
     Radenínský rodák, básník a publicista Oskar Lederer byl autor velmi 
plodný. Za svůj krátký život napsal kolem pětadvaceti básnických 
souborů, z nichž jen šest vydal tiskem. Ke svému rodišti si zachoval 
velmi silný citový vztah, vyjádřený řadou básní, ale i kratších lyrických 
vzpomínkových próz. Z těchto publikoval historii obce v časopisu Kraj 
kalicha 3/1928 a dvoudílné Vzpomínky v táborském periodiku Český jih 
16 a 20/1938. V rukopisné pozůstalosti zůstaly ještě nejméně dva texty, 
z nichž Zmírající obec z roku 1926 přináší cenné podrobnosti o zdejší 
zanikající židovské komunitě. 
V těžké době - na jaře 1940 - dokončil sbírku Hlasy domova, tématicky 
věnovanou Radenínu. O nestrannou kritiku požádal svého přítele, 
učitele a významného regionálního historika Romana Cikharta. Ten 
odpověděl dopisem z 11. dubna 1940. Sbírku v něm považoval 
za autorovo nejlepší básnické dílo. Ledererovy básně oživily jeho 
vzpomínky na krátké období, kdy v Radeníně začínal svou učitelskou 
dráhu. Zmiňuje půvabnou krajinu i řadu dobrých lidí. Brzy poté se 
Lederer obrátil na radenínského starostu Jana Nováka dopisem, v němž 
jej informoval o vydání sbírky a jejím věnování obci, a zároveň žádal 
o prezentaci této informace ve vsi a sepsání případných zájemců 
o knížku, aby byl její náklad (100 ks) vůbec smysluplný. 12. června téhož 
roku předběžně objednal tisk knihy pravděpodobně v některé táborské 
tiskárně. Zda se starosta autorovi vůbec ozval, případně byl-li počet 
zájemců nízký, nevíme. Každopádně kniha nespatřila světlo světa. 
Lederer tvořil patrně do posledního roku života, který se uzavřel asi 
na podzim 1942 v osvětimském vyhlazovacím táboře. Soudě 
z protektorátních básní a novoročenek, dlouho doufal, že válku přežije a 
vše bude zase jako dřív... (Cikhart, jemuž byl básníkův osud nejspíš 
znám, byl mimochodem první - a jediný - kdo jej už v roce 1947 zařadil 
mezi významné radenínské rodáky, a to na prvním místě, 
před polofiktivním středověkým kronikářem Pulkavou.) 
Hlasy domova prezentujeme v této podobě, protože si publikovat 
zaslouží. Koneckonců, zdaleka ne každá ves má svou sbírku básní. Jsou 
zde zmíněny cenné místní reálie i zdejší figurky, které snad dnes ještě 
někomu něco řeknou. Pokud je nám o nich známo něco bližšího, 
upřesňujeme to odkazem v poznámce. Rukopis je uložen v Literárním 
archivu Památníku národního písemnictví v Praze, fond Lederer Oskar, 
karton č. 1. 
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Obecnímu úřadu v Radeníně 
 
Velevážený pane starosto! 
Dovoluji si Vám následovné sděliti: Napsal jsem o Radenínu, veršem, novou 
knížku, kterou jsem také této obci, jakožto svému rodišti, věnoval, což jest v ní 
uvedeno. 
Obsah zachycuje život, zvyky, krásu a lásku k rodným hlasům domova, 
vzpomínky na řadu občanů i záseky do historických událostí naší vesnice a jako 
důkaz, že kniha má cenu nejen literární, ale i monografickou pro radenínskou 
obec, přikládám jednu z nestranných kritik. Když by byl vzbuzen o tuto knihu 
patřičný zájem, a to jak mezi školní mládeží, tak i ostatními občany, dal bych ji 
do tisku a cena v subskripci činila by za 1 kus K 10.- , tj, částka, kterou požaduje 
tiskárna. 
Má vlastní práce jest úplně nezištná a vyhradil bych si pouze několik výtisků 
na památku. Uvedená cena rozumí se jen tenkráte, bude-li zájem nejméně o 100 
knížek tohoto druhu, což při tamním počtu obyvatelstva není věcí nesnadnou. 
Každá knížka byla by mnou podepsána jakožto autorem a již dnes dávám Vám 
svolení, by její obsah směl býti opsán do Vaší obecní kroniky, kam jsem rovněž 
přispěl prvním zápisem. 
 
Očekávaje Vaše laskavé zprávy, 
 
trvám s přátelským pozdravem Vám i všem občanům v Radeníně s upřímným 
„Vlasti zdar!“ 
 
Oskar Lederer 
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Oskar Lederer: HLASY DOMOVA. Básně. 
Jako k čistým praménkům vracejí se vzpomínky mužných let 
k cestičkám dětství, ozářeným láskou rodinného ovzduší. Také Oskar 
Lederer, autor řady básnických sbírek, jichž jemné lyrika tryská přímo 
z citlivé duše, vrací se v nové sbírce své lyriky do nezapomenutelných 
dob a míst šťastného dětství. V duchu přenášíme se s ním do jeho rodné 
vesnice, vysoko po svahu jako Betlém rozložené, s dominujícím zámkem, 
oživujícím vybledlé reminiscence na „starou Češku“, paní Zuzanu 
Černínovou, jež v tomto ústraní prožívala všechny svízele třicetileté 
války. Vše promlouvá tu důvěrným hovorem domova, tklivou řečí 
tichých vzpomínek k věrnému srdci oddaného syna: zámek s tajnými 
chodbami, klenutou branou a kaštanovou alejí, starý kostelík s bílou 
školou, hraběcí hrobka ve stínu lip, kamenná polorozpadlá studna 
s podvečerními besedami, pěšinky pod panskou štěpnicí, mokrá pole s 
nejasnými zkazkami ze švédské války, lesy, z nichž babky v nůších 
odnášejí si chudé palivo, hájovna s omamným vřesovištěm... Jako 
v pestrém kaleidoskopu přeletují vzpomínky na řadu dobrých 
i nešťastných lidí, starého vojnu Sádeckého, rázného kováře, idylické 
zátiší u lesních, na druhy chlapeckých let s jejich taškařicemi. Prožíváme 
s básníkem i dnešní drobnou kroniku obce, jak se s větší menší obměnou 
opakuje všude po našem venkově v řadě všedních dnů s lopotou práce a 
tíhou starostí. A ze všeho toho vyzařuje láska živá, žhavá láska ke 
každému místečku prostředí, jež bylo autorovi v dětství celým světem. 
Celá sbírka potvrzuje pravdivost básníkova vyznání: Říkám-li „u nás“, 
myslím tím všechny tváře, z nichž čtu si tiše, jako ze slabikáře, pozorně zcela, 
s důrazem každou hlásku, kdy v prsou živím tu neblednoucí lásku... 
Vše, co básník novou sbírkou podává, je prožito, procítěno - jsou to 
skutečné „kusy jeho srdce“. V době, kdy po marném kosmopolitickém 
bloudění vracíme se kajícně ke svému domovu, je básnický přínos její 
zvláště cenný a radostný. 
 
                             Roman Cikhart 



1. 
Obrázky z naší vesnice, 
životem malované - 
takové dílo umělce 
jak hedvábí tkané, 
 
Obrázky z naší vesnice, 
skromná i slavná jména - 
běžící někdy v ústrety 
a někdy do ztracena. 
 
Obrázky z naší vesnice, 
jsou věků krásná zkazka. 
Jsou všechny naše a co víc, 
jest v nich i moje - láska. 
... 
 
2. 
Pod panskou štěpnicí k Bítovu, k lesu, 
pěšiny zarostlé časem, 
Vzpomínky barevné k slunci tu nesu, 
vzpomínky s nejsladším hlasem. 
 
Pod panskou štěpnicí hnědé jsou hroudy, 
skřivánčí písně tak milé. 
Ozvěna jásavá krví mi proudí 
tak jako dříve v své síle. 
 
Pod panskou štěpnicí jaro se hlásí, 
z povzdálí čekám tak na ně. 
Počkám až z osení dozrají klasy 
v pokoře - do vůle Páně. 
... 



3. 
U cihelny mokrá pole 
chudou píci rodí. 
Jsou zde místa „na houpačce“, 
plná spodní vody. 
 
Nízká střecha větry vítá 
z modrosinné dálky. 
Pověst praví, tady někde 
za švédské prý války 
 
hroby že už propadly se, 
hroby mrtvé síly, 
Švédové kdy radenínský 
zámek zapálili. 
 
U cihelny mokrá pole 
vlní se a vlají. 
Hospodáři, živí - mrtví. 
Kdo ví? Vzpomínají? --- 
4. 
Pod zámkem brána žulová, 
bývalé opevnění. 
Ta pamatuje mnohý boj, 
husitských vozů hřmění. 
 
Z podzámčí tajné chodby jdou 
Starého do Tábora - 
a na Choustník a do lesů 
a do hrobského dvora. 
 
V jedné z nich velký poklad je 
hluboko zakopaný. 
Nad ním prý čtyři meče jsou 
křížem na všechny strany. 
 
Až přejde tisíc dlouhých let, 
to místo propadne se - 
a chuďas poklad nalezne  
a po zlém bude čase. 



5. 
Na panství býval direktor, 
každý se před ním klonil. 
Od úsvitu až do noci, 
poddané týral, honil. 
 
Před panstvem sekal poklony, 
měl slova plná medu. 
Však sotva z brány vykročil, 
jako by nabral jedu. 
 
Žil ve vsi jeden robotník, 
lamželezo a síla. 
Zle direktora seřezal. - 
Slast velká z toho byla. 
 
Od těch dob ticho na panství 
a pokoj jako v hrobě. 
Jen pověst však tu zůstala 
o neslavné té době.1 
... 
6. 
Kaštanovou alejí 
běží děda - ČAS. 
Písničky a lupení 
do dlaní mi střás. 
 
Neúprosně zatlačil 
celou řadu let. 
Povězte, kdo doved jim 
v mládí rozumět? 
 
Dnes ty staré písničky 
zcela jinak zní. 
Jsou to křídla romance 
plachty na stěžni. 
... 
                                                 
1 Poznámka: Úplnou pověst proslovil autor v rozhlase 14./IX. 1928, v jedné ze svých 

přednášek, která byla uveřejněna ve vlastivědném sborníku „Kraj kalicha“ 1./X. 1928, v 

Táboře. 



7. 
Kostelík náš bez fary 
hlídá osadníky. 
Dávno, dávno zmizely, 
starý mrav a zvyky. 
 
Křtiny, pohřby, masopust, 
ba i slavné bály - 
tak jak dříve bývaly 
byste nepoznali. 
 
Jen na malém hřbitůvku 
všichni svorně leží - 
a přec tolik nelásky 
dále světem běží. 
 
Kostelík náš bez fary 
hlídá osadníky. 
Škoda, že se nevrací, 
staré, krásné zvyky. 
... 
 
 
8. 
Kamenná studna, polorozbořená, 
událost mnohou jak by zapsala si. 
Požáry chalup, příval vod i bouře, 
sousedské hádky, 
dobré i zlé časy, 
 
besedy lidu, co se ve vsi stalo, 
kdo v hospodě své celé jmění ztratil - 
o politice, starostou kdo bude 
a komu plán ten na dobro se zhatil... 
 
o polní dřině a o malém platu, 
na chalupě když veliký dluh leží, 
jak selka dcerku která se jí toulá, 
od pokušení a úkladů střeží... 
 



o románech, jež koho zasáhly tu 
snad v každém čísle, tak, jak už to bývá. - 
Kamenná studna, polorozbořená, 
tak dobrácky jen na všechno se dívá.2 
... 
9. 
Do Kamenců pod Homolí 
cesta kámen samý. 
Dole se však u potoka 
modrá pomněnkami. 
 
Brouzdají tu báby z lesa, 
náklad dříví v nůši. 
Hajný ví, jak život těžký 
podlomí a kruší. 
 
Táhnou se ty lesy krásné 
vzůru k Tuhonínu. 
Je v nich život, je v nich chleba, 
slunce i kus stínu. 
 
Do Kamenců pod Homolí 
cesta samý kámen - 
a přec zní tu melodie, 
nálad věčný pramen. 
... 
10. 
U cesty k naší vesnici 
byl jednou samý květ. 
To před lety, už k domovu 
jsem kráčel naposled. 
 
Takový světlý hořel den, 
nebe jak modrý štít, 
Nemohu, jak Bůh nade mnou, 
nemohu - zapomnít. 
 

                                                 
2 Míněna je zaniklá kašna pod kostelem, spíše než krytá klenutá studna či haltýř uprostřed 

Židovny. 



U cesty k naší vesnici 
šípkové rostou kře. - 
Proč do prázdna tak častokrát 
se náruč otevře? 
 
Proč tolik písní vrací se 
jak jemné šelesty? 
To drahé hlasy domova 
mi zvoní u cesty. 
... 
 
11. 
Rozkvetly lípy u zámecké hrobky, 
v jichž korunách snad miliony včel. 
Znavený tulák k pomníku až došel, 
chvilku tu postál - kříž však zapomněl. 
 
Ta malá hrobka v břečťanovém rámci, 
vtiskla těm místům zvláštní tichý znak. 
Naslouchá věrně vesnickému tepu, 
jak čekala by světlý na zázrak. 
 
Rozkvetly lípy naplněné medem 
a zvonů hlas se nese do nebe. 
V postoji snění celé srdce hoří. 
V něm štěstí hlas - jenž volá na tebe. 
... 
 
 
12. 
Ty moje vzpomínky, 
ty nejsou rozváty. 
Voní jak muškáty 
babičky Kořínkové. - 
 
Tak je mám v paměti 
jak slova závěti, 
i když tak dávno už 
ty slunné zašly dnové. 
 



Plný hlas domova 
je v těch mých vzpomínkách, 
jako by výměnek 
pečlivě vybílený. 
 
To už k nám nepřišla 
babička Kořínková - 
a jen trs muškátů 
ve vonné vzpomínce, 
jsem na hrob položil 
té staré, dobré ženy. 
... 
13. 
„Když já jsem stával na té piketě...“ 
tak hovoříval starý Sádecký. 
„Já a - Radecký.“ 
 
K němu se pojí řada milých jmen 
a na věčnu už všechna o čem sní 
za zdí hřbitovní. 
 
Z těch starších lidí nikdo není živ. 
Nad myšlenkou se nápis mihotá: 
„Listy života.“ 
... 
14. 
Jak to bývá, tak to bývá: 
podruh na selské se dívá 
škodolibě, se závistí. 
Soused na souseda bručí, 
když mu úvěr nezaručí 
a nad krovem starost svistí. 
 
Jsou-li statky zadluženy, 
vybřednou z té mrtvé pěny 
heverem a silou tvrdou. 
Že už hynou, i když zdá se, 
párem koní vytáhnou se 
s ohněm v zraku, s duší hrdou. 
 



Jak to bývá, tak to bývá: 
na vlastním se nejlíp zpívá, 
na našem, i třeba chudém. 
A tož my, v tom českém jihu, 
i když čas nás švihne v kmihu, 
jak jsme byly, věčně budem. 
... 
 
15. 
Zmizely došky na chalupách, 
s netřeskem vzrostlým a mechem. 
S farářského se díváš pole. 
Zvláštním se zalykáš dechem 
a co si myslíš, nikdo neví, 
neslyší chorál jenž roste, 
kdy každou hroudu, dotkneš-li se, 
kouzlo tu prolíná prosté. 
 
Zámecká okna v třpytu slunce 
na chvíli přitáhla oči. 
Nálada v jemné meditaci 
od nebes k zemi se točí 
a to již kráčíš k bílé škole, 
která tě hostila léta. - 
Čím jen ti byla? - Jak to říci? 
Půlkou snad celého světa. 
 
U statků brány obílené, 
těžkými chlubí se vraty. 
Novot tu plno, že jich nelze 
na prstech dopočítati. 
A tak se  vracíš v sladkém zmatku 
okolo rodného domu. 
Slyšíš tu dávné, drahé hlasy. - 
Chtěl bys to ... povědět ... komu. 
... 
 
 
 
 



16. 
Byly to slavné pouti kdys, 
každá se jinak žila. 
Vesnice jako zázrakem 
se přes noc proměnila. 
 
Muzika ve dvou hospodách 
do rána krásně hrála 
tak od podlahy, do kroku - 
a chasa notovala. 
 
A nebyla to chasa jen, 
i staří usedlíci. 
Jazyk se lehce rozvázal, 
co chtěl kdo komu říci. 
 
Pod zámkem takřka ke škole, 
stánků dvě dlouhé řady. 
Frkačky, trubky, klarinet, 
hlučely do nálady. 
 
A což ta srdce z perníku! 
Ej, lásko malovaná! 
Byla jak cestou do ráje 
každičká naše brána. 
 
Ta radenínská slavná pouť, 
nejhezčí byla v kraji. 
Tak muzikanti vzpomínek 
mi podnes o ní hrají. 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. 
Častokrát u nás hořelo, 
i vražda se tu stala. 
A mnohá láska do krve 
si oči vyplakala. 
 
I četník slova ujal se 
když zákon kázal s hora - 
a v želízkách pak viníka 
odváděl do Tábora. 
 
V každičkém ději obraznost 
a velká síla byla. 
Hladinu celé vesnice 
jak bouře rozvířila. 
 
Jednou to byla slintavka, 
i stesky na výměnek. 
že ne a nechce umříti 
ten nebo onen dědek... 
 
Jindy zas porod předčasný 
a klepů řada celá. 
Na mnohý, škoda veliká, 
vesnice - zapomněla. 
... 
 
 
 
18. 
To bylo právo pánů kluků 
trpěné celou vesnicí. 
Natrhat třešně sousedovi 
a v parku růží kytici... 
 
ke kupci poslat pro krev račí 
na komín skla dát tabuli, 
když podruhové pro ten kousek 
dva roky žili v nevůli. 
 



Byla to, pane, klukovina, 
na okno komu připnout drát 
a v noci na to, z nenadání 
jako by nic pak zabrnkat... 
 
anebo vůz rozebrat celý 
a složit jej pak na střeše. 
Přistihnout, věru, pachatele, 
tož od ran rok se nečeše. 
 
To bylo právo pánů kluků 
za zlatých časů, zlatých dní... 
postrachem byli doma, venku 
a každému snad stavení. 
... 
 
 
19. 
Po bělidle ku špýcharu 
zakázaná cesta. 
„Jest-li s tebou chodit budu, 
ať mně Pán Bůh ztrestá!“. 
 
„Nerouhej se, moje milá, 
nebudem se hádat! 
Až jen budeš mojí ženou, 
přestaneš se zdráhat!“ 
 
Po bělidle ku špýcharu 
u vymleté cesty, 
oba dva si odnášeli 
ohvězděné štěstí.3 
... 
 
 
 
 

                                                 
3 Bělidlo se nazývala zahrada či louka mezi stodolou panského dvora, místní částí Židovna a 

špýcharem na kopci. Snad se zde sušívalo bělené prádlo. 



20. 
Do práce nikdo mne nepřinutí, 
neboť mám chalupu na spadnutí. 
 
Nebudu, nebudu píti vody, 
zajdu si na pivo do hospody. 
 
Jest-li mně odvedou, zahrát si dám, 
písničku, kterou já nejradši mám. 
 
Dobře vím, dobře vím, co je dřina, 
vždyť já jsem mládenec z Radenína. 
 
Dobře znám, dobře znám lenošení. 
Hospodo! Starosto! Už ho není. 
... 
 
21. 
Říkám-li „u nás“, myslím tím všechny tváře, 
z nichž čtu si tiše, jako ze slabikáře, 
pozorně zcela, s důrazem každou hlásku, 
kdy v prsou živím tu neblednoucí lásku. 
 
k všem hlasům doma, tak v plném rozumění, 
s citem jak moře v němž čarovné je chvění 
pro to, co bylo, co neustále raší 
věrností srdce k té domovině naší. 
 
k níž hlásíme se, ať cokoli se děje. 
Ne, řady naše sudba nerozevěje 
a nevytrhá, co v duších zasíváme. 
Jen jednu matku - a jeden domov máme. 
... 
 
22. 
Škole naší bílé 
mládež poctu vzdala. 
Učitelů řada 
se tu vystřídala. 
 



Škola, základ blaha, 
sídlo ducha, práce - 
vychovala vísce 
celé generace. 
 
Tak tu stojí roky, 
věrný strážce času - 
a v ní jako v úle 
plno dětských hlasů. 
 
Svaté přání máme: 
Zocelené štěstí 
nechť si vybudují 
tyto ratolesti. 
 
Mládí, zlaté mládí, 
pruty roubované! - 
A tož, ať se, Bože, 
Tvoje vůle stane! 
... 
 
 
 
23. 
Náš kovář, když se rozpřáhne, 
panečku, to je síla! 
To kovadlina zazpívá 
pod pádnou ranou kladiva 
a práce na ráz hotova 
jest v ruce dovedné. 
 
Často do pozdních večerů 
je živo tu jak v radě. 
Měch funí těžce udýchán, 
jak našlapává jeho pán 
a jiskry srší do kola 
v své třpytné nádheře. 
 
Náš kovář, když se rozpřáhne, 
i čerta přiková si. 



A ten, kdo tomu nevěří, 
ať přijde se k nám v zášeří 
na vlastní oči přesvědčit 
jak že to v pravdě je. 
 
Náš kovář koně oková, 
i pluh, rádlo, brány. 
Když komu řeč se zavaří, 
nabrousí jazyk klepaři 
a perlík buší vesele 
na kovadlině dál. 
... 
 
24. 
/věnováno pí. R. Říhové/4 
Malovanou truhlu paní lesní měla 
a sloupkové, krásné, staré hodiny. 
Nota vlahých dojmů v pero zašuměla, 
jak hedvábí sukní v malé předsíni. 
 
Plný skleník knížek, v oknech begonie, 
přemítavý výraz v očích poctivých. - 
Tak z té doby dávné v představě mé žije, 
i když zákon boží, naplnil se tich. 
 
Letí, plynou léta, lidé odcházejí, 
zastavil se život, i ty hodiny. 
Ve větrných strunách dávné kroky znějí - 
na oknech kdy vadnou sny - a květiny. 
... 
25. 
Znali jste Adolfa? Johanu? Mínu? 
Tuláka Francka a Fánu a Babora?... 
Jako by přetěžká zapadla závora, 
legendy zmlkají v dálce a v stínu.5 

                                                 
4 Věnoval jí i tragickou báseň Matka, otištěnou v Kraji kalicha 1929. 
5 Autor zmiňuje mimo jiné některé místní chudé židovské figurky: podomního obchodníka a 

starého mládence Adolfa Schecka († 1928), pak snad žebračku Johanu Rindovou alias 

Perlinku (1884-1938) a Mínu Weilovou († 1917). Fána alias Františka Rindová († 1919) byla 

svobodná matka Perlinky. Na Baborně se říkalo čp. 28. 



 
Vesnice mění se, roste a vstává, 
minulost dozrála, uschla a uvadla, 
v níž i ta postava mnohá se propadla 
jak život celičký, marnost a sláva. 
 
Z okruhu vzpomínek lehce se zmizí, 
ale já vracím se a chci je zachovat, 
dokud já nebudu pod rodnou hlínou spát, 
na které nový rod oře a sklízí. 
... 
 
26. 
Starého dojmu rozvázal jsem kličku, 
jak u nás dříve tkalci pracovali. 
Poslední stav býval u Borovičků. 
A tak, jak proud se po kamení válí, 
 
strhl i nit jež na člunku se chvěla, 
zastavil ruku, myšlenku i práci. 
Nad starým stavem hlava zšedivěla, 
schýlená času těžkou variací. 
 
„U Borovičků.“ - Víte, kde to bylo? 6 
Za zámkem, blízko, několik jen kroků. - 
Umlklo, ztichlo, jak se dříve žilo. 
Dnes do chalup - dech nových vane roků. 
...

                                                 
6 Čp. 51 U hrnčířů. 



27. 
Okolo kolenské hájovny 
kapradí voní i mlází. 
Les začarován do své krásy 
pnoucí se v dálku Bůh ví kam 
jak smaragdověmodré řasy, 
nad nimiž nebe modrý rám --- 
ó, pane můj, tu v sladké muce 
na prsou k dílku skřížíš ruce, 
že ten kus světla, dílec štěstí - 
je domov tvůj. 
 
Okolo kolenské hájovny 
silnice ku Lhotě běží. 
Tu vřesoviště smysly mámí, 
kadidlo země, snění chór, 
kdy jako touha nad horami 
tvůj duševní zní rozhovor 
i hloubka srdce, odevzdání 
a víra, že to není zdání, 
že opravdu svět celý kolem 
je domov tvůj. 
... 
 
28. 
Pobřeží snů nestárnoucí 
mne sladkým hlasem vábí - 
v klín domova svou hlavu složit, 
ozvěny do hedvábí. 
 
Jdu vzpomínkou jak po klekání, 
ve stopách se již stmívá, 
kdy nad vesnicí v šedých stínech 
se náhle připozdívá. 
 
Kormidlo touhy těžce pluje, 
do oken noc se tlačí. 
To někdy, pro ty hlasy doma, 
je k slzám jen - a k pláči. 
... 



29. 
Neuhašené vzněty, věrný hlas, 
sluneční ražba zlatolesklých tkání, 
lept domova a citu, vzniklých v nás, 
takové zvláštní teplé pousmání - 
 
toť ona láska pravá, boží div, 
tón přírody, umělce, harfenisty, 
dech jara, země, hroudy, lesů, niv, 
kniha jež krásné, zpěvavé má listy 
 
a cennou vazbu věků, víru v den 
a rozvahu jež sílu v krvi hlásí. 
Tož stojí věru za to, snít ten sen, 
za domov svůj - a posvěcené hlasy. 
... 
 
30. 
To vše, co zde se odehrálo 
a létlo času po proudu... 
když do pera bych nyní vložil, 
věc skončila by u soudu 
 
protože nelze pravdu říkat 
nikomu, ani u nás ne. 
A tož, co doma uvaříme, 
to „mezi námi“ - zůstane. 
 
Ctíme svou rodnou, milou vísku 
tak po českém způsobu - 
a lásku, již ji vyznáváme, 
tu vezmem si, i do hrobu. 
... 


