KDYŽ jsem jako čerstvá školačka začala navštěvovat
knihovnu v malé O STRAV SKÉ čtvrti, připadala jsem si tam
jako v ráji a knihovníky jsem brala za lidi vyvolené. Jejich
práci jsem jim záviděla a obdivovala jsem je, a byla jsem
nadšená i vzduchem, prosyceným „papírovou” vůní. Četla
jsem zapůjčené tituly tak zběsile, že jsem byla ve zmíněné
„hulvácké” knihovně jako doma. Není proto divu, že jsem si
umínila být spisovatelkou. Jestlipak mne tehdy napadlo, co
všechno mne jako literáta čeká?

…
(Věnováno knihám, knihovníkům, knihkupcům, čtenářům, autorům,
vydavatelům – i mně samé. B.K.)

spisovatel (básník, publicista, atd., zkrátka psavec) by
mohl o každé ze svých vydaných knih napsat přinejmenším fejeton, někde by
to vystačilo i na novelku … Že nevěříte? Vyzradím vám tedy něco ze svých
příhod. A si má povaha způsobila, že jde povětšinou o zkazky humorné, lehce
bláznivé ~ až „nonsensové”. Takže jsem nabyla dojmu, že knihy žijí svým
vlastním životem, mají svá tajemství, a přivolávají události, které

nelze

předpokládat ani v nejživějším snu.

Vezmu to jaksi pozpátku nebo na přeskáčku ? Pominu-li vzácné dopisy, typu
malý chvalozpěv kardinála Tomáška na mou sbírku
či půvabné vyjádření profesora a
excelentního herce Radovana Lukavského ~ že
s mou poezií

trávil

světlou hodinku, atd., je

v pomyslném košíčku mé paměti nastřádáno notně krásných větných
a jiných úsměvností. Po suďte sami.

Po vydání mé první prózy, souboru autobiograf. povídek

–

mi

básník

Pavlok

dopisem vzkázal: Zaplať Pán Bůh za ty Blázny. Manželka
přečetla

na

jeden

zátah

v sedě,

já v leže

(mám

pochroumanou páteř).

Při jedné z několika následných autogramiád, kdy mne přátelé soustavně a
vytrvale oslovovali Boženko, sem, a Boženko tam, jsem se jisté nadšené
návštěvnici pod věnování

jaksi bezmyšlenkovitě podepsala ~ Boženka

Klímová. Včas jsem to zahlédla a pak jsme se s majitelkou knihy s tímto
pofiderním podpisem dobře pět minut přetahovaly!!!! O statní přihlížející
vypadali, jako by chtěli začít skandovat - Do toho, do toho! K lítosti dotyčné
jsem vyhrála a „Boženka” leží ve skříni.
Tatáž kniha, s níž jsem si užila „srandy” už při psaní, mne přiměla, abych
vepsala redaktorce soukromé rozhlasové stanice do „Bláznů” - Příjemné
počtení. Když jsem zaostřila svůj nezodpovědný zrak, ze stránky na mne

úhledným písmem řvalo:

Všichni zaměstnanci

instituce O. se seběhli, aby na vlastní oči viděli a jásavě volali - To je krásné, já
to chci!!! A dohadovali se, komu knížka zůstane. Nastala pranice o výtisk. Opět
jsem zvítězila!
***

mi přinesli i tuto chuťovčičku od literátky, které si vážím. Po
půl roce mlčení, od okamžiku, kdy pošta jí mou zásilku měla doručit, se
dotyčná ozvala: – blahopřeji ke knížce, když jsem ji pročetla, tak jsem Ti ji tolik
záviděla, že jsem nebyla schopná napsat. (Upřímně se přiznám, že její slova byla pro
mne více – než prestižní cena.)

Příběhy pro optimisty mne obdarovaly takto:
v ponuré,

deštivé

neděli

kteréhosi

roku,

kteréhosi měsíce, se ozval telefon. Ve sluchátku
sympatický mužský hlas pravil:
Tak já volám, jak jste si přála.
Cože ?
–

odpovím trochu tázavě, až přihlouple. A

neznámý klade také otázku:
Co máte ve své sbírce Příběhy pro optimisty na str. 62/63. za verše ?
Přiznávám, že nevím, běžím s omluvou pro knihu, nalistuji a vidím.
Občas zvedám telefon Vážně jen tak
Sluchátko propouští nadějné tut tút tut
Svět ještě žije
a v něm ten
kdo mi chtěl právě zavolat
(závěr básně Příběh o jistotě, sbírka Příběhy pro optimisty)
Volajícím byl primář – MUDR. V. M. W. z Karlových Varů, sám básník, autor
mnohých haiku, a poetoterapie. Jeho kouzelná báseň Pět švestek, k níž lékař
namaloval i abstraktní obraz, by postavila na nohy i mrtvého pesimistu.

***

Pominu-li další „motanice”, jedna super bomba. Na www stránkách ostravské
galerie (M …..) jsem našla

informace o malíři Martinu Pawerovi, který

mimochodem ilustroval mou prózu Všichni krásní blázni a právě Optimisty.
Minimum o něm na zmíněném webu hlásalo - Ilustroval: Povídky pro optimisti.
Vidíte dobře!!!

Aby toho nebylo dost, do pamětní knížky v jiné
galerii v centru Ostravy zapsal jistý pán po mém
křtu sbírky

– cosi v tom

smyslu, že nezakoupí mou knihu své přítelkyni,
ač to měl původně v úmyslu, protože jsem téma
meditativní poezie znesvětila smyslnými verši a
mohla bych zkazit těmi básněmi povahu jeho
vyvolené. Zatímco už výše zmiňovaný excelentní básník Bohumil Pavlok do
téhož památníčku zvěčnil:

Potěšilo se srdce moje.

~
PODÍVEJME S E NA ŽENU
S E S O Š NOU DU ŠÍ
TAK VÁBÍ HROTY SVÝCH ŇADER
AŽ PŘIHLÍŽEJÍCÍ PÁN PODLEHNE
NA ŠPULÍ RTY
A NEJRADĚJI BY SI TORZO PO S A DIL
DO KLÍNA

~
(první sloka básně Meditace smyslová, Rozhovor s Bohem)

***

Hoj, ty Štědrý večere!!! – zahalasím vždy v kuchyni, když mé rachitické kosti
dělají divy, nebo když ischemické srdce se zatne v křeči, anebo když chci tzv.
vypustit páru. Co to ovšem je oproti zážitkům s novináři. U příležitosti besed,
křtů či jiných spisovatelských počinů, tu tam vyjdou články v různých
tiskovinách, nebo na internetu.
Jednou ze mne udělali v palcovém titulku Věru Klímovou, ačkoliv já jsem

Božena Štěpánka, odjakživa. Bydlet mne nechali také v úplně jiné městské
čtvrti O stravy a omladili mne o mnoho let …(což o to, kdyby se to alespoň
promítlo fyzicky do mého vzhledu, že?). Pak mne nechali narodit se postupně:
ve Velkých Heralticích, a v Háji u Opavy. Příbuzné v těchto dědinách jsme tehdy
vskutku neměli, ale zásadnější problém je ten, že jsem z dvojčat. Vidím živě
maminku, jak porodí brášku v prosincové noci roku 1948 a pak do saní
zapřáhne koně a vyrazí tryskem (jelikož má na vše jen 7 až 10 minut …)
z Malých Heraltic do Velkých či dokonce do Háje, kam veze i lavórek se
studenou vodou, aby mne tam jako údajně mrtvou mohla porodní bába
uprostřed neznámého prostředí vhodit. No horor!!!! To je snad i na mne moc!!!
Korunu tomu nasadil jiný novinář, který dokonale zmotal názvy mých knih a ze
sbírek poezie udělal prózy, či opačně. Ani směšné to nebylo. Vtipné ale bylo,
když Dušan Žárský (můj vydavatel, a grafik) za mnou do lázní poslal dopis a na
obálce byly upraveny názvy mých knih do níže uvedené podoby:

Diagnóza panna (ze života dospívajících dívek)
Jabloňový Bůh (příručka pro sadaře)
Příběhy pro život (horor s autobiografickými prvky)
Všichni krásní optimisté (zamyšlení o našich
politicích)
Rozhovor s blázny (reportáž)

Nasmála
jsem se

moc a ještě potom více, když si někteří u Nakladatelství Žár, či u mne ~ chtěli
tituly objednat!!!! Nejvíce bodovala Diagnóza panna a ten horor.
Škoda, že Alan Marshall není mezi živými, abych
mu tohle všechno odvyprávěla. Vždyť právě ON mi
kdysi předpověděl, že psaní mi přinese trápení, ale
též nezapomenutelné chvíle!!! Určitě by se mu
líbila i příhoda, kdy při dalším setkání se čtenáři
jeden student na mne vyloudil, abych mu do
„čerstvé”

sbírky
uvedla:

N.N. s láskou věnuje autorka.
K údivu všech jsem tak radostně udělala. Student byl (jak se teď říká) „happy”.
Já také.

***
No řekněte sami, když Vás osobitý člověk typu spisovatele, výtvarníka,
nakladatele Vladimíra Sainera z Prahy obdaruje dopisní větou -

Tak koukejte, Boženko, napište mi ještě
nějakou tu koninu. Budu se

těšit.

– nepřipadne Vám to nesmírně krásné? A to všechno
jen proto, že jsem mu poslala své rozverné fejetony
Koně mezi námi a Klub krásných bláznů, (ty pak
skončily v antologii Koniny a taky blbiny, kterou
vydalo Nejmenší Nezávislé Nakladatelství

Vladimíra

Sainera, Praha, a poté s malými úpravami v knize Baví mne svět, Žár Ostrava).

***
Abych udělala tečku za vyprávěním, jež Vás mělo přesvědčit, že kniha není jen
knihou, ale živým útvarem, a má svá tajemství, prásknu na svého už
zmiňovaného vydavatele, že když mi založil první e-mailovou schránku, (to
jsem doma ještě neměla internet a věděla jsem o něm leda to, že je ….), zvolil
jako heslo úryvek z fejetonu Příběh mého jména z Knihy
Znělo takhle:

božkakožkalaprtoška. Že

tomu nerozumíte? Ale netrapte se ~ tak na mne volávali
sourozenci, když jsme se hašteřili. Božka, kožka, laprtoška,
Boženice – opice ….

Ano, a ten stejný člověk mi na zmíněnou obálku s dopisem (kam jinam – než do
lázní) přilepil ještě další nálepku s černým podkladem, ze kterého svítila bílá
písmena, složená do

Důležité upozornění:

vět:

COKOLIV PŘED TOUTO PANÍ
ŘEKNETE,
MŮŽE BÝT ZNEUŽITO VE
FEJETONECH!

Tak

nashledanou

příště, budete-li chtít - u mého dalšího vyprávění. Co Vás čeká? Nechte se
překvapit!!! Jako mne překvapil jistý hoteliér, který rozhodně nezemře na
předávkování vlastním IQ, nabídkou:

„gramiádu”, nebo co to máte? ? ? ? ?

Paní K., nechcete u nás udělat

Kniha: Chci se stát bestsellerem.
Tak si mne kupte!!!






Anebo si mne alespoň

půjčte….



Pro Knihovnu Petra
Bezruče v Opavě.
Text a úprava:

spisovatelka
Božena Klímová

Ostrava, březen – září 2006
(Na tento drobnoprojekt se vztahují rovněž
autorská práva.)

