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Jednou ze základních motivací každého recenzenta je obyčejná čtenářská touha objevit v textech, které dnes vycházejí po desítkách, něco zásadního, něco literárně i lidsky blízkého a smět na to upozornit širší čtenářskou veřejnost. Každou sbírku tedy dychtivý recenzent otevírá s nadějí, že zrovna teď to bude to pravé. S počtem přečtených pokusů sice možná ubývá dychtivosti, ale naděje zůstává vždycky.

Velkým objevem červnové snůšky básnických sbírek čtveřice literárně zkušených i méně zkušených autorek je bezpochyby prvotina Terezy Ješátkové (nar. 1979) Oblásky (Dokořán, Praha 2008).
Už samo úvodní motto „až představíš si něco / co neexistuje / sdělíš to jazykem / který není / uslyší-li tě / porozumí-li ti / zamilují si tě“ lze interpretovat jako Ješátkové soukromou definici poezie. Předjímá její hravou obraznost, precizní a přitom jakoby zdánlivě snadnou práci s jazykem i významem a přirozenost citu a vtipu, s nimiž autorka své texty tvoří. Krom poezie a psaní se nejčastějšími tématy básní sbírky stávají témata pro poezii více než běžná a častá jako láska a mezilidské vztahy. O to větší cit a umění je třeba vynaložit, aby tyto básně nevyzněly jako už stokrát napsané banality nebo klišé. Tereza Ješátková umí hranici této propasti vybalancovat zejména díky jazykové vynalézavosti a všudypřítomnému nadhledu. Z jejích textů je znát silná energičnost a důmyslnost, ale přitom nesamozřejmá lehkost a vtip: „řinčet železným klepadlem / o kamenné dveře / neznat heslo / klepat / popel do postele / a přesto / se neotevře // jen zmínky a případky / za řádky a mezi nimi / tichý křik významů / významnějších než se odpouští / […] / žít s básníkem / je těžší / nežli se utopit na poušti“. Oblásky jsou z pohledu čtenáře a recenzenta sbírkou rozhodně nadějnou, nejenže autorku baví psát, ale rovněž čtenáře baví číst. Za těchto podmínek je možné Tereze Ješátkové odpustit i drobné nedokonalosti sbírky, jakými mohou být občasná roztěkanost, někdy nepřiměřené lpění na jazyce a nadměrné upoutávání pozornosti na hru s ním. Je ovšem zřejmé, že poezie Terezy Ješátkové má kam zrát.

Naopak již vyzrálým a vnitřně usazeným dojmem působí verše Vladimíry Čerepkové (nar. 1946) v její nedávno vydané sbírce básní z let 2004–2007 Zimní derviš (Torst, Praha 2008). Čerepková rozhodně nepatří k poetickým debutantům. Své básně otiskuje v literárních časopisech už od svých šestnácti, v šedesátých letech patřila do okruhu básníků vystupujících v poetické vinárně Viola, vydala několik básnických sbírek (například Ryba k rybě mluví, 1969). Poté co emigrovala do Francie, kde žije doposud, se její texty odklonily od původně beatnické inspirace.
Zimní derviš je sbírka obsahující básně, v nichž není na prvním místě důležité sdělení, jazyková a významová pointovanost jednotlivých veršů, ale daleko spíše samotný rytmus psaní. Naléhavost a působivost jednotlivých básní se zvyšuje opakováním slov, podobně znějících výrazů a slabik.
Jednotlivé motivy básní jsou přitom systematicky významově propojeny, což efekt autorčiny tvorby rovněž umocňuje. „Do deště přivedu sivou rosu / na hoře syrové / najdu starou kosu / ta seká déšť / plástev mně zatéká / do hvězdného šosu / jak opuštěn se cítím / tak příšerně sám // zaklepej na vzduch / prázdno se otevře odevšad / zaklepej na prázdnotu / smrt po nás půjde kosou / a staneme se věčnou rosou.“ Samostatné verše básně na sebe často nenavazují plynule, jsou spojeny rýmem, který ale mnohdy působí uměle. I přesto se tím ale vytváří čitelný až zaříkávací rytmus psaní, který dodává básním přídatný význam a vlastní osobitost. Skrze silnou přírodní básnickou obraznost a motiviku se autorka nenásilně dostává k věcem podstatnějším. Vše je ale řečeno jen jakoby mimochodem, aniž by důležitější sdělení na sebe v básni strhávala příliš mnoho pozornosti. Autorka má vždy po ruce osvědčené prostředky, kterými své básně umí odlehčit.
Básnický debut Nely Hanelové (nar. 1980) Chagallovo štěstí (Větrné mlýny, Brno 2009) působí spíše jako úryvky z procesu vlastního hořkého hledání sebe samé než jako čirá poezie. Autorka se prostřednictvím svých básní snaží vypořádat se svojí minulostí, rodinou, porozumět sobě samé, svým touhám a potřebám.
Většina básní má lyrický subjekt v první osobě jednotného čísla — „nepohřbím“, „zpopelním“, „uzavřu“, „krvácím“, „nepatřím“, „odcházím“, „visím“. Tón jejího psaní je velmi emotivní a niterný, nenechává čtenáři ani chvilku na odpočinutí, neustále je třeba být ve střehu a vynakládat velké úsilí na porozumění a vcítění se do její poetiky. Sbírka Chagallovo štěstí je trochu nešťastná v tom, že její poetika je příliš vhroužena sama do sebe. Čtenář je příliš drcen hledáním a vymezováním vlastní identity lyrického subjektu. Nemá tedy mnoho času na to, aby si užil záblesků autorčina talentu a citu pro práci s jazykem a jeho rytmem: „nebyla jsem tam když tě dolů snášeli / jako by z polí sváželi / slunečnou — // pichlavou a netečnou“. Tím vším jako by v Hanelové básních zůstával jakýsi kal, který její poezii zanáší a znepřístupňuje.
A přitom k celkovému projasnění a zpřístupnění zdánlivě nechybí mnoho, stačilo by trochu se odpoutat od vnitřního drtivého pohledu na sebe samu, dostat tak do svých básní větší lehkost, plynulost a nadhled. Autorka zjevně dost přemýšlí o jazyce své poezie, do veršů vybírá z jazyka neotřelé a často archaické výrazy — „vmlčování“, „sveřepost“, „perutnatý smutek“, „šibřiny mříží“ — mnohdy ale na sebe strhávají až příliš pozornosti, působí trochu vypočítavě a nepřesvědčivě, případně jsou přidušeny okolními verši nebo se jejich efekt snižuje tím, že je autorka použije i v jiné básni sbírky. Další pastí, do níž se Hanelová chytá, je používání klišé — „nejtěžší je sama sobě odpustit“, „jako by mi vymazali identitu“, „svědomí jak tér“, „mlčet nahlas“, „svědomí obtěžkat vinou“. Rovněž forma autorčiných básní není náhodná. Zpravidla jsou to spíše kratší čtyřverší bez názvu, poslední verš je od ostatních oddělen a tvoří pointu básně.
Některé z básní ovšem působí spíše jen jako podřízené dopředu dané stavbě než jako opravdově poetické a pointované.
Narozdíl od Hanelové nemá Eva Válková (nar. 1953) ve své básnické sbírce Zvláštní druh inkoustu (Pro libris, Plzeň 2007) tak velké, pro sebe nesplnitelné poetické ambice.
Je zjevné, že Válková píše poezii pro radost, nemá potřebu vydávat se na metafyzickou a intelektuální půdu. Je si vědoma osvědčených metod svého psaní a toho se drží.
Nesnaží se příliš experimentovat a pouštět se na neznámý poetický terén. Tématy jejích básní jsou hlavně láska, touha, sen a pozorování přírody. Píše velmi vyrovnaně a plynule, zároveň ale její verše mnohdy proplynou tak rychle, že z nich nestačí nic utkvět. Válkové poezie je velmi barvitá a obrazná, postavená více na jmenných spojeních než na přísudcích. Příběhy sice v jejích textech nechybějí, ale hlavní slovo má vrstvená obraznost. Často to vypadá, že když si nemůže z výraziva vybrat to nejvhodnější, použije jednoduše obojí vedle sebe. Proto je její poezie poněkud mnohomluvná a ne vždy zcela přesná. Nelze jí ale upřít nápaditost a nadhled. „Skleněná situace / Se mi rozpadá / V rukách / Střepy a střepy / Jsem / Porcelánový slon / Slon v porcelánu / Chtěla bych napsat / Syrovou báseň / Jak se mi stýská / Ale to je / Syrový život / S polevou poezie“.
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