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Byl Den.

A byla Noc.

A Země byla nesličná a pustá.

„Kdo jsi?“

křičel jí do tváře,

jak by měl úzkost,

že se mu jen zdá.

A déšť mu zalil ústa.

Neb stála voda vzpřímená

nad dějstvím ryb jak šestý prst.

A nikde prám.

A nikde chrám.

A neslyšeti Boha.

„Jsem Eva.“

řekla, tišeji než les.

A zeměplazi metli vřes.

A pod Světem, jenž vířil tmou,

se třásla muří noha.

Bil zvon.

A kvetl hadí mord.

Obrátil kapsy naruby

a kladl před ní

střep a nůž a peří na hromádku.

„Jsem Adam!“

křičel na lesy.

A mraky šly jak procesí.

„Jsem Adam! 

Vše se začíná a končí od začátku!“

Smutně se smála.

Žal i vděk

jak vydražený nábytek v ní mrtvě ležel

– naskládán až po poslední vrásku.

Klekl jí k nohám.

Zalklá tmou,

skryla ho sama před sebou.

A Bůh si vzdychl, neviděn

stvořil pozdní lásku.
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Hrají
GORAN Oliver Hrbek

MELANIE Mary Straková

SERGE Pavel Ščučka

NORAH Kája Klučková

SILVIA Joly Adámková

MARCHALOVÁ,  ŽENA  V  CHARTES  
   Áďa Kristenová

PÉRI, IANNIS        Ondra Dobrovolný

MAXIM GERÁRD Eda Ficek

ASISTENTKY V EDENU Kája a Joly

POLICISTA Tom Re

„E-den.  Eden?  Jako  jablko,  had,
Adam a Eva?“

„Tak trochu. To „E“ v názvu je stejné
jako E-mail, E-shop, první elektronic
cigareta. Ale toto je E-droga.“

Téma letošního „dramaťáku“ se nám
začalo  rýsovat  brzy  po  rozjezdu.
Droga.  Ale  jak  na  to?  Je  nespočet
knih a filmů o drogách, téma těžké
a depresivní! Trochu kliše… 

Je nešťastná/ý, bere drogy a… umře.

Ke  každému  cíli  existují  různé
cestičky, ta naše se brzy objevila ve
stejnojmenné knize, respektive sci-fi
povídce  francouzského  spisovatele
Mikaëla Olliviera.

Příběh  není  pouze  o  závislosti,  je
především o lásce a touze po lepším
světě. 

Podle  Olliviera  bude  budoucí  svět
šedivý, přetechnizovaný, odcizený, 

zbavený přírodních krás a čerstvého
vzduchu. Kdo by v něm chtěl žít?

Opravdu nás taková realita čeká?

Není  lepší  cestovat  na  panensky
čistá místa? Třeba do Edenu?

E-den je  místo,  kde  chcete  být.  Žít
tam je tak snadné a lehké. Ale…

Není to reálný svět a přes všechnu
tu krásu má svá negativa. 

Podaří  se Goranovi  a Mel z  E-denu
odejít?

Přeji nám, abychom dokázali chránit
svět  fauny  a  flory,  abychom nebyli
lhostejní  k  tomu,  co  se  kolem  nás
děje, a abychom tvořili lepší svět pro
další generace. 

Pak nebude nutné hledat jinde…

Petra Zsáková
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