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ABSTRAKT
Země bez svých kosmických souputníků, Slunce a Měsíce, je nemyslitelná. Slunce Zemi dává
nejenom energii, teplo a ţivot, ale i Měsíc za ním nezaostává, protoţe svítí celičkou noc a dává
pozor na nás pozemšťany, abychom neuklouzli. A to jak ve smyslu fyzickém, tak ve smyslu
duchovním.
A o tom duchovním vztahu jsou předkládané básně dvou autorů: Moniky Farkašové
a Jaroslava Balvína.

KLÍČOVÁ SLOVA
Měsíc, Pŧlměsíc, Slunce, hvězdy, kosmická tělesa, kosmos, nebesa, nebeská obrazárna, arbiter,
podstata, hudba.

MOTTO
,,Bůh ať tě svým sluncem prozáří,
Ať vidíš, která cesta správná je,
Bůh ať tě svým měsícem ozáří,
Ať ani v noci z cesty nesejdeš...
...
Sto let zdravý, šťastný buď,
Jdi za sluncem!“
Vlado Oláh:
Khamori luluďi – Slunečnice.
Romská poezie.
1996

Foto: JB Cesta. Stráţ pod Ralskem, 2015

ÚVOD
Ve formě dvaceti sedmi básní představují spoluautoři Monika Farkašová a Jaroslav Balvín dvě
kosmická tělesa, která jsou ţivotně propojena s naší Zeměkoulí.
Slunce je tou silou, která člověka ovlivňuje nejvíc. Je vlastně tím tělesem, na kterém je naše
Země ţivotně závislá.
Měsíc je průvodcem Zeměkoule a jeho oběţnicí. Měsíční procesy, narůstání a zmenšování
jakoby symbolizovaly procesy lidského ţivota.
Měsíc je častým motivem básníků. Jako u nás u Karla Jaromíra Erbena, nebo Karla Havlíčka
Borovského.
Nebo je také námětem pro autory a zpěváky písní, jako jsou Marta Kubišová nebo Pavel
Sedláček.
Autor Jaroslav Balvín se více v básních zaměřuje na kosmické charakteristiky Slunce a Měsíce.
Přitom se vyjadřuje i k astrologii jako snaze podle kosmických zákonitostí ovlivňovat osudy
a cesty člověka na této zemi. Akcentuje v tomto dilematu spíše sílu člověka jako vlastního
tvůrce svého osudu, v protikladu ke snahám těch, kteří, často za peníze, se snaţí předpovědět
lidem jejich osud z hvězd.
Autorka Monika Farkašová vyjadřuje ve svých básních plných citu spíše duchovní vztahy,
niterný vztah ke Slunci a Měsíci, jako svědkům vztahů milostných a lidských.
Básnická sbírka je provázena fotografiemi obou autorů. Jejich prezentací se spoluautoři snaţí
podtrhnout duchovní rozměr lidských osudů, jejich krásu i rozmanitost.
Sbírka je záměrně komponována jako celek tvorby obou, protoţe oba autoři si myslí, a jsou
o tom aţ přesvědčeni, ţe společná tvorba, dokonce tvorba jednotlivých básní, má svůj význam
i pro ţivot vlastní, i pro druhé, v zájmu přesahu, transcendentna, do konečna i nekonečna
lidského ţití v chrámu kosmického bytí.

1 BÁSEŇ PRVNÍ

MĚSÍC
Měsíc se houpá nehnutě nad lampami
na okraji města, nad Maiami.
Ale není to tam, kde chtěl bych být a kde chtěl bych tě vzít, a jednou, aspoň jednou, to zakusit.
Je to zde, kde ţivot má proud a unáší ho k „Nakhajami“.
K japonským městŧm pomyslným,
v nichţ maják a svícen jedno jsou a s ničím se tam nepohnou.
Písek a písečná ţena tě tam stále zvou
ku hrátkám s gejšou a sakurou,
ku vzývání masek a cestě za sestrou,
která tvář svou ztratila v reji pouličních masek s oprýskanou glasurou,
která je symbolem japonské krásy a umu,
symbolem japonské zkázy a smutku
z vysokého hřibu se vzpomínkou na americkou pumu.
Nikoli z pralesa, ale z věhlasné pouště Kumu,
kterou uţ letoun opustil, aby svrhl tu pumu.
A udělal z gejši vymazanou gumu.
Gejša se ztratila.
Zmizela v nenávratnu,
aby zas někdy shořela jinde, v jiném čase a na jiném místě,
v jinou hodinu
a v jiné době.
Přec stále krásná
a neuvěřitelně ladná
japonská gejša
jak
symbol
věčného návratu
k
nenávratnu.
Zlaté Moravce, 23. 03. září 2008. Pod dojmem Spielbergova filmu PAMĚTI GEJŠI (7. 9. 2008).

Foto: JB, Piešťany, 2014

2 BÁSEŇ DRUHÁ

ARBITER
Měsíc,
arbiter všech
věcí.
Nejlepší
je, kdyţ je
celý.
Ale,
i kdyţ je ho
jenom pŧl, má
kaţdičkou svou noc
pod svojí měsíční
patronací
svou
plnou
moc.
I
Velký vŧz
i Malý vŧz a další hvězdy,
Mléčnou dráhu, komety a mnohé
další, dlouhé i krátké
vesmírné
cesty,
po
kterých
se snaţí také
létat člověk
sám,
a navštěvovat
nejenom blízký Měsíc,
ale i vzdálené komety, planety
a daleké i bliţší
hvězdy.

Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16. na 17. srpna 2008, pozorovaného ve Spišské Nové Vsi. Napsáno
v Praze Vysočany 23. srpna 2008 v 11. 27 hodin.

Foto: JB, Stráţ pod Ralskem, 2014.

3 BÁSEŇ TŘETÍ:

LOUDAVÝ PŮLMĚSÍC
„Loudá se
pŧlměsíc, loudá se
oblohou a já chci tím
jen říct, ţe v lásku
nevěřím“.
Ta písnička
ve mě vyvolává
Nostalgii. Jak se mŧţe měsíc loudat,
Kdyţ má přesně vymezenou dráhu
ve vesmírné galaxii?
A jak nevěřit
v lásku, kdyţ ta je základ
Všehomíra? Je to či to pravda není?
Je to klam, který rozhlašuje na ulici kdejaký
Míra? Který ještě nepoznal, co je to Měsíc
a co je to v ţivotě míra?
A jak nevěřit?
Kdyţ téměř kaţdý na ulici říká,
ţe třeba milovat láskou, která si o svoje říká.
O mírné pohlazení i jemné přitulení,
o vpád i pád, o souhru i dohru,
vítězství i prohru.
A kdo je garant
v tom pozemském lásky zápase?
Nikoho jiného nevidím, neţ Měsíc na obloze,
který vše vidí, jak se vše děje,
jak lidé milují a jak i nenávidí.
Jak to všechno jde,
někdy jak po másle,
jindy jak přes válce,
jindy jak ve vlnobití,
někdy zas jak po válce.
Ale jde to, jde.
I kdyţ se zdá,
ţe se vše loudá.
Jako pŧlměsíc, který jde a jde
po své nebeské dráze
jak nebeský soudce
či nebeský vládce.
Ale nikdy jak zrádce!
Ale ve své zlaté podstatě
je to Měsíc loudající, se,
ale také přející.
Nebeské i pozemské,
krásné a hebké,
milující lásce.
Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16. na 17. srpna 2008, pozorovaného ve Spišské nové Vsi. Napsáno 19. 8.
2008,18. 48 hodin ve Zlatých Moravcích.

Foto: MF 2012

4 BÁSEŇ ČTVRTÁ
MĚSÍC

A JEHO PODSTATA

Luna
je z lŧna.
A Měsíc je z čeho?
Měsíc je ze sebe.
Ze sebe sama.
Měsíc nepřišel odnikud.
On prostě je.
I kdyţ někteří říkají,
ţe se odpojil ze Země.
Ale čert tomu věř !
Ale zase na druhé straně, po pravdě řečeno,
podoben Zemi jest !
Přinejmenším v identitě.
Země je taky odnikud.
Ta prostě je.
Ze sebe sama.
(I kdyţ zase mnozí vědci říkají, ţe je z vesmírného kamene).
Však něco
Zemi i Měsíc spojuje.
Nějaká záhadná, ale silná síla
nějakého velkého a věčného
kosmického
Všehomíra.
Přílivy a odlivy.
A noční náměsíční.
Světlo a černočerná tma.
A záhadná druhá měsíční strana,
která se k Zemi otáčí vţdy zády.
A podle všeho zjištění se k Zemi uţ
nikdy více nepřivrátí.
Však byla jiţ zdolána
ta strana měsíční nenávratná.
Ta měsíční překáţka tak záhadná.
A třeba přijdou jednou časy,
kdy i Měsíc bude rotovat
kolem své vlastní osy.
A bude mít své nové
vesmírné
trasy.
Ve fantazii nic není nemoţné.
A někdy skutečnost předčí fantazii.
Však zatím ţádné změny.
Nechme to tak, jak to je.
Všechno ať má své vychozené trasy.
Hlavně, aby nám zŧstal na obloze náš Měsíc.
Jako symbol i garant denní i noční,
vesmírné krásy.
Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16. na 17. srpna 2008 pozorovaného ve Spišské Nové Vsi. Napsáno 20. 8.
2008, 5. 30 hodin při cestě z Bratislavy do Nitry.

5 BÁSEŇ PÁTÁ

MĚSÍC S VLASY
Měsíc
se svými zrzavými
vlasy. Moţná navštívil
svŧj oblíbený vesmírný salón
krásy. Anebo se shlédl v nějakém
zde na Zeměkouli chlapci, kterého
s jeho aţ moc výstředními vlasy
chtěla zachránit vţdy všudy
přítomná, a skvělá
a naše Armáda
spásy.

Foto: JB, 2014. Z oblohy nad Stráží pod Ralskem
Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16.na 17. srpna 2008 pozorovaného ve Spišské nové Vsi. Napsáno 19. 8.
2008, 6. 38 minut ráno při cestě do Nitry.

6 BÁSEŇ ŠESTÁ

MĚSÍCE PŮL
„Měsíc
dá celou půli malé
Polárce kvůli, nevěřím,
nevěřím, že bys měl mě
rád, dát srdce půl
bys nedokázal“.
Ta píseň zní mi odevšad.
A Měsíc mi ji připomněl.
Ţe bych měl zas něco rozehrát.
Ta deska kaţdodenní by se nám mohla,
totiţ, zase obehrát.
Zvlášť kdyţ mi ta deska měsíční bude hrát
a opakovat stále a nastokrát:
Nehrej a spěchej.
Unášet se nechej.
Dokud ten Měsíc
se zase za mrak neschová.
A nikdy se v ţivotě nedej,
kdyţ ti chce někdo a něco tvou lásku brát.
A kdyţ
se to vše podaří,
pak se spolu s Měsícem
a tvojí láskou můţete zase
krásně smát.
A zpívat si o tom,
co má zase Měsíc,
moţná kaţdý měsíc,
své Polárce
dát...
Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16. na 17. srpna 2008 pozorovaného ve Spišské Nové Vsi.
Napsáno 18. 8. 2008, 22. 00 hodin ve SNV.

7 BÁSEŇ SEDMÁ

MĚSÍČNÍ POKOJ V MODRÉM
Přichystala jsi nám pokoj.
Je krásný, voňavý a svěţí.
Měsíček nám do něj svítí.
Cítíš jeho modrou vŧni?
Prŧsvitným oknem nám
posílá svou modrou zář.
Všechno se tu jenom třpytí,
jako Tvoje krásné jméno
ve tvém dnešním kalendáři.
Loţnice jak nebeská postel,
všechny tvé propriety v ní
jsou zde, v postýlce i vedle.
Všude je tu vŧně levandule.
A zejména tu je vŧně ţeny!
A před měsíčním spojením
dáš koupel celá rozhořelá
v provoněné éterické lázni.
Na hladině mou modrou rŧţi
a z ní jemné, modré plátky
Ti z ní ulpívají na tvé mokré,
hnědé nahé a sametové kŧţi.
Měsíc se v té provoněné vodě
koupe s Tebou a svými měsíčními louči. Jako by mi s nimi
poslal odraz tvé jemné kosmické
krásy. Dvě nádherné polokoule na
Tvém těle jenom září. A jemný prouţek
uprostřed se třpytí dokonale ve měsíční záři.
Všechno je tu, jak má být, jsi tu ty a jsem tu já.
A v tom záhadném i svěţím modrém světle jsme tu,
na měsíční posteli, jenom a spolu my milující, my dva.
A aţ nám splynou spolu naše duše a naše roztouţená těla,
jako by k nám píseň z Kosmu, a přímo do našeho modrého pokoje, zaletěla.

Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16. na 17. srpna 2008 pozorovaného ve Spišské Nové Vsi.
Napsáno 23. 8. 2008, 13.13. hodin v Praze.

Foto: JB 2015

8 BÁSEŇ OSMÁ

NEBESKÁ OBRAZÁRNA
Nebe je jedno velké překladiště.
A nákladním artiklem jsou mraky.
Ptáci ovšem taky. A letadla taky.
Ale ty nikdo nepřekládá.
Ti / ta létají sami / sama.
Ale kdo překládá mraky?
S těmi zachází snad Bŧh.
Podle zákonŧ nebeské harmonie
A podle pravidel nebeské krásy.
Nebe je rozlehlá obloha
A ta nám den co den, a noc co noc
předvádí velká plátna. Obrazy velkých mistrŧ
vesmíru, které, kdyţ se vnímavým
a otevřeným lidem představí, mizí
do kosmického nenávratna.
Ale mistři Kosmu a mistři Země mají mnoho společného.
Přinejmenším to, ţe malují s velkou chutí a obrovskou fantazií.
A pak, malují svá díla velmi jemně, něţně a moţná trochu s nostalgií.
A pak také, své obrazy zas vystavují, nechtějí si je nechat jenom pro sebe.
A to proto, ţe chtějí dávat lidem, co nám všem a kaţdý den dávají Vesmír i Země.
Ale kdo je kurátorem oněch slavných velkoplošných výstav?
Kdo je arbitrem krás v tom uměleckém prostoru Všehomíra?
Zkuste hádat. A nedejte se brzo poddat. Správně dítě, a všichni to uţ víme.
Je to Měsíc, náš uţ dobrý známý.
Ten si bděle hlídá především své noční mraky, aby si s ním harmonicky hrály
A aby se nám, nočním divákŧm vernisáţe, představily vţdy a z kaţdého koutku Země
Podle pravidel kreativity a krásy.
A Měsíc si také hlídá, ráno i večer, vernisáţe svého konkurenta. Kdo jiný by to mohl být?
Díte správně, je to velký a zlatý, náš největší a nejhezčí kosmický světoběţník.
Je to Slunce.
A Měsíc si ho hlídá přepečlivě,
Prostě proto, aby měl inspiraci
pro své další expozice.
A také, ve velké míře, jde našemu Měsíci
o umělecké srovnání a exhibiční komparaci.
Ale není to boj o pozice.
Je to zápas o to, aby lidem z kosmického umění předvedli co nejvíce.
A na obloze jsou k vidění velká díla.
Třeba včera při předávání vlády dne a noci předvedlo Slunce obraz,
za který by se nemusel stydět ţádný pointilista.
Byla v tom prostě síla a taky imprese, jako by ji prezentoval Manet,
Náš nejlepší pozemský impresionista.

Na obloze však Slunce prezentuje také plátna,
která má rád i malířský tradicionalista.
Nadýchané, hebké, rŧţové a kulaťoučké mraky,
jako by zde vystavoval
Rubens nebo Rembrandt
svá nejlepší a nejznámější díla.
Je to sice pěkné, co všechno Slunce na obloze dělá,
ale mistrem ve výběru obrazŧ je přeci jenom Měsíc.
Asi proto mu říkají mnozí básnici krásným jménem Luna.
Měsíc má rád abstrakci. Ten to cítí a vyuţije noční lokaci.
A divák jen s úţasem se dívá na ten noční zázrak Všehomíra.
Jak se noční dramatické obrazy přeskupují a člověk na to jenom zírá.
Abstrakce má tady svŧj velký a významný den. Pardon, svou velkou noc.
A ta abstrakce je tady kaţdý den. Pardon, kaţdou noc. A zcela a úplně jiná.
To umí jen Měsíc. A mraky, ty to umí samozřejmě taky. A vítr, ten je po obloze honí
Jak by pilný výpravčí ve dne i v noci vypravoval na nádraţí své osobní i nákladní vlaky.
A nesmíme zapomenout na to, ţe to lidé umějí taky. Ti se na oblohu dívají a vidí v abstrakci
své vlastní, svojské tvary. Oni vlastně tvoří s Měsícem. Takţe jsou vlastně umělci a spolutvŧrci taky. Nejen
Měsíc, ale i Země, a také Slunce a také lidé.
Ti všichni, ţeny, muţi, děti jsou tvŧrci svého velkého ţivota,
který se proměňuje den co den a kaţdou noc
ve tradiční i abstraktní tvary.
Za noční asistence Měsíce,
Hvězd a Mléčné dráhy
A ve dne
Slunce.
To zajisté, a určitě, taky.
Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16.na 17. srpna 2008 pozorovaného ve Spišské Nové Vsi.
Napsáno v Praze, 23. srpna 2008, 10. 17. ráno, ve Vysočanech .

Foto: JB, 2014. Obloha nad Piešťanami (dole) a nad Mimoní (nahoře)

9 BÁSEŇ DEVÁTÁ

SPOLEČNÉ OBRAZY
Máme to společné,
Slunce a Měsíc,
hvězdy,
a
oblaka.
Plynou a vidíme je „oba“.
Jsou stejné i jiné.
V kaţdém okamţiku.
A jsou to obrazy našich duší.
Jsou to obrazy plynutí.
Jsou to obrazy splynutí.
Velká plátna ţivota a smrti.
Protoţe všechno někde začíná a někde končí.
Všechno z něčeho vyplývá a někam uplývá.
Do široširých moří.
A škola?
To je jen příprava.
Pro skutečný ţivot,
který v podstatě nikdy, zatím,
nekončí.
3. květen 2014, 13:12

10 BÁSEŇ DESÁTÁ

TYKÁNÍ S MĚSÍCEM
„Vzduch je modrým nikotinem nasycen,
nový ubrus starým vínem polit,
potichu si tykám s Měsícem,
ţivot je pes, a já se musím holit,
jé, jé, jé...“
Ta slova písničky říkají, jak často s ním lidé hovoří,
jak blízký je Měsíc,
i jak je vzdálený.
Má vzácné vlastnosti.
Mŧţeš si s ním tykat i vykat.
Říkat mu brácho, sestro i táto.
Mŧţeš s ním zpívat anebo i vzlykat.
Měsíc je kaţdý den na obloze.
A je tam dostatečně dlouze.
A je tam, kdyţ ho potřebuješ.
Třeba bys byl zrovna
v nějaké té ţivotní strouze.
Měsíc je taky němý.
A vyslyší i to,
co pro jiné uši není.
Měsíc je jako otec,
se kterým jsi občas dával, sic krátký, ale výstiţný,
a obsaţný, noční či ranní, pokec.
O sloţitosti světa a jeho kličkách.
O rozmanitosti světa a jeho nástrahách.
O ţivotních cestách a jejich většinou záludných a sloţitých křiţovatkách.
O strastech a lidech, co tráví svŧj krátký ţivot v modlitbách neb v myšlenkových zkratkách.
O tom, jak moc by chtěli svŧj ţivot dovést tam, kde zatím je jen Měsíc.
Do ţivota věčného.
Do ţivota krásného.
Do ţivota lepšího.
Ale bohuţel, ne zde,
ale na obloze.
Protoţe:
Zde
to
prý
ne/lze.

Z dojmu ze zatmění Měsíce ze dne 16. na 17. srpna 2008 pozorovaného ve Spišské Nové Vsi. Napsáno 19. 8.
2008, 6. 18 minut ráno při cestě do Nitry.

Foto: JB, 2014. Z oblohy nad Stráţí pod Ralskem.

11 BÁSEŇ JEDENÁCTÁ

OSM MINUT OD SLUNCE K ZEMI (A NAOPAK)

Osm světelných minut a osm světelných vteřin trvá slunečnímu světlu cesta k naší Zemi.
Střed Země zasáhne sluneční paprsek, vyslaný k Zemi před osmi minutami a osmnácti sekundami. 1
Minut osm a sekund osmnáct trvá cesta jednoho slunečního louče k Zemi. Kolik jich asi bylo, je a ještě snad i
bude za ty roky, staletí a statisíciletí?
A kdybychom to vše, ten zdroj energie, chtěli míti z první ruky, a nechtěli na něj čekat kaţdých osm minut a
osmnáct sekund, museli bychom k němu jet autem stokilometrovou rychlostí sto sedmdesát let.
Mimořádný výkon kdyby vykonalo lidstvo (pokud by se sjednotilo) a šlo by ve štafetě ke slunci, došlo by tam
(čistě teoreticky, protoţe chŧze ve vesmíru?) za dvacet tisíc čtyři sta devadesát tři let.
I kdyby auto jelo rychlostí sto kilometrŧ v hodině (čistě teoreticky, protoţe jízda autem ve vesmíru?), bylo by
tam tedy za sto sedmdesát let, protoţe Slunce je od nás vzdáleno sto čtyřicet devět miliónŧ šest set tisíc,
měřeno v kilometrech.
Nepřetrţitě a stále buší sluneční paprsky na naši zem a pokrývají náš otáčející se svět.
Usilují, nebo neusilují, přinášet na naši zemi světlo místo tmy, jak se ve škole učí naše děti nazpaměť?

1

Podotýkám, ţe ze Slunce ani z jiných hvězd paprsky nikdo nevysílá.
Tedy tam nesídlí nějaká nadpozemská síla, která distribuuje energetické toky podle toho,
jak si to my pozemšťané zaslouţíme, či nikoliv.
Prostě jen kaţdou vteřinu to na nás ze Slunce sálá.
A někdy více, jindy méně.
Tak, jak si to prostě příroda a její substance přeje a ţádá…

Tak to prostě je, a doufejme, ţe i bude, po tisícovky let.
K Slunci jako obrovské síle, která ovlivňuje osudy lidí, vzhlíţeli jiţ kněţí a vládci starých říší, jako byl Egypt,
Babylón, Persie neb Indie.
Elixír energie a vyuţití Slunce lidmi k ovlivňování lidí známe i z druhého kouta Země, z dějŧ Mayské říše.
Slunce je tedy velká a vzácná vesmírná substance. My lidé k ní mŧţeme vzhlíţet a kochat se jeho paprsky, při
úsvitech i západech, hlavně ve dne.
Luna je pro Zemi ta druhá substance, ke které vzhlíţíme a její proměny pozorujeme stále a vţdy s trochou
nostalgie.
Ukrývají v sobě, ty substance obě, sílu, která se snad vtělila v moţnost na Zemi stvořit ţivot lidský.
Neutuchající sílu člověka stále překonávat sama sebe.
Celý svŧj ţivot a celé své bytí dávat mnohdy nejenom sobě, ale i jiným, i Tobě.
Iniciovat, pojímáno optimisticky, neustálé sebepřekonávání a docházet vţdy ke správné volbě.
Napsáno ve Stráži pod Ralskem a dokončeno v 1. 13 v noci 3. 11. 2015. Znovu podotýkám, že to není alchymie
čísel, ale prostě to tak je, že se v mém životě ta čísla často objevují…
A ještě několik čísel, pro fixaci:
149 600 000 Km.
20 493 let.
170 let.
300 000 Km za vteřinu.

Foto: JB 2015

12 BÁSEŇ DVANÁCTÁ

KOSMICKÁ TĚLESA A ČLOVĚK
Kolik „odborníkŧ“, numerologŧ, věštkyň a astrologŧ se na tom tématu ţiví.
Okolo kosmických těles a na základě jejich drah vám váš osud předpovědí.
Seznam úspěšných a také neúspěšných dnŧ, měsícŧ a rokŧ vám sestavují.
Mezi úspěšné dny, měsíce a roky se ti, kteří uvěřili, stále a s vírou zařazují.
Ignáce z Loyoly víra si k srdci mnohých katolíkŧ cestu našla a celý ţivot je stíhá.
Cestu k srdci a duši mnohých si nachází i scientismus kosmických vztahŧ a hvězdných polí.
Kosmická tělesa prý ovlivňují na celém světě nejenom dráhu lidí, ale i lodí, na kterých ti lidé plují.
Áronŧv svět, nebo spíše mimosvět, člověka jistě nemine, ale dráhu na onen svět spočítají prý jenom astrolozi.
Ten sciencistní výklad vztahu člověka a kosmu je sice pěkný, ale také jeho výklad vţdy něco stojí.
Eliminuje ten výklad sice náhodu a člověk prý jen podle osy hvězd a planet ve svém ţivotě obstojí.
Leč není zde vŧbec místo pro lidské JÁ, pro jeho vědomí a pro jeho volbu a pro jeho rozhodnutí.
Ekonomie ţivota je počítána podle čísel, nikoliv podle toho, co člověk cítí a čemu opravdu věří.
Sám člověk by měl rozhodovat, nikoliv čísla a věštecká, astrologická a numerologická víra.
A apologie krásy a síly lidského bytí by měla vyplývat nikoliv z předpovědí věštce nebo astrologa.
Člověk je s kosmickými tělesy sice spojen.
Lidskost jeho ţití je však nad nimi.
Okouzlení a údiv z krásy kosmických těles, jako je Měsíc, Slunce a hvězdy, je však spojeno s hudbou.
Víra i hudba a další plody lidské duše a mozku neřídí se kosmickými vlivy,
i kdyţ jsme z nich často a dlouze opojeni.
Elixír víry, naděje, extáze duchovního zápolení, které jen člověk mŧţe v kosmu vytvářet, a to a priori.
Kořenem jsou tyto hodnoty lidského ţivota, kaţdého člověka snění, k němuţ mu ale také pomáhají
nikoliv věštci, tlumočící nám lidem prý vlivy kosmu,
ale kosmická tělesa, na které se díváme sami.
Na Měsíc se díváme v noci, na Slunko ve dne
a na hvězdy stále. Lidé se v tom střídají na celé Planetě Zemi.
A předávají si s pomocí těch těles (pokud právě neválčí) lásku, náklonnost a lidskost,
která je kořenem dobrého ţivota.
U kaţdého člověka a v kaţdičké zemi.
Napsáno jako jedenáctá báseň sbírky Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové s názvem Měsíc a Slunce
Filosoficko-andragogická-básnická rozjímání o vztahu kosmických těles a člověka. Dne 31. 10. 2015,
v poslední den měsíce října mezi hodinou 15. a 15. 31. Samé 13 a 31 nejsou ovšem numerologickým zázrakem.
Taková čísla jsou pro nás v životě šťastná. Ale jen proto, protože jsme v životě šťastni sami.

Foto: JB, 2014. Z oblohy nad Stráţí pod Ralskem

BÁSEŇ TŘINÁCTÁ
,,KEDY SA STANE ŢENA SKUTOČNE ŢENOU?“
Kdy přestane byť dívka dívčinou a dospěje?
Kdy uţ je dospělá a jedná a chová se podle toho?
Je to náhlý, impulzívní moment?
Chvíle připomínající přechod přes jakýsi práh a samu sebe?!
Či postupný proces?!
Anebo i tomu se dá jen naučit?
Být Ţenou?!
Nakolik musí být ţenskost Muţem potvrzenou?

Na tolik otázek odpovědět mám?
Jako muţ?
Jako člověk?
Jako přítel?
Jako milý?
Jsi ţenou
a kaţdým okamţikem
se jí stáváš víc a víc.
Jsi krásná
a svŧj ţivot do svých rukou si bereš stále
víc a víc.
Hledíš na mne skrz
zamhouřená víčka
s úsměvem, který
mnoho napoví…
Jako měsíc, ukrýváš svou tvář
a přitom se mi otvíráš jak plachta v ráhnoví.
Jako měsíc vycházíš a ukazuješ lidem svoji tvář, jak květina,
kdyţ z poupěte se rozvoní.
Poupě se rozvinulo
a jiţ se tolik nehanbí
ukázat se světu.
Uţ samo jako květina
nabízí svou krásu,
něhu a víru v sebe.

Jako měsíc,
který si získal nebe,
a sbírá lístky lásky od země,
od stromŧ,
od zamilovaných.
A prosvítá
zde a všude,
za krásné noci,
ve vysokých
stromovích.
Jako skutečná Ţena,
která se v kaţdé,
nehledě na věk,
jako taková ukrývá…

Napsáno dne 12. 10. 2014 v neděli ráno od 8. 30 do 9. 20. Ve Stráži pod Ralskem.
Jako odpověď na otázky
ŹENY.

14 BÁSEŇ ČTRNÁCTÁ

,,MONIKA A ZEMĚ“

ZEMĚ
je ze SLUNCE.
A MĚSÍC ze ZEMĚ.
Jak to je moţné?
Jsou to tři vesmíry.
A jsou ve mně.
Hluboko
ve mně, ale i v Monice.
Měsíční srpky MĚSÍCE
Ukrajují noc jak nůţ
Krajíce.
A SLUNCE
zas zachraňuje ţivot.
Nejenom mně a Monice.
Ale lidem, kteří to potřebují.
A těm nejvíce.
A ZEMĚ,
Ta nás také chrání.
JAKO SVATÁ TROJICE.
TROJICE SLUNCE, ZEMĚ A MĚSÍCE.

Napsal Jaroslav Balvín dne 22. 3. 2015 ve Zlíně v 18. 44 hodin.

Foto: JB, 2014. Na cestě vlakem do Sládkovičova.

II.ČÁST

BÁSNĚ
MONIKY FARKAŠOVÉ

Reakce na Zatmění Luny a Světlo Slunce
15 BÁSEŇ PATNÁCTA

,,MESIAC“
Milujem Mesiac...
aţ tak, ţe sa na neho nedokáţem dlhšie dívať...
Je moc
krásny,
aţ sa strácam...
Tieţ je veľmi ,,múdry".
Akoby rozprával do
svedomia.
Pomáhal uvedomovať ţivotnú múdrosť,
realitu,
dobro,
pravdu
...
Stačí mi vedomie, ţe je nado mnou,
keď sa na neho dívam, akoby vstupujem do druhého tajomného sveta...
Ale svojou ţiarou a krásou ma preberie do reálneho sveta
a momentu poznania, ţe
mesiac je nemý,
ale iste
by vedel hovoriť o tom,
čo všetko uţ ,,videl"...
Je akousi chápajúcou,
súputníckou dušou pre človeka
v akomkoľvek rozpoloţení…
Je človeku
skutočne blízky...
veľmi...
Je skutočne Lunou ...,
večnou inšpiráciou pre
všetkých ľudí…

15. máj 2014, 6:02

Foto: MF 2010

16 BÁSEŇ ŠESTNÁCTA

,,SLNKO“
Slnko doslova ,,uctievam".
Jeho ţiarivé posolstvo,
energiu,
optimizmus,
ľudskosť,
lásku,
svedomie,
nádej,
svetlo,
radosť.
Niekde musí byť centrum,
z ktorého všetko, čo vyţaruje, vychádza…
Moţno je v tom centre
niekto…niečo...
Páčil sa mi obraz,
ktorý som videla doslova pred sebou...
„Na obloze však Slunce prezentuje také plátna,
která má rád i malířský tradicionalista.
Nadýchané,
hebké,
růžové
a
kulaťoučké
mraky.
Jako by zde vystavoval
Rubens
nebo
Rembrandt
svá nejlepší a nejznámější díla“.
V básni Nebeská obrazárna je výstiţné:
„Ti všichni, ţeny, muţi, děti, jsou tvŧrci svého velkého ţivota,
který se proměňuje den co den a kaţdou noc
ve tradiční i abstraktní tvary.
Za noční asistence Měsíce,
Hvězd a Mléčné dráhy
A ve dne
Slunce
taky.“

Foto: MF 2010

Foto: MF 2015

17 BÁSEŇ SEDMNÁSTA

,,SLNKO, MESIAC A HUDBA“
Niekedy sa mi zdá,
ţe Slnko, Mesiac, Obloha
sú tu pre nás.
Pre kaţdého
osobitne.
Keď čítam básne,
neviem popri tom počúvať aj hudbu.
Tie verše sú ako hudba sama,
na ktorú
sa človek plne sústredí.

Foto: MF 2014

18 BÁSEŇ OSMNÁCTA

O JARI
„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".

Foto: JB 2015

19 BÁSEŇ DEVATENÁCTA

OTVORENÍ OČÍ
Zrána oči otvorím,
k nebu pozdvihujem zrak,
lúče slnka ţiaria a hrejú mi tvár.
S droţdím štebotom túţim Ťa
s radosťou chváliť za lásku,
ktorá je vţdy 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.

Foto: MF 2012

20 BÁSEŇ DVACIATA

,,SVETELNÁ LOĎ A PRÍSTAV LÁSKY“

Tak ako mesiac putuje nočnou oblohou
sťa svetelná loď,
Tak putuje moja láska k Tebe cez diaľku
a spojí nás dvoch.

Vidím tie mraky, cez ktoré tá Loď lásky preniká,
raz objaví sa a zas skryje sa…
A hoc je aj za mrakmi ukrytá,
viem, že je za nimi,
a do srdca o to viac preniká..

Na tej lodi sme my dvaja,
,,Tajomný“ a ,,Neznáma“ svojim menom
A hoc každý vesloval by iným smerom,
náš smer upresní a vedie sila kormidla lásky,
napriek sile mora, víchriciam a mámeniu inej krásy
Plaví sa ďalej a stále,
Až kým
Neprestane svietiť mesačný svit,
a už len srdce, duša a rozum napovie,
ktorý Prístav to má byť.
Potom už cesta plynulou a krásnou je,
a Muž v srdci a v ruke držiac na veky svoju ženu
a Žena odovzdaná len jemu
Milovať
Už
Vie.

Foto série: JB, Chorvatsko Sutomiščica 2014

21 BÁSEŇ DVACIATA PRVÁ
,,VLÁDA SLNKA“
(VO FORME SLNEČNÝCH LÚČOV)

Foto: MF 2014

KUPOLA
blankytno modrého neba.
A v nej
prevláda
istota,
pokoj
a
ţivotná
sila.
Podvečer,
v ktorom
SLNKO
je
Vládca,
do zlatista
oţarujúc
i
všedné veci
vôkol seba.
Dáva najavo
svoje vládnutie.
Kaţdým
dňom.
Pod Jeho lúčmi
sa Svet stáva
Zlatou krajinou,
pripomínajúc
staroveké Grécko
svojim
umením
a
krásou,
A tú krásu stráţi
Urános,
Boh Neba
s Matkou
Zeme
Gaiou.

Tam
krásna
Afrodita
s
múdrou Athénou,
ako
nesmrteľné bohyne,
súperia kaţdým dňom
o pozornosť, obdiv
a priazeň
Apollóna.
Boha
Slnka,
svetla, hudby
a
básnickej inšpirácie.
Zvíťazí.
Jeho
Srdce,
srdce
Slnka,
srdce
Apolóna,
si
však získa
čistota,
kúzlo
a
istota
silnej, vyrovnanej
a odhodlanej Ochrankyne
Domova.
A tou
je
Hestia.

Napísala Monika Farkašová pri pohľade na nebo dňa 11.6.2014
Do formy slunečních paprsků upravil Jaroslav Balvín.
A také ona přidala ke svému „slnečnému lúči“
svoje fotografie Slunce,
které má tak moc ráda
a
které považuje za symbol světa,
za symbol harmonie
a
krásy.

Foto: JB, 2013 Chorvatsko

22 BÁSEŇ DVACIATA DRUHÁ

POSOL NEMÉHO ODKAZU
- Dotyk Slnka

Slnko dotykom svojho lúča
posiela Ti pozdrav,
ako posol nemého ale jasného odkazu:

Som stále s Tebou,
môžeš cítiť môj dotyk, lásku hrejivú...
Istoty, že zjavím sa, keď ma zavoláš, sa nikdy nezbav,
aj keď mraky ma zakryjú.
Hoc by mi bolo súdené Ťa viac už na zemi nespatriť,
máš miesto v mojom srdci,
ktoré večnosť
nestratí.

8.6.2014 v skorých ranných hodinách

Foto: JB, 2012. Obloha nad Slovenským rájem.

Foto: MF, 2014. Obloha v Chorvatské Opatii

23 BÁSEŇ DVACIATA TRETIA

,,VLÁDA NOCI“
Víťazstvo/ Víťazstvo Noci/Tajomstvo Noci
12.06.2014 2:35

V tichu
čarokrásnej mesačnej noci
nesmelo,
slabo ľudské srdce búši.
Za vlády večného Uránosa
tak pokojnej a kľudnej,
Srdce zovreté v hrudi
tej cesty neistej a bludnej,
nového dňa obávajúc sa
nemé utrpenie v duši budí.
Snáď Nyx
neviditeľná bohyňa Noci
rozdáva odvahu v istej moci
a Kráľovná Mesiaca Artemis
dodáva silu svojim mesačným ţiarením
do našich duší neustále,
dávajúc istotu, ţe sme tu pre niečo,
čo prekonať máme.
Neprestajne.
A my kaţdým novým dňom na tej ţivotnej ceste
malými a väčšími krokmi
Víťazíme.

Foto: MF 2013

24 BÁSEŇ DVACIATA ČTVRTÁ
,,NOČNÁ SPOVEĎ“

alebo Dopis v básni

Tmavá noc tmavomodrej oblačnej krajiny,
v ktorej iba hviezdy modrým jasom ţiarili.
Taká bola a takou je i tá dnešná tajomná noc,
prináša so sebou spomienku, minulosť i otáznu budúcnosť.
Vidím pred sebou obraz nádherného Muţa...
Len Vánok a hlas duše a srdca napovie ti, čo ţena ako ja hovorí Ti:
Si veľký a Silný muž...
Si rukou silnou,
Máš veľké srdce, viem Tvoje objatie je tou najkrajšou istotou.
A prenikavé - páliace oči odhalia tajomstvá, hĺbku, vnútro a dušu žien…
Byť s tebou je byť ako byť pod ochranou veľkej silnej skaly.
A zároveň byť unášaný života plnými silnými vodopádmi.
Hlas pri tebe zlyháva mi...

Miznem pod podmanivou veľkou silou Tvojej osobnosti.
Som ako pred zrkadlom, z ktorého hľadia na mňa oči muža.
Čo vidia?
V zrkadle vidím Tvoj obraz sa odrážať.
Si silným stromom, pri ktorom môže jemný kvietok bez obáv rásť,
a vďaka ktorému to kvietku strom pozná krásu, šťastie a silu veľkej lásky…
sú navzájom prepojení...je to nemý príbeh...
Rozpoviem ti ho, keď ucítiš môj pohľad, tlkot srdca plného jemnej náklonnosti...
Vnímam Tvoju hĺbku, vnímam Ťa ako Muža,
Svojim srdcom som neustále s Tebou,
prekonáme aj vzdialenosť medzi nebom a zemou
Môžeš cítiť a vnímať ako ťa Objímam
Nemo ti všetko rozprávam..
Vedieť, že som tu pre Teba kedykoľvek a neustále
Je to večný plameň v duši, ktorý horieť neprestane.
Za každých okolností, krásnych, zlých aj smutných, ktoré nám ten život dá
Mám ťa napriek všetkému Veľmi Veľmi
Rada.
Chcela by som Tvoju ruku mať v svojej jemnej, ale istej dlani.
Zaspávať pri Tebe, pri tvojej posteli,
aby som mohla Tvoj pokojný spánok ochraňovať,
Starať sa, nech si šťastný a spokojný,
Nech všetkého, čo chceš, máš mať...
Túžila by som ťa večne
Milovať
.
S nemým, ale tak skutočným a večným
básnickým pozdravom ostávam
Neznáma a Tajomná.
Dňa 20.07.2014 pre neznámeho milovaného Muţa

Foto: Internet
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NEBESKÉ KVIETKY
Mauritánky

Nad nami žiari obloha modrobiela
bielymi mrakmi ozdobená,
a pod nimi ako symbol večnej a čistej lásky
kvitnú nebeské kvietky
Mauritánky
ako
Modrokrásky.
Nejedna paleta maliara by zachytiť chcela
zátišie všetkých odtieňov nebeskej farby modrej,
ktoré Boh ako Všeumelec a Tvorca dal nám
podľa Impresie svojej.
Nebeským štetcom daroval nám na Zem
jemnú modrú farbu s odtieňom
jasnej azúrovej,
aby sa pri pohľade zo svojho tróna
Mohol na Zem dívať
A vidieť odraz oblohy
a tak i Seba
v riekach, jazerách a moriach
I v nebeských kvietkoch
Odrážajúcich a zachytávajúcich
Farby Neba.

Modrý Mauritius - Mauricius Blau / Foto: MF 2014

Foto: JB 2015

CHARAKTERISTIKA AUTORŮ
DOC. PHDR. MGR. JAROSLAV BALVÍN, CSC.

Autor, zkoušející ţivot ve dvou světech. Jde to vŧbec? Ţivot arabského Palestince a ţivot ČechaEvropana? Jde to skloubit? Myslíme si, ţe ne zcela, někdy ani vŧbec. V tom případě nejde o
multikulturalitu ani o interkulturalitu, ale o pluralitu. (A pluralita označuje fakt, ţe existují
plnoprávně kulturní zvyky, které jsou pochopitelné jen v rámci vlastní kultury a kterým často jiní
nemohou ani rozumět. Je na to právo, pokud ovšem neohroţuje právo jiných). Ale zkouška
přítomnosti v obou kulturách ukázala a ukazuje přeci jenom jedno společné. A na to ukázal náš
český genius J.A.Komenský: Svítí na nás jedno Slunce, dýcháme společný vzduch, a díváme se na
stejná kosmická tělesa a žijeme na naší společné Matičce Zemi… Co nám tedy brání ve
sjednocení?... A ve vzájemné toleranci?

Jaroslav Balvín se narodil 16. 11. 1947 na severu Čech v Jablonném v Podještědí. V tomto městečku, shodou
okolností, začal v roce 1969 svoji profesionální dráhu celoţivotního učitele na školách rŧzného typu: od školy
národní aţ po univerzity.
Vzděláním je učitel češtiny dějepisu na základních školách (po absolvování Pedagogické fakulty v Ústí nad
Labem) a filozof historik (po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Toto vzdělání a
ţivotní zkušenosti, spočívající v učitelském kontaktu s ţáky českými, poté studenty zahraničními, studenty
romskými, v době práce specialisty pro národnostní menšiny na Magistrátě hl. m. Prahy s příslušníky
národnostních menšin a v současné době posluchači sociální pedagogiky a andragogiky na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně, jej vedlo k zformování humanistického pedagogického a filozoficko-etického optimismu. Ten
spočívá v sepětí člověka s člověkem a člověka s přírodou a kosmem.
Tento přístup se snaţí Jaroslav Balvín rozvíjet nejenom v odborné tvorbě (např. publikace Pedagogika,
andragogika a multikulturalita, 2012), ale i v tvorbě fotografické a také básnické. Básnická sbírka, vytvořená
ve spolupráci a na základě vzájemné komunikace se spoluautorkou Monikou Farkašovou, jeţ nese název
Měsíc a slunce, je filosoficko-básnickým rozjímáním nad vztahem kosmu, kosmických těles a člověka.
Jaroslav Balvín však spolu se spoluautorkou nehledá jakási propojení, která podle našeho soudu aţ nestydatě
vyuţívají určití jedinci a jejich skupiny k balamutění a zneuţívání slabých jedincŧ, kteří chtějí znát svŧj osud
vypočítaný z dráhy kosmických těles a jiných artefaktŧ.
Názorem autorů je, ţe kosmická tělesa jsou pro nás velkou inspirací, významným prostředkem údivu
nad světem a místem a rolí člověka v tomto světě nejbliţší přírody a kosmu. (Pohled filozofický). Avšak
rozhodnutí a volba, řešení ţivotních situací, záleţí jen a jen na nás samotných. A básnická tvorba nám
v té tvořivé tvorbě našeho ţivota můţe dobře napomoci. (Pohled básnický).

Více o autorovi a jeho odborné, básnické a fotografické tvorbě in: www.jaroslavbalvin.eu a také

www.hnutir.eu.

Foto: MF, 2014. Jaroslav se svojí hvězdou, kterou mu věnovala na obloze Monika…
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Nevím, co se mi to zdálo
Kdyţ jsem se probudil a viděl na obloze kouli Měsíce.
O velkém mohutném starém místě v krasu.
Byl jak pyramida bez slunečního jasu.
Pyramida pŧvodně z pravidelných kvádrŧ.
Které se však rozsypaly na miliony kusŧ.
A zbyla jenom pozorovatelna na nejvyšším jejím prahu.
A z ní jsem scházel dolŧ.
A procházel jsem sálem,
kde na mne zřely miliony očí.
Šel jsem přímo proti nim, jako bych šel při zkoušce pěveckých hlasŧ.
A vţdy se mnou někdo šel.
Doprovodit mne do toho zadumaného a snivého krasu.
Do té horní části, kdy bylo místo na hlazení a krásu.
Kde byl vidět prostor a kde sis mohl sáhnout na kosmickou sadu
mohutných měsícŧ a planet, na jejich vesmírnou vládu.
Která se tak vášnivě tiskla k tobě vzadu.
A přišel tam i jiný pozorovatel.
Ten však nic jiného neviděl.
Neţ pravých souhvězdí krásu.
A vypínal se k nebi, aby dospěl skutečného snění.
My dva jsme však byli zde, a nikoliv jen ve snu.
SPJATÍ SEBOU, SLUNCEM, MĚSÍCEM A ZEMÍ.
Napsal Jaroslav Balvín, Praha ráno 27. 7. 2010

BC. MONIKA FARKAŠOVÁ

Monika Farkašová – básnířka a fotografka.
Narodila sa 25. septembra 1990 v Nitre. Strednú školu vyštudovala na Pedagogickej a
sociálnej akadémii v Leviciach (odbor Kultúrno-výchovný pracovník). Vysokú školu
absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva / Ústav romologických štúdií. Vo voľnom čase sa venuje
dobrovoľníckej činnosti v rámci neziskovej sféry, filmovej tvorbe a fotografovaniu.
S tým súvisí i autorkina básnická tvorba.
Hlavným objektom záujmu fotografovania sú príroda, deti a Rómovia. Debutovala
výstavou Multikulturalismus ve fotografii a malířství v Dome národnostných menšín
v Prahe dňa 21. decembra 2015. Vystavované fotografie prezentovali súťaţ pre deti
Zlatý hlas a súbor roka, ktorú organizoval spolok O Roma Dţiven v spolupráci s o. s.
Cikne Čhave v kultúrnom dome Ládví 14. novembra 2015 za podpory MČ Praha 8.
Autorka básní a fotografií je taktieţ špecialistkou v odbore romológia, ktorý
vyštudovala na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.
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MONIKA A MĚSÍC

MONIKA
je krásná měsíční ţena.
Kaţdou nocí měsíčními paprsky omámena.
Kouzlem měsíčního svitu oslněna,
Do kotouče úplňku zahleděna,
Do tajemství měsíčních hor
ponořena.
A ráno, kdyţ procitne,
a ještě neţ kotouč na obloze vyhasne, předá svoji vládu slunci jako vládci dne,
Monika se s chutí rozběhne do hor měsíčních.
A přes hluboké krátery hledí k zemi.
Na svoje místa, která jsou
jen její.
Hledí zpětně,
zaujata krásou Zeměkoule.
A vykřikne úplně jemně: Takovou
krásu umí ve vesmíru vykouzlit
JENOM MĚSÍC A ZEMĚ.
Napsal o Monice Jaroslav Balvín ve Zlíně dne 22. 3. 2015
v době od 17. 45 do 17. 56. hodin a minut.

ZÁVĚR

Závěr mohou vyjadřovat pojmy, které najdeme v následujícím rejstříku. Tyto pojmy jsou zpracovány i
v básních obou autorů. I v těchto slovech je moţno najít souvislost nebe a lidských osudů. Hned první
pojem, Arbiter. Je to měsíc, který je garantem lidského ţivota, krásy, rozlišení mezi dobrem a zlem?
Nebo je to římský filozof, básník a politik, který se ke schopnosti posuzovat zákonitosti krásy, umění,
lidského ţivota propracoval svým dílem a usilovnou činností? Pak mohl posoudit i zvrácenost lidství
obsaţenou v osobnosti tyrana Nerona.
A autoři chtěli, a snad se jim to i podařilo, abychom si uvědomili právě onu lidskost v našem
kaţdodenním jednání. A o to se snaţili i prostřednictvím básní o nebi, o kosmických tělesech, hlavně o
Slunci a Měsíci.
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SUMMARY
Básnická sbírka spoluautorů Jaroslava Balvína a Moniky Farkašové ukazuje především obraz
kosmických těles jako odraz našeho lidského ţivota.
Jednotlivé básně jsou doprovázeny fotografiemi obou autorů. Ty se snaţí akcentovat sílu tohoto
záměru. Nejsou to fotografie, které sledují pouze kosmická tělesa na obloze, ale obrazy ţivota na zemi,
který je na kosmických tělesech závislý. A to jak fyzicky, tak mnohdy i duchovně.
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