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Ondřej David Rada   HLEDEJ… PAŠIJE! 
                                                         (věnováno tatínkovi) 
 
A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha  
a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice,  
jak říká: „Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.  
Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi sborům,  
které jsou v Asii: do Efezu, do Smyrny,  
do Pergamonu, do Thyatir, do Sard,  
do Filadelfie a do Laodikeje.” 
 
Andělům dnešních církví napiš: 
 
Za zdí – však bez moře 
hoře jež drásá 
(skryto) 
Spása na dosah ruky 
zůstává až tajuplně utajena 
(zraku) 
Za zdí nářků… 
Za zdí – kterou v sobě  
pečlivě stavěl člověk po staletí 
hledej… Pašije! 
Vykroč proti větru – proti zdem 
proti proudu – celým životem 
(Životu vstříc) 
 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: 
 
Hledej i na prahu tohoto cizího věku 
posedlost plamenů – pietu popela 
(ač zdánlivě oheň dávno byl uhašen) 
Zřaseno roucho večera  
dýmem mlčení 
Vlastní názor – skutečnost – přelud i sen  
jak stříbro vetkané do ornátu 
(motiv Spasení?) 
 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: 
 
Tajemství života hledej ve smyslu  
jenž v nesmyslu ukrývá svou tvář 
Svatozář značně prožraná 
(korozí pseudosvatosti) 
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Bezbolestné zplanění ducha 
a od ucha k uchu huba v křeči chuti smíchu  
(z tlachání) 
Co tě ale vskutku bolí? 
Smutek mršiny 
zdechlé chamtivostí  
dříve ctnosti  
dneska hlušiny 
„V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně  
a já ve vás…” 
(praví Pán) 
 
Andělům dnešních církví napiš: 
 
Katedrálou krutosti je časnost vaše 
Hledej příčiny! 
 Hledej bolest! 
  Hledej… běl! 
Běl… 
Běl těla Maří Magdalské 
Hedvábnou běl těla i duše její 
(v pohledu ke Kristu) 
Sem – do ran své ruce vlož  
Tomáši dneška 
Postmoderní pomatenče čpící omylem 
(Rozum i cit chybí… ?) 
Souchotě loukotí – loutek z kmene lípy 
Starosti o existenci – ega 
Fascinující proporce rozmaru 
modly dlící nyní již i v tvojí duši 
Soli země – sycená potravou duchovní 
(prosím jen… ted´ víro nezdechni!) 
Poselství písně 
  skladby 
   obrazu 
Poselství bolesti – poselství trýzně 
i naděje lásky Boží poselství 
vtisknuto do tváře… kde uschla již krev 
Hledej… Pašije! 
 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: 
 
Od Piláta ke Kaifášovi a zase zpátky  
v páteční den cesta na kříž vede 
I Herodes král byl tenkrát zapojen… 
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Apokalyptické herky jsou již neposedné 
(Pohled´ ven!) 
Nebe na zemi – město sestoupivší 
do modloslužebné všednosti rouhačovy 
Monotónní monochromatismus 
(chrobák bez krovek)  
Chvalorytina změněna v chvalozpěv 
V ozvěnu – jíž nespatříš – zrakem sluchu 
ač zní ti v hlavě – v uchu 
(v duchu přemýšlej) 
„Jedním uchem dovnitř“  
a druhým možná ven 
Vniveč vytím přehlušen jest  
až příliš živý sen 
Trubači na ochoz! 
Odpověz andělu pečeti páté 
fanfárou fanfarónů 
(kamenné hrobky faraónů) 
Pokusy získání pokladu 
Kladení důrazu odzadu 
Pletení slovního významu 
do mlhy – do klamu 
klíče u pasu 
(husičku též) 
Hledej… Pašije! 
 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: 
 
Hle – tragédie s dobrým koncem 
odehrává se právě před očima klaunů  
těch špatných herců  
s červenou bambulí místo nosu 
(před očima… vašima!) 
Tragikomedie s obsahem 
jehož hloubky se člověče nikdy nedobéřeš 
(ani superměřidlem)  
Touha po přítomnosti Boží 
Realita setkávání s nejistotou  
(s časem nářků a bědování) 
Občasné záblesky času milosti  
(a milování…) 
Alegorismus výrazu v proměnách času 
Znovu a znovu… odkrývat tradici bolu – zániku 
(záliba v barvě krve?) 
Lágry smrti – pochody prokletí 
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(za kletby?) 
Za chleba… Tělo Tvé 
 Za kalich – Smlouvu novou 
  Za víno červené – Tvoji Krev  
Svátosti za vás obětované  
z nesmírné lásky Všehomíra Stvořitele 
 
Andělům dnešních církví napiš: 
 
Od Piláta ke Kaifášovi a zase zpátky 
projdi se a pozoruj  
Zkoumej hoře – zradu – přetvářku a klam 
Hledej Pravdu – milost a v modlitbě běl 
Hříchů moře mineš  
(nohou smočenou) 
Do kalicha sbírej jinovatku v poli Spasení 
Nalevo zříš smutek mršiny 
jíž krkavec svým zobanem se snaží rozbít lebku 
Křečovitě chyt´se nohou Krista 
a doufej i ve své vzkříšení 
Dunění polnic poslů nebeských 
slito v jedno velké Requiem 
Vraždění otců – vraždění matek  
bránících se vraždění  
svých sladkých nemluvňátek 
(neviňátek bezbranných) 
Ve změti vzlyků zanikl smích 
Úpěnlivě uši bolí od povyku 
z míst lidsky vskutku posledních 
 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: 
 
Hle – Satana pekelníka 
čertíka rohatého 
Ďáblíka – toho zákeřného hada 
Pokušitele mnoha tváří  
jehož snaha prostoupit každým lidským činem 
je více než zřejmá  
(však ne vždy na pohled první) 
Zapřel Petr – apoštol první v pořadí 
A kohouti v plné zbroji 
chvátají odkokrhat i tvoje Krista zapření 
 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: 
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Zjevení skrze anděla  
Janovi – služebníku  
dosvědčujícímu pravost svědectví  
v Knize sedmkráte zapečetěné 
Čas je blízko – oblékněte ornát mlčení! 
Duch uchem poslouchá 
a andělská křídel běl… bolí  
(do očí) 
Do očí – jež spatřit chtěly  
přijíždět toho slávy Krále 
Do očí – které jen svědky kříže byly 
Do očí klauna s ratolestí 
Trpaslíka všude pozdě chodícího – jako ty 
který neví – že jde pozdě 
(pozdě i na jeviště života svého) 
když cestou zahlédl  
poutníky do Emaus 
Nakonec ten špatný herec  
(buřinka prožraná) 
ratolestí Krále slávy 
druhý Příchod včas však uvítá 
 
Když jsem ho spatřil,  
padl jsem k jeho nohám jako mrtvý.  
Ale on na mě položil svou pravou ruku  
a řekl mi: „Neboj se.  
Já jsem Ten první i poslední, ten Živý.  
Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků.  
Amen.  
A mám klíče od pekla i smrti…” 
 


