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NA POČÁTKU

Z.K.: Nepište zvlášť! Je to přeci  
DADA-KNIHA několika autorů, 
ne sbírka autorů!

Kdosi: A jak to bude vypadat,
to každý dá jednu větu, či odsta-
vec nebo slovo?

Z.K.: Jak jdou myšlenky,
podněty, nápady…

Kdosi: Ale to nebude mít žádný 
smysl.

Z.K.: Jak to, že ne, je to přeci 
pocitová věc, je to DADA-
-KNIHA ZA JEDNU NOC
psána v DADA-PROSTORU…

Mnozí: To je fakt, tak to pojďme 
zkusit, svolejte je sem všechny
a píšem!





Petr Hromádka

OCHUTNÁVKA

Letní nabídka dud byla pře-
pestrá. Jeho však momentálně 
zaujaly její skvostné hýždě
v krátké sukýnce. Ta fascinující 
samba nohou a boků, co nutila 
ho přidat do kroku, až se mu
z té krásy zamlžila skla… Nic-
méně po chvíli si uvědomil, že 
se bojí pohlédnout výš, aby se 
nesetkal s banálním ksichtíkem 
a piercingem v obočí: – Ach ne!
– a představil si radši rysy
klasické a přejemné…

Samozřejmě měla rande s jiným 
a nejspíš ani ponětí o literatuře 
a poezii a jejich proklatých
ismech. Zatímco on se mohl 
těšit už jen na ochutnávku
absintu a kvaziinspirace na



setkání podobně švihlých
s regionálním nakladatelem
M. a jistým panem T. z ČRo 3
v místním umělecky stylizova-
ném lokále.

Nakonec z toho byla kupodivu 
kniha (která se nutně obešla 
bez „odpovědného redaktora“). 
Dada-kniha za jednu noc…







Petr Hromádka

MALÁ A ODJINUD

Prťavá  Vietnamka
v malinkých vietnamkách
netouží, jak Jiří Wolker
stát se menší a ještě menší
ale naopak
A možná by se radši
naučila prsa nebo znak -
jenže co my víme…
(kromě Cempírka) 
Inu, jiný kraj
jiné touhy a přání?
Tak! –



Jitka Hadačová

Inspirace v háji
Parta je však veselá

Honza tady poletuje

Většina nic nedělá

Inspirace řídne

Hlava upadá

Po prvním přípitku

Horkost mě ovládá

Inspirace schází



Korbel vína dolitý

Večer v Dada klubu 

Vidění mám dvojitý

Začni tvořit teď
Nápadů je změť

Kniha během večera

Ta se hned tak nedělá



Jan Medek

NEVÍM NIC,
ale třeba to není málo. 

Ticho v komoře…

Napsat knihu

ZA JEDEN VEČER 
je napoprvé těžká věc.

Kdybychom psali knihu 
sedmou,
bylo by to o něčem jiném.



Antonín Špát

11. 3. 1933  v Třebíči

Byli jsme chudí
před volbami,
po volbách,
a že už jich bylo.

Dejte mi světlo!
Dejte mu světlo!
Dostal jsem světlo
s knotem zadarmo.

Dejte mi sirky!
Dostal jsem číslo.
Dostali číslo,
a že už jich bylo!

Autora chválím,
přečtené trhám,
listy poletují,
je podzim.



Jan Medek a Antonín Špát

KONVERZACE

M: Mám pokračovat,
      když už jste své dílo
      provedl ⁇?

Š:   Kdo to napsal ⁇?

M: A pak, že nic nenapíše-
      me. Dáme tomu název…  
      Hřbitov slonů!

Š:   Dáme tomu co ⁇?

M: To je taková myšlenka…
      Myšlenka tohoto večera.



M: To je dárek ⁇?
      Ten je zadarmo?
      Nic není zadarmo…

Š:   Tak to je Dadaista ⁇? ‼!
      On neví, že dárek je
      zadarmo… :D

M: Strach je největší
      přítel člověka.
      Všichni to říkají obráce-
      ně, ale to neplatí u mě.

      Tyto řádky jsem psal,
      než jsem pil…







 Člověka
                  napadá
                                spousta
                                              

 věcí,  ale když by mělo,
             tak ho nenapadne

                            NIC…



Petr Hromádka 
(na námět Josefa Böhma)

 

ODMÍTNUTÝ

BYLO NÁS “7”
nápadníků statkářovic dcery

a já – hned na zápraží

                               odmítnutý –

ještě dlouho jsem to vnímal

jako domnělou křivdu

I když není letos jako loni –

na křivdy mám zkrátka paměť

                                            
sloní
Po letech však

musím dát za pravdu policii

že je koneckonců lepší

být chudý a živý



Eliška Macurová

Atmosféra po štamprleti 
v mrňavém sklípku. Dáme v de-
seti lidech knížku do rána nebo 
aspoň myšlenku do půlnoci?

Nebo útěk přízemním okénkem? 
Nebo postupně?

Zasuté nápady zalézají hlouběji.
Lekly se pravd nebo pozorova-
telů?

Je blbé psát… i blbé nepsat.

Je to štamprle moje – tvoje – 
– kolikáté? Kamarádka moje –
– tvoje – čí vlastně?

Zelená tužka na žlutém papíře 
nadělá taky dost paseky, taha-
jíc zmatené myšlenky z chudáka 
nitra.



Nápady přistávají na zemi, lis-ty 
padají – zatímco narůstat by
měly, bujnět a košatit se jako 
jaro…

Jsme námětem sami o sobě. 
Potencionálním dárkem bližní-
mu, pískem v hodinách vesmíru, 
který se čile sype. 



Josef Böhm

                         Po pátém pivu 

                    a třetím absintu 

             městská věž padá

         na Dadáč

      a nikdo neutíká

    jen moje myšlenky

  se toulají

Nežáreckou bránou

a zpátky vracejí se

na křídlech holubů

poslední opilec

potácí se 

 na poledníku

  a hledá noc

    která už nepřijde



Josef Böhm

Z věže nad Dadáčem…………

Lenin v rakvi letí………

A ruce marně…..

 k nebi vztahuje…

Aby se ujistil..

že země tvrdá je.

a lahve vodky. 

se kolem kutálí

ART BRUT.



Jan Medek

Nevím proč tu jsou.

Ale prostě to jinak nemohlo být.

Furt jenom pracuji…
Až vezme někdo tuhle knihu 
do ruky dejme tomu, pak řekne 
ukaž, pak přečte první čtyři
řádky a vrátí ji.

Zamyslí se… 
To je pěkná blbost.

Blbost je to, co teď píšu,
ale stejně jsem to musel napsat.

Nic nás nezachrání. Ani to,

že víme, že nás nic
nezachrání…





Jitka Hadačová

UTOPIT MYŠLENKY 
Až na dně sklenky
Knize dát do vínku
Víc než jen vzpomínku
Dada nápoj v barvě skvostné
nálada tu po něm houstne
Čtvero barev v lahvích září
Červeň kreslí v tvářích
Spousta črtů po papíře
Nápad v hlavě rodí se
V okně rozhoupaná šňůra
V koutě pavouk zírá
UPŘENÝMA OČIMA
A tužka mlčí.
Všichni okolo už mlčte
Rušíte tok myšlenek
A báseň vázne…



Jitka Hadačová

V ZAPOMENUTÉM KOUTĚ
Stopy mlčí
Červená pohovka
Tyčí se pyšně
Uprostřed reality
Sklenice spolu hovoří
Mapují prostor večera

V ZRCADLE odraz
Holých půlek
A ústa mlčí
V tváři důlek
Vteřina okamžiku

POVINNÝ VERŠ se nekoná
Citrónu plátek ozvěna 
A ústa rozesmátá
Zelený kaktus
Tyčí se z obrazu
A kývá
V upřeném tichu
NAD RÁNEM



Jitka Hadačová

V PODLOUBÍ ŘEČI
Kalného rána
Myšlenky hovoří

Struny kytary loudí
Bezbřehé tóny akordů
A noc se chýlí

ZELENÁ LÁHEV načatá
črty na papíře
Získávají tvar
Tužka kmitající vzduchem
Mizí se svítáním

Zůstaly oči prázdné noci
OPILÝ ABSINT HOVOŘÍ



Zdeněk Kasper a posluchač

„KONVERZACE”

Já byl ale blbec…
Tenkrát měli všichni modrou.. 
Třeba i takovej Vetchej…

Z.K.: No, se nediv…
         když byl V(v)etchej.

…

Z.K.: Jen kousek za Hradcem 
u lesa mám pozemek… 
Vyvážím koňský hnůj, přijíždím 
z hnojníku, a z dálky vidím 
– jakýsi objekt – spoře oděný 
mládenec, no skoro nahý (asi
si opaloval záda) se spěšně sta-
ví na čtyři, a ejhle – pod ním si
opaluje břicho jakási slečinka. 
No a když  už jsem se hodně
přiblížil, tak zcela vyskočil
a povídá: „Šéfe, vy mě sledujete⁈“



Jan Medek a Antonín Špát

20:46  J.M. pořizuje fotografii

Bere Vám to vůbec ten 
foťák?

Třikrát jsem si dnes říkal, 
nebudu pít… Připijeme si 
červenou limonádou⁈

Hejlová říkala: “Tak hlavně,
ať vám to dobře dopadne…”… 
Řekl jsem jí: “Hlavně, ať to
přežijeme…”

A stejně z těch textů bude 
slušná kniha.

I kdybych se měl rozkrájet.

Devět hodin. Nezbylo nás moc.

Domácí hádka…
…věty plynou.





Stanislav Beran

LEDNÍ MEDVĚD se otřásl
a kapky potu mu pod nohama 
vytvořily kaluž. Rozhlédl se 
a odplivl si. Pár zamilovaných 
lachtanů tulících se k sobě 
opodál se na sebe pohoršeně 
podíval a vzájemně si olízl 
ploutve.

„Zase oni,“ zašeptala a smetla 
s kamene zapomenutou rybu 
zpátky do vody.

„Nikdo se tě neprosil“ křikla 
v letu ryba a udělala směrem 
k lachtanům neslušný posunek.

„Vidíš, všichni jsou tu ke mně 
sprostí,“ pípnul vyčítavě lachtan, 
zamračil se na ledního medvěda 
a cvrnknul si do brady.



„Nebudem si kazit pěkný odpo-
ledne, co říkáš?“

„Já jí přece chtěla jen pomoct.“

„Cože?“

„Ty mě vůbec neposloucháš. 
Ta ryba přece. Kdybych ji tam 
nehodila, asi by lekla. Jen jsem se 
chtěla zachovat správně, protože 
když je mi dobře, chci dělat 
správný věci. Dělat správný věci 
je správný, ne?“

„Cože? Jo, máš pravdu.“

„Ty mě neposloucháš. Saháš na
mě, jsi tu se mnou a neposlou-
cháš mě.“ Zvýšila hlas do fistule.

„Nene, poslouchejte“ přidal se 
do hovoru medvěd, kecnul si 
vedle mě na zadek a do tlamy si 
vrazil kus klacku jako doutník. 
„Chovejte se trochu ohleduplně, 
nejste tu sami. Já mám taky svoje 
city, co myslíte.“



„Prosím?“ obrátil se k němu 
lachtan a nespokojeně plesknul 
ploutví o kámen. 

„Co je vám do našich citů? Dost 
na tom, že tu musíme snášet 
vaše bezohledný očumování, 
přisprostlý aférky a vůbec,
někdo s kaluží mezi nohama
nás nebude okřikovat.“

„Máš pravdu, celou dobu ho 
pozoruje a tváří se, jako by byl 
vzduch. A přitom tu vzduch 
otravuje svým smradem.“

„Mladá dámo, pro jednoho 
smrad, pro druhýho vůně, trochu 
ohleduplnosti, už se opakuju, já 
vím, ale jak se říká, chytrýmu 
napověz, hloupýho trkni.“

„Cože?“ zaječela a pleskla part-
nera po hlavě, až překvapeně 
vyjekl, ztratil rovnováhu a zřítil 
se s kamene do vody.

„Co jste to řekl?“ 



„Že vám to dneska sluší. Poslyšte, 
všiml jsem si, že se vám tady ten 
zrovna nevěnuje.“

„Jak to myslíte?“

„No, zaslechl jsem, nerad teda,
co říkal. Teda on toho moc 
neřekl, že jo. Vlastně vás ani
moc neposlouchal. A naslou-
chání, to je stavební kámen 
vztahu, nemyslíte?“

„Znáte Bee Gees?“

„Proč jako?“

„Protože léto patří lásce, víte to?“

„ A znáte Bee Gees?“

„To je horko, Amerika, všechno 
na ledu… Mám pravdu?“

„Asi jo.“

„Tak vidíte. Podívejte, co dělá
v tý vodě, plave s hubou plnou 
ryb, jako byste byla vzduch.



Vy nejste vzduch, že ne.“

„To teda nejsem.“

„Vidíte, já si toho všiml hned. 
Sedím a říkám si, tahle by si 
zasloužila něco lepšího.“

„Asi vás, že jo.“

„Třeba. Hlavně si myslím, že by
si vás víc hleděl, kdyby viděl, 
že není na světě jedinej, ne-
myslíte?“

„Co to děláte, nechte toho,“ 
ohnala se po medvědí pracce 
na svém krku, ale tu, která se 
jí objevila na břiše, už nechala 
být.

„Uvidíte, jak si vás bude hledět. 
Jen co si vás všimne. Nebojte se, 
tohle by bylo proti přírodě.“

„To je pravda,“ kníkla. „Jen ať 
žárlí, tohle přece nemůže nic 
znamenat, to by bylo proti
přírodě.“



„Hodná,“ zabručel medvěd,
vytáhl z huby klacek a hodil 
ho do vody. „Bude to taková 
medvědí láska.“

Lachtan si v dálce pohazoval 
rybou, jejíž vzteklé nadávky
se nesly nad hladinou do
veliké dálky.





Igor Tausinger, Petr Hromádka, Zdeněk Kasper,
Jan Medek a možná i další :)

                PŘÍBĚHY (nejen)  akra.hnátovyK



I. NĚCO MÁLO ŘEČÍ PŘED 
TÍM, BĚHEM TOHO I PO 
TOM

„Martino, máš spacák⁇? 
Budeme tu asi až do pěti…“

„Já si kladu otázku:
a co Kakrahnátová?“

„Mě to není jasný…“

„Kakrahnátové je to úplně jedno, 
tu neřešte, ta sedí doma
a škvaří sádlo…“

„Sice nevím, co je telemark,
ale to není důležitý.“

„Dobří surrealisti
se taky vracejí…“

„Já jsem tam chtěl vložit
ten ženský pohled…“

„Kakrahnátová zásadně nečte
návody k použití.“



„Z čeho byla ta rukavice?“

„Tohle bych nepojmul, 
pišme dál…“

„A její kraví pohled…“

„To je klasický výraz
pro krásný oči…“

„Tak tohle neukecáš.“

„Jsou laní oči…“

„Gorilí a surikatí.“

„Nechápu. Já se koukám jinam.
Jsem krátkozrakej a moc toho 
nevidím…“

„Škoda, že tu není pan Frolík, ten 
by to vysvětlil.“

„Právě jsme dospěli k hororový 
zápletce…“

„Jak jsi navázal na výročí?“

„Myslím, že se mu ty dredy 



zamotaly do omáčky…“

„Měli jsme zvolit jiné prostředí. 
Osvětové.“

„Připadám si jako Kluci v akci!“

„Z jakého je to času?“

„Hned to řeknu…“

„A kolik je Kakrahnátové?“

„Nemusíš vědět všechno…“

„Ty jsi s ní chodil do školy?“

 „Ještě že ten Jablonskej
je kamennej…“

„Z pískovce asi…“

„Vždycky jsem si myslel,
že má křídla, a nemá!“

„Teď máme ucelenou povídku.“

„A z dálky se ozývaly tóny 
severského ÁHÓ…“



II. CORPUS DELICTI ANEB 
DELIKÁTNÍ TĚLO

Kakrahnát, toho času majitel 
cestovky „Bez záruky“, se otočil 
na obrtlíku a těsně před tím, 
něž přistál skluzem do bez-
lyžového telemarku, stihnul 
tasit svou čepičku a narazit si 
ji na hlavu až přes uši, takže 
jeho druhá přezdívka „Netopýr 
z leknutí“ rázem pozbyla 
smyslu.

Madam Kakrahnátová, aniž 
přestala tvrdě pracovat u plot-
ny, zvedla hozenou rukavici 
a navlékla ji na teflonovou 
vařečku. Druhou rukou, kterou 
do této chvíle skrývala za zády,
chytila svého podruha pod
krkem a máčeje jeho očepičko-
vanou hlavu v napůl hotové 
omáčce vycenila svůj bělostný 
chrup, ozdobený dvěma
zlatými řezáky.



Tuto lehce bizarní, ale přesto
jakousi láskyplnou pohodu kazil 
šrám na jejich nevztahu: její 
plytké literární vlohy nasmě-
rovaly místního nakladatele
& vydavatele pana Medoslava, 
který pak býval viděn za 
rozbřesku, spoře oděn do 
holínek a balonového pláště. 

Ale no tak, tohle není žádná 
loterie, natož tombola, která 
je poskytována každému, 
kdo investuje (svůj potenciál): 
nekonečný počet možností 
vyhrát sám nad sebou, 
zatímco všichni ostatní pukají 
přejícností. Z nebe se jako na 
povel sypou double-trakaře,
aby širokodaleko a jednou 
provždy změ-nily vizáž této 
země.



III. INTERMEZZO

„Tak mě napadá“, hlesl 
Kakrahnát, „za co ten Hus 
vlastně uhořel?“ Na kteroužto 
otázku mu neodpověděl nikdo 
z přítomných zasvěcených. Vítr 
byl by si k tomu rád zafoukal 
své, leč nezadul.

Světu zatím vládl „ne-čas“, jenž 
nekompromisně tloukl svým 
pomerančovým kyvadlem sem 
a tam. Ke všemu se do toho 
z dálky mísily zvuky a tóny 
klasického severského Å.

Sobi houfně shazovali svá 
srst-natá paroží a dávali je 
v plen přemrzlým Eskymákům. 
Vzápětí zastepovali kopýtky 
a vydali se
na kdovíkam zacílenou cestu, 
určenou nekompromisní 
střelkou: na jih.



Tuleni, mroži, lední medvědi, 
obří bílé veverky a jiná přerostlá 
verbež studené krajiny je 
vyprovázela pryč se závistivým 
pohledem v marné touze dát
křídla svým ztučnělým myšlen-
kám, (mo)tajícím (se) v polární 
záři nad horizontem.

Sob za sobem, závěj za závějí, 
duna za dunou. Ostrou šesti-
cípost věčného ledu bryskně 
vystřídalo žhavoucí slunce, které 
rovníkovým stínem vy-krajuje 
tuaregům hranici ne-možného. 
Překvapivé setkání sobů 
s Kakrahnátem vygene-rovalo 
variantu obsedantních představ, 
což způsobilo zkrat časové 
kontinuity rozpálených vln.

O něco později, sotva slabou 
půlvteřinu, se zvedl horký vítr,
který neměl jiný cíl než mumi-
fikovat přítomnou převážně 
parožnatou zvěř, aby archeo-
logičtí pátrači budoucnosti byli 
uvedeni v absolutní omyl.



Sever Afriky, jakkoliv považo-
vaný za kolébku všeho lidstva, 
se Kakrahnátovi jevil co předěl 
všehomíra s tím, že ženský 
element, usměrňující ve svůj 
prospěch nepřátelsky nastavený 
světaběh, se nechává ovlivňovat 
přísvitem rustikální linie.



Pro principiální myšlenku zla 
se nemusí jezdit až do Plzně. 
Například v Rokycanech se 
během posledních dvaceti let 
odehrálo devatenáct vražd, 
z nichž jen jedenáct bylo 
objasněno, což lakonicky 
okomentoval místní policejní 
komisař výrokem: „Věděj, 
nezkrotných šílenců je mezi námi 
nepočítaně.“ Takže – vyznejte 
se v tom! Ptejme se: Kdo 
se obětuje, aby vraždě bylo 
učiněno zadost?

Kakrahnátová přemíchala 
omáčku, což Kakrahnáta 
vyvedlo z rovné váhy natolik, 
že opadl nejbližší ostronůž 
a bezděčně jej vsunul do jejího 
mezižebří, pročež jí z hrdla 
vytryskla árie Královny noci 
z Mozartovy Kouzelné flétny.

Ale to nebylo nic proti tomu, 
co vzápětí kreativně před-



vedl místní sexuální bohatýr 
a erotický akrobat, když zručně 
odhodil poslední zbytek svého 
studu včetně oděvu a potupně 
vrhl.

Dosud nebylo uspokojivě 
objasněno, kdo konkrétně 
odpravil ze světla světa Kakra-
hnátovou. Byl to sob, nebo 
pán pod balonovým pláštíkem 
noci, či dosud nezmínění Igor 
s Dyndou? To se nám nějak 
nezdá. Rádi či neradi, budeme 
se muset sejít znovu…





Petr Hromádka

ČERNÁ A DIVÁ

Černá Eržika se nezabývá poezií
ani hledáním modu vivendi
Kladný vztah má ovšem
                              k chiromantii
za pár love vyloží ti i tvé sny

Její předpovědi nejsou žádné
                                          blabla
(jako tvoje dada, poeto)
A komu se zdá na hlavu snad
                                           padlá
po ránu že s rádiem si zpívá
                                   – no a co?

Dá dá, dú dú… z jejího okna zní
Zpívá, bláznivá a slepá…
                                       (Selaví!)





Pavla Míchalová

Slova, která mi utkvěla při čtení 
textů periodika ČRo3 – VLTAVA dávají 
v jiném sledu nový význam aneb 
PROJEKČNÍ HRA PRO ČTENÁŘE:

DRAZÍ NÁS ODŠKODNÍ za tu

nepříjemnou rybí krev

mozaika bude kratší

stačí se projít

více či méně

poznáváme všednodenní

hluboký smysl

a neustále se brání

neobyčejnou

citlivostí také v sobě



… mlčení sirén…

s přihlédnutím nenabízím

nedopsaným románem

a lidská duše mluví a já vlastně

vůbec nemiluji

v trestaneckej kolonii

se pokouší řešit

podobný problém

chatrné lidské tělo – více se
                                       dozvíte,
když budete číst

jeho dopisy a knihy

kudy cesta vede dál

školy života



byly opravdu pestré

člověk průměrné kvality

setrval mimo…

osobitý smysl

pro harmonické proměny

může vlídná duše pochopit

smluvní vztahy.



Pavla Míchalová

NALAĎTE

jak napsal na začátku

jejich myšlenky

na začátku vězeňského pobytu

nastupuje ke psaní

reflexivního charakteru

tak se mi zdá

že nabídnou přesah tématu

samotného

… schůzky s vnějším světem…

intenzivní spolupráce

prostřednictvím tyranií



má dvojí význam

upozorňuje na asociální způsob

života

a podporovaná jarmarečním

divadlem

kontrastuje

… vášeň, dosud neobjevené

tvorbě je ukázkovým příkladem

výsledný tvar se mísí včetně

nejistoty

a nepřetržitě, mnohonásobně

láme



náročnou hru

díky se střídají

přinést spásu můžete

díky existují ve spojení

bezkonkurenčně

je nesmírně v minulosti



Pavla Míchalová

DRACI A OBŘI ÚSPĚCHU

vytvořili monumentální dílo

vybrali balady psané v novém

prostředí – slovo –

v té chvíli je cizincem

po mnoha bloudění

a neznamenalo vůbec nic –

vše, co bylo potom je

důležitější…

patří k tomu i ďáblovo kopyto

a zrádná skaliska bizarního

spolku osvědčí rozvoj



individuality

znepokojením

a ještě se bude dobře bavit

k citlivé otázce

vyrovnání se jde především

o ztráty

a všechno se mi mění v román

nucená v ohledech nesmiřitelně

tvrdohlavého, v němž sama

vystupuje – příběh o podivném

porozumění nazvala citátem

na vlnách Vltavy



„Je těžké o tom cokoliv říct,
jsme všichni oběti dnešní doby.“

J.M.



Petr Hromádka

Krásné je žít, krásné je žít
v městečku na břehu Nežárky
Krásné je žít a jen si tak snít
v lokále DADAclub zvaném

Tak neopouštěj mě,
má tvůrčí sílo

Napadá mě,
jak by asi, jak krásné bylo:

jednou takhle v neděli,
kdyby se tam potkali

Tristan Tzara a Paul Klee
         s Vladimírem Holubem
                                 a se mnou…



Že krásné je žít, krásné je žít
a cigaret nažhavit oharky
Krásné je žít a mít co pít
v lokále DADAclub zvaném

Tak neopouštěj nás,
ty svůdná Hébé
a nos na stůl, 
zaživa už přej nám tohle nebe

Inspirace říkaj ti, 
kdo tě zná se neztratí

jak Tristan, Paul a Vladimír
         a bůhví jak to jednou bude
                     se mnou, se mnou…

A krásné je žít, krásné je žít…









poděkování patří

Zapisovatelce Lucii Bláhové,
za trpělivost a neúnavné svižné 
datlování řečeného a psaného 
po celý průběh noci.

Iloně Mussialové za umně vy-
barvené alkoholové nakopáváky, 
které významně doplňovaly 
tvůrčí atmosféru.

Zdeňku Kasperovi za poskyt-
nutí zázemí v příjemné atmosfé-
ře DADA CLUBu Kasper a za
finanční podporu umožnující 
snažší průběh celé akce.

Jitce Weinerové za invenci
a psychickou podporu
pořadatele.

…samozřejmě i všem ostat-
ním, na které jsme si nevzpo-
měli :)
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