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Niniejsza antologia poezji polskiej i czeskiej ukazuje się w ramach
szerszego przedsięwzięcia kulturowego, jakim są Polsko-Czeskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną“, organizowane corocznie
na pograniczu już od 1990 roku. Początkowo ta niezwykła inicjatywa
społeczno-kulturalna była adresowana prawie wyłącznie do mieszkańców
przygranicznych miejscowości w Polsce i w Czechach, ale już od kilku lat
organizatorzy poszerzyli zakres akcji także na miejsca bardziej odległe
od linii granicznej. Poszczególne wydarzenia odbywają się coraz częściej
w miastach, które leżą na przykład nad morzem, prosili bowiem o to nasi
bracia Czesi. Twórcze spotkania integracyjne zostały w ubiegłych latach
zorganizowane między innymi w Świnoujściu, Kołobrzegu, Szczecinie
a także w Pradze. Pracownicy Muzeum Ziemi Kłodzkiej, którzy od lat
skrupulatnie prowadzą dokładną dokumentację i przygotowują kroniki,
obliczyli, że przez minione ćwierćwiecze zorganizowano w ramach tej akcji
ponad 1500 różnorodnych wydarzeń.
Dodatkowym wyzwaniem dla organizatorów było zaproszenie, które
przyszło ze Wschodu, na Białorusi i Ukrainie bowiem w sposób
szczególny ludzie potrzebują miłości i współpracy. Jeszcze bardziej nasza
idea „Bądźmy Rodziną“ okazała się tam potrzebna, gdy nastąpiła
aneksja Krymu przez Rosję, oraz gdy rozpoczęły się bratobójcze walki
Słowian na ziemi ukraińskiej. Wydawało się, że w XXI wieku taka
sytuacja w Europie jest już niemożliwa, ale stały się tam rzeczy straszne,
a niewinni ludzie, w tym dzieci i młodzież, umierają w wyniku
prowadzonych wciąż działań wojennych.
Będziemy więc starali się w przyszłości utrzymać współpracę i możliwą
w tych warunkach pomoc, aby nasza idea łączyła i godziła ludzi także
za wschodnią granicą. Mamy nadzieję, że przesłanie „Bądźmy Rodziną”
będzie skuteczne w kolejnych latach naszej współpracy. Taką rodzinę
tworzą już od lat twórcy, artyści zarówno z Polski, z Czech, jak
i z Ukrainy, także ci, którzy pojawiają się na kartach tej książki, a którzy swoim pochodzeniem, miejscem zamieszkania lub kolejami życia związani są z obszarem Sudetów od Nysy Kłodzkiej do Nysy Łużyckiej.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
JULIAN GOLAK
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Tato antologie polsko-české poezie vznikla v rámci širší kulturní aktivity,
jakou jsou Polsko-české dny křesťanské kultury, konané pod heslem
"Buďme rodinou!"a organizované na pohraničí každý rok už od roku
1990. Na počátku byla tato neobvyklá kulturně-společenská iniciativa
adresovaná právě jen obyvatelům pohraničních obcí v Polsku a v Čechách,
ale už po několik let organizátoři rozšiřují okruh míst konání také
na města vzdálenější od hranic. Určité akce se stále častěji konají v místech,
která leží například u moře, což bylo přání našich bratrů Čechů. Tvůrčí
integrační setkání byla v minulých letech uspořádána kromě jiného
ve Svinoústí, v Kolobřehu, Štětíně a také v Praze. Pracovníci Muzea Země
Kladské, kteří už mnoho let svědomitě provádějí přesnou dokumentaci
a vedou kroniky spočítali, že v uplynulém čtvrtstoletí se uskutečnilo v rámci
této aktivity více než 1500 rozličných událostí.
Další výzvou pro organizátory bylo pozvání, které přišlo z východu,
totiž v Bělorusku a na Ukrajině svým způsobem lidé potřebují lásku
a spolupráci. Naše myšlenka "Buďme rodinou" se stala ještě naléhavější
po anexi Krymu Ruskem a ve chvíli, kdy začaly bratrovražedné války
Slovanů na Ukrajině. Zdálo se, že taková situace už v XXI. století
v Evropě není možná, ale dějí se strašné věci a nevinní lidé, mezi nimi děti
a mládež, umírají v důsledku vojenských střetů.
V budoucnosti se budeme snažit ještě víc udržovat spolupráci a pomoc
v daných podmínkách, aby naše idea spojovala a usmiřovala lidi také
za východní hranicí. Doufáme, že výzva – "Buďme rodinou!" – se bude
opravdu v naší spolupráci i nadále naplňovat. Takovou rodinou jsou už
po léta tvůrci, umělci jak z Polska, tak z Čech i z Ukrajiny, kteří jsou
uvedeni na stránkách této knihy a kteří jsou svým původem, bydlištěm nebo
životními cestami spojeni s územím Sudet – od Kladské Nisy po Nisu
Lužickou.
Vedoucí Organizačního výboru
Polsko-českých dnů křesťanské kultury
JULIAN GOLAK
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Zofia Mirska
***
Mam taki świat
w którym umiem się poruszać
i wołam za Miguelem Hermandezem
– Co tu robicie rzeczy boskie?
a tu – tylko góry, lasy
strumień, wiatr, obłoki
dzięcioł na drzewie
i jabłko w ręku

***
nie będę płakać jak baba
od poniedziałku
zapomnę zło
złagodzę maniakalne
bicie serca
rozdam całe dobro
/z tego wysiłku pewnie zgorzknieję/
zostanie to, co takie proste
uśmiechnę się
do Ciebie!
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Překlad Věra Kopecká
***
Mám takový svět
v kterém se umím pohybovat
a volám na Miguela Hermandeza
– Co tu proboha děláte?
tady, kde jsou jen hory, lesy
potok, vítr, oblaka
na stromě datel
a jablko v ruce

***
nebudu plakat jako baba
od pondělí
zapomenu zlo
uklidním maniakálně
bijící srdce
rozdám veškeré dobro
/z toho vyčerpání určitě zhořknu/
zůstane to, co je docela prosté
usměji se
na Tebe!
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Żelazna kolej
… droga do tego co bliskie jest dla nas ludzi
drogą najdalszą i najtrudniejszą… Martin Heidegger

Jak uciec od świadomego obrazu końca
cofnąć się do niewiedzy początku
do radosnych złudzeń wymyślonych marzeń
i zuchwałych nadziei młodości
na czarno-białym zdjęciu Krzysztofa R.
kolejowe tory urywają się raptownie
w bujnej mroczności chaszczy i traw
oznajmując nieodwołalny koniec jazdy
w świecie pełnym chaosu
zarośniętym szalejem i chwastami
jawi się obszar ładu i sensu
dwie równoległe szyny
każdy z nas idzie po własnej
potyka się chwieje balansuje
z dwojga szyn powstaje jedność
żelazna kolej człowieczego losu
w odrębnej złowrogiej dwoistości
tkwią tajemnice głębokie i zawiłe
ujawnić je może magiczna siła
dwóch rąk – dotykającej i dotykanej
przekaże moc pomoże podtrzyma
wybierze właściwe zwrotnice
do rajskiego ogrodu, w którym zamiast myśli
fruwają motyle
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Železná kolej
... cesta k tomu co je nám lidem nejbližší
je cestou nejdelší a nejtěžší... Martin Heidegger

Jak utéct od vědomého obrazu konce
vrátit se k nevědomosti počátku
k radostným přízrakům vymyšlených snů
a odvážných nadějí mládí
na černo-bílé fotografii Kryštofa R.
železniční koleje neočekávaně končí
v bujném houští keřů a trav
oznamujíce neodvolatelný konec jízdy
ve světě plném chaosu
zarostlém blínem a plevelem
se jeví prostor pořádku a smysluplnosti
jako dvě rovnoběžné koleje
každý z nás jde po vlastní
klopýtá chvěje se balancuje
z dvojice kolejí se stává jediná
železná kolej lidského osudu
v rozdílné nepřátelské dvojakosti
tkví hluboké a spletité tajemství
odhalit je může magická síla
dvou rukou – dotýkající a dotýkané
daruje sílu pomůže podrží
vybere správné výhybky
do rajské zahrady v níž místo myšlenek
létají motýli
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C. K. Norwidowi
byłeś czarnym kwiatem
mojej młodości
wołałeś "vade mecum"
i szłam za Tobą
w poufne obcowanie
byłeś mi listkiem
do szyby przyklejonym
byłeś rosą, łzami, zwątpieniem
i królewskim milczeniem
łączyłeś rozsądek treści
z żarem słowa
a każde było perłą
kochałam pot Twego czoła
ale któż cofnie lata
o więcej niż wiek cały
byśmy się żywi spotkali
i nic nie powiem więcej...
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C. K. Norwidowi
byl jsi černým květem
mého mládí
volal jsi " vade mecum"
šla jsem za Tebou
na důvěrná setkávání
byl jsi pro mne lístkem
přilepeným na skle
byl jsi rosou, slzami, pochybností
a královským mlčením
spojoval jsi moudrost obsahu
s žárem slova
a každé bylo perlou
milovala jsem pot tvého čela
ale někdo ubere roků
více než o celé století
abychom se živí potkali
a neřeknu už víc...
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wnuczka
mówią, że rzeka
która kołysze kołyskę
ocala świat
moja ręka na klamce drży
gdy podchodzi wnuczka
otwieram drzwi sercem
kucam obejmuję ciałko
zaglądam w niebieskie oczy
z troską
czy jeszcze zdążę zobaczyć
co zrobił jej świat
i ona dla świata
i pomóc jej zbudować
własny

Ojczyzna
– czy przez egoizm prawdy głoszone
są trwałe?
– czy prawdy przez interes głoszone
są całe?
pytał C.K. Norwid w 1881 roku
i dziś aktualne pytanie
– czy naszego orła
przedartego na dwoje
da się zmienić na dwa gołębie
siedzące na jednym dachu
pod dachem nieba ?
nie-bo
sierpień 2015
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Vnučka
říkají, že řeka
která kolébá kolébku
zachrání svět
moje ruka se chvěje na klice
když přichází vnučka
srdcem otvírám dveře
přisedám objímám tělíčko
dívám se do modrých očí
s obavami
zda ještě uvidím
co udělal jí svět
a co ona pro svět udělala
zda jí pomohu vybudovat
její vlastní

Vlast
– zda pravdy vyhlašované sobectvím
mají tvání?
– zda pravdy hájící zájmy
jsou úplné?
ptal se C.K. Norwid v roce 1881
i nyní aktuální dotaz
– zda našeho orla
roztrženého na dva
je možné změnit na dva holuby
sedící na jedné střeše
pod střechou nebe
ne-be protože přece
srpen 2015
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grudka ziemi
ten wiersz jest grudką ziemi
którą rozcieram palcami
obejmuję zmysłami badam oglądam
jakbym spotkała samą siebie
trzymam ją w dłoni
a ona pachnie przeczutym istnieniem istnieniem
choć oddycha śmiercią w milczeniu
a ona nic nie wyjaśnia
choć skrywa losy marzenia i zwątpienia
a ona choć w bólu rodzi
to śpiewa zielenią
a w tej melodii objawia słowa
– jestem Tobą ziemią ojczystą
i całym Światem
nie pozwól mi leżeć jałowym odłogiem
przecież mogę stać się Twoim ogrodem!
i staje mi się bliższa
niż ja sobie samej
a promień światła zlepia w całość
mnie, grudkę ziemi, wiersz
i wpisuje w Tajemną księgę życia
8.07.2015 r.
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hrudka země
ta báseň je hrudkou země
kterou roztírám prsty
objímám smysly zkoumám prohlížím
jako bych potkala sama sebe
držím ji v dlani
a ona voní tušeným životem životem
přestože dýchá v mlčení smrti
a nic neobjasňuje
přestože ukrývá losy touhy a pochybností
přestože v bolesti rodí
zelení zpívá
a v té zeleni objevuji slova
jsem Tebou země rodná
a celým Světem
nedovol mi ležet ladem
vždyť mohu být Tvou zahradou!
a bude mi bližší
než sama sobě jsem
a pramen světla v celek slepí
mne, hrudku země, báseň
a zapíše vše do tajemné knihy života
8. 7. .2015
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pod jabłonią z Sandorem Maraiem
chwila z pana słowem to wytchnienie
od nikłości nieprzerobionych zadań
bo ich za dużo i zbyt, i wiele, i w kółko
świętuj pracę – tylko zmęczenie jest Twoje
pot i poświęcenie
czego się spodziewałaś
zmęczenie nadaje rangę życiu
stale muszę, powinnam i trzeba
chodzę, kręcę się i drepczę
zdeptałam rozum, mięśnie i nerwy
pomyśl o ruchu chmur, gwiazd, galaktyk
o wędrówce ludów i zwierząt
ciesz się chwilą, skup energię
ruchem opłacasz swoje miejsce na ziemi
jaki ma sens ten codzienny głaz Syzyfa
wynajęty dom, może być wymówiony znienacka
i coż po widmie kropli we wszechświecie
kto wie, że śmiertelny – ten największy
jesteś rzeczownikiem zbiorowym
cierpliwości – bo tak
się człowiek uczłowiecza - czasami

***
nie wierzcie poecie
w wierszu wydaje się mądrzejszy
niż w życiu
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pod jabloní s Sándorem Máraiem
chvíle s vaším slovem to je odpočinek
od pomíjivosti nesplněných úkolů
protože jich je moc a příliš, mnoho a mraky
svěť práci – jenom únava je Tvá
pot a obětavost
jak sis to představoval
únava dodává životu hodnoty
stále musím, je třeba a měla bych
chodím, motám se a přešlapuji
podupala jsem rozum, svaly i nervy
pomysli na běh mraků, hvězd, galaxií
na putování lidí i zvířat
těš se chvílí, soustřeď energii
pohybem platíš za své místo na zemi
jaký smysl má ten každodenní Sisyfův kámen
pronajatý dům, možná s neočekávanou výpovědí
a co je do zjevení kapky ve vesmíru
kdo ví, že je smrtelný – ten je největší
jsi hromadným podstatným jménem
trpělivosti – protože tak
se člověk počlověčuje – občas

***
nevěřte básníkovi
v básni se dělá moudřejší
než v životě
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Antoni Matuszkiewicz
***
Budda Budda umarł
dwa i pół tysiąca lat
temu Budda Budda
żyje dziś nim jestem
pytają mnie o Boga
milczę wciąż pytają
o prawdę też milczę
dotykam ziemi naraz
obydwiema rękami

***
Prawa ważne prawa
kobiet dzieci zwierząt
gdzie są chrześcijanie
ze swą caritas gdzież
buddyści współczujący
nieskończenie strzegą
litery żeby nie napisać
Murzyn lub Cygan i
wciąż będą pytać czy
może jestem przeciw
a nie czy mam miłość

***
Sam w taką noc to ten ktoś
nieszczęśliwie zakochany
i opuszczony w Getsemani
kopczyk żaru w ciemności
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Překlad Věra Kopecká
***
Budha Budha zemřel
už je to dva a půl tisíce let
Budha Budha žije
dnes jím jsem
ptají se mě na Boha
mlčím stále se ptají
na pravdu také mlčím
dotýkám se země najednou
oběma rukama

***
Práva důležitá práva
žen dětí zvířat
kde jsou křesťané
se svým milosrdenstvím kde
soucítící budhisté
nekonečně střeží
písmena aby nenapsali
černoch nebo cigán a
stále se budou ptát zda
jsem snad proti
a ne zda mám lásku

***
Sám té noci to ten kdosi
nešťastně zamilovaný
a opuštěný v Getsemanii
hromádka žáru ve tmě
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Wniebowziętym w Egipcie
W ustach wśród słów
okruszki kwarcu
między słowem a słowem
przejrzystszym niż kwarc
jak podczas pielgrzymki
na zakurzonej drodze na pustyni
gdy uderza samum
Odnajduję w sobie
opór opoki
tych którym Słowo Życia
odebrało oddech
zostali na plaży najbliżsi
perspektywy nieskończoności
innym nieskończenie dalecy
Całym ciałem pomiędzy
słowem a słowem
tym najprzestronniejszym
pełnym jak pusty grób
i tym z warg ściśniętych
do grubości miecza
Ich sława to szum
wody
wszystkich czerwonych mórz
bezustannie proszących o cud
przemiany
w niewinną krew
10 maja 2015 r.
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Na nebe vzatým v Egyptě
V ústech uprostřed slov
drobky křemene
mezi slovem a slovem
průzračnějším než křemen
jak v čase pouti
na zaprášené cestě v poušti
když udeří samum
Nacházím v sobě
vzdor opuky
těch kterým Slovo Života
vzalo dech
na pláži zůstali nejbližší
perspektivy nekonečnosti
jiným nekonečně dalecí
Celým tělem mezi
slovem a slovem
tím nejprostornějším
plným jako prázdný hrob
a tím ze rtů stisknutých
na sílu meče
Jejich sláva je šumění
vody
všech rudých moří
neustále prosících o zázrak
proměny
v nevinnou krev
10. května 2015
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Zlata opuka
Václavowi Vokolkowi

Oparłem się dłońmi
o złotą opokę
romańską rotundę
przez ścianę z kamieni
barwy miodu i mleka
ze studni wydrążonej
w niebie usłyszałem
szmer czeskiej mowy
szelest ksiąg i książek
odgłos białego ognia
co świecąc nie spala
w urnie szumiało życie
góra przemieniała
w skałę zwęglone szczątki
prochy Husa i Palacha
w węgielny kamień
Řip, 22 sierpnia 2005 r.

Timoteus
Łuk. 1, 66

Samo życie piękne dar
miodu chleba dziecka
ma dziesięć miesięcy
biblijne imię oczy
wiary i nadziei syn
niewidomego potomek
Cyganów i Czechów
patrzy nieustającym
Nowym Testamentem
Mšeno, 2 sierpnia 2006 r.
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Zlatá opuka
Václavu Vokolkovi

Dlaněmi jsem se opřel
o zlatou opuku
románské rotundy
přes stěny z kamene
barvy medu a mléka
ze studny vyhloubené
v nebi uslyšel jsem
šum české řeči
šelest knih a knížek
ozvěnu bílého ohně
jenž svítí a nespaluje
v urně bublal život
hora přeměňovala
ve skále zuhelnatělé pozůstatky
prachu Husa a Palacha
na základní kámen
Říp, 22. srpna 2005

Timoteus
Luk. 1, 66

Sám život je překrásný dar
medu chleba děcku
je deset měsíců
biblické jméno oči
víry a naděje syn
nevidomého potomek
Cigánů a Čechů
stává se nekončícím
Novým Testamentem
Mšeno, 2. srpna 2006
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Pielgrzymka
Z naskórka mojego kraju
pogranicza w głąb Czech
w głąb czasu w głąb piwnic
gdzie aż na śmierć był bity
Josef Toufar w głąb grobu
jego serca człowieka i Boga
Pusty dom pusta po Toufarze
fara otwarta ciszą wsłuchana
w przychodzącego łamiąca się
chlebem biorę jem piję sam
w jego kuchni przy jego stole
z nim jakby Golgoty nie było
to Wielki Czwartek umywanie
nóg trwa pokora progów ziemi
świętej która wyszła naprzeciw
Číhošť, 10 października 2015 r., 16.30

***
Ubiczowany dla niej nigdy nie umarły
na swoim wózku płakała nad Nim
jak matka siostra jak Maria z Magdali
człowiek nad człowiekiem Samarytanin
ktoś jak On jej bliski głaskał ją po głowie
po twarzy jak dziecko pragnął uspokoić
Brugia, 22/23 lipca 2014 r.
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Pouť
Z pokožky mého kraje
pohraničí do hlubin Čech
do hlubin času do hlubin sklepů
kde byl až na smrt bitý
Josef Toufar do hlubin hrobu
jeho srdce člověka i Boha
Prázdný dům prázdno po Toufarovi
tichem otevřená fara naslouchající
přicházejícímu lámajíce
chléb beru jím piji sám
v jeho kuchyni u jeho stolu
s ním jakoby nebylo Golgoty
je Velký čtvrtek umývání
nohou trvá pokora prahů země
svaté která vyšla naproti
Číhošť, 10. října 2015, 16.30

***
Ubičovaný pro ni nikdy ne mrtvý
na svém vozíku plakala nad ním
jako matka sestra Marie Magdalena
člověk nad člověkem Samaritán
který jak On jí blízký hladil ji po hlavě
po tváři jako děcko toužil utěšit
Brugy, 22.-23. července 2014
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Prawda
Tábor Tábor
jakby nie mógł
się z nami rozłączyć
długo wyciąga długą
swoją smukłą szyję
żuraw nad zieloną łąką
jakby z lękiem wyglądał
ramion z żelaza z ognia
czy znów nie chcą objąć
z kalikstynów i krzyżowców
nikt nie został znikły wojska
zwyciężczyni wieczna
prawda prawda
prosto z nieba przychodząca
manowcami miedzą oziminą
samotna się błąka

***
Złap się za głowę
złap jak to stąd
stąd wszystko
dotknij jak tamte
czaszki z ruin
katedry zgarnięte
w trumnę jak to
z nich ona gotyk
barok i Pan Bóg
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Pravda
Tábor Tábor
jako by se nemohl
s námi rozloučit
dlouho natahuje svoji dlouhou
štíhlou šíji
jeřáb nad zelenou loukou
jakoby se strachem vyhlížel
ramena ze železa z ohně
zda znovu nechtějí obejmout
z kališníků z křižáků
nikdo nezůstal vojska zmizela
vítězové věčná
pravda pravda
přímo z nebe přicházející
bezcestím mezi ozimy
sama se toulá

***
Chyť se za hlavu
zachyť jak to že odsud
odsud je to vše
dotkni se toho co jako
ty lebky z ruin
katedrály shrnuté
do truhly jak to
že z nich je ona gotika
baroko i Pan Bůh
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Berberys
We śnie rozrastał się zagajnik
który miał należeć do mnie czereśnie
czerwony berberys na gałązkach
zgniecione jagody z żywopłotu
zbierałem wiśnie co opadły słodkie
bardzo pobladłe pęknięte na pół
widziałem jak układam o tym wiersz
by nie zapomnieć swej własności
Śniąc wychodziłem po kryjomu
ze schroniska widzieć góry w dali
czarny las w którym byłem za dnia
ujrzałem Chełmiec w kłębku białej pary
już już nad sobą dostrzegałem szczyt
Włostowej który miał mi coś objawić
lecz wtem rozległo się szczekanie
musiałem wracać byłem ubrany do snu
W korytarzu delikatnie przez sen
ująłem wielką płowo-różową wstęgówkę
już wolna chciała wrócić usiadła na szkle
słyszałem jak ktoś mówił o zbawieniu
duszy co rzuca świat ktoś się sprzeciwił
dusza bowiem w gruzińskich wierzeniach
z miłością lgnie do kamiennego
świata lapidarnej nagości istnienia

***
Schylony by podnieść
z posadzki ziemi
grudkę ten swój świat
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Dřišťál
Ve snu se rozrůstal hájek
který mi měl náležet třešně
červený dřišťál na větvičkách
pomačkané bobule živého plotu
sbíral jsem višně co opadaly sladké
hodně zbledlé na půl popraskané
viděl jsem jak o tom zapisuji verš
abych nezapomněl svůj majetek
Sníc vycházel jsem skrytě
z útočiště shlédnout hory v dálce
černý les v kterém jsem byl za dne
spatřil jsem Chelmiec v klubku bílé páry
už už jsem nad sebou viděl štít
Wlostové který mi měl cosi odhalit
ale v tom se rozlehlo štěkání
musel jsem zpět byl jsem do snu oděný
V chodbě jemně snově
jsem uchopil velkou plavě růžovou stužkonosku
zase volná se chtěla vrátit usedla na sklo
slyšel jsem někoho mluvit o spasení
duše co vrhá světlo kdosi odporoval
duše pokud vím v gruzinských náboženstvích
z lásky lne ke kamennému
světu lapidární nahoty existence

***
Sehnutý abych zvednul
z dlažby země
hrudku ten svůj svět
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Piotr Chrzczonowicz
list do Boga
Panie z łąk chaldejskich przybądź mi ponownie...
znajdź mnie jak dawniej na zielonych pastwiskach
ułóżmy dekalog nowy i ziemię nową a wyśpiewam Ci
niebieskie pieśni
i znowu wypłynie źródło mowy czystej – potok liter
zamieniony
w mantrę stworzenia.....................................
i nie będziesz musiał umierać dla świata.........
pójdziemy znów razem stopieni w miłość
ja i Ty słowem stworzenia............

list morski
wpatrzony w morską otchłań szukam Ciebie panno algo
zielonooka
delikatna i czuła...
wypłynąłem na głębię by dotrzeć do prawdy
ja morski pielgrzym
kiedy wypłyniesz mi na spotkanie stworzymy nowe światy
nowe prawa
zapalimy światło na dnie mórz i nie będziesz już nigdy sama
twoje siostry algi zagrają nam morskie pieśni i popłyniemy
już razem w ocean
przeznaczenia...
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Překlad Věra Kopecká
dopis Bohu
Pane z chaldejských luk přijď znovu
najdi mě jako dřív na zelených pastvinách
založme nový dekalog a novou zem a zazpívám Ti
písně nebeské
a znovu se zrodí pramen čisté řeči – tok písmen přeměněný
v mantru stvoření.....................................
a nebudeš muset umírat pro svět.........
půjdeme znovu spolu ponoření v lásku
já a Ty slovem stvoření

dopis mořský
zahleděný do mořské dálavy hledám Tebe panno
řaso zelenooká
citlivá a něžná...
vyplul jsem do hloubek abych dosáhl pravdy
já mořský poutník
když mi vypluješ naproti vytvoříme nové světy nové zákony
zapálíme světlo na dně moří a nikdy nebudeš už sama
tvé sestry řasy zahrají nám mořskou píseň a poplujeme
už spolu oceánem
předurčení...
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list miłosny
kolory lata w twoim wazonie
czerwone płatki do snu
wino z odblaskiem twych oczu
śpiewy świerszczy w morskich trawach ukryte jak dary nieba
fale światła na niebie niegasnące latarnie losu...
w odblasku lisiej pełni okruchy niezapomniane
jak szept duszy
pij więc miłość do dna
jak uśmiech mórz nieśmiertelny...

list do gwiazd
spadająca gwiazda oświetla mi drogę
przystanek sierpnia.............
spełnienie długo oczekiwane katharsis wieczne jak katedra
w kosmosie wiatr zmienił kierunek na południowy
boski błysk rozpalił mi twarz i stworzył na nowo
kolorem wszechświata

list morski 2
jest we mnie oddech twój i spokój i wolność przypływu
słone fale układam w znaki
ufam wierzę snom – w muszli składam karty dni i godzin
ku wieczności bliżej mi ku światłom nocy
zaklęty w bursztyn trwam.................
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dopis milostný
barvy léta v tvé váze
červené plátky snu
víno s leskem tvých očí
písně šumící v mořských travách skryté jako dary nebe
vlny světla na nebi nehasnoucí lucerny osudu...
v záři lysého úplňku úlomky nezapomenutelné
jako šepot duše
tedy pij lásku do dna
jak nesmrtelný úsměv moří...

dopis hvězdám
padající hvězda mi posvítí na cestu
srpnová zastávka.........
naplnění dlouho očekávané katarze věčné jako katedrála
v kosmu změnil vítr směr na jižní
božský třpyt mi rozpálil tváře a vytvořil novou
barvami všehomíra

dopis mořský 2
je ve mně tvůj dech a klid a svoboda přílivu
slané vlny skládám do znaků
doufám věřím snům – do mušle ukládám karty dní a hodin
jsem blíže k věčnosti ke světlům noci
zakletý do jantaru trvám..............
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Sirtaki dla Nikosa
zagraj mu najpiękniej !
niech Zeus policzy dni a pisarze spiszą czyny
ja pomilczę w szpitalnej sali –
każdy tam znajdzie ukojenie
poezja jak miód i cynamon uleczy rany –
wołam do Areopagów przez łzy
wołam jak pielgrzym Odys na drodze –
niech miłość okryje słowa a Ibisy zaniosą je do Początku...
jestem jak przybysz wśród Bogów
śpiewam Tobie pieśni ku wiecznej pamięci
ku pamięci Nikosowi Chadzinikolau

***
pojednanie nad mgłami Szczelińca
budowanie słów i mostów... nowej mowy...
nad broumovskim niebem wstaje świt...
na znak krzyża i przymierza.....
dzwonią dzwony nad kotliną
budzi się noworudzki dzień obmyty z kart historii
dekalog przymierza odkryty jak księga objawień
pogranicze nowe i czas pojednania jest w nas...
Julianowi Golakowi
w rocznicę budowania pojednania
braci Czechów i Polaków...
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Sirtaki pro Nikose
zahraj mu nejkrásněji!
ať Zeus spočítá dny a spisovatelé sepíší činy
já pomlčím v nemocničním pokoji
každý tam najde útěchu
poezie jako med a skořice vyléčí rány
volám přes slzy Areopágy
volám jako poutník Odyseus na své pouti
nechť láska ukryje slova a Ibisové je odnesou na Počátek ...
jsem jako příchozí mezi Bohy
zpívám Ti píseň ku věčné paměti
Ku památce Nikose Chadzinikolau

***
smír nad mlhami Ščelince
stavění slov a mostů...nové řeči...
nad broumovským nebem svítá...
na znamení kříže a příměří...
nad kotlinou zvoní zvony
rodí se umytý novorudský den z karet historie
dekalog příměří otevřený jako kniha objevů
nové pohraničí a čas smíru je v nás
Julianu Golakovi
k výročí budování smíru
bratrů Čechů a Poláků...
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Věra Kopecká
Neznámý
Prošel po měsíčním světle
lehký jako sen
Zastavil se před prahem
noci černé
Ztratil klíč
Nezvonil
Váhal
Stál
Ani obraz
Ani dým
Noc hřmotem vln
ukrajovala
z koláče času
Bez pozdravu
Bez ohlasu
S prvním paprskem slunce
jak mlha rozplynul se
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Przekład Antoni Matuszkiewicz
Nieznajomy
Nadszedł księżycowym światłem
lekki jak sen
zatrzymał u progu
nocy ciemnej
Zgubił klucz
nie dzwonił
wahał się
stał
ni wizerunek
ni widmo
Noc grzmotem fal
odkrawywała
z kołacza czasu
Bez pozdrowienia
bez głosu
z pierwszym promykiem słońca
jak mgła się rozproszył
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***
stromy krásně mlčí
mlčí do hvězd
do noci
stromy proroci
řeka si brouká
když laská kameny
řeka utopená v zeleni
jen mezi lidmi je řečí
co prázdno čeří
raději pomlčet o nich

***
na kříži kostela
rackové usedli
zda až k nim
daléhají modlitby
společný zpěv věřících
klidem objímá na chvíli
rozdílné svazuje v kytici
sboku přihlížím
nedotčená
něco se bouří boří hoří sténá
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***
drzewa milczą wspaniale
milczą do gwiazd
do nocy
drzewa prorocy
rzeka nuci coś sobie
gładząc kamienie
rzeka zatopiona w zieleni
tylko wśród ludzi brzmią słowa
w których pustka się chowa
raczej pomilczeć o nich

***
na krzyżu kościoła
usiadły mewy
czy aż do nich
dolatują modlitwy
wspólny śpiew wierzących
pokojem obejmuje na chwilę
rozdzielone wiąże w bukiecie
z boku się przyglądam
niedotknięta
coś się burzy wali płonie narzeka
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***
plnými hrstmi
sypeš popel
spálených křídel
na dno rokle
dobíráš
si můj pláč
má temná znaménka
na písku stopa zůstala
rozmytá nejasná
ve vzduchu střelný prach

Žena a Muž
Cizí zemí
Cizí tmou
vedle sebe jdou
žena a muž
Cizí nesví
připoutaní
mezi nimi
nůž
Na ostří
svit tajemný
blesky vzývá
Co krok
to otazník
a mina ticha
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***
pełnymi garściami
sypiesz popiół
spalonych skrzydeł
na dno wąwozu
dobierasz sobie
mój płacz
me ciemne piętna
pozostał ślad na piasku
rozmyty niewyraźny
w powietrzu proch wystrzału

Kobieta i Mężczyzna
Obcą ziemią
Obcą ciemnością
obok siebie idą
kobieta i mężczyzna
Obcy nieswoi
przywiązani
między nimi
nóż
Na ostrzu
brzask ukryty
wzywa błyskawice
Co krok
znak zapytania
i mina ciszy
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Vešel jsi
Roztála jsem v tvých dlaních
Osten jinovatky
v podzimním slunci
Laskavé něžné milování
Javorové listy
rudnou ze závisti
zatímco jinan
sype zlato k nohám
Vešel jsi do mě
jak do chrámu
Zažehl všechny svíce
Na oltář ruce položil
a pomodlil se
Škrtnul jsi o mě
zápalkou těla
Zažehl požár
Takhle jsem ještě
nehořela
Kde ses mě dotknul
rozkvetla jsem
celá

Ona a on
Vycházel vstříc
všem objetím světa
svou otevřenou náručí
Smělý a hrdý
jako strom v poli
rozhodný jako cesta
vyrovnaný
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Wszedłeś
Roztopiłam się w twoich dłoniach
Szczecina szronu
w jesiennym słońcu
Delikatne błogie miłowanie
Liście klonów
zarumienione z zazdrości
podczas gdy miłorząb
sypie pod nogi złoto
Wszedłeś do mnie
jak do świątyni
Zapaliłeś wszystkie świece
Ręce na ołtarzu położyłeś
i pomodliłeś się
Pociągnąłeś po mnie
zapałką ciała
Wznieciłeś pożar
Nigdy tak jeszcze
nie płonęłam
Gdziekolwiek mnie dotknąłeś
rozkwitałam
cała

Tych dwoje
Z otwarciem swych ramion
wychodził naprzeciw
wszystkim objęciom świata
Odważny i dostojny
jak drzewo w polu
jak droga pomocny
rozważny
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jako hlas zvonu
nad údolím¨
Doprovázela jej žena
Samozřejmě a nenápadně
jako řeka břeh
Neúnavně
jako slunce
provází den
Laskavě jako matka
dítě své
třeba jen pohledem
Vycházel vstříc
všem objetím
náručí otevřenou
ženě své
To oni dva
prozářili deštivý
chladný den
To oni dva
rozdávali
chvíle vzájemnosti
samozřejmě
jako chléb
To oni dva
dýchají do mé samoty
vřelým mlčením
To oni dva
podpírají svým úsměvem
celý svět
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jak głos dzwonu
nad doliną
Obok szła żona
Oczywiście i naturalnie
jak rzeka wzdłuż brzegu
Troskliwie
jak słońce
prowadzi dzień
Z miłością jak matka
swoje dziecko
chociażby spojrzeniem
Wychodził naprzeciw
wszystkim objęciom
otwartymi ramionami
swej żonie
To tych dwoje
prześwietliło chłodny
deszczowy dzień
To tych dwoje
rozdawało
chwile wzajemności
naturalnie
jak chleb
To tych dwoje
tchnie w moją samotność
gorącym milczeniem
To tych dwoje
podtrzymuje swym uśmiechem
cały świat
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***
nehledá bouře
kdo pral se s mořem
ztrát a zrad
blesky nemá rád
nehledá stín
kdo v tichém objetí
spokojeně spí
putuje vůní
nevidomý v sadě růží
křikem nás budí hluší

Voda ve vodě
Voda vodě zpívá
kapkami deště
píseň v řece
probudila
Voda ve vodě mizí
Voda se vodě
ve vodě ztratila
voda vodu zradila
Jak v davu člověk
Sám sobě ztracen
Sám sobě cizí
Voda do vody padá
hasnoucí světlo hvězd
do rodícího se rána
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***
nie wygląda burzy
kto zmagał się z morzem
strat i zdrad
błyskawic nie lubi
nie myśli gdzie cień
kto w objęciu cichym
ma spokojny sen
wędruje w ślad woni
niewidomy w różanym ogrodzie
krzykiem budzą nas na wszystko głusi
Woda w wodzie
Woda wodzie nuci
kroplami deszczu
pieśń w rzece
budzi
Woda w wodzie znikła
Woda się wodzie
w wodzie zgubiła
woda wodę zdradziła
Jak człowiek w tłumie
Sam się czuje zgubiony
Sam sobie cudzy
Woda do wody spada
blask gasnących gwiazd
do rodzącego się rana
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Karol Maliszewski
Oda do starszego brata
Andrzejowi

Nawet muchy zamarły; z kawy mruga oko,
zła wróżba; roztwór, w którym
osadza się dzień nie wiadomo po co;
książki, które go otaczały za życia,
najcenniejsza rzecz,
nie zmieściły się do trumny,
on sam się nie mieścił
z nami: chcieliśmy iść dalej
i dalej, coś nieść i o czymś świadczyć;
ksiądz zamachał rękami,
widocznie doszliśmy do bramy.
Braciszku, który sadzałeś
na nocniku, czyściłeś rower utytłany
w glinie, dźwigałeś na plecach
pod najwyższą górę, a potem szedłeś
na nocną zmianę; taka jest kolej rzeczy:
myjemy cię i ubieramy,
znów zjeżdżasz pod ziemię
i gdzieś tam w górze twoje obrzydzenie
rośnie; wybacz.
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Překlad Jiří Červenka
Óda na staršího bratra
Andrzejovi

Pomřely i mouchy; z kávy mrká oko,
zlá věštba; roztok, v němž
se kdoví proč usazuje den;
knihy, které ho provázely životem,
to nejcennější,
se nevešly do rakve;
ani on se nesrovnal
s námi; chtěli jsme jít pořád
dál, cosi nést a o něčem svědčit;
kněz pokynul rukou,
zřejmě jsme došli k bráně.
Bráško, který jsi seděl
na nočníku, čistil jsi zablácené
kolo, nosil jsi nás na zádech
k nejvyšší hoře a pak jsi šel
na noční šichtu; takový už je život;
myjeme tě a oblékáme,
opět sjíždíš pod zem
a kdesi tam nahoře se tvá nechuť
hromadí; odpusť.
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Oda do deszczu
Drobny deszczyku, co myjesz jaskółki,
lśnią jak gałki z jaspisu
w szybkiej grze za oknem;
szukam na strychu zapisanych reguł,
kartki mną się w palcach
i skrzypi guano; ten nieświat
staje się światem. To najbardziej boli,
a potem wydaje się losem, mydłem
przy studni dziobanym przez kury;
drobny deszczyku, miej to wszystko
w dupie, spadaj jak pochodnia
na wyschnięty las, jak wyrok
ucinaj rozmowy na wzniosłe tematy;
zostaw szyfrogram w gęstwinie,
połóż się na dachu i czekaj na słońce.

Na przełęczy
Były zwalone pnie, a zapach trawy
jak bulimii i lekarstw,
rwała i napychała sobie policzki,
jakby mówiła „wszędzie mam pełno,
nawet tam”; ręka w mokrej bruździe
zaczyna siew, rymując się ze słowem
„śpiew”, bo głosy ptasie jak wyprzedaż:
milcząc wypełnia ciemną sień;
wiem, że to głupie i na przestrzał,
ale naprawdę – został wystrzał
po wielkim lesie, pusty dźwięk;
zwalone pnie jak falliczna usterka.
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Óda na déšť
Drobný deštíku, který umýváš vlaštovky,
až se lesknou jak korálky jaspisu
v rychlé hře za oknem;
hledám na půdě sepsaná pravidla,
lístky šustí v prstech,
vrže ptačí trus; ten nesvět
se stává světem. To nejvíc bolí
a pak se jeví jako osud, mýdlo
u studny, do něhož klovou slepice;
drobný deštíku, vykašli se na to
všechno, padej jak pochodeň
na vyschlý les, jak ortel
utínej rozhovory na vznešená témata;
zanech svou šifru v houštině,
lehni si na střechu a čekej na slunce.

V průsmyku
Na zemi padlé kmeny a vůně trávy
jak po bulimii a lécích,
rvala plnými hrstmi a cpala si tváře,
jako by chtěla říci: všude mám plno,
dokonce i tam, ruka ve vlhké brázdě
začíná setí, což se rýmuje se slovem
pěti, proto je ptačích hlasů jak z druhé ruky:
mlčky zaplňují tmavou síň;
vím, že je to hloupé až to tříská,
ale skutečně se rozlehl výstřel
hlubokým lesem, prázdný zvuk;
padlé kmeny jak ochablé pyje.
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Oda do ziemi
Trzeba pożyczyć ziemi
od innych. Nasza już nie wchłania,
nie ma czułych miejsc.
Chyba że wytniemy ostatni
zagajnik i będziemy sadzić groby
pośród pni zwalonych na grzbiet.
„Biją się w lasach bogi,
ptaki, obłoki i ludzie”* wszystko poukładane, podane
w proporcjach.
Ale ziemia już tego nie mieści.
Przyjdzie odejść z miasta, ze wsi,
mówią młodzi: brak perspektyw
na solidny w słońcu w deszczu
własny grób.
(* z Tytusa Czyżewskiego)

Diana
Stoi wpatrzony w ten kawałek ziemi,
który wczoraj połknął jego sukę;
z daleka widzę nieśmiały ruch ust
w ciemność i światło
na przemian, widzę litanię:
„są tylko chwile do zabrania –
zimny poranek, gorzka rosa,
wylękła jaszczurka w stercie
rąbanego drewna”;
piękna Diana umierała w bólach,
zrobiłeś, sąsiad, co do ciebie należało.
Więcej nie jest się w stanie.
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Óda na zemi
Musíme si vypůjčit zemi
od cizích. Do naší už se nic
nevejde, chybí jí citlivá místa.
Leda že vykácíme poslední
lesík a budeme kopat hroby
mezi padlými kmeny.
„V lesích zápasí bohové,
ptáci, oblaka i lidé“ –
vše hierarchicky
uspořádáno.
Ale země už to nevstřebá.
Je čas opustit města i vesnice,
říkají mladí: není naděje
na slušný vlastní hrob,
zalitý sluncem a deštěm.

Diana
Stojí a hledí na ten kousek země,
který včera pozřel jeho fenku;
z dálky vidím sotva znatelný pohyb úst,
střídavě ve tmě i ve světle,
vidím litanii:
„jsou jen hezké okamžiky –
chladné ráno, hořká rosa,
vyděšená ještěrka v hromadě
pořezaného dřeva“,
krásná Diana umírá v bolestech,
udělals, sousede, co jsi mohl.
Víc ani není možné.
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Wiersz pisany gdziekolwiek
Nie ma powodu, by krzyczeć;
cichym głosem wyznaję miłość
do tej śmierci, wszystkich jej form.
To jest jak burza,
która wyrządza szkody na tarasie,
oświetlając ciemne zakamarki podwórka.
Potem nic się z tego nie pamięta,
życie przenosi się z miejsca
na miejsce, nie myśląc, co dalej.
Schną pozostawione na deszczu
sandały, derki, poduszki;
w mig wymienia się powietrze.
Tylko słowa trwają obok
i patrzą z ukosa. Jak oślepiające słońce
troska i staranie.
Jest w tym sens na chwilę,
na jedno westchnienie.

Do krwi
Joannie

Nie mówiłem ci tego nigdy,
za naszymi plecami marszczy się
celofan, kończy świat; ale trzymajmy się
za ręce, całujmy;
(mogłabyś mi zrobić dziecko,
ja bym coś chętnie urodził w bólach).
Zwijają dywan trawy, gaszą światła
na końcu ulicy; tylko twoja
krew jest prawdziwa,
nie mogę zdrapać jej z kołdry.
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Báseň napsaná kdekoli
Není důvod křičet;
tichým hlasem vyznávám lásku
té milé smrti, všem jejím formám.
Je to jak bouře,
která způsobí škody na terase
a osvětlí temné kouty dvora.
Pak si na nic z toho nevzpomínáš,
život se stěhuje z místa
na místo a nepřemýšlí, co dál.
Schnou sandály, deky a polštáře,
ponechané na dešti;
proudí sem svěží vzduch.
Pouze slova zůstávají mimo
a hledí úkosem. Jak oslňující slunce,
starost a péče.
Na chvíli to má smysl,
na jedno povzdechnutí.

Na krev
Joaně

Neříkal jsem ti to nikdy,
za našimi zády se krabatí
celofán a končí svět; držme se ale
za ruce a líbejme se;
(mohla bys mi udělat dítě,
já bych rád něco porodil v bolestech).
Svinují travnatý koberec, zhasínají světla
na konci ulice; jen tvoje
krev je skutečná,
nemohu ji seškrábat z deky.
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Oda przygodna
Co znów wymodzi twoja
mokra bruzda (w wir przygód
ciśnie, nic poza tym),
pod jakie drzwi cię rzuci
przypływ, odpływ, rozmaże tusz,
jakie będziesz rozbijać związki
frazeologiczne, by wgryźć się w miąższ,
co będziesz miała w ustach
nadaremnie, a co na myśli?
(Bez obrazy, nie widzę szans
na sens. Zostaje obraz.
Czułość w nim. Cześć.)

Oda w związku z liczeniem żyłek tulipana
Przyjdź światło, niebieskie i duże, zabierz
w odwrotnej kolejności, najpierw mnie,
a potem matki, dzieci, starców,
zabierz najpierw ciało, ogłupiałą myśl
puszczając z ręki, jak bąka,
niech wiruje, obijając się o ściany
wynajętego pokoju; przyjdź światło
w czyjejś ręce, jak lampa,
albo bez ręki, kołysz się w powietrzu,
zakreślając łukiem ostatnie możliwości;
jeśli nie wprost, jeśli nie ty,
to będę chujem w tle, nikim,
dlatego przyjdź, ogłoś, daj znać,
czy mam jeszcze liczyć i opisywać,
czy
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Óda náhodná
Co zas vymyslí tvá
vlhká brázda (vrhne do víru
událostí, a jinak nic)
k jakým dveřím tě zanese
příliv a odliv, rozmaže tuš,
jaké ustálené vazby budeš
rozbíjet, aby ses prokousala ke dřeni,
kterou budeš mít v ústech
zbytečně, a co na mysli?
(Bez urážky, nedávám šanci
smyslu. Zůstane obraz.
A v něm soucit. Nazdar.)

Óda týkající se počítání žilek tulipánu
Přijď světlo nebeské a velké, vezmi
(v opačném pořadí) nejprve mě
a pak matky, děti a starce,
vezmi nejdřív tělo a bláznivou myšlenku
pusť z ruky jak brouka,
ať krouží, naráží do stěn
pronajatého pokoje; přijď světlo
do něčích rukou, jak lampa,
anebo bez ruky, houpej se ve větru
a opiš obloukem poslední možnost;
když ne přímo a když ne ty,
tak budu jen hovno u plotu, nikdo,
proto přijď, ukaž se, dej mi znamení,
zda mám ještě počítat a popisovat,
nebo
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Komu w drogę
Hubertowi Klimko-Dobrzanieckiemu

Oto uścisk na drogę
i sentencja. Spodziewaj się czegoś pokrzepiającego
i krzepnącego w gardle jak gips,
jak ręka włożona w ranę
(coś stęknie i przejdzie na drugą stronę)
Oto płaczący ojciec
na obrazku: alegoria, autobus, Amsterdam
elementy zazębiają się i posuwają
do przodu bezzębne,
pisze się z pasją książki telefoniczne,
wykupuje się gromnice i sznurowadła,
stwierdza się, że sery bardzo podrożały
i myślę, że tego całego „świata” nie ma,
że wymazano nas, namaszczono gównem,
pchnięto do życia. Uścisk na drogę
i sentencja, że trzeba się uśmiechać i zwierać pośladki,
że niby coś jest po drugiej stronie
i że jesteśmy dziećmi sensu,
a kosmos jest pełen naszego boga,
no to już wiesz,
czym jest heroizm humanizm
i tak dalej.
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Komu na cestu
Hubertu Klimko-Dobrzanieckému

Ještě objetí před cestou a
ponaučení. Očekávej něco povzbudivého
a tuhnoucího v hrdle jako sádra,
jako ruka vložená do rány
(cosi zasténá a přejde na druhou stranu)
Je to plačící otec
na obrázku: alegorie, autobus, Amsterodam,
části zapadají do sebe, zub vedle zubu,
a bezzubé se pohybují vpřed,
zuřivě se sepisují telefonní seznamy,
skupují hromničky a šněrovadla,
potvrzuje se, že sýry jsou o hodně dražší,
a myslím, že celý ten „svět“ není,
že nás odepsali, vymáchali ve sračkách
a vykopli do života. Objetí před cestou
a ponaučení, že je třeba se usmívat a sevřít hýždě,
že možná něco na druhé straně je
a že jsme děti smyslu
a vesmír je plný našeho boha
no to už znáš,
co je hrdinství, humanismus
a tak dále.
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Miloš Hromádka
Podzimní baroko
Břízy v jednom plameni
Lásku vtisknul kameni
Cosi tušil o Kristuzmrzlá slza na listu
Toužil planout pro víru
Shořel jak kus papíru…

Vertikála
Přeplněná horizontála
lodě se chvějí
bez ukotvení
bez Pána
Na mysu Beznaděje
vertikála!
Něžný maják…

***
Pod černým kočárem červené kolo skočí
rozčísne spánku bledý rmut
Nejlépe bude všem se ztratit z očí
když na kozlíku dřepí Smrt
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Przekład Antoni Matuszkiewicz
Jesienny barok
Brzozy w jednym płomieniu
Miłość odcisnął w kamieniu
Coś o Chrystusie na myśl przyszło
zamarzła łza na liściu
Zamierzał płonąć dla wiary
Zgorzał jak papier stary…

Pion
Przepełniony horyzont
statki się chwieją
bez kotwicy
bez Pana
Na przylądku Beznadzieji
Pion!
Delikatny kształt morska latarnia…

****
Pod czarnym wozem koło karminowe skoczy
przedzieli blady smutek śnień
Najlepiej wszystkim zejść by z oczu
kiedy na koźle rozsiadła się Śmierć
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Při zvonech
Sváteční poledne
Zvon půlí den
Chvíli té velí žlutá
Vržená z kola ven
svíjí se něha
slunečním mečem
rozetnutá …

***
Ztracená srdce na oltáři
nad nimi Pán a svatá Máří
Opuchlý Měsíc pase Ďas
tak aby lásce zlámal vaz
Kdo z koho… útočí se…
v nás

Moi, Je parle …
Duší teď žíhanou
stíny Notre Dame
nejlepší čas
do knih ukládám
Za nocí obcházím
po chrámech staletých
ve stopách poetů
nejen těch prokletých …
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Przy dzwonach
Świąteczne południe
Dzwon dzieli dzień na pół
Włada tą chwilą barwa żółta
Z koła wyrzucona precz
czołga się czułość
słonecznym mieczem rozpruta…

***
Na ołtarzu serca obumarłe
nad nimi Pan i Panna Maria
Opuchły Księżyc Diabeł pasie
tak by miłości złamać pacierz
Kto z kogo… przemaga się… w nas

Moi, Je parle …
Duszy znaczonej teraz
cieniami Notre Dame
ten najlepszy czas
do książek układam
Nocą się włóczę
po świątyniach stuletnich
śladem poetów
nie tylko tych przeklętych…
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Elżbieta Gargala
Powiem ci o morzu
morze nie jest
takie majestatyczne
jak wtedy
gdy dopełniałam je
własnymi słonymi kroplami
skurczyło się z żalu
pożegnaliśmy się mokrymi krokami na
brzegu
po co podnoszę muszelki myślałam
zaniosę ci je
położę w Wałbrzychu na piasku
ucieszysz się
i te łabędzie
jak biała nuta nieobecnej pieśni
świat pręży się przede mną
chcecie mnie zabić
krzyczałam we śnie
byłeś blisko taki mały
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Překlad Věra Kopecká
Budu ti vyprávět o moři
moře není
tak majestátní
jako tehdy
když jsem je dolévala
vlastními slanými kapkami
skrčilo se žalem
rozloučily jsme se mokrými kroky na břehu
proč sbírám mušličky pomyslela jsem si
zanesu ti je
položím ve Valbřichu na písek
potěšíš se
a ty labutě
jako bílá nota nejsoucí písně
svět se přede mnou naparuje
chcete mě zabít
křičela jsem ve snu
byl jsi blízko takový malý
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***
kiedy nie można być poetą
bo stało się więcej niż może nazwać słowo
życiem wzrok na powierzchni rzeczy
kiedy nie ma sił
by zapisać marcowy sen
by zapisać marcowy zachwyt
nad śpiewem skowronka
wysoko nad głową zawieszony
mały ptaszek w kolorze ziemi
kiedy nie można być poetą

***
kiedy nie można być poetą
bo poezja to nazywanie jądra rzeczy
a nazwać znaczy umrzeć
wiersz przybiera doskonalszą postać
zawału serca
kiedy nie można być poetą
poeta milczy

***
kiedy nie można być poetą
myśl skoncentrować trzeba na piasku na podłodze
na plamie na spodniach
kotwicę pleść skoro jeszcze tu być
bo myśl spuszczona z łańcucha
nie daje uzasadnienia by się upierać
kiedy nie można być poetą
poeta zamiata podłogę
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***
když není možné být básníkem
protože se stalo víc než může nazvat slovo
životem zrak na povrchu věcí
když nemá sil
zapsat březnový sen
zapsat březnové vytržení
nad zpěvem skřivana
vysoko nad hlavou zavěšeným
malým ptáčkem barvy země
když není možné být básníkem

***
když není možné být básníkem
protože poezie je pojmenovávání jádra věcí
a pojmenovat znamená zemřít
báseň se stává dokonalou formou
infarktu
když není možné být básníkem
básník mlčí

***
když není možné být básníkem
je třeba soustředit myšlenky na písek na podlaze
skvrny na kalhotách
splétat lano kotvy když tu ještě máme být
protože myšlenky puštěné ze řetězu
neobhájí paličatost
když není možné být básníkem
básník zametá podlahu
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Do synka
nie mogę pocałować twojej głowy
jesteś liściem fikusa który wybujał
wcześniej martwy
listopadowym borowikiem
na mojej leśnej ścieżce
orchideą podniesioną
z zamarzniętej kałuży
synku biały
kropla wody zbyt mała

***
tej nocy
głos uwiązł w pyle
imię twoje zostało przy mnie
nie mamy domu zobaczyłam
myliłam się
zmaterializował się
jego zawsze obecny brak

Spacer
ty już jedziesz rowerem spokojny
po niebieskiej polnej drodze
piesek biegnie z ogonem jak żagiel
niesie swój szczęśliwy patyk
trawy fioletowe i żółte
zatrzymują zachwytem
i tylko mnie ze skakanką
tam brakuje
3- 5. 10.15 r.
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Synkovi
nemohu tě na čelo políbit
jsi listem fíkusu který vyrostl
předčasně mrtvý
listopadový podborovák
na mé lesní stezce
orchidej pozvednutá
ze zamrzlé kaluže
synku bílý
kapka vody příliš malá

***
té noci
hlas uvízl v prachu
tvé jméno zůstalo se mnou
nemáme dům uviděla jsem
mýlila jsem se
zhmotnila se
jeho stálá neexistence

Procházka
ty už jedeš na kole klidný
po nebeské polní cestě
pejsek běží s ocasem jako plachta
nese své šťastné dřívko
trávy fialové a žluté
ohromují svým kouzlem
a jenom já
tam scházím
3. - 5. 10. 2015
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Płaczka z Gwatemali
już niczego nie pamięta
tylko miłość i śmierć
już nie ma nieba ni ziemi
tylko te czarne łąki
po których niesie
wspomnienie i tęsknotę
w ramionach jej
martwe dziecko
ciężar zbyt srogi dla matki
by chciała coś naprawić
sczerniałe od płaczu oczy
wypatrują kochanka
który nie chciał daru i odjechał
ciężar zbyt srogi dla kochanki
by chciała coś naprawić
zamieniła się w ból
nagi
odkryty z wszelkiej nadziei
miłość rana w jej duszy
nie goi się nigdy
śmierć jak sen
dałaby zapomnienie
ale ona umierać będzie
wieczność całą
pamiętając
tak umiera się z miłości

70

Plačka z Guatemaly
už si nic nepamatuje
jenom lásku a smrt
už nemá nebe ani zem
jenom ty černé louky
po kterých nosí
vzpomínky a stesk
v její náručí
mrtvé dítě
břemeno příliš těžké pro matku
aby chtěla něco napravit
oči pláčem zčernalé
vyhlížejí milovaného
který nechtěl dar a odjel
břemeno příliš těžké pro milenku
aby chtěla něco napravit
přeměnila se na bolest
nahou
zbavenou veškeré naděje
láska rána v její duši
se nikdy nezahojí
smrt jako sen
dala by zapomenutí
ale ona bude umírat
celou věčnost
pamatujíc
tak se umírá z lásky
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Jana Wienerová
***
Není tak cizí krajiny
jako ta naše starodávná
poté
co ji opustila láska
Není takové ciziny
jako tvé oči odvrácené
po té
cizí cizí cizí ženě

Jeden list
Na hraně ruce si podáme
a každý zas jinam upřeme zrak
Je to náš osud být jinde tak jinde
jako dvě stránky jednoho listu

***
Že dobré slovo nepopálí?
Někdy i požár založí
Když vyschlé srdce někdo chválí
vzplane i skalní podloží
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Przekład Antoni Matuszkiewicz
***
Nie ma tak obcej krainy
jak ta nasza pradawna
po tym
jak miłość jej się wyparła
Nie ma takiej obczyzny na świecie
jak twoje oczy odwrócone
ku tej
obcej obcej obcej kobiecie

Jedna kartka
Na krawędzi jeszcze podamy sobie ręce
potem w czym innym każdy utkwi wzrok
Losem naszym gdzie indziej tak bardzo
gdzie indziej być jak dwie strony jednej kartki

***
Że dobre słowo nie może poparzyć?
Czasami aż wznieci pożar
Gdy wyschłe serce ktoś pochwali
buchnie ogniem i skalne podłoże
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Ujištění
Až ke dnu těla
může hrábnout smrt
A dál už ne
Hlubiny
v nichž bytí
kvete nad bolestí
pro tuto mocnost
jsou Kristem zavřené

Zhasínači
Jakoby jim ještě zbýval
světlocit
dohmatají se tě
a všeho v tobě
co zasáhnou
zhasíná
Vzdoruj jim
tichem
světlem slov dávné knihy
třpytem v trávě...

***
Slova oděná do tajemství
tajemství slovem halené
že jenom ticho blíž je tomu
co drtí váhou kamene
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Upewnienie
Aż na samo dno
ciała może dogrzebać się śmierć
A dalej już nie
Głębiny
w których bycie
ponad cierpieniem kwitnie
dla tej siły
są zamknięte kluczem Chrystusa

Gaszący
Jakby im jeszcze pozostała
światłoczułość
chcą po omacku dotknąć ciebie
i wszystkiego co twoje
czego tylko zdołają
dosięgnąć gaśnie
Oprzyj się im
ciszą
światłem słów księgi dawnej
traw blaskiem

***
Słowa spowite tajemnicą
tajemne słowa przesłanie
że tylko cisza bliska temu
co wagą miażdży kamień
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***
Kamenné staccato v osnově země
a houslový smyk přes hřbety Stěn
Vrokleni do chladu
praženi na lbích skal
v sokolím kroužení slýcháme
sonátu slunečního svitu
Tu hudba ticha listuje i časem
a vrací proudy zpátky na pěšiny
k modrým večerům
se štiplavou vůní páleného listí
Kamenné staccato v osnově země
a teskný vzlyk pod hřbetem Stěn

***
Tak známé, až znovu neznámé
vynořují se světy
k novému žasnutí,
či k nové hrůze

***
V tlačenici okamžitých chtění
kam odešla naléhavost bytí?
Čas pomíjí bez naplnění
na konci vznětů marnost pění
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***
Kamienne staccato w osnowie ziemi
i smyczek skrzypcowy przez grzbiety Ścian
Ziębnący w wąwozach
prażeni na skalnych łbach
w sokolim krążeniu słuchamy
słonecznej sonaty świtania
Tu muzyka ciszy kartkuje czasem
i wraca nurt znowu na ścieżki
do niebieskich zmierzchów
z gryzącą wonią palących się liści
Kamienne staccato w osnowie ziemi
i tęskne westchnienie pod grzbietem Ścian

***
Tak znajome, aż znowu nieznane
wynurzają się światy
dla nowego zachwytu,
czy dla nowej grozy

***
Pod presją momentalnych pragnień
gdzie się podziało męstwo istnienia?
Czas przemija nie dając spełnienia
z końcem podniet nicość się pleni
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Jak?
Jak přejít moře svůdných obrazů
až k poušti rozeznělé hlasem?
Ono - rozestoupí se?
Jak projít močálem nedůvěry
až ke kameni ozvěny?
On – rozezní se?
Jak překonat nehmatné bezvodí
až ke dnu naděje
Ona – vstoupí v nás?

Minuta ticha
Ne nevyprávěj Nech být
Nevytrhneš světu z paty trn
Jen beze slov tu zůstaň
v minutě ticha
za nesdělenou lásku...

***
Naděje
malá krůpěj
Hledám v ní
jak se mi zítra rozední
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Jak?
Jak przejść przez morze zwodniczych obrazów
aż na pustynię rozebrzmiałą głosem?
Ono – się rozstąpi?
Jak przejść trzęsawiskami nieufności
aż do kamienia co odebrzmi echem?
One – się rozdzwonią?
Jak przebyć nieuchwytną oschłość
aż do dna nadzieji?
Ona – w nas wstąpi?

Minuta ciszy
Nic nie mów Tylko bądź
Nie wyrwiesz światu ciernia z pięty
Bez słów tu tylko zostań
w minucie ciszy
po miłości bezwzajemnej...

***
Nadzieja kropelka nadziei
z niej odczytuję
czym jutro mi rozednieje
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Jiří Červenka
List Efezanům
Cožpak mohu nemilovat
stařenu bezzubými ústy žmoulající
kůrku chleba? Nebo tu slečnu, jak se rozkošně
opírá o zeď s mobilem u ucha?
A prodavače okurek, když vesele
vykřikuje: Čerstvé – kyselé…! Co je
na tom virtuálního? Hněváte-li se,
nehřešte. A nezarmucujte Ducha Svatého,
který je pravou podobou jejich
tváře.

***
Jak píšu? Verše brzy ráno
lovím jak ryby z hlubiny.
Každému to, co je mu přáno.
K večeři čerstvé noviny.
Žár vyhas, sotva držím notu.
Kopřivy na hnoji spálil mráz.
Už nikdy? Sázím na tesknotu.
Život jak román. Bez příkras.
Krokem v rytmu trauermarše.
Na kopec za vsí, a dál nevidím.
Obraznost? Stačí špetka falše.
Žeň bohatá je. Ale bez lidí.
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Przekład Karol Maliszewski
List do Efezjan
Dlaczego mam nie kochać
bezzębnej staruszki żującej skórkę
chleba? Albo tej ślicznotki, gdy się tak rozkosznie
opiera o ścianę z komórką przy uchu?
Czy sprzedawcę ogórków wesoło
wykrzykującego: Świeże – kiszone! Co w tym
jest nierzeczywistego? Jeśli się gniewacie,
nie grzeszcie. I nie zasmucajcie Ducha Świętego,
który na swe podobieństwo wypełnia ich
twarze.

***
Jak piszę? Wcześnie rano od niechcenia
łowię wiersze – ryby z głębokości.
Każdemu wedle życzenia.
Po kolacji świeże wiadomości.
Żar wygasł; podśpiewując, znów gubię nuty.
Zmrożone pokrzywy na gnoju pod płotem.
Już nigdy? To starczy dziś za tęsknotę.
Życie jak powieść. Bez zbędnych splotów.
Krok za krokiem, za żałobnym marszem.
Na górkę za wioską, nie widać żadnej dali.
Obrazowość? Wystarczy popisać się fałszem.
Żniwo obfite. Tylko ludzie jacyś mali.
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***
Petrovi a Evě

Podél Metuje tiše jdu
cestou, která se vrací,
co hledám, teď už nenajdu,
co našel jsem – ztrácím.
Vzhůru kopcem. Krásný rozhled.
Minulost v zádech jako stín.
A budoucnost? Snad ne tohle,
co zatřpytlo se olšovím?
Ne, ještě není zas tak zle,
v hospůdce na tě čekají
a duše tělo vymrzlé
okřeje v teple při čaji.

F. K.
Ty mlčíš. Píšu snad mrtvému?
Telefon odpojils. Lampion zhas.
Jak Bašó v nadzemském harému.
Na tyhle srandičky já nemám čas.
Už jen ve snu: co jsme neprožili.
Tvůj stín a dveře, jež se zavřely.
V kuchyni rozsviť a zůstaň chvíli
ještě. Teď neodcházej, příteli.
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***
Petrovi i Evě

Wzdłuż Metui cicho idę
ścieżką, która zawraca,
czego szukam, tego już nie znajdę,
co znalazłem – stracę.
W górę. Piękny widok przeto.
Przeszłość jak cień za mną ginie.
A znów przyszłość, czy to nie to,
co mignęło gdzieś w olszynie?
Nie, jeszcze nie jest tak źle,
w gospodzie czekają na cię,
a dusza ciało mdłe
ogrzeje w cieple przy herbacie.

F.K.
Milczysz. Czy piszę do zmarłego?
Telefon wyłączyłeś. Zgasły świece.
Jak Basho z haremu podniebnego.
Nie mam czasu na takie hece.
Już tylko we śnie: czegośmy nie przeżyli.
Drzwi zamknięte i twój cień się ściele.
Zaświeć w kuchni, nie żałuj mi chwili.
Jeszcze nie odchodź, przyjacielu.
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Advent na Vranově
Janu Pátému

Ticho a sychravo. Dne nepřibývá,
a přece všude zvláštní jas a chvění,
plamínek, jenž se ve tmě rozhořívá,
tajemství života a narození.
Čas zastavil se, klesá pod hladinu.
Je slyšet skřípot, po umrzlém sněhu
vůz s koňmi sjíždí k podvodnímu mlýnu.
Z těch dávných osudů nezbylo nic.
Ztichlé hlasy. Od protějšího břehu
nám pramice zvolna vyplouvá vstříc.

Dies irae
Sníh už roztál i na střechách kůlen,
z komínů k nebi stoupá šedý dým.
Pohasla světla. Čas stále půlen
na pozemský a na ten nebeský.
Tak jako davy valící se proudem
pro zbytky po štědrých chlebodárcích,
nazí a tiší stanem před Tvým soudem.
Zbudou tu města, prázdná, bez dějin,
jak krabice po nechtěných dárcích
pod zářícím stromkem vánočním.

Teodicea
Slovo je světlo. Věčný jas.
Bůh kosmos. Vesmír v nás.
Zlo ze zla vyhřezlo,
chladné a matné
jako sklo.
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Adwent we Vranovie
Janowi Pátému

Cicho i zimno. Dnia nie przybywa,
wszędzie jednak szczególny blask i drżenie,
płomyczek, który w ciemności rozgrzewa,
tajemnica życia i narodzenia.
Czas zamarł, wpada pod powierzchnię.
Słychać skrzyp kół, po zmarzłym śniegu
wóz z końmi zjeżdża pod wodę do młyna.
Z tych dawnych losów nic nie zostało.
Ściszone głosy. Z tamtego brzegu
łódź wypływa naprzeciw pomału.

Dies irae
Na strzechach szop śnieg się już nie bieli,
z komina w niebo bije szary dym.
Pogasły światła. Czas się wciąż dzieli
na ziemski i na ten niebieski.
Tak jak tłumy pędzące z prądem
dla resztek po hojnych chlebodawcach,
nadzy i cisi staniemy przed Twym sądem.
Zbuduj tu miasta, puste, bez historii,
jak pudła po niechcianych prezentach
pod rozjarzoną choinką.

Teodycea
Słowo jest to światło. Wieczny blask.
Bóg kosmos. Wszechświat w nas.
Ze zła wypadło zło,
chłodne i mętne
jak szkło.
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Kříž u Kochánova
Cestou přes pole jsem nepotkal ani
živáčka a zastavil se až pod lipou
před vsí. Zdáli se nesl svistot
dálnice jak šumění letního deště.
Jak tedy nemlčet? Když každé slovo
je jen polínkem přiloženým do ohně
apokalypsy. Pak v tichu,
které nastane, bude slyšet
každý hlas.

Na Výrovku
S potokem po boku stoupám vzhůru.
Čím výše, tím více sil nám ubývá.
Pramen je bodem, kde se naše osudy
protínají: jeho smrt je zároveň i zrodem,
zatímco já se mu nenávratně vzdaluji.
V mlze a větru málem minu chatu,
za níž pak už není nic.

Kamenná Horka
Ta alej, kudy kráčela
sestra Michaela, už tenkrát,
v sedmačtyřicátém,
vedla do nebe.
Vyhlížím ji z vlaku,
kdykoli tudy projíždím:
záblesk zeleně ostrý
jak lítost. Ó věčnosti,
dosud stále ještě
z tohoto světa!
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Krzyż pod Kochánovem
Ni żywej duszy nie spotkałem na tej ścieżce
i zatrzymałem się dopiero pod lipą
przed wioską. Z daleka niósł się poświst
szosy niczym szum letniego deszczu.
Jak tu nie milczeć? Skoro znów
następnym słowem dokładam do ognia
apokalipsy. Dopiero w ciszy,
która nastanie, będzie słychać
każdy głos.

Na Výrovku
Z potokiem przy boku, idę coraz wyżej.
Sił nam ubywa z każdym krokiem.
Źródło jest punktem, w którym nasze losy
przecinają się: jego śmierć jest zarazem porodem,
podczas gdy ja niknę bezpowrotnie.
We mgle i wietrze mało nie minąłem domu,
poza nim już nic.

Kamenná Horka
Ta aleja, którą chodziła
siostra Michaela, już wtedy,
w czterdziestym siódmym,
wiodła do nieba.
Wyglądam jej z pociągu,
kiedykolwiek tędy przejeżdżam:
przebłysk zieleni ostry
jak współczucie. O, wieczności,
jak dotąd ciągle jeszcze –
z tego świata!
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***
Láska… V co se proměnila?
V lhostejnost, ve svůj opak? Ne.
Je jak sen, jak tichá víra,
že se snad jednou sejdeme.
V kavárně? Na chodbě před márnicí?
V aleji, která nikam nevede?
Nemám ti vlastně už co říci,
sám s tebou jako bez tebe.

***
Opět zde… Kolik let?
Nic než marné snění.
Co zbude v onom naposled
a co propadne se v zapomnění?
Most, na němž jsme stáli,
odplouvá s létem
a my plynem s ním.
Mraky jak skály
a Dyje, ta naše Léthe,
v hlubině temný stín.

***
Copak duše, ó, můj Pane,
tu vezmeš k sobě, nebo ne,
ale tělo, co s ním se stane,
až zůstane tu beze mne?
Budou ho vláčet ulicemi,
nahé či v rakvi na márách.
Tak cizí mezi červy v zemi,
než rozpadne se v prach.
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***
Miłość... W co się zamieniła?
W obojętność, w swoje przeciwieństwo? Nie.
Jest jak sen, jak cicha wiara,
że się może na siebie natkniemy.
W kawiarni? Na korytarzu w kostnicy?
W alei wiodącej donikąd?
Nie mam ci właściwie już nic do powiedzenia,
sam z tobą, jako i bez ciebie.

***
Znowu tutaj... Ile to lat?
Raczej nic niż daremne marzenie.
Co obudzi się wreszcie na koniec,
a co porwie zapomnienie?
Most, na którym staliśmy,
odpływa jak lato,
i my płyniemy z nim.
Ciemność zbita na kamień,
a Dyja, ta nasza Leta,
sunący w dole cień.

***
Co tam dusza, mój Panie,
weźmiesz ją do siebie lub nie,
ale ciało, co z nim się stanie,
gdy już nie będzie tu mnie.
Nagie lub w trumnie, bez przerwy
po ulicach będą je włóczyć.
Tak obce w ziemi wśród czerwi,
póki się w proch nie obróci.
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***
Rozdal jsem všechny své knihy,
a přece mi jich ještě dosti zbylo.
Zapřel jsem všechny své sliby,
a vše se v pravý opak obrátilo.
Proč tedy píšu verše a proč se
ptám, když neznám odpověď?
Proč věřím smyslům a raduji se
s každým květem i listem?
V co rozplyne se tento svět
v nehybné záři věčnosti
a v co já v Tobě, Kriste?

Sobě
Co tady ještě pohledáváš?
Minulost mlčí – zemřela.
Je jako dávno ztuhlá láva,
jak z dětského snu příšera.
Co za veteš to uchováváš?
Střepiny rozmluv, vůně, dopisy…
A všech tvých básní marná sláva
není teď víc než pastva pro krysy.
Co od osudu očekáváš?
Že naposled tě ještě pohostí?
Ten ale na počkání víru nerozdává,
že nezabloudíš v záři věčnosti.
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***
Rozdałem wszystkie swoje księgi
i jeszcze sporo ich zostało.
Złamałem wszystkie przysięgi,
inaczej wszystko potoczyć się miało.
Po co te wiersze piszę, i dlaczego
pytam, skoro nie znam odpowiedzi?
Czemu wierzę zmysłom i co z tego,
że cieszę się każdym kwiatem i liściem?
Jak ten nasz świat rozpuści się w ogniu
wieczności, nieruchomym, czystym,
a jak ja w Tobie, Chryste?

Sobie
Czego tu jeszcze szukasz?
Przeszłość milczy – umarła.
Jest jak dawno zakrzepła lawa,
jak dziecięcego snu widziadła.
Co za starzyznę przechowujesz?
Fragmenty rozmów, zapachy, listy...
A twoje wiersze, szkoda gadać,
tyle warte, co dla szczurów karma.
Czego od losu oczekujesz?
Że na koniec cię jeszcze ugości?
On na poczekaniu nie rozdaje wiary,
że nie zabłądzi się w blasku wieczności.
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Jan Owczarek
Nad Izerą
flotylle liści
znosi w doliny rwący nurt
w cichych barwach zmierzchu męska symfonia
ryku jeleni
tak jest co roku
dostojeństwo odwiecznego koncertu przyrody
smuga pary z dysz z odrzutowca – jedyny kontrapunkt ślad
cywilizacji
na ciemniejącej szacie nieba pod cierpliwym
spojrzeniem
zapalających się gwiazd

Zimorodek
To była chwila gdy przeleciał
falistym lotem
tuż nad taflą wody i skrył się w niej –
pierścień rzucony do rzeki
Od tej pory zimorodek mieszka razem
z zachodem słońca nad Hutniczym Grzbietem
gwiazdami w dolinie Pięciu Stawów Polskich
Pragą gdy ją spatrzyłem po raz pierwszy w letnie popołudnie
Świętym Antonim który zawiózł mnie do Rimini
Zbyt cenny żeby go łatwo wyrzucić
z pamięci
A tyle imion nazwisk spraw miejsc i zdarzeń rozwiało się
jak chmury wiatrem pędzone
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Překlad Věra Kopecká
Nad Jizerou
flotily listí
snáší do údolí ženoucí se proud
v tichých barvách jíní mužská symfonie
jelení říje
tak je tomu každý rok
důstojnost prastarého koncertu přírody
pruh páry z trysek letadla – jediný kontrapunkt stopa
civilizace
na temném šatu nebe pod trpělivým
pohledem
zažíhajících se hvězd

Ledňáček
To byl okamžik
houpavým letem se mihnul
nad hladinou vody a ukryl se v ní
prsten vhozený do řeky
Od té chvíle se zabydlel
společně se západem slunce nad Hutním Hřbetem
s hvězdami v údolí Pěti polských rybníků
s Prahou když jsem ji v letním odpoledni uviděl poprvé
Svatým Antonínem který mě odvezl do Rimini
Příliš drahý abych jej lehce vymazal
z paměti
A tolik jmen věcí událostí a míst rozletělo se pryč
jak větrem odvanuté mraky
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Źródło
Stał nad źródłem
A ono czekało na niego
Pulsujące jasnym wytrwałym rytmem
Ogarnął go lęk bo nagle
zrozumiał że źródło odmieni jego życie
Usłyszał gadatliwy szmer wody
Chciał i bał się
zanurzyć dłonie zwilżyć suche powieki
Wiedział że nowe życie
będzie wymagało odwagi i poświęcenia
że będzie musiał
stanąć pod pręgierzem codziennych obowiązków
i uznać sens
tej gonitwy
porzucić swoje wygodne miejsce
w którym żebrał o jałmużnę
że będzie to jak pierwszy oddech
jak narodziny
ale lata tęsknoty za światłem nakazały dłoniom
rozchylić się jak skrzydła i
zanurzyć je
w żywiole życia
wybrać lata wyrzeczeń
za ciche szczęście patrzenia w błękitne niebo
gdy łodzie chmur niosą dusze wybranych
w bezmiar który dotąd tylko przeczuwał
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Pramen
Stál nad pramenem
A on na něj čekal
Pulsující jasným vytrvalým rytmem
Zmocnil se ho strach protože náhle
pochopil že pramen změní jeho život
Uslyšel mnohomluvný šum vody
Chtěl a bál se
ponořit dlaně zvlhčit suchá víčka
Věděl že nový život
bude vyžadovat odvahu a obětavost
že bude muset
stanout před pranýřem každodenních povinností
a uznat smysl
té honičky
opustit své výhodné místo
na kterém žebral o almužnu
že to bude jako první nádech
jako zrození
ale léta stesku po světle přikázala dlaním
rozevřít se jako křídla a
ponořit je
do živlu života
a vybrat léta odříkání
za tiché štěstí dívat se na blankytné nebe
kde lodě mraků nesou duše vyvolených
do nekonečna které dosud jenom tušil
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Żywa księga
Ta Księga jest żywa
zaprawdę
Oddycha miarowym rytmem wersetów
śmieje się płacze upomina i błogosławi
modli się głośno i żarliwie
Ona jest pancerz Prawdy i miecz Sprawiedliwości
Czuję pod palcami pulsowanie Jej świętej krwi gdy unosi
majestatycznie rozpostarte skrzydła Bożej Mocy
i staje się gromem i grzmotem
Jej Słowo Spiżowa Brama rozdarta gromem pustynia
Niepowstrzymany święty blask Boży
Ona jest niestrudzony warkocz Strumienia
Źródło codziennego Chleba
niewyczerpana Woda
Jest Świętą Skrzynią Arki
niesioną przez pokolenia pod zachodami
i wschodami księżyca
I świętą Hostią słońca Jutrznią na wysokich górach
Jest pierwszym i ostatnim tchnieniem Synów Człowieczych
Tajemniczym ciężarem Urim i Tummim
Jasnym lotem motyla nad niewinną łąką
Wyrytą wśród galaktyk Pierwszą i Ostatnią Literą
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Živá kniha
Ta Kniha je žívá
opravdu
Dýchá mírovým rytmem veršů
směje se pláče napomíná a žehná
modlí se hlasitě a horlivě
Ona je štítem Pravdy a mečem Spravedlnosti
Pod prsty cítím pulzování Její svaté krve když pozvedá
majestátně rozprostřená křídla Boží Moci
a stává se hromem a hřmotem
Její Slovo Kovová Brána hromem rozedraná poušť
Nezadržitelný svatý blesk Boží
Ona je neúnavný pletenec Proudu
Pramen každodenního Chleba
nevyčerpatelná Voda
Je Svatou Schránkou Archy
nesenou pokoleními při zapadajícím
a vycházejícím měsíci
A svatou Hostií slunce Jitra ve vysokých horách
Je prvním a posledním dýchnutím Synů Člověka
Tajemným břemenem Urim a Tummim
Jasným letem motýla nad nevinnou loukou
První a poslední Literou vyrytou ve středu galaxie
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Iluminacja
Cierpliwy pergamin dzień za dniem i rok za rokiem
Nad każdą z liter modlitwa
wyszyta złotem w chorałach stronic
Z każdą literą zbliżam się do zrozumienia
choć wiem że niemożliwe
jest zrozumienie Tajemnicy
dlatego też porzucam czczy umysł
a odnajduję ścieżkę w środku milczenia
gdy dźwigam ciężar pisania litery Taw
Litera Taw rozpostarła swoje skrzydła pośrodku manuskryptu
jak pośrodku świata skąd rozchodzą się drogi
we wszystkich możliwych
kierunkach
Litera Taw jest jutrznią i zachodem słońca przypływem
i odpływem morza
Litera Taw jest skrzypiącą szubienicą
i jest świętym drzewem Krzyża
Formą i treścią
wszystkich form i treści szczytem góry
i czeluścią morza hymnem
narodzin i śpiewem zagłady
Pośrodku manuskryptu litera Taw pulsuje miłością
jest żywą raną
Chrystusowego boku
Lśni złotą krawędzią pośrodku świata
gdzie zbiegają się wszystkie
godziny
Pod klasztornym sklepieniem nieba pulsuje jasną czerwienią
Krwi
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Iluminace
Trpělivý pergamen den za dnem rok po roce
Nad každým písmenem modlitba
vyšitá zlatem v chorálech stránek
S každým písmenem se přibližuji k porozumění
přestože vím že porozumět
Tajemství je nemožné
proto také opouštím jalový úmysl
a nalézám pěšinu uprostřed mlčení
kde zdvíhám tíhu psaní litery Tau
Litera Tau rozprostřela svá křídla v prostředku rukopisu
jako ve středu světa odkud se cesty rozcházejí
na všechny možné
strany
Litera Tau je svítáním i západem slunce přílivem
i odlivem moře
Litera Tau je skřípající šibenicí
a je svatým dřevem Kříže
Formou i obsahem
všech forem a obsahů štítem hory
a hlubinou moře hymnem
narození a zpěvem záhuby
Uprostřed rukopisu pulsuje litera Tau láskou
je živou ránou
Kristova boku
Září zlatým okrajem ve středu světa
kde se sbíhají všechny
hodiny
Pod klášterní klenbou nebe pulsuje jasnou červení
Krve
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Olga Novotná
Hladová píseň
Hladová žíznivá
života
naslouchám
štěrbinou
v osrdečníku
Doruda do krve
nenasytně
nenasycená
Chci pojíst
z hodovního stolu
vše co pojíst lze
ještě můžu

Tobě Naděje
Naděje neumírej
Neumírej ani poslední
Buď tady s námi
pro naději všech
Neumírej
Neustále před námi
i v hodině
smrti naší
tehdy nejvíce
Neumírej
Žij věčně Naděje¨
Neumírej ani poslední
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Przekład Antoni Matuszkiewicz
Pieśń głodowa
Wygłodniała spragniona
życia
nasłuchuję
szczelinką
w osierdziu
Do czerwoności do krwi
nienasycenie
nienasycona
Chcę zjeść
z biesiadnego stołu
wszystko co tylko da się zjeść
jeszcze mogę

Do ciebie Nadziejo
Nadziejo nie umieraj
Nie umieraj nawet ostatnia
Bądź z nami tutaj
dla wszystkich naszych nadziei
Nie umieraj
Bezustannie przed nami
i w godzinę
śmierci naszej
wtedy najbardziej
Nie umieraj
Żyj na wieki Nadziejo
Nie umieraj nawet ostatnia
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Báseň druhá pro Michala R
Do sloje dračí vešel jsi
do hlubin země
ve tmě hledat
život a smrt
svého otce
ve chřtánu
Jáchymovské díry
Víru a lásku též naději
jsi hledal
Pro koho oběť největší
Pro Boha
Život věčný
Věrnost svému slovu
Nebo i pro tebe?
Vyfáral jsi
Na slunci hledáš odpověď
proč tvá malá ruka
zůstala opuštěná

Depka
Ztratila jsem stopu
Ztratila jsem
svou stopu
Už nezachytím
nezavětřím
ani pach
svého já
S očima u země
těžké hledání
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Drugi wiersz dla Michała R.
Wszedłeś do smoczej jamy
w głąb ziemi
w ciemności szukać
życia i śmierci
twojego ojca
w gardzieli
jáchymovskiej dziury
Wiary i miłości także nadziei
szukałeś
Dla kogo największa ofiara
Dla Boga
Życia wiecznego
Wierności swojemu słowu
Albo i dla ciebie
Już wyjechałeś
W słońcu szukasz odpowiedzi
dlaczego twoja mała ręka
została porzucona

Dno
Straciłam ślad
Straciłam
swój ślad
Już nie chwycę
nie zwietrzę
woni
swego ja
Z oczyma przy ziemi
ciężkie szukanie
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Nerovnovážně
Hledám slova
jež vybalancují
rozepři duše a těla
provazochodce
na špičce jazyka
hlavně udržet rovnováhu
ať pád těla
nestrhne s sebou duši
v jejím příbytku
je skryto ještě mnohé
pro tělo

Závidím
Závidím lehkonohým
všem jež opustí rodnou
zemi a nepláčí
Závidím jejich srdcím
že nelkají smutkem
Závidím těm jež zůstali
doma a hřáli se
teplem známých míst
a každý krok byl slastí
již rodná země rozdává
Závidím neboť nepoznám
Ale kdo ví …
Co když je to klam
a srdce nese hroudu větší
než zaslouží země sešlapaná
v mých vzpomínkách
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Bez wzajemności
Poszukuję słowa
które zrównoważy
różnice duszy i ciała
ekwilibrystów
na końcu języka
przede wszystkim zachować równowagę
niech upadek ciała
nie pociągnie za sobą duszy
w jej przybytku
jest jeszcze wiele ukrytego
dla ciała

Zazdroszczę
Zazdroszczę lekkonogim
wszystkim którzy opuszczą rodzinną
ziemię i nie płaczą
Zazdroszczę ich sercom
że nie łkają ze smutku
Zazdroszczę tym którzy zostali
w domu i grzali się
ciepłem znanych miejsc
i z każdym krokiem czerpali słodycz
jakiej udziela ojczysta ziemia
Zazdroszczę ponieważ nie poznam
Ale kto wie…
A jeśli to jednak złudzenie
i serce dźwiga cięższą grudę
niż zasługuje ziemia przedeptana
w moich wspomnieniach
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Voda a slza
Vyplakat si oči
dovedou jen ženy
Nad hroby proudy slz
rostou z nich ryby
plavou pod květiny
A jsou
Neviditelné
Vyplakat si oči
nedovedou muži
ukrývajíce slzy
vrací je zpět do nitra
ještě dříve
než se zatřpytí
na řasách
Neviděni pak pláčou
jako ženy
jako děti pláčou

Pomíjivé
My jsme ty ryby
jež zahákly se na cetky
My jsme ty cetky stvořili
Kam se jen podíváš
kol dokola vody jsou
Samá voda samá voda
Cetky proudy odnesou
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Woda i łza
Wypłakać sobie oczy
potrafią tylko kobiety
Nad grobami potoki łez
rodzą się z nich ryby
wpływają pod kwiaty
I są
Niewidzialne
Wypłakać sobie oczu
nie potrafią mężczyźni
ukrywając łzy
zawracają je do wnętrza
jeszcze przed tym
jak zabłysną
na rzęsach
Niewidziani zaś płaczą
jak kobiety
płaczą jak dzieci

Przemijające
To my jesteśmy te ryby
co się złowiły na błyskotki
To my te błyskotki stworzyliśmy
Gdzie tylko spojrzysz
dookoła są wody
Sama woda sama woda
Błyskotki prądy zniosą
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Zofia Mirska
Urodzona w Twierdzy koło Lwowa,
w 1944 r. Po maturze w Cieplicach
studiowała polonistykę na Uniwersytecie
Wrocławskim, następnie zamieszkała
w Kłodzku, gdzie pracowała w instytucjach kultury i w szkolnictwie.
Poczynając od 1982 roku, wydała dziesięć
książek poetyckich, ostatnio ukazały się jej wiersze zebrane pt.
"tam i z powrotem" (Kłodzko, 2014). Liczne publikacje w prasie
i antologiach, także lwowskich i czeskich.
Należy do Związku Literatów Polskich i uczestniczy aktywnie
w regionalnym życiu artystycznym.
Jest Zasłużonym Działaczem Kultury.
Narodila se v Twierdzy u Lvova v r. 1944. Po maturitě v Cieplicach studovala polonistiku na Vratislavské univerzitě. Od ukončenení studia žije v Kłodzku, kde pracuvala v kulturních institucích a ve školství.
Od roku 1982, kdy debutovala, vydala deset knížek poezie,
v roce 2014 vyšel výbor z její poezie pod názvem "tam i z powrotem". Publikuje v tisku a antologiích, také ve lvovských
a českých.
Je členkou Svazu polských spisovatelů (ZLP). Aktivně se účastní
literárního života regionu.
Je zasloužilým pracovníkem kultury.
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Antoni Matuszkiewicz
Urodził się we Lwowie, w roku 1945.
Od 1948 roku w Świdnicy, Starym Gierałtowie, od 2008 w Martínkovicach koło
Broumova. Studiował we Wrocławiu historię i wiedzę o kulturze oraz muzealnictwo
w Krakowie. Pracował w instytucjach
kultury w Świdnicy i w Wałbrzychu, redagował „Niezależne Słowo“ i „Stronicę Śnieżnicką“, prowadził
wydawnictwo „Pluton“.
Opublikował 16 zbiorów poezji, kilka książek prozatorskich
i antologii regionalnych. Nagradzany na konkursach dramaturgicznych. Tłumaczył poetów czeskich. W języku czeskim
ukazał się wybór jego wierszy „Nade mnou hluboké nebe“
(2009). Liczne publikacje w prasie i antologiach. Stały współpracownik kwartalnika „Fraza“.
Członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Narodil se ve Lvově roku 1945. Od roku 1948 žil ve Świdnicy,
později ve Starém Gierałtowie, od r. 2008 v Martínkovicích
u Broumova. Ve Vratislavi vystudoval historii a kulturoznalectví
a v Krakově muzeinictví. Pracoval v kulturních institucích
ve Świdnicy a ve Wałbrzychu, redygoval „Niezależne Słowo“
a „Stronicę Śnieżnicką“, provozoval vydavatelství „Pluton“.
Vydal 16 sbírek poezie, několik knížek prózy a regionálních
antologií. Získal ocenění v soutěžích autorů dramatu. Překládá
českou poezii. Česky vyšel výbor jeho poezie s názvem "Nade
mnou hluboké nebe"(2009). Publikuje v tisku a v antologiích, je
stálým spolupracovníkem čtvrtletníku „Fraza“.
Je zakládajícím členem Sdružení polských spisovatelů (SPP).
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Piotr Chrzczonowicz
Urodzony w Nowej Rudzie, w 1962 roku.
Aktualnie mieszkaniec Koszalina.
Studiował polonistykę na Uniwersytecie
Wrocławskim, gdzie w 2001 roku uzyskał
też tytuł doktorski. Był stypendystą Niezależnej Kultury w Paryżu (1993).
Pracował w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej.
Wydał siedem zbiorów wierszy, zamieszczał utwory w antologiach regionalnych i ogólnopolskich. Publikacje w prasie
i na antenie Polskiego Radia.
Narodil se v Nové Rudě roku 1962, nyní žije v Koszalinu.
Studoval polonistiku na Vratislavské univerzitě, kde získal v roce
2001 doktorát. Byl stipendistou Nezávislé kultury v Paříži
(1993).
Pracoval v Ústavu žurnalistiky a komunikace Vysokého učení
technického v Koszalinu.
Vydal sedm sbírek poezie, jeho verše jsou v regionálních i celopolských antologiích. Publikuje v tisku a v pořadech Polského
radia.
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Věra Kopecká
Narodila se roku 1951 v Turnově. Do maturity žila v Jablonci nad Nisou. Vystudovala
Matematicko-fyzikální fakultu na Karlově
univerzitě v Praze. V letech 1980 – 1985
absolvovala na LK v Praze obory umělecký
přednes, divadlo poezie a literární tvorba.
Od roku 1992 žije v Broumově, kde pracovala jako učitelka.
Poezii píše od studentských let. Knižně debutovala ve sbírce
několika autorů Prvovýstupy (Kruh, 1989). Vydala více než 20
vlastních sbírek poezie, z toho čtyři polsky. Publikuje v antologiích doma i v zahraničí. Kromě toho poezii překládá, je vydavatelkou a také organizárkou Dnů poezie v Broumově. Od roku
2006 je členkou Střediska východočeských spisovatelů a od roku
2010 členkou ústřední Obce spisovatelů.
Vedle poezie se věnuje tradiční lidové tvorbě a fotografování –
měla výstavy na různých místech v Čechách a v Polsku.
Urodziła się w Turnovie, w 1951 r. Po maturze w Jabłońcu
nad Nysą. Studiowała na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
Uniwersytetu Karola w Pradze. Tam także ukończyła w 1985
roku Ludowe Konserwatorium w zakresie recytacji, teatru
i poezji. Od 1992 roku mieszka w Broumovie, gdzie pracowała
jako nauczycielka.
Debiutowała wierszami w almanachu „Prvovýstupy“ w 1989 r.
Wydała ponad 20 zbiorów poezji, w tym cztery w języku
polskim. Organizuje „Dni Poezji“ w Broumovie, przekłada
z języków słowiańskich, opracowuje antologie i prowadzi własną
działalność wydawniczą. Od roku 2006 należy do Střediska
východočeských spisovatelů, od 2010 do Obce spisovatelů.
Uprawia także fotografię (wystawy w Czechach i w Polsce) i tradycyjne rękodzieło artystyczne.
112

Karol Maliszewski
Urodził się w 1960 roku w Nowej Rudzie,
gdzie do dzisiaj mieszka. Studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim i tu
uzyskał później tytuł doktorski. Pracował
na wszystkich szczeblach edukacji i w prasie regionalnej, aktualnie w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Opublikował osiem zbiorów poezji, siedem książek
prozatorskich i tyleż tomów krytyczno-literackich. W Czechach
ukazał się zbiór jego wierszy „Rok na cestě“ w 2006 r., a w 2015
„Na obou stranách” (razem z J. Červenką, którego poezję tłumaczy). Uczestnik licznych antologii, autor mnóstwa publikacji
prasowych, także za granicą. Organizator Noworudzkiego
Klubu Literackiego „Ogma“, bardzo aktywny uczestnik
ogólnopolskiego życia literackiego. W latach dziewięćdziesiątych
laureat nagród: im. Marka Jodłowskiego, im. Barbary Sadowskiej oraz im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Narodil se roku 1960 v Nové Rudě, kde žije dosud. Studoval
filozofii na Vratislavské univerzitě, kde získal doktorát. Pracuje
v Institutu žurnalistiky a komunikace Vratislavské univerzity.
Vydal osm sbírek poezie, sedm knížek prozaických a sedm
literárně-kritických. V Čechách vyšly sbírky „Rok na cestě“,
2006 a „Na obou stranách”, 2015, (spolu s J. Červenkou,
kterého přeložil). Publikoval v řadách antologií a v tisku doma
i v zahraničí. Je aktivním účastníkem literárního života v Polsku.
V devadesátých letech získal několik ocenění. Je členem
Sdružení polských spisovatelů (SPP).
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Miloš Hromádka
se narodil v roce 1964 v Broumově, kde
dosud žije a pracuje.
Vystudoval gymnázium v Broumově
a několik semestrů Pedagogické fakulty
v Hradci Králové. Pracoval ve Vebě jako
operátor, později účetní, od r. 1966 byl
kulturním pracovníkem města Broumov,
nyní je knihovníkem v Městské knihovně v Broumově.
Od školních let se zajímá o poezii. Verše začal psát
na gymnáziu. První sbírku „Bolesti z odcházení“ vydal v roce
1966. Roku 2004 vyšel výbor z jeho veršů dvojjazyčně v Polsku
v Nové Rudě pod názvem „Kraina pogubionych skrzydel –
Krajina poztrácených křídel“. Druhou sbírku „Srdce na kře“
vydal autor vlastním nákladem v roce 2006 v Broumově.
Aktivně se podílí na literárním životě regionu.
Urodził się w Broumovie, w 1964 roku i tutaj dotąd mieszka.
Ukończył miejscowe gimnazjum i studiował na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu w Hradcu Králové. Pracował
w przemyśle, od 1966 r. był pracownikiem kulturalnym miasta
Broumov, aktualnie jest bibliotekarzem w tutejszej Bibliotece
Miejskiej.
Pisze od lat szkolnych. Od 1966 roku ukazały się trzy zbiory
jego wierszy, w tym czesko-polski tomik „Kraina pogubionych
skrzydeł – Krajina poztrácených křídel“.
Aktywny w regionalnym ruchu literackim.
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Elżbieta Gargała
Urodzona w Zgierzu, w 1956 roku, ukończyła studium bibliotekarskie i polonistykę
na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowała w Wojewódzkim Centrum Kultury
i Sztuki „Zamek Książ“, jest znaną dziennikarką regionalną, związaną przede
wszystkim z „Tygodnikiem Wałbrzyskim“,
którego była redaktorką naczelną, ale
również z Internetem.
Uczestniczka plenerów artystycznych i spotkań literackich
po obu stronach granicy.
Publikacje poetyckie w prasie i antologiach, również czeskich.
Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Narodila se ve Zgierzi v roce 1956, vystudovala knihovnictví
a polonistiku na Vratislavské univerzitě. Pracovala ve Vojvodském centru kultury a umění „Zamek Książ“. Je uznávanou
regionální novinářkou spojenou především s „Tygodnikiem
Wałbrzyskim“, jehož byla šéfredaktorkou.
Účastní se uměleckých plenérů a literárních festivalů po obou
stranách hranice.
Publikuje v tisku a v antologiích, rovněž v Čechách.
Je členkou Sdružení polských autorů (SAP).
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Jana Wienerová
Narodila se roku 1953 v Tachově.
Po maturitě na gymnáziu v Broumově
vystudovala Husovu československou
bohosloveckou fakultu v Praze.
Po ukončení studia v roce 1976 sloužila
v církvi jako farářka, 16 let též jako
redaktorka církevního týdeníku. Zde
uplatnila vlohy výtvarné i literární.
Ilustrovala na pět desítek knížek, měla řadu výstav samostatných
i společných.
Poezii píše od mládí, první sbírku Vrásnění vydala r. 2010. Má
na kontě i několik vlastních knížek křesťansky zaměřených.
Je členkou Střediska východočeských spisovatelů.
Urodziła się w Tachovie, w roku 1953. Po maturze w Broumovie odbyła studia teologiczne w Pradze. Jest duchowną Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego, prowadziła parafie w Benátkách nad Izerą, w Pradze i w Broumovie. W latach 1989-2000
była naczelną redaktorką kościelnego pisma „Český zápas“.
Posiada również wykształcenie plastyczne, zajmuje się
rysunkiem, litografią i sgraffitem. Ilustrowała i opracowywała
graficznie kilkadziesiąt książek, miała kilkanaście wystaw
indywidualnych.
Wiersze i teksty religijne publikowała w czasopismach i antologiach. W roku 2010 wydała poetycki tomik „Vrásnění“.
Należy do Střediska východočeských spisovatelů.
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Jiří Červenka
Narodil se v roce 1943 v Jindřichově
Hradci. V Brně studoval filosofii a filologii. V šedesátých a sedmdesátých letech
pracoval jako lesní dělník na různých
místech Čech a Moravy. Od roku 1978
do roku 2004 byl kastelánem na zámku
Pecka.
V sedmdesátých a osmdesátých letech publikoval verše v samizdatech. V roce 1996 vyšel v Praze výbor jeho poezie z let
1963 – 1995 pod názvem „Paměť okamžiku”. V následujících
letech vyšly sbírky „Konec sezony” (2003), „Uvidět Znojmo”
(2008) a spolu s K. Maliszewským „Na obou stranách” (2015).
Překládá polskou literaturu do češtiny, mezi jinými Miłosza,
Vincenza, Kołakowskiego, Orłosia, Barta.
Urodził się w roku 1943 w Jindřichovym Hradcu. Studiował
filozofię i bohemistykę na Uniwersytecie w Brnie. W latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pracował jako robotnik
leśny w różnych miejscach Czech i Moraw, a także tragarzprzemytnik w Karkonoszach. Od 1978 do 2004 roku był
kasztelanem na zamku Pecka.
Jest tłumaczem literatury polskiej, m.in. Miłosza, Vincenza,
Kołakowskiego, Orłosia, Barta. Własną poezję i pierwsze
przekłady publikował w samizdacie. Wcześniej wydał trzy zbiory
wierszy, a w roku 2015 ukazał się tom poetycki „Na obou
stranách”, zawierający wzajemne przekłady jego i K. Maliszewskiego. Współpracuje z wydawnictwem „Opus”
w Martínkovicach.
foto © Bohdan Holomíček

117

Jan Owczarek
Urodził się w roku 1959. Mieszka w Jeleniej
Górze. Studiował polonistykę i historię
na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest nauczycielem, przewodnikiem i krajoznawcą.
Uprawia poezję i prozę. Ukazało się pięć
tomików jego wierszy i tom „Syberiada
i inne opowiadania”. W tym roku wydał
zbiór esejów, opowiadań i wierszy „Czechy za oknem”.
Publikował w antologiach regionalnych, jest też autorem materiałów polonistycznych. Liczne publikacje w czasopismach.
Zajmuje się również fotografią, miał kilka wystaw indywidualnych.
Aktywny przedstawiciel Jeleniogórskiego Klubu Literackiego.
Narodil se roku 1959. Žije v Jelení Hoře. Studoval polonistiku
a historii na Univerzitě ve Vratislavi. Je učitel, průvodce a vlastivědec.
Píše poezii i prózu. Vydal pět sbírek poezie a knihu „Syberiada
i inne opowiadania”, publikoval v regionálních antologiích, je
také autorem textů polonistických a řady článků v časopisech.
V letošním roce vyšla knížka jeho esejů, povídek a veršů věnovaných Čechám s názvem „Czechy za oknem”.
Zabývá se rovněž fotografií, měl několik individuálních výstav.
Je aktivním členem Jelenohorského literárního klubu.
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Olga Novotná
Narodila se roku 1947 v Hlohovci na Slovensku, kde v roce 1966 maturovala
na gymnáziu. Ve studiu pokračovala
na Pedagogické fakultě v Trnavě, ale
studium nedokončila. Přestěhovala se
do Jablonce nad Nisou, kde pracovala
v Jablonexu v účtárně, později jako referentka a vedoucí MTZ. V Jablonci nad Nisou žije dodnes.
Poezii se věnuje od studií, první sbírku ale vydala až v roce 1999.
Impulzem k tomu bylo závažné onemocnění a touha zanechat
svým dvěma dětem kus své duše. Další sbírky vydala s větším
časovým odstupem.
Kromě poezie píše také povídky. Spolupracuje s Městskou
knihovnou v Jablonci nad Nisou. Je členkou poroty v literárních
soutěžích, které město vyhlašuje.
Od roku 2012 je členkou Střediska východočeských spisovatelů.
Urodzona w roku 1947 w Hlohovcu na Słowacji. Po maturze
w roku 1966 studiowała pedagogikę w Trnavie, następnie przeniosła się do Jabłońca nad Nysą, gdzie dotychczas mieszka.
Pracowała w Jablonexie.
Pisze od dzieciństwa, ale impulsem do publikowania stała się jej
poważna choroba i chęć pozostawienia dzieciom cząstki swego
duchowego świata. Od 1999 roku wydała cztery zbiory wierszy.
Uprawia poezję, prozę i twórczość dla dzieci. Współpracuje
z jabłonecką biblioteką.
Należy do Střediska východočeských spisovatelů.
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