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p&edmluva

Po Novém roce se stavuji v nakladatelství, kam nesu svoje novoroční přání. Činím tak osobně, protože jednak chci pozdravit
redakci, jednak mi na té lahvi fernetu nedržely poštovní známky.
V redakci se mne ptají, zda letos dodám nějaký rukopis, a já odpovídám, že chci žít, a ne psát a vydávat knížky. Knih je tolik a jsou drahé
skoro jako za první republiky! Proč bych měl zmnožovat obecný
zmatek všech písmenek světa?
Pak si ale uvědomím, že od vydání Knihy míst uplynuly tři roky
a že se mi mezitím nahromadilo několik textů, které jsem schopen
číst znovu. Některé z nich tiskem nevyšly, ostatní byly většinou
redakčně upravovány a kráceny, nyní by se tedy mohly objevit
v původním znění. Napadá mne, že pokud bychom dokázali vydat
takovou knihu, kterou by si lidi strčili do baťohu a vzali s sebou na
cestu, a která by po návratu domů byla poznamenána strukturou
užívání a stala by se skvrnitým autorským objektem, zprohýbaným
a vonícím po krajině a rozlitém pivu, tak by to za to možná stálo…
V této knize navazuji na svá předešlá díla. Zabývám se místy, životním prostředím a klimatem. Dokonce se opatrně věnuji i popisu
světa při velkém skoku dopředu, při němž jsme se víc soustředili
na výkon než na to, kam skáčeme. Nyní se po letech na hřbitově
smějeme vlastní nešikovnosti.
Ilustrace pocházejí z pozůstalosti malířky Olgy Karlíkové, která
třicet let pozorovala ptáky a soustředěně zaznamenávala jejich zpěv,
pohyb hejn a skrze ně přišla k jemnému světlu, které nás obklopuje.
Zatímco píšu, venku padá našedlý sníh, stejně jako padal miliony
let. Vše je na svém místě.
Václav Cílek,
Praha a Káhira Vítězná na Nový rok 
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