
      Páter 
František Daniel Merth 

      (18. 10.1915, Jindřichův Hradec
– 11. 04. 1995, Strašín)

Úvodem

V  roce  2015  si  připomínáme  stoleté
výročí  narození  římsko-katolického  kněze,
básníka  a  prozaika,  nositele  Ceny  Jana
Zahradníčka  a  mukla  pátera  Františka
Daniela  Mertha,  který  se  narodil  18.  října
1915  v Jindřichově  Hradci  a  zemřel  11.
dubna 1995 ve Strašíně. Básnické dílo pátera
Mertha  je  svým  způsobem  zvláštní  a  své-
rázné.  Podrobný  rozbor  Merthova   básnic-
kého díla provedla ve své  bakalářské práci
Kristýna Merthová (je to jen náhodná shoda
příjmení  nebo  ve  skutečnosti  jde  o  příbu-

zenský vztah mezi Františkem Danielem Merthem a Kristýnou Merthovou?), vypracované
na Ústavu české literatury a komparistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
v roce 2015 shodou okolností či spíše záměrně právě ke stému výročí Merthova narození.
Páter  Merth  byl  po  listopadu  1989 vyznamenán  Cenou Jana  Zahradníčka,  katolického
básníka a mukla totalitního komunistického režimu.  Nemohu nevzpomenout, že někdy
v roce  1970,  tedy  v období  nastupující  normalizace,  Mirek  Kovářík  s  ohromným
enthuziasmem v roudnické galerii za nadšení přítomných recitoval Zahradníčkovu báseň
„Znamení moci“. 

Libkovické komando

Český rozhlas v letošním roce  připomenul Merthovo výročí v několika pořadech.
I když  se  může  zdát,  že  Merthovo  dílo,  dílo  básníka  katolické  moderny,  je  téměř
zapomenuto  či spíše stále ještě neznámé, věřme, že dříve nebo pozdějí s ním přece jen
bude naše veřejnost podrobněji seznámena. Na internetu ovšem již v současné době lze o
jeho životě a díle nalézt celou řadu informací a komentářů. Já bych rád v této své krátké
úvaze  přiblížil  a  charakterizoval  pátera  Mertha  (na  libkovickém  komandě  jsme  ho
oslovovali  Pater)  z  doby  jeho  pobytu  ve  vězení  a  na  pracovních  lágrech-komandech.
Poznal  jsem se s ním na zmíněném libkovickém komandě příslušejícím litoměřické či
borské věznici, odkud jsme vyjížděli v zeleném „antonu“ na doly „Koh-i-noor“ a „Pluto“.
Fárali jsme totiž na tehdy fungujících hnědouhelných šachtách. V době „volného“ pohybu
po  lágru,  pokud  nemuseli  právě  pracovat  na  pomocných  pracích  přímo  „na  lágru“,
využívali  političtí  muklové každou příležitost  ke svému sdružování,  při  kterém nám ti
starší  přednášeli  či  vyprávěli  na různá témata.  Takové besedy či diskuse a někdy dost
komplikovaná výměna názorů byly velmi živé a obsahově bohaté. Pro nás mladé to bylo
mimořádně užitečné a prospěšné poučení.
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Já jsem byl ubytován na „cimře“ G6, kde, k mému překvapení, mimo jiných, byli
také,  podobně jako já,  dva vysokoškoláci,  studující  chemii.  Jedním z nich byl ústecký
Josef  Jelínek,  skautským  jménem  Baghýra.  „Velitelem  cimry“  byl  Jirka  Chvála
z Molitorova od Kouřimi. Oba již odešli na věčnost. Baghýra  někdy v šedesátých letech
emigroval a pak mimo jiné působil v Německé spolkové republice jako spoluzakladatel a
tajemník  u  Viléma  Prečana  v  Československém  dokumentačním  středisku  nezávislé
literatury v Scheinfeldu.  Mezi Baghýrou a páterem Merthem se vytvořilo pevné trvalé
pouto.  V roce 2001 Baghýra své osudy popsal v brožurce “Dic mihi aliquid cervule!”
(Řekni mi něco, Jelínku!) 

Někdy na podzim v roce 1951 se dva muklové – František Bím a Standa Ouředník –
neúspěšně pokusili o útěk z libkovického komanda. Když pod dozorem jednoho bachaře
kopali  vodovodní  (?)  příkop  mimo  lágr,  využili  toho,  že  kolem  šel  pohřeb,  omráčili
bachaře a utekli. Jak mi později vyprávěl František v litoměřické věznici,  jeho dopadli
ještě v následující noci, zatímco Standu snad až někdy za čtrnáct dní při pokusu o přechod
hranic. Oba pak čekali v litoměřické věznici na soud. Při té příležitosti jsem s Františkem
mluvil přímo, se Standou jen přes zavřené dveře, protože byl trestán jednodenním půstem.
S Františkem, který podobně jako Baghýra rovněž v šedesátých letech emigroval a nyní
žije v Curychu, jsem v kontaktu – letos mu bylo devadesát. Standa podle Františkových
slov zemřel. 

Po Františkově a Standově nezdařeném pokusu o útěk byli všichni političtí vězni od
státního soudu hned následující den odvezeni z libkovického komanda do borské (nebo
kladenské?)  věznice  a  odtamtud  do  Jáchymova,  takže  nás  ostatních  politických  už
v Libkovicích zbylo málo.  Já jsem se pak stýkal  hlavně s muklem Františkem Šterbou
z Mikulova. S ním jsem si prostřednictvím brigádníka ze šachty ještě nějaký čas dopisoval
po svém propuštění. Na ostatní se nepamatuji. Nedávno při udělení ocenění za 3. odboj na
ministerstvu obrany ČR jsem se setkal s dcerou a dvěma vnuky velitele naší libkovické
cimry G6, před několika roky zesnulého Jirky Chvály.

Páter Merth a já

S páterem Merthem jsem se po jeho propuštění již nikdy neviděl. Po listopadu 1989
jsem se konečně dostal k jeho adrese na faru ve Strašíně a tak jsem mu v roce 1995 napsal.
Páter Merth mi v březnu téhož roku odpověděl stručným dopisem-strojopisem. V dopise
místo březen napsal květen, zatímco datum poštovního razítka dokládá, že ve skutečnosti
opravdu šlo o březen. Páter Merth totiž v dubnu 1995 zemřel, bohužel. Ve svém dopise mi
napsal, že se na mě pamatuje jako na chemika a vzpomínal, jak mu bylo v Jáchymově
dobře  právě  mezi  skauty,  kterým  mohl  věřit  a  na  ně  se  spolehnout,  protože  i  mezi
“našimi”, jak napsal, bylo hodně “bomzáků”. 

Josef Jelínek - Baghýra

S  Baghýrou  jsem  se  po  pádu  totality  setkal  několikrát,  dokonce  i  na  sněmu
Skautského oddílu Velena Fanderlika. Byl jsem s ním převážně v e-mailovém kontaktu.
Dostal  jsem  od  něho  jeho  výše  zmíněnou  brožuru  vzpomínek  z  vězení,  knížečku  o
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jáchymovské skautské družině Teplička a několik svazků básní pátera Mertha, o jejichž
vydání se Baghýra zasloužil. Já jsem naopak poskytl Baghýrovi nahrávky několika pořadů
Českého  rozhlasu  věnovaných  páteru  Merthovi.  Baghýra  přispěl  také  do  sborníku
skautských textů, který jsme vydali v roce 2009 jako CD a nazvali “Skautský oddíl Velena
Fanderlika – svědomí českého skautingu”. Možné to bylo díky skvělé technické a redakční
pomoci dvou skautek – Jitky Tiki Radkovičové a Zuzky Novákové.  Baghýra vydal svou
korespondenci s páterem Merthem, kterou však neznám. Nikdy jsem ji neviděl. Baghýra
byl také v dlouhotrvajícím kontaktu s děčínským Karlem Lešanovským – Kayem. Pak se
najednou  odmlčel.  Nedávno  mi  Kayova  manželka  Aťka,  členka  Svojsíkova  oddílu,
potvrdila, že Baghýra zemřel. Baghýra byl vyznamenán prezidentem Václavem Havlem
medailí II. stupně „Za zásluhy o stát“.

 
Skautská družina Teplička a její duchovní otec páter Merth

Je obecně známo, že skauti neustali ve své činnosti ani „za ostnatými dráty“, ať již
to bylo třeba na jáchymovsku nebo v leopoldovské věznici i jinde. Prostě skauti všude
v kriminále o sobě věděli a byli ochotni a připraveni si vzájemně pomáhat, kde toho bylo
zapotřebí. Zažil jsem to i na libkovickém komandě, i když jen poměrně krátký čas, protože
muklové  od  státního  soudu  po  nepodařeném  útěku  dvou  z  nich  byli  převezeni  do
Jáchymova (viz výše). 

Rád bych zde uvedl jáchymovskou skautskou družinu Teplička, jejímž duchovním
otcem se stal páter Merth, jak to dokládá tenká knížečka vyprávění Jirky Pokorného-Ježka
„Družina TEPLIČKA“ vydaná v roce 1992, kterou jsem dostal od Baghýry, a z níž uvádím
autorovo úvodní slovo:

„V padesátých letech 20. století, ve stalinském  období vlády komunistické strany, se
na táboře XII v Horním Slavkově sešla skupina skautů - politických vězňů – muklů. V ne-
lidských  podmínkách  dokázali  plně  žít  duchovním  životem,  dodržovat  skautský  slib  a
skautské zákony. Ve svém okolí šířili především osobním příkladem skautské ideje. Sešli a
semkli se při budování úpravny vody Teplička a toto jméno přijali pro svou družinu“.

Z předmluvy, kterou napsal duchovní otec družiny Teplička, páter Merth, vyjímám
„Tento památníček nechce vynášet znovu zžíravé chvíle hrůzy,  zimy a hladu, korekcí a
nesmyslných brigád, ale chce něco zcela opačného. Chce říci, že je-li charakter člověka
ryzí,  pak nikdy se neskloní před jakýmkoliv zlem a nespravedlností,  ale donucen zevně
dovede uvnitř sebe si zachovat podivuhodnou sílu ducha, která vítězí.  A to je obraz skautů
– trestanců od náčelnictva až k řadovým členům, síla, která dovedla uchvátit i ty, kteří
nebyli skauty, ale přišli při práci se skauty do styku. Mnohaleté tresty nesmyslného hněvu
a záště s cílem vyhladit toto společenství se minulo účinkem, režim nezničil a nezvládl
charakter  těchto  vzácných  lidských  typů.  Naopak,  kolektiv  těchto  přátel  byl  (obrazně
řečeno) jako z bahna rostoucí a na slunci kvetoucí skautská lilie. Prověrka drastická, ale
pravdivá v době fízlů a kolaborantů v naší vlasti.“
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A jakými slovy představuje Ježek pátera Mertha: „Páter František Daniel Merth byl
kaplan v Českých Budějovicích. Po maturitě na jindřichohradeckém gymnasiu studoval na
filozofické fakultě v Brně a odtud přestoupil na teologii do Českých Budějovic. Zde byl
roku 1942 vysvěcen na kněze.  Na podzim roku 1948 byl v českobudějovické katedrále
zatčen, později  odsouzen na pět let. Po odsouzení byl převezen do Jiřetína. Už tam se
kolem něho vytvořila skupina mladých vězňů, převážně studentů. Mezi nimi byl i Jožka
Jelínek a protože další cesty obou byly shodné, mohl nás Jožík s Paterem na Dvanátce
seznámit.  Tam  se  stal  Pater  naším  skutečným  duchovním  otcem  a  věřím,  že  četné
rozhovory s ním nejen o náboženských, ale i velice světských otázkách, jsou nejen pro mne
nezapomenutelné. Po propuštění na podzim roku 1953 pracoval jako dělník, po úrazu se
stal vychovatelem mentálně postižené mládeže v ÚSP Černovice u Tábora. Až v roce 1970
získal souhlas k duchovenské činnosti. I když si z lágrů odnesl trvalou památku v podobě
poškození  zdraví,  působí  dosud,  ve  věku 76 let  jako kněz ve dvou farnostech,  a  to  ve
Strašíně a Albrechticích u Sušice (Ježkova knížečka byla publikována v roce 1992, v roce
1995 byl  páter Merth povolán na věčnost). V družině Teplička byl oslovován Pater nebo
Francesco. Protože tito muklové pracovali na povrchu na výstavbě úpravny vody Teplička,
přece jen aspoň nějaký čas byli „na čerstvém  vzduchu“. 

V některých jáchymovských, a nejen jáchymovských, lágrech působily také další
skautské  družiny  a  oddíly,  jako  ten,  jehož  členy  byli  vedle  několika  dalších  skautů
František Falerský-Bonny a Pavel Holý-Katug. Tento oddíl položil základy po listopadu
1989  založeného  Skautského  oddílu  Velena  Fanderlika,  sdružujícího  skauty-mukly,
skautky-muklyně a skauty a skautky komunisty persekvované. Na táboře Rovnost v roce
1949  vznikl i odznak tohoto tehdy tam působícího skautského oddílu, který se pak stal
oficiálním odznakem Skautského oddílu Velena Fanderlika. 

Páter Merth (a nejen on) beseduje s mladými mukly

Baghýra vzpomíná „Bylo tedy letní odpoledne a na kousku louky mezi oplocením a
poslední řadou baráků se začalo scházet několik studentů a mladý kněz – pater František
Daniel Merth z Českých Budějovic. ´Dic mihi aliquid, cervule! (“Řekni mi něco, Jelínku”)
– pravil k prvnímu příchozímu, mladému vysokoškolákovi, se kterým se tu spřátelil, - jen
co se  posadili.  (.....)  Mezitím se  sešli  další  účastníci  kroužku,  rozsadili  se  do trávy  a
zapojili postupně do debaty. A ta se stáčela – skoro už pravidelně – do rozboru okolností,
které  umožnily  komunistické  straně  zmocnit  se  ´únorovým pučem´  vlády.  Jakou  úlohu
sehrál  Beneš,  co  bylo  příčinou  smrti  Jana  Masaryka,  jestli  generál  Svoboda  vpadl
Benešovi do zad. Jestli ministři národněsocialistické a lidové strany byla sbírka naivních
pivních politiků, kteří napřed komunistům sedli na lep a pak jednoduše utekli do Ameriky
– nekonečné, trpké debaty zahořklých dvacetiletých mladých mužů, zase jednou ´velkou
politikou´ zneužitých a zrazených.

Francesco (jak jsme říkali Otci Merthovi – byl také oslovován Pater) byl o deset let
starší, klidný, dobrotivý kněz s neuvěřitelnou přirozenou, tichou autoritou. Politika jistě
nebyla jeho zájmovou sférou, a tak odpovědi na konkrétní otázky nám nemohl dát – zato
nás naučil té staré moudrosti: akceptovat to, co nemůžeme změnit, a změnit to, co ovlivnit
můžeme. A to bylo v první řadě spojené s naší psychikou: nepodávat se skleslosti, stále se
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vzdělávat  a  využívat  styků  s  horníky  k  zavádění  politických  debat  a  odhalování
komunistické demagogie. A těch příležitostí k vzdělávání bylo opravdu mnoho. Vždyť mezi
námi  byli  zahraniční  vojáci  (angličtina),  kněží,  novináři,  stavitelé,  kantoři,  statkáři,
muzikanti atd. A ti všichni byli ochotni zvídavému mladému člověku odpovídat na otázky –
zpravidla ještě šťastni, že má někdo o jejich zkušenosti a vědomosti zájem.

Mnohokrát  ovšem  musel  Francesco  odpovídat  i  na  všetečné  otázky  týkající se
náboženství. A tady nebyl v lehké situaci, Nikdo z nás nebyl ´pravověrný, žádná otázka
nám nepřipadala  ´svatokrádežná´a často  se  stalo,  že  některá  poznámka i  nám samým
připadala téměř drzá. Jako by Francesco mohl za to, že kterýsi papež vyhlásil  zásadu
papežské  neomylnosti  (byť  to  omezil  na  otázky  věrouky),  jiný  že  požehnal  Němcům
kanony, když obsadili Řím a pár let později zase tanky Američanům, když se stali pány
Města oni.  Byly chvíle,  kdy Francesco téměř osobně mohl za všechny hrůzy spáchané
inkvizicí  či  za  všechny  upálené  čarodejnice  –  jindy  to  kopí  obrátil  a  chtěl  na  nás
přírodovědecká vysvětlení  k otázkám stvoření  světa a vzniku života,  kde jsme zase my
museli přiznat, že budeme-li trvat na zákonu zachování hmoty a energie, vznik vesmíru
nevysvětlíme. Bojoval statečně, získal si respekt nás všech a snad nikdo z nás původně i
vyslovených ateistů do konce svých dnů nebude – díky Francescovi – mít tu opovážlivost,
možnost existence nějaké vyšší moci, které říkáme Bůh, vyloučit.”

Pamatuji si, že podobné debaty, organizované staršími mukly, kteří většinou nebyli
skauty, probíhaly i na libkovickém komandě a že jsem se jich také zúčastnil. My mladí
jsme se především ptali, ti starší a staří – zkušenější a pamětníci – nám vyprávěli. I když
jsem už většinu jmen účastníků těchto debat zapomněl a nedovedu si ani vybavit jejich
podobu, na jimi tehdy pronášené myšlenky, názory a životní zkušenosti si přece jen, byť
již spíše jen nesouvisle, vzpomínám. Byla to pro nás mladé velká škola života. Libkovické
komando  lze  jen  velmi  těžko  srovnávat  s  jáchymovskými  lágry.  Také  práce  na
hnědouhelném dole byla nepochybně snazší než na uranové rudě, charakterizované život
ohrožujícími radioaktivním zářením, plynem radonem a vysokou prašností. A samozřejmě
také  proto  zdaleka  nebyla  tak  zdravotně  riziková,  i  když  k  úrazům  tam  občas  také
docházelo. 

Totalitní moc si neuvědomovala, jakou výchovnou a vzdělávací sílu má ohromný
vzdělanostní potenciál vysoce duchovně a duševně kvalifikovaných politických vězňů –
muklů  a  jak dokáží  tito  odpůrci  režimu tohoto potenciálu a  této své duševní  kapacity
využívat k výchově a vzdělávání zejména mladé generace politických vězňů – muklů proti
komunistické totalitě právě v tom specifickém prostředí kriminálu a upevňovat v nich tak
sebevědomí a víru ve svobodnou budoucnost v demokratické republice. 

Skautské aktivity za mřížemi

 Skauti  –  muklové  Oldřich  Rottenborn-Hobby a  František  Bobek-Stopař  ve  své
knížce  „Skauti  za  ostnatými  dráty“  píší,  že  „nebylo  věznice  či  tábora,  kde  by  nebylo
několik desítek skautů či skautek. Naše schůzky v podobě čajových dýchánků byly světlou
stránkou lágrového života. Schůzky se konaly pokud možno pravidelně. Po čase nabývaly
vážnějšího charakteru.  Plánovali jsme budoucí činnost  našeho střediska a využili  jsme
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každé možnosti ke zdokonalování skautské praxe. Díky bratru Oktábcovi jsme zhotovili i
několik skautských časopisů. Některé se dostaly i na další tábory, především na Rovnost.
(....)  Jmenovitě přebíral časopis Jirka Lukšíček-Rys.....  V době, kdy se situace na lágru
přiostřovala, byli jsme nuceni uložit tyto časopisy do zvláštní skrýše ve staré chodbě na
šachtě. Dodnes jsou sešity pečlivě zabalené a uschované na stejném místě. Přístup k nim
na starých šachtách je zřejmě už nemožný. Škoda.“         

Ve   skautské  literatuře,  jak  to  dokládají  slova  bratří  Hobbyho  a  Stopaře,  i  ve
sdělovacích  prostředcích  všeho  druhu  je  možno  objevit  stručné  zprávy  a  vzpomínky
skautů-muklů,  kteří  snad  ve  všech  věznicích  a  na  všech  komandech  o  sobě  věděli,
vzájemně si pomáhali a podporovali se a, pokud to jen trochu bylo možné, tak vytvářeli
skautské družiny a uskutečňovali skautský program včetně přijímání nováčků a skládání
skautského slibu. Nezůstalo samozřejmě jen u aktivit v rámci skautských družin a oddílů.
Skauti pomáhali  také ostatním muklům všude, kde toho bylo třeba, zejména těm, kteří
z různých důvodů byli psychicky na dně. 

Píši-li  zde  o  skautech  za  mřížemi,  vzpomínám v  té  souvislosti  na  bratra  PhDr.
Jaroslava Hrabáka, Svojsíkova přítele, kterého jsem poznal na libkovickém komandě. Ke
škodě věci jsme každý bydlel na jiné cimře a fáral na jiné šichtě, takže příležitost k setkání
a rozhovorům byla omezená. Navíc vše trvalo jen krátkou dobu, protože Jaroslav, mukl od
státního  soudu,  byl  rovněž  transportován  snad  do  Jáchymova,  ale  určitě  později  do
valdické věznice, kde měl příležitost číst rukopis “pamětí” dr. Prokopa Drtiny, se kterým
ho spojovalo nejen skautské bratrství, ale také členství v československé straně národně-
socialistické, a který tam své paměti sepisoval.  

Členem skautské  družiny  Teplička  byl  také  původem z  Roudnice  nad  Labem a
svého času  člen  našeho roudnického střediska  skaut  Zdeněk Toužimský  -  Lexa,  který
působil jako fotograf v Mladé Boleslavi.  Také o něm se v brožuře o skautské družině
Teplička píše. Lexa se dožil pádu totality, ale bohužel, pak onemocněl patrně rakovinou
prostaty a zemřel. Patřil zřejmě do skupiny muklů geneticky disponovaných, kteří měli
sníženou odolnost (imunitu?) vůči radioaktivnímu záření, jak vyplývá z výzkumu příčin
těchto onemocnění, který byl za spolupráce muklů rozpracován. Lexa mi po létech ještě za
totality ukazoval fotku skupiny, v níž byli mimo několika dalších mně neznámých  právě
páter  Merth,  Baghýra  a  on.  Pokud to  bylo  jen  trochu možné,  zůstali  v  kontaktu  i  po
propuštění z kriminálu.

Svědectví dokumentační  knihy “Se štítem a na štítě” od  bratra Kaye 

Pročítám pozoruhodné a záslužné dílo děčínského bratra Karla Lešanovského-Kaye
“Se štítem a na štítě” (1999), v němž soustředil informace o skautech a skautkách, kteří a
které  nezradili  skautský  slib,  postavili  se  na  odpor  komunistické  totalitě,  za  což  byli
odsouzeni komunistickou justicí k trestům od několika měsíců po doživotí a prošli  tak
nejen  věznicemi,  ale  také  lágry-komandy,  jako byly  Jáchymov,  Leopoldov,  Příbram –
Bytíz, menší tábor Libkovice u Mariánských Radčic a celá řada dalších věznic a komand.
Kay  ve  své  knize  také  uveřejnil  krátké  vzpomínky  skautů-muklů  na  jejich  skautské
působení v kriminále. A tak se z těchto jejich vzpomínek dozvídáme, jak skauti i ve vězení
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vedli skautský duchovně bohatý život. Jak jsem již zmínil, vytvářeli skautské družiny či
oddíly, měli skautský program, přijímali nováčky, kteří po složení nováčkovské zkoušky
skládali skautský slib, lovila se Tři orlí pera, vzájemně si pomáhali a pomáhali dle svých
možností i ostatním vězňům. V leopoldovské věznici proběhla první vězeňská Lesní škola
a působil tam první roverský oddíl Leopoldov. Na některých lágrech, jak jsem již také
zmínil, dokonce vznikly skautské časopisy. K tomu snad není třeba již nic dodávat.

Závěrem 

Skautské  ideály  mají  trvalou  hodnotu  a  jsou  nezničitelné,  což  dokazuje  historie
skautského hnutí nejen u nás,  ale i  v dalších státech,  které prošly totalitními  režimy a
zažily  zákazy  a  obnovení  činnosti  skautingu.  Poslání  skautingu  ve  výchově  mladé
generace je nezastupitelné a nenahraditelné. Dosvědčuje to i historie českého skautského
hnutí, jeho zákazy totalitami nacismu i komunismu a jeho obnova v době, kdy k tomu
nastaly vhodné podmínky.

  V prostředí kriminálu za komunistické totality se stal duchovním otcem skautské
družiny Teplička římsko-katolický kněz, páter Merth, ač sám skautem nebyl. On si toho
svého postavení,  úkolu či  poslání  velmi  vážil,  stejně,  jako si  jeho vztahu k nim vážili
mladí chlapci, členové skautské družiny Teplička. Myslím, že i páter Merth si zasluhuje,
aby se jeho jméno stalo trvalou součástí historie českého skautského hnutí. Já jsem si proto
dovolil toto jméno a tuto charismatickou mimořádnou osobnost připomenout s přáním,
aby současné a příští mladé skautské generace na pátera Mertha nezapomněly a zachovaly
mu trvalou památku, až  členové družiny Teplička, jejímž duchovním otcem byl, odejdou
„k věčnému  táboráku”.  Páter  František  Daniel  Merth  si  za  vše,  co  vykonal,  takovou
pozornost plně zaslouží. 

Bratru ing. Zdeňkovi Navrátilovi, ŘSV, děkuji za cenné připomínky k mému textu.

Roudnice nad Labem, listopad 2015                 Jiří Čejka–Péguy, ŘSV 

Den Madian

Vy stromy nad řekou sehnuté deštivé
Jak vlečky zbylé z cest těch kteří nedošli
Kyvadla stojící stín
Planých polední

Roky odvrácených a zašláplých že cenu mají
Spouštíte večery vážně a pravdivě
Bez považování a bez scenérií
To započítávání mne

Valhalou dávených sil když všem jsem němá tvář

Zdvíháte sítniny zvukovny duše
Jak suchou trávu jež zjara se změní zas
Zpovzdálí odumření ožitím dotýkáte

Sluneční sloupy v lomu
Tam mluví slunce
Tvé srdce opuštěný štěrkový lom

Tam bílí léto morek hvězd
Tomu
Kdo viděl meče vkládat do zmijí a do svých cest

Sluneční píseň v alchimii skřivanů a odevzdání kdy oko v oku tkví
Tarantela na ostří výsostí
Oblaka potěžkávala každý krok domů

Co všechno bylo nedomluveno je jako lék u lůžka zemřelých
Házely květy své akáty ten těžký sníh
Sníh slepých zdí

A němých zvonů
Tvé srdce opuštěný lom
Ruka a nepsané děje, komu ten alkohol, komu tak hořký grafikon

Teď padá na vše kvítí
Podzimní listy nese vzduch jenž slunce tká
Každý list padá odejíti
Na ústa tvá
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Na ústa země otevřené krvácením
V křik krve zastříkán kraj plameňák
Vzduch češe med vzduch nese hostii a plení
Tak bolí cesty ze samot a do samot jak léto vyřvává

Vzpomínka chutná kamenem má oči prázdných rybníků
A hvězdy nesjíždějí na luka jen sedí na skalách
Jako když sebralas hozený posměch a bylas nahá na chvilku
Než padla tma než padla tma

O toho horoucnění
Steh a steh tlapka jedu steh na steh tiká čas úkryt se tká
Podzimní slunce nese vzduch a není
To padá kvítí do výše to padá dolů list na ústa tvá

Cesty v okovech cest žilnaté ruce cest
Těch v samotách těch v pustinách kde sedí kameny
Když táhnou mračna čteš je zamčen k nim
Ty révorez
Ty zvracený a dávený

Takový pláč jako když křídla běláska se chvějí léčil by mne tu
Zarezá zámek snu
Žhavící spojky vzpomínek hořící věnce do výšek
Když táhnou mračna na čas přesekly
Čas přenesen čas překřížen
Nalévá tmu

Hlty těch světel co ještě dnes jsem měl teď mít
Ze žiji nevěřím minuta minutu přibíjí
Jak sedí kameny květ se mi vyhnul viděl jsem
Že zvíře nemá pro mne klid že hvězda trápí se
Slyšel jsem
Žíly svých rukou svých dní

Cesty v okovech cest žilnaté ruce cest
Říkati krokvice říkati kolébka říkati Marie
Révorez snu
Sen sebe propouští
Šupinky horka a krásy jak klanění nejchudších květin nejdražší
nejdražší je

                                                                                           Zdroj: 
                                                                                           Literární  a  filozofická  revue  Rozmluvy  č.2,  str.  97,  Londýn
1984

Internetové zdroje jako je použitý:

http://www.maldura.unipd.it/samizdat/tamizdat/cecoslovacchia/riviste/rozmluvy/indici/1984/2/rozmluvy_1984_2_all_din.pdf 

vycházejí ze samizdatů i informací o dřívějších uveřejnění. Již zesnulý historik Zdeněk Kalista k tomu
v úvodu k výše uvedené básni v revue Rozmluvy říká:

Byl čas a přešel a přichází zase, kdy se objevují verše z vězení.

Verše vězňů, chcete-li. Verše, kde je řeč o samotě, řeč o vzdálenosti,

která je mezi lidmi, řeč o násilí a smutku a nejvíc řeč sentimentální.

Ale to z největší části nejsou skutečné verše z vězení. Neboť

skutečnost básnická je podstatně jiná než skutečnost vnějšího života

a verš je po pravdě jen tehdy básní, vyrůstá-li ze skutečnosti

uvnitř člověka. Verš z vězení pak jen tehdy je pravdou uměleckou,

odpovídá-li ozvěně v hloubi vnitřního uvěznění.

                                       

Poznámka: drobné písmo básně bylo nutné, aby bylo zachováno frázování veršů.

Foto a citaci z revue ROZMLUVY 

vybral: Vladislav Jech-Kamzík
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