
 

 
 

 
 

 
 
 

Jan B. Hurych 
 
 

 
 

Sbírka milostných i jiných básní. Grafika je též od autora.  

Copyright  Jan B. Hurych. Kopírování tohoto materiálu není dovoleno. Pro přetisk, 
publikování nebo jinou reprodukci, ať už vcelku nebo jen zčásti, je třeba nejdříve získat 
svolení autora. Všechna jména osob a institucí jsou fiktivní vyjma tam, kde je vyloženě 
stanoveno jinak. 

BOL-37-53

OBSAH  

• Úvodem 
• Iluze lásky 
• Kdo ví? 
• Máš to ráda 
• Čas  
• Cesta tam 
• Maminčiny písničky 
• Ráno 
• Mladá dívka 
• Díky 
• Nekrolog  
• Přání 
• Sedmibolestná 
• Salto mortale 
• Tři slova 
• Zbojník 
• Žena 

Honza
Typewriter
POKUD SE VÁM TATO KNIHA LÍBILA, NAVŠTIVTE "KNIHY OFF LINE",
ke stažení zdarma, pro PC i čtečky: http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ 



 
Autor : Jan B. Hurych 
Název : ILUZE LÁSKY 
Kapitola: Úvodem. 
 

 
 
 
 
 
 

Úvodem.
 
 
Toto je vlastně už pátá sbírka básní, co vychází v naší bibliotéce KNIHY OFF-LINE. Vyšly už tři v 
češtině ( KARNEVAL, ŠLA PŘEDE MNOU a ZOUFALÁ KRAJINA) a jedna v angličtině (THE 
OLD COACH ROAD).
 
ILUZE LÁSKY je směs poezie milostné i jiné. Většinu  básní jsem napsal už kdysi dříve - dnes už 
bych to asi tak napsat neuměl. Báseň, kterou neprociťujeme, když ji píšeme, může být sice slohově i 
obsahově  docela dobrá, ale jinak je neupřímná a to se vždycky pozná. 
 
Mám je všechny ty básně doma, ještě napsané rukou, tak jak jsem před lety sepisoval do zápisníku. 
Neříkám 'sesmolil', protože jsem je psal kupodivu dost lehce, i když jsem je několikrát opravoval: to 
abych své pocity vyjádřil přesně, ale bez příkras. I dnes si v nich občas zalistuji - znám je ovšem i tak 
skoro všechny nazpaměť - a jsem rád, že si ty pocity mohu zase vrátit zpět. Je to víc než památník, víc 
než album - je to i část mne samotného. Proč jsem to vlastně tehdy psal? 
 
Cosi mě hnalo, ano, tak to je, 

však co to bylo, těžko povědět. 

Já nebyl voják, jdoucí do boje, 

ani ne nadšenec, co objevuje svět. 

 
Jednotlivé básně vycházely na Netu a byly tam různě publikovány - už ani nevím, kde všude. Doufám, 
že teď promluví i k Vám.
 
autor 
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Iluze lásky. 

 
 

  

Znám chvíle bolesti i pocit hrůzy znám,

záchvaty zoufalství, kdy se tu cítím sám, 

však ze všech nejhorší - pokud si vzpomínám -

iluzi lásky znám.

 

To ona přináší mi chvíle beznaděje,

jí nelze poručit, víc studí nežli hřeje.

Naříkám marně, když mi někdy zle je -

iluze lásky se mi jenom směje. 

 

Lituji příliš pozdě, co mi osud vzal,

proklínám okamžik, který mi lásku dal.

Však přesto všecko znovu bych si přál

iluzi lásky. Co bych za ni dal!
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Kdo ví? 

 
 

  

Ach bože, jaké smutné oči měla,

i když je kryly její černé vlasy!

Já v jejích očích zesměšnil se zcela -

teď za hlupáka pokládá mě asi.   

Ne, ne snad slepou láskou k ní,

tu žena nikdy za hloupost přec nemá,

ba naopak - o ní jen rozkošnicky sní.

Vše zavinila moje ústa němá.

Měl příležitost, nepromluvil však.

Může být ještě horší provinění?

A ona jistě těšila se tak

a chtěla uslyšet - ale on řečník není.

Říkáš si: příště určitě

i odvahu teď namlouvat si troufáš, 

však mlčet budeš, až zas spatří tě

a v samotě si se svou láskou zoufáš.

Stačilo jen pár slov, několik zašeptání.

Odpověď usnadnila by pak jistě dotaz nový

a možná ptát bys nemusel se ani:

Má ráda? Nemá? Odpustí ti? Kdo ví?
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Máš to ráda. 

 
 

  

máš to ráda,

vím,

že lež ti dobře dělá

ale já přece jen

nemohu, nechci, nechci ti lhát

věř mi, lež unaví

a bolí

snad jednou pochopíš

že bolest vždycky

pravdu násobí 

a obě společně 

vždy zrodí nové štěstí

 

nevěříš

vím

vždyť slza zlosti

po tváři se svezla

a přece právě teď

jsi možná pravdě blíž 

však víš

nemohu, nechci, nechci tě trápit

jsi pro mě víc

než můžeš pochopit

když ztratím pravdu

ztratím také tebe
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Čas. 

 
 

  

Čas stále jde

jen hodiny se občas zastaví 

anebo časem rozbijí 

čas ne 

 

jde jako poutník, jenž se nevrací

protože jeho cesta

má jen jeden směr

na rozdíl od lidí

dozadu nevidí 

 

ať ujde krok 

či tisíc mil 

nikdy se nevrací

nikdy nic neztrácí 

protože jenom bere, sám nic nedává

a cesta za ním mizí jako z jara sníh

 

namísto cesty zůstal jenom stín

a ani stín se nevrací . . .
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Cesta tam. 

 
 

  

Dnes posedla mě velká touha asi. 

Já uviděl jsem cestu - posla spásy 

a ještě dříve, než se rozední 

chtěl bych s ní dojít na mez poslední. 

 

Hned za ruku mne uchopila, milá, 

a lákavě mě vtiskla k svému boku, 

jak naděje jež jediná mi zbyla. 

Já sotva jejímu jsem stačil kroku! 

 

Hnala mě vpřed, jak špatné svědomí, 

klikatá, úzká, blátem přioděná, 

rychlá jak únik ze zdí Sodomy, 

svůdná, ach, jako nejkrásnější žena. 

 

My míjeli jsme tiché horské tůně, 

zákoutí u řeky, červených třešní sady 

a města s komíny i salaše i hrady 

a studánku, ukrytou v lesa lůně. 

 

Já viděl to a dech se touhou dusil, 

však ještě rychleji jsem jíti musil. 

Stále mne hnala šíleným tím chvatem, 

krok přede mnou a s rozevlátým šatem. 

 

Kolikrát chtěl jsem zastavit ten let! 

Zalehnout do trávy, pod hlavu ruce složit, 

pohlédnout do mraků, nejhezčí sen svůj prožít 

a zapomenout na ostatní svět . . . 

 

Cosi mě hnalo, ano, tak to je, 

však co to bylo, těžko povědět. 

Já nebyl voják, jdoucí do boje, 

ani ne nadšenec, co objevuje svět. 

 

Však žádná přestávka. Jen stále rychleji 

mě žene děsná cesta v neznámý svůj cíl, 

až unaven jsem klesl kdesi v aleji 



a obličej jsem v dlaně ponořil. 

 

Tu zastavila se a těžkou svojí rukou 

mne uhodila přímo do tváře. 

A dál mne táhla noční bouří krutou - 

svatební nocí smrti s hrobařem. 

 

Vlevo se mihly nebetyčné skály. 

Já vyskočil jsem na mez, smrti blíž, 

však stejně zas mě její ruce stáhly. 

Odkudsi do noci čněl černý kříž. 

 

Pak zastavila naposled svůj chvat 

a poprvé se její ústa sklání: 

"Zde končí všechno lidské putování. 

Jen kříž tu bude, blázne, věčně stát!" 
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Maminčiny písničky. 

 

 

  

Už je mi lépe. V uších ještě zní

vzdalující se kroky kamsi do neznáma.

A přece cítím, že jsem zase s ní,

že se mi vrátila ta moje drahá máma.

Zase jsem malý, jak jsem býval kdysi,

když za ruce mě vedla v parku u řeky,

alejí bílých kaštanů až k zřícenému mostu.

A ještě vzpomínám na moje útěky,

když s kluky chodíval jsem často na výpravy

a hlídač proháněl nás s holí s kopce dolů,

až jednou upad' jsem a koleno si rozbil.

Domu jsem dokulhal a plakali jsme spolu,

jací jsou lidé zlí. A pak jsem zase stonal

a ona sedávala v noci u postele,

nosila horký čaj a utírala čelo

a já se tvářil smutně, nevesele,

abych do školy nemusel, neb doma lépe bylo

a já měl tolik knížek, co jsem musel přečíst . . . 

Ach, mámo, moc se musíš modlit,

kdyby chtěl jednou Pánbůh moje hříchy sečíst!

Nezapomeň i na to, jak jsem často lhával

a kouřit začal ve čtrnácti rocích,

o málo později pak za holkama chodil

a pivo popíjel po večerech i nocích.

A zase vzpomínám, jak zpívali jsme spolu

"Mě darovalo děvčátko prstýnek zlacený"

a já jsem trápil starou harmoniku,

ač jsem byl na to talent ztracený.

A pak se mnou kdesi zvedl vítr,

plachty se napjaly a odplul v širou dál,

ten bílý námořník, jak vždycky zpívávala's,

ten "co si s sebou tvoje srdce vzal".

Po pěti letech chvíli jsem tě viděl,



když šedivé tvé vlasy zbělely už zcela.

A zase přešla léta, nežli napsala jsi:

"Jak bych tě ráda, synku, uviděla . . ."

Na jinou cestu jsi se ale vydala

a poprvé jsi na mě nečekala.

A přece nejsem sám: balíček dopisů

a hodně písniček jsi mi tu, mámo, zanechala.
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Ráno. 

 
 

  

ráno je moudřejší, moudřejší večera 

ráno je veselé, ráno je prostě mladé

ráno si nemusíš vzpomínat na včera

ráno je naivní a usmívá se všade

 

ráno je rozmarné, ráno je skotačivé

ráno je nezkušené a naděje plné

ráno smíš zapomenout to, co bylo dříve

ráno vždy odpouští, to jenom večer klne

 

ráno se probudíš a potkáš listonoše,

ráno tě políbí na ústa rozespalá,

ráno se můžeš obdivovat soše

ráno se přízeň zrodila a láska se z ní stala

 

ráno si slibuješ a ráno slibům věříš

ráno vše počato, nic není dokonáno

ráno si stáří pohrdlivě měříš

protože ráno ráno je - a ráno je jen ráno...

 

 
 



 
Autor : Jan B. Hurych 
Název : ILUZE LÁSKY 
Kapitola: 8.MLADÁ DÍVKA 

 
 

Mladá dívka. 

 
 

  

Mně připomíná bílý, něžný květ,

na němž lpí v kapkách chladná ranní rosa,

kterou si ještě slunce nesebralo zpět,

či jako lesní víla, která chodí bosa,

 

jak bílá ovečka, již pastýř opustil

a vydána je vlku na pospas, 

jak naše dětství, plné šťastných chvil,

jež žije kdesi rozpustilé, nezkušené v nás.

 

Ten její milý ostych, víček klopení,

zarudlá tvář, ten čistý úsměv dětí,

v němž tušíš první ženy zrození,

ta naivní veselost, která ji plně světí,

 

to vše mi připomíná jarní přírodu,

jež oslavuje svoje zmrtvýchvstání.

Mládí a krása jdou tu spolu v průvodu

a naše oči s obdivem se sklání . . . 
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Díky. 

 
 

  

Já vděčen jsem, i když mi odcházíš

a sotva budu čekat na návrat.

Já vděčen jsem, i když mi říkáš "snad"

a dobře víš,

že se mi nevrátíš.

 

I když tě cesty nezavedou zpět

a zapomeneš na mne jak na dávný hřích,

já mít tě budu ve tvých polibcích,

stále tě vidět

za přehradou let.

 

Tebou jsem já byl víc než okouzlen,

poznal jsem lásku, radost ze života

a tak mě uchvátila jeho písně nota,

jak kdyby sen

bez jitra přešel v den.

 

Já vděčen jsem, i když tak jako tak

má vzpomínka tě sotva ke mně vrátí.

Jsem jako slepec, průvodce když ztratí,

zato náhradou však

mu osud vrátí zrak.
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Nekrolog. 

 
 

  

Dozněla slova lítosti i chvály,

na slunci uschly slzy pozůstalých.

Odešli všichni, kdo tu chvíli stáli

nad rakví hříchů velikých i malých.

 

Zlacený nápis přeje klidné spaní

a z čerstvé hlíny, uhlazené rýči,

černý prst kříže výstražně tu tyčí.

Na jeho ramena své větve vrba sklání.

 

Do hlíny zapadla i řečníkova slova,

jež velebila jeho počínání.

Dávno už neklečí tu milovaná vdova,

u jejích nohou jiný klečí za ni.

 

Jen divák přemítá a nedomyslí konce.

Z těch řečí kolem hlava se mu točí

a němou otázku mu možná vyčteš z očí:

Smrt je jen zatykač - kde ale zůstal soudce? 
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Přání. 

 
 

  

Když jsem se s Tebou loučil oné noci, 

já bál jsem se, že víc tě nespatřím, 

že nebudu mít nad bolestí moci 

a ztratím to, co bylo mi kdys vším,

 

však v srdci budu mít jak v památníku rudém 

navěky ukryt smutných retů nach, 

ač vzdáleni, že stále spolu půjdem'

a každé noci uvidím Tě v snách.

 

A naše láska, prosluněné nebe,

přes deště nesnází a hromy špatných nálad 

pak navždy spojí mne a spojí tebe

a zase budeš z mojí ruky hádat, 

 

co dobré čeká mě, co dá nám týden příští, 

kam spolu půjdem', až zas jaro bude,

zda moje láska ze srdce mi prýští

či klamu-li tě někdy - nebo všude . . .

 

A já pak budu počítat tvé vlasy,

až zase položíš mi hlavu na kabát 

a konejšit tě budu, že teď jenom má jsi,

že už jsi velká, že se nesmíš bát;

 

že šťastnou zase uvidím tě plakat 

a dovolíš mi slíbat tvoje slzy,

až noční stín nás večer bude lákat

a ráno loučit budeš se: "Přijď brzy!" 

 

Co všecko namlouval jsem si v té chvíli,

když naposledy jsme si v oči pohleděli! 

Teď už vím, cos' mi říci neuměla: 

že jsi tu naši lásku někde zapomněla. 
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Sedmibolestná. 

 
 

  

Matko sedmibolestná,

již zklamal jsem už tolikrát

a již mám přese všecko k smrti rád,

já prosím, odpusť mi.

Matko milostiplná,

jež láskou svou jsi osvětlila žití

i cestu mou, kterou jsem musel jíti,

pro tuto lásku, odpusť mi.

Matko útrpná,

která jsi milovala svého syna,

na kterém spočívá teď trojnásobná vina,

můžeš-li, odpusť mu.

Matko přesvatá,

já nevisel jsem nikdy na kříži,

trnová koruna mou hlavu netíží

přesto však odpusť mi.

Matko dobrotivá,

poprvé, naposled se vracím

a nevěřím, že srdce tvoje ztrácím.

K tobě se modlím, odpusť mi.

Matko naděje plná,

pohlaď zas těžkou moji hlavu,

to dítě tvé jen zabloudilo v davu,

najdi je, odpusť mu.

Matko, maminko, mámo moje zlatá,

tvou ukolébavkou teď zpit, 

spěchám v tvé dlaně srdce položit.

Odpusť mi, nežli půjdu spát . . . 
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Salto mortale. 

 

 

  

to ticho v manéži

jen on ve světle stál

a s lehkým úsměvem

se skláněl k publiku

v srdci měl malou, malou vzpomínku

a na rtech ještě její slané slzy

však jeho oči, oči mlčely

 

pomalým krokem přichází teď k lanu

bojím se, bojím, plakala 

je podivný, je hrozně divný den

lano se prohýbá, vine se jako had

je podivný, je divný den,

zdál se mi, milý, hrozný sen

 

nech mě být, říkal, nech mě být,

já musím, musím, musím jít

jak tiše jsou dnes ti tam dole

nechoď dnes, nechoď, plakala

co je to se mnou, cítím klid,

jsem klidný, cítím jistotu

nohy jsou lehké, lehké, lehké

proč dneska pořád mlčí ti tam dole

 

už jenom chvíli malou jenom

jen ještě chvíli malou jen 

zdál se mi sen, zdál se mi sen

neplač, já přijdu

přijdu zpět

prokletá hlava je tak těžká

a chce to jenom ještě jeden skok

 

už jdu, už letím,

bože, to je let 

proč jsou tak zticha ti tam dole? 
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Tři slova. 

 
 

  

Tři prostá slova tisíckrát

já chtěl bych ti dnes zašeptat

a kdekdo divil by se snad,

že právě těm chci přednost dát.

 

A tak jsem tou svou touhou jat,

že bych se mohl rozplakat,

kdybych z tvých očí cítil chlad

či kdyby ses mi chtěla smát.

 

Však odvahu mi nesmíš brát, 

dost málo jí mám tentokrát,

abych ti mohl zašeptat

tři prostá slova. Tušíš snad?
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Zbojník. 

 
 

  

Přepadá pocestné za úplňkových nocí.

Má hodně druhů, více nepřátel,

snad ještě víc, než jich kdy míti chtěl,

když opustil ho navždy Všemohoucí.

Miluje víno i veselé písně

a černých lesů tajemný zná smutek,

i kouzlo zlata, strachuplný útěk,

ví co je bohatství i chudobného tísně.

Měl minulost, však zapomněl už na ni.

S měsícem vstává, se sluncem jde spát.

Bez bázně zabíjí, však nedovede lhát.

Poznal i nestálost ženského milování.

Na zítřek nemyslí. Či bojí se ho snad?

Snad proto pálí u oltářů svíce, 

aby zaplašil stíny šibenice?

Anebo přese všecko někoho má rád?
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Žena. 
 
 

  

Žena, toť hádanka, již nikdo nerozřeší.
Ač zbytečné je pro to hledat slova,
já pokusím se o to nyní znova.
 
Jsou ženy hezké, bohaté
a jiné hebké, bokaté,
silné i vilné,
vlídné i klidné,
lesklé a leklé,
z uhle a ztuhlé.
 
Zrádné a zrůdné,
horké i hořké,
prohřáté, dohřáté,
malé i milé . . .
 
Jak jsou jen lákavé, lahodné, laskavé,
zkrocené, zkroušené, některé zhroucené,
přespříliš bujné a potom - kujné.
 
Pocestné, počestné,
ledové, medové,
bílé - a zbylé.
Lehké a lehké,
drahé a drahé . . .
 
Jak dojemně má rada zní:
vyber si jednu a máš všechny v ní. 
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