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Z kolika věrných bot 

jsme vyrostli 

kolik jsme jich opustili 

kolik prochodili 

kolik odhodili –  

  kde jsou? 

Hledají nás po necestách 

nabírají kamínky a vodu 

šlapou si na tkaničky 

zakopávají o kořeny 

padají do strží 

požírají se navzájem 

nebo se páří 

zdivočele a bez touhy 

sudé s lichými 

levé s pravými 

a když je po všem 

kožené zatouží po kostech 

po mase a po krvi 

dřevěné po lese 

po ptácích a veverkách 

a papírové po tobě 

papírové po mně – 

  kde jsme? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Na první pohled se jméno Žalozpěv o botách zdá jako absolutně se hodící název. Mě by 

však zajímalo, zda má pro Vás nějaký skrytý nebo hlubší význam. 

Řekla bych, že pro každou báseň má její jméno nějaký hlubší význam, který čtenáři 

nevidí. Často ale ani nechceme, aby ho viděli. Chápejte, pro nás je to velmi niterní a 

srdeční záležitost, navíc trocha tajemna nikdy neuškodí.  A proto Vám řeknu pouze, 

že i já mám svůj vlastní výklad pro mé jméno. Každý čtenář si ho však může zasadit 

do své situace a díky tomu mohu mít tisíce překladů a miliony významů… A to je 

přinejmenším kouzelné, to musíte uznat. 

To je jistě úžasné. I umístění Vašich bot bude mít nepochybně niterní význam, ale i tak se 

alespoň zkusím zeptat, zda nám prozradíte nějaký kupříkladu cestovatelský příběh, 

kterým si Vaše obuv prošla. 

Cestovatelský příběh? Takových je plno… Z nich se vlastně skládá celý děj. Abych to 

řekla pochopitelněji: příběh se skládá ze všech cest a výletů, kterými jsem si prošla. 

Samozřejmě obrazně řečeno, kdybych měla popsat všechna putování, tak bych se 

nevešla ani do jedné tlusté knihy. Osobně jsem však nejraději, když jsem někde v lese, 

na horách či u řek. To je nejspíše i patrné, že nejsem úplně typ, co se v létě rozvalí na 

pláži, viďte? No nicméně jsem vybrala pár takovýchto míst a okamžiků, nad kterými 

se stojí pozastavit a na které ráda vzpomínám, ačkoli jsou třeba i smutné. Ale pokud 

si mě chcete představit na pláži v nějakém úmorném vedru, tak vám bránit nebudu. 

Moje představa je však neodmyslitelně spojena s naší českou přírodou a krajinou 

podobné té naší. 

Je ohromné, že si každý může vybrat vlastní místo a situaci, ale je tu vyloženě někdo pro 

koho byste řekla, že jste určena? Máte nějaké speciální nároky na druh vašich čtenářů? 

Přečíst si mě jistě může kdokoli, ale řekla bych, že se ve mně shlédnou lidé, co cestují 

a potom také spíše smutní a vážní lidé nebo někdo, kdo si třeba prochází těžším 

obdobím.  

Jde z Vás cítit jak pozitivita, tak negativita a vážnost. Co byste řekla, že Vám spíše 

vyhovuje? V jakém duch máte radši odvíjející se děj? 

Osobně jsem zastáncem života bez růžových brýlí. To ovšem neznamená, že mé 

okolní dění a prostředí musí být kruté a nehostinné, zase nejsem sadista. Život má 

dvě stránky – dobrou i špatnou a je třeba užívat si obou. Občas jsem ráda smutná a 

sama, někdy chci být ve společnosti lidí a radovat se, jindy se chci bát a jindy si chci 

života užívat beze strachu. Život je takový, jaký je a je nejestetičtější verzí sám sebe. 

To je zajímavé životní motto. Máte ještě nějaké další, které byste chtěla čtenářům předat? 

No krom toho, co už tady padlo, bych chtěla říci akorát, že vzpomínky jsou silná a 

mocná věc. Každý bychom měli mít nějaký prostředek, jak si pamatovat naši cestu, 

třeba právě boty. Protože ať už jsou to vzpomínky hezké nebo špatné, tak díky tomu, 

co jsme si prožili, jsme tam, kde jsme, a jsou naší součástí. Každý by se měl občas 

zastavit a uvědomit si svůj životní příběh, svůj původ, ale i svou „evoluci“ a svůj cíl. 

Velmi zajímavá myšlenka. Ale abychom to uzavřeli ještě jiným a třeba i pozitivnějším 

doporučením… Máte, nebo měla jste, nějaké své oblíbené boty, na které nedáte dopustit? 

Jistě…Takové má snad každý. Mám jich hned několik, jedny kožené, jedny třeba 

sametové, jedny se vzorem, další namalované a jiné pouze monochromatické, potom 

je tu ještě jeden papírový pár. Teď však nejraději chodím bosa. 

 

Rozhovor s básní Žalozpěv o botách vedla Eliška Marková 



 

Celou básní Žalozpěv o botách se táhne jakási vzpomínková nit. Jakoby 

autor vzpomínal a uvažoval, co se dělo v jeho životě a co se vlastně děje 

v životech všech lidí, akorát pro názornou ukázku použil boty. 

Báseň začíná, jak jsem si to dovolila sama pro sebe nazvat, evolucí bot. 

Je zde poukázáno na to kolik bot, přátel, věcí, vlastně čehokoli jsme odhodili, 

opustili nebo na ně i jen zapomněli. K této souvislosti jsem vyfotila první 

fotku, na které je zachycen určitý vývoj bot a jejich cesta. Další verše pokračují 

cestou/životem, kterým všichni procházíme. Někdy se snažíme najít staré 

dobré časy, znovu se začít bavit s přáteli nebo spoustu dalšího, ale ne vždy se 

to povede. K tomuto jsem přiřadila druhou fotku, kde je bota zachycena na 

sloupu a jakoby se rozhlíží do krajiny. Dále pokračujeme naši pouť a 

procházíme dobrým i zlým, jsme smutní, radujeme se, prožíváme vášeň i 

zklamání, snažíme se následovat naše sny, ale někdy se to prostě nepovede, 

fotka číslo tři s odhozeným párem bot a papírem u nich. I přes rozdílnost 

našich životů se nakonec všichni sejdeme na jednom místě. 

Kde jsme? Ve které části zrovna žijeme? 

 

  



 


