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Zkraje na vysvětlenou…

Když mi porotkyně jedné literární soutěže navrhla: „Zkuste 
napsat třeba něco o vůních“, lehce mě to vyvedlo z míry. „To je 
celkem nesmysl, to bych nezvládla…“ pomyslela jsem si. Na 
druhou stranu, co se zdá nemožné nebo nesmyslné, může být 
pravá výzva.

Ta myšlenka se mi musela zahnízdit někde hluboko v hlavě…
Jedno červnové odpoledne, cestou po nábřeží řeky pod alejí 

kvetoucích lip, jsem si uvědomila, jak miluji jejich vůni a jak je 
pro mě ten každoroční voňavý stereotyp důležitý. A tak jsem 
zkusila otevřít mysl…

Vůně rostlin se může stát branou do labyrintu naší fantazie 
a řeky emocí. Kvůli tomu je její zachycení těžko uchopitelné – 
jen v drobném nástinu, miniatuře, k povzbuzení vlastních 
představ či vzpomínek, trošku toho romantického zasnění, 
vzácného šafránu v provařené omáčce života.

Nepředpokládám, že každá má představa u  jednotlivých 
vůní se protne s tou čtenářovou, protože například ne každé-
mu voní petrklíče po meruňkách, ale pokud se alespoň u ně-
kterých shodneme, bude to vzácný okamžik.

To, že je zachyceno právě dvacet osm vůní, má svůj význam. 
Říká se, že na vůně i různé pachy jsou vnímavější ženy více než 
muži, a právě tento „lunární počet“ je hlavně pro ně.

Tak si, prosím, pro radost i zasnění „přivoňte“ a povzbuďte 
vlastní fantazii…

Dana Foriánová



Vůně se vkrádají do hlavy, 

vyvolávají představy…



Lípa
Lípa

naložená hlava 

ve sklenici medu

olizuje přání 

přecezená

přes sítko z nerezu
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Borovice v létě
Borovice v létě

léčivá hypnóza volnosti

tajný recept pro uši 

co mají křídla

a těla vytržená 

z kořenů každodennosti 
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Fíkovník
Fíkovník

čerstvé ráno

ve skryté oáze

vyčesává 

z vlasů blaženosti

zlatavá semínka Vánoc
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Citroník 
Citroník 

k osvěžení postačí

medové kapky 

na svatebním závoji

maurské dívky 

z kraje od Almeríe
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Lilie
Lilie

svůdná nevinnost

jak na krku břitva

do kůže se vrývá

vše touhou nadýmá

pro Amen omdlívá
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Růže
Růže

provinilí milenci

na hotelu v Paříži

rozmělňují na olej

vadnoucí lístky

nasládlé spásy 
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Petrklíč
Petrklíč

svazky příslibů

mladého slunce

dozrají později

v barokních prdelkách

budoucí úrody meruněk 
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Konvalinka
Konvalinka

na niti pověšené

nepatrné něžnosti

do hlavy vrtají 

zmatou svou oblostí

spát nedají 


