
JAROSLAVA JÁNĚOVÁ 
(* 1. listopadu 1947 v Olomouci, žije a bydlí v Praze) 
Po Střední všeobecně vzdělávací škole vystudovala také střední odbornou školu výtvarnou, byla 
zaměstnána v Centrotexu a naposledy u Vrchního soudu v Praze (2000–2009). Je uvedena ve Slovníku 
českých a slovenských výtvarných umělců (1999) a ve slovníku Who is Who v ČR (2009). Od roku 1972 
se účastnila 190 výstav členských, krajských, celostátních a samostatných. Získala ocenění na mnoha 
z nich, dále obdržela Cenu Masarykovy akademie umění (2010). Její verše, kresby a grafika byly 
pravidelně publikovány v časopisu Lípa (vydává Výbor národní kultury). 
Z připravených básnických sbírek byla vydána sbírka Všechny hvězdy dívají se vzhůru (Nakladatelství 
Knihař, 2010) a Vyznání (2011). Připravila básně pro almanachy v nakladatelství Alfa-Omega a Alisa. 
 
PÍŠU TI 
 
Píšu Ti verše své, 
a ani nevím, 
jestli je budeš číst, 
jestli mé vyznání 
můžeš vůbec pochopit. 
 
Píšu Ti verše 
a Ty žiješ jinde snad, 
protože je neslyšíš, 
jinak bys byl se mnou 
a rád. 
 
Píšu Ti verše, 
znovu a zas, 
jak ubíhá živo,t 
rychlost a čas. 
 
Píšu Ti verše, 
jak o sobě sním, 
píšu Ti verše, 
snad se jednou probudím. 
 
PÁR SLOV 
 
pár slov 
pár objetí 
pár slov 
letadlo přeletí 
pár polibků 
pár slov 
pár doteků 
pár slov 
pár setkání 
pár slov – 
chvíle mlčení 

KOLIK LÁSEK POTKÁŠ? 

 



Kolik lásek potkáš, 

a kolik jich budeš mít rád, 

kolik lásek potkáš, 

a kolik jich budeš milovat, 

kolik lásek potkáš, 

a kolik jich můžeš do srdce dát, 

kolik lásek potkáš, 

a kolik můžeš své srdce dát, 

kolik lásek potkáš, 

než zamkneš své srdce na klíč 

kolik lásek potkáš, 

než láska Ti odletí pryč? 

 

POLIBEK 

 

Jak Šípková Růženka spí, 

a z dlouhého snu 

ji krásný princ probudí, 

když se tak nad Tebou 

skláním, 

věřím, 

že můj polibek 

Tě nevzbudí, 

nejsi z pohádky princ, 

ani já princezna, 

však probudil ses 

a překvapeni jsme byli oba dva. 

 

ZACHYTIT OKAMŽIK 

 

Zachytit vzpomínky, 

zachytit sám sebe, 

zachytit všechno co přijde 

zachytit modré nebe. 

 

Zachytit okamžik, 

zachytit stříbrnou nit, 

zachytit kapky deště i duhu, 

mít radost a žít. 

 

Zachytit pohled Tvůj, 

zachytit něhu Tvých rukou, 

zachytit chvíli, 

kdy spolu dvě srdce tlukou. 

 



Zachytit okamžik, 

zachytit čas, 

zachytit všechno, 

abys život nepropás. 


