Ing. Pavel Vlášek – zámecký zahradník
Chvála rododendronů
Možná jsou květy
příliš hmotné
a klopy by ohýbaly
a k zemi páteře,
však v paletě
zámeckého parku
nemohou chybět stačí samy rozvonět
okolí potoka
bez přísné strategie
zákoutí japonských zahrad.
A tak je celý máj
Zahalen spektrem duhovým,
marné hledat ve škále
barvu nepřítomnou,
postačí jen zprava a zleva
nechat si omývat tváře,
ať záře nám k srdcím
proniká...
...nemusím chovat v kleci
letku papoušků
ze sféry fantazie,
stačí mi naslouchat
volným trylkům slavíka.
25. 5. 1998

Pára nad loukou
Za červánkem červánek
pohlazuje věže
svatomartinského kostela
a na louky u zámku
se snáší sprška jen
zlatinek rosy,
jen tolik,
aby se stvoly květin
hrdě narovnaly
před svištícím
ostřím kos.
Zavínit patro
a pak se pořádně napít
na zdraví všech přítomných
i ostatních kamarádů
s kytkou za kloboukem

v souladu pohybů
jen milování podobným
kdy nic nezůstane zašlapáno
na loukách
zeširoka séct,
své písně mít na rukou a v nohách.
Průhledem do nebe
laskavou sledovat
tvář Tvůrce
v té chvíli opojeného
zpěvem ptáků, lidí a stromů
a podtínaných trav,
výkřiky květin na prsou
tlumící země.
Potom s pažemi od stromu po strom
a hlavou v oblacích
rozvírat paví chvost
písní právě zrozených,
až znavený zůstat ležet
dubům u kořenů
v těšení na chvíle ty,
které připomínají
varhanní povzdech, ach!
Pára z těl krásných sekáčů na lukách
se mísí
s vůní nových sen.

10. 6. 2001
Vzpomínky na kosení zámeckých luk
S pažemi od stromu po strom a s hlavami v oblacích.
Zavínit si patro a pak se pořádně napít na zdraví všech přítomných i ostatních
kamarádů.
Mít veselé kytky za kloboukem.
Neslyšet výkřiky květin a trav na prsou tlumené vlhkou zemí.
V souladu pohybů jak při milování nic nezůstane pošlapáno.
Chlapi mají své písně v rukou a v nohách.
Jen pára nad těly sekáčů na lukách s vůní nových sen se spojuje.
Všichni se těší na ty chvíle, které připomínají varhanní povzdech na konci skladby,
ach!
Průhledem do nebe mezi stromy vidět tvář Tvůrce v té chvíli opojeného zpěvem
ptáků, lidí a vzdechy podtínaných trav.
Znaveni leží sekáči dubům stoletým u kořenů.
2011-12-13

