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Básně píše nejraději v leže s nohama opřenýma o zeď

České Budějovice - V písečném zrnku vidět svět a nebe v letní květině, do ruky vzít nekonečno a věčnost prožít v
hodině. Tak zní oblíbené motto Jitky Bolechové, která včera představila svou první knihu básní s názvem Duhový
déšť.
„K psaní mě vedla hlavně touha ukázat čtenářům své pocity, pohrát si se slovy, ale také přání být trochu slavná, i
když vím, že skrze poezii je to idealismus,“ říká třiatřicetiletá klientka českobudějovického Sdružení pro péči o
duševně nemocné Fokus, které vydání sbírky spolu se Syndikátem jihočeských novinářů podpořilo.
První verše napsala Bolechová již ve třinácti letech. Prý byly o lásce jako většina pozdějších básní. „Každý básník
potřebuje lásku ke svému vyjádření,“ míní Bolechová. Píše, jen když má inspiraci. Ta k ní nejčastěji přichází, když si
lehne na postel a opře nohy o zeď.
„Například jsem jednou takhle ležela, zaslechla hodiny a na základě toho napsala básničku Čas. Bez inspirace
nenapíši ani řádku,“ dodává mladá básnířka.
Ještě nedávno si psala jen do šuplíku a neodvažovala se svá dílka představit veřejnosti. Nyní je ráda, že její vnitřní
světy pozná díky vydání i více lidí. Z autorů, kteří ji nejvíce oslovují, jmenuje například Seiferta nebo Vrchlického.
Přesto, že bojuje s duševní nemocí, vystudovala gymnázium a absolvovala dva roky na odborné ekonomické škole.
Pracovala v několika firmách jako sekretářka. Nyní se věnuje knihovnictví.
Knihu Duhový déšť si mohou zájemci zakoupit přes webové stránky www.fokus-cb.cz.
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