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Den mi uplaval
a zajíkla se noc
Ráno pak znovu samomluva deštì
tvoje výèitky
o nepoznaném jiskøení
na úboèí tìl
Snem se ke mnì prodíráš
zahalena sladkým møížovím
a já vpadám dovnitø
srdcem podmínìnì ostouzený
k mlèení ..

(Mé ženì Hanì – spolutvùrkyni toho všeho)
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NEUROVNANÁ DUCHNA DUŠE
jak spletité vlny usínání
to pøíboj ticha rozdírá tvá pøání
na opak nebo stín
Bezuzdnost nìhy
postává u vrat návratù
a ty milostnì svlékáš moje verše
když usínám v tobì
touhou zajizvený klíè ..

4. 1. 017
0:31 hod.

CO KDYSI
v knize zapsáno
nevinnou úèastí støev
co semleto líticí lásky?
Nebohého Boha proste
aby vás už navždy opustil! ..

5. 1. 017
4:47 hod.

NOHY MI CHLADNOU
už i v létì
stále však chodím na špacír
z Onoho Svìta
až k blízkým Neumìtelùm
Pozdravuje mì
navždy už neúplná noc
i nedovøený sen
o nekonèících dnech
jako bych si namyšlenì troufal
a stále ještì nebyl pøipraven ..

11. 1. 017
4:46 hod.

NÌKTERÉ BÁSNÌ
èasem vyèichnou
i èas má svá neodkladná tlení
když bereš mou vzdorovitou
hlavu do dlaní
a opeèovávat chceš
moje vzteklé sny ..

12. 1. 017
17:15 hod.



ZANECHAT PONECHANÉ
a pùlit pùlmìsíc
Je nám spoèítáno
ale uvìøit nelze
ani ptaèímu zpìvu
zmrzlých hrud
Zem je k neudržení
když zjara vydechuje
sazemi líèenou
nepøestajnou touhu tmy ..

15. 1. 017
7:10 hod.

ÈLOVÌKA SLOVY OBEJMOUT
aby ani zvyk nestal se železnou košilí pøedstírání
a èerv osobnostnì selhávající lyriky
neprovrtával tìžknoucí prapodstatu svìdomí
všeobecnì lidsky nelidským sobectvím ..

(Petrovi Š. k 75. narozeninám)
17. 1. 017
3:24 hod.

TÌCH STROMÙ
KTERÉ MÌ PØEROSTLY
stále pøibývá
spravedlivý èas mì konejšivì hladí
když otevøenou ranou svìtla
každodennost pøichází
jak nìmotou zpitý verš
a tiše vrávorá
nenaplnìný stín všech vìcí
Kam duši uložit
i tìlem tápající strach
když nalomenou vìtví osudu
se ptá? ..

21. 1. 017
2:18 hod.
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UKLÍZET ØEÈI
jež padají ze stolu
až ke kotníkùm lží
Zebe nás tma
i návraty v nás chodí pozpátku
jako by vùle nebylo
už v žádné písni ..

24. 1. 017
23:15 hod.

NEKLID NOCÍ
napravovat kýèem spánku ..

28. 1. 017
1:14 hod.

RADÌJI PROCHÁZET DEŠTÌM SLOV
než slinit si prsty pamìtí
a osudovým láskám uhýbat
rozmìklou fantasmagorií dìjin

Když pošpinìna tmou zavilosti
oèima pravda se poène chvìt
a nepostaèí už jen mumlavì se ptát
po námi rozboøené chvíli zdí ..

2. 2. 017
23:40 hod.

DOTÝKÁME SE PÌSTMI ÈASU
Místo aby smích
(vždy jen ironie zámlk)
trestal èervotoèivé srdce
hravì míjenou opravdovostí
úkladného skuteèna ..

(Zcela opoždìné motto k T. S. Eliotovi)
5. 2. 017
5:25 hod.
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JEDNOHO
opìt nastávajícího dne
nebude už dùležité
že jsi se kdysi vùbec narodil
ale že trvale pokraèuješ
a za stínem vlastní duše
spatøovat budeš
jen nahodilou zmì�
opravdovosti i dýmající krásy
nepojmenovatelnou tíhu touhy
nezaslouženì tu stále být ..

8. 2. 017
2:29 hod.

SPOLÉHAT NA NÁHODU
plamenného vìcnìní
i to je cesta touhy do básnì
do køiklavých tenat noci
píseò oblékat
jen aby pospolitost duší
se unavila
v pospolitém reji tìl ..

14. 2. 017
5:47 hod.

HROMADÍŠ TROSKY SLOV
a zatím ti mezi prsty
uniká tenká øeka
výživného stínu
jsoucího nebytí
Zùstáváš osamìlý
s družící se svobodou
tìch druhých ..

18. 2. 017
0:08 hod.
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BEZRADNOST KONCÙ
i po�ouchlost všech poèátkù
jedno jsou
a všechno mezi tím
jak velikonoèní nádivka
nevábnì hovoøí vybranými slovy
k mýtickému božstvu tìla
klaní se poezii kostí
a živí se masem lidskosti ..

25. 2. 017
7:20 hod.

NA PASTVINÁCH ÚŽASU
pøi svaté žravosti se pøedháníme
V úvozu nezbytí pak støeèkujeme
bodne-li nás obtížný hmyz jsoucna ..

1. 3. 017
7:20 hod.

JAKOBYCH PSAL CELÝM TÌLEM
zmaèkaný svìt u nohou
a duší dotýkal se prachu
neskuteèných cest
a minulost si pouštìl pozpátku
jak augustinské svìtlo vìènosti ..

19. 3. 017
0:16 hod.

CO SE TO SNAŽÍME ØÍKAT
o poušti v nás
a víru mít jako rukojmí
žíznivé duše
Tápavì mísíte
zkušenost se ctí
aby vás nakonec
vìènost nezastihla
vprostøed prostoøeké smrti? ..

21. 3. 017
1:49 hod.
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VEDEN ZA RUKU
VŠETEÈNÝMI KLASIKY
místo do dlaní
do bot si vodu nabírám
abych pak pøitáhl smolné vìnce
ke dveøím jednou a provždy
poznané pravdy skøípìjících per
èi klapajících prstù
na høbetech nepotøebných knih
o nerudných pøedstavách dneška
o svobodách samozvaných jedincù
ve zsinalých kasematech
laèné sebelásky
dìjin svlékaných ..

29. 3. 017
1:44 hod.

TÌLO TÌ PØEDBÍHÁ
o povìstnou délku chvìní
máš stále proè žít
jako strom k nebi vztyèený
bez vidin hemživého jáství
Když do blízkého lesa vzpomínek
zas neobratnì voláš 

Jsem ..

1. 4. 017
1:37 hod.

TA TMA BYLA BEZPRSTÁ
a spoèítat už nešel ani život
podklesnutý v kolenou
jak na bøehu ponorné øeky:
Mìla jsi tenkrát svetr
jen tak pøes ramena
nemocní ptáci mých návratù
na nìj usedali ..

1. 4. 017
1:45 hod.
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TO ŽE TOLIK JSEM
už jen druhým vyèítám
a že o tenhle svìt
už ani slovem nebrnknu
i když jako natažená struna
neustále vyèkávám
jak nìkdo obejme mou neochotnou tváønost
a odešle ji spolu
s vnitøním krvácením srdce
do kadlubu nevìèného smíøení ..

4. 4. 017
3:20 hod.

OZVÌNOU TICHA
stala se jejich báseò
když koøeny vzhùru
pochovat chtìly strom
jak nelidský otisk zla
bezmezné touhy prožít sen ..

9. 4. 017
6:50 hod.

JE JEDNO CO ÈTEŠ
báseò anebo píseò
traktát o pozdním životì
a nebo obojí zádrhel smutku
že už tu odjakživa budeš ..

13. 4. 017
3:18 hod.

VAØÍŠ UŽ Z POSLEDNÍHO
chtìl bys být první
mezi mnohými
doslovnì chápaný všemi
uprostøed haraburdí slov
a smìsice mrtvých s živými
Tolik tì bolí svìt
Stáváš se pøedmìtem dìje:
TO DÁŠ ..

14. 4. 017
8:47 hod.

- 14 -



STULENÁ TMA POD OKNY
a v srdci výkøik
bezbožné skuteènosti
jež spoléhá
na vìcnì vìèná bøemena
nespolehlivého èasu ..

18. 4. 017
4:39 hod.

PAK PØILOŽÍM K TVÁØI BOMBU TICHA
abych se ujistil
že jsem jen souèástí
mnohých turbulencí –
jako že vojna není kojná
a srdce si nedá porouèet
ani v mechové krustì tìla
spravedlivì chápaného zla ..

20. 4. 017
3:37 hod.

ZA TENKOU VÌTVÍ SLOVA
bývává schován celý svìt
Jen jeho vìèný stín
už navždy nám pøekáží v snìní
a poène se náhle chvìt
jak obnažená lidská ctnost
rybí kost v hrdle spásy ..

27. 4. 017
23:30 hod.

ÈASOVÝ PØESAH
mého bìsnivého básnìní
Na vìjièku chytám
bezobratlá slova
to abych se pomìl líp
než otylý král
ve své vesnici ..

27. 4. 017
4:28 hod.
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BDÍM ANEBO SPÍM?
Duši bez záruky obnaženou
srdcem podpírám
a èlovìèími úmysly se chvìji
když veden bližní matkou – ženou
skrz pozemský chrám
tu opírám se o nadìji
že nejsem v smrti sám ..

9. 5. 017
2:41 hod.

VŠICHNI TI PØED NÁMI
budou se nám podobat
jak vejce vejci
jak báseò
božskému nyvó krásy
jak strupatý jazyk telátka
civìjícímu do návratna –
netøesk tvých oèí lásko
i vonící dálky kvìtenstvím ticha

16. 5. 017
6:14 hod.

UZOUFANÉ ØÍKANKY
jazyka pokleslého až k bránici
i to je  poezie
která na psy
zpoza rohu vyje
a hraje si na tvùrèí slast
když ohudební tøeba stydkou kost
a na pùnebí ticha
pøevaluje chlast
neb všichni jsme jen viníci
více nežli dost ..

21. 5. 017
2:26 hod.
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SEVØENÁ ÚSTA RÁNA
v hlavì jen dovìtek snù
Vstaò a choï –
øíká Ten
který ještì možná je
Ptaèí zpìv se mísí
s vodopádem aut
ve kterých lidé s myším oblièejem
napodobit chtìjí
otevøenou tmu svých tìl
Už konèí hraní na tøetího
konèí i tichá pošta pøedávané lidskosti
Jenom opravdová báseò
rozsvìcuje bolest tam
kde už èlovìk málem není ..

12. 6. 017
5:07 hod.

BUÏ SI ASPOÒ JEDNOU JIST
že v knize chvìjící se list
si po pamìti ptaèích hnízd
budeš vždycky potmì èíst ..

20. 6. 017
2:07 hod.

BOJÍME SE UŽ JENOM SEBE
zatèeni èasem
už nechceme nic mít
ani s vìèností
Køídla v tìle poskládaná
jak nepotøebná vesla
v brakické vodì
utonulých jistot ..

25. 6. 017
23:01 hod.
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TOHLE JSOU DVEØE
vedoucí ke zminuté tmì
tohle zas k šípku prchající trny
plné vynalézavé strmosti
Až budeš zase sama se mnou
struèná jak podobenství žíznì
oblá jak mìlèina v oèích spánku
potkám tì ještì jednou
v únavné poušti
sošného vzepìtí ticha ..

3. 7. 017
3:10 hod.

PØEBUJELÉ VNADY
nedostižných žen
podolkem tápajících
v horeènaté krvi smìlcù
A znovu jako na zaèátku
za møížovím žeber noci
dýchal nìkdo jiný
temnotu mé nepoddajné duše ..

8. 7. 017
0:34 hod.

DNES UŽ SE NEÈTOU
ŽIVOTY SVÌTCÙ
i jména nám pøidìlují
už v prenatální tmì
Sám nejsem svatý
už ani po ramena stromùm
zato slovy si troufám
tøeba i kámen obracet
na pustém dnì vyschlé øeky
kde potkávat slzu vdìku
se v nedùtklivém èase nauèíš ..

15. 7. 017
6:37 hod.
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HOLOBYTNÉ PØEDSTAVY
o tomto infantilním svìtì
vleèeme neustále s sebou
jak v bloudivé poušti ohlodanou kost
Srdce je vám malé
jak na výsosti dìjin
øevnivá osudovost svìtla
pøi zrodu nechtìného božství tmy ..

20. 7. 017
6:31 hod.

PODEJ MI RUKU SKRZ MÉ TÌLO
a� umírám èasem zmnožen
o tvou tváø
ze žeber noci ukut
po dnì dnù touhou vláèen
pozemskou vùlí slova rdoušen ..

25. 7. 017
2:53 hod.

MASTNÁ ÚSTA TÌ VŽDYCKY PROZRADÍ
že jsi tu sem tam byl
a nevìrnì s èasem laškoval
jak bílý pes v èerné tmì ..

7. 8. 017
1:30 hod.

BÁSNÍCI NEŽIJOU DLOUHO
nebo jen trapnì umírají
Vznìtliví mazlavou svárlivostí hlíny
klnou plnosti nebes
jindy zas u ohníèku
cudnì chladné víry
cosi brebentí o poèátku i konci svìta
pøejedìni svìtélkující tmou
pod snovými perutìmi
nepolapitelných lásek ..

13. 8. 017
22:47 hod.
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OTVÍRAÈI KONZERV
kteøí ve skoøápce fatálního lpìní
procestují celou galaxii
aniž snítkou duše
zavadili o jeden jediný kvìt
spøíznìný mateènou vùní hlíny
se svým neopodstatnìným životem ..

24. 8. 017
5:05 hod.

BYL TAM VIOLOVÝ KLÍÈ
na úvod zbrklé melodie èasu
Tramvaj na koneèné kovovì spílala
prachu pøedmìstských lesù
Obloha nebem tøískala o zem
naší nevíry ..

28. 8. 017
5:29 hod.

LÁVOVINA ØEÈI ZE MNE VYTÉKÁ
a bezmoc si vylamuje zuby
jako by snìhu už nebylo
v tvém nìžnì nasnìženém srdci
kterým mou hoøkost ujídáš
tam nìkde v kopcích nahoøe
kde pasou se pávi víèek chvìjivých
utrápenosti naší ..

3. 9. 017
0:51 hod.

ØEKNU TO VŠECHNO MARDOCHAIOVI
který mì donutil už v mládí
být sebou samým
Pøestože zatím o nic nešlo
v totálním bezvìtøí hutné humanity
slova si brousila jazyk o klíè
tolik nepotøebný v zámku i podzámèí
bøeskné jistoty ..

3. 9. 017
1:21 hod.
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PRŠÍ I NA FORBÍNÌ DNE
tajnì pláèeš do zmuchlaného polštáøe
mumlavou øeèí všech útìkáøek z bìsù
výmluvnì odlíèené rty
nemastnì slané
pøebyteènou touhou ..

14. 9. 017
(o pùlnoci)

TOLIK JICH BYLO
a byli snad víc než ostatní
Za snítkou slova
i dneska skryti stojí
vydráždìni jaømem pochyb
že bøesknou touhou náhle onìmí
a jak lišejníkem olysalý žentour
upadnou skrz mrzaèené ticho
do nepøebernì
opakujících se dnù ..

17. 9. 017
3:09 hod.

ODKRÝVANÁ HORO
èasosbìrného básnìní –
veèeøadlo snìní
Jsme neustále dìtmi
hrajeme si s nabytou pøíležitostí
zatímco život
vždy tahá kratší sirku
hoølavého porozumìní
a je to vždy jen esence prožitého
co vodí nás odnikud nìkam
kde øeky náhle obrací svùj tok
jako by zemské tíže ubývalo
v našich zajizvených hrách ..

27. 9. 017
4:44 hod.



JE TO PECH
slovy už nevystaèím
ani na výdech
Uvadající rùže se mi vysmívá
když k stonku pøivoním
jak k cizí ženì zaživa
Trnù se dotknu letmo oèima
takhle i bolest
vždycky zaèíná ..

29. 9. 017
1:15 hod.

NEBO� VÌÈNOST NENÍ NIÈÍM JINÝM
než pokraèováním pøítomnosti
do odlehèené krásy totálního uvìdomìní
Netruchleme pøíliš
i slova jsou marná a selhávají
jako listy z opadaných stromù pamìti
Momentální úzkost kterou prožíváme
zùstane už navždycky darováním ticha ..

(† Petrovi H.)
9. 10. 017

V MÉM LESE UŽ STROMY
nejen usychají
Pod hlavou mech
už nesním o zvídavé skále vìdomí
na plicích se mi z veršù
usazuje knižní mol
V mých zahradách jen hrabu listí:
dojemné poselství hudby
ukonèené køeèí žil ..

16. 10. 017
8:30 hod.

I NESMRTELNÁ LÁSKA
nepøestajnou touhou hyne
sobectvím duše zvìènìlá
jak tìlo bezkøídlého andìla:
da capo – da capo al fine ..

21. 10. 017
2:55 hod.
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UŽ ANI STROMY
ale planoucí døevo touhy
už ani dramatici ale dramaturgové
tahají kratší konec skuteènosti
na proscénium
maniakálnì vykøikovaného ticha
je jich tolik
že mísí se lživé pravdy
s nalhávanou rosou opravdovosti
u nohou stepujících svìtel
naší bezmoci ..

2. 11. 017
6:32 hod.

UŽ NAPOSLED SE OSUD ZASNÍ
u téhle hypertrofní paper básni
Až první zas budou posledními
sny zasednou opìt mezi svými ..

6. 11. 017
3:34 hod.

VŠICHNI TI STÌŽOVATELÉ
olysalí blázni
putující pìnou
èersvì narážených dnù
u dna hledajících
otisk vèerejška
Všechna ta trudná nevyspání
v nichž ráno znamená ranit
a jitro pak jitøit ..

12. 11. 017
7:05 hod.

SLZOU KALUŽÍ
brouzdá se obnažené slunce podzimu
Zkouším tvou trpìlivost
letmými polibky na tváø
Už nejsme tolik spolu
jen každodenní šoulavé kroky
prostovlasé tíhy tmy
bìlma ti touhou obrací
šedomodrou tøíští moøe ..

12. 11. 017
7:36 hod.
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UFÒUKANOU JESEÒ
jak Isadoøin namotaný šál
barevnì odlišit (a žádná kurzíva)
Ledaže zeï by tam byla
kvùli pøerušení krve
v tepnách teutonského býka
ledaže by poèasí
v èas se opìt promìnilo
jak žárlivý pøítel v pøítele
a pøitom Bùh se na to díval
jedním okem pøimìøené spásy ..

Sergeji J.
13. 11. 017
6:31 hod.

PERE SE S BÁSNÍ
v jakýkoliv èas
Už i hromadìní touhy pøekáží
už i podzim
nevejde se do podzimu
a všechno pøíští srdcem prýští
do neklidu vykvetlého ovoce ..

21. 11. 017
6:31hod.

OPAKOVANÉ ÈI PØÍŠTÍ JEDNO JE
Jen umanutost svìta
dává lidem co proto
a vrací jim v souètu koneèno
jež tetelivì vìtví se jak osud
Verši oslovujeme své vnitønosti
zatímco kámen necháváme bloudit
nebo� námi nepøekroèen
tmí se nadìjí ..

17. 12. 017
2:41 hod.
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NÁŠ POMÍJIVÝ SVÌT
jak zdrátovaný povidlák
a pøesto se tøese na plamen
plody touhy naplnìn
až k okraji propastného nezbytí
Pod okny trpce  voní rmen
vtíravou vùní hlínu spásá
O nepatrné nic
se náhle rozsvítí ..

26. 12. 017
4:00 hod.
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Jak básník za neèasu básní o èasu

Za básníka èasu bývá ve všehomíru èeské poezie 
tradiènì považován Josef Hora, aè není ojedinìlým 
tvùrcem tohoto ražení a podobný pøídomek lze 
vztáhnout i na další slovesné umìlce. Neboli na ty,      
co nekráèí ve stopách horovských, nýbrž ve šlépìjích 
jiné poetiky a jiných pokolení, a zároveò svou tvor- 
bou vytváøejí stopy a šlépìje vlastní a svébytné.            
K tvrdošíjným solitérùm novodobé takto filosofující 
poezie náleží i plzeòský pedagog Václav Toucha, v je-
hož nové sbírce Èasosbìrné lpìní bývá pojem èasu 
podnìtem k meditativní reflexi, mnohdy ulpívající        
v temporálních èili èasových souøadnicích existence. 
Zpravidla rozjímavých, sebezpytujících, ponejvíce 
básnivých a zbásnìných.
A� však jsou konkrétní urèení hodin a minut v auto-
rových hutných veršových útvarech taková èi onaká,        
v básnické filosofii Touchovì jednoznaènì vévodí,      
ba trùní všeobjímající všemír noci. Jsou to tudíž 
emblematické básnì noci, hymny noci, ne-li pøímo 
kvìty noci, které se ve sbírce shromažïují za ztajené-
ho vìdomí, že v noci mùže být vnitøní svìtlo básnì 
nejjasnìjší a prosvìtluje svým poznáním i dávno již 
minulý den, zatemòovaný a zatemnìný neèasem 
profánního dìní. Jsou to proto v prvé øadì nepøestaj-
né noci s poezií, pøetváøené západoèeským poetou        
v intencích onoho lpìní, o nìmž èteme v titulu sbír- 
ky, v ryzí noci poezie. Každý umìlec mùže mít a má 
mít i svého guru svého druhu: Touchùv tvoøivý obdiv 
nepochybnì smìøuje k autorovi knih Vanutí a Zá-
hømotí, proèež není divu, že jeho temperamentnì 
rozjímavé i niternì vitální verše mohou jako celek, 
obraznì øeèeno, ztìlesòovat pomyslné noci s Hola-
nem, plné invence a inspirace. Pak básníkovy sloky 
tlumoèí  i dialog s klasikem, rozumìj nadèasovou roz-
pravu trvající již nìkolik desetiletí a smìøující k poezii 
Holanem požehnané, pøedevším ale postholanovsky 
nadechnuté i prosvìtlené zmínìným vanutím i zá-
hømotím èasu. 
Holanùv princ Hamlet tu však není pøítomen: hamle-
tovskou roli zde pøebírá básník z Plznì, jímavì i jitøivì 
zvìèòující svùj i náš èas. Bìhem nocí rozeznívajících  
se básnictvím Václava Touchy.

                                                                   Vladimír Novotný
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