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„Svědí mě dýmař“ (Dalí) 

rrrr    eeee    cccc    tttt    uuuu    mmmm            ||||            a w f u l 
 Poděkování latině, diskotékám, indie kocourům a icq komunitě není s to vyjádřit mou 
obavu o vaše nadržené ksichty. Přesto: DÍKY! Michal píše rád v šifrách, já bych byl nerad 
výjimkou. Zrovna jsem se vrátil ze své první šichty a podpořil bych boj dělníků za kratší 
pracovní dobu – tak nanejvýš pětihodinovou (hodinová přestávka včetně. Obdivuji lidi, kteří 
jsou schopni osm i víc hodin denně promrhat na jakoukoli manuální činnost, byť při tom 
údajně vytvářejí „hodnoty“. TO nepopírám, nebýt cihelny, neměl bych barák. Ale jelikož 
moje morálka je natolik podlomena deseti měsíci na socce a fyzické zdraví nemocí jater, 
musím se zaměstnávat takovýmito věcmi, jako je psát něco na konec druhého čísla KWH. 

Upřímně řečeno, na konec a rozloučenou bych nejradši poslal všechny do řiti, jenže to by 
mě pak už Rafał asi nezásoboval svými nudnými vtipy, které mi posílá v Indiánově podání. 
Užijte si tedy pokud možno novou indie vlnu, Dort jak brus a zas někdy … jo a ještě jako 
vždy Karl Heinrich na závěr… 
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V návaznosti na předchozí dopis ze dne 17. srpna 1969, v němž jsme Vás 
upozornili na možnost uvolnění z práce na dobu tří dnů bez náhrady mzdy, 
případně jiné formy disciplinárního postihu, založené na Obvinění č. 1 vzneseném 
proti Vám tamtéž, Vám dále oznamujeme, že do dnešního dne jsme od Vás 
neobdrželi žádnou odpověď. Po pečlivém zvážení Vašeho provinění bylo 
rozhodnuto, že Obvinění č. 1, plně založené na nezvratných důkazech, je v celé 
šíři prokázáno a opravňuje k Vašemu dočasnému uvolnění z práce. Na základě 
tohoto rozhodnutí budete uvolněn z výkonu povolání na dobu 3 (tří) dnů. 

Prvním dnem Vašeho dočasného suspendování bude 17. listopad 1969, a 
posledním dnem Vašeho dočasného suspendování bude 19. listopad 1969. 
Při rozhodování o Vašem disciplinárním postihu byl vzat v úvahu i Váš dřívější 
záznam v trestním rejstříku, jak bylo podrobně uvedeno v dopise, v němž jsme 
Vás informovali o navrhovaném disciplinárním opatření. 

Proti tomuto rozhodnutí se můžete v souladu s následujícími pokyny odvolat k 
Ředitelství pošt nebo k vládní Komisi pro záležitosti státní služby, případně v 
prvním stupni k Ředitelství pošt, posléze k Ředitelství odboru státních služeb při 
ministerstvu státních služeb, a nakonec k vládní Komisi pro záležitosti státní 
služby: Pokud se odvoláte přímo k vládní Komisi pro záležitosti státní služby, 
ztrácíte právo na odvolání k Ředitelství pošt. Odvolání k vládní Komisi pro 
záležitosti státní služby musí být postoupeno prostřednictvím krajského ředitele v 
San Francisku. 
       Bukowski, Ch: Post Office 



býti bufetem | karas „bufet“ hegel 
 

...nic složitého. Chcete-li patri do sveta bufetu, nemusíte studovat po vecerech 
spousty knih a sledovat v televizi dokumenty o techto živlech, ono nic takového ani není. 
Butové chování má clovek již v sobe, jen ho musí objevit a dát mu šanci se projevit. 
Snažte se co nejvíce ušetrit. Nekupujte zbytecne drahe veci, kdyz hned vedle mate 
stejny vyrobek s jinší etiketou, ale za polovic ceny. Ve vlaku si nekupujte lístek do cílové 
stanice, ale do zastávky pred vaším cílem. Pruvodcí si stejne nepamatují, kam jedete. 
Móda bufetu není nejak predepsaná. Záleží zda-li chcete být bufet nebo bufet "bifé". 
Bufet totiž na obleceni nejak zvlast nedbá a proto jej taky snadno poznáte. Zatím co 
bufet "bifé" je v oblékání nápaditejší. Jeho šatník je již plnejsí, aproto na první pohled 
nepoznáte, že tento tvor je bufet. Pro jeho odhalení se musíte vydat v jeho stopách a 
sledovat jeho praktiky pri nakupování. 

Tak, to by jsme meli takovy zakladni popis bufetu. Nyní se podíváme na výrobky, které 
cloveka delají bufetem. Klasický bufet drink je pivo. I bufet si nekdy zajde na cepované, 
ale je to pro nej financene nárocné, proto radši chodí na lahváce. Nejcasteji bufeta 
uvidíte s Klasikem. Dulezitost jeho konzumace bufety je obsažena v názvu. Bufeti však 
také popíjejí jinaèí pica, vetsinou ze supermarketu. Mezi krale patri pivo znacky "Pivo". 
Toto pivo stoji pohe 3,90!!! Což je uplne super. Jeho konkurenty jsou: "Lahvác", 
"Meštan", "Argus". Lahvác je jeho asi nejvetsim konkurentem. Podrobnost o cenach 
najdete v sekci nejlevnejší. 

Z vín pak jasnì vévodí jakékoli krabicové víno do 30Kc nebo ve 2l pet. K levnemu vínu, 
levná kola. Dají se sehnat 2l za 5Kc! Ovsem nekterí bifé si priplatí neco málo na 
freewayku*, která má lepší chut. Tvrdý alkohol se moc nepije, ale když je tak se pije. 
 
* freeway cola – pozn.redakce ; článek převzat z bufet.unas.cz a zveřejněn bez korektur 

litera scripta manum est | literární tipy voe 
 
awful: Bez ohledu na to, co si kdo myslí o postavách českého literárního 

undergroundu minulého století, jednoznačně cokoliv od J.H.Krchovského, hlavně 
jeho nová pecka Mladost-Radost. Z klasiky by taky stál za přečtení Jorge Luis Borges 
se svými Stručnými dějinami hanebnosti. Není nic krásnějšího než hlavy rozbité 
ocelovou štanglí. A konečně Schola Alternativa od Natálie Kocábové je povinnost pro 
každého, kdo chce vidět, jak se dá dělat sláva na základě té fotrovy. A Apollinaire 
nenasere nikdy, nebo jen velmi zdravě.  

 

zaujalo nás | no comment 
 
Lásko, co se to se mnou děje?  

Víš, vždycky jsi byla naivní. Taková pohádkově čistá. Polibky byly čarokrásné a tvrdé péčko 
překvapivě děsivé. Však já vím, že je to sex, o čem píši, jenže hodně lidem se šukání pojí 
s láskou. Přitom láska je cit, že ano? Jako orgasmus ... je pocit; stav. Lásko, tys mě vždycky 
tahala za nos. Avšak jen do té doby, než jsem si uvědomil, že když změním ošacení, nebo-li si 
natáhnu čisté trenýrky, tak se budu cítit čistší, jenže pořád cítit! Máš hafo podob a tím jsi 
nepolapitelná. Tvůj průser, moje náhodné štěstí. Kdo by Tě chtěl napořád? Pamatuješ, jak jsem 
si lámal srdce na tisíc kousků pro Tamaru, Janu, trochu i Dorotu nebo Sylvu? Jasně, byla to jen 
předehra. Nejsi tyran! Vím ne... I když se Střední přišel další level. Složitější! U Peťulky jsi mi 
dala zabrat, mrcho! Věřím, že Ti nebylo dvakrát příjemné, když jsi mě nutila sténat, truchlit, 
polykat žal a ronit slzy. Výchova je leckdy hořkou záležitostí. Jaké prostředky použít? Kde 
nastavit laťku? Bořit hranice přístupností, či nikoli?  

Pak jsi mne konečně odměnila. Kristina byla báječná! Pořád je, přesto že na ni hledím z jiného 
fleku. To jsi mi ovšem tehdy neoznámila, čím se za tak krásné chvíle platí! Vždyť jsi mne téměř 
utýrala, ty kurvo! To se dělá? 

Lásko, to jsou žvásty, co? Chichotej se, já se taky válím smíchy, když si vzpomenu na ty zaječí 
chvilky. Vyčítal jsem Ti kdysi hodně. Však jsem byl mladý, nezkušený a blbý. Dojemně naivní. 
Samozřejmě, že jsem Tvou součástí. Kým bych byl, když ne láskou? Jenže sebedestruktivní 
příšernosti, kterých se pozemský červ tak snadno chytne, jsou dostupné kdykoli, navíc 
návykové. Chce to čas. Že bych za ta léta uzrál? Nechám se překvapit. 

Pročpak to všechno píši? Jmenuje se Denisa a je to komplikovanější než jsem si původně 
myslel... Jsem tomu rád, protože ono by to takové nebylo, kdyby nemuselo... Nicméně Lásko, 
Ty, která mě už 25 let taháš všemi zákoutími Nebes a Pekla, polib mi prdel, protože já do té 
Tvé už skoro vlezl. Pospěš si, ať Ti nemusejí dělat výtěr. Z análu mne totiž vytáhneš jen ztěží.  

převzato z skorepa.bloguje.cz  

lež | trossky 

Lháři, buď radši upřímný! Lide jsou neklidní, jen těžko je něco uklidní. Zavři hubu a na chvíli 
stůj, co kecáš není pravda je to samý hnůj! Fuj, styď se, jsi obluda, která se užírá za živa! Cítíš 
strach? Máš z ostatních hrůzu? Dobře ti tak, kde teď máš svou múzu. Múzu ubohých lhářů, 
šířících samou zkázu. Nenávist to je vaše slast, prosím přestaň už konečně lhát. Nač je ti tvá 
lež, vraž si ji někam a běž. Běž, utíkej, jen pro sebe si teď naříkej. Lháři, buď radši upřímný! 
Lide jsou neklidní, jen těžko je něco uklidní. Slaď s ostatníma krok, nebuď přece cvok! Myslíš, 
že ti lhaní pomůže, vždyť nemáš ani na růže. Rudé růže mají v sebe vášeň a chtíč, víš co jdi 
radši ode mě co nejrychleji pryč. Krátké nohy má lež, zakryj tu svou pleš. Realita je pro tebe 
cizí, žiješ v představách, které okamžitě mizí. Do svých lží se zamotáváš čím dál víc, už s tebe 
nezbylo vůbec nic. ... Lháři, buď radši upřímný!  

< toto skvělé dílko po zásluze dostává titul Nejlepší hip-hopový text měsíce 

 



champion’s page 1 | ondřej krochmalný champion’s page 2 | ondřej krochmalný 

Agresivní jezdci plní sklenici mlhou 
 
Až spočítám města která visí z obočí  
            a vykládají příběhy 
které vyvolávají nečekaný vstup Sluncí  
do dveří které hlídají ptáci 
dáš se do běhu s vlasy které tančí 
do tance s mužem který nemá konec 
s mužem jehož očí mají uši 

Říkají mi „Šampione“ 
 
Krájím velryby  
a přízraky  
z Perexu 
jakoby všechno  
jakoby nic 
hlava má svou  
abecedu 
pod stolem 
orální sex 
 
geometrizace  
přírodní reality 

 

Libovolný pád znamená ochotu dnes již nevídanou 
 
Modré hlavy – kombajny na zápěstí  
Absolutní jaro léto podzim zima jaro léto 
Dětská zvonkohra s křídly vlaštovek 
Evropa slepců 
Zázračná snídaně 
Kočovné kmeny putující po mé lebce 
Mravenčí zdraví 
Sliby a přísahy 
Koňská hlava se zlatem 
Překrásní zloději fotbalových míčů 
Stavějí přehradu ve věci utopení světa 
Zákony chlady a zákony tmy 
Má hlava odchází 
Jsou tu i ramena fízla lodě co zapomněly létat 
A taky hlad který je bílý někdy červený 
Jsi královna narozená z hladu a žízně 
Pod záclonou dvojitého stínu hledáš mě ale já jsem 
ten který žije s očima v dlaních 
Známé prstoklady se ztrácí v dešti 
Černá poezie, poezie hluchých 
Znám holohlavý dům kde stáří předchází mládí a kde 
ptáci krájí těla ženy aby se jí jednou sami stali 
Znám pohled který umlčuje bouři 
Tisíce labutí se mi lepí k pohlaví 
Svět který se zapomíná 
Země lhářů kteří rodí motýly 
Moře ovoce 
Tvé tělo je skelná vata stejně jako mé 
Všechno je to hádanka těch kteří se smějí bez ustání 
a ve spánku přihlížejí zločinu 
Nabízíš mi barevnou lásku ukrytou v některém z 
papírových domů ale já jsem to který není 
Nevycházím z údivu když se budíš abys spala 
Některým roste v hlavách květina 
V dospělosti neřkuli stáří 
Jim vytéká z úst a je to vodopád který pohlcuje 
všechny rty světa  
Vodopád který dává milujícím mlčet 
A tak vždy když přicházíš podobna náhodě  
Mlčím i já  
Abych zůstal naživu 
 

Frojde, Frojde, vždycky na tě dojde 
 
Dám ti nanuk na přirození chlapče z kabátu až ti z uší vypadnou 
továrny na kondomy když oči prorostlé zahradou nás budou 
sledovat a kovové vlasy se objeví ve snu kteréhokoliv člověka a 
zároveň dikobraze na královském erbu kde večeří celovečerní 
film a lícní kosti jsou výsadou slečen mladších dvanácti let je to 
zvláštní svět když máš na zubech nabodané jahody aby zastrašily 
zloděje mezi které nepatříš  
lidi kterým prší v puse když zívají 
 

Pokus o iracionální definici pojmu: Dopis 
 
Dopis, ve kterém ruce drží všechny chlupaté nohy světa  
Dopis, který vidí pouze neslyšící 
Dopis, který symbolizuje čelo na anatomické stupnici člověka 
Dopis, ve kterém všechny ženy světa snídají 
Dopis: aniž by pršelo.přesto 
Dopis: barevná pětikoruna 
Dopis: francouzká ambasáda na dně bazénu 
Dopis, který ukrojíš jako měsíc 
Dopis: zahradník který ztratil hrdlo 
Dopis: tříleté manželství 
Dopis: pták se šlehačkou na křídlech 
Dopis: zloděj oněměl na lesní cestě 
Dopis, který leží na policích ve snech ve kterých někdo opakuje slovo: Krvácet 
Dopis: slova zřícené raketoplány slova o lásce 
Dopis: vlasy které rostou autobusům 
Dopis, který ztrácím ve městě které nikdo nezná 
Dopis, který leží na mnohonásobných kotnících jediné ženy 
Dopis: den kdy všichni muži usnou jako ženy 
 

NOT EVERYONE´S A WINNER, 
BABY! 
Maminka se má bít, dokud je 
mladá. 
Eluard - Péret (surrealistické 
přísloví) 
 
Psi - prší deštníky  
plnovous - jinovatka v královské 
ložnici  
rok 1956 má kašel 
jaktože spím když v ulicích leží 
ulice na hlavě?  
břicho - diktátor 
rozhlas - oholená hruď 
láska se děje v kávovaru moje 
kolena - přihlížejí tomu hokeji 
zatímco on ona ono mě nudí v 
hrdle hluchého divadelníka 
je tu i čas a další nepatřičnosti  
kotníky co odtekly jako řeky  
jednou se zeptám proč? a 
zauzluju lidské hrdlo  
zatímco se staneš obuvníkem 
 

 

 


