
   

                                          Zábavní e-Zin * Číslo 8 * 08-09/2015 Ročník III * Cena 0,- Kč * / 0 €       

  Otevíráme ART okénko

  Více obsahu, více dobré nálady

  Prezentace, kresby, literatura



Kapka smíchu  

Literárně zábavní odpočinkový magazín nejen amatérských autorů
  

     Podovolenková kapka     

Drazí čtenáři, 

ve dnech, kdy vychází toto číslo 
většina  ekonomicky  činného 
národa  vzpomíná na svoje snad 
povedené  dovolené.  Zatímco 
žáci  a  studenti  si  odškrtli  první 
dokončený  měsíc  školní 
docházky.  V době, kdy polovina 
Afriky  se  přelévá  do  Evropy  a 
naše dětí  se  patrně nebudou v 
hodinách  češtiny  učit  jenom 
rozdělení  Bible,  ale  možná  už  i 
rozdělení  Koránu.  Projevujeme 
tradiční naštvání na všechny věci 
vážné a zavedli jsme právě v této 
oblasti malou redukci, nechci na 
plné ústa říci cenzuru. 

Nechceme  se  vydat  cestou 
francouzské  >>Charlie  Hebdo<< 
a  nikoho  „přímo“  provokovat. 
Proto tématika náboženství, víry 
a  církví  vůbec  bude  v  našem 
plátku  jen  okrajová,  nebo 
potlačená. Říkejte si,  co chcete, 
ale vícero z nás se dohodlo,  že 
kvalitní  srandu  jde  dělat  i  bez 
rýpnutí  si  do  náboženských 
otázek.      A  tak  se  vesele 
vrháme  do  předvánočního 
podzimního  období.  Začátku 
období  pracoholiků.  Věříme,  že 
nejen televize a internet budou 
vašimi  společníky,  ale  snad  i 
dobrá knížka a společně s ní náš 
magazín  v  tabletu,  PC, 
notebooku....

Opět  nám přibyl  jeden autor  a 
pomalu  se  chystáme  na  start 
honorčaního  období,  kdy 
budeme  autory  odměňovat  za 
jejich  příspěvky.  Nevíme  zda-li 
překročíme  vždy  20  stran,  ale 
obsahu bude více a více.

Dáváme  si  za  cíl  ještě  letos 
překročit  první  tisícovku 
internetových  čtenářů  a  pak 
bude  skutečně  význam  pro 
začínajícího  autora  publikovat 
zde,  svou kresbu,  text,  komiks, 
protože  tím  pádem  si  budeme 
tvořit  tento časopis  MY všichni 
SAMI  sobě  pro  ty,  kteří 
podobnou zábavu vyhledávají. 

Chceme  vybudovat  tradici  ke 
které se budou lidé rádi vracet. 
Nestojí  za  námi  žádná  nadace, 
nějaký autorský klub, nebo jiná 
instituce.  Jsme  jednoduše 
pokračováním  studentské 
iniciativy, která se i po řadě let 
rozhodla  prodloužit  svou 
existenci  i  v  čase,  kdy  její 
členové  jsou  už  v  různých 
profesích a životních stádiích. 

Kreativita  neumírá  v  každém 
věku, čehož je důkazem KAPKA 
SMÍCHU,  ale  i  řada podobných 
magazínu  současnosti.  S 
příchodem  e-magazínů  stejně 
jako s nástupem TV digitalizace 
přichází  více  kanálů,  více 
internetových časopisů.     Proto 
Vám  přejeme  hezké  chvíle  s 
našim  magazínem,  ať  už  v 
pracovní  pauze,  před  spaním 
nebo o chvíli volna. 
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jako  elektronické  medium  * Je 
dovoleno  ho  volně  šířit  třetím 
osobám jako  celek,  bez  zásahu  do 
obsahu.  Není  dovoleno  obsah 
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@: kapkasmichu@marketwall.eu 
tel.: +420  721074181 (pouze  pro 
SMS),web: www.kapkasmichu.eu, 

Řada textů a vtipů jsou staženy s 
veřejných serverů s databázemi 
vtipů. Časopis je občasník, ale i 
přesto vychází vždy přibližně k 

poslednímu dni v měsíci.  
(změna vyhrazena).  
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Hana Křivánková ŠmíroDan  

Martin Jan Zartia Zařický

Pepíček přijde domů a říká mamince: "Mami, mám pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, 
kterou chceš slyšet první?" Maminka:"Tak třeba tu dobrou."

Pepíček:"Dostal jsem jedničku z diktátu." Maminka:"No vidíš a ta špatná?"
Pepíček:"Není to pravda."
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Johny H.  Hana Křivánková 

Slečno, Vy říkáte, že jste s mým náměstkem těhotná? 
A slyšela jste, že by něco na našem úřadě bylo vyřízeno

během devíti měsíců?

ŠmíroDan Johny H.

 Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: 
"Co se říká?"
"Nevím!"
"Co říkám já tatínkovi, když přinese výplatu?"
"Aha, neříkej, že to je všechno!" 

Paní učitelka se ptá Pepíčka: 
"Pepíčku, máš dvacet korun a požádáš tatínka, aby ti dal dalších dvacet korun. Kolik budeš mít korun?" 
Pepíček: "Dvacet." 
Učitelka: "Pepíčku, ty neumíš počítat." 
Pepíček : "Ne, vy neznáte mého tátu." 
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Kateřina Svobodová     

       Hledej rozdíly
Zkušenost ze života

JEDNOHO dne se stalo, že k holiči přišel zahradník, 
aby se dal ostříhat. Když byl hotov, ptal se, kolik 
dluží...

Holič odpověděl:
"Tento týden sloužím spoluobčanům, tudíž nemohu 
brát žádné peníze." 
Zahradník tedy poděkoval a opustil holičství. 
Když holič příští ráno otevíral svůj krámek, našel 
tam 12 růží s poděkováním.

Druhý den přišel pekař, aby se dal také ostříhat. 
Po stříhání se opakovalo totéž: 
"Sloužím tento týden spoluobčanům, nemohu tedy 
připustit, abych dostal zaplaceno," vysvětlil holič. 
Pekař byl rád a odešel.
Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí 
sáček se 12 koblížky upečenými do zlatova a s 
děkovnou kartičkou. 

Ten samý den se přišel nechat ostříhat poslanec 
parlamentu. Když chtěl platit, slyší totéž:
Sloužím tento týden spoluobčanům, a proto nemohu 
vaše peníze přijmout," znělo holičovo vysvětlení.
Poslanec byl mile překvapen. Poděkoval a odcházel 
v povznesené náladě. 

Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam 
12 poslanců, a všichni se chtěli nechat zdarma 
ostříhat.

>> Milí přátelé, toto je pouhá ilustrace základního 
rozdílu mezi obyčejnými občany a zástupci státní 
správy, odtrženými od reality všedního života,
tedy těmi, kteří vedou naši zemi!

(Zdroj: http://adler.blog.cz/1311/trochu-dlouha-
anekdota)
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Hana Křivánková

„Ta Drábková ječí jakoby ji ten jeji každý den mlátil.“
„Jenom impotent jako ty už ani nepozná, 

kdy ženská řve blahem“
ŠmíroDan

Jak Vám mám hlídat účetnictví, když jsem celá ta léta 
pobíral desátku z Vašich daňových úniků?        Johny H.

Martin Zařický

Hana Křivánková Mohla bych více využívat Tvůj disponabilní příjem? 
Johny H.
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Sponzorský prostor

Navštivte náš facebook funpage a dejte nám like :-) 
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Soutěž o nejoblíběnější novo-vtip 07/2015
 V minulém číslo jsme prostřednictvím naší

facebookové stránky vyhlásili opět 
stokorunovou soutěž o nejolikovanější 

vložený vtip na Kapce Smíchu.

S 14x like vyhrál Filip Zatloukal. Vítězi 
gratulujeme, stokorunu posíláme a 

povzbuzujeme ho k další tvorbě nejen 
pro KAPKU SMÍCHU. :-)

☺☺
Za stejných podmínek vyhlašujeme i 
soutěž pro další číslo. Věříme, že do 
konce roku vydáme minimálně dva 
čísla takže svou tvořivost můžete ještě 
směle projevit ve velkém ;-) Výhra je 

stále stanovena na 100,- pokud by nebyl vyznačem vítěz, jak se nám to stalo na pomezí 04 a 05 čísla 
výhra se navyšuje na 200,- Kč. 

  SOUDCI  A  ÚŘEDNÍCI
Ředitel: "Slečno, neviděla jste moje pero?"

Sekretářka: "Ještě ne, pane řediteli. ...na co vy 
nemyslíte a ještě před obědem" 

"Pane soudce. To, že jsem klečel na silnici, 
ještě přece vůbec nedokazuje, že jsem byl 
opilý."
"A jak mi tedy vysvětlíte, že jste se pokoušel 
sloupnout, srolovat a strčit do kufru bílou 
dělicí čáru?" 

Muž přijde k právníkovi do kanceláře a ptá 
se,kolik si učtuje za své služby.
„Mám taxu 1000 Kč za 3 zodpovězené 
otázky“ odpoví právnik.
„A není to příliš vysoká cena?“ diví se muž.
„Ano je,“ odpoví právnik.
„a co je vaše třetí otázka?“ 

Sekretářka vyjde z šéfovi kanceláře celá 
rozcuchaná a kolegyně se ji ptá: "Co se ti stálo?" A 
sekretářka na to: "To víš šéf mi ukazoval co počítač 

neumí!" 

Před porotu se dostal nezdárný syn řádného otce.
Tatínek vyhledal mazaného advokáta a řekl mu:
„Když zařídíte, aby kluk dostal jenom dva roky, 

dám vám 50 000 korun.“
Stalo se a tatík pochválil právníka:

„Zařídil jste to výborně.“
Pan doktor dodal:

„A víte, co to dalo námahy? 
Vždyť oni mi ho chtěli osvobodit!“ 

Advokát vdává dceru za mladého advokáta. 
Po obřadu přinese zeťi velký šanon a povídá: 
„Tady je synu můj svatební dar, je to 10 let 
rozdělaný případ.“ Zeť asi za dva měsíce 
přijde za tchánem a povídá: „Tatínku, tak ten 
případ od vás, jak jste s ním nemohl deset let 
hnout jsem již úspěšně vyřešil.“ Tchán se 
chytne za hlavu se slovy: „Cos to provedl 
chlapče, vždyť z toho případu se dalo žít 
dalších deset let.“ 
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Zpravodaj  07/2015
          Zábava, nebo literatura?            

Jsme rádi, že přibývají emaily čtenářstva a 
postupně reagujete na náš magazín. A proto v 
tomto zpravodaji odpovídáme na jedny z Vašich 
prvních dotazů. 

Dostali jsme od Vás od vás před více jak měsícem 
otázku: „Proč máme nějakou literaturu v 
magazínu s vtipama?“

Rozumím tomu, že logicky by bylo lepší vést 
časopisy dva. Kdo si chce přečíst básně, najde si 
časopis s literaturou, kdo si chce louskat vtipy, 
najde si humoristický magazín. Ovšem primární 
myšlenkou našeho magazínu bylo, že budeme 
hledat obsah více forem a směrů. Jak si můžete v 
dnešním čísle všimnout otevíráme i okénko pro 
malíře a kreslíře. Tedy nejen vtipy, ale i vážný 
traditional art.

Proto vždy budeme v našem periodiku ukazovat, 
jak příspěvky trochu více vážné (básně, povídky), 
tak obsah humoristický (kreslené a psané vtipy). 

Dalším dotazem bylo: Kdy začnete platit za 
autorské příspěvky? Ano už nastal ten čas, jak 
jsme slíbili od listopadu 2015 začínáme honorovat 
Vaše práce. Tedy pokud nám pošlete své práce už 
nyní zapíšeme si Vás mezi naše autory a vždy po 
cca měsíci (po uveřejnění v našem plátku) Vám 
bude následně vyplacena odměna. V protějším 
sloupci si můžete přečíst, jak budeme odměňovat 
naše autory a za jakých podmínek. 

            SPONZOŘI & REKLAMA            

Chcete-li zveřejnit svůj web, nebo podpořit 
magazín a jeho autory, máte možnost za 
dobrovolný dar v jakékoli výši přispět naší redakci. 
Máte-li zájem o pravidelnou reklamu, pak se s 
námi můžete domluvit na emailu: 
kapkasmichu@marketwall.eu.
Obvykle ceny za reklamy jsou asi okolo stokoruny 
takže momentálně je reklama stále ještě levná. 

Na našem webu: www.kapkasmichu.eu najdete 
další případné kontakty. 

Přejeme Vám úsměvný zbytek dne :-)

        Otevíráme honorační období        

čili:

Budeme Vám platit 
za Vaše práce!

Jak vypadá NOVĚ spolupráce s KAPKOU SMÍCHU?
Pokud se chcete stát našim dlouhodobým 
spolupracovníkem bude se jednat o přivýdělek 
DROBNÝ, čiže SYMBOLICKÝ. Ale nejsme velký 
časopis a našem redakce má omezené prostředky. 
Proto spolupráce má následující podmínky:

* Nejdříve nám zašlete 5 ks Vašich prací (5 
kreslených vtipů, 5 povídek apod.) Za ty 
nebudeme platit a bude se jednat o nehonorovaný 
příspěvek našemu časopisu. … Tato malá dávka 
ukázkových prací z Vaší strany bude dávat najevo 
Váš zájem a my zase v našem časopise ukážeme, 
že existujete. Jak uveřejníme 5 děl z vaší práce tak 
kterýkoli další příspěvek bude již honorovaný. 

Následně pak Vám (autorovi) vyplatíme 100,- Kč 
za dílo (2-3 práce, tedy 2-3 vtipy, 2-3 povídky, 2-3 
komiksy aj.). 

100,- Kč / DÍLO = 2-3 práce
Příklad: Dejme tomu, že nám pošlete 15 
vlastoručně nakreslených vtipů. 5 vtipů bude tedy 
autorská kauce, které uveřejníme ihned v 
nejbližším čísle a představíme Vás prostřednictvím 
Vašich prací. A za následujících 10 Vám vyplatíme 
400-500,- kč podle domluvy. Bude se jednat o 
drobnou spolupráci. Nejedná se o měsíční příjem, 
ale o nahodilé odměny. Vždy když nám pošlete 
větší počet Vašich děl, pak z nich budeme čerpat 
pro několik čísel. 

UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ:
Pokud nám budete posílat BÁSNĚ, tedy POEZII, 
nebo PRÓZU tedy příběhy, povídky aj. 
Uveřejněníme je v naší literární části. Ovšem tyto 
příspěvky NEHONORUJEME. Za příspěvky tohoto 
druhu NEPLATÍME! V oblasti literatury srdečně a 
rádi Vaše práce ukážeme naši malé, věrné 
komunitě čtenářu, ale to je vše! 
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ART REVUE PO INTERNETU
Chodíme po internetu dlouhou dobu a narážíme na zajímavé amatéry, ale jindy už začínající umělce. 
Dnes bychom vám chtěli ukázat jednu mladou nadějnou kreslířku, která se věnuje tradition art, čili 
tradičnímu, realistické kreslení. Jmenuje se Šárka Plašilová a v oblasti kreslení a malby se pohybuje 
už od základní školy. Prohlédněte si důkladně některé její práce, jejíchž náhledové verze nám 
věnovala. 

Šárka Plašilová a Sarley Art 
studio realistického portértu

Šárka vede blog, na kterém prezentuje své práce, sdílí své 
zkušenosti i pro jiné nejen začínající autory a případně se 
lze domluvit na zadání portéru dle fotografie. Jak autorka 
sama říká momentálně toho má hodně. Ale pokud máte 
skutečně zájem, kdo ví... vždy se jde domluvit. Jak Šárka 
říká s každým svým obrázkem se dostatečně vymazlí a 
vyhraje. Průměrná délka jednoho portrétu, který kreslí ve 
volných chvílích trvá cca 14 dní. 

Její internetové studio se jmenuje Sarley Art a můžete ji 
najít, jak na jejím osobním blogu, který stále vylepšuje, 
jako souvislou prezentaci autorky: 

  http://sarley-art.blog.cz 

Dále  ji  zajisté  najdete  na  její  facebookové 
funpage,  kde  můžete  i  v  krátkých  videích  a 
slidech  vidět,  jak  Šárka  tvoří,  jak  tato  práce 
vypadá a tedy, jak může nakreslit i Váš portrét. 

TIP:  Pokud  chcete  někomu  udělat  radost, 
domluvte se přímo s malířkou, která sama už na 
svém facebookovém  art  profilu  má  přes  1500 
fanoušku. 

    https://www.facebook.com/SarleyArt 
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Autorka o sobě

Kreslení a malování se věnuji od mala, velice mě 
to baví a chci se v tom rozvíjet dál. Na základce 
jsem chodila 9 let na kroužky umělecké výchovy. 
Ve škole jsem vyhrála soutěž v kreslení – 1. místo. 
Pak jsem vystudovala Střední školu Náhorní, obor 
Grafický  design,  kde  jsme  tvořili  hlavně  kresby, 
malby,  učili  se  aranžování,  vytvářeli  reklamní 
poutače a vytvářeli grafiku, hlavně letáky, vizitky a 
loga. 

Grafika mě při škole začla bavit, nejvíce tvořím v 
Corel Draw a Photoshopu. V roce 2013 jsem byla 
na kurzu Úprava fotografií v Photoshopu CS6 a v 
roce  2014  na  individuálním  kurzu  -  Illustrator, 
InDesign  a  Photoshop.  Momentálně  pracuji   v 
reklamní  společnosti  jako  grafička.  Děláme 
především dárkové balíčky a reklamní předměty s 
potiskem či laserem.

Kreslení se věnuji doma ve volných chvílích.
Portrétům se věnuji od asi od 14 let. Ráda kreslím 
i krajiny, rostliny a zvířata, ale portrétům se věnuji 
nejvíce. Vykreslovat detaily obličeje a vlasů - s tím 
si  člověk  hodně  vyhraje.  Ve  volných  chvílích 
kreslím své oblíbené zpěvačky,  herečky a herce. 
Snažím  se  portréty  stále  vylepšovat  a 
zdokonalovat, aby byly více realistické. Na fantazii jsem nikdy moc nebyla, raději mám reálné kresby. 
Nejraději kreslím tužkou, pastelkami nebo fixami Touch Brush. Pastelky mě zaujali asi v 7. třídě, učitelé 
většinou měli názor, že jsou pro děti, ale to si myslím. Mám doma sady pastelek od Kohinoor a Faber 
Castell a s těmi se kreslí skvěle!

Hodně lidí má názor, že je "zbytečný" obkreslovat 
fotku,  když  se  dá  vytisknout  velká  fotografie  a 
zarámovat ji. Já kresbu podle fotografií neberu jako 
umění, ale baví mě to a jsem ráda, když z toho lidé 
mají radost a objednají si u mě portét jako dárek 
pro své blízké nebo pro sebe.  Kresba portrétu je 
krásný  dárek  pro  kohokoliv,  každého  tím 
překvapíte.

Šárka Plašilová

Jak sami vidíte tato mladá a stále rozvíjející se umělkyně má před sebou ještě hodně práce a 
zajímavého rozvoje. Nic nestojí v cestě tomu abyste se koukli na její prezentace, protože práce 
samy o sobě vypadají jako pozvánka něčeho atraktivního, co teprve přijde.  
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Pozdravení (nejen) eskému komiksu !!č

Dnes  jsme  se  vydali  do  končin 
počítačově  zpracovanému  návrhu 
českého  začínajícího  komiksáky 
Zbyňka  Čápa.  Jeho  miniserii  jsme 
rozdělili  na  dvě  části,  takže  se 
můžete  těšit  v  příštím  čísle  na 
pokračování této miniserie. 

Prohlédněte si, co vydatná fantazie a 
trocha  zručnosti  za  papírem  a 
posléze  monitorem  PC  je  schopna 
„vygenerovat“ tvůrčostí autora. 

Sledujeme vše na Sledujeme vše na 
čem se dá vydělatčem se dá vydělat
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Literární (pr)ůlet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Martin Zařický xxxxxxxxxxxxxxx Kateřina Svobodová xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx Jan Zartia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ŠmíroDan xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.editorial

Jak jsme slíbili  dříve tento časopis  nebude jen o kresleném humoru,  občasných 
komiksech a další svépomocné srandě. :-) Již dříve jste se mohli setkat s jednou až 
dvěma  stranami  literární  vsuvky,  kterou  jsme  dříve  pojmenovali  Literární 
zastavení. Od tohoto čísla budeme pořádat v rozhraní našeho magazinu „Literární 
průlet“ světem amatérských básníků a prozaiků. Nechceme lézt do zelí literárním 
časopisům. Periodik toho typu je na trhu a především na internetu mnoho. Ovšem 
mezi vámi čtenáři je dost autorů, kteří své práce založí s přehnaným studem či 
sebekritikou do šupliků a tam často končí na věky věků. A to je škoda!

Proto  se  budete  pravidelně  setkávat  v  tomto  satirickém  magazíně  s  literární 
přílohou, která bude mít libovolný počet stran. Někdy 2, někdy 3 a časem i 10.  
Záleží vše na tom kolik v daném období budeme mít příspěvků. Ať už od našich 
autorů, pravidelných přispěvatelů nebo od vás čtenářů. 

Osobně se na tom moc těším, jelikož já sám trošku do oblasti literatury a poezie 
fušuju. Pevně věřím, že autorů bude stále více a budete si moci číst v nadšenecké 
literatuře nových autorů. Možná méně známých, možná začínajících, ale jistě se 
zajímavou  tvorbou.  Budiž  to  osvěžení  pro  nás  všechny  a  příjemný  doplněk  a 
zážitek navíc.

 -mz-
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Martin Zařický 
Nechápavý pohled
Sleduji zasklenýma očima
společné anarchie
sociálně potřísněných hlasů
nemají v davu své místo
neboť dav je kamenuje
úspěchem

A co je to úspěch?
odvedena prace
majici sve uznání?
Nikoliv!

Už dávno je to něco
čeho ostatní mají více
než ti první 
laskavá hra na přetahovanou
úsměv falešně utopený
v závisti

A ja jen sleduji
jak v tom všem 
pomateném dnešku
je postrádáno 
srdce

 
 Martin Zařický  *1985
Narozen v Čeladné u Frýdlantu n. Ostravici ve Slezsku. Žije a blizký jeho 
srdci je Frýdek-Místek stejně jako Třinec na Slezsku. Vystudoval v Místku 
Střední průmyslovou školu strojírenskou. Byl a dodnes je členem 
Literárního klubu Mladých křesťanů. Donedávna Literárního klubu Petra 
Bezruče a také je autor Z.F.I. Vyšly mu tři básnické sbírky (najdete v 
knihovnách na beskydsku). Je příležitostním přispěvatelem v malých 
lokálních periodicích. A především internetových mediích. 
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Kateřina Svobodová
Ranní ozvěna
Jako zakrojený chléb
- bez vůně -
krvácíš i v mých snech,
bolíš až do morku kostí
a vražedné fantazie
poslané e-mailem
ztělesňují naše dialogy.

Slupky pocitů vyhnívají
- na skládkách -
nálety racků horší než myšlenky,
pro které odmítáš zemřít -
radši trpět,
řvát bolestí
a ztratit se v ozvěně...

...narazit na skály,
chytit se úst
a stéci po bradě
až k srdci
kde v radostném tepání
spočineš
dokud ti nezabráním...

 Kateřina Svobodová  *1983
Narozena v našem krásném hlavním městě Praha. Tedy žádná naplavenina ze 
zbytku republiky, jak sama uvádí. Vystudovala Střední průmyslovou školu 
textilních řemesel. Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni obor 
Knižní kultura. I jako dvojnásobná matka je copywriterka, konzervátorka 
pocitů a především milovnice psaní, focení, kreslení a tvoření všeho 
druhu. 
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Šmíro Dan
Nemanželský
Paprsky slunce veselí
takhle z rána šerolétem
a ty stále v posteli
zakousnutý pod korzetem.

A tak tě ani nevzruší
tichého telefonu hlas
neboť manželka netuší
kde jsi když očekává tě zas.

Ty břídile bigotní
myslíš si že frajer jsi
když před láskou životní
na věrného doma hraješ si.

Chlape jeden živočišný
u některých to tak bývá
samče nadržený pyšný
když testosteron přebývá.

A tak co doma ta tvoje
očekává zase sama
vzdává se bez boje
a přitom zůstává dáma. 

Zapni poklopec a žaluj
toho co v noci i dnes se stalo
přestan, zapomeň a miluj
máš snad doma štěstí málo?

 Daniel Š.  *1986
Rodák z malého městečka u Českého Těšína, který ovšem vystupuje jako 
určitý fantomas kresby a literatury. Z osobních důvodů nemá ani facebook 
a jiné profily na soc.sítích. Má zajímavé ekologicko nekonveční názory na 
svět, které přenáší i do své literatury. Jeho hobby byla vždy erotika, 
ironie a satira. Proto zde můžete nacházet jeho lehce lechtivé verše, ale 
i v kresbách se s ním setkávat pod pseudonymem Anthony.
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Chcete si zadat reklamu v našem časopise? Nebo v některém periodiku Z.F.I.? 
Neváhejte a kontaktujte naše redaktory na internetu!

Skype: stiforpcz, tel: 721074181, e-mail: kapkasmichu@marketwall.eu,
web: www.kapkasmichu.eu, fb: http://www.facebook.com/KapkaSmichu 

Hele, člověče, větral jste vůbec?

Za účast na osmém čísle všem autorům děkujeme a těšíme se na nové příspěvky 
i v čísle devátem podzimně předvánočním. Přejem krásný zbytek tohoto 
malebného období a hodně radosti a zábavy v životě. 

Vaše redakce KS

http://www.facebook.com/KapkaSmichu
http://www.kapkasmichu.eu/
mailto:kapkasmichu@marketwall.eu
http://www.kapkasmichu.eu/

