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Odřené odřeného,
židle, svědci života,

zelené zeleného.

Rozkošné prdelky,
rozcápnuté zadky i něco mezi tím,

semlely jste vše důkladně jak vodní mlýn
v mé paměti.

Teď je snadné přihlásit se,
stačí pouhá registrace,

slyšíte, zelení vstavači a sedači,
protože je bílá pláň a pozdní slunce

a zvýrazněná modelace stop,
slepecké písmo zraku.

Jste stejně popsaní a čitelní viděným i neviděným.
Některé vaše stránky jsou ještě slepené,

neotvírám je, ještě ne.

Výživa, ochrana a regenerace kloubních tkání,
vaziv a chrupavek je důležitá.

Čtyři sloupy, podstavce chrámu,
střecha je pevná, dobře rozkládá váhu 

tělesného i netělesného.

Rozkošné prdelky,
rozcápnuté zadky i něco mezi tím,

semlely jste vše důkladně jak vodní mlýn
v mé paměti.



Židle

Den malovaný mou
barvou bíle třpytivou,

stříbřitě šedou, modře svítivou,
mou barvou smějící se slunečnou.

Ptáci, kteří jste lehčí než pírko,
těžší kamení,

oznamujeme vám,
že bylo ukončeno řízení.

Potvrzenou smlouvu si vyzvedněte
z očí do očí.

Usedněte na okno 
a průkaz totožnosti vezměte s sebou.

Budeme spolu vdechovat
smějící slunečnou, svítivě modrou,

šedavě stříbrnou a bíle třpytivou.

Les spolykal ranní sníh,
cesty kříže a křižovatky křížů
ozvěnou vydávaly naše kroky,

stromy drkotaly zaschlým listím,
černý potok v údolí volně obkružoval

ledové sukýnky stromů.
Vztyčení hadi borovic se nám dívali do očí,

sledovali v nich, 
jsou-li dostatečně krásní v tom lese,

kde neměli sobě rovné.

Domnívám se, že záznamů z celé publikace
bude značné množství,

protože pokoj byl prázdný,
voněl vlhce a nově.

Uprostřed čtyři křehké židle.
Snad by mohlo být více vesel,
ale jen jedna je splněná touha.
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Bělavá běl vybledlých zelených,
bělavá červeň měkkých rukou,

které tě rychle přitiskly na tvrdo,
ostrý šleh bolesti,

zkumavky se začaly plnit jasně rudou.
Temná temnota večera,

temná čerň s ostrými záblesky světel ulice,
temnice chodníku s tajemně rudou krví,

která se pomalu po něm rozlévala.

Sedělas na židli u okna,
otočená zády k nám.

Pohodlí poskytovalo únik
od nás, od sebe, kam?

Nikdy jsi neřekla,
byla jsem tam a tam.

Stojí židle u okna a čeká...

Touto pouští kráčel vyvolený národ,
byla jsi proto vyvolená ve své poušti?

Každá výpověď vzniká uprostřed,
byl tvůj pevný střed také výpovědí?

Tušila jsem, byla jsi blízko Bohu,
proto jsi často nebyla blízko nám?
Dnes se mi o tobě zdálo, mami...

Rozkošné prdelky,
rozcápnuté zadky i něco mezi tím,

semlely jste vše důkladně jak vodní mlýn
v mé paměti.

Povalené židle, pokácené modly,
dětské bytosti, s kterými žijeme,

hostíme je fantazií a osvobozením,
nebo konec příběhu obracení světa,

totální rozbití řádu, cesta do budoucnosti?
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Nohy nahoře se bezmocně třepotají,
kde jsou vaši pečlivě vybraní strážci,
že dopustili vstoupit dítěti do života.
Být mu příbytkem, letadlem i lodí a

v životě na zkoušku setrvat několik hodin.

Ten parchant, ten parchant,
řiďte se svým stylem, křičí plakát,

ne, ne, usedni na zelenou židli a zvaž,
kolik činí váha vázaného muže

v přítomnosti cizí ženy.

Konec zimy, 
už jen cáry jejího šatu,

pod ním nevábné spodní prádlo,
jak se vyrovná příroda s našima očima?

Skláním se, skláním,
už jen dva body mne udržují v rovnováze,

dva body, dvě špendlíkové hlavičky.
Jakou tvář může mít hlas zalykající se časem:

chci se rozloučit, co když...
Který náraz podrazí naráz židli?

Nárok na obecnou platnost 
je mnoha způsoby zpochybňován pohledem 
zamřížovaným opěradlem na sedadlo židle.

Knihy a zase knihy na něm leží neuspořádaně.
Jsou na dosah v každou chvíli a přece,

proč tam zavřeli bílou nevinnost?
Nevyjadřovala výzvu konečnosti šedé,

nedávala víc vyniknout modré
a její černá jen čekala na otevření dveří,

aby promluvila k potřebným?



Židle

Sebepřekročení je hodnota daná těm,
kteří hledají něco jiného.

Rozkošné prdelky,
rozcápnuté zadky i něco mezi tím,

semlely jste vše důkladně jak vodní mlýn
v mé paměti.

Křesílka, křesla,
hledám

ztracená vesla,
židličky, židle,

nedovolte
sednout mi vedle.

V cukrárně
Banánová křesla,

vaše nemravnost je sebevyjádření,
sdělení vztahů je sebevyjádření,

dosažení překvapujících kvalit je sebevyjádření,
kolik se jich ve vaší nemravné měkkosti uskutečnilo?

V kasinu
Lampa je slunce,
hrací stůl louka,

v základě může být citlivý zážitek,
ale také vzduchoprázdno.

Obličeje mají hladové lícní kosti i v měkkém osvětlení lampy, 
hladové lícní kosti a nedočkavé oči.

Oči, které by se snad chtěly po kolena brodit vysokou travou,
z rosy mít ranní slzy,

umělé slunce ale dělá noc hlubokou a nekonečnou.

Na lavičce
Krev pálí s jarem,

lavičky se ještě chvějí zimou.
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Podebraná noha světa na koho si došlápne?
Budeme to my, kteří odmítnou boha rozumu 

a aristotelskou metafyziku ve prospěch
Boha Bible a temných paradoxů víry?

Víry, že noha je zdravá,
víry, že šlape na to správné místo,

víry, že bezhlučné letadlo na čisté modři 
je třeba obdivovat.

Rozkošné prdelky,
rozcápnuté zadky i něco mezi tím,

semlely jste vše důkladně jak vodní mlýn
v mé paměti.

Šest nohou v zeleném obraze,
smysl stavební spřízněnosti nám vysvětluje,

že čtyři patří bílé židli,
další dvě pak znamenají zvýraznění samoty,

ty dvě obuté jen do černých lodiček.

Tajemné bezhlesé letadlo se pohybuje k vyjádření ideálu.
Říkal jsi, že jsem modrá

jako led a sníh,
který sis naházel do očí

a pálí tě jako líh,
ale teď, hledaje ideál, tajemně mlčíš.

Křesla, ruce v bok,
lavice, doširoka dřepnout,
čekat v čekající čekárně,
až se naplní bolestí stáří.

Ó slunce,
já, žlutý pes, sedím u tvých nohou ozdoben sasankami a motýly.

Ó božstvo,
na počest tvého návratu přijímám barvu světla

obnaženého starým požárem,
abych nemusel opustit hernu vezdejšího světa.

Když můžete zklamat, otevřete nedělní prodej ve dvoře,
prodej oblaků, svých sester, voňavého večera a divokého oře.



Židle

Odřené odřeného,
židle, svědci života,

zelené zeleného.

Rozkošné prdelky,
rozcápnuté zadky i něco mezi tím,

semlely jste vše důkladně jak vodní mlýn
v mé paměti.

Prý k vůni lyzolu přibyla ještě aplikace nonstop osvěžení,
fuj, nezadržitelná desinfekce nás zbaví i špinavých myšlenek.

Máte bolesti v kloubech,
obloha na stěně je plná oblaků,

v tomto prostředí i příroda může být jen smutná.
Sejměte ochranný kryt ze svého spěchu,

zaveďte jej do podpaží a stiskněte,
ozve se vzdech, který jste chtěli vydat už před chvílí,

ale všechna zelená křesla by odpověděla stejně
a v nemocnici se přece nekřičí.

Ještě před dvěma dny bylo vše utajeno.
průhlednost stromů se sice lehce rozostřovala,

ale stromy stále ještě mlčely.
K odtajnění muselo dojít v předvčerejší noci.

Vybuchla permanentní zeleň, 
gejzíry chromoxidu ohnivého,
smaragdový lak teče proudem.

Magnolie, díky za efekt obnovující bělost.
Modře je dostatek na vysoké obloze,

ale já, nespokojená, ji hledám v očích, v obraze.
Jen chvíli jsem si myslela, že ji mám, že mi patří.

Zvířátko ve mně ji začalo hladově hltat, až se celé roztřáslo.
Musela jsem jej uvázat k židli před sebou,

k té černé, vylisované z plastu,
s malým prostorem mezi sedadlem a opěradlem,

v kterém vykukovalo růžové kombiné nebo také ne,
a pak růžový límeček, lehce podhrnutý.
Ty moje malé, hebounké, zastrč čumák,

nic tady není pro tebe ani pro mne,
modré oči, ty vzdálené, určitě ne,
možná na chvíli trochu té růžové.
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Židle

Při práci se ještě usmíváš.
Připrav si věci, 

každou chvíli se můžeme vydat na cestu.
Stromy zůstanou nedokončeny,

voda poteče pomalu vzhůru,
zarosenou židli utřeš prstem,

nasečeš si trávu, co kdyby přišla noc.
Pospíchej, les mezitím už dokončil svůj tvar,

potok se skryl v podzemí,
rosa snědla trávu,

strniště se oholilo dohladka,
jen ty stále bloumáš z místa na místo,

očima posunuješ židle,
jako žaludek obracíš stoly.

Poputujeme daleko, už je čas.
Nemohu, stále hledám úsměv,

víš, ten včera odložený.

Židličky, židle,
nedovolte

sednout mi vedle.
Křesílka, křesla,

hledám
ztracená vesla.

Odřené odřeného,
židle, svědci života,

zelené zeleného.
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Květa Monhartová se narodila roku 1938 v jihočeské Volyni, kde strávila
dětství a školní věk. Odtud pocházejí její nejstarší vzpomínky, např. na inten-
zivní prožívání skutečnosti při cestě do kopce proti větru, kdy tělo překonává
odpor přírodního živlu. Takhle se Květa Monhartová naučila překonávat
odpor životní nepřízně. Krajina kolem Volyně se podílela i na utváření jejího
výtvarného cítění a snad se promítá i do jejích básní a próz. Od padesátých
let žije Květa Monhartová v Plzni a po životních peripetiích zakotvuje za-
čátkem 90. let na lochotínském sídlišti, které se jako determinující životní
prostor stává námětem i motivem jejího rozsáhlého malířského cyklu. Ve
svých obrazech a kresbách se zaměřuje především na lidskou (popř. zvířecí)
postavu jako nositelku výrazu a obsahu sdělení, témata nachází ve svém
bezprostředním okolí, zajímají ji fatální příběhy lidí, ale i příběhy věcí a kra-
jiny. Její portréty a figurální kompozice jsou sondami do lidského nitra, které
vycházejí z podvědomí a Jungovy psychologie. Obdobné postupy nacházíme
i v její literární tvorbě. Personifikace a antropomorfizace (zoomorfizace) je
v obou případech základním principem její práce. Širší veřejnost zná Květu
Monhartovou především jako skvělou kreslířku a malířku, do literatury vstou-
pila autorsky  teprve nedávno a hned svými prvními publikovanými básněmi
zaujala čtenáře i odbornou kritiku a stala se laureátkou prvního ročníku
Cen Plže za poezii. Stejně jako ve výtvarném projevu je v jejím vyjádření
literárně poetickém výrazná obrazotvornost i niternost prožitku. Syrová
hmota přetvořená s nepřevařeným citem. Drama barev nebo dialog zdánlivě
neživých svědků naší přítomnosti? Existence nás v nás či v obrazech, v před-
mětech, ve slovech? Spojením ambic literárních a výtvarných vznikl předpo-
klad k vydání její ilustrované poémy Židle formou přílohy literárního měsíč-
níku Plž. Může být předstupněm autorčiny knižní literární prvotiny? Snad,
Květa Monhartová žije a pracuje s neutuchající energií.
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