
SVATAVA MÁŠOVÁ, rozená ZACHOVALOVÁ 
(* 19. srpna 1942 v Ivanovicích na Hané, žije v Kroměříži) 
Po studiu osvětové a knihovnické školy v Brně pracovala v oblasti kultury a knihovnictví v Kroměříži. 
Vyzkoušela i jiné profese, ale v roce 1991 se vrátila opět ke knihám a kulturní činnosti. V regionálním a 
odborném tisku publikovala množství příspěvků z kulturního života. 
Vydala sbírky: Píseň ženy (1991), Štěstí přichází zevnitř (2002), Čas očekávání (2004, 2008), Poezie 
2008 (kalendář, vydáno 2007), Sonety do dlaní a pod polštář (2008), Pozdní svítání (2010). 
Její verše byly několikrát oceněny v celostátních soutěžích o Tachovskou renetu, Seifertovy Kralupy a 
Mělnický Pegas. Sborník Tachovská reneta (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Slavík 
nezpívá špatně (2000, 2002, 2006, 2007, 2009/10), Blahoslav – kalendář Církve čs. husitské, (2004, 
2006, 2007, 2008, 2009), Moje město, Kroměřížská čítanka (2006), Haná v poezii – antologie (2008), 
Almanach kavárny Poetika (2009), sborníky Klubu přátel hudby a poezie Zlín Vnímání (2004) a Dobré 
ráno, živote (2005). Podrobnou bibliografii lze najít na stránkách Knihovny Kroměřížska. 
 
A ZNOVU JARO… 
 
Znovu se probouzejí fi alky 
a mladé ženy kojí snivé syny 
Den vstává do zkypřené hlíny 
a odhazuje bílé nedbalky 
 
Ovečky hvězdy květy korálky 
mých slov se promíchaly s tvými 
a spolu skládáme se v třepotavé rýmy 
zamilované jarní píšťalky 
 
Znovu a znovu krev si ve mně stýská: 
Vy mladá zelená voňavá svítání… 
Vy dny, jež běžíte jak psíci za svou kostí 
pohrdajíce vlastní minulostí… 
Ty vodo nabíraná do dlaní… 
Ty větře odíraný o skaliska 
 
DOMOV 
 
A máma čeká… Sedí… Ruce v klín. 
Už není pole, není zahrada. 
A čas se plouží unyle a líně, 
jen stesk se z koutů přikrádá. 
 
Přeletěla by devatery hory, 
zatančila si jako za mlada. 
V televizi jde láskyplná story – 
a ona vzpomíná – ráda či nerada? 
 
Křik dětí, bzukot včel a vůně sena. 
A máma čeká… Aspoň na chvíli 
uvidí v oknech, jež jsou otevřená, 
třpytivou krásu křídel motýlích. 
 
Vtom rozkvete, omládne ve vteřině. 
Její syn právě stoupá po pěšině. 


