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Rostu z koøenù zapuštìných do skal

Už tisíc let mì nikdo nevyvrátil tak

abych se nenarovnala





MLŽENKY
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***

Snažím se tì rozeznat v liniích kùry

v hromadì kamenù na okraji louky

ve spletích koøenù 

Ale prsty mám pøíliš nejisté, než aby zachytily 

                                                                             tvoje chvìní

Dívám se pøíliš do støedu zorného pole

Pøíliš se bojím, že pøes všechnu snahu 

prostì nejsi k nalezení

Nic na tom nezmìní kus koláèe zanechaný mezi koøeny

ani stužky povìšené ve vìtvích  

Nìco po mnì chceš, nìèím jsem 

povinována 

Nemám nejmenší tušení 
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***

S bøemenem pøíbìhù už pøi poèetí

našlapuj lehce, sic se vyrojí 

Jsou v kameni, v bøíze, v rozpadání 

zakuté do ostøí i v høídelích 

Co zmìní, na který si pamatuji? 

Našlapuji, jako bych je znala; ten byl

a z toho zbylo pousmání

gesto ruky 

všední pohled, který ulpí

Jsou v dlažbì, v dešti, v kokrhání

roztepané na zlatinky 

Mìní jen odstín, plavost zhasínání

mìní jen vùni zvadlé trávy

Jsou v jizvách, ze kterých jdou pøeèíst

i poslepu, i v šeru svící

ze zad ztìžklých odvátými èiny 

Našlapuj lehce, sic se vyrojí 



***

Mluvím k tobì starými slovy

Nikdo z živých nezná jejich zvuk

I tak chápeš všechnu hlínu, co se vysype

kdykoli proøízneš moji kùži

Vzpomeò si, vzpomeò, øíkám ti

zatímco sama 

odvracím hlavu od všeho, co bys mi mohl pøipomenout

od otiskù koòské lebky v hlínì 

od mohyl navršených jen tak z kamenù

od klapotu døívek o sebe 

                                            pøi vyvolávání dìtského pøíšeøí 

Tvé kosti si pamatují 

Nìkdo musí vìdìt, co leží v zemi

Já už nechci
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***

Schoulím se mezi koøeny paøezu 

do suché drsné trávy speèené do zlatých hrotù 

Drobnými rankami ze mì prosákne vláha do hlíny 

Bøezová kùra kùže se sloupe spáleninami 

Vezmìte vyschlé duté kosti

a na vlasech rozvìšte

Nikdy nepøestanu zpívat ve vìtru 
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***

Ještì se bráním jít po zamrzlých stezkách

Co když to tøpytivé 

jsou místo ledu støepy? 

Našlápnout zlehounka

Pomalu pøenést váhu

Bolí to? 

Nebolí? 

V prokøehlých ploskách nemám cit

To mokré

to rozmrzá voda? 
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***

Ztrácí se krajina 

okraje rozostøené 

Náhorní mlha 

ucaprtanì splývá s mraky 

– To je až bude to nebe na zemi? 

ptají se cáry, jak si tak podávají 

sladké šluky dýmu z kamen

Spìchám rozblácenou cestou 

Až se obrys rozmaže 

pøijdou mlženky 
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***

Na šíøku dvou palcù pod okrajem hrudního koše

tam to cítím

Jde ten kulatý kus úzkosti 

ne vìtší než kaštan nebo oøech 

vstøebat? 

Nìjak vyjmout? 

Nožem vyøíznout? 
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***

Svíravé prázdno

vlezlé jako sníh pod šaty 

Za trièkem lístek z jitrocele 

Nehojí se, nehojí 

Svázaná ostružiním byla bych svobodnìjší 

Za nohy povìšená lehèí 

Panenka, co otevírá brány jinam 

A sama neprojdu
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***

Stává na poledních stezkách 

bílá a pšenièná 

Kam jdeš, útloboká? 

Teï, za plného léta? 



***

Medovko! 

Jsi z lýkovce? Jsi z konvalinek? 

Chutnáš rulíkem? 

Co mì má zachránit 

pøed nutkavým ochutnáním? 
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***

Mìkké štíhlounké tìlíèko vyhøáté polednem 

                                                          proteèe mezi prsty

Šupinky suché a hladké

Pojï, malá, pojï 

Zahryzni se do zápìstí dutými zoubky

Nejkrásnìjší šperk je z broukù puchýøníkù 

leskle zelený 

A když zmáèkneš, jed se rozstøíkne

Nejkøehèí jsou zápøednice 

Snovají z vlasù hebké rubáše 

a prostírají mezi klasy zralé trávy
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***

Drúzo Markéto 

v poddolovaných horách 

Drúzo z magmatických hornin Krudumu

kdo tì rozlomí? 

Pøijï záøe tvá ametystná 

pøijï hrubost tvá krystalická 

v zahradì gem 

Dlouho jsi ležela 

Nyní povstaneš
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Jak jí øíkat? 

Té v kostøavì

Té v baøinách 

Té v taøici 

Té v hlubinách 

Té, co zní jako kejhání husí 

Té, co chøestí o štìrkový lom

Té, co má dlanì i klepeta raèí 

Té, co se štípe o chalcedon 

Té, co chøoupe køepelèátka 

Té, co jedovatì chraptí 

Té, co starèkem otráví konì 

Té, co je sladká jak pryskyøník 

Té, co raší ze zlatého deštì 

Té, co se skrývá ve staøinách 

Té, co skøípe horce a chtivì 

Øíkat jí budu Kaøina 
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***

I. 

Srst slepená na obrysech prsou 
V remízcích má lišèí oèi 
Kojí zatoulánky

Na zádech jim nechává 
pokousané jizvy 

Vždycky si je pozná 
Odkojence 

II.

Polosypká hrabanka 
z bukového listí 
Pod prsty hroty mlaskání 
a sání 

Lákáš ji mìkkou tkání
polopravdami 
sebestøedností 

Jak víš
že ji
tu nepotkáš? 

III.

Hladí po zdrsnìlých patách
Zapichuje do nich kamínky 
Její krásná mozaika 

Když se setmí 
potichu si brousí hroty 
Má tì ráda
Poznáš to podle šrámù 

Až všechno vyhnisá 
Až ti nárty zledovatí 
Až i tebe pokoøí svou travou 
omámené výdechy, Kaøino, Kaøino 

Celého tì spolyká 
Malí zajíèci v peleších z chlupù se letos dožijí léta 
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***

Dala jsem ti jméno 

Kaøino z klacíkù a kostí 

z vyschlé trávy 

z trouchnivých trámù 

ze štìrkových polí a polomù 

Nesmìle teï postrádám 

chomáèky zardoušeného peøí 

z holátek 

Tiše ti pískám

aèkoli nezbytnì musím 

zvednout hlavu a odhalit krk

Kde jsi, drsnosrstá z chrastí? 

Už pøíliš dlouho jsem nechtìla splynout 

s mlhou a trním 

Frustrovaná tvou lhostejností 

dostávám strach 

Dokud jsem ti øíkala Temno

cítila jsem v bosých nohou zmrzlý smích

Copak se nesmí všechna jména v lese vyslovit? 





KAØINA





***

Soumrak léta

Kaøina bøezí chladem

bøicho až k zemi 

Než vrhla mladé

pásla se na jedových bobulích

S dávením slehla

V bezvìdomí vrhla mrtvorozeòátka 

Jedno pøežilo

øíká se mu Vranioèka
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***

V pùli zimy mráz povolil

Sníh se smiloval nad vlèím vytím

a zmìkl

Po oblevì se voda s úlevou zhoupla

a zaplnila pole 

Kaøina nad øekou tøikrát vykøikla 

a zaúpìla touhou

V kotlinì se pohnul 

starý smírèí køíž 

Kolodìj procitl
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***

Údolím stoupá mlha 

zvuky zanikají

vlhkost sražená na kameni 

ostrùvky okoralého snìhu 

kluzké tlející listí 

žlutošedá tráva ve svìtlinách 

Kolodìj táhne s mlhou 

hledá stopu 

otisky lišèích tlapek 

slabý pach zimujícího ježka 

králièí bobky 

rozrytá hlína pod buky  

Kolodìj po jelením troubí

Kaøina mlèí 
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***

Táhneme do lesù

v bezkrevném pøedjaøí

Èas honu, Kaøino

V klínech tìsno

Jak máme najednou široká ramena

a jisté ruce

když lámeme vaz køepelkám 

Pøijï! 

Vidìl jsem psa hnát po stopì

háravé feny 

celého zpìnìného 

Ženy nám nech doma 

a� nezvìtøejí 

sic jim ostøíháme vlasy 

To na nás 

pøeci voláš, Kaøino 
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Zemì se zanítila horkými kapkami

z jedových tepen

Tøi dny v horeèkách 

Zmrzlá hlína povolila 

voda až na povale

Zima dlouhá a krutá

Jaro krátké, krutìjší, nechalo vyhnisat rány

odplavilo ozimy 

podemlelo koøeny

staré kosti vyneslo z hrobù
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***

Rozkroèen mezi poli

sklání se nad otiskem

praseèích kopýtek

Rozjaøenì èichá horkou nebezpeènou vùni

Tato vùnì je to volání

jímž jsem procitl z kamene
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***

Na okraji lesa leží sníh

V chroští se schovávají oblé souvky 

a rodjenice v potrhaném bìlu 

Èernobrvé dìvèe, s èernými vlasy a s oèima jako trnky 

Každý krok zapadne po kolena 

Všechny tarasy poskládané nasucho z kamenù 

teï musí pøelézt 

Kdo se do ní zamiluje, ten touhou zahyne 

Na mladých bøízkách zùstaly požerky 

Žene se po stopì 



***

Stíhal ledová kopýtka až do opuštìného sklepa 

                                                  zaniklého pivovaru 

Tunel ve skále

na dnì øídké èervené bahno

Kdybych jí ublížil

její krev by splynula s odstínem bláta 

ale ozvìna mi výkøik vrátí jako støípky mrazu 

Kdybych ji objal 

její dech by rozehøál pøíškrabky na kalužích 
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***

Pane, jste z kamene

a z kostí, které nemìly tak brzy ztratit jméno 

Jste ze zimy

Jste ze zapomnìní 

Laènì se vás dotýkám 

Živou krví spojuji 

vaši samotu a stíny a strach

Jste ze všeho, co není smrtelné 

jen pozùstalé 

Pane, jste z popela

Vší silou vás objímám koøeny 

aby vás vítr neroznesl po krajinì 

a voda nesplavila 

V dùvìrném prorùstání jsme oba bezpeèni 
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***

Až budete zase spát s mým nahým tìlem v náruèí

spìte hluboce 

nejhloubìji

jako spí líni na dnì rybníkù

 

Vším svým teplem zkusím vypálit

vaši nekrotickou tkáò 

po všech zemøelých

které nechcete nechat rozplynout v zapomnìní 

I my se rozplyneme 

Spìte klidnì 

nejklidnìji 



- 40 -

***

Jsem oblá, když se mì dotýkáš

jako voda po kamenech

vlahá kvìtnovým sluncem

Prùzraènì tì pøijímám

Polož mi dlaò na bøicho

Mám v sobì všechno teplo 

pøíštího jara

Jen ty se smíš ponoøit





- 42 -

***

Když se sklonil nad drobným tìlem

rozlehl se lesem znovu Kaøinin úrodný sten 

Poznal, že tichá Vranioèka 

je jen otiskem jeho touhy 

V bukovém listí 

ji nechal rozestlanou

Zem zazvonila holomrazem
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***

Kde konèí naše hra, kde zaèíná 

jak nenechat se znát, jak odolat

když ostøí kostøavy, já, Kaøina

vám držím u hlavy



***

Zmizel jsi z mých skal, Kolodìji 

než jsem procitla 

Tvùj pach mokrého kamene mi vsáknul do štìtin

a odér strachu visí nad bukovým listím 

Hráèi na duté kosti 

i na ty mé 

Nosil jsi vždycky ve vlasech tmu 

tu tìžkou, zpod kamenù 

ze zazdìných vin 
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Dvì èerné oèi za trsy žlutých kosatcù

Spárky na nohou za rovnodennost

Bledost prstù za záøivé bukové listí

Oblé prsy za úrodnou hlínu 

Høeješ, Vranioèko

ale danìly jsou bøezí

budou se chtít pást



***

Zabiješ jednu z mých dcer 

øekla tehdy 

a podala mu kostìný nùž støenkou napøed 

Ponoø se hluboko do mého tìla, Kolodìji

øekla obìtina 

tedy vlastnì 

Vraž mi ho až na dno 

V posledních pøírazech zaboøil 

nùž do podbøíška 

a táhl vzhùru

jak nejnìžnìji dovedl
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Vranioèko rozervaná 

chodila jsi na ježèí mladé 

než se osrstily 

Vranioèko odevzdaná 

v posledních záchvìvech vláèná 

s bøichem vyvrženým po lískových keøích 

Vranioèko Jezinko 

Vlèitravko Bezinko 

Kolodìjí selátka nevrhneš 

Tvá matka rozhodla
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***

Ležím jako bachynì

Kolodìjem vyvržená

Vyjedl teplá játra 

a po kamenech u øeky mì celou 

rozprostøel 

V blátì jsou ještì otisky spárkatých kopýtek

naplnìné vodou

Mouchy už se slétají ke kladení vajíèek 

Až ze štìtin a malých èerných oèí 

zbudou jen bílé skoøepiny kostí 

dostane Kaøina svatební dar



***

Odlesky ohnì na stìnách

kápì na hlavách

bìlostné máry

Hlubokými chodbami se jde do podsvìtí 

Duše po smrti vychází z tìla v podobì ptaèí 

                                                                         jako holubice

kachna, slavík, vlaštovice

kukaèka, orel, krkavec 

Vranioèko, co s tvým tìlem udìlají

když máš kopýtka? 

Obìtovali blesku i hromu 

slunci i lunì

Perunovi, Chursovi, Vilám i Mokoši

upírùm i beregiòám

Kdo dnes pamatuje obyèeje? 

Kdo nad tvým tìlem zazpívá 

od soumraku k úsvitu

aby se rok pøelomil ke svìtlu? 
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***

Má malá Temno 

øíkal s ukazováèkem na jejím spodním rtu

Hebce se smála, najednou útlá

Ten rok, co Kaøina

potkala Kolodìje

bylo jaro bezpeèné 





S bøemenem pøíbìhù už pøi poèetí

Pravil jsem kdysi, že autor èi autorka píšící verše 
stávají se básníky teprve druhou, tøetí sbírkou. Máte-li 
naèteno a nastudováno, nìco talentu i øemeslné zruè-
nosti, dostateènou míru sebekritiènosti a pozorného 
zodpovìdného redaktora po ruce, slušnou prvotinu se 
vám nakonec vydat podaøí. Pokud je však tato nìèím  
víc než pokladnicí intimních a literárních zkušeností, 
pokud se tìlesné stává – skrze propojení s pamìtí zemì 
a dìjinami rodu – také vìcí ducha a duše, je-li slovo 
prubováno ohnìm rytmu a váženo na laboratorních 
vahách obraznosti stejnì tradièní jako subversivní, 
zdráhám se takovou prvotinu nazvat pouhým vnìjško-
vým gestem vyvolávajícím krátkodechou pozornost 
(ostatnì nemnohých z nás, kteøí si troufáme žít i z lite-
ratury). O èem jen svìdèí to, že se Eroze hran doèkala 
dvou naprosto rozdílných hodnocení od dvou stejnì 
renomovaných literátù, ostrého odsudku Jana Suka       
a pøehojné chvály Mileny Fucimanové? – Snad také        
o tom, že nás její autorka Michaela Schwarzová nene-
chala lhostejnými…

Deset let už uplynulo od vydání její první knížky; 
mezitím dostudovala (bohemistiku na labskoústecké 
Univerzitì Jana Evangelisty Purkynì), natrvalo pøe-
sídlila z rodného Karlovarského kraje do blízkosti Ústí 
nad Labem, stala se matkou i manželkou (nyní se 
jmenuje Fantová).  Nezdá se ovšem, že by u ní došlo       
k výraznìjší zmìnì poetiky: ostøe rytmovaný volný verš, 
bohatá slovní zásoba, expresivní propojení pøírodní 
lyriky s tou intimní – umožòující to, co se zdánlivì dìje 
právì tady a teï, zaèlenit do širších (diachronnì vní-
maných) souvislostí genderové mytologie. Ale pøece 
jen: její verše se zdají nyní zøetelnìji vibrovat ozvìnou 
ekologicky a žensky temperovaného neopohanství: jako 
by pod zdobnì kašírovaným hávem civilizaèních zvy-  
kù mìla být odhalena morálka stejnì pradávná jako 
budoucí, etika pøísná a tvrdá, ale zároveò se mìkce pod-
dávající v okamžiku naplnìní, které je darem i obìtí. 
Není jistì nahodilé, že název dala celé sbírce Kaøina: 
bytost povstalá z povahy zemì a potøeby dialogu (ano, 
dialogický charakter zùstal Michaeliným básním za-
chován), bytost vlastnì vytvoøená, ale také živá a život 
dávající. Inu, jako by to tvrdé, pevné, silné a oživující 
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zùstávalo v ženách („Drúzo Markéto / v poddolovaných 
horách“). Tvrdé, ale také prùsvitné, lámající se svìtelné 
paprsky, z nichž nìkteré pøece: uvíznou? zùstanou?

Jsem si dozajista (stejnì jako autorka) vìdom blíz-
kosti její poezie nedávné Fridrichovì básnické sudet-
ské mytologii; u Radka Fridricha nicménì dominují 
mužský princip a zøetelnìjší místní ukotvení – vèetnì 
nìmeckých tradic prosvítajících krajovou pøítomností. 
U Fantové se s geografickým vymezením setkáváme 
zøídka; a pokud, jde jiným smìrem a hloubìji než 
Fridrich, tedy až k èasùm keltského Krudumu. Øek-
nìme, že u Fridricha se mýtus rodí z dìjin a daností 
krajových, u Fantové je postup opaèný: mýtus (ženství   
v rozlièných podobách a zpùsobech realizace) si tu         
k sobì dotváøí náležité úkrají se všemi potøebnými 
danostmi (vèetnì hlíny, z níž jsme stvoøeni – a jež je 
také z nás): „Drobnými rankami ze mì prosákne vláha 
do hlíny.“ By�si úkrají konkretizované nikoli pøímo 
geograficky, leè symbolicky podanými atributy tvoøí-
cími vìcné danosti.

Tìch deset let mezi dvìma sbírkami bylo také cestou 
od kratièkých dìjových útržkù k elipticky podanému 
pøíbìhu, od volnì sepjatých básní k básnickému cyklu, 
jehož jednotlivé èásti/texty vyzývají ke kontinuálnímu 
ètení. Co však zùstalo, je dvojakost tkvící pøímo v pod-
statì vìci, rostliny èi bytosti: „Nejkrásnìjší šperk je        
z broukù puchýøníkù;“ „sladká jako pryskyøník;“ „Má    
tì ráda / Poznáš to podle šrámù.“ Co Michaele zùstalo, 
je jistá bezohlednost k tomu, jak že se poezii sluší psát; 
takže ve verších pak nalézáme slùvka možná nemytá      
a neèesaná, za to však pøesnì pøiléhající: „Náhorní mlha 
/ ucaprtanì splývá s mraky.“

Pøál bych jí i nám, aby nás její psaní nadále nepo-
nechávalo lhostejnými. Kéž dialogický ráz textù pøivádí 
ètenáøe ke skuteènému rozhovoru s nimi: není nutné 
souhlasit – je nezbytné nad nimi pøemýšlet. Napadá 
mne slovo: Imerze. „Živou krví spojuji / vaši samotu      
a stíny a strach.“ Vodou se sice stát nemohu, ale…         
Je lépe s jejím tokem souznít, než se s ním prát, je lépe     
se poprat s ním i se svým údìlem, než blazeovanì 
postávat na bøehu.             

                               Ivo Harák
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