Slunečko sa níží, večer sa už blíží

V roce – jak se říkává – významného životního jubilea vyšla Ludvíku Vaculíkovi přičiněním nakladatelství Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán kniha Polepšené pěsničky, koláž vzpomínek na dětství, mládí, disent, rodinu, lásky, složená z textů, fotografií i notových zápisů (včetně přiloženého CD v části nákladu, na němž autor zpívá s cimbálovou muzikou Technik. „Polepšenost pěsniček“ tkví v dalších, Vaculíkem přidaných strofách, pozměněném, někdy aktualizovaném textu na nápěv známých národních písní – to zejména v posledním, třetím oddílu nazvaném Nové vlastenecké písně.
Jako se v životě osmdesátníka střídají chvíle čisté radosti s náladami plnými nostalgie, stejně v této knize většinou optimistického Vaculíka se připomínají na fotografiích z rodinných alb tváře blízkých příbuzných a přátel, kteří už nežijí (např. na str. 220 Říjnové idy), s jinými se setkáváme slovně (na melodii Plavala husička – plavala ulicí Nerudovou, kde Pecka s Kosíkem často plovou). Někdy je střídá melancholie – totiž nejzřetelněji ve dvou, podle mého názoru nejemotivnějších prózách, snad je smím nazývat povídkami?, o chimérické spolujezdkyni, nazvaných Dušička (str. 11) a Žena (str. 116), které otvírají a zároveň uzavírají první oddíl knihy. Jindy se objevuje zahořklost, zklamání, až v čtenáři z pera tohoto autora zatrne: „Kde domov náš? Voda je cítit chlorem, stáda volů bučí sborem, je jich plná sněmovna, hádají se o cosi. Čí je tato divná země? To už není domov náš, je to Česko, domov váš!“ (publik. v LN 14. 8. 2001) Nebo paradox písničky na melodii Já do lesa nepojedu z roku 1990: „Já do vlády nepolezu, dělal bych tam ostudu“ – srovnán s jinou, mladší „polepšenou“ písničkou – Když jsem měl dvacet let – „Od tých šedesáti ide sedmdesát – už sa ja pokúšam do senátu dostat“ (jíž rozumím jako povzdechu nad ztrácením občanské paměti kdo byl kdo).
Tato Vaculíkova napohled skromná knížka by neměla být v autorově bibliografii opomenutá. Zvláštním způsobem je jeho autobiografií a zároveň výpovědí o době. Jen zdánlivě zpřeházená, ve skutečnosti autorem, redakcí i grafikem pečlivě promýšlená. Zaplatíte za ni buď 499 Kč (s přílohou CD), nebo bez té o sto padesát Kč méně – tedy 349.
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