JARO
Jaroslav Balvín
Jaro prý je od slova jarý. Takže z toho plyne, že Jaroslav neslaví jaro, ale jarost,
novost, bujarost, nový život, nové květy, nový porost, nové žití, všechno nové,
co se rodí.

A znovu a znovu, každý rok se objeví list v koruně stromu, poupě na stonku
kytky, kačenka uprostřed vody, labuť jak si nová křídla hladí,

Rozmáchlým štětcem tu příroda rodí a nový svět před námi ožívá. A plodí to, co
bylo v zimě skryto před zraky lidí.

Odkrývá se, co v zimě spalo. A dnes jak květina se rozkrývá do okvětí, jak

strom svůj kmen zas napíná, aby dal svým větvím, listům a potom plodům vše,
co je třeba pro nový život, jarý a jarní, zelenavý a krásný.

A

vše dává lidem na odiv, ať tu jarost každý, svýma očima, svým citem, svým
hmatem a všemi smysly svého těla, každý nový jarní den, zřetelně tu, uprostřed
stromů, ptáků a zvířat, uprostřed lidí, na naší matičce Zemi, cítí a vidí.

Báseň o jaru, spojená s výstavou fotografií s názvem Jaro ve Stráži
pod Ralskem. Vernisáž 16. 6. 2016 Zlín. Trvání výstavy nejméně 1 měsíc.

JARO VE STRÁŽI POD RALSKEM
Výstava fotografií pochází z období jara 2016.
Autor Jaroslav Balvín se snaží svými snímky, které vyfotil ve své rodné Stráži pod Ralskem
na severu Čech, vyjádřit každoroční přerod přírody.

Skok ze zimy do jara.
Skok ze sněhu a zamrzlého jezera
do rozpuku listí a květu.
Do letu a zpěvu ptáků,
do nového vtahu mezi lidmi.
Mezi lidmi a přírodou.
Do zázraku změny,
která je základem nové touhy.
A nové a další a další změny.
V přírodě, i v nás.

Výstava v Quick Café Bar s vernisáží 16. 6. 2016 v 19 hodin. Délka trvání výstavy: nejméně 1 měsíc. Vernisáž je spojena s prezentací melodramů autorů Jaroslava Balvína, Pavla
Březiny, Moniky Farkašové a Tomáše Turzáka. Tyto melodramy budou na DVD nosičích i na
stránkách www.jaroslavbalvin.eu a www.hnutir.eu
Děkujeme Quick Café Bar za možnost vystavovat:
*Quick CaféBar* odp. osoba: Dalibor Thiel nám. T. G. Masaryka 1335, 760 01, Zlín., GSM: +420 608 933 893.
email: info@barzlin.cz, web: www.barzlin.cz, Facebook: www.facebook.com/QuickCafeBar

O JARI
Monika Farkašová

Kto o jari aspoň malú báseň nespíše,
ten nemá v sebe ani kúska citu, či lásky.
Veď stačí len pár riadkov - to postačí,
a odhalíš bohatstvo krásy:
„Na jar sa všetko od znova prebúdza,
na dávnu minulosť sa zabúda,
a odznova sa ti žiada žiť.
Rozkvitnuté stromy ťa k tomu nabádajú,
rastúce kvety do krásy,
v prírode žiariacich lúčov Slnka,
a oživeného potoka,
za spevu škovránka,
- Tam šťastná si“.

Báseň k fotografické výstavě 16. 6. 2016 v 19 hodin v Quick Café bar ve Zlíně.

JARO KOLEM NÁS A V NÁS
Fotografie Moniky Farkašové byly nafoceny v Levicích (Slovenská republika),
v Opatii (Chorvatská republika) a ve Stráži pod Ralskem (Česká republika).
Symbol všech fotografií a smysl fotografování vyjadřuje snímek z chorvatské Opatie: Žena
na břehu moře, symbolu širokého prostoru, pod azurovým nebem, odesílající sen, touhu,
přání nového začátku, novou zprávu, která znamená i volání a vítání jara.
NEBOŤ JARO JE SYMBOLEM NOVÉHO ŽIVOTA. TOHO, ŽE ČLOVĚK SI PŘEJE ŽÍT I BÝT.
OTVORENIE OČÍ
Zrána oči otvorím,
k nebu pozdvihujem zrak,
lúče slnka žiaria a hrejú mi tvár.
S droždím štebotom túžim Ťa
s radosťou chváliť za lásku,
ktorá je vždy verná.
Rozkvitnuté lúky z jari,
zurčiace potoky v lese,
biele oblaky na nebi
privádzajú ma až tam, kde trón svoj nad všetkým máš
Môj Pán.
Děkujeme Quick Café Bar za možnost vystavovat:
*Quick CaféBar* odp. osoba: Dalibor Thiel nám. T. G. Masaryka 1335, 760 01, Zlín., GSM: +420 608 933 893.
email: info@barzlin.cz, web: www.barzlin.cz, Facebook: www.facebook.com/QuickCafeBar

