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Zastavení s poezií           
Marie Sobotková           

 
     Poezie v našem životě není nikdy dost – to většinou víme v knihovnách docela dobře a snažíme 
se různými formami vštípit tuto moudrost i našim čtenářům. Pokud patří poezie k našim osobním 
zálibám a Týden poezie má tak pěkné motto, tím lépe. Setkání s autory poezie nepatří asi k 
hromadně navštěvovaným akcím, přesto stojí za to je znovu nabídnout. Možná právě komornější 
publikum je spíše výhodou, zážitky vnímavého posluchače jsou jaksi tišší a niternější. To ukázaly i 
dva večery poezie v Městské knihovně v Náchodě. První patřil mladé básnířce, objevu Náchodské 
prima sezóny, Marii Iljašenkové, absolventce gymnázia, nyní studující Filosofické fakulty UK V 
Praze.  
 
      Na druhém večeru zazněla v autorském podání tvorba Aleny Kordíkové a Lenky Jiránkové. 
Zatímco jméno Aleny Kordíkové je už známé v básnickém světě, Lenka Jiránková představila svou 
poezii na veřejnosti poprvé. Je pracovnicí Městské knihovny v Náchodě a my jsme vlastně jen tak 
mimochodem a postupně objevovali její verše. Poezii považuje za vlastní vnitřní prožitek, vyjádření 
pocitů, zážitků i vizuálních vjemů. Je nasnadě, že se tato záliba projevuje i v její profesi. Společně s 
kolegyní Irenou Macurovou přicházejí s nejrůznějšími „poetickými“ nápady. Čas od času nacházejí 
čtenáři v knihovně malé ruličky převázané stužkou a v nich více či méně známé verše české i 
světové poezie. Oblíbení jsou zvláště Skácel, Halas, Seifert. A což teprve Týden poezie ve znamení 
hesla „Poezie v sedmém nebi“. Skutečně jsme si tak připadali. Ve vstupní hale knihovny oblaka a 
mraky, v půjčovně volně pověšené nafukovací balónky, na čtenářských stolcích „nebeské menu“, 
samozřejmě na všem a všude opět verše, doslova poezie v prostoru. A k tomu vlídná nabídka: „ 
Čtenáři, neostýchej se, vždyť trocha poezie nikoho nezabije…“  
 
      Lenka Jiránková 
 
      Bez názvu 
Máj přijíždí na koni 
sype se z bílých jabloní 
pod nimi dva smutní andělé 
s krvavým šrámem na těle 
Andělé zrazení ve svých snech 
Kapky krve na květech 
 
      Provence 
Žluté jsou střapce slunečnic 
Slunce k vinicím stoupá 
Víno nalité do sklenic 
Vítr se v bocích houpá 
Polední žár ostřím svým 
Den jako bochník půlí 
Den zelená se révovím  
A voní levandulí 
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