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Předmluva:
Sbírka veršů, kterou jste právě otevřeli, není poezií v pravém slova smyslu. Jde zde o
upravené verze textů písní, které jsem kdysi psával pro svou skupinu, s kterou jsem hrával
čtrnáct let v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Jsem kromě toho v jistém
smyslu konzervativní, protože se mi nelíbí současný způsob psaní poezie, která je sice plna
krásných slov a myšlenek, ale nerýmuje se.U písňových textů takový způsob psaní ostatně
není možný.
Snažil jsem se sestavit tuto malou knížečku jako příběh (ač texty byly původně psány
nahodile, podle potřeb kapely) mladého muže, který od bezstarostného mládí a první
romantické lásky prochází obdobím snění a mladistvého vybíjení energie až k nešťastné,
beznadějné lásce a konečně k procitnutí do světa, v němž bez lásky a bez přátel zůstává na
počátku své cesty, nenachází východisko, cítí se jako ‚věčný outsider‘.
Texty vznikaly v Kolíně v letech 1970-1984, úpravy byly provedeny v Křinci v letech 20002005
O vydání u některého nakladatelství jsem se po letitých zkušenostech ani nepokoušel. Jestliže
nakladatelé tvrdí, že próza začátečníků je v dnešní době předražených knih a všeobecné
kulturní a morální degenerace neprodejná, souhlasím s nimi v případě veršů
dvojnásobně..Nelze věřit, že národ, živící se svatokrádežemi v kostelích, na hřbitovech,
národních památnících, bavící se hromadnými rvačkami na stadionech, čmáráním spreji po
zdech, vlacích a plotech a ničením všeho dopravními značkami počínaje a lavičkami
v čekárnách konče, si bude kupovat a číst básně.
V společnosti, stojící na chamtivosti, se na krásná slova a na krásné myšlenky nehledí.
Čtěte s ohledem na fakt, že nejsem básník. Pracuji v továrně v černém řemesle a obávám se,
že kdyby se o mých aktivitách dozvěděli kolegové, byl bych pro smích. Posuzujte okem
shovívavým.

Pavel Kopáček,autor.
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Dívám se do nebe.
Jak se dívám kolem sebe
Svět se mi zdá být růžový
Nad hlavou mám modrý nebe,
Proč to tak je, kdo to ví?
Dívky sluncem přioděné
Procházejí se po pláži
Snad i stromy jsou dnes navoněné
Jak polibek na tváři.
Rád se do nebe dívám
Slunci a rackům mávám
Závrať až z toho mívám
Jak si tak s osudem hrávám…
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Paleta
Namaluju pro Tebe
diamanty na Nebe
pro Tebe, když horká je Tvá dlaň
teplem touhy.
Namaluju motýla
lehoučkého jak víla
pro Tebe, teď staň se co se staň
na čas dlouhý.
Paletou všech barev, všech odstínů
způsobím, že kvete zlatý déšť.
Paletou vykreslím svět ze stínů,
nepřestane nikdy touha kvést.

Namaluju takovou
krajinu pohádkovou,
takovou, kde nikdo neumí lhát
ani zívat.
Namaluju potřetí
Lásku, co snad přiletí,
Takovou, jíž svedl bych milovat,
o ní zpívat…
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Tajemství
Co čteš v očích mých
A co já čtu v Tvých?
Tajemství, jež tíží duši.
Nevím docela
Co to s námi udělá,
Vím jen to, že Ti to sluší…
Dám Ti klíček houslový,
Ten nic nepoví, lásko má.
Proč se tvoje řasy chví, chceš moje tajemství?
Je přec i Tvoje,krásko má!
Dám Ti snad měsíční svit
A noční řeky třpyt, lásko má,
Teď víš moje tajemství
A já zas vím to tvý:
Jsi krásná, tajná láska má…
Noc je dospělá,
Má duše nesmělá
Tajemství už dávno nemá.
Už vím docela
Co to s námi udělá….
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Pohádka na dobrou noc.
Noc svůj černý samet
Na Zem rozloží.
Dříve, nežli půjdeš spát
Ti bajku k nohám položí

O tom, jak oblaka jdou
Cestou času stále dál,
O princezně krásné,
Jíž princ svou lásku dal…
Do polštáře se Ti
Sladký sen položí
Krásný oči přikryje Ti
Královský komoří
Ať se Ti dnes v noci zdá
Že tou princeznou jsi Ty.
Princ Ti přijde hladit líc,
Má meč zlatem obitý…
Pod kobercem z hvězd
Váš dům tiše spí
A v něm děvče krásný
O svém princi sní…
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Zůstaň
Zůstaň,
Na louce už voní první jarní kvítí.
Zůstaň.
Na zelenou trávu zlatý slunce svítí,
Světlo ranní
Vítej lásku mou!
Zůstaň
Slunce hezky pálí, obarví Ti kůži.
Zůstaň
Postavím Ti zámek, plný rudých růží.
Světlo ranní
Vítej lásku mou.
Zůstaň
Přinesu Ti štěstí, plnou náruč písní.
Zůstaň
Vykouzlím Ti lék proti tísni.
Světlo ranní
Vítej lásku mou…
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