JOSEF FITTI JIROUŠEK
(* 21. srpna 1954 ve Vimperku, kde také žije a rovněž v Prachaticích)
Kromě publicity v denním tisku, textových a kreslených vtipů, písničkových textů, citátů a výtvarné
činnosti, vyšly jeho básně v těchto sbírkách: Milenci musí být nazí (1994), Když jsem souložil s vládou
lásky (1997), Vzdechy a lásky (1997), Pitvání ženy – I. (1999), Usínej o půnoci (1999), Morituri
salutant (2000), Krásný věk (2003), Křídla (2004), Žena, která nechtěla sex (2004), Krůčky (2005),
Proč lidé žijí (2005), Tajenka na pět (2007), Pitvání ženy – II. a Usínej o půlnoci (2010).
Je dále zastoupen ve sbornících: Iniciály – Archetypy (1994), Kalendáře nakladatelství UMÚN Liberec
(1994–2012), Mělnický Pegas (1996), Průvodce po nových jménech české poezie a prózy (1996),
Křídlení (1997), Profi ly (1998), Pegasí poetník (1998, 1999, 2000), Šumavské kalendáře (1998–2011),
Svému městu a kraji (1999), Inter arma silent musea (2000), Pražská zastavení (2000), Modrá hodinka
(2000), Den poezie (2001), Almanach – Labyrint (2001), Tisk – sedmá velmoc (2001), Vánoční pegasí
poetník (2001–2009), Literární kukátko (2002, 2004), Všechny cesty vedou do Řehče (2002), Řádky
(2002, 2004), Souznění (2002, 2008), Almanach (2003), Modrá je barva naděje (2004), Vyznání
Mělníku (2004), Prameny a soutoky (2004), Almanach jubilantů (2007).

LÉK
Slzy někdy máš
chmur více než
slunce paprsků má
životem nechceš jít
roviny se zatáčejí
růže náhle zkamení
nic se nedaří
láska ta podivná
dokáže s člověkem zatočit
já nejsem ten
kdo tě vytočí
ani pohádkový princ
ale slzy vysuším
duši vyléčím
křivdu napravím
a hle – zase chceš životem jít
láska – ta náhle zrůžoví
temnota se rozjasní
těžká věc se vyřeší
ŘEKY PLYNOU
Na Mělníce plynou řeky
a čas přitom sčítá věky.
Básník celé čtvrtstoletí
s Pegasem tu sedí.
Múzy líbá tiše,
nad vínem v kraj hledí,
do sborníku píše.
Žádná bída.
Pegas verše vydá.
SNĚŽÍ

Sněží za krk
lehce a tiše
mělnické náměstí
obléká bělostné roucho
vánočních andělů
co hlídají
bezstarostný smích dětských duší

