
Holický podzim 
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Verše 

 

Jako listy ze starých stromů 

padají mi na podzim 

slova do veršů mých básní 

jsou stejně neslyšné 

jako dech můj a stromů 

jen musím čekat do jara 

zda jako stromy pokvetou 



Jsou i dny , kdy svítá. 



Někdy je to na nebi napůl 



Často začíná tma vítězit. Jen na chvíli! 



Rituál 

 

Tajemný šelest rákosí, 

to Pan na syrinx tiše hraje 

a víly neviděné tančí. 

Děje se dávný rituál 

a Dionýsos vína král 

léto pochovává. 

Ráno pošlapaná tráva 

a prázdný vinohrad 

jsou svědci jeho práva. 



Naráz film Bobule 1 a Bobule 2 



Podzim barví i staré zdi. 



Telegramy 

 

Když opadává listí 

vítr je žene jen tak do dáli 

po zablácených cestách 

listy nemají adresáta 

každý jen nevšímavě chvátá 

a vůbec nikdo neví 

že vítr nese telegramy 

všem dávným láskám 



Někdy si závidím ten pohled z okna. 



Tma a světlo, zasněná krajina usíná. 



Opadávání 

 

Kde budou  

ve větru se chvějící 

listy osik topolů a vrb? 

hořká vůně spadaného listí 

sdílí jeho každoroční smrt 



I zlaté listí se dá pozorně hlídat. 



Podzim rozdává i červené vitamíny. 



Podzimní vítr 

 

Temní jezdci se na šedácích 

ženou oblohou předjeli zimu 

a přináší předzvěst chladu  

cítím již námrazu na keřích a trávě 

a první bílé pápěří ve vzduchu 

noci jsou dlouhé 

a plné chvějících se hvězd 

podzimní barvy zešedly 

dlouho potrvá 

než zase pokvetou stromy 

čas je to ale i tak krásný  

když mě hřeje tvé srdce 

 



Podzimní lov 

 

Je větrný podzim 

čas honů i vinobraní 

krajina je plná zbraní 

Diana bohyně lovu 

žene honce do leče 

laně něžné utíkají 

a jejich krev poteče 



I mezi paneláky podzim čaruje. 



Co bude s listy do rána? 



Podzim 

 

Podzimní vítr zahvízdá 

a rozhoupe korále jeřabin 

stromy začnou plakat listím 

za minulým létem 

havrani protrhnou oblaka 

a spustí studené deště 

ze sadů zavoní jablka 

zbytky vůně uschlé trávy 

sluce bude rozjívené 

a mžouravě zesláblé 

nastává sychravý podzim 



Ta bříza už se nezazelená, šípky budou vzpomínat. 



Myslíte, že se slunce v potoce nenachladí? 



A najednou může být vše bílé, i na podzim! 



Podzim 

 

Šedá a hnědá leží po kraji 

havrani doplňují černou 

o každé sousto se hádají 

slunce jen mžourá slabě 

pryč je dávno jeho síla 

a tak se nenápadně 

se vkrádá chladno do duší 

a mnozí vůbec netuší 

že bude brzy zima bílá 



Podzim má mnoho tváří, 

záleží na tom, kterou si vyberete. 

Přeji vám pohodové podzimní dny. 

 

Petr Šafránek 



 


