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ŠEPTEM
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Nauèila jsem se

sedat s koleny 

rozevøenými na šíøku 

mužské dlanì

Hru oèí nìžnit 

vùní stehen

Z fotografií

tlustých jako krabice 

váleèného margarinu

uèím se

sedìt po boku ženichovì

s koleny svázanými 

pøíslibem první noci

mezi stehny uzdu 

manželského lože

Didactica magna
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Na poèátku bylo slovo

to slovo bylo u tebe

to slovo bylo ty

Zalklo se

nebe zemí 

svìtlo tmou

milování neláskou

A nevidìl jsi

že to není dobré

Amen
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Hodiny ukazují

snídanì obìd veèeøe

a za pìt minut dvanáct

že vèera bylo pozdì

Jak zabìhlá fena

vìtøím volný den

v obojku co dusí

Roky v jeho kruhu

Paní Glazarová

co vy víte
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Oblouk oboèí

goticky povytažen

z vitráží oèí blesk 

a varhan hromobití

shùry kùru 

Hromo bití 

shùry

Pamatuj že

fyzikální zákony 

síly a gravitace

panují i v chrámu 

manželství
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Miláèku

ty máš v ústech èernou sazi

Jak chutná ti?

Taková chvíle v níž jsme nazí

se nevrátí

Miláèku

ty máš v ústech jenom popel

a v oèích prach

Láska varována mene tekel

se obrátila v nás

(Vítìzslavu Nezvalovi)  
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Les hrozil nadosah

Milovali jsme se

na snìhu 

v úvozu jiskøivém

posledním sluncem

a mým bílým bøichem

Vytrysklá láska

horký bod

tvá stopa

v bílé stráni

Bledá hvìzda

Studené ticho
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Pod hrozny akátu

vztáhls na mne ruku

Bílé kvìty 

se zachvìly údery 

mých tepen a 

tvé žíly
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Jako pecen chleba

mne obejmi

a dlouze a pomalu

krájej své sousto

Støída je mìkká a voní

Provoò si dlanì

o ni
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Nosíš mi orchideje

ty kvìty v krabièkách

Podtrhni správnou odpovìï

Protože se dají utajit v aktovce

Protože jsou exkluzivní a drahé

Protože jejich pootevøené tlamièky

budí erotické pøedstavy

už u kvìtináøèina pultu
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Tvùj prstoklad

zní v pamìti

mých ramen a klína

Tam ho nezplenil

útok mamografu
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Epitaf

Odešels a pøicházíš

Revenant 

zùstáváš se mnou

Navzdory 

té neodolatelné
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Synáèkové moji

duše mojí duše

tìlo mého tìla

Kdybych byla ptákem

k vám bych doletìla

Kdybych byla ptákem

šedobílým  orlem

do oken bych bila

abyste vìdìli

že jsem ještì živa

Kdybych byla ptákem

tím holubem z dubu

povìdìla bych vám

Dokud živa budu

pro vás tady budu

Synáèkové moji

už se pøipozdívá

køídla mne už bolí

pøec jsem ještì živa

že jsem ještì živa
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Byli jste se mnou

už když jsem uspávala

první panenku

Zahøívala bakelit 

studených nožek

pod spoleènou peøinou

A ve spánku 

zalehla její tváø

To vás jsem houpala

v košatinì koèárku

tìžkou sádrovou pannu

Pøi kojení vypadla

z dìtské náruèe

Støepy s mrtvýma oèima

dodnes bolí

Synové moji  

ranìní láskou 

neobratnou 
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Nikdy jsme neøekli 

miluji tì

Mùj køik 

osedlal slova jiná

odrážela se od vašich vzdorù

A z úst stažených køivdou 

škrcené dìtské pravdy

vycházelo jiné vyznání

Lítost pak se živila 

studem mlèení

K  našemu stolu

láska pøisedala 

jako na zapøenou

Tiše 

Nevyslovená
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Pieta

Až tvá sprostota 

stlaèí k zemi mou hlavu

sražena studem 

odvážím se zavolat

Synu mùj

lásko køižovaná

ulehni do klína

jenž pamatuje

tvùj první køik?





TLAKOVÁ NÍŽE





- 25 -

Já pøeji tobì

a tomu koutu pod Radyní

kde jsme se zrodily 

a kde ty žiješ nyní

život v míru

a v životì štìstí

Napsala mi do památníku

Jana ze sousedství

než s rodièi odjela

na imperialistický Západ

mezi  váleèné štváèe

Už nikdy jsem ji nevidìla
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Otec 

opakovanì spravoval

betonovými záplatami

obrubník chodníku

zurážený pásy tankù

Èeskoslovenské lidové armády

Míøily do terénu

cvièné støelby 

Chodník 

ve vojenském maskáèi

strakatì svìdèí

o studeném míru 

mého dìtství
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Bøezen 1953

Výbuchy èinelù

z mìstského amplionu 

pøinesl prùvan 

i do naší ulice

Zastav se Stùj 

volá za tøíletou matka

obávajíc se 

dalšího kroku

Za okny jsou oèi a ruce 

pøipraveny ukázat 

na neúctu 

k velikému mrtvému

Když doznìla 

hymna Sovìtského svazu

znovu jsem se rozbìhla  
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Soudruzi vojáci

psali jsme ve tøetí tøídì

dìkujeme vám

že bráníte naši vlast 

pøed západními špióny

Že bdíte a my mùžeme

klidnì spát a uèit se

Uèit se spát

v naší lidovì demokratické republice
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Slzièky Panny Marie

protkávaly stráò

nad tratí vypálenou 

sluncem a jiskrami 

projíždìjících vlakù

Tráva tam umírala

mladá

Slitovný pláè jí

nedal vzejít ale

hasil její bolest 

Sám zranìný

do krve

(Jakubu Demlovi)
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Pøed usnutím

Františka Halase mùj táta znal

Vìdìl že to je èeský básník

nikdy však neèetl 

žádnou jeho báseò

Každý veèer mì vzal na záda

a s ruksakem v noèní košilce 

rituálnì obìhl kuchyòský stùl 

a ještì nad postýlkou vyvolával  

Nesem sùl 

není slaná 

je posraná

Do usínání mnì vepsal 

tu sprostnou øíkánku

Nehalasovskou 

a pøece tak blízkou 

otcovské poezii

(Františku Halasovi)
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Mìla jsem moudré rodièe

Smìla jsem se s nimi

dívat i na filmy 

mládeži nepøístupné

Ale co to bylo

co to jen bylo

co mì vyhánìlo 

od malé obrazovky 

do studené chodby 

jen co mužské ruce zaèaly

laskat dívèí paže a òadra a 

ústa se blížila nezadržitelnì

k tìm druhým tak pomalu

abych staèila utéct

Pøed otcem zahledìným 

do milostné scény

Nesnesitelné 

incestním zážitkem

Jak se ve filmu milovali 

jsem se dovìdìla

od spolužaèek 

co se dívat nesmìly 

ale ten veèer jejich rodièe

nebyli doma



Mámì

Mìla jsi ráda

velké stromy

malá slova

a krásu

ještì menších citù

Jako když drobnì prší

mìla jsi ráda

šedivì a vytrvale

Jen tak jsi mohla

pøestát mé vzteky a

tišit má nadšení

abych se o nì nerozbila

Ty jsi vìdìla že

slunce záøí  

i v nejmenší louži
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Tátovi

Má dotýkané 

v muzejní vitrínì 

sílu svìdèit

o zavšivených uniformách

v zákopové válce?

Byla polenta od Marianny 

chutnìjší než její úsmìv?

A bolel víc prùstøel 

než marná touha 

vrátit se domù?

Dotýkané

v muzeu pamìti
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VŠEDNÍ DNY
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Jsi ta která jest

Tolik se napsalo 

o smrti

Ale ne o té mé!

Jsi peèetí rán

a váhou mých dní

V noci pøiléháš

tak tìsnì protože

mne miluješ

Jen s tebou

jsem ta která jsem
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Tam mezi divokými kosatci

a èerným mahonem

zachtìlo se ti 

mít další dítì

Ve stínu hlubším

než dìtský hrob

v plodové vodì

zahradní tùòky

jsi mne objala 

do vlasù líbala 

a chtivì na ústka

co mlèela o pomoc

Dì�átko smr�átko  

tenkrát pro život 

ti umøelo

Ale jen nadosmrti

Ještì cítím tvou

dùvìrnou náruè 

smlouvu o smlouvì 

budoucí
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Na silnici první tøídy 

auto srazilo srnu

V daném úseku komunikace

poèítejte s omezením

dopravního provozu 

Následkem nehody

nikdo nezemøel ani

nebyl zranìn
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Jak dùležitý je  

mezizubní kartáèek

v den kdy ubodáno

pár pokojných chodcù

jejichž chrup byl

èistý jako sklo

výkladních skøíní

evropské humanity?
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Protistojný palec

je klamavý jev

negativnì ovlivòující

pravdivost sociologických výzkumù 

úèasti obyvatelstva

v pracovním procesu 

Ó zazni písni vznešená

že bez práce nejsou koláèe
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Další nudný den

Se stejným sluncem

stromy v lese a vodou v øece 

s únavou veèera 

s nocí jako každá jiná

Kde staøí brali jistotu

stejných ranních sluncí

lesù a pramenité vody?

Dalších dnù stejných 

jako ten vèerejší

Už zbývá jen víra

ve stejné po zimì jaro

ve stejný po létu podzim

Buï požehnána nuda dne

v nerozkotaném

božím rytmu
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Až veèer poznal

že celý den

kalhotky mìla jsem

naruby

Nosí prý štìstí

ten bezdìèný omyl

V mém kousku svìta dnes

nebyla válka

nebyl hurikán

nebyla povodeò

nebyl útok teroristy

Vše bylo jak má být

až na ty kalhotky

Š�astný den
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Jsme jedineèní!

Jsme výjimeèní!

Všichni vyboèujeme

z øady

Kde je ta øada?

Voli ji vypili

Kde jsou ti voli?

Páni je snìdli

Kde jsou ti páni?

Sem tam zakopáni
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V paneláku

Sdílím dennì jejich

decibely hádek a

pro nì zábavné hudby

vrzavé soulože 

hlasité orgasmy

hekavé vyprazdòování 

pøíval vody v záchodové míse –  

zprávu o úspìšném metabolismu a

peristaltice jejich støev

Sdílím co všichni v našem domì

Rekordní poèet vzájemných sdílení!

Komunikace v úrovni

neosobního styku

a pøece tak intimní!

Domácí násilí sdílení

v domovní sociální síti

Mé akustické bytí



Jsem studna

Zastav se žíznivý

Svùj obraz v kovu hladiny

rozbij 

Jen tak mùžeš vážit vodu

Jen tak mùžeš vážit slova

Jen tak mùžeš pít

z pramenné hloubi 

Tajemství dna však

nedotèené

chraò

Temná chladná hluboká
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V zikkuratu hlavy

na každém schodu

pochodeò

Neodbytná

Oslnivá

Zaslepující

V závrati

po hmatu

stupeò za stupnìm

sestupuji zpìt

Do tmy

K øežavým uhlíkùm

prastarých obìtiš�

K dýmu halícímu

nápìv modlitby

Neslyšný však

v každém mém dechu

ozvìna

Nevidím

Neslyším

Nevím

Pøesto ve mnì doutná

ten dávný oheò 

ten dávný zpìv
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Za èím se ohlížet...
Z nìkterých setkání odcházíme nedotèeni. Prohodilo se 

pár slov, jen tak, abychom si uvìdomili, že se odkudsi 
známe, žádná jiskra. „Tak se mìj“ – a adié. V jiném pøípadì 
je tomu naopak: nosíme to setkání v hlavì, poøád pøemí-
láme vìty, které jsme si øíkali, úsmìv, oèi – poznamenalo 
nás to, tøeba jen na chvíli, ale stalo se. Však to každý známe. 

Setkání s umìleckým dílem, a� je to obraz, divadelní hra 
hudební skladba, balet, nebo sbírka poezie – je obdobné. 
Øadu kontaktù zapomeneme, nìkteré se zadrhnou jako trn, 
nìkteré jako vùnì, kterou jsme si odnesli s pár vìtvièkami 
levandule.

Když mi na stole pøistála drobná knížka poezie z edice 
Ulita Pod hladinou autorky Emilie Uldmannové, její jmé-
no mi nic neøíkalo. Dùvod ke zvìdavosti?

Ètu, kreslím si v duchu její obraz (nevím, nevím, jestli 
jsem se trefila): žena vzdìlaná, citlivá, už ne dvacet, ale 
ještì ne stáøí, zdaleka ne, žena, která o životì mnohé ví,   
ale je moudrá, nelituje se, nepøedvádí se, vzpomíná, ohlíží 
se (èasem toho ohlížení pøibude jako u každého z nás),      
již ví, zaè je èeho v životì loket, ale nebere se už nijak 
smrtelnì vážnì, a teï, právì teï vyklízí šuplíèky. Nachází 
poklady i zbyteènosti, nìco prachu, nìco ztracených drob-
ností. Není to sentimentální, z nièeho si nedìlá nárok na 
zásluhy, nic neobviòuje z toho, že se stalo kamenem na 
krku, to je mi sympatické. Mám ráda stateèné ženské. 
Nìkdy jsou její „návraty k vèerejšku“ jen lehce nahozené 
(aby to snad nebolelo?), jako když jsme se v nìjakých 
ètrnácti patnácti letech pídily po tom, co asi nás v dospì-
losti (konkretnì o svatební noci) èeká. 

Vzpomene na dìtství, na všednosti dnù, a pøece – na-
štìstí nejdou zapomenout. Cinkne to o sklo v oknì, ono se 
otevøe a z nìj vylétnou do svìta prosté, na nic si nehrající 
verše, moudré, zamyšlené, upøímné, èisté. Což vìru není 
málo. A nebolí. 

Autorka si je dobøe vìdoma krásy a hodnoty toho, že JE 
– na tomto svìtì, s tìmito blízkými, tady a dnes. A tøeba  
ještì zítra a pozítøí a ještì chvíli. V jejím ohlížení je vtip       
i nìha i zkušenost a nepøiznávaná síla docela obyèejného 
lidského citu. 

Mnì se od téhle knížky odcházelo s docela hezkým 
pocitem, že mne mùže leckdy mnohé štvát, ale jiné zase 
potìšit, což se právì stalo. Emilii Uldmannové budu držet 
palce.

Karla Erbová
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