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Do rákosí, do hnízd lysek 

poslední paprsky ztratily se. 

Stojím na břehu, kam mě snivá cesta zavedla, 

potmě z trav dva prsteny tu splétám. 

Měsíce zrcadlový odraz zjevil se 

jak matná freska. 

Luna na jezeře podobna je labuti, 

v jejímž peří třpytí se stříbromodré démanty. 

Ta labuť je nevěsta, na kterou tu čekám, 

a jako družičky jdou jí z páry přeludy. 

Moji mládenci jsou dva noční kvakoši. 

Hudbu bekasíny zapískají, netopýři na nás hodí rýži 

a pod baldachýnem zimolezu oddá nás hastrman. 

A až bude v hloubi noci pratemnota nejčernější, 

ředit ji budou svíce, 

na hostině píti budou pijavice 

a žáby budou krkat. 

  



 



1) Takže, pokud již můžeme začít, ráda bych se vás nejprve zeptala na váš název. 

Nejsem si totiž tak úplně jistá, zda odpovídá tomu, co se nám ve skutečnosti 

odehrává před očima. 

Ach, opravdu? Musíte být velmi nepozorná čtenářka, pokud si to myslíte. Vždyť se tu 

v podstatě nic jiného neděje. A to, že ne všechny svatby se musí odehrávat v kostele před 

širokou rodinou za zvuků varhan, už nám, domnívám se, dokázali mnozí přede mnou. 

2) Vidíte, a to mě zajímá! Kde se tedy ta svatba odehrává? 

Na břehu jezera, samozřejmě. No jen si to představte, představte si (zavírá oči), že je taková 

tma, až nevidíte na krok. Kdesi před sebou slyšíte tichounký šepot jezera a ve vzduchu cítíte 

vodu. Všude kolem vás kvákají žáby a bzučí hmyz, nic jiného kolem vás není. Jste sami v té 

neuvěřitelné temnotě. A pak se náhle na hladině jezera objeví odraz měsíce, který právě 

opustil svou mračnou skrýš. Vidíte tu nádheru? To se snad ani nedá popsat slovy… 

3) A myslíte si, že lze vůbec nalézt někoho, kdo by doopravdy ocenil vaši krásu? 
Věřím, že ano, ale musel by to být člověk v jádru citlivý. Nezáleží na tom, kolik hradeb si 

kolem sebe vystavěl, záleží jen na jeho ochotě opět je kvůli mně spustit. Víte, já si ráda hraji 

s lidskými myšlenkami a pocity, ale nerada se někomu vnucuji. Ovšem, pokud si to někdo 

bude přát, nechám ho v tom svém malém klidném útočišti tak dlouho, jak dlouho si jen bude 

přát. 

4) Tedy, varovali mě před vámi, ale vy máte těch krásně smutných myšlenek 

opravdu plnou hlavu. Domníváte se, že právě v tom se nachází vaše krása? 

V čem? V krásném smutku? Z části snad ano, ale upřímně doufám, že mám i jiné přednosti. 

(směje se) 

Například? 

Například ten chlapec, který čeká na svou vyvolenou. Přeje si, aby přišla a zachránila ho. Vidí 

ji jako tu nejkrásnější bytost, které se snad vyrovná jen záře měsíce, ale ona nepřichází. Proč? 

A co se stane potom? To, myslím si, je na tom to nejkrásnější. To tiché tajemství. Ta noční 

mlha, ve které každý hledá a vidí něco jiného. 

5) A co je tedy smyslem všeho toho tajnůstkářství? Co tím chcete čtenáři 

nabídnout? 

Chci, snažím se, mu ukázat, že i tajemství může být někdy krásné. Vždyť co jiného než 

tajemství, nejistota a tiché myšlenky by dovedly oživit to, co je v očích druhého mrtvé. Někdo 

se domnívá, že chlapec jen sní o krásné dívce. Jiný si myslí, že ona dívka je mrtvá, jiný zase 

tvrdí, že se utopili oba. Další zase vidí chlapce, který se rozhodl uhasit plamínek svého života 

v jezerní hlubině. Někdo se domnívá, že si ten tichý chlapec chce v noci vzít dívku, kterou 

miluje, protože ve dne by jim to všichni ti hlasití lidé nikdy nedovolili. A já bych byla velmi 

ráda, aby si všichni moji čtenáři uvědomili, že teď, pro jednou, na pravdě nezáleží, že teď 

není cílem poznání, ale pocit. Pocit, který si každý z nich odnese v sobě, pocit, který už jim 

nikdo nikdy nevezme. 

6) A neuvažovala jste někdy o tom, že byste to jezerní ticho a dechberoucí krásu 

někdy narušila? Rozsvítila reflektory, pustila hlasitou hudbu a pořádně to tam 

rozproudila? 
Ale jistě, že ano. Dokonce několikrát. Někdy už mám těch pijavic, komárů a žab, které snad 

ani neumí kvákat nahlas, plné zuby. Někdy bych to nejraději celé zapálila, tančila kolem a 

prováděla nějaký šílený prastarý rituál, ale nakonec to nikdy neudělám. Ta myšlenka na to, že 

bych měla zničit něco tak úžasného se mi vždy nakonec vzpříčí a zabrání mi vytrhnout, byť 

jen jediné stéblo trávy. 

Rozhovor s básní Svatba vedla Eliška Müllerová 

  



V touze báseň doopravdy pochopit jsem se ve večerních hodinách vypravila na břeh jezera. 

Pozorovala jsem svět kolem sebe a vnímala to kouzelné ticho, které je v dnešních dnech tolik 

vzácné. S pocitem očekávání jsem upletla dva prstýnky z trávy. Nevím, na co jsem čekala a 

pochybuji, že to věděl ten chlapec, v jehož stopách jsem se vydala, jsem si ale jistá tím, že on 

nakonec našel, co hledal. Vždy, když báseň čtu, přijde mi zvláštní, jak se jí bez veliké námahy 

podaří udělat z pocitu samoty a nicotnosti něco tak krásného. Člověk má náhle pocit, že 

doopravdy sní a všechno kolem něj je úžasně klidné a nádherné. Někdo by mohl namítat, že 

u takového jezera přeci vůbec žádné ticho není, všude tam kvákají žáby a hlasitě bzučí hmyz. 

A co teprve, když se dá do pohybu taková labuť! Ale v tom to právě je. Uvědomit si, že i přes 

všechen ten hrozný lomoz všude kolem zažíváte tak dechberoucí ticho jako nikdy předtím. 

Nikdo po vás nic nežádá, nikdo vám netrhá myšlenky svými hlasitými slovy a vy můžete být 

několik okamžiků jen sami se sebou. Přemýšlet a třeba i zavzpomínat na chlapce, který na 

břehu podobného jezera nalezl svou smrt. 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 


