
VĚRA KOPECKÁ 
(* 14. července 1951 v Turnově, žije v Broumově) 
Po absolutoriu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pracovala jako učitelka matematiky 
(aprobace matematika – deskriptivní geometrie). Knižně debutovala v knize deseti autorů 
Prvovýstupy (Kruh, Hradec Králové, 1989).  
Vlastním nákladem vydala básnické sbírky: O snech a vině (1992), Nekonečný život (1998), Převržená 
hnízda (1999), Za oponou noc (2000), Toulavý měsíc (2001), Hořce (2003), Stepní běžec (2006), 
Vybírání kamenů (2007), Mezi večernicí a jitřenkou (2008), Ve stínu netřesků (2010) a Tanec skal 
(2011). 
V nakladatelství Broumovsko: Kámen a světlo (1997), Kolumbus v Posázaví (1997), Na slepé koleji 
láska (1998); v nakladatelství Pražská imaginace: Malá obrazárna ticha (2000); v Nowé Rudě polsko-
česky: Podzimní poselství (2002); ve Wroclawi polsky: Śladami cieni (2009) Je zastoupena ve 
sbornících literárních soutěží (Branislavův Beroun, Tachovská reneta, Mělnický Pegas), ve sbornících 
Dnů poezie v Broumově a Spotkania s poezia v Nové Rudě, v literární ročence Pomosty 2001/2002 
Svazu polských spisovatelů ve Wroclawi, ve sborníku Co je za tou horou (Nová Ruda, 2006, 
dvojjazyčně), Plenéry, ach plenéry (Zemia Klodzka, Nowa Ruda,2007), Jescze raz uniesieni w 
Gwiazdozbiorach Jeseni (Almanach MGJL, Wroclaw, 2008), Požeglujemy w wierszy przestrzeň 
(Almanach MGJL, Wroclaw, 2009), Na skroni jesennego drzewa (Almanach MGJL, Wroclaw, 2010), Z 
Homerem na ty (Wroclaw – Polanica 2008), Widzenie slowem (Wroclaw – Polanica 2009), Jak 
podanie ręki (almanach XXXII. mezinárodního poetického listopadu, Poznaň 2009), 16 východočeských 
básníků (Východočeského středisko Obce spisovatelů, 2008), 17 východočeských autorů literatury pro 
děti (Východočeského středisko Obce spisovatelů, 2009), Na skroni jesennego drzewa (Almanach 
MGJL, Wroclaw, 2010), 7 smakow teczy (VII. ročník Poeci bez granic, Wroclaw – Polanica Zdroj 2010), 
Jesienne przyplywy (XXXIII. Mezinárodní poetický listopad v Poznani, Poznaň 2010). 
Přeložila a vydala několik knížek poezie polských autorů a sbírku poezie ruské básnířky Jekatěriny 
Poljanské. 
 
RÁNO 
 
Ráno je 
otevřená kniha 
nepopsaná stránka 
chorál tich 
 
Sevřen 
nahými rameny deště 
voní les 
Nedočkavý milenec 
v přítmí 
 
TÉ NEJDRAŽŠÍ 
 
Stále mám před očima 
v obrazárně 
svého života 
Ještěd 
prs země 
z něhož vítr 
chodí pít 
úrodný klín Polabí 
laskaný paprsky slunce 
Dary které od sudiček 



dostala jsem 
převázané 
stuhou Labe 
a Vltavy 
se stovkami modrých pentlí 
drobných vlásečnic 
Krev těch potoků a řek 
v mých žilách koluje 
Z kopců sála jsem 
lásku i obraznost 
Údolí dávají mi chléb 
I když jen 
zrnko jsem 
vrátím se 
do prstě 
země mé 
 
VÝKŘIK 
 
Půlnoc na špičkách 
Ticho pobořené zvonem 
Srdce v oprátce 
tluče o zeď 
 
Vejdi, ať uslyším 
hvězdy zpívat 
a zoufalství odtančí 
zamčenými lasturami tmy. 
 


