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Góry serdeczne
Zbudowane ze skał, imponujące masą wzniesionej w niebo ziemi, góry są przede wszystkim ze
światła, ze światła i z poezji, jeśli tak określimy głębsze indywidualne poznawanie, zapis uwagi na krawędzi
odczytywanego świata, dotychczasowego pojmowania. Wysiłek pokonywania gór to bardzo wyraźna część
ludzkiej drogi, tej dosłownej i tej symbolicznej. Skondensowany zapis pewnej historii. Góry proponują nam
postępowanie wzwyż, a potem w dół, harmonię wielu poziomów widzenia. Płaszczyzn użytkowania
naturalnego światła. Szczyt, wierzchołek jest kończącym się szlakiem od poszerzającego się widnokręgu ku
jego centrum, od zbiorowości ku indywidualności, w swym najpełniejszym urzeczywistnieniu od rozproszenia
uważności ku człowiekowi jako osobie. Do równowagi między zewnętrznym i wewnętrznym, Kosmosem a jego
odzwierciedleniem w zintensyfikowanej świadomości – ja.
Wraz z pokonywanymi sferami wysokości, rozszerza się przed oczyma powierzchnia Ziemi, niczym
coraz bardziej rozkładająca się mapa, pramatka wszystkich map. Narasta zarazem doznawanie coraz
innego siebie, rodzące się od pączkujących i narastających horyzontów. I upływającego w ich przemienności
czasu, w którym przeżywa się skrót całej ludzkiej czasowości w obydwu jej przejawach, tradycyjnie określanych
jako vita activa i vita contemplativa, czyli działania i poznawania, a idąc jeszcze dalej, także – zachwytu.
Góry pozwalają na zintensyfikowanie naszego życia, aż do granicy jego możliwości i pogłębienie poznania
siebie. Zanurzenie we własnej samoświadomości. Pobratymstwo z bezmiarem. To stąd biorą się znane ze
wszystkich wydatniejszych wzniesień opowieści o dotknięciu bądź przekraczaniu granic, o nadzwyczajnych
wydarzeniach. Legendy i mity.
Trudno, stojąc na kamiennej wieży na wierzchołku Wielkiej Sowy, nie zobaczyć w rozciągającej się
od Śnieżnika po Śnieżkę sudeckiej panoramie także jej głębokiego kulturowego odbicia, w śląskim gotyku,
śląskim baroku kulminującym we wspaniałych opactwach Broumova i Krzeszowa, w ewangelickich Kościołach
Pokoju i w drewnianych kościółkach w Kamieńczyku, Grzmiącej, Rybnicy Leśnej, w mistycznych obrazach
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Urszuli Broll, Henryka Wańka, w miejscach, gdzie koncentrowała się literacka twórczość braci
Hauptmannów, Mariana Jachimowicza, Michała Fostowicza, Olgi Tokarczuk, Karola Maliszewskiego,
rodziło natchnione malarstwo Michała Willmanna, ciosana w miejscowym drewnie oryginalna ewangelia
Józefa Lurki albo przerośnięta pejzażem tego regionu teologia narratywna Josefa Wittiga. Ze szczytu Śnieżki
spogląda na nas największy czeski romantyk Karel Hynek Mácha, a u jej stóp spoczywa przecież od
niedawna Tadeusz Różewicz. Poza otoczonym prehistoryczną metafizyką Masywem Ślęży, wśród ginącego w
powietrznej perspektywie Wrocławia, trwa poprzez stulecia aura Johannesa Schefflera, czyli przekładanego
przez Mickiewicza Anioła Ślązaka. Wszystko to tworzy wielogłosową harmonię – również z pamięcią Edyty
Stein, błogosławionego męczennika Gerharda Hirschfeldera, ofiar Gross Rosen i niewolników wielu
narodowości ginących przy realizacji demonicznych projektów, niemal tuż pod naszymi nogami, w głębi
najbliższych skał. Można się tutaj także wsłuchać w napływające zewsząd, od Kłodzka, Barda, Świdnicy,
Wielisławia czy Wambierzyc, medytacyjne milczenie tylekroć objawiającej się na tej ziemi, wypełnionej
modlitwą w różnych językach, Madonny.
Przystańmy tutaj na chwilę, tak jak moglibyśmy zatrzymać się na innych wierzchołkach, innych
wieżach, na Kalenicy, na Ruprechtickym Špičaku, na Borůvkovej hoře – a można dodać i te dalsze, Ještěd i
Praděd. O zbocza tych wzniesień zdają się jeszcze uderzać fale przemieszczających się w różnych epokach
ludów. Na którymś z tych górujących w krajobrazie miejsc powinien, przynajmniej raz w życiu, znaleźć się
każdy Czech i każdy Dolnoślązak, aby, świadomy zamilkłego tutaj życia i mowy innych mieszkańców,
odnaleźć się w swym kraju, w swej historii – i w swojej najgłębszej ciszy.
Antoni Matuszkiewicz
Karczma pod Wielką Sową, Wigilia 2016 r.
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Srdečné hory
Tvoří je horniny, imponují masou země vznesené k nebi, hory jsou především ze světla a z poezie, pokud tak
popíšeme hlubší individuální poznávání, zápis úvahy na hraně pozorovaného světa, dosavadního chápání. Úsilí
při překonáváním hor je velice výraznou součástí lidské cesty, té konkrétní i té symbolické. Zhuštěný zápis
určité historie. Hory nám nabízejí výstup vzhůru a potom dolů, harmonii mnoha úrovní vidění. Rovin využití
přirozeného světla. Štít, vrchol je končící se cestou od rozšiřujícího se kruhu vidění k jeho středu, od společného
k individuálnímu, ve své nejúplnější realizaci od rozptýlené pozornosti k člověku jako osobě. K rovnováze mezi
vnějším a vnitřním, kosmem a jeho odrazem v zintenzivnělém vědomí – já.
Spolu se zdolávanými sférami výšek, rozšiřuje se před očima země, jako stále více se rozkládající mapa,
pramatka všech map. Zároveň přibývá pociťování stále jiného sebe, rodícího se od pučících a narůstajících
horizontů. A ubíhajícího v jejich proměnách času, v němž se prožívá ve zkratce celé lidské bytí v obou jeho
projevech, tradičně nazývaných vita activa i vita contemplativa, čili konání a poznávání, a půjdeme-li ještě dál,
též okouzlení. Hory umožňují zintenzivnění našeho života, až k hranicím jeho možností a prohloubeného
poznání sebe. Ponoření do uvědomění sebe sama. Sbratření s nekonečnem. To odtud se berou pověsti o doteku
či překročení hranic, o neobyčejných událostech, známé o všech větších vyvýšeninách. Legendy a mýty.
Je obtížné, stojíce na kamenné věži na vrcholku Velké Sovy, nevidět v rozkládajícím se sudetském
panorámatu od Sněžníku ke Sněžce také jeho hluboký kulturní odraz ve slezském baroku kulminujícím ve
velkolepých opatstvích Broumova Krzeszowa, v evangelických Kostelích pokoje a v dřevěných kostelících v
Kamieńczyku, Grzmiącí, Rybnicy Leśné, v mystických obrazech Urszuli Broll, Henryka Wańka, v místech,
kde se soustředila literární tvorba bratří Hauptmannů, Mariana Jachimowicze, Michała Fostowicze, Olgy
Tokarczuk, Karola Maliszewského, rodilo oduševnělé malířství Michaeła Willmanna, tesané do zdejšího
dřeva originální evangelium Józefa Lurky nebo krajinou tohoto regionu prorostlá narativní teologie Josefa
Wittiga. Z vrcholu Sněžky na nás hledí největší český romantik Karel Hynek Mácha a u jejího úpatí přece od
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nedávna spočívá Tadeusz Różewicz. Za prehistorickou metafyzikou obklopeným masivem Ślęże, uprostřed
ztrácející se ve vzdušné perspektivě Vratislavi, přes století přetrvává aura Johannese Schefflera, neboli
Mickiewiczem překládaného Anioła Ślązaka. To vše tvoří mnohohlasou harmonii – také s pamětí o Edytě
Stein, blahoslaveném mučedníkovi Gerhardu Hirschfelderovi, obětech Gross Rosen a zajatců mnoha národů
hynoucích při realizaci démonických projektů, málem právě tady pod našima nohama, v hloubi nejbližších
skal. Je možné se tady zaposlouchat do odevšad, od Kłodzka, Barda, Świdnice, Wielisławi nebo Wambierzyc,
přitékajícího meditačního mlčení tolikrát se zjevivší na této zemi, naplněné modlitbou v různých jazycích,
Madony.
Zůstaňme tady na chvíli, stejně tak jako bychom se mohli zastavit na jiných vrcholcích, jiných věžích, na
Kalenici, na Ruprechtickém Špičáku, na Borůvkové hoře – a můžeme přidat i další, Ještěd a Praděd. A zdá
se, že úbočí těch vyvýšenin dosud bijí vlny v různých epochách se mísících národů. Na některém z těch v krajině
dominujících míst by jednou v životě měl stanout každý Čech a každý Dolnoslezan, aby, vědom si zde
umlklého života a řeči jiných obyvatel, se nalezl ve svém kraji, své historii – a ve svém nejhlubším tichu.
Antoni Matuszkiewicz
Krčma pod Velkou Sovou, vigilie roku 2016
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Bájná

Baśń

Poletují sovy
v horách Sovích
dívky zakleté
Na stromech na větvích
jejich slzy zamrzly
Vítr roznáší
naříkavý zpěv

Polatują sowy
w Górach Sowich
dziewczyny zaklęte
Na drzewach na gałęziach
ich łzy zamarznięte
Wiatr niesie
śpiew żałosny

Nad kopci plují
čarodějné šátky
Vrcholky stromů
ukrývají
tajemné znaky
při krajích cest

Nad wzgórzami płyną
czarodziejskie chusty
Wierzchołki drzew
skrywają
tajemnicze gusła
znaki na skraju dróg
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Kam se ztratili
rytíři dívčích snů?

Gdzie są rycerze
z dziewczęcych snów?

Proměněni v kameny
mlčí zebou do dlaní
než vejdou zamilovaní
a prozáří rozzáří
zachmuřený les
svou čistou
něhou a vírou
a silou své lásky
rozbijí prokletí

Zmienieni w kamienie
milczą zębią dłonie
póki w las nie wejdą zakochani
i prześwietlą rozświetlą
gęstwinę zachmurzoną
swą czystością
czułością i wiarą
a mocą swej miłości
skruszą przeklęństwo
złych czarów

Vítr a slunce
v objetí
po horách se toulá

Wiatr i słońce
objęte
górami wędrują
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**

**

jsme jako stromy
osamělí poutníci
v mlze dní

jesteśmy jak drzewa
osamotnieni w drodze
pielgrzymi w mgle dni

***

***

Píšu ti pozdrav z hor

Piszę ci pozdrowienie z gór

Větrný chór
za oknem zpívá

Wietrzny chór
za oknem śpiewa

Zima
divoženka bílá
tančí mezi stromy

Zima
rusałka biała
tańczy wśród drzew

Kdo mi poví
co skrýváš
mezi řádky
horo Soví

Kto mi powie
co między
wierszami ukrywasz
góro Sowy

12

Nový den

Nowy dzień

Zaliji tě něhou
co jako voda z hor
v praméncích stéká
a valí se přes hráz

Zaleję cię czułością
co jak woda z gór
źródłami ścieka
przewala przez tamę

Zazpívám jako splav
obejmu
jak voda v moři
jak vítr na horách

Zaśpiewam jak kaskada
obejmę
jak woda w morzu
jak w górach wicher

Jako slunce tě prozářím
sbratřím se s tvýma očima
budu tvým očekáváním

Prześwietlę cię jak słońce
oczekiwaniem się stanę
z oczami twymi zbratam

Naplním dlaně tvé
do tebe vejdu
jak nový den

Napełnię ci dłonie
i jak dzień nowy
do ciebie wstąpię

13

**

**

koruny smrků
prsty pročesávají
mraky na nebi

korony świerków
palce przeczesujące
chmury na niebie

***

***

Ráno má zamžené

Ranek ma zamglone

oči bez slunce
a stesk

oczy bez słońca
i tęsknota

roste z ticha
ptačího mlčení
očekávajícího den

rośnie z cicha
z ptasiego milczenia
czekującego dnia

Jenom sníh
pod nohama
o dálkách
zpívá

Tylko śnieg
pod nogami
śpiewa
o dalekich horyzontach
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Vzkaz křídel

Wskazówka skrzydeł

Podržel jsi mé ticho
ve svých dlaních
To ticho co uspává noc
a sny mi tají

Potrzymałeś moją ciszę
w swoich dłoniach
Tę ciszę co noc usypia
i sny mi ukrywa

Podržel jsi mé slovo
ve svých ústech
slovo co chce být básní

Potrzymałeś moje słowo
w swoich ustach
słowo co pragnie być wierszem

Zachytil jsi můj pohled
křehký vzkaz křídel

Pochwyciłeś wzrok mój
kruchą wskazówkę skrzydeł

Poletíme

Polecimy
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**

**

stromy na mezích
ruce si podávají
poutníci v mlze

drzewa na miedzach
ręce sobie podają
wędrowcy wśród mgły

***

***

Stromy svlečené

Drzewa obnażone

vítr objímá
násilník

wiatr obłapia
gwałciciel

Bílé košile
na cáry roztrhal
válí se

Białe koszule
na strzępy potargał
i wali się

v závějích
po zemi
valí se
mlhami po kopcích

zawiejami
po ziemi
wali
po górach tumanami
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V horách

W górach

Budeme jenom mlčet
v objetí slunce a hor
dva smutně nalezení
na rozcestí

Będziemy tylko milczeć
w objęciu słońca i gór
oboje smutnie znalezieni
nawzajem na rozstaju

Budeme naslouchat
nebeským písním
co vítr zpívá v korunách

Będziemy przysłuchiwać się
niebieskim pieśniom
jak wiatr je w koronach śpiewa

Budeme toužit
cestou do kopce

Będziemy pragnąć
wspinając się na górę

A plakat cestou zpět

A płakać wracając
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**

**

obracím listy
kresby buků na bílém
plátně mlhavém

odwracam liście
kreski buków na białym
płótnie mglistym

***

***

Rozmluvy

Rozmowy

přes řeky
přes hory

przez rzeki
przez góry

když duha rozehrála
nebe do barev
skály roztancované

gdy tęcza wprawiła
niebo w kolory
skały roztańczone

Prosila jsem kámen
o vřelé objetí
mech ronil slzy
nad mou marností

Prosiłam kamień
niech obejmie mnie gorąco
mech łzy ronił
nad moją marnością
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Tady

Tutaj

Ještě zalitá sluncem
zimní krajina
zrcadlím se
ti v očích

Jeszcze słońcem zalana
zimowa kraina
odbijam się
ci w oczach

Ještě cítím v dlani
kůru stromu
a tvou dlaň

Jeszcze czuję w dłoni
korę pnia
i dłoń twoją

Ještě se tě
slovy dotýkám

Jeszcze ciebie
słowami dotykam

Ještě jsem tady a ty už tam

Jeszcze tu jestem a ty już tam
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***

***

duchové stromů
meditují podél cest
obnažený sen

duchy jaworów
wzdłuż szlaków medytują
obnażony sen

***

***

Po stopách básníků

Śladami poetów

osamělý poutník
mrazivým ránem

osamotniony pielgrzym
o mroźnym świcie

jdu
provázený
doznívajícími slovy

idę
prowadzona
wybrzmiewającymi słowami

Z krajiny za
krajinou míjení
dnem do naha
svlečeným

Z ziemi za
ziemią mijanej
do naga dniem
rozebranym
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Práh

Próg

Až se znovu potkáme
budu hledat
tvé oči
tvé dlaně

Aż znów się spotkamy
będę szukać
twych oczu
twych dłoni

Něco krásného
něco tajemného za
co se neříká

Czegoś pięknego
czegoś tajemniczego za
o czym się nie mówi

Nepřekročili jsme práh
a přece jsi vešel mnohem dál

Nie przekroczyliśmy progu
a przecież wszedłeś o wiele dalej

a nezůstal

i nie zostałeś
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**

**

vánek po špičkách
stříbřícího světla jde
břízy obtéká

wiew po czubkach
srebrzącym światłem mknie
brzozy oblewa

***

***

Když padá sníh

Kiedy pada śnieg

bílí motýli
sborem zpívají

białe motyle
chórem śpiewają

bílé ticho
lehounce
v korunách stromů

biała cisza
delikatnie
w koronach drzew

pod lampami
tančí
zimní
valčík

pod lampami
tańczy
zimowego
walca

22

Setkání v horách

Spotkanie w górach

Laskám očima
údolí v moři tonoucí
Zrakem se dotýkáš
mlhy na kopci

Głaszczę oczyma
dolinę tonącą w morzu
Dotykasz wzrokiem
mgły na wzniesieniu

Dlaněmi čtu vzkazy
v kůře buků
Něžně hladíš
horskou břízu

Dłońmi odczytuję wieści
z kory buków
Gładzisz czule
górską brzozę

Opracovávám slova
na holé pravdy
Ze dřeva odřezáváš zbytečné
Prořezáváš se k ukryté postavě

Przepracowuję słowa
na nagie prawdy
Z drzewa odrzynasz co zbędne
Przerzynasz ku skrytej postaci

Rodí se báseň socha

Rodzi sie wiersz rzeźba
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**

**

kopce jak děti
po celodenním mraze
červené tváře

góry jak dzieci
twarze po całodziennym
mrozie czerwone

***

***

Modříny bílé

Modrzewie białe

Zakletá krajkářka
po nocích paličkuje

Zaklęta koronczarka
trudzi się nocami

Ve stopách tvých
po kopcích
Jediní vlastníci

Twoim tropem
po górach
Jedyni posiadacze

Ničí
nad tůní
s borůvčím
divoká jabloň snící

Niczyja
nad tonią
borówkami wypełnioną
jabłoń śniąca dziczka
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Promlčené

Przemilczane

Přízrak slunce
nad utopeným městem
putuje v mlze
jako mé
lásky zbloudilé

Złudzenie słońca
nad zatopionym miastem
tuła się w mgle
jak moje
miłości zbłąkane

Jsi na dotek očí
jen slovy
dotýkaní
promlčení

Jesteś w zasięgu wzroku
i tylko słowami
dotykanie
przemilczanie

Ničí

Niczyj

Vím že ještě tikám
nepokojem
v tvých vzpomínkách
v tvém usínání
Něžná hra
Touha nenaplněná
Tak trochu tvá
na marnou chvíli
a ničí
napořád

Wiem ze jeszcze tyka
po mnie niepokój
w twoich wspomnieniach
twoim usypianiu
Tkliwa gra
Niespełnione pragnienia
Tak trochę twoja
na chwilę daremną
i niczyja
wciąż
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**

**

stříbrné vlasy
řeka chladným objetím
svírá kameny

srebrne włosy
rzeka chłodnym objęciem
ściska kamienie

***

***

Ničí

Niczyja

Na okamžik
byla naše

Chwilę
była nasza

S dlaněmi
z nichž upíjím
živou vodu

Z dłońmi
z których spijam
żywą wodę

zimní krajiny
kořeny stromů
a borůvčí
nabídly mi ji

zimowej ziemi
korzenie świerków
i borówek
ofiarowały mi ją
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Zmýlená

Zmylona

Zase vysedám
z vlaku
co nejel tam
v noci na nástupišti
sama v davu lidí
spolucestujícímu
ještě zamávám

Znów wysiadam
z pociągu
który nie jechał tam
w nocy na peronie
sama w tłumie
współpasażerowi
jeszcze pomacham

Sama sebou
polekaná
Ztratila jsem
jízdní řád

Zlękniona
samej siebie
Zgubiłam
rozkład jazdy
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**

**

na horách sněží
sluncem zlacené stromy
na temném plátně

na górach śnieży
złocone słońcem drzewa
na ciemnym płótnie

***

***

Zebavé touhy

Tnące mrozem pragnienia

A uklouznutí
když netrpělivost

I pośliźnięcie
gdy niecierpliwość

valí se z kopce
jako lavina
a samota

wali się z góry
jak lawina
i samotność

je údolí
naplněné
nenaplněným
očekáváním

jest doliną
napełnioną
niespełnionym
oczekiwaniem
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Proud

Prąd

Společná píseň
jako řeka

Wspólna pieśń
jak rzeka

Odnesla nahromaděné
stesky

Porwała nagromadzone
smutki

Všechny temně popsané
přeškrtané přepsané
listy dne

Wszystkie cieniem zapisane
przekreślane poprawiane
listy dnia

Křičící křivdy
pravdy přehlížené
odnesla
a v proudu žene
do tůně pod skálou
těžkou těžké
nezapomenutelné

Krzywdy krzyczące
prawdy pominięte
porwała
i z prądem ciska
pod toń pod skałę
ciężką ciężkie
nie do zapomnienia

29

**

**

ač to není hra
nehraji si přec s ohněm
si zahrávám

choć to nie jest gra
to nie gram przecież z ogniem
sobie zagrywam

***

***

Táhne se bloudí

Ciągnie się błąka

Mlha po kopcích
šedý stín

Mgła po kopcach
cień szary

Nenaplnění
prošlých
vin

Brak zadośćuczynienia
przewinień
dawnych

Sedá do údolí
odhaluje
vrcholky
touhy

Osiada w dolinach
odsłania
szczyty
życzenia
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Smuténky

Smutenki

Ponořená ve vzpomínkách
jako strom v moři ticha
loď po tolika bouřích
v oceánech bloudím
a hledám přístav

Zanurzona we wspomnieniach
jak drzewo w morzu ciszy
statek po tylu nawałnicach
tułam się po oceanach
wyglądam gdzie przystań

Už je to dávno
co jsi přeplul
řeku Léthé
Kdo poznal prohry
neutíká

To już tak dawno
kiedy przepłynąłeś
rzekę Lete
Nie ucieka
kto klęski zaznał

Zůstala mi tvá knížka
Skácelových próz
zatím co zapomenuté
v dědictví po tobě
smutnily mé Smuténky

Została mi twa książka
Skácelowych próz
podczas gdy zapomniane
w dziedzictwie po tobie
smutniały moje Smuteńki
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Dotýkám se desek
jak vzácné relikvie
s porozuměním vroucně
jak jsme se dotýkali
nejen svých slov a tužeb

Dotykam okładek
jak relikwii cennych
ze zrozumieniem namiętnie
jak dotykaliśmy siebie
nie samych swych słów i pragnień

Kdy k zemi se
chýlil strom
dozrávaly maliny
rostlo poznání
až k naplněné víře

Kiedy się ku ziemi
drzewo schylało
dojrzewały
maliny rosło poznanie
aż po spełnienie się wiary

Poezie byla
cestou k ní
Teď místo tebe
mě Skácelovy verše
věrně doprovázejí

Poezja była
drogą ku niej
Teraz zamiast ciebie
wiersze Skácela
wiernie mnie odprowadzają
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**

**

v zebavé vodě
nahé olše se shlížejí
tančící víly

w nurt wody mroźny
patrzą w swą nagość olchy
driady tańczące

***

***

Osamění zbývá

Osamotnienie zostaje

Prázdná dlaň
udiveně rozevřená

Pusta dłoń
otwarta ze zdziwienia

Prchavý okamžik
zmrazky při cestě
vzpomínky prokřehlé

Umykająca chwila
po drodze kruche
zmarzliny wspomnienia

zanechává
taje jak sníh
slzy roní
tečou do údolí

zostawia
jak śnieg topnieje
w dolinę
łzy ciekną
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Údiv

Zdziwienie

Divnými stezkami
nás život vodí
Místo dávné lásky
pošle mi básníka
jenž mi odříká
své vyznání
komusi
Takové vyznání
po němž jsem
celý život
marně
toužila

Dziwnymi ścieżkami
los nas prowadzi
Zamiast miłości dawnej
posyła poetę
co recytuje mi
swoje wyznania
dla kogoś innego
Takie
za którymi
ja całe życie
na darmo
tęskniłam

35

**

**

šípky ve větvích
v slzách zima krvácí
olší dlouhý stín

głóg na gałązkach
we łzach krwawych zima
długie cienie olch

***

***

Správce noci

Dozorca nocy

Přešel
zasněženým lesem

Przeszedł
zaśnieżonym lasem

Život chvátá
opadává
chladnoucí černá káva

Życie pośpiesza
opadająca
stygnąca czarna kawa

Pěna na pivu
zvětralém
opadala
jako den

Piana na piwie
zwietrzałym
opadała
jak dzień
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Blahobyt

Dobrobyt

Černý vystrašený
hladový pes
ohryzává kosti
zbylé od hostiny
vrčí na kolemjdoucí
a rve
ze závisti
v nenávisti

Czarny wygłodzony
wystraszony pies
ogryza kości
po gościnie
spogląda na przechodzących
i szarpie
z zazdrości
w nienawiści

Ponořená
až na dno tmy
hledám
paprsek zrádného světla
zatímco jiní
ukrytí ve tmě
pojídají mrtvé stíny

Zanurzona
aż na dno ciemności
szukam
błędnego ognika
gdy tymczasem inni
skryci w mroku
zjadają martwe cienie
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**

**

růžové hory
údolí tone v moři
plachty růžové

różowe góry
dolina tonie w morzu
żagle różowe

***

***

Dálka bezesná

Dal bezsenna

Sevřená pěst noci
se pozvolna otvírá

Ściśnięta pięść nocy
powoli się otwiera

Mateřská dlaň
k pohlazení
rána

Matczyna dłoń
aby pogłaskać
ranek

Růžové
novorozeně dne
otvírá oči
ojíněné

Różowy
noworodek dzień
otwiera oczy
wilgotne
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Dva světy

Dwa światy

Připomínáme si
minulá zla
současná obcházíme po špičkách
abychom nestoupli
někomu na malíček
na kuří oko
mamonu
oddáni víc než kříži
a media brojí
v nenávisti

Przypominamy sobie
dawne krzywdy
teraźniejsze obchodzimy na palcach
abyśmy nie nadepnęli
nikomu na stopę
na odcisk
mamonie
oddani bardziej niż krzyżowi
a media postępują
w nienawiści

Jsme na jiném břehu
Hledáme společnou řeč
v obrazech básních dřevořezbách
obraz světa
bez válek
v harmonii
ticha a písní
I jazyk cizí
je nástroj dorozumění
když srdce v srdcích
rezonují

Jesteśmy na innym brzegu
Szukamy wspólnego języka
w obrazach wierszach rzeźbach
obrazu świata
bez wojen
w harmonii
ciszy i pieśni
I obca mowa
służy zrozumieniu
gdy unisono
brzmi serce z sercem
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**

**

mezi černou a
černou vykvetl kvítek
brzy uvadlý

między czernią a
czernią kwiat się otworzył
wkrótce uwiędły

***

***

Jenom slova

Tylko słowa

mlhavou
bílou nocí

mglistą
białą nocą

v tlumené měsíční záři
mrazivá chladná
hledající

w księżycowej poświacie
przyćmionej mroźne
czyhające

Utrmácená
temná
nevyřčená
klopýtají do bolesti

Stłumione
ciemne
niewypowiedziane
kuśtykają ku cierpieniu
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Co zůstává

Co zostaje

A je nás víc
o smlčená vyznání
o kroky co v horách zůstaly
o doteky co vítr svál
o slova vážná zbytečná

I jest nas więcej
o przemilczane wyznania
o kroki co w górach zostały
o dotknięcia które wiatr zwiał
o słowa ważne niepotrzebne

Hory Soví
sněhovým polibkem
zůstaly na našich rtech
a po nás zůstal
při cestě kamínek
a touha
být a dávat
jako slunce
jako déšť

Góry Sowie
zostały nam na wargach
śnieżnym pocałunkiem
i został po nas
kamyk przy drodze
i pragnienie
być i tworzyć
jak deszcz
jak słońce

41

**

**

světlo se toulá
mezi kopci a slovo
přezrálé padá

światło się tuła
pośrodku gór i słowo
przejrzałe pada

***

***

Stopy zavál sníh

Ślady zawiał śnieg

Kudy kam
do hor do nížin

Dokąd którędy
w góry w niziny

zimní smích
bičuje stráně
ledovou krupicí

zimny śmiech
biczuje zbocza
lodowymi krupami

Má chladné dlaně
mlhavý den
A vítr neurvale
buší do oken

Chłodne ma dłonie
dzień mglisty
A wicher nieznużony
w okna łomocze
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Než se narodí báseň

Nim się urodzi wiersz

Zimní motýl
mi slétl na rty
tvůj letmý polibek
přilákal růžový
sladký květ

Zimowy motyl
zleciał mi na usta
zwabił twój całus
nieśmiały różowy
kwiat słodki

Vánek mi do vlasů
zabloudil
prsty tvé
přebírají prameny
mých myšlenek

Powiew mi we włosach
zabłądził
palce twoje
przebierają w źródłach
mych myśli

Ohlížím se po horách
kde zmizely naše stopy
má slova otěhotněla
tvými slovy
Rodí smutné básně

Rozglądam się po górach
gdzie znikły nasze ślady
me słowa twoimi
słowami brzemienne
Rodzą smutne wiersze

43

**

**

nebe na dosah
očima dotýkaná
růže mrazivá

niebo w zasięgu
oczami dotykana
zmrożona róża

***

***

Ztrácíš se

Zgubisz się

Ve vyšeptalých snech
neznatelný dech chvíle

W marzeniach wyszeptanych
nieuchwytny dech chwili

V údolí moře bílé
slunce zlatí
život se v moři ztrácí

W dolinie morze bieli
słońce złoci
życie w morzu się zgubi

Rukama se dotýkáme
modrého nebe
touhy nedosažitelné
na bílé zimní cestě

Rękami dotykamy
błękitu nieba
niedosiężnej tęsknoty
na białej zimowej drodze
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Vzkaz

Wskazówka

Zanechávám verše
vzkazy větru a vody
rýhy ve skalách

Zostawiam wiersze
wskazówki wiatru i wody
rysy na głazach

Někdo bez povšimnutí
kolem přejde
jinému poslouží
jako cesta
až se bude po skále
k sobě samému vzpínat
další v nich najde stín
svých nepokojů a hledání

Ktoś nieuważnie
przejdzie obok
innemu
wskażą drogę
aż będzie się piął po skałach
ku samemu sobie
ktoś jeszcze cień w nich znajdzie
swych niepokojów i poszukiwań

Jen dotek slova
zanechávám
Vzkaz vody
v Sovích horách

Tylko dotyk słowa
zostawiam
Wskazówkę wody
w Górach Sowich

45

**

**

mrazivá krása
ledových slz krápníků
plačící skály

zmrożone piękno
nacieków łez lodowych
płaczące skały

***

***

Jsme svědci

Jesteśmy świadkami

tolika proher
tolika lží

tyle przegranych
tyle kłamstw

Z nebe mží
smutky do květin
na kámen zamrzlých

Z nieba mżą
smutki na kwiaty
w kamień zamarzłe

Objímám tvůj stín
sovu vysvobozenou z kmene
tvým jistým dlátem
tvými sny

Obejmuję twój cień
sowę z pnia oswobodzoną
twoim pewnym dłutem
twoim marzeniem
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Kdy končí příběh

Gdy przygoda się kończy

Když padne tma
a měsíc z mraků vyjde
a chladem odmyká
v jiných snech
jiné příběhy
v hvězdných krajinách

Kiedy mrok zapadnie
a księżyc zza chmur się wytoczy
i chłodem otworzy
w innych marzeniach
inne historie
w gwiezdnych przestrzeniach

v lese se sovy probouzejí
kámen se nebe dotýká

w lesie budzą się sowy
kamień nieba dotyka

krásné dívky
rozkvétají v objetích
Koho a čích
netřeba se ptát

piękne dziewczęta
rozkwitają w objęciach
Kogo i czyich
nie trzeba się pytać

47

Kłodzka Cyganka
Czarnej Madonnie
nisko się kłania
posadzkę całuje
czarnymi włosami
zasłania kamień
kto się tak uniży
nieba przybliży
módl się za nami
Czarna Cyganko
od Czarnej Pani

Kladská cikánka
Černé madoně
hluboce se klaní
líbá zem
černými vlasy
kámen zakrývá
kdo se tak sníží
k nebi se přiblíží
modli se za nás
Černá cikánko
od Černé Paní

Biały bandaż dni
nie rany zasłania
oczy by nie widać
było upływu krwi

Bílé obinadlo dní
nezakryje rány
oči aby neviděly
krvácení
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Niczego jeszcze w tej mgle
nie zobaczyłeś mgła wielka
mgła aż wyłaniają się z niej
mędrcy pustelnicy i święci
to tu to tam pielgrzymi tak
różni pochodzeniem świecą
na tle tumanu tak jak jeden
jest patrzący jeden jest Bóg

Ještě nic v té mlze
jsi nespatřil mlha je velká
taková mlha až se v ní objevují
mudrci poustevníci a svatí
jednou tu jednou tam poutníci tak
různí původem svítí
na pozadí oblaku tak jako jeden
je hledící jeden je Bůh

Przesmyk światła śród chmur
tylko w takim ucisku tworzy
drogę tylko ciemność zmusza
wędrować za tym co jest tutaj

Průnik světla mezi mraky
jenom v takovém útisku tvoří
cestu jenom temnota nutí
putovat za tím co je tady

Życie to życie nowe
wciąż tylko wiersze

Žití je žití neustále
nové jenom verše

3*4*5
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Jakbyś był tu na zawsze
tak bardzo głęboko dal
widać w oknie przełęcz
aż czujesz w swobodzie
istnienia jak się zesuwa
we mgle ciemna czasza
Wielkiej Sowy gwiazd
znaki niewypalone dno
miękkiego nieba garść
ziemi niedostrzegalna
jeszcze którą ci położą
na sercu jak się stanie
już co właśnie się stało

Jako bys tu byl napořád
tak velice hluboká dálka
v okně je vidět průsmyk
až cítíš ve svobodě
byttí jak se sesouvá
v mlze temná číše
Velké Sovy hvězdná
znamení nevypálené dno
měkkého nebe hrst
země nepostřehnutelná
ještě kterou ti položí
na srdce až se stane
co se už vlastně stalo

Drzwi od wewnątrz w szronie
ciepła tylko końcόwka klucza
zewnątrz rozgrzanego słońcem

Dveře jsou zevnitř ojíněné
teplý je jenom konec klíče
vně ohřátého sluncem

6*7
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Patrzymy z mgły
z której są strony
przełęczy lśniące
stoki serpentyny
to tam pójdziemy
stamtąd idziemy
nie wiemy czy to
przeszłość czy to
może przyszłość

Vyhlížíme z mlhy
z níž jsou strany
průsmyku třpytivé
svahy zatáček
tam půjdeme
odtamtud jdeme
nevíme zda to
je minulost nebo
snad budoucnost

Wyjrzyj niedaleko
świat śnieg światło
parapet palimpsest
tak i nie skończony
twój Wszechświat

Pohlédni nedaleko
svět sníh světlo
parapet palimpsest
ano i ne konečný
tvůj Vesmír

Pokaż twarz
niebo dojrzałe

Ukaž tvář
nebe dozrálé

8*9*10
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Rdza tutaj modrzewiowe igły
uroczysko sam szczyt Sokoła
niby ptaki zebrane na śmierć
stare iwy nie wzlecą splątane
złamane konary ćmią w mgle
błyskają z zimną żarliwością
sadzy huby glony z porostów
pierścienie miałka jak popiół
tajemnica jak ktoś by pędzel
płukał gasił żagiew wytchnął
życie osierocone natchnienie

Zde rez modřínové jehlice
oslava samého štítu Sokola
jako ptáci shromáždění na smrt
staré jívy nevzlétnou zapletené
zlomené větve ční v mlze
blyští zimní horoucností
výhonky houby řasy z lišejníků
prsteny drobné jak popel
tajemství jakoby někdo štětec
vymýval hasil oharek vydechl
život osiřelá inspirace

Na pustym niebie obłok
jakbym na dłoni znikąd
siebie samego podniósł

Na pustém nebi oblak
jakby na dlani odnikud
vznesl sebe samého

Muzyka przeźroczysty
sok z naciętego drzewa

Hudba průzračná
míza z naříznutého dřeva

11*12*13
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Iwanowi Malińskiemu

Iwanowi Malińskiemu

Tutaj w pokoju
ze mną mieszka
wyszedł patrzę
z okna jak sam
pnie się niknie
w lesie w mgle
on kraina mego
urodzenia Iwan

Tady v pokoji
se mnou bydlí
vyšel si dívám se
z okna jak sám
stoupá zaniká
v lese v mlze
on kraj mého
narození Ivan

Zakreślone na biało świerki
kruk ze szczękiem czarnych
nożyc odcina tuż przy niebie
zostawia na ziemi ten świat
abyś nie umknął od śmierci

Bíle vykreslené smrky
odstřihuje štěkotem černých
nůžek od kraje nebe krkavec
na zemi ponechává svět
abys neuniknul smrti

Barwi krakanie kruka
ranek kryształ dymny

Krákání krkavce barví
ráno krystal kouřový

14*15*16
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Szczeble ze szronu na gładkości
buka szarość chce wyjść z siebie
nad siebie pozbyć się czerni pnę
się śniegiem znaczę trop ciemny
drogę powrotu na dół i patrzę na
modraszki zaszywające mi niebo

Příčky z jinovatky na hladkosti
buku šero chce vyjít ze sebe
zbavit se nad sebou černi táhnu
se sněhem značím stopy temné
zpáteční cestu dolů a hledím na
modrásky zašívající mi nebe

Jeśli jest piękna to śmierć drzew
na samym szczycie gdy się ginie
z naporu nieba niż ziemia wyżej

Jestli je krásná pak je to smrt stromů
na samém vrcholu kdy se hyne
náporem nebe spíš než výší země

Młode zęby przebiśnieg
nad bezradnymi liśćmi

Mladé zuby sněženek
nad bezradným listím

Wierzymy w skończoność
nieskończonością serca

Věříme v konečnost
nekonečností srdce

17*18*19*20
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Obciążone szadzią
kończyny świerków
tuż przy pniu jakby
tak ze zaciśniętymi
powiekami szyszek
już skoczyły w dół
wprost w niepamięć
aż po zakorzenienie

Obtěžkané námrazou
konečky smrků
těsně při kmeni jakoby
s přitisknutými
víčky šišek
už skočily dolů
přímo do nepaměti
až do zakořenění

Niedaleko od jabłoni
dzień pada obok dnia
leżą jabłka czerwone
wokół czarnego pnia

Nedaleko od jabloně
den padá za dnem
leží jablka červená
kolem černého kmene

Ciemno spokόj betlejemski
jakby miał trwać do śmierci
jakbyś miał umrzeć we śnie

Tma betlémský klid
jako by měl trvat do smrti
jako bys měl umřít ve snu

21*22*23
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Światło na ziemi pomiędzy
dwoma świerkami z dwóch
stron schyliliśmy się kiedyś
ku niemu ku sobie w jedno
21 grudnia 2016 r.

Světlo na zemi mezi
dvěma smrky ze dvou
stran jsme se schýlili kdysi
k němu k sobě v jedno
21 grudnia 2016 r.

Góra za górą z mgły
zmyślanie się ziemi
w całość aby droga
ponad nami mogła
dokąd indziej wieść
ci co zmarli wrócić
woda pełna niebios

Hora za horou z mlhy
smyšlenka země
o celistvosti aby cesta
nad námi mohla
vést někam jinam
ti co zemřeli vrátit se
voda nebes plná

Kochać bardziej niż kochać
żyć jakby dla siebie nie żyć

Milovat víc než milovat
žít jakoby nežít pro sebe

Za dar słowa za ciszę
jaką mi odpowiadasz

Za dar slova za ticho
jakým mi odpovídáš

24*25*26*27

59

Zgęszczona kulista korona
jarzębiny jakby wydobyta
w krańcowym naprężeniu
z okrągłej jamy tuż u pnia
cząstka ziemi przerośnięta
na wylot niebem klepsydra

Zhuštěná kulovitá koruna
jeřabiny jakoby vydobytá
s krajním vypětím
z okraje jámy těsně u kmene
částečka země veskrze
nebem prorostlá klepsydra

To najwyższe godne
jest w pełni istnienia
odpuszcza co niskie
inwersja pod runem
ukryła sierść wilczą

To nejvýšší je hodné
plnosti existence
odpuštění nízkému
inverze pod rounem
ukryla vlčí srst

Myśl jak wspaniale
chwila ciszy znikąd
zastąpiła cię nagle

Myšlenka jak velkolepě
chvíle ticha odnikud
náhle tě zastoupila

28*29*30

60

Niepytana odpowiada
okrągłymi zdaniami
horyzontu pytania
wydziobują okruchy
tworzą tego kto pyta
w otwartym błękicie
trwa echo spiętrzony
młotek geologiczny

Netázaná odpovídá
oblými větami
horizontu otázky
vyzobávají drobky
tvoří toho kdo se ptá
v otevřeném blankytu
trvá echo nahromaděné
geologického kladívka

Pachnące w ogniu gałęzie
tren po straconym lesie
ciągle rosnącym bez nich

V ohni vonící větve
žalozpěv po ztraceném lese
dál rostoucím bez nich

Żyć wiecznie zapomnieć
siebie poprzednie wiersze

Žít věčně zapomenout
sebe dřívější verše

31*32*33

61

Szczerbate półoślepłe
w ścianę wmurowane
tutaj tak wysoko życie
nieuroda śnieg wicher
niekończące się nawet
ze śmiercią umieranie

Zubaté poloslepé
zabudované do stěny
tady tak vysoko život
neúroda sníh vichr
dokonce nekončící
se smrtí umírání

Na krzyżu w ciszy
nawet domy tutaj
najbliższe znikły

V tichu na kříži
dokonce domy tu
nejbližší zanikly

Stałość w słonecznym blasku
krągły kwarc puste gniazdo
tego co w proch się rozpadło

Stálost v slunečním jasu
okrouhlý křemen prázdné hnízdo
toho co se v prach rozpadlo

34*35*36

63

W kolebkach objęciach gór
pod zielonymi skrzydłami
resztki zamilkłych wiosek
góry śląskie Matki Boskie
żydowskie z sczerniałymi
niezliczonymi Jezusikami

V kolébkách objetí hor
pod zelenými křídly
zbytky zamlklých vísek
hory slezské Matky Boží
židovské se zčernalými
nespočetnými Ježíšky

Najdłuższy wieczór już z daleka
słychać szczekanie i aż się zdaje
widać światło niepowstrzymane

Nejdelší večer už je zdaleka
slyšet štěkání a až se zdá
viditelné nezadržitelné světlo

Polem śnieg górami mgła
środkiem przez białe kły
gwiżdże drapieżny las

V polích sníh na horách mlha
středem přes bílé kly
hvízdá dravý les

37*36*39

64

Czekam was czekam tylko to jedno
ma niebo drzewom do powiedzenia
i cofa się cofa jak horyzont nieustale
pozwala rosnąć im dalej niż ziemia

Čekám vás čekám jen to jedno
chce nebe stromům povědět
a couvá couvá neustále jak horizont
dovoluje jim růst dál než země

Góry jasnobłękitne
obłoki w czerwieni
gdzieniegdzie śnieg
popołudnie za szybą
lustro od którego nie
można się oderwać
w którym się zostaje
tracąc z oczu siebie

Jasně modré hory
červenavá oblaka
sem tam sníh
odpoledne za oknem
zrcadlo od něhož
se nelze odtrhnout
v němž se zůstává
ztrácejíce z očí sebe

Wróble w zaroślach bez liści
owoce zawiązujące się na noc

Vrabci v keřích bez listí
na noc skrývající se ovoce

40*41*42

65

Tak na śmierć zasłuchany
ze słuchawkami na uszach
zginął czego wtedy słuchał
ciekawe co potem usłyszał

K smrti zaposlouchaný
se sluchátky na uších
zahynul co tehdy poslouchal
zvědav jsem co potom uslyšel

Zdaje się że jesteśmy
gotowi już stworzeni
a tymczasem w dłoni
ugniatającej wytrwale
czekamy na tchnienie
zdmuchnie co zbędne

Zdá se že jsme
připraveni na stvoření
a tehdy v dlani
vytrvale hnětoucí
čekáme na vdechnutí
odvane zbytečné

Pamięci Jacka Rybczyńskiego
Nie posłuchasz sam
zostanę z tym moim
światem dla ciebie

Pamięci Jacka Rybczyńskiego
Sám neposloucháš
zůstanu s tím mým
světem pro tebe

43*44*45

66

Miłość lecz może jednak
prawda dobro lub piękno
jak długo tak pojmujemy
wciąż nie jesteśmy pełnią

Láska leč možná přece
pravda dobro nebo krása
jak dlouho to tak chápeme
a stále nejsme úplní

Znika słowo za słowem
prawda także już wolna

Zaniká slovo za slovem
také pravda už je volná

Obecność dążących prosto wzwyż
emanująca od świerków lekkość
jakby trzeba zakiełkować z siebie

Přítomnost směřujících přímo vzhůru
ze smrků vyzařující lehkost
jako by bylo třeba vyrašit ze sebe

Jakże odmienna od ziemi
jeszcze odbijająca niebo

Jak odlišná od země
dosud odrážející nebe

46*47*48*49

67

Szczęście słyszeć
kilka słόw co biją
wciąż w tobie tak
jak źrόdło światła
prawda albo życie

Je štěstí slyšet
několik slov co stále
v tobě bijí tak
jako pramen světla
pravda nebo život

Nic nowego za oknem
może troszkę śniegu
mniej lecz otrzymuję
dar modlitwy właśnie
przełączył na mnie to
nic tu tylko para z ust

Nic nového za oknem
možná trochu sněhu
méně leč dosahuje
právě daru modlitby
přepnul na mě to
nic jen pára od pusy

Pocałunek biały
krąg popiołu
pełnia Księżyca

Bílý polibek
kruh popele
úplněk měsíce

50*51*52

68

Wyrusza nieruchomo z ołtarza
spomiędzy tablic kamiennych
jakby już z gotyku wychodząc
idzie ku nam z Jezusem na ręce
jakby wyjść chciała z kościoła

Vystupuje nehybně z oltáře
ze štěrbin mezi kamennými deskami
jako by už z gotiky vycházející
jde k nám s Ježíšem na rukách
jako by chtěla vyjít z kostela

Tak długa niepogoda tyle dni
życia wciąż czekamy światła
w ktόre nie można by patrzeć

Tak dlouhý nečas tolik dní
života stále čekáme na světlo
do něhož by nebylo možné pohlédnout

Gdy pytasz co to jak to jest
nie łakniesz myśli ani słόw
lecz czekasz samego siebie

Když se ptáš co a jak to je
nelačníš po myšlenkách ani po slovech
ale čekáš na sebe samého

53*54*55

69

Bojaźń boża ty sam jesteś
tym który o tobie pamięta
jesteś swym aniołem jesteś
swoim Bogiem strwożony
sam stworzenie dźwigasz
świat we własnych rękach

Bázeň boží ty sám jsi
tím kdo na tebe pamatuje
jsi svým andělem jsi
svým Bohem znejistělý
sám stvoření světa
máš ve vlastních rukách

Czułość z którą dotykasz
kamienia nie umie czytać
w myśli wie pytasz o imię

Cituplnost s níž se dotýkáš
kamene neumí číst
v myšlenkách ví ptáš se na jméno

Trzymam aparat
wciąż w zapale
robionych zdjęć
aż mi się zdaje
że przez futerał
czuję bije serce

Držím aparát
stále v zápalu
vytvářených snímků
až se mi zdá
že přes pouzdro
cítím bít srdce

56*57*58

70

Nadzieja jak drapieżnik krążący
wśrόd mgły niech nie znajdzie
zdobyczy nie zapadnie nigdzie
nie zniknie nim zobaczę wiersz

Naděje jako dravec kroužící
uprostřed mlhy nechť nenajde
kořist nezapadne nikde
nezanikne dřív než uvidím báseň

Chcesz pisać zetrzyj
z okna cudzy oddech

Chceš psát setři
z okna cizí dech

Dotyk kretowiska
jaka ciepła ziemia
jak rana jak ciało
otwarte na miłość

Dotek krtince
jak teplá země
jako rána jako tělo
lásce otevřené

Całe to życie zamiast
wiecznego doczesne

Celý život místo
věčného dočasné

59*60*61*62
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Jak zawrotna zdolność
podróży w tym wieku
można prosto siedzieć
oczy zwrócić donikąd

Jak závratná schopnost
cestovat v tomto věku
je možné prostě sedět
obrátit oči do nikam

Starość coraz mniej
ciała więcej światła
aż śmierć się zdaje
jak za młodu żadna

Stáří je stále méně
těla více světla
až se zdá jako za mlada
že není smrt žádná

Sublimacja ku niebu
ze śniegu wolny ruch
kontemplująca dusza
zamiast potoku słόw

Sublimace k nebi
ze sněhu volný pohyb
kontemplující duše
místo přívalu slov

63*64*65
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Wcale nie dotykają ziemi
korony wiszące w niebie
na śmierć przepołowiona
jaworowa aleja we mgle

Vůbec se nedotýkají země
koruny visící v nebi
k smrti rozpůlená
javorová alej v mlze

Jakby wystrzał zerwał jastrzębie
cisza las po niej stanął w świetle

Jakoby výstřel roztrhl jestřábě
ticho les po něm stanul ve světle

Nie chwal dnia
zanim nie minie
zanim umrzesz
nie mόw że już
naprawdę żyjesz

Nechval dne
pokud nemine
pokud nezemřeš
neříkej že už
doopravdy žiješ

66*67*68

73

W pociemniałej zieleni
oziminy wygięta wąska
struga wezbrane światło
które nie wprost jeszcze
mierzy poza widnokrąg

Ve ztemnělé zeleni
ozimy oblouk úzké
strouhy zesílené světlo
které ještě nemíří
přímo za horizont

Gęsty mrok spowija ludy
noc dookoła nas ciemna
nawet serce w zaćmieniu
ta gwiazdka betlejemska

Hustý mrak spočinul na davech
noc kolem nás je černá
dokonce srdce je v zatmění
ta hvězdička betlémská

Siedzimy w milczeniu o zmierzchu
z roku na rok razem czekamy świąt
aż cisza ugnie się pod ciszą większą
aż w nieskończoność rozwidni mrok

Mlčenlivě sedíme v soumraku
rok co rok spolu čekáme na svátky
až ticho ustoupí většímu tichu
až se do nekonečna rozední

69*70*71

75

Książkę twojego nauczyciela
tak bliską ci jeszcze wczoraj
dziś dałeś swojemu uczniowi

Knížku tvého učitele
včera ti tak blízkou
dal jsi dnes svému žáku

Droga nie idę nigdzie
tylko wyszedłem sobie

Cesta nejdu nikam
jenom jsem si vyšel

Radość pod gołym niebem
gwiaździstym od modlitwy

Radost pod širým nebem
hvězdnatým modlitbou

Przyklękam tu pochylony
kamień pod wodospadem

Poklekám tady schýlený
kámen pod vodopádem

72*73*74*75

76

Przydrożne modrzewie
renifery zaprzęgnięte
do ziemi kładą poroża
aż uprząż im trzeszczy
na niebie niecierpliwie

Modříny při cestě
sobi zapřažení
do země kladou paroží
až se netrpělivě
trhá postroj na nebi

Nie sam śnieg na brzozie
nieruchomy jastrząb

Na bříze nejenom sníh
nehybný jestřáb

Jak mam radzić sobie
z zakazanym owocem
pokochać cały ogród
razem z jego Bogiem

Jak si mám poradit
se zakázaným ovocem
zamilovat si celý sad
spolu s jeho Bohem

Chwila świat jakby
dawał się połknąć

Okamžik jakoby se svět
nechal spolknout

76*77*78*79

77

Ciążący cień ścigacz
niszczyciel krążownik
z rosnąca siłą wyporu
jastrząb nadlatujący

Těžký stín pronásledovatel
ničitel křižník
s rostoucí silou nadlehčení
nalétající jestřáb

Żałobna muzyka jakby na sam
koniec października i słońca
blask na klawiaturze monitorze

Smuteční hudba jakoby k samému
konci října a slunce
lesk na klávesnici monitoru

Ziemia ta ziemia w świetle
nadziei ponadwidzialnego

Země ta země ve světle
naděje nadviditelného

Mur nie wiedziałeś
że życie to rozbieg

O stěny nevěděl jsi
že život je rozběh

80*81*82*83
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Drzemiący w strunach akord
okrzesane wysoko świerki
głaz przykryty śnieżną kapą

Ve strunách dřímající akord
smrky vysoko otesané
balvan přikrytý sněhovou kapucí

Nie chcę przekonywać że
jest tylko tak powiedzieć
jestem żeby nie mógł nie

Nechci přesvědčovat že
je jenom tak říci
jsem aby nemohl ne

Anioł z prawdziwymi
skrzydłami wewnątrz

Anděl se skutečnými
křídly uvnitř

Nic nowego nie dałem
ustrzegłem co miałaś

Nic nového jsem nedal
uchránil jsem co jsi měla

84*85*86*87

79

Nie na zawsze ale na tę chwilę
ze świecą i szczapami w ogniu
nie na zawsze na górskie życie
świętą osobność naszych osób

Ne navždy ale na tuto chvíli
se svící a poleny v ohni
ne navždy na horský život
svatou osobitost našich osob

Za powiekami okna
o pobladłym świcie
w przestrzeni jakiej
w jakim blasku i od
wiatru jakiego niby
śnieg się rozsypiesz

Za víčky okna
v pobledlém svítání
v jakém prostoru
v jakém lesku a
jakém větru jako
sníh se rozsypeš

Nie byłby czymś tak wspaniałym
gdybyśmy nie musieli co chwila
rezygnować zeń aż tak radykalnie

Nebyl by něčím tak krásným
kdybychom nemuseli co chvíli
z něho rezignovat až tak radikálně

88*89*90

80

Płaskowyż wokόł szczerbaty prόg gόr
a za niebem niebo tak puste bez końca
już nic więcej tutaj ani pokój ni wojna
nie chce się odejść od miłości niczego
nawet siebie w niczym nie dotykającej

Planina kolem popraskaný práh hor
a za nebem nebe tak prázdné bez konce
tady už nic víc ani mír ani válka
nechce se odejít od milosti ničeho
dokonce sebe se ničím nedotýkajíce

Jakby się rozwarły
góry to niebo tylko

Jakoby se rozevřely
hory je jenom nebe

Ścieżyna z cieśni lasu w połoninę
źródło z głębiny na powierzchnię
iskra z chmury grafitowej ty sam
ku sobie poza powieki zamknięte

Pěšina z tísně lesa na paseku
pramen z hlubiny na povrch
jiskra z grafitového mraku ty sám
k sobě za zavřená víčka

91*92*93

81

Wyłącz wszystko cisza
niech zapadnie jak mgła
żebyś mógł się zobaczyć
jak lasy i góry zza szkła
od nowa niespodzianie

Vypni veškeré ticho
ať se propadne jak mlha
aby ses mohl uvidět
jak lesy a hory zpoza skla
znovu neočekávaně

Zrobić coś dla umierającego dziecka
z najwcześniejszego swojego zdjęcia

Udělat něco pro umírající dítě
z nejdávnějšího svého snímku

Podwojenie wisi w przestrzeni
błękity wzgórz śnieżne smugi
a cumulusy podkreślają niebo
zdążysz ze wszystkim pewnie
przeżyjesz też siebie samego

V prostoru visí zdvojení
blankyt návrší sněhové pásy
a kumuly zdůrazňují nebe
stihneš všechno jistě
přežiješ též sebe samého

94*95*96

82

Stare radio seledynowa
poświata na skali stacje
jego świata zamarły już
milczący stary człowiek
opuszczony przez tych
na których się nastroił

Staré rádio nazelenalé
podsvětlení pod stanicí
jeho světy už zemřely
starý mlčící člověk
opuštěný těmi
na něž se naladil

Kolej rzeczy
bezlitosna
bezlistne osiki
błyszczą
stalowe szyny
obok nich

Dráha řeči
nelítostná
bezlisté osiky
blyštící
ocelové koleje
vedle nich

Zdjęcie z krzyża w lesie różańca
tajemnic cudzych na swoje ręce

Snímání z kříže v lese růžence
cizích tajemství na své ruce

97*98*99

83

Nie słyszę ściągam czapkę
nie słyszę jeszcze dobitniej
tak niewyraźne tu wszędzie
wciąż jedno jedyne jestem

Neslyším stahuji čepici
neslyším ještě jasněji
všude je tak nevýrazně
stále jsem jedno jediné

Konsekwencja tylko
w dążeniu wzwyż
wnet inni dopomogą
dźwigną na krzyż

Jenom konsekvence
usilování vzhůru
zanedlouho jiní dopomohou
vyzvednou na kříž

Amfilada ciemnych pokoi
w ostatnim gaśnie ekran
ktoś lustro podsunął nocy

Anfiláda temných pokojů
v posledním hasne obrazovka
někdo nastavil zrcadlo noci

Drzewa znieruchomiały
na śliskiej powierzchni

Stromy znehybněly
na kluzkém povrchu

100*101*102*103

84

Gwiazd jak gwiazd
czerń zero absolutne
przestrzeni odbicie
moje z termometrem
za oknem minus jeden

Hvězdy a hvězdy
čerň absolutní nula
zrcadlení prostoru
moje s teploměrem
za oknem mínus jeden

Mróz szronem ogrόd ścina
rwę białe jabłka czerwone
dłonie drętwieją mi z zimna

Mráz jíním zahradu stíná
rve bílá jablka červené
dlaně mi tuhnou mrazem

Świdnica w oddali pozostające
po nas miejsca niewyczerpane

Svidnice v dálce zůstávající
námi nevyčerpaná místa

Nadświadomość wyzwolonego z ziemi Nadvědomí ze země vyvoleného
smrku rozviklané pokroucené kořeny
świerka rozwikłane zawiłości korzeni

104*105*106*107

85

Z wypiekami wpada
w otwartą na oścież
kaplicę jakby się już
spóźniło wschodząc
na stworzenie dnia

S úpalem vpadá
do dokořán otevřené
kaple jakoby se už
opozdilo vycházejíc
ke stvoření dne

Ludzie jak drzewa jedno daleko
od drugiego dążą w tym samym
kierunku do siebie tego samego

Lidé jako stromy jeden daleko
od druhého kráčejí tím samým
směrem k sobě tomu samému

Pociesza po sobie
urok tego świata

Utěšuje kouzlo
toho světa po sobě

Gwiazdy śnieżyczki
z topniejącego dnia

Hvězdy sněženky
z tajícího dne

108*109*110*111
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Za co dziękujesz po co to piszesz
mróz okrył ziemię korą brzozową
za nie do opisania ciszę i płomień
co z kominka jakby palcem kiwał

Za co děkuješ proč to píšeš
mráz přikryl zem břízovou kůrou
za nepopsatelné ticho a plamen
který jakoby prstem kývá z komína

Zimorodki zrodzeni z ziemi
zimy powściągliwości barw
sopli szczerzonych na wieki
zaciśniętych od mrozu warg

Ledňáčci z ledu zimy
narození zdrženlivosti odstínů
rampouchy sešpulených na věky
mrazem sevřených rtů

W polu źródło język
lodu przyschnięty

V poli zřídlo jazyk
ledu přischlý

Chłonie niebo i ziemia niewidzialność Nebe a země pohlcuje neviditelnost
dokoła chroni się bezmierna widzący kolem se brání bezmezná vidoucí
w lesie ranni zwierzęta ze światła
v lese ranní zvířata ze světla

112*113*114*115
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Zamglone Karkonosze Śnieżka
pielgrzymować piąć się błądzić
o świcie zmierzchu w pόł nocy
po zdrowie po sekrety klejnoty
kamień na kamieniu trόjkątne
zwierciadło bytu niebo w sobie
samo i nic już nigdzie poza nim

Zamlžené Krkonoše Sněžka
putovat šplhat se bloudit
o ranním úsvitu o půlnoci
pro zdraví pro skryté klenoty
kámen na kameni trojúhelníkové
zrcadlo bytí nebe v sobě
samo a nic už nikde za ním

Wiatr wygładził śnieg
teraz światło Księżyca

Vítr vyhlazuje sníh
teď světlo měsíce

Jeszcze pustka w świątyni i cisza
rozchodzi się w aureolach świece
wykrzykniki białe bez płomiena
a we mnie miłość bezczłowiecza

Ještě je prázdno ve svatyni a ticho
se rozbíhá v aureolách svíce
bílé vykřičníky bez plamene
a ve mně láska nečlověčí

116*117*118
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W wysokich obnażonych drzewach
szarych na miedzianej płaszczyźnie
dwoje nieruchomych podstarzałych
patrzy razem w nie większe od liści
buka okienko komórki czarnej jakby
nie mieli opuścić się aż do śmierci

Ve vysokých obnažených stromech
šerých na měděné ploše
dvojice nehybných zestárlých
se společně dívá do né většího než list
buku okénka mobilu černého jakoby
se neměli až do smrti opustit

Jiříemu Července

Jiříemu Července

Pociągał sznur dzwonu
głośniej bezgłośnie
poruszał wargami
skrzydłami Anioł Pański

Zatáhl za provaz zvonu
hlasitěji bezhlase
pohyboval rty
křídly Anděl Páně

Pamięć ziemi pamięć
wody przyrody o nas
pamięć za nas po nas

Paměť země paměť
vody přírody o nás
paměť za nás po nás

119*120*121
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Bądźmy rodziną
W 2017 roku organizujemy kolejne, już XXVIII, Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
pod hasłem „Bądźmy rodziną”, nasza akcja trwa ponad pół roku i obejmuje prawie 100 różnorodnych
inicjatyw społeczno-kulturalno-edukacyjnych. Jest to ciągle rozwijająca się międzynarodowa akcja, w której
biorą udział nie tylko mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego, ale również sąsiedzi zza wschodniej granicy
Unii Europejskiej.
Już w latach 80-tych XX wieku działania na rzecz prawdziwej i oddolnej współpracy pomiędzy
narodami rozpoczęła odważnie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Coraz częściej te dobre doświadczenia
są przenoszone do krajów sąsiednich, szczególnie poza wschodnią granicę Polski, na Białoruś i na Ukrainę.
To nasze hasło przewodnie: „Bądźmy rodziną” staje się celem, do którego dążą już nie tylko sami
organizatorzy, ale także wciąż liczniejsi uczestnicy, którzy widzą potrzebę dialogu, rozwiązywania problemów
wyłącznie metodami pokojowymi i za pomocą prawdziwej i szczerej solidarności.
Coraz częściej przyjeżdżają do Polski, także na pogranicze polsko-czeskie,mieszkańcy Ukrainy.
Już ponad milion Ukraińców, w większości młodych, przebywa w Polsce. To też pewnego rodzaju fenomen, że
właśnie tutaj poszukują szczęścia i swojej lepszej przyszłości. Niech właśnie rodzina będzie naszym wspólnym
celem, bo w rodzinie zawsze jest lepiej rozwiązywać trudne sytuacje.
Bądźmy rodziną… już nie tylko w relacjach polsko-czeskich i polsko-słowackich, ale okażmy także
otwarte serce dla naszych sąsiadów, sióstr i braci z Ukrainy i Białorusi.
Lektura wierszy pani Věry Kopeckiej i pana Antoniego Matuszkiewicza, którzy od wielu już lat
tworzą po dwóch stronach granicy, jest też przyczynkiem do prawdziwego pojednania i pokoju między narodami. Niech polska i czeska poezja, która powstała w Górach Sowich, niesie w świat ideę i przesłanie „Bądźmy
rodziną” oraz wspiera dobre, międzynarodowe inicjatywy współpracy między ludźmi - wybiegające
w przyszłość.
Julian Golak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną”.
Rzecznik Generalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
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Buďme rodinou
V roce 2017 organizujeme už XVIII. Polsko-české dny křesťanské kultury pod heslem „Buďme
rodinou”, které trvají déle než půl roku a zahrnují více než 100 různých iniciativ společensko-kulturně
-vzdělávacích. Je to neustále se rozvíjející mezinárodní aktivita, do níž jsou zapojeni nejenom obyvatelé polsko-českého pohraničí, ale též sousedi za východní hranicí Evropské unie.
Už v 80-tých letech XX. století začala odvážně budovat nefalšovanou a trvalou spolupráci mezi národy Solidarita polsko-česko-slovenská. Stále častěji jsou její dobré zkušenosti přenášeny do sousedních zemí,
především za východní hranici Polska do Běloruska a na Ukrajinu.
Naše původní heslo: „Buďme rodinou” se stává cílem, ke kterému směřují už nejen samotní organizátoři, ale rovněž účastníci, kteří vidí potřebu dialogu, řešení problémů výhradně mírovými prostředky
a pomocí opravdové a upřímné solidarity.
Stále častěji přijíždějí do Polska a také na polsko-české pohraničí obyvatelé Ukrajiny. Už více než
milion, především mladých Ukrajinců, žije v Polsku. To je určitý fenomen, že právě tady hledají štěstí a svoji
lepší budoucnost. Rodina je našim společným cílem, neboť v rodině se snadněji řeší obtížné situace.
Buďme rodinou ... už nejen v relacich polsko-českých a polsko slovenských, ale ukažme otevřené srdce i
našim sousedům z Ukrajiny a Běloruska.
Vydání veršů paní Věry Kopecké a pana Antonína Matuszkiewicze, kteří společně tvoří už mnoho
let, je dalším příspěvkem k opravdovému smíření a míru mezi národy. Nechť polsko-česká poezie, která se zrodila v Sovích horách nese do světa ideu a poselství „Buďme rodinou” a podporuje dobré mezinárodní iniciativy
také v budoucnosti.
Julian Golak
Předseda organizačního výboru Polsko-českých
dnů křesťanské kultury „Buďme rodinou”.
Generální mluvčí Solidarity polsko-česko-slovenské.
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