
Motto: -    Začínejte den zvolna, nespěchejte,přivstaňte si. 
- Začněte den tím,že se usmějete na manžela či manželku, pak na sebe do zrcadla, 

pak na děti a po příchodu do práce na své spolupracovníky. 
- Naučte se radovat z obyčejných věcí.  
- Jste-li přepracováni a vyčerpáni, nečekejte na nejhorší, relaxujte, odpočiňte 

si,zajděte do sauny nebo fitnescentra, na masáž.Ale neváhejte i včas vyhledat 
pomoc lékaře,i zdánlivě beznadějný stav jako je dlouhotrvající nespavost, se dá 
obvykle úspěšně a poměrně rychle vyléčit. 

 
(příručka Pravidla pro udržení kondice) 

 
Ladíme vaše televizní obrazovky pilníkem na železo a – na to vemte jed - jsme Vaši nejlepší 
přátelé.Vaším dětem ředíme koktejly spermatem a za rohem Vám žehlíme slipy, trička i 
košile.Zpíváme Vám letní lásku a nic nebudí naši závist více než pevná pracovní doba a tučný 
třináctý plat.S uctivostí mažeme Vašim manželkám řitě opalovacím krémem a pestříme Vaše 
tak vzácné životy rakovinou.Svá zimní sídla stavíme ve Vašich obývácích – to proto abychom 
Vaši životní radost i smutek kypřili svými hovny.Dobře rozumíme  14+3 dnům dovolené a 
tak  plníme vaše solničky chlupy ze svých zvířecích řití+každou noc (!!!) čicháme ke 
spodnímu prádlu Vašich partnerů.Jsme zruční chirurgové a opravdoví Umělci – masturbujeme 
jen v těch nejnutnějších případech.Ctíme : „A zrodil se člověk“ - ten sentimentální funerál 
marš asi tak jako antilopy – převelice! Půl na půl-zlatá střední cesta-střídmost i úcta- toť pilíře 
našich velkolepých kanceláří.Prosím věřte že nejraději ze všeho máme:pokojovou teplotu-
21°c, dámské míry 340 – 812 – 405 a vyholené mužské podpaží.Svůj pověstný krajíc chleba 
(ach,jaká kouzelná metafora) mažeme zásadně pomazánkou z dětských varlat a tu opravdovou 
Lásku hledáme zásadně v ordinacích veterinářů.Velmi si vážíme vlastní překrásné skromnosti 
ale uděláme VŠECHNO pro to, abychom životu navrátili ono kouzlo, které tak důmyslně dusí 
Vaše zimní pneumatiky.Nejsme ochotni nastoupit v jakékoliv stanici do vašeho,abych tak 
řekl, mírně zatuchlého kupé.Nevěříme „řeči peněz“ stejně jako melodii pohody které tak 
pozorně nasloucháte.Ostatně – pohoda, ten univerzální slunečník dnešku,jak se zdá v mnoha 
ohledech supluje onu úlevou kterou za dob dřívější věnovali svědomí páni od kříže..pohoda, 
ten všelék a „magický“ životabudič..to je to co na Vás miluji snad ze všeho nejvíce!!Působí 
na mě jako jasný protipól dobrodružství,a ovšem, dobrodružství je to zaklínadlo jež tak táhne 
naše smysly.ANO PÁNOVÉ A DÁMY - CHCEME SE BAVIT!!!!!Chceme se bavit a to 
s vypětím všech sil!!! 
 
Snad nikdo kdo nemá to potěšení pobývat v těchto krajích (Slezsko) mi nebude ochoten uvěřit  
jak uboze si tady na tom zábava především v literatuře stojí!!!!Jistě – je tady WELES spolu se 
zástupem „osobností“  typu Jana Němce.Jedna z „ Básní pro tento den“: 

 
kdyby to prostě technicky nebylo možné 

 
kdyby nebylo možné milovat se s někým 

než koho miluješ 
 

kdyby nebylo možné psát básně 
než pravdivé 

 
a kdyby nešlo myslet Boha 

než skutečnost 
 

kdyby se prostě rozsvítila pitomá červená kontrolka 
a turniket kalhotek  



turniket knižních hřbetů  
a turniket kostelních vrat  

provždy se zasekl 
 

jenže ono to možné je 
jde to 

a drápem Sfingy je v nás vyryto 
že není těhotenské nutnosti ani pupeční šňůry 
mezi naším skutkem a naším uskutečněním 

 
v tomto lese  

kde v krmelcích jsou pochováni ptáci 
a z krmítek žerou hladoví jeleni 

v tomto lese jsme svobodni všemi možnostmi 
 

nelásky nebásní a nebohů 
 

a turnikety jak řehtačky se točí 
točí  
točí 

slyšíš 
jak se točí* 

 
anebo Bogdana Trojaka který komentuje tuto:  
 

Dvojka 
 
 

Dneska jsem viděl chlapce, 
který krmil holuba 
červeným párkem. 

Jedli spolu. 
Jaká skvělá podívaná! 
Masožravý chlapec. 

Masožravý pták. 
 
a jí podobné básně Grzegorze Wróblewskiho slovy: „Grzegorz Wróblewski je polský básník 
žijící v Dánsku. Je mu kolem 40 let a jeho drobné básně patří k nejzábavnějším dílkům, jaké 
jsem kdy četl... „    
 
Snad nejvyšší možné míry tuposti,pomocí které autor svému článku přisoudil(samozřejmě 
nechtíc) až pobuřující tendence dosahuje jiný „skvost“ uveřejněný ve Walesu č.1: 
 

„Železniční rubrika: 
Železnice a surrealisté? 

Na to, že surrealismus během tohoto století ovládl část pole literárního, divadelního i filmového, si 
někteří z nás už zvykli. Ale že by surrealisté ovládli už i železnici?  
 
Světe div se, vše nasvědčuje tomu, že je to pravda. Největším důkazem jsou básně vystavované na 
odiv široširé cestovatelské veřejnosti, ve vozech Českých drah volně přístupné.  
Poněvadž předpokládáme, že ne všichni čtenáři WELESu používají k přepravě vlaku, rozhodli jsme se 
jednu báseň reprodukovat:  
 
Seznam předmětů ve voze čís. ... řady … 
 
Sedadlové podušky  
Klínové podušky 



Židle  
Záclony  
Popelníčky 
Nástěnné lampy  
Lampová stínítka  
Okenní řemeny, popruhy 
Zrcadla  
Mapa a obrázky  
Věšáky na klobouky 
Plivátka  
Umyvadlo  
Schránka na mýdlo 
Konev na vodu  
Truhlík na uhlí  
Povlaky 
Lopatka, pohrabáč  
Schůdky  
Stolní zásuvky 
Elektrické žárovky  
Oddílové přepínače  
Regulátor 
Zámek k regulátoru  
Zářivky  
Termostat 
Hnací řemen  
Skříňka na žárovky, pojistky 
Nouzové svítilny  
Koš na odpadky 
Hasicí přistroj  
Rozhlasový reproduktor 
 
 
Bohužel, ne vše je dokonalé, takže vůz čís.7054 2429 254-2 řady Baafx na trati č. 322 mezi Frýd-kem-
Místkem a Č. Těšínem, kde byla tato báseň 3. května 1996 objevena, obsahoval pouze: 22 
elektrických žárovek, 18 zářivek, 14 košů na odpadky, 1 zrcadlo, 1 věšák na klobouky, 1 umyvadlo, 1 
oddílový přepínač a 1 hasicí přístroj. Co schůdky, plivátka, popelníčky, pohrabáć?  
 
Nezbývá než věřit, že surrealisté tyto drobné nedostatky v brzké době odstraní…  
 
Vojtěch Kučera“ 
 
Pánové, ani řiť bych si s Vašimi texty nevytapetoval!!!! 
 
Tyto slohová cvičení si objektivně - nebojím se to říct - nekladou za cíl nic více než být 
zábavou (samozřejmě psáno s malým z) prasatům.Pochopte prosím jak směšně nízký 
potenciál alespoň na krátkou dobu vzrušit mladého člověka s alespoň zbytky kritické 
soudnosti a sebemenší schopností kritické reflexe mají.Nejsme ochotni je akceptovat stejně 
jako všechny ostatní projevy, které současný stav věcí z lenosti, chronické touze po pohodě, 
nebo některé jiné zhovadilosti kvitují až s povděkem. 
 
Oním současným stavem rozumíme neudržitelný obraz světa tak jak ho můžeme zahlédnout 
v tyranských tlapách společnosti.Rodina a stát : je neuvěřitelné s jakou drzostí tito dva dějinní 
kostlivci zapustili své kořeny.O to nehoráznější je míra oprávněnosti která je jim přese 
všechno stále přisuzována.Kterým směrem se snaží strhnout svět „demokracie“ si dokážeme 
v reálu představit zhruba od roku 2001 snad všichni, rodina však svou hrozbu skrývá mnohem 
důsledněji.Člověka postupem času stále „dospělejšího a dospělejšího“ je schopna omámit 
svým mrtvolnýn zápachem natolik, že se jeví jako v podstatě jediná „optimální“ možnost 



přežití, jako jakási nenahraditelná(!!!) berlička.Otroctví pod vlajkou nutnosti.Takto 
pochopitelně považujeme za nepřípustnou společnost, která si na těchto dvou strašácích tolik 
zakládá.Pokládáme rovněž za  fascinující onen automatismus se kterým je jím přisuzována 
všeobecná platnost.Jako by bylo vyslovit : “Děkuji nechci“ stále stejně obtížné..  
  
Samozřejmě nemáme v plánu měnit svět ve smyslu chrlení desítek v konečném efektu 
bezvýznamných politických agitek.Na to si svého úsilí až příliš vážíme.Důvěřujeme však 
těmto slovům Jana Švankmajera : „Co zbývá: revoltovat (i když je to utopická činnost) nebo 
se stát svědkem a tento úpadek mapovat s precizností přírodovědce, etnografa, etologa. 
Nejlépe tyto oba postoje spojit. Jen tak lze dosáhnout toho, aby se naše tvorba nestala zbožím 
a přesáhla i kategorii „dokumentu doby“, tzn. aby se stala inspirující pro další generace. 
Neboť smyslem jakékoli tvorby by nemělo být nic menšího než ‚změnit svět‘ (K. Marx) a 
‚proměnit život‘ (A. Rimbaud), jak hlásali už ve třicátých letech surrealisté (bez ohledu, že to 
zní v současné době sebeutopičtěji).“  
 
Jde nám tedy o to vytvořit svobodnou platformu pro svobodně se orientující a tvořící 
jedince.Naše vymezení není negativní, nesnažíme se válet před sebou tu přetěžkou káru 
revolty pro revoltu jde nám o možnost svobodně se vymezit, schopnost své TADY A TEĎ 
nahlédnout se vší krásou i bolestí která mu náleží.Najít onu kouzelnou rovinu žití - tu 
překrásnou negaci nudy, prudérnosti a životní šedi obecně - a zdržet se co jak nejdéle to jen 
bude možné. 
 
 
 


