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Michal Bystrov
Blues o balonku
jeden kluk se
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až mu ulít
balónek
bůh ví proč se
lek ten kluk
možná...nebo...
to je fuk
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Michal Bystrov (z knihy Nech ten mech)
Blues o balonku
• Co mi autor sděluje?
Autor nastiňuje situaci, kdy malému chlapci uletí balonek a on má strach, že balonek praskne,
maminka ho utěšuje. Balonek nakonec skutečně praskne a splasklý spadne na zem. Chlapec je
zklamaný a smutný a kvůli této zkušenosti zakusí životní pocit, který bývá zachycený v blues.
• Co autor předpokládá, že už vím?
Myslím, že předpokládá, že posluchač/čtenář o blues neví nic (to souvisí i s jeho záměrem viz
níže). Každopádně by mu při čtení pomohlo, kdyby věděl, že může očekávat melancholickou
náladu, že to pravděpodobně s balonkem nedopadne dobře. Šťastný konec se vylučuje
s formou blues.
•
•

Proč mi to autor sděluje? Chce něčeho dosáhnout? Čeho?
Jaký smysl má autorovo sdělení? Co je cílem?

V posledních dvou verších ( “a kluk poznal co je blues”) se podle mého názoru skrývá
autorova motivace, proč báseň napsal. Nejspíše chtěl, aby děti pochopily, k čemu je na světě
blues, že pomocí něj (když ho složíme, nebo si ho zazpíváme, poslechneme) se můžeme
vypořádat se smutkem, neúspěchem i životními tragédiemi. I kvůli tomu jsou poezie a hudba
na světě, umění obecně.
•

Proč mi to autor sděluje právě tímto způsobem?

jeden kluk se
tak moc lek
až mu ulít
balónek
Líbí se mi, jak autor využívá hovorový jazyk („tak moc lek“/ „až mu ulít“) a jak řadí slova
(neobvyklý slovosled – „jeden kluk se tak moc lek“ – místo třeba jeden kluk se lekl tak moc),
jak kvůli rytmu a rýmu vypouští písmena na konci slov. Souvisí to i s formou blues, která
tíhne k hovorovému jazyku. Zachycená situace díky tomu působí autenticky a zároveň díky
rozdělení do krátkých veršů i dynamicky. Zaujalo mě, jak jedno souvětí autor rozdělil do
několika veršů, jak rozčlenil promluvu. Ta neustále pokračuje, postupně je rozvíjena
v jednotlivých slokách, někdy jedna sloka přesahuje do druhé (zvyšuje se podle mě plynulost
a naléhavost výpovědi).
bůh ví proč se
lek ten kluk
možná...nebo...
to je fuk
Myslím, že pozornost každého na první pohled v této sloce připoutají tři tečky – neukončené
výpovědi - za slovy “možná” a “nebo” Podle mého názoru se zde nabízí prostor pro čtenářovu
aktivitu, on může začít přemýšlet o tom, co kluka nejspíše vylekalo, zapojit svou životní
zkušenost. Ten, kdo promlouvá, dává najevo, že to neví a že to vlastně není důležité (“bůh ví
proč”, “to je fuk”). Zajímalo by mě, zda bude pokračovat pravidelné rýmování druhého a
čtvrtého verše, za povšimnutí stojí, které verše spojuje. Když si ta čtyřverší postupně říkám
nahlas, uchvacuje mě ten pravidelný trochejský rytmus.
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oč by boural?
o mraky?
o havraní
zobáky!
Maminka se dostala ke slovu. Snaží se mírnit klukovy obavy, pomocí otázek ho přesvědčit, že
na obloze balónek nemůže do ničeho narazit. Líbí se mi, jak autor na malém prostoru,
kterému nabízí čtyřverší, dokáže zachytit matčino chlácholení (možná i matčin postoj, ona v
nabourání balónku nevidí nic tragického) a dětské obavy (stačí jen za havraní zobáky připojit
vykřičník a zvyšuje se naléhavost obavy), jak výstižně a ve zkratce se umí vyjadřovat.
Rezignuje na celé věty – a ponechává elipsy– « o mraky ? », « o havraní zobáky ! », rozhovor
matky a syna tak působí jako přirozená rozmluva.
jen to dořek
prd ho! prásk!
balón vybouch
a pak splask
V tomto čtyřverší se objevuje několik expresivních výrazů (prd ho! prásk!) I zbylá slovesa
(vybouchnout, splasknout) jsou spojena s hlasitými zvuky. Do této chvíle jsem spolu s klukem
bloudila očima po obloze a bála se o balónek. Teď mě ohlušilo prásknutí, autor se zaměřil na
můj sluch. Vše proběhlo tak rychle. Není sice jasné, zda balónek skutečně do něčeho narazil,
nebo prasknul sám od sebe, každopádně ty rány znějí v mých uších hodně silně. Autor v nás
chtěl nejspíše vzbudit soucit, vyvolat zklamání a lítost, které ten kluk v tu chvíli pocítil.
spadnul dolů
šmytec šlus
a kluk poznal
co je blues
Zde jsem svědkem padání splasklého balónku, jeho konce. Ten je opět vyjádřen velmi
expresivně a hovorově (šmytec, šlus). Pomocí těchto hovorových výrazů se podle mého
názoru podařilo autorovi zachytit, jak to padání bylo rychlé.

• Jak si asi autor představuje nás, svoje čtenáře? Co od nás očekává?
Že nám nevadí hovorový jazyk v básních, že ho budeme umět „přečíst“ (že mu budeme
rozumět), že si dovedeme vychutnat pravidelný svůdný rytmus básně, že se dovedeme
vypořádat s tím, že to s balonkem špatně dopadlo, že se dovedeme vcítit do chlapce, že
dovedeme zapojit vlastní životní zkušenost s podobnou situací, že rádi poznáváme něco
nového (blues), že rozkryjeme pointu básně, že dovedeme pochopit, kdo v básni promlouvá, i
když přímá řeč není značená, že se vypořádáme s neobvyklým slovosledem a členěním
jednotlivých souvětí do veršů, s přesahem jedné sloky do druhé a s eliptickými výpověďmi.

