JAROSLAV SYMON
(* 3. srpna 1950 v Praze, žije v Liblicích u Mělníka)
Po absolvování Střední průmyslové školy železniční v Děčíně pracuje jako výpravčí podniku České
dráhy. V letech 1983–84 publikoval několik svých básní v týdeníku Nymbursko za redakce básnířky Evy
Hrubé. Dosud mu vyšly básně v edici Literárního klubu Pegas Mělník Souznění a ve sborníku vítězných
prací Mělnický Pegas (2009).
LIDÉ
Všichni se zbláznili
kam to běží?
Své džbány rozbili
oheň nestřeží.
V dálce už zmizeli
dlouhá je cesta
Proč s nimi utíkat?
Nechce se z města.
Slunce jen praží
padá déšť
jde se jen stěží
tou cestou cest.
Každý jen běží
urvat svůj džob.
Není život
jen závod všech dob?
Běží a běží
cesta je tvrdá
krutě se bijí
žádný se nedá.
Bahnem se pachtí
ruce si špiní
patrně lidé
nebudou jiní!
SMRŤÁK
Černá díra v černý tmě
vysaje a vtáhne tě
černé barvě se v ní daří
s temnotou tu hospodaří.
Kostnatý hnát v něm má kosu
v lebce prázdné důlky
černá díra místo nosu
nohy tenké křivé hůlky.
Úsměv perel zčernalých

závan hrobu na tě dých
mlhou slepený cár vlasů
oprátku má kolem pasu.
V erbu křídlo havrana
černé slunce od rána
černé slunce černé boty
provaz nosí do roboty.
Chodí v černém haveloku
krvavý nůž po svém boku
koho potká toho srazí
odcházíme od něj nazí.
KRÁL A KAT
…pili pivo
hráli kostky
král a kat,
kdo prohrál
sundal šat.
Dohráli, pak
opivněni zaměnili halenu.
Rozešli se.
Nikdo nepoznal tu záměnu.
V katovně teď
váže si král provaz.
Na trůně kat
rozhoduje o nás.
PŘELUD
Dlouho jsem se nedíval
do zrcadla,
ta tvář do mého povědomí
nějak nezapadla.
Dívám se na ni
od rána,
co vidím není jen
fata morgana
co na poušti nás šálí,
to příval roků
na obraz se valí
a nezná cesty zpět.
Kolik je to už asi let?
Duše však čilá
samý květ,
stačí jen slůvko
a mohu začít znova.
Hned.

ZRCADLO LÁSKY
Tvůj obraz na hladině
zdobený leknínem
políbil měsíc
stříbrem noci.
V zrcadle temném
ohníčky planou
teplé a hebké
jsou Tvé oči!
Polibkem horkým
ztrácím paměť,
položím život
k nohám Tvým!
Zrcadlo lásky
věčná zpověď
přesto jsi pro mne
tajemstvím!
Z TEMNOTY VĚKŮ
…z temnoty věků
i v budoucím čase
spirály mlhovin
rodí se v kráse.
Se čtvercem času
povstane touha
jak je ta cesta snu
o hvězdách dlouhá.
Tisíce mozků v ní
jak hvězdy září
za sám práh věčnosti
létat se daří.
Cesta zpět na Zemi
často nás zkruší
setkání s Trifidy
s černou dírou v duši.
Fantazie?

