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Torzo tìla

Pod kupolí

prázdné stìny.

Oltáø holý,

rozdrcený.

Zrezlá vrata

ke høbitovu.

Zbytky zlata,

zbytky krovù.

Zbytky møíže

pøed vitráží.

Je stín køíže

torzo paží.

Tìlo Krista,

dlanì Pánì.

Víra èistá

v Jeho ránì.



- 8 -

Ohlédnutí 

Noty osamìly. 

Pøichází zima.

Také odletìly

zvony do Øíma.

Také prý barvami

vládla duha.

Co první nedá mi,

daruje druhá.

Také odpluly 

sny do daleka.

Krovy pod kopulí.

Prach zvonù

                 èeká. 
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Není

Ztratila smysl 

Boží muka. 

Není modlení, 

ani pokání.

Není cit, mysl.

Kamenná ruka.

Je jen kamení

na stráni.
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Podzimní sad

Tichá nahota

slov a vìt.

Nemùže nikdo 

rozumìt.

Mlžná samota,

nahé stromy,

vìtve nad sadem 

vítr lomí.

Zbytky života

pod jabloní.
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Jaro v podzimu

Hlasitì tiché mlèení.

Hlasitý šepot ze zdí køièí.

Srp proèesává osení

prorùstající petrklíèi.

A v sadu hrušky dozrály.

Na kloubech stromù.

Varhan rozbité píš�aly.

A torza kostelù. A domù.
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V rozvalinách

Hluboko pod náhrobky

ukryté zbytky tìl.

Bìlásek vzlétl z kobky.

Tak jak to chtìl. 

Svíjí se popínavá rùže.

Bodá se o trny.

Svíjí se pod nánosy tužeb.

Svírá ji stigma obrny. 

Vybledla jména na kameni

a opadala osika. 

Lidí v tom svìtì není.

Nikdo modlitby neøíká. 
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Bezvìtøí

Ztratily varhany píš�aly,

propadly se.

Pod gotické portály.

Na ušlapaný písek.

Na notové osnovy

padají zbytky krovù.

Hrají rošádu se slovy.

Smìjí se slovùm. 
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Bez stínu

Cihly se rozpálené drolí,

dùm porostlý bøeè�anem.

Paprsky slunce støechu bolí,

bodají zemi nad ránem.

Na stole raší slzy smoly,

potí se horkým prùvanem.

Jsou zbytky stínu pod topoly,

pod opadaným jasanem.

Vyprahla zem a vadnou stvoly.

Je skrytý vøes pod balvanem.

Jsou vyorané brázdy v poli,

struny rozryté havranem.
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Mìsto

Žulové dláždìní

rozpraskané.

Stíny a toužení

zmizí s ránem.

Žulové chodníky,

kostky vrženy.

V nich otazníky.

Secesní stìny.

Zvony neznìjí,

jsou prázdné ulice,

ztichlou nadìji

utne srp mìsíce.
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Bez uzardìní

Lampy jsou šibenice,

uklání se.

Za svitu pùlmìsíce

ustrojí se.

Noc lampy láme

bez uzardìní.

Den snìní zklame

pøi rozednìní.

Lampy posvítí 

na šlépìje.

Zmizelo kvítí. 

V ránu høeje.
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V bouøce

Blesky záøí na obloze.

Obèas.      

     Krátce.           

          Trochu stroze.

Vítr èeše rákosí.

Ticho noci hømìní èeøí,

tráva se dnes dešti svìøí.

Jako ráno – za rosy.
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Cesta

Samota stmívání, 

zpívají sýkory.

Tma padá do strání,

na støechy, na dvory.

Tøpyt noèních kaluží,

rozpadlá stìna.

Na zemi pod rùží

koèka schoulená.
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Nožem køižován

Rukou netøeba

k modlení.

Køížek na chleba. 

Když není,

není pokora,

není víra.

Chléb neokorá, 

dlaò nùž svírá.

Nadarmo osení

nikdy neumírá.
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Zastavení

Lampa se sklání, 

hledá zemi.

Když bez optání

dotaz nìmý:

Kde na zemi

èistá víra?

Krèím rameny,

žalmy sbírám.
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Pøíchod jara

Když v prvních rosy krùpìjích

ztratil se pozdní jarní sníh, 

slunce se vytratilo.

Oblaka tmavá na obloze

jej ve tmì skryla stroze. 

Boží dílo.

A polapila v temném jasu

hnijící krásu žitných klasù.

A slunce nesvítilo.
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V aleji

Topoly v aleji se stydí, 

marnì hledají stínu,

a na té cestì není lidí,

z nichž sejmuly by vinu.

Topoly støeží stezku, která není.

Topoly – strážci zapomnìní.

A cesta? Dávno zmizela.

Jen Boží muka na znamení. 

Pískovec – fragment Kristova tìla.
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Nìkdy

Obloha potemnìla, 

už nekrvácí.

K oltáøi bez andìla

pøilétají ptáci.

Na podlahu kaple se snáší 

z nebes. 

Jak andìlé plaší. 
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Samota dvorù

Dvory prázdné, 

holé støechy.

Zmlkni, blázne!

Ztichly vzdechy.

Na pavlaèi 

prádlo hnije. 

Okna pláèí, 

rozbili je.

Cihly strohé 

práchnivìjí,

daly sbohem

beznadìji.

Odpuštìní

nepøichází, 

køehké chvìní 

tmavých sazí.



- 25 -

Bez  tváøí

Zšeøelé zázemí

sakristie.

Svìtci jsou na zemi,

ubili je.

A prasklo zlomené srdce zvonu.

Andìlé bez køídel

neuletí.

Kde vùnì kadidel?

Tam, kde smetí.

Chuchvalce plevelu na záhonu.

Není svit mìsíce,

svatozáøe.

Zmizely svìtice,

skryly tváøe.

Rozumìt jazykùm Babylonu.
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U Božích muk

Na zemi zùstaly

voskové stopy.

Knot tiše dosloužil.

Dávno není.

Mlhy se pøevalí

pøes pøíkopy, 

pøes listí na louži.

Pøes dláždìní.

Nikdo už netouží

po vzkøíšení.
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Kostel

Drátìný plot z vitráží,

sklo rozbité.

Tisíc nocí na stráži 

luny støíbøité.

Pavuèiny pøikryly

rozvaliny.

A déš� pøišel na chvíli, 

trojjediný.

Klika, dveøe dubové, 

oltáø chybí.

Synové a otcové.

Emblém ryby.
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U potoka

Zbytky suti, 

zbytky bolù, 

práchnivìní.

Voda není, 

bol mozolù

po polknutí.

Bøíza chøadne, 

není vláha

pro koøeny.

Bøehy z pìny, 

býlí sahá.

Nedosáhne.
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V podveèer

Kamna dávno dohasnula, 

stíny stromù.

Tiché mìsto skryla žula, 

trosky lomu.

Propadly se dávno stropy 

na podlahu.

Starý okap deštìm opit 

krade vláhu.

Mizí v mlze zbytky plotu 

zlámaného, 

plaòky myslí na samotu.

Nezvìstného.
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Tváøe apoštolù

Rozpadlý ciferník

dvanáctera

na podlaze.

Teèka a otazník.

Rafièka hodin, která

nosí bázeò.

Rozpadlé tváøe

apoštolù.

Je jich tucet.

Jitøenky záøe

roztøpytí smolu.

Omývá ruce.
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U øeky

Když létem unavená

øeka

nad splavem tiše sténá,

èeká,

vzala sobì na ramena

listí

a pod kameny sténá,

zjistí,

že voda dává zemi

tiše

všechno, co peøejemi

píše.
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Pohlazení trnù

Køíž kostela

rozrývá mraky.

Bez pokory.

Stín andìla

a torzo straky.

Ztichlé dvory.

Rezavá brána

do zahrady.

Zkroucená.

Od ostnu rána

èelo hladí.

I ramena.
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Bez pokání

Když není lidí,

je Boha?

Jabloò se stydí

ubohá.

Listí tlí tiše

bez šlépìjí.

Vzdoruje pýše

v beznadìji.

Èerné pokání

bøidlice.

Není hvìzd ani

mìsíce.
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Na zahradì

Mlhavé ráno nastalo.

Øíjnové.

V myšlenkách zùstalo.

A v slovech.

Mrazivé ráno je.

Jinovatka.

Podzim je ustrojen.

Strojí vrátka.

Mrazivé jitro se budí

do dne.

Rákosí do dlaní studí.

Bodne!
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Ticho

Jen bílé siluety,

postavy bez tváøí.

Nejsou tu slova, vìty,

jen prach na oltáøi.

Jsou torza vitráží,

zamknutá zvonice.

Dva høeby do paží.

Trnù jsou tisíce.
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Bezèasí

Není pýchy,

není zloby.

Nejsou høíchy,

zbyly hroby.

V lebce lanì

vášeò není.

Nejsou dlanì

pro modlení.

Jsou jen rány

od havrana.

Noc se brání,

není rána.
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Tajemství

Zpovìdnice

víru svírá,

na zahradu

luna svítí.

Svìtlo svíce

tichá víra.

Plody sadu,

luèní kvítí.

Okenice

uzavírá

zbytky øádu.

Zbytky bytí.
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Zima

Osamìní

z polí vane.

Køehké snìní

mizí s ránem.

Ulpí kdesi,

kde ostøice.

Mezi lesy.

Na rybníce.

Svìtlo denní

hasí svíce.

Políbení

od svìtice.
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Tiše

Kapky v dešti

nad hladinou.

Lásku vìstí

trojjedinou.

Záøí bledou

na dláždìní.

Kroky vedou

ke vzkøíšení.
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Andìlé bez køídel, svìtice bez tváøí...

Básnická druhotina plzeòského divadelníka i hudeb-
níka Davida Brabce nevyznívá jako kniha veršù, která 
se vyrovnává s prvotinou vydanou pøed nìkolika lety   
a temperamentnì vyrùstá z autorových tvùrèích koøe-
nù: nikoli, ne-li dokonce naopak. Tato sbírka vstupuje 
do hájemství tuzemské poezie jako dílo umìøenì zra- 
lé a zrale umìøené, vytváøející si vlastní èasoprostor.       
V tomto vlastním èase a prostoru pak pøichází s nemé-
nì osobitým, pøedevším ale s hlubinnì vážným posel-
stvím a posláním. V polemice s konformním básnì-
ním nebo toliko s veršováním plytce bavièským a jindy 
ještì plytèeji efektním, smìøujícím k prvoplánové pod-
bízivosti, zde básník jako by skrápìl živou umìleckou 
mízou nìkdejší poezii novoklasicistickou. Nic to však 
neznamená, že bychom pøi èetbì autorových subtil-
ních veršù vdechovali retrospektivní a rudimentární 
poetièno vèerejška nebo vzdálené minulosti: arciže  
ani v nejmenším. Dùraz na niternou expresivitu má     
u Brabce jinou klaviaturu: vytryskává z procítìného 
minimalismu tvarového, z asketicky zredukované kon-
strukce básnického vyjádøení, v nìmž málo bývá i míò 
než ještì ménì. Zároveò ale tyto výrazovì støídmé 
strofy nutkavì tíhnou k symbolickému pøevtìlení 
obrazu èi výjevu a pøitom postulují pøedevším poeti- 
ku emblematických figur a scenérií. Ve svìtì, kde vše 
èlovìèí i pøírodní je pomíjivé, a co je zdánlivì nepomí-
jivé, stává se ještì pomíjivìjším, vystupují navzdory 
duchaprázdnu autorovy nezvratné vykupitelské i na-
dìjeplné motivy obecnì køes�anské a konkrétnì 
kristovské. Kupodivu žádné mariánské, které zjevnì 
teprve musejí pøijít, až se naplní námi prožívaný èas 
pøed vzkøíšením, èas plynoucí v oèekávání toho, o co 
navenek nikdo nestojí a nikdo k nìmu necílí. Též proto 
snad i andìlé a svìtice naèas pozbývají své nadèasové 
aureoly. Pøesto naše kroky vedou i prostøednictvím 
poezie ke vzkøíšení a k jeho poznání. Je to tøeskutì 
trnitá novodobá køížová cesta, kterou pohøíchu nele-
mují žádná zastavení. Pouze z kùr pozemských k duši 
tiše a køehce doléhají rozložené básnické akordy 
Davida Brabce.

                                                               Vladimír Novotný 
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