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čas odcházení
vibruje vědomím že
zůstali dlužni chvíli

každému chvíli
a v součtu věčnost
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pojď domů



12



13

stačil výkřik 

běžte pryč!
běžte už konečně pryč!
rozechvěle
jako matka sedmera krkavců

byl večer
ani psa by nevyhnal do sněhu

my šli
konečně pryč
a kolem to vrzalo
jako bavlna v zubech
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mám matku

mám
madonu kreslenou obrysem kabátu

nese s sebou dítě
její nejmenší je dávno osmileté
a přesto
jedno stále v hlavě –
aby nezapomněla
jak přikládat k prsu
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u klavíru

matka
tiší plačícího syna

vzpírá ho
nadhodí si jeho tělo
a dál tiší
nejmladšího syna

syn těžkne

zbrkle kleknou na podlahu
vzpírají se pláči
zbytečně a sami
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rozbila talíř

na porcelánové střepy
nezlobila se nekřičela

jen usedavý pohled –
aby bylo zameteno
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do podlahy

můj 
až k smrti osmiletý bratr 
křičel

když se volá o pomoc z vody
je to lidštější
než on v tu chvíli

jak mlátil nohama hlavou
a do podlahy –
topil se

a maminka jen pohled jako na rozbitý talíř:
pane Bože
jen aby se uzdravil
aby bylo zameteno
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za něco se modlila 
společně se svým chlapcem
a to dítě – z nudy – 
prstíky vraždilo mravence

jsou mrtví
a kdyby pán Bůh chtěl
zabil bych se taky
myslíš
že bych to měl udělat – maminko
tady a teď
jako zabíjím ty mravence?

asi se lekla Boha zasetého 
ve svém dítěti

kdyby to Bůh chtěl
udělal by to sám

zhurta z ní odpověděl
odevzdaný strach
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denně ji pozoruji
to urputné snažení před zrcadlem
až se červenají tváře

na dřeň zatažené
břicho
aby mi tady nepřetékalo tělo
jako někdy
po šesti dětech
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každým dnem jsi dál
pozoruješ své břicho
potrhané šesti dětmi 
hovoříš s ním
vyčítáš mu ty jizvy

sedávám vedle tebe
poslouchám s vinou
že jsem se šestkrát rodila 
jen já



… tím novým uspořádáním (nejdřív účet matce 
a potom otci) se z toho stal klagelied jednoho 
dítěte (klagelied se sice překládá jako „elegie“, 
ale doslova je to spíš „žalozpěv“, tedy žaloba, 
stížnost) … vnímavého čtenáře tu nepochybně 
zasáhnou ta jehlou rytá zranění. Rodiče 
pak mohou žasnout, co za podivné přecitlivé 
dítě tu s nimi žilo, a oni o tom nevěděli. 
A v lepším případě mají o čem přemýšlet.
Viola Fischerová (z dopisu)
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