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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Poezie Nata‰i Legierské
Jsou to zvlá‰tní lidé. Vût‰inou se na nû zapomíná nebo se jejich ãinnost ohodnotí kytkou a bonboniérou za celoÏivotní práci. A pfiesto jsou
nûãím jako sÛl zemû. Nejsou vidût, ale mají pro spoleãnost nebo komunitu neuvûfiiteln˘ v˘znam. Jejich práce je nûkdy absurdní. Napfiíklad
v˘uka ãe‰tiny a sloven‰tiny v dobách komunismu. VÏdyÈ náv‰tûva staré vlasti témûfi nepfiicházela v úvahu. Pfiesto Aneta Machová a Ludmila
âarková kaÏdou sobotu bûhem ‰kolního roku nûkolik desítek let nauãily základy ãe‰tiny desítky, moÏná stovky dûtí. Doba se zmûnila a mnozí
z tûch, ktefií recitovali pfii rÛzn˘ch slavnostech dnes Ïijí v âechách i na Slovensku. Mnozí z nich jsou rádi, Ïe se tam mohou podívat.

Koncem fiíjna se stûhuje z Toronta do severního Ontaria dal‰í nenápadná postava na‰í komunity Nata‰a Legierská. Pfii‰la do Kanady v
dobû normalizace v osmdesát˘ch letech. Zapojila se do âeskoslovenského baptistického sboru, kde uãila dûti v nedûlní ‰kole, editovala
ãasopis Slavná nadûje, vychovávala tfii dûti, ale hlavnû nekoneãné hodiny strávila pfii v˘uce hudby a zpûvu. Z její práce tûÏil nejen
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor ãi Slovensk˘ evangelick˘ kostel svatého Pavla, a nejen v Torontu, ale i ve sborech v Kitcheneru a okolí,
kde hrála na varhany, a celá krajanská komunita. VzpomeÀme jen na pásma vánoãních koled vÏdy v prosinci. AÈ jiÏ padal sníh nebo bylo
teplo, najednou mûl ãlovûk pocit, Ïe vánoce jsou zde a málokdo si uvûdomoval, Ïe za nácvikem stojí hodiny a hodiny dfiiny a nacviãování
s dûtmi. Pfii tom Nata‰a dokázala podchytit nejen dûti, které chodily do kostela, ale i desítky dûtí, které byly ze sekularizovaného prostfiedí.
Pfii tom nikdy nedávala najevo své emoce, to, ãím prochází ve svém Ïivotû. Její Ïivot nebyl jednoduch˘. Snad proto moÏná mnohé pfiekvapilo,
kdyÏ ji letos v nakladatelství Grantis vy‰la kniha, kde své pocity sdûluje. A opût udûlala to jaksi nenápadnû, bez reklamy, skromnû.

ABE: Nata‰o, KLENBA LÁSKY je tvojí
první knihou. Básnû pí‰ou vût‰inou
mlad‰í lidé, pak s tím pfiestanou. Jak to
bylo s Tebou, psala jsi v mládí, pak jsi
pfiestala a pak zase zaãala, nebo jsi
zaãala najednou aÏ teì?

NL: Poezii jsem milovala, ráda jsem
pfiedná‰ela básnû, ale nikdy jsem ver‰e
nepsala. Pozdûji, kdyÏ jsem pfiipravovala
rÛzné programy pro dûti a mládeÏ v rámci
âeskoslovenského baptistického kostela,
vzhledem k nedostatku vhodn˘ch
materiálÛ v ãeském a ve slovenském
jazyce jsem zaãala skládat ver‰e pro tuto
vûkovou kategorii. Rozhodujícím
momentem, kdy jsem zaãala vyjadfiovat
své vnitfiní my‰lenkové procesy slovy, bylo
uvûdomûní si, Ïe to, co se v mém nitru
odehrává, musí ven. Je zajímavé, Ïe
ãlovûk, kter˘ se v období dûtství a dospívání
vyrovnává s urãit˘mi formami násilí,
prochází specifick˘mi fázemi po cel˘ svÛj
Ïivot. Po dosaÏení vûku dospûlosti se
takov˘ jedinec soustfiedí na svÛj
momentální Ïivot - na kariéru nebo na
rodinu. Potom pfiijde období takového

jakoby ustálení, kdy je kariéra na dobré
cestû, dûti odrÛstají. Do toho relativního
klidu najedou zaãnou pfiicházet vzpomínky
na to, co bylo. To, co bylo potlaãeno se
vrací jako bumerang. Je velice tûÏké tomu
ãelit, protoÏe to obyãejnû pfiijde v tu
nejménû pfiíhodnou dobu. Vyrovnávání se
s tím, co zasadilo rány znovu bolí. Aby
bolest ode‰la, musí b˘t aplikováno nûco,
co bolest zmírní, uti‰í, a ãlovûk mÛÏe jít
dál. Musí dojít k vnitfinímu vyrovnání s tím,
co zranilo a stále bolí. V mém pfiípadû to
byly básnû. Ver‰e vznikaly v slzách.
Pohlédnu-li zpût, uvûdomuji si, Ïe to byl
urãit˘ zpÛsob terapie. Stále jsem mûla
tuÏku a papír po ruce.

ABE: Jak dlouho tato sbírka vznikala?
NL: První ver‰e vznikly v roce 1987.

Nejintenzívnûj‰í období bylo od roku 2000
aÏ do vydání sbírky roku 2008.

ABE: Psala jsi pro kfiesÈansk˘ ãasopis
Slavná nadûje. Do jaké míry tû tato
práce ovlivnila?

NL: Pfii této práci jsem si uvûdomila
skuteãn˘ dopad psaného slova a
vzájemného sdílení. A to je vlastnû

dÛvodem, proã jsem se nakonec rozhodla
tyto velice osobní a citové ver‰e uvefiejnit.
Porozumûla jsem tomu, Ïe násilí proÏilo,
proÏívá a bude proÏívat mnoho lidí. To je
to, co ãlovûk pochopí aÏ s vûkem. V mládí
je totiÏ pfiesvûdãen˘, Ïe on je jedin˘, komu
se „to dûje“. Bez ohledu na to, jak˘ rok se
pí‰e a z jaké rodiny nebo spoleãnosti
pochází. Mnoho zla se dûlo a dûje pod
rou‰kou kfiesÈanství. Uvûdomila jsem si,
Ïe tím mohu pomoci stejnû postiÏen˘m.
Poukázat v beznadûji na nadûji.

ABE: V Torontu tû lidi znají, Ïe jsi
vedla zpûv, jsi hudebnû nadaná, proã
jsi se rozhodla pro tuto formu. Má‰
pocit, Ïe bys chtûla z nûkter˘ch básní
udûlat spí‰ písnû?

NL: Vzpomínám si na urãité skladatelské
pokusy v mládí. Pozdûji to byly spí‰ úpravy
písní a skladbiãek pro dûti, se kter˘mi jsem
pracovala. V hudbû jsem vÏdy nacházela
útûchu. Snad jiÏ od pûti let jsem kaÏdou
moÏnou chvíli  trávila u harmonia. A proã
právû básnû? Nad formou jsem snad ani
nepfiem˘‰lela. Charakterizovala bych tuto
formu jako v˘kfiik du‰e, která nechce
zahynout. Myslím, Ïe pro dramatiãnost by
bylo obtíÏné ver‰e zhudebnit. Nám v‰em
známá zpûvaãka a skladatelka písní Marka
Rajna v‰ak má trochu jin˘ názor. PoÏádala
mne o povolení nûkteré ver‰e zhudebnit.
MoÏná nás na nûkterém vystoupení
pfiekvapí tím, co ji inspirovalo.

ABE: Kdybys je chtûla recitovat s
hudbou, jakou hudbu bys pro to zvolila?

NL: To je velice tûÏká otázka. Právû pro
tu dramatiãnost. Miluji klasiku, liturgie mi
imponuje, klasick˘ jazz a blues mne dojímá,
country si ráda poslechnu právû kvÛli tûm
pfiíbûhÛm, které vypráví. K nûkter˘m
ver‰Ûm by pravdûpodobnû byl
nejvhodnûj‰í rock.

ABE: Kdo sbírku vydal a kde je moÏné
ji koupit?

NL: Sbírka vy‰la tento rok v ãeském
nakladatelství Grantis. Zájemci o sbírku
mohou napsat na e-mailovou adresu
grantis@grantis.cz nebo
natasha.legierski@sympatico.ca.
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Îivot a perla
Îivot
nov˘ Ïivot
co s sebou pfiiná‰í
tajemství
tajemství postupnû odkr˘vané

a pfiece ukryté
nov˘ Ïivot
nová nadûje
Ïivot

Bohem vyvolen˘
Bohem urãen˘

Jeho milostí plnû rozvinut˘
„ne vy jste mne vyvolili”

jsou Jeho slova
potká‰ perlu
zkoumá‰ její krásu

Ïasne‰
z matného zrnka písku

jaká to promûna
tfipyt se mísí s duhov˘mi barvami

a perletí
vzácnost se rodí v bolesti
protrpûná bolest

- v pfiekrásn˘ skvost promûnûna
tajemství
tajemství bytí na zemi
najde‰ perlu

a zasadí‰ ji do svého náhrdelníku
náhrdelníku lidsk˘ch vztahÛ

nitkami lásky protkanému
láska perly odkr˘vá
bolest a láska

jako perlorodka
plodí skvosty

bolest a láska na kfiíÏi
odkryla skvost nejvzácnûj‰í
tomu se ty perly podobají
tím skvostem jsou formovány
vzácná perla
trvanlivá hodnota
Snadnûji pfiehlédne‰

ve zmatku pachtûní za lep‰ím zítfikem
kter˘ nikdy nepfiijde

ani nemÛÏe
vidí‰ jenom sebe
a perly

pfiehlíÏí‰
lep‰í zítfiek

tvofií perly lidsk˘ch vztahÛ
rozumí‰?
perla se nechválí
ti‰e slouÏí sv˘m tfipytem
aÈ chce‰ nebo nechce‰

je tu!
‰lápne‰-li na ni

ublíÏí‰ i sobû
aÏ se stane‰ perlou

porozumí‰...
Ïivot a perla

jaká podoba!
hledej perly
ozdob nimi náhrdelník
a zÛstanou s tebou na vûky
Ïivot a perla
Ïivot je perla
Bohu mil˘ Ïivot
je cennûj‰í neÏ perla

Nata‰a Legierská - Klenba lásky

Nataša Legierská při přebírání knihy s ing. Vlastimilem

Bartošem, majitelem nakladatelství Gratis. Foto: O. Laurinc


