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Původní téma pro toto číslo bylo
téma viny.
Inspirovalo se jím však jen pár lidí, a
proto bych toho vydání nazvala
spíše básnickým číslem.
I přesto věřím, že si čtení užijete. :)
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Stejný den, stejná hodina.
Stejné téma.
A přesto jiná vzpomínka.
Pořád tatáž myšlenka.

Vtíravá, otravná.
Na co je to vzpomínka?
Na absinth. Říká A.
Na lásku. Říká B.

Přiznej si to.
Lidé, věci, místa.
Úsměv. A pak pláč.
Stejně to byl sráč.

Jedna absinthová vzpomínka,
vyvolává pochybnosti semínka.

Může ze to alkohol?
Už mu to nedovol!
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Vzpomínka na „absinth” 
báseň ze sbírky PP literární fenomény

Denisa Raichlová, učitelka ČJ



Abstinent, nemá yozop zakořeněn.
Z lákavých oblaků zelená víla, ysat krásy,

bylin, ach duchu Yamy árii neměň.
Extrahuje gró oázy,

sílu, lásku, averzi. Všechno, i ab-syntézi.
T-LO´uci, ale srdce přece ihned nemůže.

 
Intrikán, na třísky, rozsekán, i guru upadl euru.

Groteska? Útroby shořte trochu.
Novin očividně nemáš fůru, odliš Lady kaikaturu.

Impsky nadšen tančí oř, xantipa irituje, což, a totalitní epochu
tratí obratem, slav-me hochu,

emoci, vědu o konci, ethanolové růže.
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Ensy nejsi Ruchu(chu), že?
báseň ze sbírky PP literární fenomény

Štěpán Lukeš, G4

Chtěl bych být sám.
Chtěl bych mít klid.
A nikým nerušen v klidu si absint pít.

Takové blaho mohlo by být
sedět sám v klidu
s ničím nezápasit.
Snad jen s přáteli o zelenou radost se podělit,
o ničem nemluvit, jen si tak v klidu pít,
na nic nemyslet a o ničem nemluvit.

Zapomenout zaplatit a potichu lokál opustit.

Pod kabát flašku dát
v klidu jít.
A tak dál se jinam přesouvat
ulicemi bloumat a v nic nedoufat,
jen pod kabátem flašku mít.

Tea Hajzlerová, G3

báseň ze sbírky PP literární fenomény
Absint



zelená dáma je na stole
prázdnota všude okolo

lavic je více než v kostele
lidu zde méně snad nebylo

 
dívce jíž bránit se nedá temnota nad ní se zvedá

sám jsem tu nikdo již není
sám nejsem dívám se na ni

 
zavírám musíte pryč pane

ozývá se neví kde
dívá se pryč směrem zpět na ně

nikdo z nich není už zde
 

kdepak jsou proč nejsou tady
byly tu? přišel jsem kudy

jsem tu sám vždycky jsem byl 
nejsem sám jen s paní jsem zbyl

 
nejsem sám paní jsem zbil
teď už tu vážně jsem sám

zbil jsem ji a víc se zlil
jediný úkol již mám

 
zavraždit syna svého

haranta malého zlého
nikdy jsem neměl ho rád
chci jenom pít a chlastat

 
na lavičce probral jsem se

četníci nade mnou stojí
drby na ni vymyslel jsem 

svádím to na dívku svojí
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Absint
báseň ze sbírky PP literární fenomény

Ondra Vido, G3



Aj ty mrcho zelená
Pověz mi o dálných krajích
Ukaž rajskou zahradu 
Ukryj mne přede mnou samým
Jak jsi zrádná, nebezpečná
Z lihu s láskou stvořená

Hořká, květná, vůně sytá
Má duše se v pekle zmítá
A srdce dávno v kelu
Snad se z toho neproberu

—

(Možná ještě neznám lásky
Neznám nástrah světa nic
Ale když sedím na okraji temnoty
Přede mnou-hřbitovní zeď
Napil bych se naposled)
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O absinthu
báseň ze sbírky PP literární fenomény

Maky Boldišová, G4
báseň ze sbírky PP literární fenomény

Absinth

První panák absinthu,
stále jsem schopen sprintu.

Drugej absinth v můj krk vtek,
začínám mít teda vztek.
Třetí absitinth vypl sem,
vnímábn nebojej to sen.
štvtwj ansimt ám b sově

uř tkoro kežin b grobě
pátj anaibt b sogě mán

trak ro sii unírán.

Jáchym Holoubek, G3



Sklenka plná nápoje
prazdroje a molekul
Nádech lehké starosti
(a) bolesti se nepohnul

Do číše jsem pohlédl
nesvedl jsem odejít
Nenalez jsem odpověď 
napověď mi kam dál jít

Přísady jsou pouze tři
ponoří se do lihu
Překapávám mnohokrát 
destilát je v dosahu

První z nich je pelyněk
nadbytek je klíčový
Pokračujem fenyklem
anýzem se zakončí

Tato svatá trojice
(do) sklenice je nalita
Přinesena ke stolu
(bez) rozmyslu je požita

Jako víla zelená
ozvěna ten odraz dne
Nemá smysl bojovat
odolat je nemožné

Svět se kolem rozpadá
plápolá prý jak plamen
Ať se bráním sebevíc
konci vstříc jdu omámen
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Absint? 
báseň ze sbírky PP literární fenomény

Tom Červinka, G4



Plesk, plesk,
tak pleskají moje nohy o dlažbu.
Plesk, plesk
tak jdu zas sám noční Prahou.

Plesk, plesk, měkké zářivé světlo
a cinkající tramvaje.
Jdu sám nocí,
kdo by mi chtěl dělat společnost,
jen opar z mlhy.

Plesk, plesk.

Plesk, plesk.

Tak pleskám si tichou nocí sám.

Plesk, plesk.

PLESK PLESK
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Anonym
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Guilt is a word loaded with connotations. All sorts of images come to mind when I hear
the word and a multitude of English phrases contain it. Guilt ridden, guilt trip, guilty by
association, guilty as sin and guilty pleasure; just to name a few. Each of these suggest
there is something bad or negative about being feeling guilt.
I would like to briefly discuss the idea that guilt is good. They should feel guilt ridden
about they way they treated her. They shouldn’t have treated her like they did. I put
my sister on a guilt trip for forgetting my birthday. She should have remembered. If it's
just guilt by association most of the time organizations are fine with that. They are not
the main ones to blame. A child should feel guilty for not calling their mum if they said
they would. You should always call your mum if you said you would. Chocolate is a
guilty pleasure millions of us regularly enjoy. Who can resist a Tony’s Milk Creamy
Hazelnut Crunch? Not me. In conclusion, although guilt is usually associated with wrong
doings and negative feelings it is a good thing to feel; sometimes.

Daryl Harrison, učitel AJ

Guilt is Good (Sometimes)

Ondrovy dánské fotostránky 
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Tom, Tonda a Viktor uvádí
 
 
 
 
 

youtube.com/@dvaapulpodcast

Je sobota 15. října, v úterý by Sváťovi Karáskovi, evangelickému duchovnímu,
bylo osmdesát let. Na vzpomínkovou akci nás pozval Charlie Soukup.
Stojíme s tátou za bránou motolského hřbitova. Čeká se, až se všichni
sejdou. V pozdějším proslovu zazní, že Sváťa dokázal spojovat lidi, různorodá
směsice, která se tu shromáždila, je toho důkazem. 
   
Když jsme všichni, vyrazíme směrem k hrobu. Za hrob se tak, abychom na ně
viděli, postaví dva faráři a Vejška se Sváťovou kytarou. Zazní první píseň. Jde
poznat, že nebyl čas cvičit, ale přesto nepůsobí trapně, spíš jen neformálně
a upřímně. 
  
Přilétla vážka. Je obrovská a zelená. Všechny napadlo to stejné. Začala mezi
námi kroužit, občas mám strach, že mi nabourá do ucha. (Zůstala skoro až
do konce). Po písničkách přišel čas na čtení z kázání, při kterém dospěju k
názoru, že farář je jen farář a jestli má talár nebo křiváka je úplně jedno, jen
ten s tím křivákem se bude vyjadřovat více neformálně. Pak nastane čas
podělit se o historky, dominují mezi nimi ty o cigaretách a víně, ale zazní i
pár hezkých a vtipných vzpomínek a všichni jsou, zdá se, spokojení. Zazní
ještě jedna píseň a pak se všichni vydáme zpět k bráně. Nastává loučení a já
u něho přemýšlím, jestli bychom si se Sváťou rozuměli, kdybychom se znali. 

Vzpomínka na Sváťu Karáska
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Dva a půl Podcast



“It’s not my fault, I’m not to blame, it is the gypsy girl, the witch who sent this flame…”

Takhle soudce Frollo v (neprávem) polozapomenutém Disney filmu Zvoník od Matky
Boží řeší svou náhlou touhu po dívce, kterou viděl tancovat a kterou zároveň z hloubi
duše pohrdá. Svou touhu považuje za slabost, za prokletí, a viní z toho jedinou osobu:
dívku, která v něm ten „pekelný oheň” vyvolala. Kvůli své touze po ní málem spálí
polovinu Paříže, pokusí se povraždit její lid a vlastně i ji samotnou - a celou tu dobu
opakuje, že on je ten čestný muž, který byl vyprovokován svůdným cikánským tancem.

Existuje dobrý důvod, proč je Frollo záporák. Protože nikdy, bez ohledu na to, jak je
někdo oblečený, střízlivý nebo opilý, provokativní nebo zdrženlivý, to nedává druhému
legitimní důvod k sexu nebo intimním akcím bez svolení. To je sexuální zneužití, někdy
vysloveně znásilnění, a jsou na to paragrafy. 

Nikdy, nikdy za to nemůže oběť. Vina je jenom na něm, es sua culpa, abych
parafrázovala chorus v jeho písni. Je jen jeho a je jedině dobře, že na Esmeraldu
nakonec přes všechny své zločiny nestihne vztáhnout ruku.
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Sua culpa

 Srdíčko podpory
 Abych se dostala na hodinu keramiky, musím si vyčíhnout moment, kdy mě 
nestrhne dav přicházející v opačném směru. Nakonec proklouznu a vydám se 
dovnitř. Sednu si ke stolu s jednou holkou a klukem, kteří se zrovna baví o tom, 
jak strašně chtějí pryč. Zabřednu s nimi do hovoru a jsou to první lidi, které 
doopravdy zajímá to, že jsem z ČR. Holka se začne ptát, jestli to je kvůli válce na 
Ukrajině. Jako že jestli utíkám. Já odvětím že ne, že kdyby bylo Česko ohrožené, 
tak by situace vypadala hodně jinak. Kluk vedle prohodí, že si neuvědomoval, že 
ta válka ještě probíhá. 
 Nemůžu je hodnotit. Tedy, toho kluka trochu. Vím, že žijí poamericku a jejich 
společnost, jak zjišťuji, je velmi zvláštním způsobem odstřižena od zbytku světa. 
I vzdělání tu má tendenci opomínat zeměpis a podobné předměty, které učí o 
fungování zbytku světa. Představuji si USA trochu jako zemi ve sněžítku. 
Tuto hodinu máme suplovanou. Supluje paní, která je do všeho až příliš 
nadšená. Začínám zjišťovat, jak nemám ráda to, když jsou Američani příliš 
nadšení či milí. Je to celé hra. Když je někdo až moc milý, tak obvykle skrývá 
něco pod povrchem. Ta milost sama od sebe je dost otravná, ale chápu, 

Anonym
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 Isi Buehlerová, G3 

že tady se to prostě od lidí očekává, stejně jako se v Česku naopak očekává 
slušnost. Dělá mi ale problém poznat, jestli to myslí vážně. Přílišné nadšení a 
milost nemůže ale myslet vážně snad nikdo s platem učitele v Americe. 
 Hned na začátku nás učitelka pozve do kroužku. Rozestoupíme se a jedeme 
po kruhu, jméno a nejoblíbenější barvu. Začínám zjišťovat, že mám bolest 
hlavy, a moje nadšení pro tuto aktivitu po 20 minutách klesne na bod mrazu. 
Ostatní z toho nadšení nejsou už nějakou dobu. Učitelka navíc dbá, ať si 
všechny jména a barvy zapamatujeme správně. Když přijdu na řadu já a 
mám za úkol zopakovat všechny, protože jsem byla druhá v pořadí a měla 
jsem to podle ní moc lehké, tak přiznávám, že si to vůbec nepamatuji. 
Učitelka mě tedy vezme, ať projdu celé kolečko. Jednoho kluka moc 
neslyším, a tak mu učitelka řekne, že by měl přidat na hlase, protože jsem 
cizí. Já s trochou hrdosti vysvětluji, že jsem Američanka. Ona se pak ptá, 
jestli nejsem přeci z Ruska nebo tak něco. Já říkám, že ne, že jsem z České 
republiky i když chápu, že pro ni to asi neznamená velký rozdíl (tu poslední 
poznámku jsem neřekla nahlas). Pak mi ještě vysvětlí, jak vyslovovat jeho 
jméno. Mně je jeho jméno dost jedno, jelikož mi tepe v hlavě a jména jsem si 
nikdy nedokázala zapamatovat, ať už byla česká nebo anglická.
  Když na hodinu přicházím další den, tak se nás prvně učitel ptá, co se dělo 
na té hodině se suplující učitelkou a jestli na někoho nesahala. Okolo mě 
začnou lidi přikyvovat a říkat, že je různě brala za paži apod. V jiných 
hodinách dokonce někoho asi objala. Nevím u jaké příležitosti, ale z toho co 
chápu, tak je to nepřípustné. Pak se učitel začne ptát, jestli něco říkala 
ohledně národnosti někoho z nás. Já si mlhavě připomenu, že jako trochu jo 
a převyprávím, co se stalo. Upřímně si myslím, že to je dost blbost. Učitel na 
mě však zírá se zděšením. Ohlédnu se okolo a ostatní na mě ukazují srdíčka a 
že mě podporují či co. Nakonec učitel prohlásí, že něco takového by nikdo 
neměl v jeho hodinách zažít a že se moc omlouvá. Ta učitelka byla pak prý 
vyhozena. Naštěstí ne kvůli mně, i když mi pak učitel sdělil, že jen to, co řekla 
mně, stačilo na to, aby jí dali padáka. 



Chcete, aby se vás příspěvek objevil v noVinci?
 

Pošlete nám ho nejpozději do 20. dne měsíci na:
novinci@skoladavinci.cz

 
Fotografie posílejte výhradně ve formátu jpeg nebo png.

Děkujeme 

A pokud by ses i ty chtěl/a stát členem redakce školních novin, odchyť si 
někoho z nás ve škole nebo nám napiš. Rádi tě uvítáme v našem týmu!

sdílej memes 


