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ˇ Vášen 

Moje srdce je hlucnejší 

než vojenský vrtulník. 

Bije tak silne, 

až p řehluší mozek. 

A ten chudák 

v kombinaci s alkoholem 

je rychle premožen 

a pak ani nevíte jak, 

ležíte vedle cizího 

cloveka, 

úplně nazí, 

a premýšlíte 

Co se to sakra stalo? 

/Hloubka d 
3 je zázračné číslo. Číslo, které vládne pohádkám. Někomu může připomínat Vánoce – jen těžko si 
představit svátky klidu a míru bez Tří oříšků… Ať už na ono číslo 

pohlížíme s jakoukoli měrou posvátnosti a úcty, 3 s sebou 
bezpochyby přináší nějaký ten zázrak. A snad nikdy se neděje tolik 
zázraků jako právě teď, o Vánocích. Ve vzduchu visí naděje 
a láska, kouzla nás provází na každičkém kroku. A právě pod 
rouškou Vánoc vychází naše třetí číslo… Víc než kdy jindy 

tedy doufáme, že Hloubka dokáže uchystat zázrak – 
rozzářit šťastné tváře kouzelným úsměvem. Spojovat je. 

Tímto číslem začínáme zaplétat řadu krásných příběhů opředených 
tajemstvím. Stále dál se klikatí nit už dobře známých vyprávění, která 
nás krok po kroku pohlcují svým půvabem. Netknutá čekají 
na odhalení díla, která jsou už jakousi tradicí a tváří obou polovin 
projektu. Nehledejte u nás jen „básně, básně a básně“, nabízíme 
mnohem víc. Nabízíme totiž návštěvu do světa šílených kouzel, 
výstředních postav, dechberoucích osudů, snových krajů i dobrých 
srdcí… 
Jak se říká – do třetice všeho dobrého i zlého. Lidé tuto větu ale 
přeměnili natolik, že už zmiňuje jen to dobré. Tak tedy do třetice 
všeho dobrého! Doufáme, 
že i Hloubka s Dálkou přinesou 
každému jen to dobré, ba dokonce 
to nejlepší. Smích, radost, naději 
a lásku; a také štěstí a zdraví. Nikdy 
bychom totiž neměli zapomínat, 
že smích léčí… Všem tedy přejeme jen 
to nejlepší – do Vánoc, do nového roku… 
totiž zkrátka po celý život! 

Vaše redakce 

Ilustrace: Karolína Ribárová 
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Parabatai 
Aneta Čermáková 

I’ll face up everything, 
Thanks to u. 
U’re still with me, 
Even if you don’t have to. 
You’ll be my parabatai 
And I’ll be yours. 
Forever. 
Remember. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrace: Petr Janíček 

Sračky 

Bolest je přenosná. 
Tak zatraceně lehce přenosná. 
Jak nakažlivá nemoc. 
Ani nevíte jak a najednou… 
Jste nemocní. 
Jste na dně. 
A z toho dna, 
z těch sraček, 
co na vás napadaly, 
se budete hrabat zatraceně dlouho. 
Ty sračky totiž  
pohromadě dlouho drží, 
vy jen tak stojíte pod nimi a koukáte. 
Koukáte a čekáte, až se to na vás všecko sesype. 
Doufáte, že se to nikdy nestane, 
pak na ty sračky zapomenete. 
Zvyknete si, že tam jsou, a zapomenete na ně 
jako na vyhaslou sopku. 
Jenže ony se za čas ozvou. 
Ony vybuchnou 
a my flegmatici 
se v těch sračkách potom utopíme. 

Úplně 

Care 
Aneta Čermáková 

Don’t you cry, 
Without letting me know why. 
Cause when you weep, 
My heart bleed. 
Just close your eyes, 
And let me raise you to the sky. 

Vánoční 
Veronika Čechmanová, Magdalena Sladká 

Oheň v krbu poklidně plápolá, 
čas do Vánoc se krátí, 
teplo domova všechny přivolá, 
co si budem přáti? 

Z kuchyně se line vůně cukroví, 
venku už zvolna chumelí,  
tvoří se poprašek sněhový, 
Vánoce každého rozveselí. 
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Josefismus – rodina 
profesor Takajaši 

Část první 
Rudolf Josefi se narodil roku 1947 v Jaroměři, kde (až na jeden malý výlet do Anglie) zůstal celý život. Toto 
nevýslovně krvelačné monstrum (přitom jemnou lidskou bytost) stvořili Vladimír Josefi a Ludmila Josefi 
(za svobodna Pepiová). Tento zplozenec pekla zplodil celkem čtyři až pět dětí pomocí dvou manželek. 
Jelikož byl Josefi kvůli své nemoci poněkud vznětlivý, mnoho členů jeho rodiny s ním dlouho nevydrželo. 
Svou první ženu Elizabeth Ann Kellogg (která pochází z rodiny vlastnící pringlesky) zval (tehdy ještě neznámo 
proč) „My sweet pine“ a brutálně ji zavraždil roku 1966. 
I jeho prvorozený syn John Harold Josefi-Kellogg (dále jen Artyčok) nezůstal na tomto krutém světě příliš 
dlouho. Když cvičil na klavír a potřetí onen týden udělal na stejném místě chybu, byl údajně tím stejným 
klavírem, na který právě hrál, přetáhnut nemilosrdně po zádech. Na následky této rány pak uhynul, což málokdo 
čekal. Některé prameny označují za vražednou zbraň méně pravděpodobné předměty, jako jsou 
např.: baseballová pálka nebo pálka kriketová. Zároveň se kolem Artyčoka šíří spekulace, zda nepocházel 
z prvního manželství Elizabeth s Normanem Williamsonem. Neexistuje žádný záznam o datu Normanovy smrti, 
což ve spojení s osobou Rudolfa vyznívá velmi podezřele. 

O jaké nemoci se to píše? Jak s tím souvisí borovice a artyčok? A kam se poděla druhá manželka se zbývajícími 
dětmi? Vše se včas dozvíte v příštích číslech Hloubky d. 

Ilustrace: Karolína Ribárová 

Vánoční ozdoby 
Eliška Kutilová 

Když ozdoby se rozsvítily, 
všichni nádech zadrželi, 
kolem sebe se podívali 
a vřelou lásku ucítili. 

Každý večer, každou noc, 
přesněji až do Vánoc, 
nálada vánoční 
ovládne město půlnoční. 

Služka 
Karolína Ribárová 

Některé dny Krchovský, 
to když venku hnědne listí. 
Některé dny Mácha, 
to když zelený filtr 
slunce světu dává. 

A tak, když prádlo máchu, 
utírám prach a uklízím pokoje, 
z jejich slov vytvářím svoje. 
A jejich bláznovství přetvářím 
ve smysluplné hnoje. 

Nejsem básník, 
nejsem blázen, 
tak podprůměrná zdám si. 
Tak svaž mi vlasy do copu 
a ruce přivaž k nohám. 
V kýženém stavu  
hoď mě k prádlu, do poloprázdné vany, 
ať stanu se bláznem s cenami. 
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9 z 10 češtinářek doporučuje 
…aneb snímky, které profesorkám padly do oka…  

 
 
 
 
 
 
 

ig: @cernobile_ladeny_projekt 

www.hloubka.wixsite.com/hddh 

hloubkad@gmail.com 
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Ilustrace: Karolína Ribárová 

Nezávislost 
Aneta Čermáková 

Nebeská klenba se nade mnou svírá 
a brány své mi otvírá. 
Slunce obklopuje všechny obzory, 
co přihodilo se mi? 
Ležím tu v trávě bez hnutí, 
Nikdo mě nikam nenutí. 

**** 
Ale trpaslik to asi není,  

když kaťata tak dobře sedí.  

 Vánoční ilustrace: Adéla Kubíčková 

Film Králova řeč 
(Velká Británie, USA, Austrálie, 

2010, 118 min) 

Ilustrace: Jindřiška Tvrdá Ilustrace: Jindřiška Tvrdá 

Film Čistá duše 
(USA, 2001, 135 min) 


