jež dokázala víc než vlídní 

probudit ty máky v nás 

 

Sedávám dnes jako kdysi 

s touhou vzlétnout do oblak 

a k lidem zůstat velkorysý 

shořet jak ten rudý mák 

 

 

 

 

V POKOJI ZHASLY SVÍČKY 

 

V pokoji zhasly svíčky 

šlo se spát 

s poslední znělkou ztlumených 

nočních zpráv 

 

venku začalo sněžit 

do černých šatů noci 

v pokoji je krásně teplo 

a v duši zvláštní pocit 

 

sníh sem tam vběhne 

okny k nám 

všude venku to bliká 

i zahrada je dneska tak 

zvláštně unavená a tichá 

 

vločky se lepí do větví 

a mně je tak smutně krásně 

ještě mi chvilku povídej 

a já zas budu moct psát básně 

 

 

 

V BORŮVČÍ TIŠÍ SE LETNÍ DECH 

 

V borůvčí tiší se letní dech 

do trávy lístek javoru padá 

paprsek šimrá mě na zádech 

v polích se probouzí matná lada 

 

Duhové lány vřesů však září 

a modrá z nebe dere se k nám 

já s levandulí na polštáři 

barvy podzimu počítám 

 

V uších mi kapky deště zvoní 

život se zahradou proplétá 

když ležím a sním pod jabloní 

a vzpomínám na čas, kdy rozkvétá   
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PŘÍMLUVA 
 

Když stromy do nebe pozvednou své dlaně 

a datel verše zatluče do ticha 

to studánka laním vydá se odevzdaně 

a paprsek tlení kopyt se dotýká 

 

Jen doušek vody pro splavení zlého 

občas i lesy krví zahoří 

nevěrnou holí v rukou pocestného 

čím dál tím míň nás bude tábořit 

 

Až měsíc spadne touhou do seníku 

a oči laní vezme k sobě noc 

do trávy vysype se vědro plné díků 

jak hejna kopýtek prosících o pomoc 

 

 

KYTIČKA JEŘABIN 

 

Zatímco ho nikdo nikde neslyší 

země jej vítá jak poztrácený stín 

krajem se plíží krokem nejtišším 

podzimním smutkem známý harlekýn 

 

Kytice květů polomrtvých aster 

poslepu hází splínem do zahrad 

poběžte rychle a duše svoje spaste 

podzim nebývá vždycky kamarád 

 

Rozsviťte lampy, slunce dohořívá 

hromy už bijí do javorů vkrátku 

a kdesi v dálce hasne koňská hříva 

perly jeřabin ti zbydou na památku 

 

 

POUTNÍK S TOULAVOU HOLÍ 
 

Až duše cinknou jak dvě sklenky vína 

a na jazyku rozlije se duha nejsladší 

až nebe všechny hvězdy pozhasíná 

a ovce proženou se naší salaší 

 

Tehdy mi svět prvně bude písní 

s toulavou holí vyjdu noci vstříc 

a jiskry lásek, které jsem si vysnil 

z klobouku vsypu sněhu do ulic 

 

Neplačte pro mě, klidně spěte v žití 

to mně se život pouhým spánkem stal 

tak se teď chystám ze snu probuditi 

však brzy svitne, já budu opodál 

 

 

TŘI OŘÍŠKY 
 

Ukápla slza a zmrzla vkrátku 

jako noc v liščím kožichu 

jen tři oříšky na památku 

a oheň louče hoří tu 

 

Leskne se hříva potem koní 

sny tiše plaší ze zámku 

rychle než slunce hlavu skloní 

v růžový samet červánků 

 

Zůstala píseň a prsten střelce 

a trochu čočky u hrášku 

tak končí příběh o Popelce 

Neboj se, to jsem já, Jurášku 

 
 

 
Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 10. 2019. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

*************************************************************************** 

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, mobil (SMS): 724 253 627, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 
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