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Abstrakt
Jemné erotické maličkosti
Soubor jedenatřiceti básní s erotickým obsahem o vztahu muţe a ţeny, doprovázený
autorovými fotografiemi, se nezaměřuje pouze na tělesný vztah. Básně jsou výpovědí
nejenom o erotičnu, ale i o kráse, harmonii, estetice a etice vztahů mezi dvěma lidmi. I kdyţ
v básnické a fotografické výpovědi autora Jaroslava Balvína čteme o intimních záţitcích a
proţitcích, autorovi jde především o zamyšlení nad moţností ţít a proţít bohatý duchovní
ţivot jak v celku, tak i v krátké ţivotní etapě, jako ČLOVĚK. A tím se oprostit od
kaţdodenního bezduchého opakování ţivotních funkcí a dosáhnout svého transcendentna.
Klíčová slova:
Erós, erotika, krása, harmonie, kaţdodennost, transcendentno

ÚVOD

V dialogu mezi Sókratem a moudrou Diotimou charakterizuje Platón (427-347) filosofii jako
lásku k moudrosti, přičemž lásku k pravdě, dobru a kráse personifikuje v daimónu Erótovi. 1
Mnohé asi zarazí, ţe Erós je spojován s filosofií. Je to vůbec moţné, ţe tento symbol lásky,
nebo často spíše tělesné rozkoše, je spojován s pravdou, dobrem a krásou? Dnes tomu tak
obyčejně je, ţe kdyţ mluvíme o erotických souvislostech a vztazích mezi muţem a ţenou,
myslíme a také realizujeme spíše tělesno, neţ duševno.
V našich verších, které provázejí také naše fotografie (a fotografie doprovázejí naše básně), se
snaţíme spíše o to antické uchopení tématu Erós. I proto jsou naše básně vyjádřením sice
vztahů mezi ţenou a muţem, které většinou vyplývají z krásných tělesných spojení, ale jejich
smyslem je přesun, transformace od pudového fenoménu, od tělesna k duševní kráse, o
postiţení zázračného pocitu a proţitku přechodu od kaţdodennosti a obyčejnosti
k transcendentnu, k extázi, která v sobě obsahuje filozofické prvky a podstatu pravdy, dobra a
krásy, personifikovanou ve famózním Erótovi.
K pochopení tohoto procesu nám pomůţe výňatek z Platónova dialogu Symposion:
DIOTIMA: Když se narodila Afrodité, všichni byli na hostině a mezi nimi Poros, Důmysl, syn Metidy, bohyně
moudrosti. Když byli po jídle, přišla žebrat, jak bývá o hodech, Penia, Chudoba, a stála u dveří. Zatím Poros,
zpit nektarem – neboť víno tehdy ještě nebylo - ,vešel do Diovy zahrady a tam zmožen spal. A tu si Penia, puzena
svou bídou, usmyslila mít z Pora dítě; lehla si vedle něho a počala Eróta. Proto tedy je Erós průvodcem a
služebníkem Afroditiným, poněvadž byl zplozen o jejích narozeninách, a zároveň je svou přirozeností milovníkem
krásna, protože i Afrodité je krásná. A jako syn Porův a Peniin má takový osud: za prvé je stále chud a docela
není hebký a krásný, za jakého je obyčejně pokládán, nýbrž tvrdý a drsný, bez obuvi a bez příbytku, léhá vždy na
holé zemi a bez přikrývky, spí pod širým nebem u dveří a na cestách, žije jako jeho matka, jsa neustále sdružen
s nedostatkem. Ale po otci má zase to, že strojí úklady krásným a dobrým, je zmužilý, smělý a vytrvalý, mocný
lovec, jenž neustále osnuje nějaké nástrahy, žádostivý přemýšlení a vynalézavý, milovný moudrosti po celý život,
mocný čaroděj, kouzelník a sofista, jeho přirozenost není ani nesmrtelná, ani smrtelná, nýbrž v jednom a témže
dni hned kvete a žije, kdykoliv dosáhne zdaru, hned zase umírá a opět ožívá silou přirozenosti svého otce, a co si
získává, vždy zase mu uniká, takže Erós nikdy nemá nouze ani bohatství a také je uprostřed mezi moudrostí
a nevědomostí. Je tomu totiž tak. Žádný z bohů nefilosofuje ani netouží státi se moudrým – neboť je moudrý – ani
je – li někdo moudrý, nefilosofuje. Naopak ani nevědomí nefilosofují a netouží státi se moudrými; neboť právě
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v tom záleží zlo nevědomosti, že člověk, který není krásný a dobrý ani moudrý, si o sobě myslí, že je takový. Tak
nikdo, kdo necítí svého nedostatku, netouží po tom, čeho nedostatku necítí.
SÓKRATÉS: Kdo tedy jsou, Diotimo, filosofující hledači moudrosti, když to nejsou ani moudří, ani nevědomí?
DIOTIMA: To je jasné už i dítěti, že ti, kdo jsou uprostřed mezi těmito dvěma obojími; a mezi ně náleží i Erós.
Moudrost je věru jedna z nejkrásnějších věcí a Erós je touha po krásnu, takže Erós je nutně filosof a jakožto
filosof je uprostřed mezi moudrým a něvědomým. Také to je u něho následek jeho původu, neboť pochází z otce
moudrého a důmyslného, ale z matky, která nemá moudrosti ani důmyslu. 2

Takţe tak, jako antičtí filosofové, Platón, Sókrates, chápeme i my erotiku. A o ní a s ní jsou
napsány předkládáné básně i fotografie, které je provázejí.
Psal jsem je jako autor opravdu a původně z popudu erotiky, jako odraz proţitku a záţitku ze
setkání muţe a ţeny. Ale na základě poučení starých mudrců jsem pochopil, ţe v erotice je,
a kdyţ není, měla by být, i filozofie. Pak je erotika vzácným lidským obohacením. A tvorba
erotických vztahů mezi ţenou a muţem, mezi nimi a okolním světem, mezi ţenou, muţem
a kosmem, je krásnou tělesnou i duchovní básní na téma pravda, dobro a krása.
Čtěte prosím tedy tyto verše s fotografiemi, které autor skromně a s pokorou čtenářce i čtenáři
předkládá, eroticky i filosoficky. Ale hlavně tak, jak byste chtěli, aby eroticko-filosofický
a filosoficko-erotický vztah mezi ţenou a muţem skutečně byl, vypadal a byl OBĚMA
realizován. A pokud to v čtenáři a divákovi dané pocity a myšlenky a asociace skutečně
vyvolá, pak jsem NAŠE Jemné erotické maličkosti nepsal zbytečně.
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Báseň první
LÉTÁM
Létám,
létáš,
létáme.
V povětří,
kam
jenom
ptáci
zaletí,
kde
jenom
větroň
zaplachtí.
A my jsme tam,
v povětří,
i kdyţ jsme tady
a nejsme tam.
Letíme,
jak Marc Chagall.
Do veliké dáli.
Nad matkou Zemí.
A nic nám uţ není.
Protoţe jsme se dali,
protoţe jsme se vzali,
protoţe jsme se
SOBĚ
ODEVZDALI.
Proto tu jsme nyní sami.
Mezi povětřím a zemí.
Mě,
tobě,
sobě,
navţdy
a
ZCELA,
ODEVZDANÍ.
Napsal Jaroslav Balvín Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze
8. 11. 2008

Báseň druhá
LISTOPAD
Ej,
padá, padá listopad,
lístek a lísteček
uţ na zem
spad.
Padá
jako ty.
Kdyţ
si leháš
ke mně,
pomalu
a
jemně.
Jsem jako
ještě teplá země,
na kterou padá
tvoje láska.
Pomalu
a
křehce.
A sémě země
podzim skrývá.
A čeká.
Aţ jaro
zas
ho
roztaví
a
zavolá.
Pojď
ke
mně!
Ale to uţ
TY,
jako list
na zem spadlý

a
přes zimu
zchladlý,
tu nebudeš.
A moţná budeš
a odkryješ se,
jak zelená snítka.
Ale
NE MĚ.
Moţná
se
odkryješ
někomu
jinému.
Ale
OPRAVDU
A
OPRAVDOVĚ
zůstaneš
JENOM
A
JENOM
VE MNĚ.

Napsal Jaroslav Balvín Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze
8. 11. 2008

Báseň třetí
HVĚZDY
Zelená louka
POD
HVĚZDAMI.

A
NAŠE
TĚLA
A
MY.

Zcela
a
SOBĚ
odevzdaní,

NA
NÍ.

Napsal Jaroslav Balvín Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze
8. 11. 2008

Báseň čtvrtá

NOSTALGIE
Nostalgie. A vysloví se
nostalgije.
A to slovo
Znamená jen jedno.
Ţe všechno,
co uţ tu je,
uţ
tu
jednou
bylo.
A ţe
je
nám
to
někdy
jedno.
Potom ale
nám
zbývá
jenom
jedno.
A protoţe
v nás
je
uţ jenom
ta nostalgie
(vyslovuje se nostalgije),
tak
se
uţ
potom
jenom
pije
a
pije.
Napsal Jaroslav Balvín Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze
8. 11. 2008.

Báseň šestá
PAMĚŤ
Vrývá se mi
Do paměti
Hladina
Mého
Jezera
A ty
Na ní
Hladina jezera
Kterou znám po paměti
Vrývá se do mě
A zůstává ve mně
Jak rozrytý kus ledu
Jak slepený talíř
Rozbitý v dřezu
Jak modrý půlměsíc
Ze země středu
Jak plástve
Lesního medu
Sladká i kyselá
Hořká i mámivá
Je chuť jezerního namlouvání
Hladký i drásavý
Dotek jezerního milování
A je to také kouzlo
Jezerního malování
Malování na sklo ledu
Kde vidíš čáry ţivota hned a znenadání
Naštěstí či naneštěstí se po kaţdé zimě
Čáry rozpustí
A zbývá ti uţ jedině
Zaplavat si v ţivotě.
Nespoléhat na čáry
A zapřáhnout se do káry
Kaţdého dne
A kaţdé noci
Milování.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008. V Praze
dne 23. 7. 2014 ve 4 hodiny 58 minut jsem spojil strofy básně do jednoho celku, protože život
nemá hranice a jde pořád a pořád, až dojde, a přidal jenom tečku, protože tečka je předěl
života nového, do kterého jsem jako mladík od svého jezera ve Stráži pod Ralskem vešel
a potom šel a šel... a snad ještě nedošel...

Báseň sedmá
TĚLA
Těla se rozkrývají
Do všech světových stran
I duše se rozplývají
Kdyţ mohou řídit svá těla
A naklánět je napravo nalevo
Nahoru a dolů
Do různých pozic
A do různých
Stran
Napravo nalevo
Nahoru dolů
K sobě a od sebe
Tam a sem
Sem a tam
K tobě a ke mě
Jen
Jen v jedné linii
Jen v jedné ose
A nejlépe tak
Ţe ve středu jsem
Ve středu světa
Ve středu kosmu
Uprostřed tebe
Uprostřed sebe
A na této ose
My spolu a pouze
My jedno jsme
Jsme
CENTRUM
Vesmíru
A
Vesmír
Je náš
STŘED.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008. Po
přečtení v Praze dne 23. 6. 2014 jsem přidal pouze tečku na konci básně. Aby měla konec...,
když už má i začátek...

Báseň osmá
POJĎ
Pojď
Pojď ke mně
Pojď se mnou
Pojďme spolu
Pojďme tam
Pojďme
Do všech světových stran
Přijdeme k tobě
Přijdeme ke mně
Přijdeme k nám
Dotkneme se všeho
Dotkneme se
nebeských hran
Pronikneme k tobě
Pronikneme ke mně
Pronikneme k sobě
Budeme spolu
A budeme v sobě
A sejdeme se znovu
A sejdeme se zas
V průsečíku
všech světových směrů
A v průsečíku
všech světových stran.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008. Po
přečtení v Praze dne 23. 7. 2014 nic neupraveno, jen přidána tečka na konci básně...

Báseň devátá
SEN
Chtěl
bych tě
svlékat a chtěl bych
se dívat na nohy jak sekvoje
ztepilé ruce jak olivy zlatavé ňadra jak
pohoří laskavé břicho jak perletí pokryté klín tvůj jak
zátoka skrytá jak přístav malý kam ve větru svou
loďku schováš a tím malým zázrakem
uprostřed moře velikého se zpiješ
do němoty jak malý chlapec
si otevřeš tu zasutou
komnatu v níţ
milá a
mládenec
spí po noci probdělé a náhle
uvidíš jak ona svoji
skříňku znova otvírá
a
on ji
zase zavírá na
tváři ruměnec
však
ne
dlouho
se ti to vše
v hlavě i v srdci
promítá a uvidíš
ţe také před tebou spí
růţe rozvitá a vezmeš
si její klín a přivoníš si k ní
a všechno kolem rozkvítá
uţ nespím uţ nespíš
uţ bdím uţ bdíš
jen tvůj dech
uslyším
jen můj dech
uslyšíš
a pak zase
usneš a
spíš.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008. V Praze
23. 6. 2014 ve 4. 51 upraveno, byla zrušena interpunkce, protože sen je celek bez hranic...

Báseň desátá
OBLOHA
Svádí mně obloha
Oblaků plná
A zázraků plná
Zázraků
I vzdušných vírů
Vírů které se točí
Uprostřed
tvého těla
Vírů, které se točí
Uprostřed tebe
Tebe ze které mě někdy zebe
Zebe z tvých ostrých rtů
Rtů které mi říkají
Stůj
Stůj a dál nechoď
Nechoď tam
Kde to neznám
Neznám to tam
Kde jsem nebyla
Nebyla jsem tam
Kde řeka se vylila
Vylila se z břehů
A stále tam stojí
Stojí jak voda
Uprostřed mořské soli
Ta voda svírá mou duši
A ztrácí se víra
Víra v tebe
Jak centrum všehomíra
Všehomíra
Ze kterého mě všechno svírá
Svírá svírá svírá
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008

Báseň jedenáctá
LOŢE
Těším se myšlence
Na tvoje loţe
Ach za co vše móţe
A za co vše nemóţe
Za myšlenku touhy
V okamţik pouhý
Za to ţe za chvíli
Bolí mě příjemně
Všecičky klouby
Za všechny ty milostné proudy
Které mě mým ţivotem nesly a vedly
K oblakům výšinám
A hned zase k níţinám
K stojícím mělčinám
Ke křiţovatkám potoků řek a moří
Do blízkosti brlohů
Kam špína se noří
Do rychlosti závratných let
Kdy rok se jak okamţik točí a všude je spěch
Aţ do tvých i mých zralých očí
Které uţ znají
Snad všechno nazpaměť
Tam nás to loţe přivedlo
Bylo to pěkné
A ve vztahu k vesmíru tak málo let
Kosmos je věčný
Ale pro nás a pro naše loţe
Se uţ nikdy nikdo a nic
Nevrátí zpět.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008

Báseň dvanáctá

KOČIČKY

Kočičky macičky
Hrají mi písničky
Předou mi do ouška
Sednou si u lůţka
A začnou mít
Voňavý vzhled
Z očí jim vyvěrá
Unylý vhled
A svoje pacičky
Vloţí mi hned
Na všechna místečka
Vzadu i vpřed
Vrtí si ocáskem
Já taji jak led
A za chvíli vytuším
Co ty mé kočičky
Co ty mé macičky
Co vlastně chtějí
Nechtějí písničky
Nechtějí pacičky chtějí se milovat
A nesnesou strpení
Chtějí se milovat
Tady
A
Hned.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008

Báseň třináctá
SKOŘÁPKA
Otvírám skořápku
Tvou zlatou schránku
Schránečku citlivou
Jemnou a ušitou
Z hedvábných vět
Je to tvá pusinka
Schránečka malinká
Růţovou parádou
Kaţdý den pokrytá
Otvírá poklady
Lechtivých slov
Otvírá zázraky
Z hlubokých vod
Sednu si do trávy
Jak touţící host
Skříňku tvou otvírám
A ty mi pomáháš
Více neţ dost
A náhle pak řekneš
Ţe nejenom jednu
Máš skříňku
Ţe máš i druhou
A ţe ji máš
Pootevřenou
A pootevřenou dost
Jenom kdyţ k ní přistoupí
Ten pravý host
Takţe jsem
Jak pravý host
Zjistil
Ţe skříňky jsou dvě
A po tomhe zjištění
Lehli jsme do trávy
Má milá a já, ten pravý host
A jednu po druhé jsme skříňky otvírali a pak zase zavírali
A místa v té kaţdé skříňce bylo je a podle slov milé i stále bude
Více neţ dost.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008.

Báseň čtrnáctá
LOĎ
Otvíráš se mi jak loď
Loď plná zázraků
Klouţeš jak loď
S nádhernou přídí
Jak rychlá a bílá plachetnice
Kterou vede šikovně a jemně zručný lodivod.
A tím jsem já
Napjali jsme spolu plachty
Podplatili vítr
Aby se opřel do naší jachty
A s tím větrem jsme pluli
Přes širý oceán
Já napnutý jak šíp
A ty jak růţe rozvitá
Ten vítr se do nás opřel
A táhnul jak ďas
Všechno bylo nadmíru príma
Šampaňské se k tomu pilo
A do světa díra
Kdyţ náhle
Uprostřed všehomíra
Zazněl
Nepravý hlas.
Vše potom se náhle zvrtlo
A začala na nás zírat i díra v nás
A jachta náhle z teplých krajin
Připlula tam kde ledový byl mráz
Zima chlad a strach
Chladný večerní jas
Jas měsíce a jeho studená zář
Nikdo uţ nepřidal do kotle
Ani vítr ani nikdo z nás
Plachty uţ ve větru nevlály
A všechno to skončilo

Tak jak to začalo
V NÁS
A nastal čas začít zas.
To je ten věčný kolotoč,
Opakující se
Zas a zas…

Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008
Poslední verše přidány 27. 10. 2013 na popud mého přítele Pavla ve Stráţi pod Ralskem.

Báseň patnáctá
Mlýn
Nořím se do tebe
Pomalu a dlouze
Pak zase rychle a prudce
A ještě více popustím otěţe své touze
Jak létavice v mléčné dráze snaţím se v tobě
Uzřít a uchopit tvůj modrý a studený měsíční stín
A svým tělem i duší jej ze všech sil a všude zateplit
A obsáhnout svým snaţením v tvém nitru celý svět
I makrosvět i mikrosvět a všehomíra nebeský klín
Opustím kvůli tomu vše co dosud skrývalo můj
Bezbřehý spleen a otevřu stavidla tvého
Smutku aby se taky odplavil
A v tom nastalém zmatku
Uslyšíš zdáli
Jak zase
Klape
Náš starý
A dřevěný
Mlýn
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008.
Neupraveno, zůstalo stejně, jak bylo stvořeno, bez interpunkce, protože do tohoto prostoru by
se vůbec nehodila. Se vzpomínkou na náš starý mlýn, který jsem slýchal klapat, když jsem byl
mlád a když jsem miloval a když jsem byl ještě své mámy syn. Tento dodatek napsán v Praze
23. 6. 2014 ve 4 hodiny a 43 minut v ranním rozbřeštění.

Báseň šestnáctá
KLÍN
Sedni
si na mně.
Do mého klína a
v srdci svém uslyšíš,
jak skřivánek
zpívá.
Jak
létá
v povětří
a z hrdélka
svého malého tóny,
jemňounké
a jen pro
tebe
vy
pou
ští.
A
pak slétne.
Rychle
a střem
hlav
do
blízkého,
teplého
a
hustého
houští.
A zmlkne.
Aby zas
nabral sílu a dech
k
novým trylkům a variacím.
Na téma
ţivot,
který jemu, a nejen jemu, vlastní jest.

Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 8. 11. 2008. Upraveo
naposledy v Praze dne 23. 6. 2014 ve 4 hodiny 37 minut.

Báseň sedmnáctá
HOROLEZEC
Jak
horolezec
V zimě a ledu
Jdu za svým cílem
Ve vánici bouři a ledu.
Ve prudké bouři vánici a sněhu.
Však necítím mráz jenom tvou něhu
A kdyţ Tě uvidím jak vrcholek Everestu
Vše náhle roztává jak na těle kousek ledu.
Jak vločka sněhová která se přitiskla ke tvému
Horkému hebkému a vláčnému sněhobílému tělu.

Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 19. 9. 2009. Upraveno
naposledy dne 23. 6. 2014 ve 4 hodiny 23 minut.
Autor zrušil interpunkci.
Protože
když horolezci
zdolávají Mount Everest,
jdou bez přestání a
interpunkce
by jim
jenom
vadila.
A u zdolávání vrcholů touhy a lásky
to platí ještě
více.

Báseň osmnáctá
VÍRA

Dá
Váš mi
Víru upro
STŘED TEBE.
Dáváš mi
SEBE.
Kdyţ
mě na duši
zebe, vezmeš mě
rychle a hned
V SEBE.

Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 19. 9. 2009. Upraveno
naposledy v Praze dne 23. 6. 2014 ve 4 hodiny 19 minut.

Báseň devatenáctá
TOUHA

TY
jsi má
touha, TY
jsi můj sen.
Nemohu
za to,
ţe
VIDÍM
TĚ
JEN,
jak
rosu
sluneční
kaţdičký den.
Jak poupě maličké
A včeličku v něm
Jak saje med
A
Koupe se
V
NĚM.

Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 19. 9. 2009. Upraveno
naposledy v Praze dne 23. 6. 2014 ve 4 hodiny 11 minut.

Báseň dvacátá první
BŘEHY

BŘEHY
ŘEKY
JSOU
TVÉ
BOKY.
Svírají
řeku
uprostřed
divokého a prudkého
toku.
Nebo
se
zase
rozvírají.
A
to
tehdy,
kdyţ zatouţíš
PO
MÍRNĚJŠÍM
A LEHČÍM
KROKU.

Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 19. 9. 2009

Báseň dvacátá druhá
KÝL
Chtěl
bych si
TĚ
VZÍT.
Jak řeku,
do které bych vnořil
své plachetnice
kýl.
A řeka by se náhle
vylila ze svých břehů,
které ji svíraly,
jak kostel svírá stín.
Však nyní se břehy rozšířily,
aţ uhasily pastýřů dým
a utišily můj dlouhodobý spleen.
A
UŢ
I
JÁ
mám moţnost,
ve stínu říčního vrboví
sevřít
a
pohladit
a
vejít
V
TVŮJ
SLADKÝ
SEN
A
...
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 19. 9. 2009. Upraveno
ještě v Praze 23. 6. 2014 v 3. 59 ráno.

Báseň dvacátá třetí
V SEDLE
Nasedneš na koně
A váháš s tím jen krátce
Můj sluneční louč si vpálíš do těla
A rozběhneš se po závodní dráze.
Pádíš po ní zběsile,
přidrţuješ opratě
A přitahuješ krátce
Kůň pod TEBOU se vzpíná
A ty mu ještě s chutí
Zabodáváš bodce.
Všechno kol se míhá
A do cíle uţ zbývá
Jenom skok
TY však hřebci pod
SEBOU
Zpomaluješ krok.
Pak však přijde nová síla
Všechno kol se rychle míhá
Pot a pěna v ústech hřebce
A jedem spolu zase křepce
Dnes, včera a zase zítra
A svět se nám zas před očimá míhá.
Včera, dnes a zítra
Z toho plynulého skoku je v nás velká víra
I kdyţ někdy ten náš svět nás pěkně svírá.
Však jdem v něm spolu a jsme součást všehomíra.
Jsme součást širokého kosmického klína
Jsme součást Země a náš kůň vţdy pečlivě si dráhu hlídá
A tělo Tvoje i tělo tvého koně všechno v plavém rytmu stíhá.
Jedeme spolu Jenom TY a JÁ
MY DVA
A dost sil nám ještě zbývá.
Však slast nás pomalu a jistě svírá, a tak vběhnem do cíle a vyjedeme z dráhy
A pak se dotknem vší nebeské krásy, toho pásu mléčné dráhy co nám proudí nad hlavami
A spočineme tiše, hebce a měkce v obrovkém a nekonečném vesmírném klínu všehomíra
Vítězní a slastní
Jenom sobě vlastní.
Zlaté Moravce. Jeden den a noc na konci září. 2008. Zapsáno v Praze 19. 9. 2009

Báseň dvacátá čtvrtá
OÁZA
Jsi oáza uprostřed pouště
Přišla jsi za mnou uprostřed spouště.
Kdyţ zasáhl hrom a spustil se déšť
A silný mrak
Mě zahalil snem
O tobě jak dokáţeš snést
Kdyţ můj hlas zvučí jak zvon.
A z mého ţivota stává se vrak
A já jsem v něm
A nemůţu za boha ven.
A ty ke mně přistoupíš
A přijdeš ke mně ještě blíţ
A otevřeš číš
Krouţivým pohybem
Tak jak jenom ty to dobře víš.
A rozevřeš náruč
Nezbedných noh
Co svírají všechno
A rozvírají z toho
Jen dvě stě
tvých nanejvýš
překvapivých vloh.
A dvoustá první vloha
Je ta první
Co by stála
Za dědičný hřích.
Je to ta Adamova
Sláva
A tvoje
Krása
Která z tebe vyvěrá
A srdce to drásá
Chci jen tebe
Chci tě mít vedle
Chci tě mít v sobě
A vše dát jen tobě
Protoţe Ty jsi má sláva
Ty jsi můj pád
A ty jsi můj návrat
Do oblak
Nitra 7. 5. 2010, 20. 05 hodin

Báseň dvacátá pátá
KOULE DOTÝKÁNÍ
Je to jedna sféra
Ze všech moţných sfér.
Koule jsou jen na dotek?
I na hraní uprostřed sfér?
Na hraní kulečníku?
Nebo snad
Na rozkoše lék?
Ve vesmíru jsou všechny hvězdy dokonalé.
Slunce je koule, i planety jeho jsou koule,
Zrozené ze hmoty vesmíru v kolotání Země
jsou malý zázrak, jak světy z VESMÍRU, planety ţhavé a komíhavé.
Ţhavým poţárem ohně, a ţhavým poţárem lásky přelétavé.
Však lásky, která si nechce zadat s Jupiterem neb Marsem,
Ona si chce zadat přímo se Sluncem,
Neb jen to je největšího ohně zář
Přináší stálý zdroj síly pro všechny zemské plochy a stálý směr
Dobrého ţivota děj
Kvetoucího stromoví rej
Kdyţ včely rozezvučí ve zlatých lípách ohnisko ţivota
A doprovodného medoví chutného jak jásavý tón
Závěru i zrodu,
Věčného proudu,
Z kterého ţivot i láska stále vytryská.

Datum zrození této básně Jaroslava Balvína bylo někdy v zimě roku 2012. Ale vročení jsem
napsal do dne sobotního 31. 8. 2013, který jsem trávil v Sutomiščici na ostrově Ugljan
v Chorvatsku, v místu, kde se rodí básně jako chleba, olivy i fíky, a víno.

Báseň dvacátá šestá
O PROTÍNÁNÍ A PRONIKÁNÍ LIDSKÝCH I PŘÍRODNÍCH SFÉR
Noční srpek měsíce a dvě hvězdy v linii s ním
jsou jak symbol prolínání.
Svým ojem k zemi padající Velký vůz
je jak symbol protínání.
A ranní smrk obsypaný velkými šiškami, které světlo slunce
svléklo během rána do naha,
je jak symbol svlékání a oblékání.
A ty, má milá, máš svůj měsíc uprostřed svého nádherného těla.
A já do něj pronikám jak Velkého vozu vozataj.
Vášnivě, prudce a zcela.
A Tvé dvě krásné hvězdy
oblaţuji rukama i ústy.
A ta krása našeho nočního i ranního setkávání
vystřelí
nás
OBA,
znova a znova,
na
NEBESA.
Napsal J. Balvín 27. 2. 2012 v 10 hodin 16minut v Praze

Báseň dvacátá sedmá
ŠEST (6) SVĚTŮ
Jeden svět
jsou vlasy milé
Skrze ně den nový svítá
Druhý svět
je teplo pokoje.
Do něho se jarní ticho vlévá.
Třetí svět
je bělost svíčky.
V noci svítí, ráno vítá.
Svět čtvrtý:
vodní kapky na okně.
A za ním?
Svět pátý.
Větve stromu.
V noci šumí,
ráno kývá
světu oblak,
světu hvězd,
měsíce
a slunce.
A to je ten
svět šestý,
který se na nás
ve dne i v noci
vesele i smutně
dívá.
Napsal Jaroslav Balvín 25. února 2012 při pohledu z okna na ranní den z jednoho
nejmenovaného, ale pěkného okna v 10. 00 hodin. A ještě k tomu poznámka malá, napsaná
dne 31. 8.2013 v Sutomiščici na ostrově Ugljan v Chorvatsku přesně ve 12 hodin a 13 minut.
Dne 16. 11. 2013 mi bude 66 let, takže číslo šest je na místě, a že jsou šestky dvě, to snad
značí, že jsem prošel přinejmenším dvanácti světy, protože šest plus šest je dvanáct…A když
vezmeme ještě číslo šest v datu mého zrození, pak je to dokonce světů osmnáct, protože šest
plus šest plus šest je osmnáct…
Jsou i světy jiné,
Je jich mnoho i málo,
Pro toho, kdo chce a respektuje je jich mnoho
A všechny, ten kdo má rád, má rád i tyto světy, jak svět celý,
A kdo rád nemá, ten zná jenom malé světy,
Ty svoje, a ty vzývá,
Ten malý svět je jenom jeho a nechce být jiným v jiném světě,
Stačí mu ten jeho, malý, ale jen a pouze jeho, nikoho jiného…

Báseň dvacátá osmá
PRAHNU
Prahnu po Tobě
Jak ryba po vodě.
Po hloubce Tvého úţasného klína.
Ještě teď se mi po něm hrdlo svírá.
Po hloubce Tvých zelených očí,
Kolem nichţ se celý můj svět točí.
Světle za dne.
Temně v noci.

Napsal Jaroslav Balvín někdy mezi roky 2010 a 2012,
v časovém prostoru a v prostorovém čase,
uprostřed všehomíra,
který v plné kráse hrdlo často svírá,
a v němž se člověk a člověk sejde zas a zase,
aby zplodil to,
co mu ještě zbývá,
co ještě nerozkryl a na co jenom zírá,
v údivu ze všeho,
co mu přišlo v cestu, čím prošel a co zažil, a co spatřil,
jaké věci stvořil,
ač ne jako Pán Bůh,
ale jako ten,
jemuž život něco připomíná,
a
který se nepřestal ještě divit,
že ještě je
a něco může,
pokud ještě chce
a také ještě může.
A toto jsem napsal po přečtení té mé básně nahoře v Sutomiščici, v Chorvatsku na ostrově
Ugljan, dne 31. 8. 2013, přesně ve 12 hodin poledních, tedy poslední srpnový den před
prvním dnem zářijovým.

Báseň dvacátá devátá
KVĚTINA V TOBĚ
Kdyţ vidím květinu
Uţasle uţasnu,
Jak Ti je podobná,
Jak se na mně usmívá,
Ačkoliv nemá oči.
Její pohled cítím,
K jejímu pohledu voním,
Kdyţ se mi rozvírá,
Oči mé přivírá,
V sobě ji nosím,
Celý den i noc,
Pod jejím vlivem ztrácím nad sebou pravomoc,
Dám si ji do klopy,
Do ranní pohody,
Kaţdou chvíli se na Tebe zadívám.
Rozevřu paţe a Tebe zulíbám
Jako v transu z vůně a z úrody.
Mám Tě ve své náruči,
Rozvírám Tvoje okvětí,
A uţ mne nic nebolí,
Jen touha mě rozpíná
V blaţeném dojetí.

Napsáno v Hradci Králové, dne 3. 10. 2013, v Hotelu Pod věží, den před konferencí.

Báseň třicátá

NOC A DEN
V noci na Tě zírám,
ačkoliv světlo není
a
nevidím neţ Tvoje stíny,
Ve dne na Tě zírám,
protoţe je světlo
a
vidím Tvoje splíny.
Večer Tvoji krásu v sluneční záři vzývám,
abych Tě pohladil jak stvoly kapradiny,
Ráno Ti oči rozvírám,
abys mi znovu rozevřela náruč
a
já byl k Tobě vlídný.
Ve dne
i
v noci.
Chci Tě mít v své moci,
Vcházet Ti do snů
Drţet Tě v náručí,
A mít Tě v područí,
Dokud Tě neomrzím,
A dokud to nezkazím.
Chci Tě mít,
Dokud mne budeš chtít!
Napsáno v Hradci Králové 3. 10. 2013. A vykřičník jsem připsal ve Stráži pod Ralskem dne
28. 6. 2014 v 15. 36 minut.

Báseň třicátá první
KOPRETINA
Vidím Tě ve snu.
Uprostřed kopretin.
Loukou se ţene
Tvé krásné a nahé tělo
světlem zářící
a
Od louky plné květů
vonící.
Chtěl bych Tě tak vidět
Kaţdou noc a kaţdý den!
A kaţdých třicet jedna dnů
v měsíci!

Napsáno v Hradci Králové dne 3. 10. 2013. Posledně upraveno 28. 6. 2014 ve Stráži pod
Ralskem.

A BÁSEŇ OPRAVDU POSLEDNÍ
(Ale nikoliv pesimistická, spíše nostalgická)
Jdu kol svého
a
našeho jezera,
kol
něhoţ se všechno točilo
a
ještě točí, jako tvé krásné jemně světlé
a
zelenohnědé oči,
a
boky přilnavé,
na něţ se kaţdý den dívají
nejméně jedny oči (ty moje)
a
spíše mnoho očí,
a
ruce bělavé, které se mnou často
a
nenápadně točí,
a
všechno spolu hraje hru,
a
ta hra se jmenuje:
a
Kolo ţivota se točí
a
Také jednou skončí.
Napsáno ve Stráži pod Ralskem dne 28. 6. 2014 v 15 hodin 51 minut.

Závěr

Básně s fotografiemi tvoří jednotu. Avšak básně nazvané souslovím Jemné erotické
maličkosti jsou reakcí na osobní eroticko-filosofickou zkušenost. A jsou plně v souladu
s vymezením tohoto vztahu muţe a ţeny, jak bylo s pomocí antických filosofů napsáno
jiţ v úvodu, jehoţ opravdová vzájemnost usiluje o pravdu, dobro a krásu. Bez těchto
hodnot nejde ani o erotiku, ani o skutečně opravdový vztah mezi ţenou a muţem.
Avšak zatímco texty tryskají přímo z autorovy vlastní zkušenosti, fotografie jsou
objektivním odrazem světa a lidí v něm. Obrazy světa a lidí v něm, kteří jsou na
fotografiích, vznikly z autorova uměleckého, nikoliv erotického zájmu. Ani jedna osoba
na snímcích nemá k autorovi ţádný přímý vztah.

Charakteristika autora

Autor básnické sbírky Jaroslav Balvín se snaţil ve svých básních a fotografiích
prezentovat filozoficko-erotický pohled na ţivot. Tato sbírka je završením sbírek
vydaných v roce 2014 s názvy: Struktury, Svatý Michal, Obrazy barev a slov (ve
spolupráci s malířem Tomášem Turzákem), Básně o (v) Sutomiščici.
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