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Журавлі

У крихкому спокoї, між лататть білосніжно-
-смарагдових, 
Танцюють похмурий вальс журавлі,
Вимальовують хвилями, павутинням 
потоків мереживних
Візерунки надії нової на кромці води.

- Катерина Кумуржи

Jeřábi 

V křehkém klidu mezi sněhově bílými lekníny
Jeřábi polehoučku svůj pochmurný valčík tančí,
Vyzdobí vlnami, pavučinu toků hedvábných 
paličkovaných krajek
Vzory nové naděje u okraje vody.

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



Infekce

Vím
že mě nemáš ráda
ale já tě mám
v krvi rozpuštěnou
s bacily tetanu s vůní kouře a arniky a šlágry
tak starými
že je už vůbec nikdo nepamatuje

- Václav Hrabě



***
Tančím v rytmu zimy
do teplých obláčků z tvých úst
 
čas se zpomaluje
a zamrzá v okamžiku,
kdy zapomene na barvu
léta
 
zastaví se v úderech tvého
srdce
teprve potom přichází
svoboda
 

- Eva Fialová



Společná mysl

A myslí srosteme
dva blázni,
v zimní bázni
Na lásku zajdeme…
 

- Eva Fialová



***
У бурі прозорих рельєфів прихована суть
Твоїх і моїх руйнувань: 
Із піщінки, що трапила в серце осколком, 
Зродилися перли сумління, а жаль

 
- Катерина Кумуржи

***
V bouřce průhledných reliéfů je utajeno jádro
Tvého a mého sebezničení –
ze zrnka písku, co tre�ilo srdce střepem
Zrodily se ve výsledku perly svědomí

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



Dvanáct měsíců haiku 
– Listopad

Hledáme pravdu
je však pokaždé jiná
mění se s námi

- Petr Petříček



Dvanáct měsíců haiku 
- Únor

V tichu rodí se bez hluku zbytečných slov
krásný rozhovor

 
- Petr Petříček

Trojí tvář

Kdo tvrdí, že má dvojí tvář? – Tváře má tři:
z té první okolí nic nevyluští,
druhá se skrývá, v sebe pohroužená;
tu třetí však, tvář lásky,
jedenkrát ke mně obrátila –
  na chvíli, jež bez konce mi patří.

 
- Robert Graves , přeložil Pavel Šrut



Сльози

Твої місячні камені з блиском мільйонів перлин
Стали прихистком ніжності незабудок,
Що квітнуть у тьмяно-розлитій лазурі чорнил
І зриваються з кінчиків вій дрібною росою,
Переливаючи смуток у кришталевий грааль,
Поливаючи сумом блакить пестро-рваних 
гвоздик,
Шепотячи безслівних молитв й на тонких 
пелюстках
Завмираючи краплею болю, жалю, відчуттів.

- Катерина Кумуржи

Slzy

Tvé měsíční kameny, jež se lesknou milionem perel,
Staly se přístřeším pro něhu pomněnek,
Co kvetou v tmavě rozlitým azuru inkoustů,
I opadávají z konečků řas jemnou rosou, 
Přelévají zármutek do křišťálového grálu,
Kropí smutkem blankyt pestře roztrhaných 
kara�iátů. 
A na květenství modliteb, jejích tenkých listů 
Pak strhnou navždy kapkou bolesti, lítosti, citů.

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



Věci

A tak se ještě ptám.
zdali to dobré je,
že člověk odejde
a věci zůstanou.
A zdali přece jen
nečiní lépe ti,
kdo ihned po smrti
odstraní předměty
jež mrtvým patřily
a které milovali.
Jak ale přinutit
věci aby jen byly,
aby jen sloužily
a aby propustily
ty kusy lidských duší
jež v sobě uvěznily?

- Jana Boxbergerová



***
Kéž by mě tvé větve udržely,
nikdy nepustily na zem.

Kéž by mě tvé větve uchránily,
před tím krutým mrazem.

Kéž by mě tvé větve ukázaly,
cestu z lesa ven.

Kéž bych tvé větve nespálila,
pro jeden večer u kamen.

 
- Eva Fialová



? ?

mám ráda moře
                                     vln
 
ráda plavu
-lepší než se topit
 
ale
co takhle se nechat unášet?
 
je to souhlas
či tichý vzdor
?

- Eva Fialová



Арктика

Де скелі льодові під снігом кучерявим
розсунулись поволі, мов таємна брама.
холонуть зорі в сині криги.

- Богдан-Ігор Антонич 

Arktida

Kde skály ledové se pod sněhem kudrnatým
Pomalu rozevřely jako tajná brána  
Teď vzniká z hvězd věčná zmrzlá půda

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



***
Схились до мушлі спогадів — і слухай:
усе, чого не зволиш, донесе
…
Поверне все — ні в чому не відмовить
і обдарує певністю сповна
блакитна мушля, та, що луни ловить
і від вслухання стала голосна.

 
- Василь Стус

***
Skloň se před ulitou vzpomínek a zaposlouchej se,
cokoliv zvolíš vrátí se k tobě
…
K tobě se všechno vrátí, 
Cokoliv si zvolíš s určitostí obdaří tě v plné výši
Tebe sa�írová ulito, co ozvěny chytáš,
co se od naslouchání stala náhodně hlasitá

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



Синя далечінь

Старі будинки ажурові
І кожен камінь — вічний слід
Давно минулої любові,
Умерлих літ, безсмертних літ.

- Максим Рильський

Modrá vzdálenost

Staré budovy ažurové
I každý kámen zde otiskem věčným je / stopou 
věcnou je
Již dávno uplynulé lásky,
Zemřelých let i nesmrtelných let.

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



Dvanáct měsíců haiku 
- Prosinec

Nikdy nejsi sám
to jen ego porcuje
vesmír na kousky

 
- Petr Petříček



Dvanáct měsíců haiku 
- Leden

Ve třpytu slunce
hroty rampouchů ostré
jak třeskutý mráz

Ledová říše
všude samé jiskření
a nikde teplo

 
- Petr Petříček



***
Температури змінюють відтінки почуттів–
Холодний розум обіймає полум’я думок.
Контрастний танець в симбіозі відкриттів–
І помаранчево-блакитна кип’ятиться кров.

- Aikaterini Koumourzi

***
Temperatura mění odstíny prožitků –
Chladný rozum byl stráven požárem myslí.
V barevných kontrastech smysly vznikají,
Oranžovo-modrá krev se vaří. 

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



Dvanáct měsíců haiku 
- Březen

Nedočkavý květ rozevřel náruč slunci
ráno přišel mráz

 
- Petr Petříček



Dvě rovnoběžky

Dvě přímky, společnice,
šly v nekonečný bod.
Duše rovné jak svíce
a prvotřídní rod.

Rozdělit nechtěly se
k blažené smrti až:
Tím obě pyšnily se,
toť opora i stráž!
Když putovaly celých světelných deset let,
přestal pár osamělý
pozemsky vnímat svět.

Veta je po potuše,
zda rovnoběžky jsou.
Pluly jen tak dvě duše
zářivou samotou.

Věčná zář se vlila,
sešly se, zmizely –
Věčnost je pohltila
jako dva anděly.

 
- Christian Morgenstern, přeložil Josef Hiršal



Co unese člověk

Stane se to až člověk vykoná
Všechny cesty které vykonalo světlo
Až se stane ne paprskem
              Ale člověkem paprsku
Ne myšlenkou která je rychlejší než světlo 
samo
             Ale člověkem myšlenky
Člověkem cest které se nevykonávají
             Které se myslí

Je pro básníka pocit nádherný a osvobozující
Když nemusí věštit
Když může napsat z plného srdce a vědomí:
             S t a n e   s e   t o

 
- Josef Kainar



Каменярi

Я бачив дивний сон.
Немов передо мною
Безмiрна, та пуста, i дика площина
I я, прикований ланцем залiзним, стою
Пiд височенною гранiтною скалою,
А далi тисячi таких самих, як я.

- Іван Франко

Kameníci

Měl jsem podivný sen,
V němž přede mnou byla 
Obrovská prázdná i divoká plocha
I já stál připoutaný železnými řetězy 
Pod vysokánským žulovým masivem
A v dálce stálo dalších tisíc Já 

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



***
Срібні русла світла з мертвих верховіть.
Магмою розквітла чорна квітка — хіть.
Нам немає місця, гостре й молоде,
здвоєний півмісяць - човники грудей.
На блідім екрані, в мороці підніж,
у віконній рамі ти, як голий ніж.

- Іван Козаченко

***
Stříbrná řečiště světla z mrtvých vrcholů.
Rozkvetlá magmovým žárem černá květina 
– chtíč
Není tu pro nás někdy místo, jsme bystří 
i mladí
Vidím jen rozdvojený půlměsíc 
– to jsou lodě tvých ňader

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



***
Ти знову приходиш,
щоб у жіночих обіймах
знайти своє дитяче обличчя.
Перед дверима
скидаєш мантію обов‘язків щоденних
і шукаєш на моєму тілі
опій забуття. 

- Маруся Няхай

***
Občas přicházíš ke mně,
Abys v ženském objetí 
nalezl svou dětskou tvář. 
Přede dveřmi 
Odložíš si talár závazků každodenních
I v mém těle hledáš 
Opium bezvědomí 

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



***
Ти народилась з піни нескінченності океанів
І до ванни лягла мушленевої, як до колебки 
часів– 
Навік відтепер вигравована в серці жіночого 
тіла примара, 
Що в інтимній прозорості скла я розгледіть 
зумів 

- Катерина Кумуржи

***
V napuštěné lasturové vaně jako v kolébce času 
odpočívá
Bohyně, zrozená z pěny nekonečné modři oceánů
Navěky zachytím v metaforách vize těch záhybů 
těla,
co v intimní průhlednosti skla 
byly mnou rozeznány

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



***
Зелені тіні по душі майнули —
М’якого моху свіжо-чистий тон,

- Максим Рильський 

***
Zelené stíny v duši mé blikají –
Měkkého mechu svěží čistý tón

- volný překlad Aikaterini Koumourzi, Eva Fialová



Romance

Musím to udělat rychle
aby se to aspoň trochu podobalo
ohňostroji
závrati z milování
bílému úsměvu klaunů
něžným piruetám kormoránů a divokých hus
blýskavému a vratkému kruhu
života
Musím to dělat rychle
aby to nešlo napodobit

 
- Václav Hrabě



Blues o malování

A barvy schnou rychle jako slzy 
když vlak už odjel
A štětec se chvěje jak trubka křižovaná
potrhlým smutkem blues

- Václav Hrabě



***
Ztrácím se znovu a nacházím
Cesta je dlouhá
A já prchám zpátky k barvám
co bez palety nanáším
Vrstvu po vrstvě
a v barvách zkoumám
Vteřiny okamžiku
nečekaného úmyslu

- Eva Fialová




