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Dvě verze téhož snu objaly dívku.

Od stříbra ke zlaté stvořily křivku.

Léto teď panuje, kde byla zima,

barvami probouzí, co dosud dřímá.

(I.R.)

ZIMNÍ SEN



Dvě verze téhož snu objaly dívku.

Od stříbra ke zlaté stvořily křivku.

Léto teď panuje, kde byla zima,

barvami probouzí, co dosud dřímá. 

(I.R.)

LETNÍ SEN

Už zase v tom plavu,

mám tě plnou hlavu,

takříkajíc v tom lítám,

spolu s jarem splítám,

sny o konci léta,

kdy podzimní věta

vzkřísí hutnou zimu,

jež nadělí stejně

dobrýmu i zlýmu,

a požene k jaru

mě, dál neochvějně,

shořet v ohni zmaru!

(P.W.P.)



Cítím, jak potůček bublá mi na dlani, 

šumí a choulí se, až nutí mne ke spaní.

Takový droboučký, křehký a jemný jak květ. 

Je to láska, kterou daruji a nechci vrátit zpět. 

A ta voda nese se všude tam, kam vlije se,

do splavu, náhonu, mlýnu či stavidla,

a já doufám v to,

že každého srdce směje se,

kdo z večera či rána máčí si v ní chodidla. 

(A.P.)

PROPOJENÍ



Dívka - strom hluboce noří se do ticha,

naprosto beze stop ztrácí se technika.

Strom vrůstá do země pevnými kořeny,

v koruně zvedá se duhové víření.

Světlo se rozlévá z dívčina nitra,

má všechny odstíny časného jitra.

(I.R.)

MEDITACE



Křehká a bělostná jak snítka jasmínu

modlitbu vysílá svým srdcem z karmínu.

(I.R.)

MODLITBA



Věříš v Slunce?

Když je tma,

když noc zahalí tvá ramena?

Vím, že věříš, protože víš, že tam je.

Věříš v hvězdy?

Když jsi v denním světle ztracen,

když tě oslepí nebe hustých mračen?

Vím, že věříš, protože víš, že tam jsou.

Věříš v lásku?

Když nevíš, jaké za horami roste kvítí,

když denně za ruku tě nechytí?

To nevím, však věř, protože tu je.

(A.P.)

Budu ti oporou, štítem i solí.

Teď s krokem tanečním,

za pár let s holí.

(I.R.)

BLÍZKOST



Srdeční čakru když otevřeš dokořán,

nebude na světě, kdo není milován.

Proud lásky prohřeje každičký kout,

roztají obruče ledových pout.

(I.R.)

OTEVŘENÉ SRDCE



Průzračný háv energie

tvaru srdce křídla kryje,

vlasy vůně pročesává,

zem s úsměvem přitakává.

(I.R.)

Jednoduše i složitě

V pupenu i rozvitě

Odtažitě i odžitě

Na zemi i na orbitě

Oranžový den

Nepropustí

Bezbarvou zdí ticha

Zašedlý

Stín beznaděje

Plný popela

Bezčasí

(P.W.P)

SÍLA NĚHY



Síla, co zrodí se a roste

vede tě cestou - necestou,

otevírá brány strachu...

Spirálou stoupáš tam,

kde sny rodily se po stech.

...

touha je zázrak, brachu.

(E.M.)

TOUHA JE ZÁZRAK



Od kořenů ke koruně

Kundaliní věčně pluje.

Dává poznat mnoho tajů

v jasných barvách z dálných krajů.

(I.R.)

ŽIVOTNÍ SÍLA



Co nás pojí – nerozpojí

ani vlna na příboji.

Co nás váže – nerozváže

ani střela silné ráže.

Dvě těla, dvě duše,

hluboký vír,

nekonečný mír.

(A.P.)

POLIBEK



Jsme dvě řeky na soutoku,

co do sebe se vlévají,

těla se nám vplétají

v jeden rým, až v jednu sloku.

V jednu píseň,

Co bok po boku

v našem toku

zpíváme si potají.

Je to píseň dnů a nocí.

Píseň srdcí. 

(A.P.)

ZŘÍM TĚ

Pohled je největší tlumočník

na světě.

Beze slov vypoví,

co v tobě děje se.

(I.R.)

Muž z masa a kostí

z ženy a krve

břit co nemívá klid

žena z něhy a vůně

z milosti tance

křest závistí hvězd

navždy spojeni sudbou

která je pro ně

tichem i hudbou

(P.W.P.)



Nejsem jen spirála, ba ani světlo.

Jsou ve mně andělé, zima i teplo.

Květy, co kreslil mráz, blednoucí červánky,

mračna hned po bouřce a lehké opánky,

které mi dovolí dojít až k Věčnosti.

V slzách se s pokorou dobírám vděčnosti…

(I.R.)

Mámivé prstence

letokruhů mezičasí

chvějí se tence

když oheň rýsuje cestu

kudy si to sny

pryč od nás hasí

A je v tom i není

Dočekání

Usmíření

(P.W.P.)

CESTA Z BLUDIŠTĚ



Spirála opravdu kruhová.

Těžko se rozhodnout

o třetím rozměru - stáčí se k hlubině,

vine se nahoru?

Ať tak, a nebo tak,

svůj vrchlík má.

A o tom opačném snad se jí zdá.

(I.R.)

SPIRÁLA

Paměť vody z lepších časů

míchá nápoj poznání

V něm nenáhody ledy

Až ho ochutnáme prvně

bude to

i naposledy

(P.W.P.)



Když Světlo projdeTmou

barvy tančí spolu

Krása

Tvoří

duhou kruhovou

(E.M.)

TANEC BAREV, SVĚTLA A TMY

Co je tma?

Drzé světlo,

které pod sukni ticha

hlučně vlétlo.

(P.W.P)



SVOBODA

Jako bezedná studna

kapku po kapce

Čas

loká, hltá, polyká

měsíční svit

i v dosud nezrozené vodě

(P.W.P)

Přelud? Motýl? Anděl? Žena?

Jemnost je tu oslavena.

(I.R.)



VOLNOST

Slunce, křídla, láva, ruce?

Živel rotující prudce…

Či ovoce se semínky?

Vrýváš se mi do vzpomínky…

(I.R.)



Mé jméno je Vitalita.

Beru lačně, co den skýtá:

smích, déšť, slzy, radost, zlobu.

Vím, že nepřinese znovu,

co už jednou nabízel mi.

Užívám si bytí.

Velmi.

(I.R.)

VITALITA

Sem Tam

Tam-Tam

Mumlá Mámí Mate

Valéry Tmy

A Malé Rytmy

A Doušek Maté

Maléry Tmy

A Místo Pasek

A Smrště Masek

Posel Čas

A Mág Srdce

Nejlepší Diplomaté.

(P.W.P)



Mé jméno je Opatrnost.

Dvakrát měřit není mi dost.

To, co den přináší, přebírám dlouze

a pevně vzdoruji kdejaké touze.

Snad se časy polepší. Život není nejlehčí… 

(I.R.)

OPATRNOST



„Myslíš, ptáčku, že se měří

tvoje moudrost barvou peří?

Kdyby byly vyrovnané,

nemám tváře oklované!“ 

(I.R.)

PTÁK OHNIVÁK



Kouzelná zahrada

tichá a sluncem zalitá

pavím zpěvem tu-tam zní

ukrytá v lesích okolních

zázrak ti odkryje

ve zvucích pavích přeletů

a dveře srdce tvého

otevře dokořán.

(E.M.)

ZAHRADA TICHA

V tajemném zákoutí poklad se skrývá.

To ticho velebné o touze zpívá.

(I.R.)



Mé vlasy jako plamen

do ramen se mi noří

a hoří jako oheň

trosečníků ostrovů všech světových moří.

Mé vlasy jako láva

co se vkrádá do všech možných uliček,

lezou mi do čela, do tváří, do víček

a hoří jako oheň.

Jako oheň zuřícího draka,

jenž střeží ve věži od rána k ránu

spanilou rusovlasou dámu.

(A.P.)

VOLÁM TĚ

Oči jak mandle jsou a vlasy ohnivé. 

Co asi zůstane, až vize pomine?

Trn v srdci, popel, květ?

Jen ona jediná zná správnou odpověď. 

(I.R.)

Říkají zprávy kusé

Že máš vlasy rusé

Že jsi, a to bez klišé,

Kráska z jiné říše

Kde draci stojí láci

Ptáci dávají paci

Kde dívkyVstříc romanci

Stráví život v tanci.

(P.W.P.)



VOLÁM TĚ K VLASTNÍ 
TVORBĚ A TVOŘIVOSTI

NECHTE SE UNÉST OBRAZEM, JEHO BARVAMI A ENERGIÍ,  A 

PODĚLTE SE S NÁMI O VLASTNÍ  VERŠE A DALŠÍ NÁPADY NA MAIL 

TVORIVYZIVOT@GMAIL.COM

KAŽDÝ NÁPAD BUDE OHODNOCEN! ☺

mailto:tvorivyzivot@gmail.com
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DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM!

Vystavené obrazy je možno zakoupit.

Více informací na webu: www.tvorivyzivot.cz

Email: ema.studio@email.cz

Tel: +420 608 067 127

Technika malby: vosková batika na hedvábí

Rozměry: 55x55 cm

Rámováno: rámy ze světlého dřeva

http://www.tvorivyzivot.cz/
mailto:ema.studio@email.cz

