
Rodová osada
Vlastě Bakalové

Pro tebe chtěl bych
zbásnit celý svět

Teď však nabídnu ti
jen střípek štěstí
od něhož se odráží
třpyt všech hvězd

V říši ideí
nad jinými stojí
Jako zahrada prababiček
v sobě skrývá všechny taje

Dává mi odpověď
Jmenuje se
Rodová osada

Poprvé jsem ji slyšel
z úst sibiřské ženy
Víš
jen knihy
co červenají se radostí
schovávám si
a přeji příštím generacím

Jedny se taky zelenají
snad jarními topoly
snad barvou Srdce
to je sám Megre

Tam jsem se inspiroval
tam našel své pero
začal s tvořením
mé Stvoření
odtud píšu ti své verše

Nad Rodovou osadou září modré nebe
volá mě volá tebe

Je to způsob života
prostředek vyjádření podstaty
naší moci
vůle k životu
Zpěv tanec Radost 
ve dne v noci
Tam je tvá hvězda na Zemi
splynutí dvou duší



V Rodové osadě
tvoří se nový kraj
příroda rajská
má a tvá
Matka Příroda
otvírá své doupě neustále

Jeden a jeden tvůrce
jsou tři lidé
Stokrát sto metrů
jejich společný Prostor Lásky
A to celé stonásobné
je sto Rodových statků
Jedna osada plná rodů
Jeden svět s božími tvůrci

Nemaluji zde obraz
ne jako omalovánky
Ten obraz již žije
dýchá
raduje se
Hledám v něm své dětství
svůj domov
a kdo ne?

Vím 
v čem je smysl
ve Mně v tvoření a stvoření
Znám svůj cíl
Poznej sám sebe
konečně
A nekonečně tvoř
To co On
co Já chci

Tam rozkvétá tisíce očí
plných jara duhy noci
Tam hladí tě listy a lístky
samotnými chloupky
Tam žiji protože žít chci
Tam tě zvu Tam přijď tvořit

Řekl jsem ti o Osadě
o tvém Statku tvém prostoru
Prý básník a jeho idey ideály
ale já znám kraj
kde básní každý
jako všecky děti kdysi
kde srdce radostí roste
kde idey se stávají činy



a každý den žiješ životů tisíc

Létá mezi ideami
a vyrůstá v naší Zemi
kořínky zapustila do srdcí lidí
a v našem českém kraji
roste 
z Ničeho do plnosti

Těch srdcí je tolik
jako na mladé lípě lístků
každý rok víc a přijdou
i plody a s nimi nové
stromy
Rodová osada 
teď jedna
budou jich stovky

A člověk se zaraduje
pozná svůj domov
pozná sám sebe
jako Adam a Eva
poznají svého Nebeského
a svoji Zemskou

Víš 
cítím to uvnitř sebe
něco tu roste
na dveře klepe
A chtěl bych ti říct
pojď dál
vstoupil jsem do těch dveří
a spatřil ráj

Rodová osada
idea projekt život můj sen
způsob jak bych ti řekl
Život je láska
tak žij

Ve čtvrtek 30. listopadu 2006 
v Zahradním městě 
David


