
KAREL DACHOVSKÝ 
(* 1. května 1949 v Praze, kde žije) 
Je katolickým knězem a působí ve farnosti svatého Rocha. Vlastní též nakladatelství Řád, v němž 
kromě náboženské literatury vydává též poezii. Kromě veršů se věnuje i překladové literatuře; z 
anglických a španělských originálů překládá životopisy světců a význačných postav katolického 
náboženství. 
Vydal dosud několik sbírek: Cestou Z Betléma (1990), Pod klenbou katedrály (1991), Budu Ti, Bože, 
zpívat (1992), Podle řádu Melchisedechova (1994), Miniatury (1998), Česká odysea (2003), Sepnuto 
duhou (2007) a Pod rozstříleným praporem je krásy dost (2010). 
 
SNY  
 
K ránu svátku svaté Magdalény 
mi poslala matka sen, 
v den své křestní patronky. 
kdy jsem měl sloužit mši svatou 
za její duši. 
 
Běžel jsem s kamarádem 
vzhůru po stráni Karlova, 
byl tam ještě jeden muž, 
všichni si pinkali 
míčkem na stolní tenis. 
Jako chlapec jsem byl dobrý 
ve stolním tenisu, 
dokonce jsem v okresním přeboru 
získal stříbrnou medaili. 
Na té stráni 
jsem však byl neopatrný, 
šlápl na míček, 
patřil tomu pánovi. 
Chtěl jsem ho odškodnit 
a věnoval jsem mu známky 
ze svého alba: 
Honduras, Ifni, Filipíny. 
Byl více spokojen, 
když jsem mu podal dětský obleček 
nalezený na cestě. 
Byl nadšen, říkal, 
že má malého synka v kočárku 
postiženého nemocí. 
 
Sny jsou sny 
a myšlenky jsou myšlenky. 
Víme, že někdy je sen od Boha. 
Ještě jsem však neslyšel, 
že by mohl být od ďábla. 
Ale Padre Pio říkal, že nevíme, 
kam až sahá moc ďábla. 
 
Sen je sen. 
Přehnal to Sigmund Freud, 



měšťák v zajetí materialismu. 
Ježíš řekl, že jsme odpovědní 
za své myšlenky. 
Myšlenky – splašení koníci, 
Jak pochytat roj včel? 
Věda umí hodně, 
ale neví, jak spoutat myšlenky, 
jedině utlumit k nevědění. 
Spíše se vyrobí pravá růže, 
než usměrní koryto mysli. 
Válka se nemusí vést mečem, 
Ale i proudy myšlenek. 
Američanům se však nezdařilo 
opravit kurs jejich družice 
myšlenkami celého národa. 
Psal rok 1979. 


