
fenomén
tváře
světa

phänomen
des weltgesichts

Phenomenon 
of the Face 
of the World



Tvář zahalená
temnotou...

Přesto je 
poselstvím

naděje...

Das Angesicht,
von der

Dunkelheit 
verhüllt...  

Trotzdem  ist es
die Botschaft

der Hoffnung...

Face veiled by
darkness... 

Yet a message 
of hope...



Pane, odpus�
nám, nebo�
nevíme, co

činíme...

Herr, vergib uns,
denn  wir 

wissen nicht,
was wir tun...

Lord, forgive us,
for we know not

what we do...



Pohlceni 
asfaltem světa,

bláznivým 
rytmem slov...

nikdo
nenaslouchá!

Verschlungen
vom Asphalt 
der Welt, von

wahnsinnigem
Rhythmus der

Worte... niemand
hört zu!

Engulfed by the
asphalt 

of the world,
maddening

rhythm 
of words...

nobody listens!



V tváři zahalené
časem lze vycítit

odpovědi.

Im Antlitz, von
der Zeit verhüllt,

kann man
Antworten

spüren.

Answers felt in
the face veiled

in time.



Jen tiše našlapuj 
v krajině snů,
objevíš plno zázraků.
Uvidíš jiný svět v celé kráse...

Třeba potkáš i anděla?

Tritt nur leise auf
im Land der Träume,
dann entdeckst du viele
Wunder.
Du wirst eine andere Welt in
der vollen Schönheit sehen...

Vielleicht triffst du auch
einen Engel?

Tread lightly 
in the land of dreams,
you'll uncover miracles.
You'll see a different world 
in all its beauty...

You might even meet an
angel?



I jen tušené
tvary mohou být
darem pro toho,

kdo se umí
dívat.

Auch nur 
geahnte Formen
können Geshenk

sein für den,
der sehen kann.

Even if they are
only sensed,

shapes can be 
a gift for those

who know how
to look.



Světlo budiž
díkůvzdáním.

Das Licht wird
Danksagung.

Thanks-giving 
in flood of light.



Závoj času
nesetřel nic 
ze symbolu
věčnosti. 
Po všechny 
časy zůstává
mezi námi.

Der Schleier der
Zeit verwischte
nichts vom
Symbol der
Ewigkeit. 
In allen Zeiten
bleibt es unter
uns.

The veil of time
weathered not
the symbol of
eternity. For all
time it remains
among us.



Trnitá je cesta 
k vykoupení. 

Dornig ist 
der Weg 
zur Erlösung.

Thorny 
is the path 
to redemption. 



Kámen, bolest 
a ruce, které ho

kdysi dávno
vytvořily. 

Zůstává zasazen
v přítomnosti. 

Der Stein, 
das Mitleid 

und die Hände, 
die ihn einst

geschaffen
haben sind

gegenwärtig.

Stone, pain and
hands that 

created it a long
time ago.
Remains 

embedded 
in the present.



Z kříže umět číst
- to� vrchol
gramotnosti.

Das Kreuz
deuten 
zu können - 
ist die höchste
Erkenntnis.

To read from the
cross - that is
the pinnacle 
of literacy.



Čistým srdcem 
a nezastřeným
hledím lze
otevřít netušené
horizonty.

Mit reinem
Herzen und
klaren Blick
kann man
ungeahnte
Horizonte 
öffnen.

With a pure heart
and unclouded
visor, untouched
horizons can 
be opened
Names fade
away in human
memory, but
one face stays.



Tichou krásu
nezříme kvůli

vlastní
důležitosti.

Die stille
Schönheit sehen

wir nur in
Bescheidenheit.

Silent beauty 
we cannot see

for our own
importance.



V tajemné 
hlubině věčnosti

můžeme 
zahlédnout 
cípek ráje.

In der
geheimnisvollen

Tiefe der Ewigkeit
sehen wir ein
kleines Stück

Paradies.

In the mysterious
depths 

of eternity 
we can see 

a glimpse 
of paradise.



Uvězněni 
v dlažbě měst,
v běsu reklam 
a decibelů,
přesto stane 
se zázrak
a cestu
najdeme... 

Gefangen 
im Pflaster 
der Städte,
in Dämonen 
der Werbung
und Dezibel,
trotzdem
geschieht 
ein Wunder
und wir finden
den Weg...

Encased in city
cobbles,
with demonic
ads and deci-
bels, yet 
a miracle occurs
and we find our
way... 



Ve stínu, ztraceni
v přítomnosti,

přichází okamžik
oslovení, závan

věčnosti.

Im Schatten,
verloren in der

Gegenwart 
kommt 

der Augenblick 
der Ansprache,

der Hauch 
der Ewigkeit.

Engraved in
stone, remains

the master of all.
In the center of
all emptiness...



Jsou jména,
která se ztrácejí
z lidské paměti.
Jsou tváře, které
zůstávají.

Tajemství?

Es gibt Namen,
die aus 
menschlichem
Gedächtnis 
verschwinden.
Es gibt Antlitze,
die bleiben. 

Ein Geheimnis?

There are names
that evaporate
from human
memory.
There are faces
that remain.

Mystery?



Kde rozum
končí, a� nás

vede srdce!
Někdy jím

vidíme víc než
očima.

Wo die Vernunft
endet, möge uns
das Herz führen!
Manchmal sehen
wir so mehr als
mit den Augen.

Where reason
ends, let the

heart guide us!
Sometimes 

it sees more
than our eyes.
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