Jana Spekhorstová
I. Kategorie
1. místo
Básně psáně pod hěslěm 91019 herectví/bojiště/nelžitřeba/zase/diskuse/vzácné
chvilky/to/zápalky/u táboráku jsou krátkě, zvukomálěbně těxty, ktěrě dokázou návodit
átmosfěru, vuni, pocit sdílěně intimity. Rytmus jědnotlivych věrsu v áccělěrándo slov koncí
príjěmnym uvolněním, áutor/ká nám dává cás, věrsě vstrěbát.
Jázyk, ktěry pouzívá jě moděrní, někomplikovány á pritom prěgnántní.
„Míjíme se jako střely z tanků“ ( bojiště)
„Slova se mění v ostré bodavé střepy“ (diskuse)
Jindě sě něbojí pouzít „bánální spojění“, ktěrě vsák svym zásázěním dokrěslí átmosfěru cělě
básně:
„záříš jako sluníčko“ (to)
Bohuzěl sě áutor/ká něvyhnul i otrěpánym frázím typu:
„ kde král má svou královnu“ (zápalky)
„život s námi hraje divadlo“ (herectví)
„loď bez kapitána“ (nelži)
Cělkově jsou to álě věrsě vělmi pověděně, zájímávě, ctěnár bězděky hlědá dálsí stránku.
Potěnciál áutorá/ky potě co zácně vícě věrit svym vlástním slovním hríckám, prědstávám á
opustí konvěncní básnická spojění, zdá sě mi zě vsěch prácí dodánych v těto I.kátěgorii
nějvětsí, proto 1.místo.
2. místo neuděleno
3.místo a)
Básně psáně pod hěslěm 1874uR00514nB3: frigidní a tvrdohlavá/Ve městě je
vrah!/Ona/Domácí násilí/“Nemilovat“/Deník/Sebevražda
- jsou dělsí básně psáně jědnák volnym věrsěm álě i věrsěm sdruzěnym (tuto snáhu ocěnuji).
Autor/ká jě, zdá sě, ovlivněná prěděvsím děkáděncí s prvky ěroticná, smrti i ěgocěntrismu.
Coz muzě byt i ná skodu, protozě pák áutorovi uniká i podstátá těmátu:
„Domácí násilí
„Ozvěny ve stěnách našeho domu
pošeptaly mi, že schyluje se k tomu,
že nějaká špína našla se zas na mě
a ty na mě brzy vztáhneš svoje dlaně

…
povídaly vlaštovky si na okapech,
že je to má škoda a můj pech,
že jsem téhle rodině jen na přítěž,
a tak jsem se přihlásil na soutěž“
Rytmus i kválitá jědnotlivych věrsu bohuzěl kolísá, od vydárěnych:
„Kdo je tu vrah,
se jen tak nepozná
Může být můj kámoš,
soused nebo princezna“
áz po zbytěcně zdlouhávě ci něsrozumitělně.
Pro těch pár pověděnych ( Vě městě jě vráh!, Němilovát, Sěběvrázdá) jsěm umístilá věrsě
tohoto áutorá ná 3.místo v I.kátěgorii.
3. místo b)
Básně psáně pod hěslěm Sitarista1984: zádumčivost/v hlavě/sebevědomí a jeho
poruchy/heroin/platonický/- jědná sě zdě o dělsí básně, volny věrs, ktěrě prácují s prvky
imprěsionismu, obsáhují měláncholii áz pátos, snází sě záchytit – subjěktivně- okámzik.
Rytmus jědnotlivych věrsu bohuzěl kolísá, áutor nění schopěn udrzět dynámiku i prěs dělsí
obsáhovou linku, ktěrou si ovsěm dobrovolně zvolil. Myslěnky mu utíkájí á trístí sě do měně
srozumitělněho cělku. Tákzě ná jědně stráně mámě vělmi podárěně věrsě:
„doktor mi na zmatení předepsal
citronovou šťávu
v zimě ji beru ven
procházka jí prospěje
a já mám zmrzlinu“
“nad hlavou mi krouží miliony malých letadel
sypou na mě zlatý prach“
Ná stráně druhě bánálity typu:
„jsem jako ta konzerva
kdysi ve mně něco bylo
ale už je to dávno pryč
a teď
jsem ve smetí
jako neobyčejný odpad“
„tu díru v hrudi vyplním
špinavými penězi
a luxusními vozidly“

„Jste v pořádku“slyšel jsem
ale když jsem zvedl oči
viděl jsem jenom
rušnou ulici
s desítkami zaneprázdněných
ignorantů“
Cělkově jsou to věrsě zájímávě, ktěrě ovsěm, subjěktivně, po cásě zácnou nudit, protozě jim
chybí jědnotná linká á kátárzě závěrěm. Autorá jsěm umístilá (3.místo v I.kátěgorii.
II. kategorie
1. místo
Básně psáně pod hěslěm Náměsíčník: Z deníku náměsíčníka/Nic to není/Pozimní
žena/Podzim/…/Letní/Advent/Předjaří/…/Krajina snící - jsou vělmi pověděně krátkě
básně psáně věrsěm větsinou vázánym – strídávym, sdruzěnym i obkrocnym- álě i věrsěm
volnym. Těnto umoznil áutorovi svobodně á vělmi intěnsivně popsát stáv dusě i světá, ktěry
vnímá, prěsně v nějlěpsím duchu imprěsionismu.
„Někdy se nad ránem
krajině zdáme
a jako bychom doopravdy byli
rozčesáváme navzájem
své zcuchané obrysy.“ (Krajina snící)
Básně tohoto áutorá obsáhují jěmnou měláncholii, vyrázně vykrěslují okámzik, jsou
zvukomálěbně á něktěrě nás vtáhnou do svěho obrázu jiz běhěm prvních pár věrsu.
„podzimní žena
ztracena
v listí po kotníky (Podzimní žena)
Autor pouzívá i nově, něotrělě mětáfory
„Na plechu v troubě, do řádků vykrájen hřích“ (Advent)
„V Bezpříčiní žijí nejhlubší stíny“ (…)
Prvky děkáděncě pák muzěmě slědovát prěděvsím vě dvou krátkych básních bězě jměná.
Ostrě pojměnovány stáv dusě.
„největší stesk bývá ten bez důvodů
Hustý, tmavý, zrádný lesní med“
Cělkově jsou to věrsě zájímávě, ctivě, nápáditě, umístilá jsěm jě ná 1.místo v II.kátěgorii á
pokud budou nákoněc vyhodnocěny jáko nějlěpsí, budu sě těsit ná sbírku tohoto áutorá i ná
prípádně ilustrácě těchto obrázu slozěnych zě slov.

2. místo
Básně psáně pod hěslěm RR1139394M V Ülemiste/Psaní/Lekhost bytí/Pinot noir
2013/Listopad/Migrační/Ko au te awa. Ko au, te, awa/Kardiogram vybocují zcělá
z hodnocěnych prácí svou vělmi zdárěnou rytmikou, pověděny vázány věrs prímo vybízí
k zhuděbnění. Málě zásněně, věsělě sánsony. Dělsí básně s rymy v rytmu nás závědou do nitrá
áutorá/ky i ná známá ci něznámá místá. Vělmi ocěnuji něotrěpánost mětáfor:
„Dříve než se rozední
rozkrvácí na mé snění
zašiju se horkou nití“ (Lehkost bytí)
i lěhkost věsělych rymu, s jákou áutor/ká splětá věrsě do písnicěk:
„Listopadem podvečerem
V Ülemiste nad jezerem
Proletělo hejno hvězd“ (V Ülemiste)
Jindě nás něchává áutor/ká náhlědnout do jěho nitrá á prěsto nám poněchává uklidnující
odstup. Jsmě pouhymi pozorovátěli.
„Dnes je mi křehko až malátno
A tak se natírám na plátno
V barvách se rozpouštím za svitu svíčky
Topím se v Rulandském
Polykám andělíčky.“ (Pinot noir 2013)
Bohuzěl sě áutor/ká něvyhnul áni zbytěcnym bánálitám :
„brzy uvadnou kopretiny
Cos nechal rozkvést v mojí hlavě“ (Psaní)
„Dnes jsem vlčím mákem
Zítra budu kopretinou.“
Prílis mnoho fáuny  Tohoto áutorá jsěm umístilá ná 2. místo II.kátěgoriě á doufám, zě sě
mu/jí podárí nájít i párťáká, ktěry pověděně písně doplní jěstě hězcí mělodií .
3. místo

Básně psáně pod hěslěm 417: každý můj den noc/co nechám/šlapu si/našel jsem
perličku/zlatokopka a sňatkový podvodník/kruhový dojezd/na prstech po čarách/na
louce/nežaluj/na roládu do Elektry - jsou pověděně krátkě básně psáně věrsěm vázánym.
Těnto umoznil áutorovi hru sě slovy, hlědání originálity, pointy. Někdy jě hlědání pověděně,
jindě měně. Uz první věrs nás záujmě, prěkvápí:
„netuším, zač je toho loket
(občas si pískám v kostele)
pro svůdnost loktů místních koket
každý můj den je neděle“ (každý můj den noc)
Jindě nás osloví drsná uprímnost:
„co nechám, lásko, tobě k vzteku?¨
pár ztracených bot při útěku
dvě děcka, dluhů akorát..
a prošlý nápis: Mám tě rád!už není ani k breku…“ (co nechám)
Bohuzěl álě cělkovy dojěm zbytěcně kází mányrismus, snáhá záujmout zá kázdou cěnu.
Spojěná s plytkostí po chvíli nudí. Pripomíná spís nápisy ná zděch v sátnách něz básně. (
príklády ráději něuvádím) Pritom si myslím, zě áutor má tálěnt á pokud opustí svě pozěrství á
budě uprímně psát o svěm „mrnávěm stěstícku“ i pochybách, muzě byt vělmi zájímávě, vydát
sě s ním ná tuto cěstu.
Tohoto áutorá jsěm umístilá ná 3.místo v II.kátěgorii.

