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Bìh svìta prý pohání láska.
Proè jdeme èím dál pomaleji.

Vìnováno Ivanovi
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Skladba pro dva hlasy 

Žlutá zeï smìøuje k jedné pravdì.
Rùžová pohlcuje malíøovu touhu.
Tmavé plochy hnìdé vedou do nitra
hrubých, nevkusných spekulací.
Barevné župany spolkne výtah,
budou to jeho odhodlaná køídla,
vynese je k andìlským výšinám,
aby si už na cestì vytrpìly své.

Andìl zkamenìl, vidìl, co nemìl
a ještì ukázal, aby mu urazili ruku.
Pøíliš se smál strom, dostal svìrací kazajku.
Keøe dosahovaly vysoko, spálili je proto zaživa.
Sametovì vypadá pole i s vypùjèenýma oèima,
jdu proto radìji úzkou pìšinkou v polehané trávì. 
Kopec dlouhý do nekoneèna svázaný se zkušeností 
už zapomenutou, proto pøináší záhady pøekvapení.
Den, øíkáme mu smolný, pohyboval pro mne ústy
a já si jej s chutí uložila jako luxusní vzpomínku.

Pìt žen ve stejném èase na stejném místì.
Modrá polyká knihu.
Èerná vyplivuje pecky.
Šedá utíká za vlakem.
Èervená si pøedplácí èas.
Rùžová platí odškodné.
Pìt žen na stejném místì, ve stejném èase.
A ještì èárují fasádu,
a ještì èarují prostor,
místo oken malují díry,
tajemné, nevyzpytatelné, 
záhadné jako ony samy.

Èervené punèochy v depresi
nakopávají kvìtináè, lavici,
toho, kdo se jen mihne kolem.
Poslouchají stísnìnost zvukù,
bez možnosti køièet s nimi,
bez možnosti neslyšet je.
Lépe je dívat se na protìjší zeï. 
Jejími okny prosvítají zase okna,
svìtýlka nebo zrcadla uvnitø tìla.
Narovnávají se i stíny na stìnách.
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Tmavé pozadí a ruce svítivì sepnuté 
                                                                        pøed oblièejem,
úplnì bílé pozadí a ruce se jen lehce dotýkají tváøí,
èervené pozadí a ruce se znásilòují 
                                                                 pøed tvýma oèima,
zelené pozadí a ruce vztyèují prsty, aby se zabodly, 
modré pozadí a ruce se vzájemnì obviòují 
                                                                                z bøídilství,
žluté pozadí a ruce ukazují všemi prsty na ty, 
                                                                                 co poèítají.
Výsledek – potvrdí se potøeba velkého množství pozadí.

Zelená tìla stromù, žíly kmenù, vìtrolam.
Padáèky odkvetlých pampelišek se vznáší.
Hodím rychle korunu do ptaèího automatu.
Ukažte na mne, jsem bohatým vlastníkem.
Vyprázdním odpadkový koš svého vzteku.
Zaposlouchám se jen do šouravých krokù.

Jsem stromem, nohy vrostlé do zemì,
vùnì a zvuky èasného léta létají kolem mé koruny,
vlasy, listoví žebroní vítr o pohlazení,
zemi pøedávám svou únavu, ze zemì saji svoji sílu,
pes se u mne zastavil a zvedá nožièku. 

Jsem pìšinou, rozèesávám louku 
pøíslibem nejistých výsledkù.
V temnotì stínù jsem neèitelná.
Pùjèuji pøedstavy na pokraèování.
Pùjèuji pøedstavy rozšíøení se,
klouzání nebo šplhání do kopce.
Pùjèuji pøedstavy svého konce.
Na tváøi smutný náznak úsmìvu.

Nízké slunce pùlí øeku na èást denní a veèerní.
Nedaleká lavièka se èervená touhou po sblížení.
Nízká tráva na stráni pøipomíná první milování.
Bøíza pøede mnou svítí nabíjena posledními paprsky.
Smrky, borovice v pozadí jsou také na vrcholu hry. 
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Dveøe / Výlet

Lehce vyklonìné dveøe nabízejí možnosti.
Zavøené dveøe jsou dveøe sevøené touhou.
Èerné dveøe se sbírkou bílých rukou, které
ukazují k muzeu uložených vzpomínek.

Koèièím zlatem vám obalí nohy za dveømi s kocovinou
a hned vedle rozhnìvanými noži pøibodnou k podlaze.
Neprùhledný svìt zavinutý pachem za dalšími dveømi.
S drátem kolem krku vyèkáte na fotografa, abyste se 
nevìøícnì na sebe dívali v zítøejších novinách.

Vejdu do vlhkého letního dne plného vùní.
Až k pavilonku je cesta stínìná stromy a keøi.
Rozmaøilý, nenasytný èas zahledìný do sebe.
Za okny vybydleného prostoru se mihne stín,
naježený. Vzbuzuje nebezpeèí jizev na zápìstí.
Otoèím se, vleèu se zpìt jako poranìné ptáèe.
Ale dveøe pobité železem drží, nepustí tì zpìt.

Prodloužená figura obrácená vzhùru nohama,
protažené ruce, nohy, našeptávající další kdyby.
Proradný vlastní obraz na dveøích.

Drobná stará paní kráèí s vnukem o dvì hlavy vìtším.
S povzdechem odloží chlapec u domu plné tašky.
U domu s mnoha dveømi odloží nákup i babièku.

Kaštany rychle odkvetly.
Tìhotné bobulky porostou.
Jádra uvnitø zhnìdnou, zesládnou,
slupka jim už nebude staèit a pukne.
S odfrknutím padne kaštan na chodník.
Nepozorná bota jej s køápnutím zplacatí
a èasnì ráno zkazí uklízeèi celé pøedstavení,
když rozšlapané kaštany smetou, nasypou do pytlù
a s vaky zoufalých lidských extází skonèí ve spalovnì.

Vycouvá i podzim, který se už blíží pravdì zimy.
Slunce se obrátí zády, už mu na nás nezáleží.
Umìní svádìní pøedvede u protinožcù.

Harmonikáøi, zahraj mu na cestu.
Zaplatíme, byla pøece legrace.

Otoèíš se ke stìnì, hlava vytlaèí dùlek na polštáøi.
Žij, žij, ještì tì chci, píši na dveøe, které zavírám.
Jsou to dveøe ètyø postelí, ètyø unavených tìl.
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Už mi dejte všichni pokoj, vzlykl jsi.
Dveøe ètyø zavržených milencù.

Holubi poskakovali po uhlazeném trávníku,
kosové pøedvádìli sváteèní èištìní peøí.
Obèas naprosto bez studu zvedali zadeèky.
Nikdo se také neujal funkce rozhodèího,
když soupeøili mezi sebou v trojskoku.
Park se pøíchozím pøedvádìl i jinak.
Pìstìné stromy i sametové trávníky.
Stmívá se tu s èasem i oblohou.
Mùže se tu stát cokoliv, uhodit blesk,
pøiblížit se lásce, hledìt na druhého,
poznat pøedstírané rozhoøèení, sebelítost,
doslova se rozzáøit, když se postavíš na nohy.
Mùže se stát cokoliv i s vdìkem pøijmout cokoliv.

V domì jsou ještì všechna okna zaslepena.
I dveøe poznání jsou v domì bez významu.
Ale náznak bezstarostného smíchu s tebou
a škádlení, které jsem si s sebou nesla domù,
seškrábaly lehce barvu z bílých oken a dveøí.

Posadíš se pìknì vedle rozumu,
a proto zpoèátku nepozoruješ,
jak snadno ztrácíš ruce, nohy, 
nepozoruješ, že už nemáš hlavu.
Až ztráta radosti tì nakopne,
že jsi dveøe dobøe nehlídal.

I když víš,
že dveøe pobité železem 
drží, drží, drží, nepustí.

Jdu pomalu mìstem, 
výlohy v zrcadlech jsou opakované,
rozpùlené osoby visí na ramínkách,
tekoucí hudba podporuje pøedstavy.

Pøijdu k pavilonu.
Rekonstrukce tìla se pøipravuje.
Zatím jen ukazují oddìlenou paži,
obutá noha stojí opuštìnì v koutì,
vzpomínka se povaluje pod postelí,
oknem shlíží na zájemce zbytek tìla.
Uchazeèi o novou kolekci si musí poèkat.

Železné nebo sklenìné dveøe?
Otvírají se násilím nebo vírou? 
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Stromy / Láznì Košumberk

Podzimní veèer. Slunce toho má už dost, je unaveno, konèí.
Oblaka na chvíli drží barvy stromù, ale i jejich ruce 

umdlévají,
radìji si chystají vlastní pyžama. Pøed chvílí jsem zavøela
dveøe. Za nimi zùstala dlouhá chodba, unavený pokoj, 
ètyøi unavené postele. A také ty, unavený. Zavøela jsem.
Budeš èekat? Budeš vìdìt, že mùžeš èekat?

Listy jasanu ztepilého se pomalu snášejí na trnovník akát
i na liliovník tulipánokvìtý. Jasan je úspìšný v umìní dávat.
Lehce a pomalu. Ti druzí dva s chutí nastavují ruce.
Obracejí dary, tìší se jimi ale jen na chvíli, vítr nepøející 
je bere a snáší na zem. Listy se svíjí, barví do hnìda, 
za chvíli rozšlapány se mìní v živnou pùdu. Odjíždím 
od tebe, mùj jasný strome, a odpadám do neurèita. 
Vím, že nejsem listím, stejnì jako ty už nejsi stromem.

Je tu ještì vzrušení, nepatøièné, podivné.
Stisk zezadu, jen si vybavit pøíslušné jméno.
Nakonec je to okolí, které je pod pøísahou.
Netradièní hravost nás dovede oblažovat.
Tóny, které pronikají mezi stromy, pøinesou
obrazy, které se lehce otiskují do prostoru.
Na nì navršíme ještì skandální snové vize,
výstøižky z našeho skrývaného podvìdomí.

Stromy, kamarádi, krásníte do konce své kùže.
Pomalu jí svleèete, odhodíte do mazlavého bláta.
Na rozlouèenou zazáøíte smyslnou barevností,
která provokuje chtíè stárnoucích mužù. 

Absolutní klid podpoøen šumotem hlasù.
I lidské bytosti dovedou neslyšet život,
zvláš� když je skryt obrovitými stromy.
Jejich stíny se ten den jevily záludné.
Javor mléè bezcitnì soudil habra obecného.
Zmarlièník japonský urážel lípu srdèitou,
opravdovou dámu, která se pøed ním vrtìla.
Douglaska tisolistá dojemnì nevyzpytatelná
vytváøí obytný stín pro hùlky, berle, vozíky.
Návštìvníky obš�astòuje temnými prùhledy.

Stisknìte sklo, námìsíèní,
vysype se vám do dlaní
a odejdìte s ním do snù.
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Sedím pod mohutnou lípou velkolistou v malých 
klidných lázních. Trnovník akát se mi dívá pøes rameno 
z pravé strany, z levé se až neslušnì naklání hrbatý 
javor babyka. Pøed sebou mám nízký domek 
poskládaný z èasu. Popsaný èasem. Scénáø 
z nedávné historie. Renesanèní prvky na fasádì 
opadávají jako herci, kteøí ztratili role.

Hladové oèi, opíráte se o speciální chodítka.
Hladové oèi, sedíte na koleèkových køeslech.
Hladové oèi, jistíte se francouzskými holemi.
Hladové oèi, stíní vás vlahé bøízy bìlokoré.
Hladové oèi, jemným pletivem jste oddìleny.
Pletivem sotva viditelným jste oddìleny
od oèí nasycených, které se cudnì odvracejí.

Vùnì padá z èerstvì odkojeného mladého listoví,
pod stromy natažen koberec žahavých kopøiv,
abychom vìdìli, že i nevinná krása mùže popálit,
ptaèí zpìv nás obaluje a laská ze všech stran.

Dlanìmi si mnu oblièej.
Drobný štìrk se mi zarývá do zad.
Hledám dávnou vzpomínku a oèekávání.
Ale záøivá hvìzda nade mnou všechno zastíní. 

Svìtlý podveèer, prázdné cesty.
Temné stromy støíbøitì lemované.
Buk lesní, smrk pichlavý, dub èervený
a skladba pro osobu a tašku na koleèkách.
Hluboké tóny se ozývají na hladkých úsecích,
nerovnost cesty vyluzuje zvuky vysoké, až výkøiky.
Potøebné frázování skladbì dodávají pravidelné kroky.

Na vìtvích se chvìjí rezavé chocholky,
vesele se chechtají postavám pod nimi.
Postavám, které propoèítávají tlak svých 
šlápot na každý centimetr ètvereèní.

Stisknìte sklo, námìsíèní, nepoøežete se,
vysype se do dlaní, odejdete s ním do snù.

Mìla bych vìdìt, že hloubka tvých vrásek
poprvé byla osvìtlená, ale nevýraznì.
Podruhé už oživený a pøistižen pøi èinu.
Potøetí jsem sama sebe žádala o klid.
Poètvrté vrány kroužily nad kolejemi.
Popáté sedìly u barového pultu a kouøily,
v hlavì mi bolestnì cukalo. Vrátíš se?
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Poutní kostel vládl krajinì, vedlo k nìmu
široké schodištì urèené k lezení po kolenou.
I nevinné èiny musí být dostateènì litovány.
Po stranách schodištì byly pøipraveny koule.
Tìžké kamenné koule, aby setøely slzy úzkosti.
Už jsem byla milována a nikdo proto neplakal.
I jiné vášnì mi nedovolovaly, aby mne mise lásky
oslepovala, protože zámky vždycky zaklaply.

Hradní zøícenina ještì pøidržuje poslední paprsky slunce.
Borovice zbavená vrcholu stále vládne parku i obloze.
Námìsíèní, pøejdete bezpeènì do snù i se sklem v dlaních.
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Závìsy /Deník

Ètvrtek

Bílé závìsy a barevné ètverce na podlaze.
První žena øekla: tam co vy sedìl ten Pražák.
Druhá na to: bydlel sám, kolik vám platil?
Tøetí: manžel byl øidiè autobusu v dobré kondici.
Popravdì øeèeno nešla jsem ani do dóžecího paláce,
pokraèuje další a natáhla si pohodlnì nohy.

Bílá kvìtina, velká bílá kvìtina plná klepù,
rozevøený deštník nad tmavou vzteklou vodou.
Obrovský kruh plný lahví vína se pomalu otáèí.
A lahve praskají a vybuchují jedna za druhou.

Stìraèe vymìøují èas. 
Mistrovské dílo techniky. 
Bílá èára je napnuté vodítko.
V batohu zdvojené opovržení.
Umocnìné úložištì rùžové.
Pomalu a zhluboka dýchám,
abych vydechla nepochopené.

Vnímám teplo, tvé teplo a vymìòuji jej za své.
Tisknu se k tobì, líbám na krk, vstupuji do èasu.
Z našich tìl vytváøíme obraz vlnovky v èisté vodì.
Ale co tvùj nejistý úsmìv? Nemùžu mu uniknout.

Pátek

Zùstaly ti jen hluboko zakotvené koøeny.
A kousek tìla tak akorát na odpoèinek.
Plocha øezu je ještì vlhká od slz a voní.
Dáváš se svým milenkám.

Víkend

Malá špinavá tajemství obvykle neschvaluji.
Ale modré svìtlo se roztahuje ve vlnách do široka.
Jen nohy v èerných kalhotách jej lehce omezují,
omezují jej spoleènými høíchy.
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Nedìlní ráno, podzim pøichází pomalým krokem.
Bìžec v èerném je zatím rychlejší, jeho nohy
cinky, cinky vydávají zmì� kovových popìvkù.
Stromy jsou v pozoru, skránì jim prokvétají,
nejste tak úplnì sami.

Zvadlá kvìtina plave ve volnì bìžící vodì.                             
Ve vodì øeky, která v oblouku krájí údolí.
Cestièky po obou stranách vytváøejí krajkoví,
vypínají øeku do úžasu.
Psi na nich hledají pachové stopy a vytváøejí vlastní.
Arone, stùj, neposlouchá, fenka pøed ním je lákavìjší.
Lehce vybíhající pìšinou se dostáváme na úroveò mostu.
Svezeme se, utápíme oèi ve vodì, vrací se nám dìtský rituál.
Pokazilo se nìco s lidským snem?

Vnímám teplo, tvé teplo a vymìòuji jej za své.
Tisknu se k tobì, líbám na krk, vstupuji do èasu.
Z našich tìl vytváøíme obraz vlnovky v èisté vodì.
Ale co tvùj nejistý úsmìv? Nemùžu mu uniknout.

Pondìlí

Prostor zakládající si na historii. Majestátnost bez vášnì.
Pøede mnou hlavy. Odvrácené, na tácu. Formulují strategii.
Kudrnaté, s pìšinkou uprostøed, holé, jen s uchy krajáèù,
na nìkterých si prameny vlasù vybíjejí palèivý vztek.
Hladké lesklé plochy druhých nechávají klouzat smíøení.
Až se otoèí, forma se zmìní, budou oèi, ústa, prostì otvory.
Zakryjí bodce, tesáky, patvary.

Úterý

Rozrazily se dveøe kupé, vbìhl muž. Rumìné tváøe, husté 
bílé vlasy.

Zahrál pøedstavení krutosti s nejlepšími úmysly, laskavost 
bez zvuku, 

nezakrytou chtivost, naprogramovanou ochotu odpouštìt 
bez viny, 

formulovat strategii. Zaplavil tísnivý prostor oddìlení ještì 
vìtší tísní, 

která mi pøivolala vzpomínky na doèasné zmatení 
v pøedstavách lásky,

na znásilnìní v jízdách lásky.
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Støeda 
                                                                         
Lahve, baterie lahví, položené, postavené,
obklíèené chladem, sklem, døevìnou skøíní.
Èíšník s bílými rukavicemi jednu vyjímá.
Pár laskavých slov a žena se rozplakala.
Postaví pøed ní láhev, naplní vrchovatì èíši 
a bílými rukavicemi jí utírá slzy.

Vysoký kopec restované zeleniny na talíøi
pøesahuje pøes okraj a pomalu se sune na stùl.
Snìžný parmazán vrávorá na jeho povrchu.
Kdo bude øídit všechny pøíležitosti s jistotou 
až do poslední vteøiny?

Ètvrtek

Barevné závìsy a svìtlé ètverce na podlaze.                                                                          
Smíøená nebo vzdorovitá plocha dlaždic?
Nohy židlí, stolù, lavic, nohy mužù i žen
tanèí tanec èekání.
Stoly huèivì a ztìžka sunou nohu co nohu.
Nohy židlí se jako koèky vinou sem tam,
jejich køehký hlas zní podlézavì.
Lidské nohy stepují pata špièka celá noha.
Svìtélkující kolibøíci na stìnì se tøepotají 
nedoèkavostí.

Pátek

Vidím nejprve nìžné plameny bøíz,
za nimi se už rozhoøívá stìna z borovic,
souèasnì praská a vystøeluje jehlièí smrkù.
Hodnì se to podobá posvátným legendám,
které mne vrací vlastní silou do minulosti.
Oèekávám bolest.

Co jsem za sebou nechávala?
Pro tebe
rùžovou nit, pachové stopy 
a nadìji.
Je snadné si pøedstavit hlavu 
rozhoøelou.
Osvìtlená stanice, vlak se pohne
jen do temnoty.
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Vnímám teplo, tvé teplo a vymìòuji jej za své.
Tisknu se k tobì, líbám na krk, vstupuji do èasu.
Z našich tìl vytváøíme náhodné hedvábné vlnovky.
Ale co tvùj nejistý úsmìv? Nemùžu mu uniknout.

Stáhni si dárek, je na nejvyšší vìtvi.                                                                               
Máš smutek v duši, pøichází opatrnì.
Pìknì se pohupuje v bocích.

Sobota

Pruhy na betonové zdi jsou narýsovány svisle i vodorovnì.
Tmavé stopy ze sympozií plazù obkružují barevné plochy.
Barevné plochy, neuvìøitelnì rozkošné pøipomínky pøírody
na betonu.

Nedìle ráno     
                                                                                                          
Oøezané vìtvoví pøikrývá pozemní zasnìnost.
Oøezané vìtve pøikrývají podzemní nenasytnost.
Nacházet, pøijímat, potkávat, lovit, požírat, 
žrát.

Nedìle veèer

Inkoustová tma, ani krev by nebyla vidìt.
Záplava èerné, jen tu a tam se objeví svìtlo. 
Èervené, žluté, bílé.
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Historie se píše runovým písmem

Na chodníku klábosily tøi straky.
„Jóó, mìla jsem zobák až na skle.
Tam na obrazovce bylo místo, 
kam se musíme nìkdy podívat.
Všechno, po èem toužíme, je tam.
Estetika profesionálnì uchopená.
Pøehnanì dokonalá práce.
Dráždivá poezie ve sféøe genia.“
Teï vystrèila nožku další straka 
a ujala se odhodlanì slova:
„Vùbec netuším, co je instinkt,
slyším jen vzdechy a šumìní vlastní krve.
Když se pøede mnou otevøe vodopád zlatých slov,
napøu úpornì veškerou energii,
abych získala lesk pro svá køídla.“
Poslední straka se jen shlížela v zrcadle louže.
Stín pøekryl obraz, rychle vzlétla, 
aby se jako jediná zachránila.

Pøekraèuji koøeny, 
runovým písmem les píše historii.
Jak to dìlá, jsem vyvedená z konceptu.
Vzduch mi pøipomíná chladnou minerálku,
je všude kolem, srdce buší, vìtve praskají, 
piji zhluboka, až se rozkašlu.

Rùžové šipky útoèí pøímo do kolen. 
Zdvihám je co nevýše, vzdušná akrobacie,
protinárazová ochrana, bolest neustupuje.
Bøízy se také mlèenlivì kroutí.
Topoly spínají ruce k modlitbì
a zajíkají se, neschopny ze sebe vydat slovo.
Jsem na chvíli pìšinou mezi nimi.
Suché listí spustilo zvonkohru.
Lodièky na kmenech borovic mají jasný cíl.
Stružky vody, poslední slzy, mne obtékají.

Historie se píše runovým písmem.
Stromy lehce pøekraèují koøeny.
Zhluboka piji chladivý dech lesa.
A ètu si k tomu dávnovìké vábení. 

Nebezpeèí šipek stále hrozí,
ani jejich barva nic nezmùže,
i když rychle zarazím otáèení hlavou
a budu odmìøovat své úsmìvy.
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Zredukujeme vám obtížnou váhu
a prodloužíme nádhernì øasy.
Reklama proniká do hlubokých tkání,
nálož chutí vyèistí všechny skryté rány,
zmìní vám život mezi dvìma rámy.
Pachatel výmìny se starostlivì ukrývá.

Probudila jsem se tvým hladkým hlasem. 
Nebylo tìžké pøipomenout si objetí.
Nebyla v nìm sice nìžnost, kosti vystupovaly
a nechávaly modøiny v posteli i na koberci.
Ale tvùj hlas hladil a vytváøel snadno zázraky.

Proniká do hlubokých tkání,
nálož chutí vyèistí všechny alergeny,
zmìní vám život mezi dvìma svìty.
Pachatel výmìny se starostlivì ukrývá. 

Napoèítám desítky rukou. 
Èistì svítí na tmavém pozadí.
Ukazují nìco v náhlém popudu.
Nic ideálního, tøeba dlouhý nos, 
chvìní vzduchu, tleskot køídel.

Jen tìžká zavazadla zdržují lidi, 
proto jim tak èasto ujíždí vlak.
Rychle svléknout a odhodit zátìž.

Mlha lehce povystoupila, dokonale uvolnìná,
objevila se krajina nezávazná a spoleèenská 
a ty víš, že cesta mùže skonèit pohádkou.
Rozdìlený znak nekoneènosti mùže být 
pøiskøípnutý náramek, zmenšená bolest,
ale i omezenost myšlenky a usedavý pláè.

Historie se píše runovým písmem.
Stromy se kroutí, když pøekraèují koøeny.
Nechám se hladit èerstvým dechem lesa.
A pøeøíkávám si jeho dávnovìkou blízkost.
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Bìh svìta

Jarní

Borovice sedí na bobku, má pìkný výhled.
Nízká tráva kolem se upøímnì smìje.
Vùbec jí nevadí šrám stezky pøes tváø.

Na tmavém pozadí køovisek se bìlají jehnìdy,
ale jen chvíli, protože muži s pilami už jsou tady,
s bzukotem vèelího roje se pustili do zarostlého tìla.
On teï má jinou! Opravdu?
Jo, jo, jo. Hned tady za rohem.
Bílé teèky a èárky se ve vìtru pohybují.
Chodí tam vždycky dopoledne.
Vidím jeho tmavou siluetu v oknì.
Podivný klidný èas se rychle zmìní,
úzkým prùhledem køovisek je vidìt ohrada,
ostrá, nepøátelská, náznak pro obraz.

Trávníky jsou nízké s neprobuzenou zelení,
která v sobì zatím nese spavost zimy.
Ale ve vzduchu už panuje velké oèekávání.
Je ticho, nemám puštìné rádio ani televizi,
jen šum v uších mne podivnì zaplòuje.
Natahuji ruce, mohu se dotknout stolu, skøínì.
Dotknu se køesla, je mìkké, je to jen køeslo.
Co hledám, ano, pøedstava je tam v dálce,
hladila jsem záda, ruce, nohy s drsnou pletí.
Hladila jsem je, líbala jsem je, byla to skuteènost?
Byla to tìlesnost pod mýma rukama nebo socha, 
která se dotykem ztrácela v bìlostném svìtle?
Protože zùstal jen obraz vzdalující se postavy.

Takøka pøed oèima se keøe obalují pupeny,
v nejbližších dnech se rozvinou do zelenì,
která se bude neuvìøitelnì rychle a drze mìnit, 
ztratí nerozhodnost, hladovì se rozšíøí,
vyrazí ti paletu z ruky, na vlastní kùži poznáš,
 jak je tìžké navrátit obrysy svìtla svìtu.

Ranní mìsto je mìsto ptákù, rozpustilých ptákù, 
ale i míhajících se nohou, ještì zabalených postav,
sklonìných hlav, z kterých jen tu a tam zasvítí oèi.

Masky

Všichni se skryli.  Ze strachu nebo pøed strachem.
Masku na oblièeji, za nehty zaschlá krev.
Neznámý pach vsáklý do obleèení.
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Skrývané tajemství v seprané košili.
Ctíš osobitost vzrušení. Staèí jeden telefon
a ty schováváš tohle chudinské jídlo do kapes.
Kapsy jsou dìravé, øeèi se vedou a rychle vypadávají.
Nevyhnutelný závìr: otázka, proè se svlékáš?

Sedím na lavièce a èekám. V tašce mám pro tebe èin.
Dospìla jsem k závìru nevyhnutelnému.
Tøeba násilím, ale strhnu masku, abych vidìla cetky,
které neustále skrýváš a tvrdíš, že to jsou dùkazy.

Zlata

Zlato se snáší ze stromù, hnìdne, 
ztrácí na objemu, na váze, ztrácí na cenì.
Tak snadno se mìní hodnota,
staèí jen zafoukat vítr.

Pøed polednem mìøitelného dne,
vstal ze židle a pøistoupil k ní. 
Èelo mìla chladné, již nedýchala.
Lehkému vánku jsi se, Zlato, poddala.

Jsou místa, kde louky, pole ztrácí barvu,
èas ji vypil, nebo mu byla dobrovolnì pøedána.
Èetla jsi rukopisy štìstí, vypadly ti z ruky,
shýbla jsi se a záplava vlasù ti spadla pøes oèi.

V zimì jsou k vidìní i koberce zelené, š�avnaté zelenì,
do které by se èlovìk mohl položit a zapomnìl na èas,
obtiskl tìlo a klidnì si pohrával s myšlenkami,
které bloudí bez cíle, jen ruce by se tiskly k sobì.

Ale listy jsou stále ještì na chodníku,
lehce praskají pod našima nohama.
I lehce kloužou jako rozdrcené sladkosti.
Holé stromy jsou naloženy na modré obloze.

Pozdì v noci, spíše k ránu jsme dorazily ke dveøím bytu.
Ještì rozesmáté jsme co nejrychleji vklouzly do postelí.
Nespavost má nìco do sebe, prodlužuje pøeskupení dne
i køehkost malovaného obrazu našeho èajového obøadu.

Vidím jej stát na stojanu a lehce svìtélkovat v ranním šeru.
Èaj je nahoøklý, lístky na dnì šálku jej milostnì barví.
Køehký porcelán propouští svìtlo tìla i svìtlo hustých vlasù,
vlasù, které tì zahalily už jen do obrazù a vzpomínek.
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Podzimní

Kdo pomùže kentaurovi s úvìrem?
I pøi nezranitelnosti stále hrozí nebezpeèí šípu.
Kdo klepe, bude mu otevøeno.
Kdo umí svléci netrpìlivost
a požádat o mimoøádnou dotaci?
Rozporovat pøitom náklady na energii,
tìlesné funkce požádat o plány prostoru
k umístìní mìøících pøístrojù.
Topení v kolenì je ale vydatné,
pøekonává i poruchu v inženýrských sítích.
Se zamženým zrakem èekám na verdikt.

Bìhem 24 hodin napršely z nebe 2 metry vody.
Lampa je už zase slunce, žlutý kruh na tmavém pozadí.

Stromy se vypínají na špièky, zemì je drží pøi zemi.
Stromy se vypínají na špièky a hned se jim na krk povìsí
papíroví draci, aby se také koukli na èistou oblohu.
Stromy se vypínají na špièky a nesou si s sebou potøebu 
dostat se ještì výše. Napoèítám desítky jejich rukou. 
Èisté svítí na tmavém pozadí.
Ukazují v náhlém popudu tøeba dlouhý nos, 
chvìjivost vzduchu nebo tleskot køídel.

Mám pøed sebou vlny žlutého moøe
jako vybledlé kopce pouštních dun.
Mám pøed sebou vlny tmavé zeminy
jako prostøedky pro vlnící se absurditu.
Hukot tìžkých strojù zanechává za sebou 
hluboké rýhy v pokoøe i banalitì myšlení.
Sedím na lavièce, kolem mne pochodují postavy.
Líbivì, nelíbivì pohybují se na rozoraném prostoru.
Sluneèní vlasy pronikají mezi oblaky 
a zachycují se na vlnivých kopcích obzoru.
Podzimní kontrast zelení modeluje krajinu.

Zalesnìný kopec nestaèí vlaku,
utíká rychle i mým vzpomínkám.
Ale byla tam pøece kamenitá cesta
a schody z koøenù, hlasitý dech.

Bìh svìta prý pohání láska. 
Proè jdeme èím dál pomaleji,
když hlava je lehká, tak lehká.
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Básnicky vnímat, básnicky vzývat

Literární historiky málokdo pøesvìdèí, že rozhodující je 
rok a vìk, kdy slovesný tvùrce uveøejní první texty a posléze 
mu vyjde i první knížka, básnická nebo prozaická prvotina. 
Jenže z hlediska filosofie poznání a filosofie volního aktu je 
mnohem smìrodatnìjší, kdy se v umìlcovì mysli zaènou 
reliéfnì formovat postuláty jeho nazírání života a svìta, 
jakož i individuálního osudu. Od tohoto „urèujícího setká-
ní“ s vnitøním i vnìjším kreativním èasem mohou uplynout 
dokonce i nìkolikerá desetiletí, než zdánlivì nenadále do-
jde k jevu, jejž mùžeme smìle pøirovnat k vulkanické eru-
pci: k explozivnímu vystoupení svébytné a nezamìnitelné 
tvùrèí osobnosti na veøejnosti. Takovou událostí èeské 
literární kultury se nepochybnì staly již první knihy 
sošných veršù z pera osobité výtvarné umìlkynì Kvìty 
Monhartové. A to i navzdory tomu, že její poetické sbírky 
víc oslovují subtilní, až hermetický básnický svìt o sobì,  
než aby vstupovaly do polobásnického halasnì hlasitého 
kolotání hluèícího davu. Expresivní výtvarnice Monhartová 
navíc poezii netoliko píše – a nepíše ji žádným runovým 
písmem, leè jako filosofující hovory k sobì a o sobì –,  
nýbrž poezii také „vidí“, rozpoznává její barevnost a jednou 
se promìòující, podruhé houževnatì ustálené barevné 
staccato. Za pøirozeného literárního vývoje by debutovala     
v šedesátých letech a byla by spøíznìnou duší namátkou 
Ivana Wernische nebo Miloslava Topinky, vzhledem k dis-
kontinuitì èeského básnictví zaèala publikovat mnohem 
pozdìji a dospìla k žánru sui generis, jimiž jsou „obèasné 
deníky“. Co vše ale v nich básníøèiny „hladové oèi“ zazna-
menávají? Pøedevším se do polohy fiktivní i nefiktivní de-
níkovosti autorèiny výpovìdi vnášejí nekoneèné prùseèíky 
dvou základních parametrù, jejichž prostøednictvím se 
zmínìný básnický svìt tady uskuteèòuje: jde o prolínání, 
køížení, ale i konfrontování jednak roviny sakrální, nad-
èasové a nadprostorové, jednak roviny profánní, rozumìj 
civilistické až fenomenologické – neboli dvou rovin, na 
nichž stojí a s nimiž i padá onen „bìh svìta“. Poté je tu 
ovšem ještì rovina tøetí, rovina ztichlá a skrytá: niterný 
všehomír básníøèina palèivého intimissima. A ten se také 
musí umìt vnímat a vzývat.

                                                          Vladimír Novotný
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