Erich Kästner
Třináctý měsíc (Dokořán)
Řekne-li se Erich Kästner (1899-1974), nejspíš se nám vybaví příběhy pro děti: Emil a detektivové, 35. květen či Luisa a Lotka. Že napsal zábavná i závažná díla pro dospělé - Honbu za miniaturou či Fabiana -, jako bychom už zapomínali. A kdo dnes ví, že Kästner byl také básník? Byl - a jaký!
„Jsou tady optikové - mám vlastně na mysli básníky a filozofy -, kteří prodávají lidem brýle s černými skly, a země je hned slzavé údolí a beznadějně zatemněná hvězda. Ten, kdo nám doporučuje brýle, aby nás slunce příliš nepíchalo do očí, je poctivý obchodník. Kdo nám je nasazuje proto, abychom věřili, že slunce nesvítí, je darebák,“ vypočítává Kästner ve své autobiografii. Ve vlastní poezii se představuje jako věcný, střízlivý „optik“, mužně vyrovnaný se světem, kde jsou „Smutek a Radost děti jedné matky“ a kde je „skoro dobře“. Navzdory dvěma válkám a modernímu uspěchanému životu ve velkých městech.
Soubor Třináctý měsíc sestavil editor a překladatel Radek Malý ze dvou částí. První je výborem z Kästnerova básnického díla; bohužel bez datace a zařazení jednotlivých básní do sbírek. Jakkoli nás zasáhnou Kästnerovy smutně satirické, lehce trpké, civilní verše i vtipné aforismy, a o to jde především, mnozí čtenáři by chtěli vědět, zda jsou tu texty už z roku 1928 (tehdy Kästner jako básník debutoval), nebo až z poloviny 50. let, kdy vznikl druhý, ústřední oddíl knihy, který jí dal název.
Ve sbírce Třináct měsíců Kästner zhustil celý rok do pouhých třinácti básní a předmluvy. Představte si, vybízí v nich autor čtenáře, že by čas probíhal jinak, že by se začaly dít věci, o kterých sníme, ale nikdy se nestanou. „Co tedy zmůže pár veršů?“ ptá se básník. A přece. „Navzdory tomu byly zaznamenány,“ odpovídá.
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