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ǁ

přivezla jsem si v žaludku
nějaký brouky
a teď jsem ještě dvakrát slabá
nejsem  nejsem dobrodruh
nechci nechat věci
aby se mi děly
to tvrdé mrazivé ticho
nade mnou udělá
baňatý mnohověžný kříž
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ʘ

jsi můj fantomový muž určitě tě tu někde mám
jak dlouho než přestanu čekat že za pět minut přijdeš z 
práce
sundej si kalhoty a ukaž mi
rozpixelované péro na kameru
moje prsa
na obrazovce vypadají jako klučičí
prohlížím se strkám si
prsty do pusy abych ukojila chuť tě kouřit
udělej se napíšeš do chatu
říkat to
se pořád trochu stydíš
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svahy v parku
vyklouzané až na hlínu
vrací mě to na základku s klukama
jednou jsem se na zledovatělém svahu bouchla do hlavy
tehdy jsem ještě uměla
tajně utřít slzy
klouzat se dál

na kloubech prstů mi popraskala kůže
v drogerii jsem vytáhla slovník a pak jsem stejně vzala
ten nejlevnější krém
nekloužu se
bojím se že spadnu na batoh 
a rozbiju si notebook
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ǂ

Charkov

únor je nejrozumnější měsíc věcný jako kocovina 
                                                                       pod Deržpromem
drncání vlaku mě zase uspává
budu se ještě válet než vrátím povlečení
věděl jsi že vagony se spícíma jedou dvakrát tak dlouho
je tak intimní když se přes uličku potkáváme pohledem
ještě příliš čerstvě bdělí
opravdu vzhůru jsou
jenom děti

10





12

!

potřebovala bych svázat
a zacpat ústa abych se chvilku
nemusela bát

odněkud jsem vytáhla slovo závěje
lezla jsem na kopec a opakovala závěje závěje
a máma píše
že našla kupce na barák

kdyby mi tu noc dokázal být blízko
snad by mi teď bylo tepleji
ani jeden jsme nemohli spát
a tak jsi mi chyběl pořád stejně chápeš ne

chci být pořád celá až se vrátím domů

měla jsem chtít ten dům ze kterého jsem utekla
a někdo jiný na něj teď uvalí další rekonstrukci
pamatuju si jak jsem stála ve svém pokoji nade mnou nebe
snad v roce 2001–2 chodila jsem do třetí třídy
někdy chvilku potom jsem začala běhat 
za klukama                                               seš taky sám ne
co neměli partu                                                tak co

měla jsem mít cíle nebo možná nemít cíle a mít děti
a v každém případě chtít ten dům věděla bych
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že vždycky budu tam zametat dvůr nebo 
čistit koberec v obýváku nepotřebovala bych
svázat a zacpat ústa abych se
chvilku
nemusela bát
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v panelech google chrome vedle sebe
czech step by step facebook pornhub
a výsledky vyhledávání ukázek z ukrajinské literatury
na iliteratura.cz
čtu si
na Kindlu
anglickou knížku pro děti
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ǁ 

všechno co tu ještě nebylo
a všechno co tě stejně nepřekvapí
vyměníme si dalších pár generalizací
o tom jak na Ukrajině a že Češi
teď můžeme chvilku mlčet
čekání na jaro se zase resetovalo
na -10



ʘ

už v pátek jsem si všimla že má fakt hezký tělo
mluvíme o sexu o Putinovi o škole
že nechce na vojnu a že se s ním kluci jen líbaj do postele
je nedostane

ožralý líbal vášnivěji

pouštím mu Kittchena nic jinýho teď prakticky
neposlouchám ale Psí vojáci se mu líbí víc
a prej nás ty cigarety zabijou je fakt že u těch ukrajinskejch
se mi tomu věří docela snadno

usínáme brzo

ve slově chtěla jsou těla
ale proč vlastně když si pak stejně přeju
aby mě šukal jako ty
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přijel jsi a zase odjel
už je přes den jenom na mikinu
tam mluvit zpátky mlčet
mechanicky si dřepnu do vany umyju si vlasy
tam metrem
mluvit
zpátky

neochutnala jsem pasku
a pořád jsem nebyla na pravoslavné mši
ale jsem si jistá
že boha to nezajímá

ve svatém Vladimírovi
zapaluju tři svíčky u ikony vpravo úplně na konci
která mi připomíná Millaisovu Ofélii

černý anděl nad vchodem má v jedné ruce svitek a ve druhé váhy
mračí se na mě
mračí se za to že moje slova neváží nic
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v polospánku si vykládám ze snáře
rybu kreslit
na radost vzpomínat
hravosti podléhat
rybu jíst
o hostech přemýšlet
o tom že někdy smrdím už druhý den ráno
od pusy
rybu vidět
studenou krví si žíly vyplachovat
ztuhlé prsty si do stehna
zarývat
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Ladieees and Gentlemen!
přejeme vám dobroho ranku
and welcome to Lviv!
jako první je na programu
cvičený průvod kolem náměstí
za doprovodu žesťových nástrojů
následovat bude výstup po schodech nahoru
akrobacie úžasu
sestup po schodech dolů
a bav se splav hrdlo bav se
proč se nebavíš?
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jenom jsem čekala až koncert skončí
domů to vezmu oklikou
potřebuju si koupit pytlík nesquiku a milku
dva týdny potom co jsem
ve slabý chvilce  
jednoho z nich poprosila 
aby mě objal a  
byl na mě milej 
to jsou mi dobří 
jako já jim po čtvrtém pivu 

když si u druhého cíga před vchodem říkáš
jsem jako kouř uvězněný v kuželu světla
prosimtě radši dneska
už nic neříkej
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googlila jsem
existenciální prázdno
Existenciální psychoterapie
Knihkupectví Luxor
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
Váš košík je prázdný



ʘ

chci lidi a věci a věci a trny 
a trny které bych mohla vytahovat 
černou jehlou
kterými bych se mohla vytahovat

nenašla jsem pod kůží nic než maso
pro jistotu už si povídám jenom o češtině
učím jazyk
řeč
mi zůstane cizí

22

když nevíš
který život je tvůj
tak si nějaký puč
to je přece
šumák
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zase nebudu mít vrány

odevzdali jsme poslední test
brána do Jevropy do země zaslíbené
nyní
na chvíli
můžete snahu bezpečně odebrat

zase nebudu mít hranice za rohem válku
prachy na lítačku
holubi budou i v zimě tlustší se stejně vyděšenýma očima
                                      se zdravějším peřím
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ǂ

okraje Oděsy jsme dosáhli
když byla na jedné straně vlaku ještě víceméně tma
a na druhé straně vlaku už víceméně světlo
podobně jako o spoustu hodin dříve u Čerkas když se
na jedné straně vlaku rozlil Dněpr jako nekonečná hlubina
a na druhé straně vlaku Dněpr jako pomerančová imprese

Ukrajina jako voda
se za mnou zítra zavře
jako bych se do ní nikdy nepokoušela proniknout



1. Tvořte podstatná jména z těchto sloves. 
První řádek je příklad.

To je…

a) žrát           –> žranice
hrát           –>

b) smát se     –>
hřát se      –>
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ǂ

zase tě slyším když promluvím

střechy Žižkova jsou zčeřený rybník
rozlitá červená glazura

v Kyjevě všechny cesty vedly ke zlaté cibuli ve skalách 
skeletových konstrukcí

chci zase vylézt na kopec k majáku
zase tě slyším říkat

mám většinu zvířat radši než většinu lidí

na Žižkově všechny cesty vedou zpátky domů



ʘ

když jsem s tebou říkám že bych mohla zítra umřít
začínali jsme věty jednou jsem a když jsem byla

a toho asi neznáš to je kámoš z někama

zapalovače škrtají i po vyprání
začínáme věty pamatuješ si a víš jak jsme

když jsem bez tebe říkám můžu umřít jen když tě první ještě uvidím
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ǁ 

do skleněného paláce dostaneš přístupové karty

v rohu dvora na koši zelená nálepka s cigaretou a stromem
tam můžeš
kolem dokonale posekané
zelené 
příjemné pracovní prostředí
pod výtahem přátelský trol
zakázaná otázka kdo tě platí
decentně vzrostlé příjemné pracovní prostředí
bez kořenů

podepiš se pod flipchart s nápisem
you’re not smarter than the system
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|

zahájila jsem sérii lekcí sto let
            Československa?
tisíciletí už zase plnoleté
o víkendu se na Václaváku
tradičně sejde
dav
minulý přechodník slovesa dát
imperativ slovesa dávit
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!
Lawrenci Ferlinghettimu

mám se dobře rád  každej druhej den
zajdu na pivko
mám fajn byt   zdražej nájem
fajn práci   tenhle měsíc ještě
mám na nájem
mám se fajn mám kliku
jsem tu v bezpečí  tolerovaná
víc než jinde
mám lásky
naposled mi někdo blízký umřel dříve či později
když mi bylo šest  někdo z nich umře

máme se dobře
máme střechu nad hlavou většina
máme 
mámy
a lásky    sami
zas tolik lidí   co mi nevyskočilo na facebooku
přece neumírá   to se nestalo
máme se fajn
máme byty   dluhy
a domy    do smrti nestihnem splatit
kdo je nahoře   musíš myslet
si nevybereš   především na sebe
máme se dobře náš život je
v pořádku
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ǂ

mezi výtahem
a cigaretou

přichoulíš se
nahoru

nepoletíš
dolů už

nespadneš

déšť je lepší
než šedivé
nebe lepší

než déšť
v těle

není nebe
pusa

na holé rameno
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ǁ

i ty
jsi příští generace co
vloží poslední naděje do
příští generace co
vloží poslední naděje do
příští generace a
později
se jim pomstíš za to
že zase ne
v do sebe obrácené útěše

až zase bejt na dně
přestane se nosit
ještě přijdou prosit
ještě přijdou prosit
ještě přijdem prosit
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ʘ

vole čteš básničky z papírový knížky
v jednadvacátým století
píšeš básničky
seš pyšná když ti to vydaj
teď už to fakt něco znamená

 vážená paní/vážený pane
 ráda bych zrušila svou účast v soutěži
 kdo uvidí víc pěknejch baráků
 víc starejch baráků dál od sebe
 a víc odstínů zelené
 dotkne se víc lidí ve víc jazycích
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ǁ 

cvičím se jsem cvičená
vycvičím se líp
a vydělám aspoň
dva tisíce navrch

u nás nikdo nečeká
plat pod třicet měsíčně
říká otec
ale já
stačím
a připadám si
veskrze dost úspěšně

že zrovna musím hrát
za takovou citlivou holku no
aspoň to
neškrábe navenek
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na transparentech
proč na tom záleží
potom
že záleží
pak už jen
jestli
a komu vůbec
na tom
záleží
všichni se stáhli
do hlavního města
hlavu na hlavě
kouříme jednu za druhou
už nikdy neprší popel se
hromadí u obrubníků



ǂ

neviníme se ale
neodpustíš mi drahý
že ani spolu neodtlačíme stěny aspoň tak
aby sis o ně nerozdíral lokty
ať mi praskají šlachy nakonec
musím zachránit sebe

složili jste přede mnou dvacet prstů
nabízím za ně dvě zápěstí
u mě je to vždycky o rukách
o tenkých kostech
nevím co s rukama
jak mezi nimi dělat domov
ne na konci světa
uprostřed

!

dvojitý zápor v češtině představuje problém
zejména v otázce víry

i v nic je třeba věřit musíš
odsát šťávy do poslední kapky a nakonec uvěřit

v té chvíli kdy zeješ jako jícen vesmíru
kruhy konečně spolu v implozi

kterou nezastaví hustá masa neutronů
v té chvíli musíš pocítit úlevu z té víry

že je
nic



2. Zopakujte si čtvrtý pád. Kombinujte slovesa nalevo 
s podstatnými jmény napravo a tvořte věty.
Např. O víkendu rád žvýkám lásku.

1   okupovat   a) láska
2   žvýkat   b) smrt
3   opevnit   c) pravda
4   rozedřít   d) štěstí
5   podstoupit   e) svoboda
6   napravit   f) nevolnost
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ʘ

vykopla jsem okno 
z pasti hypotéz                                   máš krásnou páteř
a dopadla ti k nohám                     i když se mi kolem ní
                                                 žebra klepou strachy?
jednou ti rozškrábu ruce                     jsi moje štěstí
abych tě udržela blízko                     jsem funkční vadný kus
chci aby zarostly 
bílými poupaty                                   miluju tvůj klín
na památku toho                     promiň při sexu
že sněžilo                                  se zase neudělám



43

!

do zrcadla jsem se přestal dívat
když jsem v něm uviděl
zrcadlo cizích adjektiv
cizí pohledy
visí nade mnou
gender
jako rozsudek
o určení trestu
požádáš Netflix
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ǁ

po té hádce
a tomhle dlouhém rozhovoru
se postavy na episodu nebo dvě odcizí
pak přijde uvědomění a gesto nebo
naopak
ta méně důležitá
je zlá na dítě nebo na psa
stane se překážkou
v každém případě máme
dobrý pocit
nezjistíme že
tahle zápletka
bez důvodu
dávno skončila
jen jsme si toho 
ještě nevšimli
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|

ten problém s chodbami
a cestami na druhou stranu třídy kanceláře
dávat jednu nohu před druhou moc
blízko nebo moc daleko
držím ramena
v hlavě připraveno
dobrý den jak se máte dobře
držím ještě

co bys mi na to řekl kdybych byl postava v seriálu

čekáte na mě v hospodě  nosil bych vám mrtvé ptáky
střídáte se v krmení v objetí abych nad nimi mohla brečet

nikdo z nás už se nechce bavit o penězích
zevnitř to vypadalo že prší ale pořád je sucho
o přestávce
se zajdu napít do jídelny
mi po těch letech bleskne hlavou
i když už by to
dávno      nemělo být       tak            podobný
musím si sehnat přezůvky podlahu jsem
nevytřel

jakou báseň bys o tom napsala ty
zpátky v tom bodě kdy se bojíš říct já
abys nemusela myslet na to
koho tím vyvoláš
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ǂ

povídáš mi o prasátkách
oči jako kotě

já si trvám na svém říkám
představ si

že dokud nepromluvíš
svět kolem tebe

není
hmatáš ušima hrany
a věci na tebe mluví

tvým hlasem
představ si

že se ti ten klik
nevrátí

že se svět konečně zabezpečí
jako protihluková komora

představ si
že se ti vrátí

cizí hlas
rovnou do tvých plic.
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ʘ

diachronně
– a v ženském rodě souvisí
s koncovkou kolektiva neutra

a pak si vem že
lidi (kosti)
jsou gramaticky trans
pochybný podklad
generického maskulina

jedno si vyber na tom nakonec
tolik nezáleží
říká Honza a trhá si
kůži z okousaného palce
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!

zamiluješ se zase
aspoň na den
nůž kterým se 
vyřežeš do skutečnosti
obyčejnou blízkost
nahradíš jinou formou lásky
pokaždé stejně patologicky

další předěly
už si nevěříš
chceš je strhnout
nepoznáš
jestli je pod tím kůže nebo
další vrstva
tak si aspoň rozdíráš kůži
nejbližší možný akt
k masturbaci

odpustit dokážeš
jenom fiktivním postavám
že prostě musej
i když ty bys asi ne
tolik
že musej všechno hrotit
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jinak by to byl dost nudnej seriál
to není jako normální život
máš radost
že jim scénáristi tranzici dovolí
záporné postavy poznáš tak že mu 
nezačnou hned říkat Theo
to není jako život 

shrneš to
do složené závorky
kratším veršem
tam je to v pořádku tam se to
může dusit
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3. Časujte tato slovesa.
Např. Já zopakuji, ty zopakuješ…

zopakovat
obrátit
bodnout

save the word
from yourself

speak no more
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