
To naráží řeč 

Ležím 
 na podloží 
 sotva slyšitelných 
 drnčení a hukotů. 
 Sotva slyšitelných, 
 ale vytrvalých. Prosazují se 
 a odspodu do mě vnikají, 
 přenášejí se na mě, lehce, 
 ale velmi velmi lehce 
 mě 
 pobolívají. 
 Jako by něco drhlo 
 mezi stropem a podlahou, 
 někde tam, kde se od sebe ještě nedají rozeznat. 
 Zvlášť to vysoké, 
 málem až jasné, 
 chvílemi přerušované 
 chvění. 
 To naráží řeč. 
 Asi spolu o patro níž mluví ženské. 

 

1) Začala bych tím, zda nám můžete prozradit, kde přesně se to, co vyprávíte, 
odehrává? 
A záleží na tom? Myslím si, že si každý může domyslet nějaké místo sám. Věřím, že 
každý takovou situaci alespoň jednou sám zažil. V hotelu, kdy pod ním bydlely dvě 
ukecané kamarádky, na chalupě s přáteli, ale možná že i doma. Určitě to znáte, chcete 
už spát, ale pořád slyšíte ty ženské, jak něco vášnivě rozebírají. 
 

2) Dobře, to jistě dokáže být otravné. Ale co s tím udělat? 
Na to, jak vidíte, nemám odpověď. Nejspíš s tím neuděláte nic. Můžete si dát na hlavu 
polštář, ale záhy zjistíte, že pod ním nemůžete dýchat a že ty dvě stejně pořád slyšíte. 
A to vás pomalu dovádí k šílenství. 

3) Ano, myslím, že duševní rozpoložení onoho nedobrovolného posluchače 
vystihujete naprosto skvěle. Vycházíte z vlastní zkušenosti? 
Jistě, jak už jsem říkala, myslím, že takovou situaci už zažil skoro každý. Nejprve si 
říkáte, že vás to nebude rušit, koneckonců ani nedokážete rozeznat jednotlivá slova. Ale 
postupně zjišťujete, že je to neskutečně otravné. Tóny hlasů vás nenechají ani pořádně 
zavřít oči, natož usnout. A tak přemýšlíte nad tím, kdy už konečně zmlknou. 
 

4) A na závěr mi ještě dovolte otázku, co soudíte o svém lyrickém subjektu? Proč se 
nezvedne a nejde ty ženy slušně poprosit, jestli by se nemohly ztišit? 
Je pravda, že to by možná mnohé vyřešilo. Možná se bojí, že by se nedočkal pochopení, 
nechce jít do konfliktu. Anebo je o to nemůže požádat. Kdo říká, že je to člověk? Vždyť 



lyrickým subjektem může být i pes či kočka. Naštvaný kocour chce spát, ale zezdola se 
pořád ozývají ty hlasy, které mu pronikají do hlavy a nenechají ho usnout. 

Rozhovor s básní To naráží řeč vedla Lenka Krippnerová 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při čtení této básně se mi vždy vybaví to, jak se marně snažím usnout. Nejde to, protože ty dvě 
ženské o patro níž si spolu pořád povídají a něčemu se hihňají. Nerozumím tomu, co si říkají, 
ale jejich hlasy mě ruší, narážejí do mě. A tak zírám do stropu. A potom se mi vybavil náš věčně 
naštvaný kocour. Na něho to přesně sedí – leží, snaží se usnout, ale ze spánku ho pořád 
vytrhávají hlasy, příliš hlasité hlasy. A tak jen naštvaně pozoruje okolí. Myslím si, že tato báseň 
skvěle vystihuje právě takové okamžiky. 


