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Abstrakt
Nová sbírka básní autora Jaroslava Balvína je složená z básní, které jsou složené ze slov,
jež obsahují několik písmen. To umožňuje autorovi hrát si se slovy i jejich obsahem
poněkud volněji, než je tomu v jiných sbírkách, kde jsou používána slova na určitý počet
písmen. Obsahem jsou básnicko-filozofická a fotografická zamyšlení nad vztahy ve
světě, mezi lidmi a lidmi a přírodou.

Klíčová slova
Básně, několik písmen, rok, pokrok, květ, duch, let a další.

ÚVOD
Úvodem básnické sbírky s názvem Básně z několika písmen by bylo jistě žádoucí, aby
byl čtenář (slov) a zároveň i divák (fotografií) seznámen s obsahem a jednotlivými
částmi. Snad nám to čtenář i divák nebude mít za zlé, když začneme malou úvahou.
Sbírka je postavena na souladu a vazbě mezi fotografiemi a básněmi. Ve svém celku obé
vznikalo současně, jednou byl autor k básni, „vyprokován“ fotografií, kterou nasnímal
den před vznikem básně, jinde zase báseň předcházela fotografii. Obdobně to bylo
s pojmy rok, pokrok a krok. Z mého dočasného penzionu v Levicích na mne svítil nápis
ROK. To, co bylo před tímto slovem, bylo zastíněno, stromovím. Teprve z jiného
pohledu jsem objevil, že celé slovo zní POKROK. A z těchto snímků vzešla báseň ROK a
POKROK. A aby to nebylo pro mne i čtenáře a diváka tak jednoduché, vybral jsem
ještě ze slova POKROK slovo a pojem KROK.
Divák i čtenář snad průběhem četby i rozjímáním nad fotografiemi pochopí, že jsem si
hrál. A hrát si může i ten, kdo bude vnímat rytmus a mozaiku slov a smysl
fotografických pohledů.
Hra je nezávazný proud lidských reakcí a lidské tvorby. Hrají si však i jiné živé bytosti.
Avšak jenom člověk má ze hry nejenom dobrý pocit. Má z ní i mentální výsledek.
Mozkové závity mu pomáhají k zamýšlením. Nad sebou samým, nad lidmi kolem i nad
světem a kosmem.
Ať tedy tato básnická sbírka je hrou k zamýšlení nejenom samotného autora, ale i
širšího publika, které si chce nejenom nezávazně hrát, ale i přemýšlet.

ROK
R

ok je relativně velmi krátká doba,

doba, která, jak mnozí eufemisticky říkají, uteče rychle, jako voda.

O

d konce starého roku k začátku dalšího roku je jen skok.

K

rok v životě člověka. U někoho od narození do jednoho sladkého roku,

u jiného od začátků dalších a dalších předsevzetí do jejich nesnadných naplnění a dalších
kroků.
Každý rok se ale, nezávisle na nás, člení:
na jaro, léto, podzim, zimu.
Každý rok se řídí nejen těmi přírodními obdobími, ale i našimi jmény v kalendáři.
Každý rok nám stále něco přináší.
Někdy radost s přáteli a příbuznými,
někdy bolest a někdy trochu spleenu,
anebo jen trochu pohody „na neděli“.
Střídání roku a let, to je náš život.
Někdy pád, a jindy vzlet.
Co při tom toku let vlastně radit?
Jít si svojí cestou a nenechat se nikým a ničím odradit. Člověk na to má nejen jeden rok.
Často stačí udělat ten jeden, ale správný krok. I na tom závisí, abych tu správně byl a žil.
Příští rok a také napřesrok.

ROK (jiná verze)
R

ok po roku se hlásí a přidává k rokům dalším a dalším.

A ty se v tom řetězci stáváš mužem, starším a starším, či ženou, starší a starší.

O

dkrýváš sice svoji moudrost, větší a větší,
avšak je to moudrost,
která nejen roste,
ale i dozrává…

Krok Kroku
po

kráčíš,

Do nového roku,
rok po roku,
jak je to psáno
v nebeském kalendáři

K

novému horizontu pomalu a jistě jdeš,

prožíváš stále víc a citlivěji jaro a léto, podzim a zimu
a po další zimě se těšíš zase na sluneční zář jara,
na horko léta, na tichý klid podzimu a zimní chladivá rána.
A potom? Další rok je za tebou! A můžeš s klidem mudrce zvolat,
jak volali Římané při volbě nového císaře:
Rok je mrtev, ať žije nový rok! Císař je mrtev, ať žije Císař!
A ať ty všechny naše roky, jdoucí pěkně za sebou,
zaznamená a sečte náš nebeský písař.

ROK
Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne. Pro potřeby kalendáře je rok zaokrouhlen na celé dny a nesoulad s přesnou
dobou oběhu kolem Slunce je zpravidla řešen nestejnou délkou roků. V České republice používaný solární gregoriánský kalendář má běžně 365 dní a rozdíl dorovnává
pravidelně vkládaným přestupným rokem o jeden den delším. Lunisolární kalendář navíc rok odvozuje od dvanácti kalendářních měsíců daných oběhem Měsíce kolem
Země, které trvají přibližně 354 dní. Přestupný rok pak má 12 měsíců a délka lunisolárního roku proto výrazněji kolísá. Lunární kalendáře užívají pevnou délku roku danou
dvanácti oběhy Měsíce, je proto o víc jak 11 dní kratší než oběh Země kolem Slunce a jeho počátek se vůči němu (ročním období) cyklicky posouvá.

Rok solárního kalendáře
Běžný kalendářní rok má 365 dní, což je délka v celých dnech nejbližší délce tropického roku (365,242 19 dne), tedy době oběhu Země kolem Slunce.





Přestupný rok je rok trvající 366 dní, tedy oproti běžnému kalendářnímu roku je delší o jeden, přestupný den. Přestupný rok slouží k vyrovnání rozdílu délky
běžného kalendářního a tropického roku. Rozdíl přibližně čtvrtiny dne (0,242 19 dne) způsobí po čtyřech letech posun o přibližně jeden den a proto je přestupný
každý čtvrtý rok (juliánský kalendář). Gregoriánský kalendář vyrovnává rozdíl přesněji vynecháním tří přestupných roků během každých 400 let.
Střední juliánský rok je střední délka roku podle juliánského kalendáře. Trvá 365,25 dne (365 d 6 h). Používá se především v astronomii.
Střední gregoriánský rok je střední délka roku podle gregoriánského kalendáře. Trvá 365,2425 dne (365 d 5 h 49 min 12 s). (Wikipedia)

POKROK
P

okrok? Je vůbec něco takového, co je možno nazvat slovem, pojmem pokrok?

O

dhalit podstatu toho pojmu je dnes velký oříšek.

Už jako student filozofie, když jsem svým učitelům „řek“,
že svět jde stále jen a jen dopředu, už tenkrát oni, renomovaní filozofové, nad mým úsudkem
dialekticky vrtěli hlavami.
Že není vše jen pokrok. A to jsem pochopil i svým životem.
Že jsou na tomto světě i naše lidské i historické rozpory, konflikty a hlavolamy.

K

rokem vpřed, a tedy pokrokem, je to, že se Evropa omlazuje přílivem zdatných junáků
z tropické i subtropické Afriky?

R

ovněž je otázka, zda se mísit s novými a jinými kulturami v černých hábitech?

Je pochod lidstva na Mars pokrokem, nebo jen velkým nadlidským snem?
Je pokrok to, že letadla mají na křídlech chytré hlavičky,
proti nimž jsou samopaly značky Kalašnikov jen malé hračičky?

O

tázka zní též, zdali jsou pokrokem atomové elektrárny?

Rozhodně to není hračka, rozluštit ty pokrokové pochody.
Odvážit se pokroku znamená asi jít jen evolučně,

krok po kroku, nebo je k tomu třeba revoluce?
V každém případě: evoluce prosí o to, na každém kroku se zastavit a zamyslet se:
Jak jít dál.

K

rok další promyslet, a pak i udělat.

A to tak, aby další krok nevešel do dějin jako další a další atentát.

Atentát na dějiny, na člověka a na lidstvo.

A aby to nebyl atentát na život,
na Vesmír
na planetu Zemi
a v ní na naše draze získané
a
tolika již lidskými oběťmi vykoupené
pozemské místo
na naší
Matičce
ZEMI.

TOK
„

T

eče voda teče, cez velecký majír,

Nehal si ma nehal starodávný frajír.
Nehal si ma nehal starodávný frajír...“

T

ak mi znějí slova písně v uších a v hlavě a v duši,
jako krásně rozehraný klavír.

T

ak mi znějí v uších a ve vnitřním zraku, deroucím se fotografií na svět, jak posvátná
hudba o lidském shonu,
který se symbolicky zračí ve slově a v pojmu toku.

O

dhalují ta slova a tóny písně krásu i rozpor života lidského, ničím nenahraditelného,
trochu smutného, ale vcelku radostného.

O

dhalují podstatu života tak krásného jako hudba, romantického jak „romantický klavír“,

vlídného jak neměnná socha, vášnivého jak roztančený valčík, chladivého jako voda
v hadříku přiložená milou na mých spáncích, hřejivého jako slova chvály po prvním kroku
z rukou mámy.

K

reativního jako první čin tvůrce,

K

terý zde na Zemi všechno během šesti dnů stvořil.

A nechal nám to, zde na tomto světě, a doufal, že se nenajde nějaký šílený a jiný galaktický
tvůrce, aby vše, co bůh a člověk po něm a v jeho jménu stvořil, zbořil…

Odkaz na krásné provedení „Moravského
Mouřenína“
https://www.youtube.com/watch?v=3u9V_zmssh4
1.

2. 2. 2013 - Odovzdal(-a) Hector Beerbossa: Moravský mouřenín zpívá lidovou píseň Teče voda teče.
Teče voda, teče cez velecký majír, |: nehal si ma, nehal, starodávný frajír. :| 2. .... Pieseň "Teče voda teče ...

Listy nad vodním tokem v Levicích na Slovensku. Foto JB, léto 2015
Vodní tok
Vodní tok (vodoteč) je koryto s vodou, která odtéká z povodí. Tok může být v celé délce nebo v části povrchový nebo podpovrchový, přirozený nebo umělý.
Tok je ohraničen korytem, jehož součástí je dno a levý a pravý břeh; k rozlišení břehů se používá směr po proudu toku. V korytě vodního toku rozlišujeme kynetu (prohloubenou a trvale
zaplavovanou část koryta) a bermu (prostor zaplavovaný jen při vyšším průtoku).
Podélná poloha na toku se udává kilometráží, která se obvykle počítá směrem od ústí nebo soutoku proti proudu. Ta se používá jak k popisu vodní cesty (splavnost, kotviště,
propustě, mosty a pod.), tak hydrologických poměrů (průtok, orientace toku, přítoky).
Dílčí hydrologická disciplína zabývající se režimem řek a ostatních vodních toků se nazývá potamologie. (Wikipedia)

LIST
L

ist za listem

v listopadu k zemi padá.

I

když vítr nefouká, i přesto list za listem na zemi hebce a měkce přistává.

S

pleen a špatná nálada se do duše, pomalu, ale jistě, tiše a kradmo zakrádá.
A spadané listí pod stromy a holá větev na kmeni nám připomíná,

že podzim, se všemi našimi starostmi i radostmi, nezadržitelně a jistě nastává.

T

ěšíme se ze slunce každého jen trochu slunečného dne,
které tu nostalgii náhle protne,
a věříme, že bude lépe,
a že podzim a potom zima jsou tu k tomu,
co v přírodě i v lidech každoročně nazrává.
Že přijde zase Jaro a s ním zas dobrá nálada,
že probudí se opět Země,
která všechno rozdává
a která nenechá nikoho
ve smutku a zapomnění.

A která tu je zatím stále, zatím pro nás, zatím jak takž nezměněná.
A když jí za to budeme vděční, zvládneme i padající listí.
A neusneme na věky a žádný z nás v absolutním zapomnění.

Listy podzimu nad tokem potoka v Levicích. Foto JB, podzim 2015

KROK
K

e kroku potřebuješ energii.

Energii za sebe sama.

R

ozejít se můžeš, ale jen
po prvním kroku.

O

dejít můžeš, ale k tomu také potřebuješ ten jeden, často nesnadný,
ale přeci jenom, první krok.

K

rok první dítěte,

ale i další první kroky
na cestě
ducha k dospělosti.
Vlastně těmi svými kroky stále kráčíme.
Stále a každý den se vydáváme na cestu.
A první krok, který si, bohužel, často ani neuvědomíme,
je potřebný.
Protože naše cesta vždy začíná prvním krokem.
A k němu je zapotřebí energie. Vlastní energie, kterou nám nikdo nedodá.
Jen ty sám a sám.

Kroky chodců kolem penzionu Tilia v Levicích. Foto JB, léto 2015,

BĚH
„

B

ěž!

„Už zase běhám přes kaluže…“
„Když už nemůžeš, tak přidej!“,
říkával zase Zátopek.

E

mil byl vždycky náš vzor a také cíl.

Za mnohé bychom měli vzdát tomu borci dík.
O mnohých jeho výkonech můžeme my běžní lidé jenom snít.

H

rdinové jsou to, kteří běží, často mezi životem a smrtí.

B

ěží a nemyslí na svůj konec, jen a jen vidí svůj malý či velký a blízký či vzdálený cíl.

E

liminují bolest a běží a běží, ze všech svých mužných sil.

H

ledí dopředu,

stoupají vzhůru,
překonávají námahu často nezměrného dosahu.
Ale na konci je čeká cíl.
Krásný a sladký cíl.

Běh života
Inspektor mlékařstva: „ Abych byl se svým povoláním a s životem vůbec spokojen, vytvořil
jsem si tři zásady: 1. Natahovati se, jak pokrývka stačí, čili žíti dle příjmů. 2. Nehleděti
vzhůru, nýbrž dolů, neboť pohled do vyšších vrstev budí závist a tím nespokojenost, kdežto
pohled na hůře postavené budí spokojenost s vlastním postavením. 3. Hleděti si vsugerovati
přesvědčení, že svou prací jsem užitečným celku. (František Gel. O lidských povoláních.
1932)

MOBIL
M

ezi lidmi různých barev a různých kontinentů se vžilo vzácné „spojovadlo“.
A je to mobil.

O

tvírá ti ten podivuhodný nástroj lidstva nedozírný obzor, není vůbec třeba, jako

dříve, když chceš někomu něco říci, abys za ním chodil a jej přímo oslovoval.

B

ere to až dech, jak se ten malý či větší klenot mezi lidmi vžil.

Vejdeš do Metra, například v Praze (ale však, vždyť nikde jiné není…)
a cítíš se mezi převážnými mobilisty
jako pouhopouhý břídil.

I

ntenzivní volání či intenzivní hraní, či intenzivní psaní, či intenzivní poslouchání se
sluchátky v uších bere skoro dech a cítíš se jak člověk zcela maličký.

L

ze zcela a upřímně, po tom pozorování, si s hanbou uvědomit, že nejdeš s dobou, že

se neorientuješ v podzemí Metra či celé země, ve které ses jako turista na chvíli, týden,
nebo několik dnů zastavil.
A když jsi tam, v novém městě, například v Praze, která je jejich matkou, voláš
intenzivně domů: do Bombaje, do Emirátů, na Havaj anebo do Srí Lanky.
Mobil pokryje celou Zemi.
A můžeš být i na Havaji.
Bez mobilu jsi všude v koncích.
Stačí se do něj jenom dívat
a jsi úplně velký.
Jsi silný.

Nemáš mobil
a jsi zcela jiný.
Jsi slabý.
A když jej máš,
můžeš komunikovat,
se všemi.
I s tím člověkem,
který u stolu,
v kavárně,
u tebe,
nebo
naproti,
s mobilem
a jeho displejem,
sedí…

Démon komunikace: mobil. Foto: JB, Praha, prosinec, 2016

Píšeme do Emirátů: V Praze je blaze… Foto JB, prosinec 2016

I fotit se dá, ta Praha krásná, stověžatá. Nebo o tom alespoň zavolat domů… Foto JB,
prosinec 2016

PRINC
P

rinců je v jednom království málo.

Obyčejně na jednoho k

R

ále jeden p

R

inc.

A malých princů je snad ještě méně.

I
N

když Malý princ je ve světě nejznámější.

ikoho z dětí a ani dospělých zřejmě neminulo kouzlo Saint Exuperyho vyprávění.

C

elý svět mu ležel a leží u nohou.

A princové sami za to vůbec nemohou,
že jim leží svět u nohou…
Prostě tu jsou, malí či velcí,
ale vždycky připravení.
Hájit svou i jiných čest,
dobývat srdce princezen,
vážit si svých otců
a jejich královen.
Vystupovat proti zlu,
Nezrazovat
a věnovat se svému snu.
Dobývat svět,

ale potom se zase navracet.
Takový je prostě princ.
V tom je jeho kouzlo i jeho podstata.
I když je to malá postava,
princ je princ.
A to nikdo nezapře.
Ani Mýdlový princ.

VÁCLAV NECKÁŘ
MÝDLOVÝ PRINC - TEXT
Já potkal ji sám, jak jsem si přál,
a šel jsem přímo k ní a pak dál,
mě ztuhnul obličej,
že těžko mohla číst mi z něj:
Mám tě nejraděj!
A pak tam byl on, mýdlový princ,
A ptal se jak se má a dvojka jsem byl já.
Ou, on zná asi kód, co dívkám říct,
sako podle mód, on má jich víc
a tvář jak půlměsíc hladce holenou,
je pevný v kolenou a jde mu jako nic
lov koček čili Míc, a přitom už je strýc,
tak tohle je on, - ten hladký mýdlový princ,
fešák, fešák ... Mám na něj vztek,
to pro tu holku svou, moc úžasnou,
ta jeho hvězda musí pohasnout.

Až zase potkám ji sám, - jak jsem si přál,
a půjdu přímo k ní, a ne dál,
a zjasním obličej, aby mohla číst mi z něj:
Mám tě nejraděj! Tak ať jde svou cestou
mýdlový princ tvůj, pojď se mnou a buď má,
ať jednička jsem já a ne ten
[: princ, ať jde svou cestou, mýdlový :]
Text přidala MOLA
Text opravila mormonka
Video přidala pavoucek

SKLO
S

klo je všude kolem nás.
Někdy nás zradí,
jindy zas prozradí.

K

ouzlo

naší tváře
Nám zase někdy vyzradí.

L

ásku ke sklu

má v poslední době
snad každý z architektů.

O

dhaluje nás, i když nás uchovává za ním.

O

dhaluje svou průsvitnou tvář, jako když se milenec k milence sklání.

O

znamuje všem, kdo je za ním,

že se nikdo nemusí bát, i když se někdo po někom rychle shání.

S

klo dává světlo a rozráží tmu.

K

rása to je, když se to však povede a nepřehání.

L

oví světlo den co den,

Odhání od lidí tmu, vítr a déšť
a těm uvnitř
dává zdání,

že jsou přírodě venku
a vnějšímu světu
plně odevzdáni.

Foto pražských kaváren. Foto JB, září 2016
A k fotografiím za sklem mne nic jiného a příhodnějšího nenapadá, než sem přiložit
báseň Jiřího Wolkra s názvem „TVÁŘ ZA SKLEM“

Jiří Wolker (*29.03.1900 - †03.01.1924)
Tvář za sklem (Těžká hodina)
Kavárna "Bellevue" je říše
stavěná z hudby, tepla a plyše,
z oken má vysoké průhledné hranice,
které ji dělí od zmrzlé ulice.
Dnes jako jindy páni si za stoly sedli,
důstojní páni a vznešené dámy
ústa si probodli úsměvy, kravaty drahokamy
a v teple, hudbě a v plyši
noviny na oči posadili si,
aby přes tyto brejle z papíru viděli,
že svět je veselý, protože sami jsou veselí
v kavárně "Bellevue".
Když tu tak seděli teple a ctihodně
s rukama vyžehlenýma,
tu stalo se, stalo,-ne zcela náhodně,že na okna sklenného tenounkou hranici
přitisk tvář člověk, který stál v ulici,
výrostek zpola a zpola muž

a pohledem ostrým a chladným jak nůž
prořízl okno a vbod se v tu nádheru,
v číše a valčík, v zrcadla pro milenky,
v břicha a teplo, fraky a peněženky,
a zůstal v nich trčeti čepelí,
i když ty oči dvě zmizely.
Tentokrát se stoly staly
náhrobky mramorovými,
pohřební šťastlivci se usmívali
mrtvolně mezi nimi,
sklepníci v šatech smutečních
z šedého kouře věnce nosili,
před okny žila ulice, bída a sníh,
za okny civěly mohyly
v kavárně "Bellevue".

Tento text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jiri-wolker/tvar-zasklem-tezka-hodina.html#ixzz4MZzeNAHc

KOŠ
K

oš, obráceně šok.

O

pravdu jsou taková slova, která opačně znamenají něco jiného.

Š

ok člověk však může dostat i z koše.

Například když mu někdo přinese k narozeninám od kolegů nevídaný dárkový koš.

Anebo, v jiném případě, když sebevědomý chlapec dostane od zdánlivě poddajné dívky
košem,

A ona dotyčná začne chodit s jiným chlapcem.
A třebas
i
s
listonošem…

Koš před kavárnou TILIA v Levicích na Slovensku. Foto: JB, léto 2016

PLOD
P

lod je výsledek

L

opota a shon a lidská práce a světlo Slunce a vláha Země.

O

dkryté tajemství, které se v plodu skrývá.

D

ílo mnohých a mnohého, které se do plodu vrývá.

KVĚT
K

vět předchází

plodům.

V

íra se do něj

vrývá, že z květu
bude jednou zázrak
plodu.

E

liminuje

bolest a akcentuje
krásu.

T

ěší se na budoucnost, a doprovází lásku.

KAT
K

at je v angličtině kočka.

(V češtině je to prostě KAT. Ale o tom dnes nechci psát…)
Chci psát o kočce-KAT. Ukrývá v sobě, tato impozantní bytost, mnohá tajemství.
Nikdo je asi nikdy a jednou provždy nerozluští. Jsou to její hájemství…

A

kvarely očí kat se rozptylují a zase soustřeďují do okolí.

Zeleň jejích očí se vkrádá do lidských duší jako hradba:
Mezi tělem a její duší, mezi člověkem a její rolí.
Odvěkou rolí provokovat, zakrývat a jen na chvíli odkrýt to, co je nám běžně skryto.
A myslím, že ona, ta kat, ta kočka, to také ví, když se ti dívá do očí.
Provokuje nás k vnímání světa. Nejen na povrchu, ale i uvnitř. V jádru, v našem nejhlubším a
nejskrytějším nitru.

T

o všechno je kat.

T

o všechno je kočka.

T

o všechno je v ní.

A

T

o všechno je, si myslím, i v nás.

Napsáno v penzionu Tilia 26. 9. 2016 v 21. 34 hodin.

Kat-Kočka v penzionu Tilia v Levicích. Foto JB, léto 2016

DOG
D

og je pejsek mého syna a jeho ženy Malvíny.

O

pravdu, na mou duši, je to plnoprávný člen jejich rodiny.

G

arant všeho, co se uvnitř děje.
Ostražitý ochránce
a přítel
a kamarád.
Malvíny,
jejího syna
a
syna mého syna,
čili mého vnuka.

Pes, o kterém se může bez pochyby říci:
je to dobrý pes.
A má ho ráda celá jeho rodina.

Napsáno 26. 9. 2016 v penzionu Tilia v 21. 11 hodin

PLOT
P

lot dělí vše.

I Zátopkova socha musí být za plotem.

L

ehký a svižný krok Emila,
zakalený do kamene.

O

dděluje nás všechny,

kteří mu nesaháme
ani po špičku
jeho ramene.

T

rp v tréninku!

A přidej,
když už nemůžeš!

Tak běhal jenom
Emil Zátopek.

A teď je jeho socha na hřišti
A Zátopek tu běží dál a dál svůj slavný běh.

Spolu s těmi, kdo zde v Zlíně cvičí, hrají a běží.
Aby něco vydrželi a také dosáhli všeho,
oč jim v životě, i kromě běhu, běží.

Socha EMILA ZÁTOPKA z pohledu od silnice pod hřištěm ve Zlíně. Foto JB, léto 2016

ROM
R

om je podle romistů a romologů od slova Dóm.

O

blast Romů jako potomků Dómů je prý Indie.

A je to prý až k nevíře,
že celá Indie.

M

ěřeno však měřítky demografie

Pravlastí Romů a další jejich vlastí není jenom Indie.

R

omy najdeme dnes všude.

O

ni se tak v běhu staletí rozptýlili,

M

ěřeno měřítky historickými,

že dnes žijí na celé naší Planetě…

Romský pár v Jablonném v
Podještědí
Foto JB, léto 2016

MOON
Měsíc

Měsíční svit.
Odbourává spleen.
Odhaluje intimitu.
Nalézá v člověku,
Co jen jeho jest.
Při setkání

LIDSKÉ DUŠE
A MĚSÍCE.

STÍN
Stín.
Těsně za tebou stále kráčí.
Intenzivně tě sleduje a
přitom do ničeho nenaráží.

Nenechá tě nikdy
samotného.
Asi proto,
že si tě
neskutečně
váží.

Kostel a lavička ve Stráži. Foto JB, září 2016

SVIT
S

vit lampy u našeho kostela za zdí hřbitovní. Komu asi v nocích svítí, v běhu našich dní.
Komu asi v nocích svítí, to bych také moc ráda věděla.

V

ěřím, že nám, má milá, že svítí pro štěstí,

I

balgin že si můžeme klidně dát,

T

o tehdy, když nás začne bolet hlava
z nějakého neštěstí.

Pohled přes zeď na lampu, svítící na stěně kostela. Foto: JB ve Stráži pod Ralskem, 2016

SPLEEN
S

tát na přechodu a čekat na zelenou. A přitom hledět na svůj vlastní stín a vnitřním zrakem
sledovat dávno minulý děj.

P

ozastavit se v něm nad stěnami svého vlastního domu, který vidíš v noci přes rozsvícenou
pouliční lampu a přitom si myslíš, jak rád by ses opět vrátil domů.

L

ekneš se náhle, když se rozsvítí zelená a ty můžeš vstoupit a vydat se po přechodu.

Nic ti už nebrání, vstoupit a jít po tom bílém pruhu a přesto ti něco brání a brání v chodu.

E

klektika lamp, města a domů se ti ztrácí před očima.

E

xploze myšlenek a citů tě stále vrací zpět do dětství a do těch mladých let,
do tvého vlastního domu.
A nic a nikdo nezabrání tomu chodu myšlenek a jejich toku.

N

ěco, nebo někdo, do té idylky však stále vráží klín.
Klín mezi tebe a holou realitu.
A ty o tom přemýšlíš.
Stále a stále.

Jako bys byl obětí nekonečné a neskutečné nostalgie.
A to vše v tobě, to neléčené a nevyléčitelné JÁ, je ten tvůj, a jenom tvůj, bezbřehý spleen…

Napsáno dne 26. 9. 2016 v penzionu Tilia jako zamyšlení nad náladou života

Noc v okolí mého rodného domu ve Stráži pod Ralskem. Foto JB, 2016

KLÍN
Klín.
Lehce se opřít o klín své mámy.
A usnout u ní pod klínem stromu.
A radost z toho mít,
že mohu na světě být.
Inklinovat k člověku
a žít.
Neuhýbat před střelou
vystřelenou z letadla.
Neuhýbat před vládou,
která ještě nepadla.
Nemuset mít plány,
jak a kam se schovat
A nemuset být stále
někde v cizí zemi
a na stálém útěku.
Klíč mít stále od domova.
Libovůli kohokoliv nepoznat
a zlo umět zavčas rozpoznat.
Intenzivně studovat,
dokud mám čas být
na této Zemi v dobrém času
a v dobrém pásmu.
Tak bych chtěl do konce života žít.

I když vím,
že často je v taková přání vrážen kýmkoliv klín…

Klíny stromů ve Stráži pod Ralskem a v Předlicích.

ČAS
Č
A

as je v nás.

není mimo nás.

S

talo by se to,

kdyby to tak bylo,
že kdyby byl čas mimo nás,
nemuseli bychom muset čas
ani sledovat.
A stále bychom tady byli.
Kdybychom se ovšem,
v tom čase mimo nás,
vůbec a kdy,
narodili…

Čas na mém stole v mém bytě ve Stráži pod Ralskem. Foto JB 11.18 dne 12. 2. 2017

Kostel v Levicích na Slovensku. Foto JB, léto 2015

LET
L

eť, ptáčku, leť.

To mu říkáš, když mu dáváš svobodu.

E

kvilibristika jeho křídel vzápětí nastane,
a ptáček se z tvých rukou dostane,
ale nejdřív do chodu.

T

o proto, že v kleci se létat nenaučil,
anebo zapomněl.

Však vzápětí a rychle je to jinak.
Odvěký zákon, že ptáček musí létat
a člověk může pouze chodit
se uplatní velmi rychle.
A už je ptáček na obloze.
A létá jako letadla.
I když asi trochu níže.
Ale jenom trochu níže.

Napsáno ve Stráži pod Ralskem v 15. 18. dne 12. 2. 2017

Foto letadla i ptáčka v Levicích, léto 2015. JB
O letu v jiných, ale blízkých souvislostech
Svobodník – letec: „Může být lepší požitek a krásnější, jako lítání? Což je to málo krásné,
brázdit čistý, vzdušný oceán? Může být krásnější pohled na krajinu, kde řeky jako stříbrné
nitky se vlní, jezírka jako zrcadle se třpytí, silnice se proplétají - - městečka jsou roztroušena
po krajině. Ne, nemůže být nic krásnějšího a lepšího, než být činným letcem.“
(O lidských povoláních. Knihovna životní moudrosti. Svazek III. Rediguje K. Čapek. II. díl.
Aventinum Praha, 1931, s. 27)
Svobodník – letec: „Ač tato služba je nebezpečná, je přes to ideální, neb dovoluje člověku
jako ptactvu se vznášeti v těch nebeských výšinách a nutí k přemýšlení, neb ten“kdo lítá
vzduchem, musí pracovat tělem i duchem“ praví naše přísloví.“
(O lidských povoláních. Knihovna životní moudrosti. Svazek III. Rediguje K. Čapek. II. díl.
Aventinum Praha, 1931, s. 27-28)

BOJ
B

oj.

O

dhodlání je k boji všude třeba

J

ako musel mít ve Starém zákoně například Jób. 1
Je to asi symbolika,
že když slovo boj
řekneš opačně,
dostaneš slovo Job.
A všichni asi znají,
Co to je Jobova zvěst.

1

Jobova zvěst

Jobova zvěst (také Jobova zpráva či jobovka) je ustálené slovní spojení, které označuje zprávu
o neočekávané tragické nebo nepříjemné události či špatnou zprávu všeobecně. Původem je
ze Starého zákona, z knihy Jób. Bohatý Jób podle stejnojmenné starozákonní knihy žil v zemi Uz
poblíž Edomu. Bůh se satanovi chlubil Jóbovou zbožností, satan však namítl, že není těžké být
zbožný, když se daří, a požádal Boha, aby Joba týráním mohl vyzkoušet (Job 1,6–9). A tak brzy
za Jobem přiběhl posel se zprávou, že zloději ukradli jeho stáda volů. Druhý pak oznámil zcizení
stád velbloudů a další přinesl zprávu o zničujícím ohni. Krutou zvěst přinesl čtvrtý posel - všech
deset Jobových dětí zahynulo při zřícení domu při návštěvě u nejstaršího z nich. Z Jóba se stal
žebrák a osamocený zdrcený muž, ale nerouhal se (Job 1,13–22).
Ďábel pokračoval - seslal na Jóba malomocenství a také nařčení, křivdy a pomluvy od ženy a
přátel: že nevinného by Bůh takhle trpět nenechal. Protože i to Jób přijímal pokorně a nevinil z
toho Hospodina, musel ďábel přiznat prohru. Jób se uzdravil a opět shromáždil majetek. Narodilo
se mu znovu sedm synů a tři dcery a žil prý ještě sto čtyřicet let. (wikipedia)

To přichází něco,
kdy bojem se šíří
strach, hrůza a děs.
A boj se šíří i v naší moderní společnosti dnes.
Není to již jenom zápas o muslimy.
Je to dokonce i zápas o hlásku „eř“
Opravdu, tomu věř. 2
Lingvistická komise při EU
ve spolupráci
s Ústavem pro jazyk český v ČR
chce zlikvidovat hlásku „eř“.

Každý máme svůj boj.
Jako jednotlivec i
jako národ.
Mistr Jan Hus, kdyby měl svůj hrob
a jeho popel,
možná také symbolicky,
nebyl rozprášen v Němcích do ŘEKY Rýn,
2

Evropská lingvistická rada spadající pod EU totiž jednohlasně rozhodla, že od

letošního července ruší písmeno Ř. „Téměř nikdo tohle písmeno v Evropě nepoužívá a pro
každého, kdo neovládá češtinu, je jeho výslovnost extrémně obtížná. ELR chce zjednodušit
komunikaci tím, že problematické znaky a hlásky bude postupně eliminovat. Letos se to
poprvé týká i České republiky,“ vysvětluje jazyko-vědec František Měch.
Během následujícího týdne by měl být k dispozici seznam slov, která se musí změnit, ale
některá budou zrušena úplně. „Samozřejmě to pro nás bude problém. Není sice těžké
zvyknout si, že místo řeka se bude říkat reka, ale v některých případech dojde k eliminaci
celých slov a výrazů,“ dodává Měch. Týkat by se to mělo například slova řád, ze kterého by
po odstranění háčku vzniklo rád a věta „má to rád“ by pak měla dva významy. „Posluchač by
nevěděl, jestli mluvčí vyjadřuje svou náklonnost k něčemu, nebo říká, že existuje pořádek –
řád“. Náhradní slova tento týden schvaluje český jazykový ústav a očekává se, že z našeho
jazyka zmizí několik desítek slov, která by v novém systému nemohla fungovat.

by se dnes
v hrobě
obracel.
Protože
jeho nabodeníčka krátká i dlouhá
čeká stín.
Stín nad Ř
je asi jenom začátek.
Už nebudeme moci říkat holubům, či jiným ptákům,
že mají krásná křídla (ale kridla),
Už nebudeme ve školách říkat dětem o hloubce našich přísloví (ale prislovi),
Už nebudou v informačních bulletinech zprávy o vodních českých vřídlech (ale vridlech),
Až se mi mysl zajíká, když budu říkat panu doktorovi, že nemám z toho všeho bolest
v tříslech (ale v trislech).
Už nebudeme rozvažovat, kterou cestou se dát na našich křižovatkách (ale krizovatkach).
Už nebudeme asi na podzim trhat podzimní vřes (ale vres).
Protože tak nás varuje
Náš pan jazykovědec
profesor Měch. 3

3

Je to až zábavné, kdyby ta zpráva nezněla jako boj. Totiž: hrozí i písmenu „ě“ vymazání z české jazykové mapy.
A pak by se profesor Měch už nejmenoval Měch, ale Mech… (JB)

Zpráva, na kterou reagujeme i básní Boj, je ze satirického webu „Pravdivé zprávy“. Je tam uváděna
na stránkách: http://cool.iprima.cz/pravdive-zpravy/clanky/ceka-cestinu-revoluce-eu-chce-zrusitpismeno-r-pry-kvuli-zjednoduseni
Proč si z takové zprávy neudělat „protilegraci“ a tak trochu ji vzít vážně. Vždyť jenom vyjadřuje satirickou
formou mnohé jiné úpravy a změny, které vyplývají z toho, že jsme v EU společně a v mnohém musíme
respektovat to, co si poslanci EU odsouhlasí. Naštěstí to, že bychom měli „ř“ odstranit, je nadsázkou, podle
mého názoru velmi vtipnou. A mě jako autora dala tato zpráva podnět k další básnické sbírce s názvem Křídla,
aneb jak zachránit „ř“ v křídlech našich českých holoubků.
Pro změnu tam nebude hlavním hrdinou několik písmen, nebo pouze jedno slovo, ale pouze písmeno jedno. A to
je jenom naše, typicky české „ř“. Pokusíme se s pomocí tohoto písmena ukázat, jak je ta naše čeština bohatá a
krásná. Tedy závěrem: děkujeme autorům „Pravdivých zpráv“ a také panu recenzentovi Janu Svačinovi za
zajímavý satirický podnět. (JB). Pro lepší přehled o článku z Pravdivých zpráv“ jsme celý tento článek otiskli na
závěr naší básnické sbírky.

Holoubkovi to asi nehrozí. Tam jsou skoro samé samohlásky…

Avšak hůře na tom budou holoubkova křídla, protože tam je pro jiné Evropany to
nepříjemné, a české a všemi těžko vyslovovatelné „Ř“

A aby to potom nedopadlo takto. Křídla ano, ale bez toho „protivného Ř“ od „stálých
potížistů Čechů“

A i o tom je BOJ. Dnes BOJ O Ř. A zítra?

DUCH
D

oušek vína a duch vína.

To jsou zřejmě slova zcela jiná.
Ale přeci jen –
každé z nich ti něco společného připomíná.
Češtináři praví, že ta slova mají společný základ.
Znalec vína potom radí,
že po doušku vína poznáš i ducha vína,
ducha vinic, ve kterých se víno rodí,
a ducha všeho, co jen se z doušků vína potom v hlavě rodí.

U

pojmu doušek zase nemusí být jenom doušek vína,

Může to být doušek vody, nebo doušek vzduchu.
To vše ti dá v míře nevídané radostnou a bytostnou vzpruhu.

Ch

ybí – li ti něco, nebo cokoliv, dodá doušek navrácené blaženosti na tvém duchu.
Zkrátka a dobře: je zajímavá, ale i potřebná hra se slovy.
Neboť tím si hraješ, a nejenom hraješ, i s jejich významy.
Významy, které nejlépe asi vystihuje to slovo významné,
Bez něhož by asi nebyl život.
A to slovo je
DUCH.
A je blízko slovu
BŮH.

DUCH (jiná verze)
D

obytí Ráje. Říká se, že bylo vítězstvím lidského ducha,
Ducha a Víry.
Víry v člověka? Nebo víry v sílu zla?
A zlata?

U

silovný pochod lidstva za novým a lepším, dokonalým světem, za nějž padly tisíce
křesťanů ve spárech lva,
Kolumbovým dobýváním ráje dosud nepřestal.

CH

udoba života a chlouba člověka ten náš svět stále doprovází.
A žene ho dál a dál.
Duch bídy a duch moci si vedle sebe stále kráčí.
A staví si svůj vlastní chrám.
A ten přepodivný chrám je tu stále s námi.
A „duch se vznáší nad vodami“.
Duch nad námi.
I Duch v nás.

BŮH
B

řehy Jordánu se plní lidskými zástupy na místě,
kde pokřtil Jan Křtitel Ježíše.

Ú

ly včelstev medonosných a jejich zvuk by se v těch lidech dal při té slavné příležitosti
plně očekávat.

H

luk však není slyšet. Jen tichý pohyb tisíců nohou, jen mírné šustění šatů a tunik, jen
tiché hlásky ze rtů, že k nim přijde dneska, prostřednictvím Ježíše Krista, Bůh.
Prostřednictvím Jesuse Krista, Božího syna zrozeného z jeho ducha.

Že přijde Bůh, jenž dává sílu všechny lidské těžkosti překonávat.
Bůh, jenž dává útěchu lidem, aby to, co ztratí, nemuseli více oplakávat.
Bůh, jenž miluje všechny, kdož lásku a boží království zde na Zemi budou očekávat.
Jako sen, který se jistě uskuteční.
A když ne hned, tak v Božím království nebeského otce až do něj vejdeš, když své plány
v souladu s plány božími budeš vykonávat.
A to vše je Bůh, Otec, Syn a Duch svatý.
Poznámka: O Bohu v jiných souvislostech
Maminka: „Za všechny trudy a bolesti a zklamání odměnil jsi mne, Bože, jenž přírodu stvořiv mně jsi význačné
místo vyhradil. Dej, ať ty malé dušinky mohu jen k pravdě a kráse vést, dej mi sílu, abych přemohla v sobě přání
a touhy, jež by mohly zkalit modro nebes, jež se mi dnes otevřelo. Vím, že mám žíznivou duši, dej mi, ať najde
vždy čerstvý pramen v potěše z mých dětí, dej mi sílu, ať vždy mohu jistě a bez váhání jít cestou přímou. Snes
požehnání na tyto tři spící hlavičky. Ty, jenž jsi stvořil svět, a neznáme Tě a tušíme Tě všude. Ty, jehož nevidíme
nikde a vidíme Tě v podivuhodném ústrojí nejmenšího květu a hmyzu, Ty, jenž jsi nikde a jsi v každém prášku a
jenž sídlíš v nás, Ty, Bože, jehož máme v srdcích, dej sílu, dej sílu, dej sílu! Ať dobojujeme statečně svůj boj a
bohatou složíme žeň!“
(František Gel. O lidských povoláních. Knihovna životní moudrosti. Svazek III. Rediguje K. Čapek. II. díl.
Aventinum Praha, 1931, s. 136)

BŮH (druhá verze)
B

řehy Jordánu se plní lidskými zástupy.

To proto, že k nim promluví sám Boží Syn.
Pokřtí je Jan Křtitel a dá jim víru novou, víru v lepší, nový svět.

U

krytý zatím pouze v mlze,

kterou však proráží spásná slova Ježíšova.

H

aleluja,

H

aleluja.

Sláva Tobě, Jesu Kriste,
Sláva Tobě, nový světe,
V němž nebude kralovat žádný král.

Protože Tvé království přijde a Králem v něm jsi Ty sám.
Náš Bůh a Náš Pán.
Proto jsem na svět přišel, k Božímu království povolán.
Jako Syn Boží
a
INRI.
IESUS NAZARETUS REX IUDEA.

RADA
R
A

ada dobrá nad zlato, se často říkává.

opravdu, je tomu také ve městě. Výjimkou není ani Praha, slavná, stověžatá.
I tam je často dobrá rada drahá.

D
A
A

obrý člověk dobrou radu rád podá.

le zde, v naší scénce, jak se zdá, tomu tak zcela není.

možná pomůže ten nenápadný človíček vzadu, s taškou až z Berlína.

A
A

rada byla účinná.

ejhle, asi pomohl.

Poznámka: O radě v jiných souvislostech.
Slavný internista: Proč mám rád své povolání? Z několika příčin. Předně je lékařská
diagnosa jakožto tvorba vědecká sama o sobě duchovním požitkem. Po druhé mi lékařské
povolání dává možnost poznávat lidskou duši a lidský život. A po třetí mnoha lidem, kteří
hledají lékařské RADY, vlastně nic není a lze jim prostým slovem naráz vrátiti radost ze
života. A to je také má radost.
(František Gel. O lidských povoláních. Knihovna životní moudrosti. Svazek III. Rediguje K.
Čapek. II. díl. Aventinum Praha, 1931, s. 94)

DAR
D

ar je umět darovat.

Dar je umět pomáhat.
Dar je umět rozdávat.

A

kvadukty běžencům
a uprchlíkům
přes
naše údolí
postavit.
Raději sám
sebe zatratit,

než těm bědným,
chudým,
potřebným
nepomoci.
Ale je to opravdu dar?
Všem druhým rozdávat?
Ten, kdo nás k tomu vychoval a vychovává,
dává nám také dar.
Ale je to dar danajský.
Už to napsal Shakespeare,
Když na jevišti ukázal,
Kdo je to král Lear.

Dary naše jsou dary země,
Země naší,
které je potřebí chránit.

To je náš správný dar.
Jiný nemáme.
U nás,
na této zemi
a
v naší zemi.
A asi je to tak.
Aby bylo v rovnováze to známé heslo:
Pomáhat a chránit…

Před obchodem na Václavském náměstí v Praze. Foto JB v září 2016

DÁREK, DÁREČEK
D

ar z nebes jsou bez pochyby tvary ženy.

Však i Vlado Müller zpívá, že z úcty k nim zůstává a
zůstane „navždy oblečený“.

Á

ron, biblický zákonodárce již v dobách biblických
ty ladné tvary určitě již posvětil.

A určitě i dnes a do budoucna zůstaly tvary ženy
stále posvěceny.

R

azantně se asi tvary od dob biblických příliš nezměnily.
To, co se však mění stále, je asi oblečení.
Možná, že ženy biblické a ženy koránu,

které skrývají své tvary tím krásným povrchem ženy, jak jsou vidět ve výloze,
by byly pohoršeny.

E

liminují tvary v černých řízách a tělo jim zahaluje celé
Oblečení…

Krásné a žádoucí je však, myslím, vlastně vím a cítím,
Obojí.

K

rásné tvary ženy se nezapřou.

Ať už jsou zahaleny, nebo rozhaleny.
Vždy v minulosti a i nyní muži touží, a ženy asi chtějí,

aby tvary byly odhaleny.
A větrné balónky, odhalující i skrývající, jsou
symbolem toho aktu…

Výloha v Praze, na cestě k „Václaváku“. Foto JB, léto 2016

Václavák dnes. Velmi aktuální. Foto JB, léto 2016

OKO
O

ko.

To je zvláštní slovo.
A nejenom tím, že ho můžeš číst zepředu, nebo i zezadu.
Oko je, z hlediska filozofického, také symbolem

K

antova Kopernikánského

O

bratu.

Oko totiž zobrazuje, aniž by se stalo součástí zobrazovaného obrazu.
Tak jako vědomí, symbol a prostředek lidského myšlení.
S pomocí vědomí můžeš například operovat, aniž by ses dotkl lékařského skalpelu.
S pomocí lidského vědomí můžeš věci uchopovat, aniž bys například použil malířskou paletu.
S pomocí lidského vědomí můžeš snít, a ve svém důsledku dokonce psát o světovém míru, tak
jak za to vděčíme našemu J.A. Komenskému.
A s pomocí vědomí a lidského oka můžeš i fotografovat. Výsledkem zmáčknutí spouště, a
nahlédnutím OKA do hledáčku, je obraz.

O

F

K O

tografie, Ja

o js

u zde,

v této básnické sbírce.
A v ní, ve fotografiích i básních, je i mé vědomí.
Snad a doufám, že je to na těch obrázcích, i v básních k nim přiložených,
dost srozumitelně poznat.
A i na těch fotkách posledních, které jsem dnes, v hodině a dni dokončení této básnické sbírky
v 12.21 dne 4. 10. 2016, pořídil z okna své mámy, ve své rodné Stráži…

ZÁVĚR
Z

ávěrem co říci? Stejný problém jako

Z

ávěr tedy jako

Z Z
ačátek

Z

ačátek.

Z

ačneme také úvahou. A také vý

vou k následování.

Vždyť hrát si s písmeny, to může přeci každý.
A naše tvorba, naše hra a naše fota by mohla být pro každého snad velkou, nebo i menší,
inspirací.

Á

rón, prorok a velekněz biblický, by mohl například být takovou inspirací.

Kreativním způsobem se vyjadřuje a také hledá ze všech živočichů na světě jenom člověk.
Odhaluje neodhalené, dobývá prostor, ve svém okolí i ve svém nitru.
Nachází pak to, co bylo dosud v skrytu.

V

etkává svou vůli do světových, lidských i přírodních, labyrintů.

E

liminovat zlo se snaží.

Seč mu někdy, ale v dnešním světě mnohdy, síly stačí.

R

ozhodovat se mezi zlem a dobrem, to není doménou ptačí.

To dokáže opravdu jen člověk. A k tomu naplnění mu může pomoci hra. Hra s písmeny, hra
se slovy. Hra s básněmi.

A k tomu malou otázku: Kolik je počet not? Jestli se nemýlím, tak osm. A kolik má písmen
abeceda? Jestli se nemýlím,
čeština používá 42 písmen, tedy 26 písmen základní latinky doplněných písmeny s třemi
různými diakritickými znaménky, háčkem (ˇ), čárkou (´) a kroužkem (°).
A kolik hudebních děl bylo napsáno a stvořeno na 8 not? Nepřeberné množství.
A kolik slov, vět, básní a příběhů bylo utkáno z jednotlivých písmen? Nepřeberné množství.
Ale, myslím si, a zřejmě to odpovídá pravdě, že ještě nebylo vše vytvořeno a dotvořeno. Stále
ještě mnoho místa schází. Komu se zdá, že tvorba z písmen a slov je pro něj neprostupnou
hrází,
ať se vůbec neleká.
Stačí pro začátek dát dohromady dvě či tři písmena: Ano či Ne.
A když si na ta dvě odpovíte a něco vytvoříte, pak už se neuhne.
A jdete dál ve svém skládání a tvorbě.
Jednoduše proto, že jste člověk.
A člověk může.
Psát,
tvořit,
smát se,
radovat se,
milovat, a také
skládat písmena
ve slova,
ve věty,
v básně
v prózu,
v příběhy.
A tak tvořit svoji člověčí tvorbu.

A NA ÚPLNÝ ZÁVĚR: PODÍVEJTE SE, CO NÁM
CHYSTÁ EVROPSKÁ UNIE V PÍSMENKÁCH…

Čeká češtinu revoluce? EU chce zrušit písmeno Ř!
Prý kvůli zjednodušení...

Nad Ř se smráká...
Zdroj: profimedia.cz
Češtinu čekají velké změny. Jedno z méně obvyklých písmen bude vyškrtnuto z abecedy.
Kolik slov se bude zakazovat a jaká křestní a místní jména se od července nebudou smět
používat?
reklama
Řehořové, Bedřišky a Jindřichové se budou muset připravit na velké změny, letní
jazykové kotrmelce se však budou týkat každého z nás. Evropská lingvistická rada spadající
pod EU totiž jednohlasně rozhodla, že od letošního července ruší písmeno Ř. „Téměř nikdo
tohle písmeno v Evropě nepoužívá a pro každého, kdo neovládá češtinu, je jeho výslovnost
extrémně obtížná. ELR chce zjednodušit komunikaci tím, že problematické znaky a hlásky
bude postupně eliminovat. Letos se to poprvé týká i České republiky,“ vysvětluje jazykovědec František Měch.

Během následujícího týdne by měl být k dispozici seznam slov, která se musí změnit,
ale některá budou zrušena úplně. „Samozřejmě to pro nás bude problém. Není sice těžké
zvyknout si, že místo řeka se bude říkat reka, ale v některých případech dojde k eliminaci
celých slov a výrazů,“ dodává Měch. Týkat by se to mělo například slova řád, ze kterého by
po odstranění háčku vzniklo rád a věta „má to rád“ by pak měla dva významy. „Posluchač by
nevěděl, jestli mluvčí vyjadřuje svou náklonnost k něčemu, nebo říká, že existuje pořádek –
řád“. Náhradní slova tento týden schvaluje český jazykový ústav a očekává se, že z našeho
jazyka zmizí několik desítek slov, která by v novém systému nemohla fungovat.
„Podobné jazykové změny už proběhly v jiných unijních zemích a v Portugalsku i v
Bulharsku sice byly zpočátku problémy, ale po několika měsících už si zvykli i největší
tradicionalisté. Problém čekáme jen u křestních a místních jmen,“ říká Měch.
Zatím není jisté, jaká jména budou muset být zrušena, ale neoficiálně se hovoří o
Bořivojovi a Křesomyslovi, u obcí možná čekají změny Heřmanův Městec nebo Řevnice.
Měch k tomu dodává: „Jiřího, Kateřinu a další tradiční jména nejspíš uhájíme, ale majitelé
těch méně obvyklých jmen si budou muset do konce letních prázdnin vybrat nové, které
bude vhodnější a půjde lépe vyslovovat. Třebíč a Chotěboř se také přejmenovávat nebudou.“
Vedle odstranění problematického písmene má ale celá akce ještě jeden důvod.
Evropská unie chce pečlivě sledovat reakce Čechů a podle toho urychlit, oddálit, nebo třeba i
úplně zastavit snahu odstranit E s háčkem. Jeho eliminace sice není na pořadu dne, ale v
roce 2020 by mělo na půdě europarlamentu proběhnout další jednání Evropské lingvistické
rady a je velká šance, že se bude probírat i tenhle český potížista. „Odstranění E s háčkem by
byl ovšem zásadní zásah do našeho jazyka a jeho úprava by musela být skutečně revoluční.
Veškeré snahy zrušit toto písmenko tak hodláme vetovat a bojovat proti nim všemi
prostředky,“ slibuje Měch.
Zpráva ze satirického časopisu „Pravdivé zprávy“…
http://cool.iprima.cz/pravdive-zpravy/clanky/ceka-cestinu-revoluce-eu-chce-zrusit-pismeno-r-prykvuli-zjednoduseni

Fotografická
CHARAKTERISTIKA
AUTORA

Foto: Monika Farkašová

Autorův stín se stálým průvodcem kufrem na kolejích v Levicích

Více o autorovi na
www.jaroslavbalvin.eu a
www.hnutir.eu.

Fotky (Autopotréty) ze stálých cest autorových někdy na konci září 2016 ve vlaku
z Levic do Prahy

AUTOROVO KRÉDO:

Věřím, že vláda věcí tvých, po letech zkoušek
navrácená, ti zase a stále zůstane, ó lide český!
Jaroslav Balvín

Fotka „nejčerstvější“:
v obchodním domě
fotokarty foceno
Vysočany dne 1. 10.

V Obchodě Komfor
Fénix na zkoušku nové
prodavačem v Praze 9
2016 v 20. 39 hodin

Autor na balkóně Kolektivního domu ve Zlíně. V zimě 2016. Foto: Tamara Peloušková.

Autoportrét. V okně bývalého Quick Café Bar, kde měl autor výstavu s názvem Jaro.
Foto JB, leden 2017

RECENZE
PhDr. Eva Jurášková, PhD.
BÁSNĚ Z NĚKOLIKA PÍSMEN

Pročítám
si
další
básnickou
sbírkou
Jaroslava Balvína a jsem
potěšena zjištěním, že
zůstal věrný svému smyslu
pro
slovní
hříčku,
nadsázku,
harmonii,
bezelstný
humor
a
přirozený lidský nadhled
v kontextu
s životními
situacemi.
Co
znamená
v životě
lidském ROK? Nic. Je to
jen veličina, u které záleží
na tom, kolik událostí se
během té doby stane, jak
nás ovlivní, jsou-li pro nás
důležité, či nikoliv. A když se „rok s rokem sejde“, teprve si uvědomíme, že čas plyne,
my se měníme, dozráváme (či uvadáme) a zjišťujeme, kolika změnami jsme prošli.
A což teprve KROK! Jakýkoli krok v životě člověka je důležitý, ten první, na který se
ani nepamatujeme, studijní, se kterým nám pomáhají rodiče, pracovní, který nasměruje
nebo změní naši kariéru, či krok za láskou, který poznamená celý náš život. Každý náš
krok nám může změnit vztahy, představy, naše cesty, budoucnost.
Když se zamyslím nad básní s názvem POKROK, jsem na rozpacích. Chceme všichni
pokrok? Chceme „vylézt“ ze svých ulit, zvyklostí a stereotypů? Asi ne. Pokrok patří
uvědomělým, ctižádostivým, sebevědomým a my pohodáři si jej klidně necháme ujít.
Pokrok prostě patří odvážným.
Také báseň BĚH stojí za zmínku. Běh, nás může vést k cíli, k vítězství, poznání,
k seberealizaci, k sebetrýznění, k sebedestrukci. Běh je životní cyklus, který nás provází
z generace na generaci, jde jen o to, jaký má pro nás přínos či zklamání.

Mohla bych pokračovat ve výčtu názvů básní, jejich obsahu a pocitů, které na mě
dopadají. Ale tentokrát nemohu. Právě se mi narodila první vnučka a já musím a chci
bedlivě sledovat její první úsměv, pohyb, pak její první KROK a první ROK, tak jak to
básník Jaroslav Balvín uvádí ve své sbírce. Laskavý čtenář promine mé citové
rozpoložení a já se budu těšit na další básnická setkání.

RECENZE
Bc. Andrea Komárková
BÁSNĚ Z
NĚKOLIKA
PÍSMEN
Nová básnická sbírka
Jaroslava Balvína je
v porovnání

s jeho

předchozími
sbírkami

poněkud

jiná. Přestože svou
skladbou
připomínat

může
sbírku
předchozí,

pojmenovanou Básně
ze čtyř písmen, obsah
se posunul do míst, která pro básníka doposud tolik typická nebyla. V čem je tolik
odlišná poodhalí má následující slova …
Nechybí tedy fotografie, které umocňují prožitek básní, nechybí definice různých
pojmů, ale obsah samotný je skutečně jiný.
Hned v první básni je čtenáři postavena před zrak myšlenka o prchavosti času, o
tom, jak krátký je rok, přestože se v něm děje tolik událostí. Čas zde nejde tolik
v souladu s přírodou, jako spíše s člověkem.
A zde se nabízí první slovo vystihující novou sbírku, a tím je všednost. Nutno
však dodat, že ať se sbírka od ostatních liší sebevíce, neztrácí onu „balvínskou linku“,
tedy nádech přírody, úvah a úcty k okolí. Přesto je ona úcta něčím nejspíše tvrdě
zasažena …

A těmito ranami jsou rány udělované matce Zemi pěstmi nás, lidí. Věřím, že
sbírka bude klíčem pro odemknutí zavřených očí nejednoho milovníka veršů.
Celá básnická kniha poněkud zrychlila, je energetičtější, bojovná, … ona vlastně
běží, stejně jako běžel Emil Zátopek, jehož jméno je v básních několikrát zmíněno.
Verše jsou tokem odvahy, která je vpouštěna do našich těl, nikoliv žilou, ale každým
zrakem a duší, který si na sbírku ve svém uspěchaném životě najde čas. A ti, co se bojí
něco změnit, ti, co mají strach udělat první krok k něčemu novému, by měli Balvínovy
verše číst obzvláště pozorně, neboť, vezme-li si je k srdci, tak vykročí, udělá onen první
krok a po něm se rozběhne. A až nebude moci, tak přidá …
Další slovo, které sbírku vystihuje, je zmíněno v básni Kat. Sbírka je, stejně jako
kočka, provokativní. Provokativní hlavně svou jedinečností a odlišností, čtenář se bude
po dobu listování v ní ptát, kde se vzala ta změna, proč najednou tolik kontrastů, tolik
tichých výkřiků … najednou se klidné moře probudí, zvedne se a proudí ve vlnách dál a
dál po březích … ale i tak nad ním svítí slunce. Zde bych upozornila také na netradiční
zabarvení kočky, která zdobí vybrané fotografie.
A není to jediná netradiční fotografie, se kterou se ve sbírce setkáme. Také
kontrast podob žen je … pravdivý a zároveň šokující, skutečný ale přesto jako ze sna.
V básních nechybí odkaz matky, domova, přírody … ale také ona všednost,
nepostradatelnost předmětů rušící onen klid: sám básník se doznává, jak jiný je život
bez toho, co dnešní svět takřka vyžaduje, ale on sám to nejspíš nemá, a pokud má, ani
tak to tolik nepotřebuje. Ptejme se všichni na tutéž otázku, co skutečně přinášíme naší
Zemi za to, že nám dala možnost na ní žít?

RECENZE
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Básnická sbírka Jaroslava Balvína
s názvem Básně
vychází

z autorových

básnických
zvláštností

z několika

předchozích

publikací,
je

písmen

kombinace

jejichž
básní

s fotografickým obrazem. V tom je
Balvínova práce odlišná od jiných
básnických sbírek, v nichž autor básní
a autor ilustrací jsou různí lidé.
V autorových básnických sbírkách je
autor básní i autor fotografií jednou
osobou. To umožňuje celistvý pohled
na realitu, kterou básník a zároveň i
fotograf ztvárňuje.
V básnické sbírce symbolizují realitu
světa různá slova. Autor je formálně zpracovává do podoby básnického zamyšlení, které
je umocněno pohledem fotografického vidění. Autor si vybírá slova nikoliv náhodně, ale
podle souvislostí a vztahů. Tak dokáže odhalovat člověka ve vztahu k jeho životní
realitě, člověka a jeho těžkosti při řešení životních situací, ale na druhé straně krásu
jeho cesty za štěstím a za realizací sebe sama a za životem pro druhé. V tom je síla i
hodnota básnických kreací, které jsou podle mého soudu velmi silně podloženy
fotografickým obrazem.
Básnická sbírka je charakteristická autorovou kreativitou a hravostí se slovy i
básnickými obrazy. V pozadí je i autorova odbornost na půdě filozofie, filozofie
výchovy, pedagogiky a andragogiky.

Jaroslav Balvín je již autorem 11 básnických sbírek (viz www.jaroslavbalvin.eu).
Myslím si, že právě tato sbírka s názvem Básně jednoho slova je jejich rozvinutím,
protože přináší i nové filosoficko – básnické kreace na téma Co je člověk a jaké je bytí,
ve kterém lidé žijí a které svým působením přetvářejí.
V tomto smyslu je básnická sbírka inspirací nejen pro tvorbu těch, kteří Balvínovu
tvorbu čtou, ale i pro praktické řešení životních situací lidí, kteří to v současném světě
potřebují.

RECENZE
Jan Svačina
BÁSNĚ Z NĚKOLIKA PÍSMEN
Další básníkova sbírka nám dává
nadechnout doušku dobrého ducha.
Má blízko slovu Bůh, slovo doušek i
jeho duch, jenž se vznášel nad vodami.
A básníkův duch se vznáší nad naším
viděním
a načechrává naši představivost.
A pak nám jde lépe … radost z toho
mít,
že mohu na světě být.
Co vice chtít?
Děkuji, dobrý duchu Jaroslave
Balvíne.
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