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Básník číslab

Perspektiva

Prázdné morkové
kosti v trávě
Dalekohledy
vyhlížející Chiricovy psy
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Básník  
čísla Ondřej 

Fibich

Ondřej Fibich (nar. 1954) 
je český básník, šumavský 
religionista a vydavatel díla 

Karla Klostermanna. V mládí byl 
fotbalovým brankářem v pražské 

Dukle. Od roku 1971 se podílel 
na vydávání samizdatových 
publikací v Praze, později 

v Pošumaví (edice Cor cordium 
a Setba samot). Od roku 1990 
vydal řadu básnických sbírek, 

souborů krajových pověstí, 
vlastivědných publikací o Pošumaví 

či knih pro děti. Jako textař 
spolupracoval s řadou osobností, 

například s Martou Kubišovou. 
Pracoval i jako nakladatel, 

editor, knihkupec či antikvář. 
Předkládaný soubor je výborem 

z jeho nejnovější básnické tvorby.
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Básník čísla Ondřej Fibichb
Oblékání

Na bažantí očko
upnutý je podzim
Nitka krve
spájí zemi s nebem
Opouštíš souvislost
pro souvztažnosti
Gesta bezrukých slov

Vzpěračem

Zdá se
že jsi zvedl obzor
i navoskovaný knír
větru
Trhaně přešlapuješ
v blátě
A krvavé piliny
pořezaného dřínu
s tím nic nesvedou
Síla je v bolesti

Kvílda

Mráz, až svinul plech
do pozounu
Vykvetly žilky
bachovských nosů

Dějiny

Široká skulina
se zužuje
tvou úzkostí
Dva šašci
se navzájem
pohlavkují
Dokud nezapraští
Kosti
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Ameny

Duby se kroutí
Jen křížky
se mladistvě tyčí
nad svými
kamennými kořeny
Bez kořenů

Poztrácení sousedé

Hnán bodavými nickami
Na koníčka nesu
paňácu v pruhovaném triku
Rozdává židovské klobouky,
které jsem zapomněl
smeknout

Aniž básník

Básník spěchá
aniž jde
Předkloněn srdcem
z vertikály
o kterou se pokouší
zeď
která znova
a znova
roste za patami slz

A poezie

Plní se
harmonogramy
zabíjení lidí
A poezie?
Pořád ohledává
život
v bezduchých tělech
Žhavým prstem
Co nejhlouběji
Chce zastavit
krvácení posledních
vteřin
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Dítě z Ukry 

Otevřenými pěstmi
otírá si oči
Dalekohled neumí vzdálit
bolest
Malinký puštík
pod blankytným kulichem
věstí
od čeho neutečeme

Rustika

Dobíjím mobil jednou za měsíc
Netýkavky rostou z humusu tweetů
Na návsi tetované babičky
Ze smeťáku zoufali by si abstraktní umělci

,,Vole! Krávo! Miláčku …“

Před lokálem 

Chybí mi krepovaný papír
Když se dalo do deště,
uměl se rozpíjet
a bledl jako vzpomínky

Okurková sezóna 

Mezi snítkami kopru
báň kostela
Na kolečku cibule
veze Mikeš okresního tajemníka
Zcela na dně
soused dláždí dvorek
ukradenými náhrobky
Struhadlem nápisů dolů
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Trilobit bar

Nelítostně vyplavený
na pobřeží dne
leží chlap v poloze
skrčence
anebo plodu

Oracio

Jsme s tátou
horáci
On kutnej
a já kašparskej
Chtělo by se radostně říci:

,,Zdař Bůh“,
jenže děsně se
mi stejská

Bohemia sancta

Poslal jsem po
papírové vlaštovce
jazyk svatého Jana
Olízla něžně
parapet
a nechala se
přibít na
vrata deště
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