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Úvodník Reportáž

Chladný vítr se prohání ulicemi, pohrává si se stránkami
včerejších novin, Jež někdo odhodil přímo na chodník vedle
drogerie. Oranžové, okrové, červené, hnědé a nazlátlé zbarvení
listů na stromech ztrácí svůj kontrast v nastupujícím šeru
večera Rozžinaji se jednotlivé svítilny, aby pomalu vytvořily
na bulvárech našeho velkoměsta dlouhé zástupy nůtéleL spoře
ozařujících Iesknouci se pruhy koleji.

Zpoza skel statisíců oken se do venkovního přítmí vkrádají
záblesky světla, obyvatelé těchto osvětlených koutků dál
odvj/ejí příběh svého života. Někteří spí, relasuji někteří
siuduj jinipracují a někdo třeba tou dobou píše příspěvek do
Luštěnin - těch je ale pomálu.

V přítmí pokoje pod 75 Wattovou žárovkou pak sedí
redaktor a přemýšlí, čím by zaujal své čtenáře. Přemýšlí o tom
množství duší ve kterém dřímá nečinný duchovní a tvořivý
potenciál, jenž se ne a ne zapojit do činnosti spojené s tvorbou
školního časopisu. Pr chvíli vypíná počíta ale sedí důl před
chladnoucí obrazovkou. Co dál?

Haló, pamětníci!
Vy co jste zažili úplné poc%tky našeho společenstva, si

možná vzpomenete na Klub recesistů. Začněte lépe sleť/o vot
okolí, K.Rnť e opět probouzí k činnosti

H Váš šerif

Ahoj všem, kteří nepřestali
psát, ba právě naopak je to
ještě více baví.

Mnozí v Vás se zúčastnili našeho I. setkání
v Praze v březnu, kde jsme slíbili, že se zase
sejdeme. Dostala jsem spoustu ohlasů a
zejména podziětů, co byste příště chtěli slyšet.
Nejčastější požadavek byl, že byste se rádi
poznali navzájem a získali kontakty mezí
sebou a rádi byste slyšeli někoho zasvěceného,
kdo by se vyjádřil k Vašim novinám či
časopisům.

Setkání se uskuteční L prosince 1995 v
10.00 hodin v salónku klubu novinářů v
Pařížské ulici 9. Praha 1.

OksaR

Listy ze Švýcar
poznámky z návštČvy alpské

země

Těší se na Vás

Zdenka Almerová

Kostnice
Akce ‘Koslnicď probíhala

v duchu revanšistických nálad.
Velká část naši výpravy, jež zřejmě špatně
pochopila výklad pana profesora Štěpána Kláska. se
chystala v odvetu za Husovo upálení srovnat město
na Rýnu se zemi ohněm a sirou. Ti méně radikální
se přikláněli k názonj, že by bylo lepši upálil pouze
městské zaslupilelsrvo, neboť páni radní
nepochybně nesou za celé historické spiknuti
největší odpovědnost. Hlasité výkřiky “Ha na ně r‘
a “My Husa nedáme 1‘ zcela umlčely chabé námitky
paní profesorky Šabakové, která se snažila olupit
naše nadšeni upozorňováním na přlišnou časovou
vzdálenost Mistrova upálení, což prý podstatně
snižuje účinnost naší odvety.

Návštěva klášterní knihovny v St Gallenu

Vyzbrojeni skvěle klouzajícími bačkorami,

vstupujeme do rozlehlé místnosti plné lesklého
dřeva a polic se svazky knih. S úctou si prohlížíme

hřbety knih, vázaných v kůži a zlatu, srovnané jedna

vedle druhé podle abecedy a dílo. Radim
prohlašusje, že tahle knihovna má tak 20.000 svazků.
Okamžitě ho uzemňuji, žejich tady může být kolen,
sta lisic. Skutečný počet se brzy dozvíme ‘ v
knihovně je kolno 140 000 různých tilolů. Při
pátráni po zajiimmavých lilulech narážíme na 200 dílů

švýcarské vlastivědy, “I listorii natmalis od Plinia,

dvě police spisků o Napoleonovi a jině. Ph studiu
několika dílů jakéhosi spisku o mistníiu klášteře nás

zaujme to, že každý hřbet je označen nápisem

“Tomus“ a latinským číslem. Nadšeni předchozirni

objevy se dáváme do diskuse o tom, zda ten Tomus
byl nějaký mnich. ktetý sepsal několikadílnou

historii zdejšího kláštera, nebo jsou to životopisy
opatů (Tomus L., Tomus tř.). Záhadu rozřešil až pan
profesor Klásek, jenž nám suše omámil, že Tomus

je latinský výraz, pro slovo “dí

t“zkaz pro Jana Ámose
Jak jsemul se dozvěděl od svých hostitelů,

povinná školnt docházka hyla u kantonu St. Gallen

za‘ edena někdy koncem IS. století V té dobe ;iž

saniotitéiti hlavaji,, městě kantonu San Gallen
ftt,mnvala klášlei ni tkola. V pivní polovině

‘ l9.stoleti začala v bývalé
ÍJ‘CÝ7 iC- budově kláštenú školy působit

kantonálni škola. Klasicistní
objekt školy byl mírně přestavěn do tvaru písmena

13“ v letech 1865.1867, a do konečné podoby
pirane ‘0‘ byl dotvořen ve 20.stoleti. V současné
době navštěvuje tuto školu asi 1600 studentů, a
působí zde přibližně 200 profesorů.
Vyučuji se na ní základní předměty, stejně jako tu

nás matematika, dějepis, spisovná němčina, latina,
rétorika, dějiny umění, tělesná výchova, filosofie,
psychologie a cizí jazyky, dokonce i jazyk ruský a
český.

tjroveň znalosti i výuky v kantonálnl škole je
srovnatelná s učivem na naších středních školách,
pouze na jazyky je kladen větši důraz, než jak je
tornu zvykem u nás. Průměrný student kantonálnl
školy ovládá svou rodnou švýcarskou němčinu,
spisovnou němčinu (Hoch Deutsch). angličtinu,
francouzštinu nebo italštinu.

Mateiálnl poměry panující ve švýcarském
školství se s našimi vůbec nedají srovnávat.
Typickou ukázkou se stala hodina chemie, při které
jsem mohl sledoval spotřebováni množstvl látek při
zcela jednoduchém pokusu, názorně ukazujícím
vztah směsí látek, tvoticich emulzi ři suspenzi. U
nás by se podobný ‚výklad uskutečnil čistě ústním
podáním, přinejlepším v doprovodu několika
obrázků. Další kulturní šok znamenala návštěva
tarnnější vysoké školy a hlavně její knihovny.
Obrovské místnosti plné moderní, ale hlavně
použitelné techniky jasně dokazovaly, jaký vztah

mají obyvatelé této alpské zemičky k rozvoji
vzdělání.

Tak se zdá, že opouštíme tuto zemi stále
žeroucích knv, baIůnÚ vznášejících se v ranim
oparu, zemi sále posečené sytě zelené uMy, všude
přitonuuýclt střelnic. Zemi, kde většina kostelů
vypadá.jako by sjela ze stejné montážní linky, kde

se pije jablečný nmošt si pivo z jablek, kde nepotkáte
unifonnovanébo policistu celé dny a kde se jízdní

kola nekradou, nýbrž půjčuji.
itylo ‚ulnu zde drub‘re. Švýcarsko.

Onclřttj St‘onrrák

Ondřej Semerák

3

Poezie
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Led Zeppelin
recenze alba Rernasters

Ö

Poezie
7

Setkáni novinářů v Praze
Pozvání přijal

novinář Jan

také paní Jana

již ostřílený
Čcrniánek a

Červenková
z rádia.

A Led‘ už zbývá jenom potvrdit svou účast,
abych měla představu kolik objednat
chlebíčků.

Pokud se někomu chce jet, nechť se piihlási
septimě. Podrobnosti o akci osobně. Mohou
jet nejvýše 4 studenti.

Ondřej Scmciák

Strana druhá
Strana třeli



Hvězdy tě přijmou

Svoboda
Svoboda
Svoboda -

Svobodá jě slovo
pro to když
nemáš co ztratit
když
nemáš co ztratit
ztratit yeah...
ztratil jsem už
téměř všechno
všechno
aniž bych to chtěl
Svoboda je slovo
pro vzývání
vesmmé tásky
hvězdy tě přijmou
ale
nemohbu dělat nic
než tě odmítat
dokod jsi Zde
než tě odmítat
yeah
tvé slzy
jsou úlevný balzám
který
jediný mysli na
zítřek
jediný - yeah
co teď uděláš
neříkej nit
O tom co muslš
povídej o svých
snech
tvé sny jsou
tebou
tvé sny jsou
pravá Ty
ty
pravá Ty
tvé pravé ly
je
Svoboda
Svoboda -

- slovo pro Tebe
život pro Tebe
slovo pro Každého
život pro Každého
pro Každého
pro Každého

pro Každého
- yeah
tak prosím
povidej o svých
snech
o svých snech - yeah
zdáš se mi
každou noc. - -

Lukáe Pavel Pavlík
Liberec 1610.1995

Nemáme čas

Oslepeni
náhlým přílivem
oslnivého světla
všech těch
polopravd a lži
přetvářky
a stupidních žvástů
o morálce
nemáme čas
pochopit
všechny ty kecy
ale
už toho máme
dost
nemáme čas
pochopit
co kdo lim vlastně
myslel
jdeme dál a
přestáváme se ohlížet
tam někam
kde
jste si udělali
falešné modly
z image
Z přetvářky
a Z tupejch žvástů
nemáme čas
to pochopil
a
málokdo vlastně
chce..,.

Lukáš Pavel Pavlík
Liberec 22.10.1995

SeptimánůvR1(

Delirium rodokapsum

Spaniloinyslný čtenáři,
chvíle, kdy si student hodriotnýni příběhem

krušnou chvíli pod lavicí krátil, nejsou ty tein, ba
naopak! Od tohoto okamžiku budete na této stránce
nacházet to, co jistě již dlouho postrádáte. Jelikož jde
o naši prvni seanci, dovolte mi seznámit vás s několi
ka roinánovvmi tituly dobrodružněho žánru. Sude
záležet Jen na vašem ohlasu, s jakým hrdinou se bu
deme setkávat v dalších Číslech.

PoJd‘me se tedy společné ponořit do tajuplného
světa románového napěti a dobrodružstvil

‘ UKÁZKAČ.l
„avia na první pohied docela obyčejnou ulicí

drobnými obchůdky a činžovními domy. Nic nene
svédčovalo tornu, že se na nekolik dlouhých týdnů
stane předmětem spekulaci na prvních stránkách

městských deníků. Středem dlážděného chodníku by

ly nedbale roztroušené hrou4y bláta, jako by odpadly
z řácky zaneřáděných bot. Slépěje vedly k malému
řeznictví na rohu. Výloha byla vytlučena a uprostřed

hromady střepů si vítr pohrával s jakýmsi bílým líst
kem. Prolsanět ho pouliční špínou a splašky. Stálo na
něm - Tlačenka černá 85 Kč...

(William Source - Záhada (enté tlačenky ‚vír 1.5)

• UKÁZKAČ.2
Hlavy přitomných se pohnuly v podivuhodně křiv

ce, stin údivu poznamenal nejednu tvář a slabši po
vahy si posunuly klobouky hlouběji do oči. Poslední
svědci podobné události byli již dávilo pod zemi, až
na přestárlého Johna Smitha který však tentokrát ú
divem oněměl, Poledni vedro sežehavalo hlavní ulici

vymýtilo i posledního povaleče. Na šerifové kance
láři visela vvptajchovaná cedule s nečitelným nápi
sem maticím, že uvnitř neni tvá noha.

Dav na náměstí propuld ve vítězný jásot. Súíbr
n Čtnťák se ve vzduchu několikrát otočil, ozvaly se

L čtyři výstřely, a se svištěním zapadl do prachu cesty
k čísi botě. Skvěly se v něm čtyři otvory; Kidovi se

na tváři objevil nepatrný úsměv. Byl volný
ílfenry Kennerh - Soudce lynč sír. 263,)

- UKÁZKA
‘ ‘,Ken Rogers nervózními pohyby prohledával lejstra
v zásuvkách mahagonového stolu. Několik dopisů ze
strýčkovy pozůstalosti dokazovalo existenci ještě ně
kolika akcii Nashvillova podniku. Všechny dividen
dy tenkrát připadly Charlesovi a poté, co se odstěho
val Robert, nebyla Šance na změnu závěti. Naštěsti
slečna WalkeTová nebyla jediným potomkem Wilso
nových, ale o její sestře Marga již ndkolik let nikdo
neslyšel. Ken se probral ze zamyšlení a sáhl po dal
šiin šanonu...
(Louis Pfannerrrv‘á - LepSí :lrtkv sir. I20

- UKÁZKAČ.4
do ulic staré čtviti sejiž hodnou chvíli vkrádaly stí

ny. Tomek s Lojzkem se zastavili na kolejích Rozdě
lovaci ulice a ztěžka popadávajíce dech, pátrali zra
kem v temných zákoutích, která právě opustilL Du
pot několika párů bot se bliti... ‘Zpropadeně.‘ ulevil
si měně bojácný Lojzek, ‘Jsou nám v patách.‘ Vy
měnili si vystrašený pohled, stačí Jen přeběhnout ko
leje! Tam za uhni nepoběží! Tomek se najednou roz
běhl. ‘Poběž!‘ stačil ještě zavolat, ale Lojzek se o
pozdil. Bylo pozdě! Několik Staročtvrt‘áků obstoupi
lo
‘Zbnmék Brdíček - Motl ze Ztleného plácku str. 4 )

rvbral Artur

Poezie

Strana čtvrtá



Jede klokan v kajaku,
svačinu má ve vaku.
A na hlavě čepici,
jede řeku Lužnici.

Do dnešních Luštěnin jsme si pro Vás připravili
rozhovor s neobyčejně zajímavou osobou. Máme to
štěstí. že navštěvuje právě septimu našeho ústavu, a
tím pádem se s ni můžete kdykoliv setkat.

Radim Pjala totiž chodj i v letních měsících ná
padně teple oblečen. V období od listopadu do břez
na ansi tlustě )yžahké rukavice, kulicha a péřovou
bundu. Když ráno přijde do třídy, posadí ses setrvává v tomto stavu tak dlouho, dokud se plně neakli
matizuje. A prorože opět nastává zimní období, zep
tali jsme se Radima, jestli se již připravuje na nastu
pující období třeskutých mrazů.

Luštěniny: tiž jsi si zkontroloval svou zimní výba
vis?
RadIm: Dneska jsem ‘yhlásii první zimní den.
L.: A co že sis nevzal rukavice?
R.; Rukavice jsou mi malý, taAe mě v nich uvidíte
at zjara.
L: V dubnu, květnu?
R.: Ne, spíš koncem února. začátkem března Ke/e,
učti, já budu ;otřehovat za panem projsorem
Fialou.
L.: Počká. Jak se má kulich? Už. jsi ho oprášil?
R.: Kulich jeSvé ne, až $ prvním sněhem.
L: Když takhle přijdeš z mrazu do vyhřáté třídy. jak
dlouho ti trvá aklimatizace?
R.: Tak čtvrt/rodiny

Letni prázdniny se kvapem blížily. To jsem
si začal s hrůzou uvědomovat již o Vánocích.
Hrůza mne polila vždy, když jsem si představil
to ohromné množství času, které ostatní studen
ti lehkovážně prohýří systematickým lenošením,
a s jistými obavami jsem očekával, že nikdo z
nich během těch dnů volna nezavitá do milova
né vědecké knihovny,
kterou jsem si zvykl na
vštěvovat pravidelně ja
ko věřicí svůj svatostá
nek. Počal jsem tedy
podnikat kroky, které
měly za cil zabránit vy
plnění těchto mých ka
tastrofálních vizi.

Začal jsem bombar
dovat ministerstvo
školstvi dopisy, ve kro
rych jsem ministra
školství úpěnlivě žádal
o zrušeni letních
prázdnin. Barvitě jsem
mu líčil jejich strašlivě
následky na student
skou psychiku, která
bude otřesena množ
stvím tolika volného
času, což jistě povede k
jeho neuváženému
využití.
Nepomohly však ani
dopisy ministru, ani ná
sledný pokus o sestave
ní petice, neboť jsem získal pouze jediný
podpis.

Krátce před začátkem prázdnin jsem učinil
poslední pokus zachránit alespoň své nejbližší
spolužáky. Ve tildě jsem rozdal letáky, ve kte
rých jsem je zval ke vzdělávacím seancím v

knihovně, konajícím se několikrát týdně po
dobu celých prázdnin.

Můj návrh zcela zkrachoval, přestože jsem v
duchu tradic Jana Ámose Komenského zařadil
do programu plánovaných seancí i relaxační zá
bavné akce. Například soutěže o to, kdo nejry
chleji vyhledí v kattotéce zadané knihy nebo

nabídka uspořádat pozná-
vad zÁjezd po knihov
nách Čech a Moravy.

Ač se Vám to zdá ne
uvěřitelné, těmito svými
aktivitami jsem si spíše
uškodil. Ostatnl se mě
začali stranit, zřejmě v
obavách (Jak se domý
šlím), že se mi nebudou
moci do oči přiznat, že
nemaji doslatek pevné
vůle, aby se postavili lá
kadlům, kterými pro ně
prázdniny, stejně jako os
tatní špatnosti, oplývaly.

Mě reformačni snahy
ve školství pro tentokrát
neuspěly, ale od svého
úmyslu jsem neupustň.
Poučen z chyb první
kampaně si získávám po
tenciální stoupence v řa
dách mladší generace.
generace dosud nezatíže
né předsudky, které mým
seučasnikíun zabránily

reforem. Od nynějška ob
chá2im mateřské školky a vyprávím dětem o
pohádky O hloupých prázdninách a chytré škole
a O zemi bez školy.

Petr Vanék

Paměti pilného studenta

Běží velbloud k oáze,
ubývá mu na váze.
Jazyk se mu horkem slepil
protože už týden nepil.

Na polám žije medvěd,
říkaji mu lední.
Chytají ho eskymáci
a do beden bední.

Běžela liška k Táboru,
chtěla podlézt závoru.
Přijel rychlíka Ostravy,
liška užje bez ... ucha.

Rozhovor s osobou
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L.: Máš tady už zimní péřovou bundu?
XL: Ne. jenom s du:ým vláknem, do -20 °C. pak už
nen‘lejzúm ven, štiku parkety a dělám si doma tužbo-
ráček Občas taky vypnu chladič u počítače ti hfejusi ruu3ky nad procesorem.
L: A jak to děláš s nosem, když mrzne?
R: Přirozený stav až do omrzlin I stupnt Pakřežem.
L.; A proč máš tak dlouhý nehty, vždyť ti mohou
umrznout.
R.: Radu omrznout ‚ret ostříhat.
L: Ajaksemábratr?
R.: Bratr/e tuhej.
L.: 7????- Tuhej?
R.: Ne, tu/eň, tonns zima nevadí.
L.: Tak diky za rozhovor.
R.: Čau.

Jak vidno, ti tohoto člověka propukl tzv. Fialínův syndrom. Nemějte obavy, tento syndrom Vás
nemůže napadnout při přímém kontaktu s inňkovanou osobou, může pouze ovlivnit Vaše další chováni. Pokud jste si všimli, že se ti vás nebo ti někoho z
Vašeho okoli projevili příznaky syndromu, u]didatte se. FiaJinův syndrom snižuje v letnich měsícíchsvoji aktivitu.

spatřit výhody mých

Exkluzivně pro Luštěnrny - Káča. Ondráš



‘640K ougJt to be euouÚ for anybody.“ - Bill Ga
tes. 1981
“Iiseť is n four letler word.
Avoíd hangovers: Stay drunken.
BIow your mlaď,, Sinoke gunpowder.
COBOL prograimners understand why wotnen hate
perioda.
Daddy, what does FDISK do?
Happiness isa warm boot.
l‘Iealth Is simply the slowest way to die.
lim. whaCs this red bulton fot — NO CARRIER
l-Iow to double your bard di-ive space: Delete
Windows.
Keyboard missing press F13 to continue.
OS;? Vin,sScan — “Windows found: Remove it?

What?!? DOSSHELL isn‘t supposed to bea joke?
Wc all live In a yelJow subroutlae.
Too young disk In drive A:
Insert hamburger in drive 8:
Sony, your system Is 100 dirty for me
Extenial Error: INTELLIGENCE not found!
Mways make a backup copy of your sex partner!
Your liard Disc js dead. bul Edd je hesl
Shut pcwer down 84 press any kev
I don‘t drink water, Fish fuck in It.
I doni say much bul I matce a big noise.
REALITY.SYS corrupted — reboot Universe [Y,nl?
Sex Is good, bul not as good na fresh sweel ccm.
Sex is natural. bul not If it‘s done riehl,
AQ protective devices faiied. caII Ghostl3usters
ATENTION!: High voltage on keyboard I
Close eyes for safety reasons.
Your mouse is hungry!
MI rights released.
This liard disk Is write oaly.
WARNING I Smog In drive Q:
Your Bard disk went soft.
Your coprocessor needs n bath!
MI viruses found.
Mernosy faileď Use papa.
This program Is not good.Use another one,

What doe jI u‘ean - IBM?
IBM - I Buy Macintosh
IBM - Idiota Bccome Managers
IBM - ldiots Built Me
IBM - IdIols Buy Me
IBM - Incompaiible Business Machines
IBM - Incredibly Boňng Machiiie
IBM - tnstinite uf Black Magic

-“It‘s really great to hvo.“
-“Yea. I fed better that way too.“

-iťs goed lni not a bird, Id hava managed
pretty bati“

-“I can‘t (lyfl“

- “Did you get a SOR Or daughter 7“
-“Of course, what else could .t baye been 7“

-“Auch. I burned my finger in this hot water.

-“[Cs vota own fao«, when you didn‘t ti-st pul
your finger

in the water to see jí ifs bot.“

Ron Dwight nss sitting In a public library, co

Ilection som fact on births and dealhs ofdifTe

rent races for a lecture he had to give.

“Good Lord!“ he suddenly exclaimed to a stran-

ger sitting nearby. “That‘s amazing!“

“What is?‘ asked the stranger

‘Do vou know ever‘v time I breath, a man nes?“

‘How nteresting,“ replied the stranger “Why

don‘t ti-v using a different toothpaste?

Ukryta v láhvi

Temnoto ti

ach
Temnoto
proč jsi příhlíiela
mému Zrozeni
abys
mne pak sledovala
celý můj
Život
ukryta v láhvi
ó abys
mne pak málem
dostala
abys
mi v srdce
vypálila cejch
strachu
Temnoto!!
bičuješ
bičuješ mou
Duši
plamenným bičem
Nelásky
Slz
a Osamění
Temnoto
ještě ti nestačí
všechen křišt‘ál
mých slz

ještě ti nestačí
ta rána
rána v srdci

vyrytá jménem

bolesti
tvým jménem
ach
Temnoto
nedá se zapomenout
nedá se překonat
děsivá dokonalost
klamu
který

Dohrč zpnivy z Internetu —--—— Poezie

-“Presty had weather. isn‘t it?“

-“Oh, well, it‘s better than nothing.“

Lukáš Pavel Pavlík
Liberec 1610.1995

zveš spásou
Temnoto!!
Temnolo táhni
táhni
táhni
nesnesu tě vedle
sebe
běž do prdele ll

Jedinou...

Vyšel jsem do
noci -

na poslední noční
cigaretu
seděl jsem

a
zahleděl jsem se
kamsi do tmy
něžně jsem si
položil hlavu
na zkřížené ruce
oči se mi
zaplnily slzami
a
já zašeptal
jedinou
nekonečně láskyplnou
větu:
Táto
mám tě rád

mám tě rád

táto mám tě rád..l

Tátovi
z celého srdce
Lukáš Pavel Pavlík
Liberec 19.71995
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Led Zeppelin - Remasters
Jimmy Page. Robert P/arit.
Jo/r,‘ Paul Jones. John /3onhnm
New York 1990

Ce/ktm 143 mírnit skrč/é hudby od (egendárni
skupiny Led Zeppelin najdete na dvojalbu které
vyšlo roce 1990 s českost licencí pro jinou
Popron.

-

Na prvním digilálnim disku najdete pisně z jet
1969 - 1971. na druhém pak pozděiší nahrávky zlet
1973 - 1979. Všechny skladby byly napsány dnes
již ne příliš mámou dvojici hudebníků Jimmy Fage
a Robat Plant, na něktet4ch se také skvěji podpisy
zbývajících dvou členů kapely - John Paul Jonese a
Johna Bonhama. Nahrávky byly převedeny na
digitální nosiče ve své původní podobě přesně tak,
jak je Led Zeppelin hráli na přelomu šedesátých a
sedmdesátých let.

Jako upomínka na dobu, kdy na skládáni hudby
museli být alespoň čtyři lidé včetně živého
bubeníka, toto allium vřele doporučuji. A. jestli jste
snad neporozuinéli předchozí větě, vysvětleni je
následujicí Určitě stojí za to na chvili se odpoutat
od soirčasné automatizované hudby s mulatkami
flegmaticky povykujiciini v jednom dusavésn
rytmu, a poslechnout si nějakÝ živý šnunec z
přelomu let šedesůtých a sedmdesátých.

Ondřej Semeni?<

Když duha je tvým životem

Můžeš být
čistý
když miluješ
slunce
můžeš být
čistý
když laskáš
déšť
laskáš déšť -

-hej...
můžeš být
čistý
když otrhanej
kráčlš
po cestách neskutečna
můžeš být
čistý
když duha
je tvým
životem
můžeš být
čistý
když samota
je tvoje holka
se kterou
nespiš
můžeš být
čistý
když si to děláš
a křičíš
každej den
můžeš být
čistý
když se zpeš
do sladkých snů
můžeš být
čistý
když ti gin
buši v krčnich
tepnách
můžeš být
čistý
když se nadopuješ
benzedrinem nebo
LSD
můžeš být
čistý

když ti heroin
prostupuje žily
můžeš být
čistý
když vykouře9ý“
hlasem
šeptáš báseň

můžeš být
ot sty

když phvrávoráš
ožralej domů
druhej den -

- zpitej poutnik

můžeš být
či stý
když spíš
s kýmkoliv a
je ti jedno jestli
je to Muž
nebo Žena
můžeš být
čistý
když nemáš
kde spát
ani co jist
můžeš být
čistý
když se sjedeš
trávou
a pak zamlkle
pišeš básně
můžeš být
čistý
když za noci
nahý
zpíváš výkřiky
hnusu
ale
můžeš být
čistý
v urjformé a

nabáým kvérem ??????!!.:!i!!!!
ne
ne
re
nefl
Lniforrny
nabitý kvéry
nel
uniformy
nabitý kvéry
ne!!
můžeš být
čistý
když jsi
zlodějský mrdátista
v uniformě
a se zatem
na rartienou
ééeeeéééé

Lukáš Pavel Pav k
Lioerec 26.9.1995

V 26 skladbách určité objevíte mnoho známých
melodií, Jež Jste již určitě někdy slyšeli, ale
nedovedli je přesně pojmenovat. Přesně to se stalo i
anně, když sni poprvé v ušich zazněly skladby jako
jsou Babe lin gorina leave you (DiIé, já Tě
opustimn), Dazed and confused (Oslněn a
překvapen), The hattie ot evermoĺe (Bitva o
věčnost), Kashmir, Ram song (Píseň deště) ajiné. A
to se ani nezmiňuji o pinii Stairwa to heaven
(Schody do nebes), díky niž jsem toto album
objevil.
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Inzerce

SniPei‘t

parfém, který Vás nemine
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