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Pohanská kytice 
Když jdete po louce, tráva i květiny Vás šimrají na nohou a v tu chvíli ve svých nohách 

cítíte tu sílu Země, ze které všechny ty květiny vyrůstají, pak nejlépe můžete poznat krásu, 
rozmanitost květin ze kterých sbíráte své kousky do kytice.  

Taková je i naše Pohanská kytice. Je rozmanitá. Je silná, ale je i slabá. Je upřímná i 
opravdová. A v její opravdovosti najdete květiny malé, velké, krásné i ty, kde jejich krásu musíte 
hledat. Ale i nejobyčejnější květina roste z naší Země, po které chodíme a má tu samou krásu a 
sílu celé Země a je na nás abychom ji odhalili. 

Naše Kytice je sesbírána z nejrůznějších koutů naší Pohanské České Země. Snad se Vám 
její květy budou líbit. V případě, že se budete chtít obrátit na autory našich květů, napište nám e-
mail na czech@paganfederation.org a my rádi předáme Vaši reakci autorovi. Samozřejmě pište, i 
když budete chtít něco sdělit nám, rádi si Vaši reakci přečteme a odpovíme. 

Tato Pohanská kytice měla být původně vydána již u příležitosti zimního Slunovratu 
2006 a my ji nyní vydáváme o 2 roky později. Chtěli bychom tímto poděkovat Barace i celému 
původnímu realizačnímu týmu za tento nápad, odvedenou práci a povolení k publikaci naším 
jménem. Snad i s tímto časovým odstupem Vás potěší. 

Za Pohanskou federaci Česká republika Jakub, Jožka a Cody 

Autoři básní: Baraka, Zahrada, TPM, Elijah, Asfaloth, Berkana, Černý pes, Cody, Wu, Cornelius 
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Korektura: Kailea, Mab 

© 2008 Dílo je chráněno autorským zákonem. Všechna práva jsou vyhrazena, žádná část nesmí být reprodukována bez souhlasu 
autora. 
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Pero je mocnější meče. Jen když je 
meč velmi malý a pero velmi 
ostré. 

Patricij Olaf Quimby II. (Terry Pratchett - Lehké Fantastično) 
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TTAANNEECC  ŽŽIIVVLLŮŮ   
WWuu  

Vítr vane, 
plamen šlehá. 
Černou zemí pramen stéká. 
 
Člověk v kruhu zvolna vstane, 
do tance se dá. 
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PPŘŘEEDDJJAARRNNÍÍ   BBŮŮHH   
EElliijjaahh  

Ležím, 
otevírám oči a cítím 
ranní chlad. 
Pomaloučku se protahuju 
pod studenou peřinou 
a zatím se mi moc nechce. 
Slyším už cupitání zajíců 
a jelení kopýtka, 
a vím, že míza ve stromech 
už začíná proudit. 
Ještě chvilku 
a můj bratříček na obloze 
získá vládu nad nocí. 
Potom i já se probudím 
a celý svět se zazelená.  
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LLEETTNNÍÍ   SSLLUUNNOOVVRRAATT   
EElliijjaahh  

Ó Slunce, Velký mocný bože, 
Apollóne se zlatým lukem, 
stoupáš teď po nebeské báni 
až na nejvyšší vrchol nebe. 
Ó Slunce, Velká mocná Bohyně, 
Grian jenž dáváš sílu sestře Zemi, 
dáváš teď radost všem svým dětem. 
Jsi nejjasnější na celém světě. 
Bože a Bohyně, dejte nám svou sílu. 
Dejte nám radost, krásu, lásku. 
Shlédněte na nás a radujte se s námi 
o letním slunovratu.  
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OO   KKRRÁÁSSEE   
TTPPMM  

Ten, kdo kolem sebe krásu nevidí, 
je slepý. Neboť kdo rozhlédnout se stydí, 
nikdy nic nevidí a těm co vidí, těm závidí. 
 
Ten kdo vidí krásu všude, 
ten ví, že vždycky tady krása bude. 
Tady všude krása bude, aby nakrmila chudé. 
 
Krásné se mění, ale nemizí. 
Měnit se musí, jinak omrzí. 
Nikdy ale nezmizí, zůstává lidskou provizí.  
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BBEEZZ  NNÁÁZZVVUU   
EElliijjaahh  

Tančím smutně při Úplňku. 
Sám vyšlapávám potajmu 
kruh v trávě 
a nabízím Bohyni a Bohu 
své tělo, svou duši. 
Zapomněl jsem přitom, 
že jediná oběť Mocným, 
která je opravdová, 
je radost. 
A v té chvíli se rozesměji 
a zapomenu na všechnu tíži. 
Spatřuji tanec víl, nádherných 
stvoření přírody. 
Zapomínám na všechno a 
Žiji. 
Prožívám okamžik naplnění. 
Jsem v Přírodě,  
Jsem s Přírodou. 
Jsem 
Přírodou.  
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HHAADDÍÍ   
BBaarraakkaa  

Pomalu svlékám se z hadí kůže, 
kupuji potají bělostné růže. 
Rozdávám ze srdce, co sdílet může se, 
svá pouta trhám, snad Fénix je roznese. 
 
Vysvlékám se z nálad a úzkostných pocitů, 
ze starých lásek, představ a soucitu. 
S úlevou vzdávám se, iluze opouštím, 
pohřbívám do truhly a s lehkostí odpouštím. 
 
Bytostně spočívám v náručí hříchu, 
tak jak jdu potkávám úctu i pýchu. 
Cílová stanice touha a poznání, 
že není již návratu, když nevinnost poztrácím. 
 
...trhám si květiny, o krok blíž k přírodě, 
a nořím se do světa, jenž rodí se ve Vodě... 
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HHAADDÍÍ   
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ÚÚPPLLŇŇKKOOVVÁÁ   
ZZaahhrraaddaa    

Tma a její tvar už taje 
protkán čirým světlem luny. 
V nočních zvucích vítr hraje 
na nejtemnější spodní struny. 
Stříbrný tvůj pohled plane, 
tvá na oltáři leží hůl. 
Slza, světlo a svíce skane 
a do vody je dána sůl. 
Kruhem kolem zpěv se line 
a víno smáčí rty i duši. 
Kouzlo tvé se nocí vine  
a Bohyni to v černé sluší.  
Pak úplněk v noční krajině 
září na obřad úlitby. 
Je s námi Matka Bohyně 
až na věky. So mote it be! 
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DDÉÉŠŠŤŤ   
AAssffaallootthh  

Dolů padají kapky deště,  
které vyprahlou zem napojit chtějí  
a těší se z něj všichni v rostlinném městě.  
Jejich smích a radost v celém okolí znějí.  
 
Květ za květem se pomalu zvedá a chce dále pít. 
Žluté listy v zelené se mění,  
každý zde chce žít  
a probudit se ze suchého snění.  
 
Kapka s kapkou si spolu hrají,  
než na suchou zem dopadnou.  
Svůj život novému dají  
a díky nim květy nezvadnou.  
 
Pestrobarevně po dešti rozkvetla louka  
a vůně se rozšiřuje v širou dál.  
Vítr si s ní hraje, když fouká.  
Teď svět vypadá nádherně, jako ráj. 
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UUPPÍÍRR   
TTPPMM  

Zachytil padající kapičku 
na svém zmlsaném jazýčku. 
Byla to kapička krve 
o mnoho lepší než ta prve. 
 
Kapička z tepny, horká a sladká. 
Panna a její krček, je hebká a hladká. 
Zděšeně a tiše valí bulvy oční, 
že stává se obětí příšery noční. 
 
Upír saje a saje, v dáli hudba hraje… 
 
Panna již síly nemá, 
víčka jí poddajně zaklapla. 
Na tváři ji však zůstává sladký úsměv, 
úsměv plný vzrušení z upíří vášně. 
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33   XX  44     
BBaarraakkaa  

Tucty květin a lilií 
přinášejí kněžky do chrámu. 
Santalem provoní jednu z vyvolených 
a na oltář nevinnosti 
položí bílý šat a šperky ctnosti. 
 
Z jižní strany přichází cizinec 
v tmavém šatu nastrojen. 
Oněměl z té krásy a vědom svého poslání 
něžně se sklání nad posvátnou prostitutku. 
V těsném objetí ji otevírá brány k ženství. 
 
Ke smyslnosti Afrodité, 
k temnému kotlíku Cerridwen, 
k bojovnosti Artemis, 
k pokornému ohni Vesny, 
k Persefoně, Gaie, Isis. 
 
Raduje se Baba Jaga 
a na své rohy troubí píseň. 
Podává klíč k dospělosti, 
sama ve službách dne i noci, života, smrti. 
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PPOOSSVVÁÁTTNNÁÁ   PPRROOSSTTIITTUUTTKKAA   
ZZaahhrraaddaa  

Sloupy k mrakům ukazují 
a ptáci nebem kreslí psaní. 
Lidé s časem zemí plují,  
v houfu nesplněných přání 
se setkají. 
 
Ztraceni v břehu oceánu 
se sloupy k slunci natahují. 
Pak ukončeny střechou chrámu, 
jako noc když vzdá se ránu, 
velikost neukazují. 
Jen šeptají. 
 
Když před životem život nový 
a není smrti, potom kdo ví, 
na co asi myslí ženy, 
jenž pod závojem zahaleny 
obklopeny skalní šedí 
pod sloupy, jenž k nebi hledí, 
čekají? 
 
Před životem život nový. 
Smrti, té však v chrámu není. 
Kdo přijde, to vám sotva poví 
ta, kterou čeká zasvěcení 
potají. 
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Pak jeden střep na misku váhy. 
Snad uronit život v pramínku. 
Ze sloupu bohů se napít vláhy 
pro tajů plnou vzpomínku. 
 
Po životě život nový. 
Vešel On a víc jej není. 
Sotva kdy nám někdo poví, 
co duše po svém zasvěcení 
poznají. 
 
V hlubinách hledej a hledej v zemi, 
v přirozeném řádu věcí, v čase. 
Pod stromy, jezery a pod pláněmi, 
tam mimo chrámy ukrývá se 
smysl, který tvoří skutky 
krásné posvátné prostitutky. 
 
Sloupy k mrakům ukazují 
a ptáci nebem kreslí psaní. 
Lidé s časem zemí plují  
v houfu naplněných přání 
se setkají. 
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PPOOCCTTAA  BBOOHHYYNNII   
EElliijjaahh  

Ahoj Bohyně, 
jsi jak kvetoucí růže, 
tvé rty jsou sladké 
jak opojný med. 
Máš hebké tělo 
stvořené k milování. 
Do jasných očí tvých 
je radost pohledět. 
Jsi tajným ohněm v srdci žhnoucím, 
jsi vodou co žízeň mou utiší. 
Jsi vítr, co je vševidoucí 
a země, co všechna přání vyslyší. 
Jsi inspirací veršotepců, 
jsi vidinou všech svatých věštců. 
Za jediný tvůj polibek bych život dal 
a líbat bych tě už nikdy nepřestal. 
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LLUUGGHHNNAASSAADDHH    
ZZaahhrraaddaa  

Zítra možná v kruhu svíček  
(příliš raný Lughnasadh)  
uvidím ji zpoza víček.  
Přebolí to sotva. Snad...  
 
Bohyně svým srpem seká 
příliš brzy pod mou líc.  
Na obilí krev má stéká.  
Podsvětí teď kráčím vstříc. 
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AABBYYSS((SS))   ……   
CCooddyy  

Chci dostat druhou šanci, 
chci ukázat, že jsem jiný, 

chci zvrátit běh času, 
chci udělat věci jinak, 

chci! 
 

Proč? 
 

Abych jí dal to, co jsem jí nedal, 
abych ji vrátil to, co mi dávala, 

abych ji dokázal, že ji miluji, 
abych ukázal svou pravou tvář, 

abych dal své srdce, 
abych věděl, že to ví, 

abych klekl na kolena a vyznal svou lásku, 
abych jen pro ní žil život svůj, 

abych … 
 

To vše chceš učinit, Abyss …? 
Již pozdě je na plané sliby! 

Abyss opět jen bral a nedával, 
Abyss dokazoval a nečinil, 
Abyss mluvil jen do větru, 

Abyss dostal druhou šanci … 
 

Abyss! 
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MMOORRRRÍÍGGAANN  ((TTÉÉ   ZZ   JJEEZZEERRAA))   
ZZaahhrraaddaa  

Poslední srpek svitu lechtá skály 
a nad lesem se mlha roztéká. 
Když každý jsme na jiném břehu stáli 
a havran nosil zprávy z daleka, 
ve tmě jak ocel sítě pavouka 
Morrígan dýchla touhou z krve. 
Našich svou břehů je ona patronka. 
Nocí po třetí i napoprvé, 
i napodruhé vstala z války, 
aby porodila a požehnala. 
Krev i slzy změnila na korálky 
a nožem touhy se do nás podepsala. 
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JJSSEEMM……??  
BBeerrkkaannaa  

Vznáším se na křídlech skřivana, 
stávám se jeho hlasem, 
zelenou loukou do rána, 
než první rosa spadne na zem. 
 
Proplouvám řekou v podzemí. 
Jsem jejím tmavým proudem, 
ozvěnou, jenž oněmí 
leknutím nad vodopádem. 
 
Zpívám stromům ve větvích, 
naslouchám jejich řeči. 
K nohám mi padá první sníh, 
je dávno po senoseči. 
 
Proháním listí údolím, 
jen než mě skály zkrotí. 
A z posledních sil pak podpálím 
most mezi životem a smrtí. 
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RREEQQUUIIEEMM  PPRROO  SS..   JJ ..   ((PPOOŽŽEEHHNNÁÁNNÍÍ   NNAA  

CCEESSTTUU))  
ZZaahhrraaddaa  

Nad lesy a horami se vznáší orlice 
a skály mlčí, pokryté jsou sněhem. 
Vzduchem větrem ona plachtíce 
nese novinu z kraje pokrytého ledem, 
že Luna stříbrná nad obzorem v první čtvrti 
ukázala cestu tvé duši do krajiny smrti, 
předků a věčného slunečního svitu 
a že tvůj tichý smích už nikdy nezazní tu. 
 
Orlice plachtí nad tichými domy Osla 
a nad severní zemí kde jsi žil 
a zpívá bez hlasu o odchodu posla, 
jenž nový strom Wicca kdysi zasadil. 
Napříč Evropou ji křídla ponesou, 
nad Anglii, Irsko, Německo. 
Noviny, jenž nám nese, smutné jsou 
a tak děkujeme, Steine. Za všecko. 
 
Ve všech krajinách nám Starší vypráví, 
Jaký jsi byl a jak tě milovali 
a tobě všichni potom svíce zapálí 
ať už neznali tě nebo znali. 
Moudrost, velikost a dobrota 
jsou slova, která letí nad krajem. 
Slova o naplnění tvého života 
zní nad řekou, nad loukou, nad hájem. 
 
Klaním se ti hluboko a s pokorou 
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za všechno i za to, jaks byl sám. 
A tvým dětem, jenž tě vídat nemohou, 
trochu naděje a lásky posílám. 
Jsem příliš daleko a příliš mlád, 
a ač cítím tě, jsi pro mě nepoznán. 
 
Pro tebe dnes v noci šeptám rád 
a ze srdce: Buď požehnán! 
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KKRRUUTTOOSSTT   
BBeerrkkaannaa  

Jsem velká. 
Mé dlaně jsou dračí spár. 

Mé prsty jsou háky z kovu. 
Do lidských srdcí je zatínám, 
zraňovat je jediné, co mohu. 

 
Jsem velká 

Nikdy nedohlédneš na dno. 
Jen další propast se tu otvírá, 
a jít snad blíž? To není radno. 

 
Jsem velká. 

Z mých očí šlehají plameny. 
Zničím tě a na prach spálím. 

Cestu zatarasím kameny 
a zpátky už tě nenavrátím. 

 
Jsem velká 

a z tvého zármutku mám radost. 
Vždyť slz a krve, těch nikdy není dost. 

Tak jen houšť, jen víc! 
Ať více hoří černých svic, 

neboť já jsem krutost. 
A kdo je víc? 
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KKRRUUTTOOSSTT
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PPOODDZZIIMMNNÍÍ   VVZZPPOOMMÍÍNNKKAA   
ZZaahhrraaddaa  

Spadané listí a hladina jezera 
šedá a hluboká. Mlčící 
voda, jenž z lesa vyvěrá, 
v ní odrazy ohňů hořících 
a tvá postava kdesi v dáli 
v hlubině vzpomínek. 
Proto ti zapálím 
na památku plamínek... 
Tenkrát mi bylo pět 
a vidím to jako včera, 
podzimní výlet – 
děda, ty a máma, tvoje dcera. 
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PPOODDZZIIMMNNÍÍ   VVZZPPOOMMÍÍNNKKAA   
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AAMMAANNTTHHÉÉ   
ČČeerrnnýý  ppeess  

 

A na co velká rada zapomněla? 
Že zde mezi čtyřmi stěnami 
sedí duše osamělá. 
Křídla jsou svázaná před letem. 
Naříká 
a nerozumí si se světem. 
 
Nechce se jí opět mezi ty divné tvory, 
protože to ví, 
že nemoudrých jsou hory. 
Proti zlu je sama bezmocná. 
Radost se ztratila 
a dobrota světa je těžce nemocná. 
 
Sedím teď za velkým stolem 
se čtyřmi šedými stěnami, 
pět lidí, ale šest židlí kolem 
a ten, co se ho bojíme, stojí za námi. 
 
Sedím a koukám na prázdnou židli vedle sebe. 
Kdo na ní seděl? A proč tu není? 
Studená šeď ho stejně jako mě v očích zebe 
a proto se čas v tomto světě nezmění. 
Tma a hrnek čaje nedopitý 
přikován těžkými hřeby, 
svázán pouty dnešní reality. 
Stačí jen mávnout křídly 
a rozletět se k nebi. 
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A až přijde čas 
a snad až hloupí zmoudří, 
staneš se jedním z nás. 
Ale ze zlých se nestanou moudří. 
Pak uvidíš nás zas. 
 
Cennost světa vyvoleným ukázána. 
A hleď! 
Tvá křídla jsou rozvázána. 
Tak neváhej a leť!      
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PPOOUUTTAA   
AAssffaallootthh  

Mít tak křídla jako pták, 
vznesla bych se k nebesům, 
až tam kde přebývá nejvyšší mrak. 
V širý kraj bych letět chtěla, 
na jih k vodám stříbrným, 
kde se vlnka s vlnkou bělá. 
Slyším potůčky tichounce téci, 
přes skaliska padat vodopád. 
Zde si ale připadám jako v kleci. 
Proč mě nikdo nemá rád? 
Rosou se brouzdat je mým snem, 
tam daleko od lidí. 
Zde jsem ve svých snách každým dnem, 
ale smutek můj nikdo nevidí. 
Jak cizinec si připadám 
jenž se zajatcem stal. 
Pochopení a svobodu v nitru duše postrádám. 
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PPOOŽŽEEHHNNÁÁNNÍÍ   
BBaarraakkaa  

Nesplnitelná přání drží ledová pláň 
a já pláču hrůzou dítěte, 
neb v zemi hluboké začíná plápolat mohutný oheň. 
Ledy se lámou, co pevné bylo náhle hroutí se  
a bezedná propast vyvstává ze tmy. 
 
Hořká pachuť v panenských ústech, 
když olizuji hlínu rozměklou, 
šok, jenž pomalu padá do sladké únavy a odevzdání. 
První sněženky ohni cestu otvírají, 
a přesto touha alespoň na chvíli zadusit se krví. 
 
Bojovník čeká v dáli a jezero nás dělí stříbrné, 
v nahotě ženského těla přicházím jinak oděná. 
On usrkává kapičky slz a požehnaní svitem Luny 
díváme se do očí. 
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VVYYŠŠŠŠÍÍ   JJÁÁ   
EElliijjaahh  

Jsem. 
Jsem, co jsem. 
A co chtít víc? 
Najdi radost v tom nejprostřednějším a nejprostším. 
Jsem tvé (s)vědomí. 
Poslouchej ozvěny 
svého vlastního srdce 
a uslyšíš šepot můj. 
Vstávám s tebou.  
Usínám s tebou. 
Jsem s tebou. 
Jsem tebou. 
Jsem. 
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TTMMAAVVĚĚMMOODDRRÁÁ   
BBaarraakkaa  

Volala mě před svítáním, 
a na mé břicho hrála píseň. 
Prý přichystala uvítání. 
Nechť zapomenu na svou tíseň. 
 
Touha, podzim a širé moře 
narůstá jak loňský rok. 
Poznávám ji, voní sladce 
do modrých hlubin. Držím krok. 
 
Dlouhá noc a měsíc v Rybách 
nenechá mě na pochybách, 
že síla jiskří na nebesích, 
on prohání se v temných lesích. 
Zas probouzí mě její hlas: 
Perfect love and perfect trust. 
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TTMMAAVVĚĚMMOODDRRÁÁ   
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TTOOUUHHAA  ……   AA  OOUUHHAA   
TTPPMM  

Toužím po absolutní svobodě… 
Chci se nahý prohánět po voňavém letním lánu. 
Chci se stát vodami všech řek, potoků i oceánů. 
Chci létat jako orel skrze bílé mraky. 
Chci být sluncem co vychází a zachází taky. 
 
Toužím po absolutním vědění… 
Chci znát odpověď na každou otázku. 
Chci najít recept na lásku. 
Chci pochopit všechny myšlenky, city i činy. 
Chci znát všechny radosti i strasti, všechny viny. 
 
Toužím po nekonečné lásce… 
Chci do konce všech věků milovat a být milován 
a možná, že i trochu déle. 
Chci vždy když lásku pocítím, být zmaten, nejistý 
a zůstat stát jak přikován. 
A všechny, kdo po tom netouží, s chutí poslat do 
prdele. 
 
Toužím po absolutní svobodě i přesto, že je 
nedosažitelná. 
Vždyť potřebuji být závislý. 
Toužím po absolutním vědění i přesto, že vlastně 
vědět nechci. 
Vždyť se chci pořád mít čemu divit. 
Toužím po nekonečné lásce i přesto,  že všechno 
jednou musí skončit. 
Vždyť na lásce je nejkrásnější to, že vždy končí a vždy 
zase znovu začíná. 
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I přes to všechno toužím po tom, čeho nemůžu a 
nechci dosáhnout. 
Vím, nedává to smysl. 
Ale já prostě jen toužím.  
Toužím a líbí se mi to. 
Moc se mi to líbí. 
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JJMMÉÉNNOO   
ČČeerrnnýý  ppeess  

Avšak i když dnešnímu lidu  
vládne lež, strach a napětí,  
tam někde v duši mého klidu,  
zpívám jméno ze starých pamětí. 
 
Slovo nadřazené světu a starostem,  
tón, jenž ruší šedivou celu, 
výraz světla povýšen malostem 
je jménem pátého z archandělů. 
 
Jeho zvuk je pocitem sladkého medu,  
bytost, jež nemá na světě dluh, 
je plamínkem tepla v krajině ledu, 
osobnost, jejímž soudcem je Bůh.  
 
Je mi útěchou v zoufalém pláči, 
symbolem ze štítu nebeského. 
V dešti zloby, co má křídla zmáčí, 
je jménem mého strážce andělského. 
 
Jediná naděje v mraku trýznění, 
mé poslední světlo v tunelu temnoty, 
můj tlumočník skutečného světa vyznění 
je mi východem ze země samoty. 
 
Můj hluboký cit je navždy spjat s tím, 
o jehož srdci vyprávím. 
Ten, co nezná pouta zemská, 
co mě vezme na ochranu 
pod svá křídla archandělská.  
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PPRROOČČ??  
TTPPMM  

Proč lidé se bijí kvůli víře? 
Proč bijí se pro své neshody? 
Proč kvůli pravdě končí v díře? 
Vždyť pravda je v tichu přírody. 
 
Proč si navzájem podrážíme nohy? 
Proč tohle se nikdy nezmění? 
Proč urážíme cizí Bohy? 
Vždyť pravda je v lidském umění. 
 
Proč závidíme jiným ctnosti? 
Proč stavíme zdi mezi Židy a Araby, mezi bílé a 
Romy? 
Proč nenávidíme se po libosti? 
Vždyť pravda je v lásce mezi námi. 
 
Proč vlastně ptám se proč? 
Proč to řeším a proč dělám tlaky? 
Toč se kolo, toč se toč! 
Vždyť jsem člověk a dělám to taky. 
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OOTTÁÁZZKKAA   
CCoorrnneelliiuuss  

Dostal jsem život, dostal jsem dar.  
Vzniklo mé tělo, vznikl můj tvar.  
A tak jsem tady mezi vámi 
dokud nepřijde tah černé dámy.  
Než však přijde ten konečný bod,  
chci přijít nač, proč jsem tu vhod?  
Proč mé místo je tu, ne tam?  
Nač život? Co s ním počnout si mám?  
Chci tedy zjistit, co se za tím skrývá,  
zatím co se kolem jen stmívá. 
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ZZEEMMĚĚ   
EElliijjaahh  

Hlína, hmota, škvára, 
odřená kolena. 
Klečím na zemi 
a zatínám ruce do zvlhlé hlíny. 
Zatínám zuby 
a snažím se proměnit v krtka, 
který by se prokopal až 
do středu Země. 
Chci poznávat tajemství 
a tak jako dítě 
rozbíjím věci, abych 
se koukl jak fungují. 
Ono však vše, co rozpitváme, 
taky umře. 
Je ale pozdě plakat nad 
rozlitým mlékem. 
Proto klečím na zemi 
a zatínám ruce do vlhké hlíny. 
Zatínám zuby 
a prosím Matku Zemi o odpuštění. 
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HHUUMMAANNIISSTTAA   
TTPPMM  

Lev dokáže zranit srnu, 
člověk klidně zraní duši. 

Vlk vyje, zdraví lunu, 
člověka to ruší. 

 
Co však mohu říci s klidem, 

i když nejsem duše čistá, 
já i přesto fandím lidem, 

jsem humanista. 
 

Veverka rozkouše šišku, 
člověk klidně zničí celý les. 
Orel sní zas malou myšku, 

lidi žerou o sto šest. 
 

Co však mohu říci s klidem, 
i když nejsem duše čistá, 
já i přesto fandím lidem, 

jsem humanista. 
 

Znásilňujem matku zemi, 
vydáváme se na cestu. 

Ochranu prý nepotřebujem, 
v tomto hromadném incestu. 

 
Co však mohu říci s klidem, 

i když nejsem duše čistá, 
já i přesto fandím lidem, 

jsem humanista. 
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KKOOČČKKAA  AA  MMYYŠŠ   
AAssffaallootthh  

Slunce, otče všeho živého na této zemi, 
ty jenž přinášíš život i smrt, 
tvé dceři smutno je. Smutno je mi. 
Ach otče, proč jsi i smutek stvořil? 
Proč ho musí také člověk znát? 
Je jak nepřítel, který kdysi hrady bořil 
a člověku se již nechce smát. 
 
Útočí na srdce mé, 
jako rozzuřené zvíře, 
které po své kořisti lačně jde. 
Utíkám před ním, jako bytost štvaná 
a hledám marně svojí skrýš. 
Přišel ke mně a zaútočil hned z rána. 
Je to kočka a já její kořist, myš. 
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SSLLZZYY  SSVVĚĚTTAA   
TTPPMM  

Bubnují, bubnují o prašnou hlínu… 
…střík a střík a střík… 

…z kamení smívají špínu. 
Kolem proletěl kolibřík. 

 
Zpívají, zpívají o prašnou hlínu… 

…plesk a plesk a plesk… 
…lidé holdují vínu. 

Oblohu rozčísl blesk. 
 

Jak si tak padají na vyprahlou zem, 
říkají, volají: Lidé pojďte sem. 

Poslyšte, co my vám teď chceme říci. 
Konec totiž přijde brzy. 
Zapalte poslední svíci! 

Jsme slzy světa, jsme světa slzy. 
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UULLIITTAA   
BBaarraakkaa  

Užívám si slastné ticho  
v perleťové ulitě.  
Uvnitř dřímá klidná mysl.  
Našla jsem, co má snad smysl.  
 
Prázdná jsem a přece plná,  
stojící a jiskřím v  běhu.  
V muži jsem a sebe volná.  
Připlouvám k druhému břehu,  
z jižních vinic cesta dlouhá...  
 
Odhaluji bílé tělo,  
kůži, břicho, život sám  
a lehounce našlapuji  
k Bohům, k lidem. Svou píseň mám.
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UULLIITTAA   
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PPOOKKOORRAA   
TTPPMM  

Sedím na pařezu v lese, 
propadám veliké lítosti. 
Ruka se mi třese, 
cítím to, v celé své bytosti. 
 
Přišel jsem ze svého 3+1, 
z té betonové kostičky. 
V pokoji ještě hrála bedna, 
teď se mi třesou nožičky. 
 
Přišel jsem za odpuštění prosit, 
když v té kouzelné bedničce viděl jsem 
špinavý vzduch, zničený les i ropu se rosit. 
Šel jsem sem rovnou za nosem. 
 
Přišel jsem a pukám bolestí. 
Srdce mi rve tvůj pláč. 
Proč má matičko? Proč to neštěstí? 
Rád bych ti přiložil fáč.  
 
Přišel jsem ti říct, 
že kdysi jsme tě všichni milovali. 
Cokoli bychom ti darovali 
naši lásku, zpěv i potoky vín? 
Teď vracím se k tobě… 
…tvůj nezdárný syn. 
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MMOODDLLIITTBBAA  ZZAA  IIMMBBOOLLCC   
ZZaahhrraaddaa  

Ve snění spočívám, 
s modlitbou jemnou 
schovaný v peřině. 
Kéž mě tři Bohyně 
do bdění zvednou 
a tancují se mnou 
až procitám. 
 
V rampouchu na římse 
Imbolc je kapkou 
lechtivou. 
Polechtám maličko. 
Věřím a snažím se 
s modlitbou 
protančit cestičkou 
vratkou. 
 
Ať sněženky do jara, 
má Brigito Paní 
z rampouchu skanou 
a zimní tmy závoje 
jak osudem psáno je 
(tak jako za stara) 
odhalí hodinu ranní 
a ať svíce vzplanou! 
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