JAROSLAV SCHNERCH
(* 13. září 1943 v Olomouci, žije v Praze)
Středoškolský pedagog. Zabývá se nejen poezií, ale i prózou a dramatickými texty. Věnuje se též
novinařině, působí v literárních porotách, provozuje cvičení tai-chi pro zdraví, sebeobranu a duchovní
růst.
Publikoval již v mnoha sbornících, samostatně vydal básnické sbírky: Sčítání (1993), Slova na
lodyhách (1994), Den ze spálených snů (1995), Pouzdro pro slavíky (2000), Mrtvé ryby v hloubce
neplavou (2000), Jablka z ošatky (2000), Šlapu po křídách (2000), Zraněni v čase změn ( 2000), Léto
zase vyrovnalo účet (2001), Děti s netečnýma očima (2002), Muž v hořící plástvi (2002), Pírkem
na hranatá ústa (2004), V krajině srdce soutok (2006), Devátá výstraha (2006), Vytaženo ze
zašlých rámů (2009).

SVĚTLO
Světlo není jen světlo
ale také políček smutku
škrtič zbytečných slov
smazaná vina
a zahojená rána
po řezu žiletkou
se střízlivým úsměvem
kráčí rozvážně ulicí
a bez obřadnosti
vkládá prsty léčitele
na roztěkané chodce
takže celou ulicí
protéká vstřícná energie
třemi proudy
a vyrovnané bytosti
na sebe spiklenecky mrkají
když roznášejí na ukazovácích
jeden stříbrný prut
K VÝSTRAHÁM
Objeví-li se smolný den
lze klopýtnout na haldách výstrah
proto z těch rozkmotřených
vyberu takovou
abys nezahubil duši:
–neurážej almužnou nutící k pokleku
–nepřibouchávej dveře
mrzne za nimi srdce
určené k odstřelu
–nestrhávej zdravý krov
mohl by zasypat bližní
Jen projdi očistným plamenem
ulov dech lesa i vůni řeky
a vrať se vzpřímený

KŘÍDLA ČAJOVÝCH HRNÍČKŮ
Modrá křídla se odlepují
z čajových hrníčků
přenášejí tě do jižních Čech
protože neznáš plovoucí úsvity
nechodíš na závody racků
a když si dáš do úst
lasturu pro zapomnění
jsi člověk i pták
ruce a nohy se brání svázané peřím
ale čeká tě cesta
takže zahoď okovy a leť
OPOJENÍ
Užaslý den
do otevřených dveří
lačně saje medové lžičky
a květy posypané pepřem a citronem
Člověk žasne
když omývá dítě
jakoby se dotýkal klavíru
a klapka po klapce
zvedá vděčně hlavu
beznadějně zamilovaná do hráče
KAPLIČKA
Kaplička přibitá kdesi
v zelené pustině
ještě zbrocená po noční stráži
znovu pevnou rukou
vládne tichem
a bere do své péče
všechna přibitá srdce

