Já nikdy nechci dohotoven být,
mne krása neuzavřená jak osud láká.
Mít mezi řádky nový, skrytý cit.
Chrám nedokončený víc k nebi jásá.
Tím vzácnější, že nikdo po letech
se bez trestu jej nesmí tknout svou rukou.
A na nedokončených věžích, pilastrech
hnout nelze křehkým snem neb krutou mukou.
Chci býti neuzavřen, neskončen,
být stále nad dílem, jít stále v dlouhé pouti.
A stále začínat jak noc a den.
Být vlnou na moři a stále plouti, plouti…
Antonín Sova (1864 - 1928)
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Svědomí dějepisů
z včerejších obzorů
vyhekly ozvěny křivd
červotoč se hlouběji
zavrtal do dřeva
zotvíraných skříní
odkud vypadly
vybledlé převleky
příštích karnevalů...
Jiří Štolba
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Modlitba
Stále na tebe vzpomínám
před spaním
někdy
odříkám modlitbu
která je jen o tobě
a snech o maličké loďce
Vzpomínám na tebe i tehdy
když brousím nůž
vím, že nejkratší cesta
k mužskému srdci
vede přímo
hrudním košem
Gerður Kristný
překlad z islandštiny Marta Bartošková
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U železničního mostu
Hluboko do těl
odcházejí naše gesta,
hluboko do slunce
se spouštějí pohledy
a hladká odhalená čela
spočívají v dlaních. Ticho,
ticho stromu bez listí u železničního mostu.
Takové čisté
tahy štětcem, jasné barvy
na pozadí nebes.
Sylva Fischerová

20. ročník | 11. – 25. listopadu 2018

Festival české
a mezinárodní poezie
po celé České republice
více než 14 dnů poezie
každoročně v listopadu

Festival Den poezie se každoročně odehrává v desítkách měst po celé České republice na počest narození Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810) a již několik let
je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie
v naší zemi. Festival byl založen v roce 1999.
V rámci Dne poezie pro Vás desítky regionálních
aktérů z řad škol, knihoven, literárních spolků,
klubů, divadel, muzeí i jednotlivců připravují literární večery, výstavy, divadelní představení a jiné
zajímavé akce, na které je vstup zdarma. Den poezie
je ukázkou vzájemné propojenosti lidí, kteří mají
rádi kulturu, a poezii především.
Uvítáme, pokud se přidáte a festival podpoříte svojí
účastí. Registrovat svou akci můžete každoročně do
15. září na stránkách festivalu:

Koordinátor festivalu:

Společnost poezie z.s.
www.spolecnostpoezie.cz

www.facebook.com/denpoezie
www.twitter.com/denpoezie
www.instagram.com/denpoezie
Projekt ﬁnančně podpořili:
Ministerstva kultury ČR, Státní fond kultury ČR,
Nadace Český literární fond, Praha město literatury
a Kristin Olson Literary Agency s.r.o.

Na většinu akcí festivalu je vstup zdarma

