Libuše Matysíková

Narodila se 30. 9. 1948 v obci Karolín. Vyrostla v Javorníku ve Slezsku. V
Přerově absolvovala Pedagogickou školu. Celý profesní ţivot pracovala jako
učitelka mateřské školy a cvičitel dětské jógy. Nyní bydlí ve Vrchoslavicích v
rodinném domku. Udrţuje domek a zahradu, pomáhá manţelovi včelařit.
Sotva se naučila číst a psát, začala ihned veršovat. První verše byly pro členy
rodiny, spoluţáky, spolupracovníky. Pak léta uplatňovala svoje vidění světa v
rozvíjení slovní zásoby a správné výslovnosti dětí. Poté se přidalo i správné
drţení těla a správné dýchání. Píše poezii a krátké prozaické útvary.
Vystupuje na regionálních kolech slam poetry v Brně. Obesílá literární
soutěţe, pořádá autorská čtení. Zúčastňuje se autorských setkávání. Je
dlouholetou členkou Mělnického Pegasu a od roku 2013 členkou Střediska
východočeské obce spisovatelů. Publikuje a přispívá do almanachů a
sborníků. Zúčastňuje se Dnů poezie. Spolupracuje se svou rodnou obcí
Karolín, knihovnou v Javorníku, Knihovnou Kroměříţska a knihovnou v
Němčicích nad Hanou. Samostatně vydala: Kormidelník ţivota / 2002 /,
Dětskýma očima / 2003, 2004, Pegas Mělník /, Přivezli jsme jezevčíka /
2006, leporelo /, O rodném kraji / 2008 /, Dětskýma očima – Veršobraní /
2013 /, Kuplet o Brně / 2015 /.

Kuplet o Brně

Sbírka básní Kuplet o Brně vznikala postupně z účasti v brněnské literární
soutěži Brněnská sedmikráska. Tahle zvláštní odrůda každoročně vytrvale
vykvétá v Brně, poezie o Brně vzkvétá a k Brnu se vine. K těmto básním
postupně přibyly básně a příběhy další, které se tentokráte objevily při účasti
v regionálních kolech slam poetry v Brně. Autorka prožívala během svého
života s městem Brnem chvíle zábavy , odpočinku nebo běžný život.
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Kuplet o Brně

2015

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být
reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného
souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Používání
elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla, a jen pro její osobní
a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový
soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z portálu. Jakékoliv
neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách,
prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování
nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového
souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze kterých je
možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového sdílení umožnil. Je
zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických
prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel
také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení
elektronické knihy.
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BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA

Sedmikráska, malá, skromná, půvabná, vytrvalá. Roste všude, ale v Brně
vyrostla zvláštní odrůda, poetická kráska sedmikráska.
Stala se symbolem brněnské literární soutěţe. Tak, jak je poezie mnohdy
popelkou mezi námi, tak je sedmikráska popelkou mezi květinami.
Tahle zvláštní odrůda kaţdoročně vytrvale vykvétá v Brně. Poezie
o Brně vzkvétá a k Brnu se vine.
Nejprve nejlepší báseň o Brně, pak nejkrásnější oslavná báseň o Brně,
nejkrásnější brněnská báseň o Praze / nejkrásnější praţská báseň o Brně
/. Pak se stěhuje Sedmikráska do Adamova. Loni hledala Sedmikráska
text písně pro Brno.
A bude hledat dál…

Sedmikráska

BRNO

Brnem stále procházejí
Rozmarné a zářivé
Nové hvězdy rozzářené
Obzorem to stále vře

HVĚZDY NAD BRNEM

Houfy hvězd nad obzorem
Ve městě jsou utlumeny
Ekrán jejich scény je
Za městem
Do ticha rozsvíceného
Y stopa hvězd se vmísí
Němý odraz nočního úkazu
A vzpomínka
Dozajista dělá zázraky
Blýskavý obzor se osvětlením tříští
Rozmary techniky
Nejsou to pravé
Ego doby
Malichernost času

NOČNÍ BRNO

Hvězdy nad Brnem jasně stříbrné
hvězdy nad Brnem jasnější
kdyby zhasly jen, tak bychom viděli
krajkoví oblohy tajemnější
Hvězdy nad Brnem svítí pro všechny
obzor nad přehradou je v oparu
kdyţ lidé nesvítí a je noc
dělají skutečnou náladu
Brno večerní se chýlí k stmívání
čaruje scenérie tajemné
čaruje a kouzlí vztahy vzájemné
a svítáním vypráví
Brnu vţdy hvězdy svítily
zářivé, jasné, průzračné
někdy se jako sedmikrásky chytily
jindy jako zázrak abstrakce
Noční obloha Brnem čaruje
přichází vţdycky svátečně
a vděční Brňané, jeţ Brno milují
zatají, tlumí dech snad zbytečně
Poslední tramvaje cinkají
Brno ke spánku se ukládá
noční obloha lidi ochrání
a nad ránem jim zamává

