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PROLOG

Když oči jsou vysoko,
nebe je nízko.

Když srdce je vysoko,
nebe je blízko.

V Šumperku 17. července 2011,
v den odchodu mého táty.
Věřím,že do nebe.

Autorka
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ZVONĚNÍ NA PAPRSKU

dech slunných kamenů
zvon kaple rozezní
v poledni paprskovém

žhavením krve
jazzová kapela
ticho hor zvedá
a tepe souzněním 

paprsky proudí
do polí v údolí
a srdcím do remízků

poledním zvoněním
k semínkům lásky
nese zvon na Paprsku
ozvěnu do kamínků
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ZNAMENÍ VE VELKÝCH 
LOSINÁCH

do skulin zámeckých zdí
jarovín mládí
otiskl znamení

klouzání vodivé
s klíčením klíčů
k zasnění svádí

v ostření kamery
slzící svíce
scénují údery
Kladiva na čarodějnice

v půlnoci svatojánské
chtěla bych vrátit čas
za prahy dveří 

mohu jen vzdychavě
okvětí vzpomínek
nechávat sněžit
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ÚPLNĚ POSLEDNÍ  
ČERVNOVÉ ZVONĚNÍ

odcházím pískem
a vítr za mnou
zametá stopy

až dojdu ke konci
vlastního začátku
zatáhnu žaluzie

plání se rozhostí ticho
a pomíjivost

jen vánek zavadí
o třpytky pavučin
a někde zašumí
pramínek poezie

snad
a to jen
dokud nepomine
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LETNÍ SPLÉTÁNÍ

z hlazených růženínů
navléká červenec
růženec přání

praskavé zrání
saje žluť ortoklasů
opál ohnivě opálený
červeň do lesů vplétá

čas lučinných zvonků
mládí a stáří
v povříslech splétá
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