
Je PODZIMNÍ DEN, sychravo, a já pomalu cítím své tělo VE STARÉM DOMĚ hnít. 
POHLED NA PRAHU mě pobízí. Jářku, měl bys kabát popadnout a ven jít. 
Ale kam? Toť otázka. 
Bodla by mi malá VEČERNÍ PROCHÁZKA. 
V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA bude jistě zábava. 
Já však U KLÁŠTĚRA URŠULINEK kupuju si vína hrnek. 
U SVATÉHO VÍTA starý opilec mnou zmítá, 
jestli mu prý nedám víno, dá mi ránu do břicha. 
Proklínám se, proč jsem se jen nestavil U SVATÉHO JINDŘICHA? 
HRADČANY mě lákají. Ve tmě se skvostně blyští. 
Bodejť! Já raději spěchám zpátky ke své chýši. 
Příště doma zůstanu, přečtu si Rilkovy SLOKY, 
než bych zas byl ohrožován pražskými cvoky. 
 
Adéla Chamrádová, Gymnázium Na Zatlance 



 Ku příležitosti odhalení pamětní desky R. M. Rilkeho 
 

A máme to tu zas 
chvalozpěvy, podzimu jas 

zlaté listí, rudá nebesa 
opilců jek jak opic z pralesa 
vlající svršky, zapadlý dvůr, 

propadlé schody, měděný kur 
určujíc rychlost, směr, van 

vzdušných proudů, prastarých lan, 
natažených do ulic, mezi okny 

mezi sloupy k sobě lnou 
propletené jako prsty 

šátrající pražskou tmou 
a já jsem mrtev; umělec 
zavátý časem, anonym 

Já, Rilke, umrlec 
jen kostmi jsem; leč nenáviděn 

proklet vlastním příjmením 
na něž, jářku, smutně dím 
neznám žádný funkční rým 
A tak, krom slov na hrobu 

zbývají po mě básničky 
Jsou i lepší, nepopírám 
Aspoň že už nemusím 

nosit dívčí šatičky. 
 

Dagmar Zhoufová, Gymnázium Na Zatlance 



 
Rainer Maria Rilke 
 
Pane, když váš pohled zřím, 
netuším, co mě nutí básnit – 
zdá se mi být trochu psím, 
tak oddaným, tak posmutnělým. 
 
Myslíte snad na ty chvíle, 
kdy vás do šatiček oblékli? 
Matka přirovnávala vás k víle, 
však ty chvíle, pane, ulétly. 
 
Přec zůstalo vám něco z dětských let, 
nenechal jste vyschnout vláhu. 
Touha a jasno v tom, jak vidět svět, 
to zajistí vám v světě slávu. 
 
Nebo je v tom cos jiného? 
Zastesklo se vám po rodném městě? 
Po městě, kde hrají žestě. 
Co máte, pane, od něho? 
 
Jen nechte svoje verše znít, 
němčina jim nejvíc sluší. 
Až pod rovem budete dlít, 
neztratí se z lidských duší. 
 
Adéla Cizlová, Gymnázium Na Zatlance 



Rainer Maria Rilke 

 

Svět v 19. století vybízel kreativní jedince k psaní básní. A některým se básně staly celoživotní vášní, 
tak jako Raineru Maria Rilkemu. Jeho cit pro psaní proměňoval jeho výjevy z mysli v krásnou poezii, 
která obohatila život všem těm, kterým stálo za to sáhnout po jeho sbírkách a nechat se unést jeho 
slovy. I když se na sklonku života odvrátil od Prahy, jeho odkaz nám zůstal. A bude žít dál, dokud my 
budeme potřebovat. 

 

Sebastián Sázavský, Gymnázium Na Zatlance 

 

 

 
 


