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Z básní Kateřiny Matuštíkové
Zveřejňujeme výběr z básní mladé autorky Kateřiny Matuštíkové.
.

13. 4. 2018

teprve když bylo město prázdné

rodiny na chatě

flanéři na odvykačce na erasmu nebo mrtví

sundal krabice z oken

sprejoval na zdi křičte moje jméno

bosky kopal před sebou dlažební kostku

pak máchal krvavý palec v kašně

a čekal až někdo zavolá jeho jméno

házel kameny do oken

a řval jak děcko

nakonec už jen kňoural

aspoň ty

pošeptej moje jméno

11. 6. 2018

chci lidi a věci a věci a trny

a trny které bych mohla vytahovat

černou jehlou

kterými bych se mohla vytahovat

nenašla jsem pod kůží nic než maso

pro jistotu už si povídám jenom o češtině

učím jazyk

řeč

mi zůstane cizí

29. 7. 2018

do skleněného paláce ti dají přístupové karty

turniket kníkne když se ti s ním zatočí hlava

sázíš na ně po hodinách dnech

dnešní zisk zítřejší vklad

pod výtahem hlídá přátelský trol

podepiš se pod flipchart s nápisem

you’re not smarter than the system

8. 11. 2018

když jsem s tebou říkám že bych mohla zítra umřít

začínali jsme věty jednou jsem a když jsem byla

začínáme věty víš jak jsme

když jsem bez tebe říkám můžu umřít jen když tě první ještě uvidím

22. 11. 2018

dvojitý zápor v češtině představuje problém

zejména v otázce víry

i v nic je třeba věřit musíš

odsát šťávy do poslední kapky a nakonec uvěřit

v té chvíli kdy zeješ jako jícen vesmíru

kruhy konečně spolu v implozi

kterou nezastaví hustá masa neutronů

v té chvíli musíš pocítit úlevu z té víry

že je

nic

Kateřina Matuštíková (*1992)

Absolvovala bakalářská studia anglistiky a bohemistiky na FF UK. Po
dvou letech koketování s fonetikou se rozhodla akademický svět opustit a naplno se věnovat výuce
češtiny pro cizince, takže strávila semestr na stáži v Českém centru v Kyjevě. Básně (některé ještě pod
jménem Vaněčková) publikovala například v Tvaru, Hostu nebo Souvislostech. V roce 2018 vydala první
básnickou sbírku pod názvem Bildungsroman

...

....

(Dauphin).

