
ZLATÝ MOK
Za Zdeòkem Langem
Dýchám, dýchám, a tedy zde je�tì jsem.
Nepøemý�lím, nebo� se nedá pøemý�let
a být pøitom soustøedìn na to,
�e dý-chám, dý-chám...
Mùj pøítel a dávný kamarád zemøel.
V posledním vìdomém vdechu je�tì byl,
vzápìtí v�ak - svým posledním výdechem
dodýchal a tedy - nav�dy!?! - nebyl.
Zùstalo jen to, co ve mnì utkvìlo z toho,
jak jsem se s ním naposled louèil
na nástupi�ti èeskotøebovského nádra�í.
Já v oknì, v pohybu, na cestì od nìho pryè,
a on, jako v�dy, v �irokém úsmìvu,
vztyèenou rukou kýval za mnou
na pøí�tí shledání, nevìda -
stejnì jako jsem to nevìdìl já -
�e se u� shledáme na jiném nádra�í,
kam vlaky pouze pøijí�dìjí a kde není
u� �ádný výpravèí v èervené èepici,
aby zelenou plácaèkou dal pøíkaz k odjezdu.
A tak teï èeká na pøíjezd mého vlaku,
aby mì pak provedl mìstem vìèného spánku,
stejnì tak, jako mì provádìl mìstem svým,
pozemským, k nìmu� on pøidal
tak velikánský kus sebe.
To druhé mìsto, do kterého vlaky jen pøijí�dìjí,
je urèitì podobné tomu jeho tady. Tak�e vím,
�e budu i tam k nìmu pøijí�dìt s úsmìvem,
odrá�ejícím jako v zrcadle úsmìv jeho,
a zajdeme si zase na pivo a na�e hluboké pøátelství
znovu zajiskøí jako zlatý mok
pod pìnou v�dy tak málo øíkajících slov.

Na svého kamaráda vzpomíná
Josef Tomáš, Austrálie

Báseò "Zlatý mok" jsem obdr�el v prosinci sou-
èasnì s pøáním "Mary Christmas and Happy New
Year", které mì do Èeské Tøebové Josef Tomá�,
èeskotøebovský rodák z tehdej�í Rybnické ulice
pravidelnì ka�dý rok posílá. Nyní v dobì, kdy si
pøipomínáme ji� 15. výroèí úmrtí na�eho prvního
èeskotøebovského starosty mìsta po sametové re-
voluci, Ing. Zdeòka Langa. (mm)

Kdo je Èechoaustralan
Josef Tomá�
Josef Tomá� se narodil pøed více ne� 80

lety v Èeské Tøebové v dne�ní Moravské
(døíveRybnické) ulici 221.V roce 1968 emi-
groval do Nìmecka. Dnes �ije v Austrálii.
"Doma" je pro nìj ale stále ÈR a Èeská
Tøebová. Pokud simá vybrat, tak je rád, kdy�
jej lidé oznaèují za Èecha který �ije v Au-
strálii (a ne naopak). Jeho �ivotní pøíbìh je
a� neuvìøitelný. Dvì zdánlivì nesluèitelné
profese, tedy strojní technik a poeta, se v
pøípadì Josefa Tomá�e spojily "v jedno",
prolínajíci se a vzájemnì se doplòující...
Po gymnáziu se chtìl vìnovat hlavnì ja-

zykùm. Nebylo mu prý ale pøáno a osud ho
zavál na Techniku do Brna. S psaním básní
zaèal kvùli stesku po domovì, tedy a� v
australské emigraci. "Co jsem mìl psát ma-
mince, kdy� jsem vìdìl, �e dopisy jsou ote-
vírány? A tak nìjak, samo od sebe, se vzpo-
mínání na ni, na domov, na mládí zaèalo
zvolna formovat do ver�ù." Ve svých 45
letech tak bìhem 3 let napsal cca 450 básní.
Celkovým výsledkem je nìkolik básnic-

kých sbírek, které se právì dostaly na pulty
na�ich knihkupectví - napø. Høíva, Vzpo-
mínky na domov atd. právì sbírku básní
Høíva vìnoval mamince a vydalo ji èesko-
tøebovské Mìstské muzeum pod vedením
Jiøího Pi�tory. Vydání kní�ky financoval Jo-
sef Tomá� výtì�ek pøi�el tehdy pro èesko-
tøebovský stacionáø. Køest knihy se konal
právì za pøítomnosti Ing. Zdeòka Langa,
odvìkého pøítele Josefa Tomá�e v tehdej�í
Èeské èajovnì v Klácelovì ulici (Dnes ka-
várnièka U Tygra). Pamatuji se jak jsme
kní�ku vydávali na dálku, korektury jsme si
posílali mailem a zpìt opravené stránky zase
faxem. Básnì v kní�ce Høíva jsem podle
výbìru Josefa Tomá�e doplnil fotografiemi
Karla Aligera. (mm)
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