kol. - Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy

Brevíř milostné poezie od Máchy až ke Šrámkovi vydalo nakladatelství Dokořán v edici "Mocca" (malá, ale silná káva) již podruhé, poprvé to bylo v roce 2003. Nyní, v roce 2007, se s publikací opět setkávám... Knížečka milostné poezie je vázaná, oranžovým vyzývavým přebalem prosvítá ženský akt s tmavými vlasy.
Publikace má přes 95 stránek, je hojně ilustrovaná od více autorů, také básně jsou od mnoha známých poetů, přesto vše tvoří dokonalý celek. Milovníci milostné poezie ve sbírce naleznou 91 básní. V Obsahu na konci knihy vidíme přehledné rozdělení na čtyři části:
Tak mám tebe plnou duši
Rván jsem, mučen divé lásky spárem
V tvých očích tma, noc na tvé kštici
Má láska poslední je rovna prvé
Ve sbírce jsou soustředěny milostné verše mnoha významných českých básníků, pro mne je zde jediným favoritem básník Jaroslav Vrchlický.
Veršům ostatních básníků tím neubírám na hodnotě a přitažlivosti, milostná poezie Jaroslava Vrchlického mne však provází celou sbírkou a přitahuje moje oči, mysl i duši, jsou dokonalost sama!
Za trochu lásky...

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
(Jaroslav Vrchlický)
Mezi dalšími uvedenými básněmi o lásce shledávám milostnou poezii Vítězslava Hálka, Otokara Březiny, Stanislava Kostky Neumanna, Karla Hlaváčka, Bohdana Jelínka, Josefa Svatopluka Machara, Adolfa Heyduka, Františka Gellnera, Karla Tomana, Jiřího Karáska ze Lvovic, Karla Hynka Máchy, Karla Jaromíra Erbena, Jana Nerudy, Fráni Šrámka, Juliuse Zeyera, Antonína Sovy, Viktora Dyka a Petra Bezruče.
Na mne udělaly dojem milostné verše Fráni Šrámka a Antonína Sovy (Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy). V básních všech jmenovaných básníků je nám představena milostná láska, touha, fantazie, ale i realita a zklamání, i taková láska je...
Je léčivé a prosté - zpomalit své tempo, ztišit zvuky, v teple a přítmí čísti verše milostné, sobě či někomu, kdo je nám blízký... Čísti milostné verše nebo je šeptat, někomu stačí naslouchat. Období šera, tmy, zimy a inverze nic jiného nezaslouží, než se na chviličku pouhou zastavit a číst. Milostná poezie rozproudí krev, zrychlí dech a rozežene smutek - je to tak léčivé, tak prosté...
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