VĚRA VAĎUROVÁ
(* 23. září 1940 v Mělníku – Mlazicích, žije v Praze)
Vystudovala gymnázium na Mělníce, dlouhá léta pracovala v Českém rozhlase v administrativě a po
odchodu do důchodu v Galerii Rudolfinum.
Samostatnou sbírku ještě nevydala. Má připravenu sbírku Proč krápníky pláčou.
Její první zveřejněný básnický příspěvek je ve vzpomínkové knize Děvčata v modrém (1997), který
napsala jako frekventantka školy pozemních specialistů letectva v Žamberku. Další její básně a próza
jsou zastoupeny ve sbornících včetně sborníků z literárních soutěží: Slova (1999), Slova a slůvka
(2000), Slova v čase (2002), Bělohorský písmák (2003), Dny poezie v Broumově (2001 až 2011),
Kouzelný klíč (2009), Pár střípků (2009, 2010), Mělnický Pegas: Křídla (2006), Souznění (2007),
Vánoční poetník (2006, 2009, 2010), Jičínský literární časopis Čaj pro chvíle pohody číslo 7/2005),
Řehečská slepice (2008, 2009, 2010), Polabský knižní veletrh, Lysá nad Labem (2010).
ČESKÉ VÁNOCE
Krajina do bíla
sněhem pocukrovaná,
mrazem vymodelovaná,
v slunci třpytí se
…tóny zbožnými,
hlasy veselými zní,
vždyť nadešel čas –
čas vánoční…
Když soumrak
den vyhání,
stále veselo je
na rybníce,
na stráni
Saně s větrem
o závod uhání,
rukavice, čepice…
kouzelná je to sanice
Rozpálené tváře,
v očích jiskřičky,
plná pusa dobrot
od mámy a babičky
Vánoční strom
lesem voní,
svíčičky jak světlušky
do tmy září…
V jesličkách
Maria s Josefem zbožně
nad děťátkem se sklání
Do oken měsíc nahlíží,
hodina půlnoční se blíží…
Kdo rozpomene se
na dávný čas,
uslyší i ponocného hlas
Ta krajina, ten čas,

od dětství provází nás,
až srdce jihne…vždyť
„Ladovy vánoce“
nenajdeš jinde
MAMINČINA TVÁŘ
Milá tvář
teď pluhem času
zoraná
do vějířků vrásek
skládaná
bývá ta jediná
Oči vybledlá jezírka
jež vylévají
nechtěnou vláhu
drobná ruka podpírá
životem ztěžklou hlavu
Unavené oči
běh života drolí
jen paprsek lásky
jako most ho spojí
Povadlá ústa
snad modlitbu šeptají
„… živote, buď k mým
blízkým i trošku laskavý“
Její tvář
každá její rýha
je životem psaná
jedinečná kniha
Maminčina tvář
do medailonku
srdce navždy
se vrývá
VĚNNÉ MĚSTO MĚLNÍK
Tam, kde Labe s Vltavou
se zasnoubily,
město královen postavili,
město Mělník
pro dávnou i blízkou
historii
S majestátním půvabem
velmožů s okružím vinic
shůry na léno své shlíží

až tam kde rackové
lodím cestu kříží
Tajemná sklepení,
sudy plné vína,
kostlivec v kostnici
ještě meč svůj svírá
Půlnoční hodinu
ponocný už netroubívá,
však dávný duch města
zámkem i podzámčím
dál bloudívá
Klid noci tu víří
ti co rádi v šenku hýří
a temná křídla netopýří
Noc před čekajícím dnem
spanilá bývá,
starobylé město
jemnými konturami
na plátno noci všívá
Na plátnu noci,
pod lampionem měsíce
či za časů vše bořící vichřice,
dál starobylé město hrdě stojí,
by chránilo si historii svoji
umem či na bitevním poli

