ZMĚNA
BANÁLNÍ
VS.
FATÁLNÍ

ZMĚNA
ZM NA
ZMĚNA
ZMĚNA

ZMĚNA
vydáno vlastním nákladem
příjmy z prodeje budou využity na další tisky
a víno na vernisáž výstavy

autorský zin 2/2020

ZMĚNA
autorský zin 2/2020

Eva Drobná - Změna 						
2
Jan Jírovec 								4
Eva Horská - Forma konečnosti 					
5
Kateřina Zelingerová - RUB A LÍC				
6
Jan Wilda - You haven‘t changed a bit! 				
8
Dominika Cyprová - No past 					
10
Veronika Vítková - Dospívání mladého devianta 		
12
Dorota Beňová 							
13
Aneta Kohoutová - Změna Stavu				
14
Šimon Pacek							
15
Iniciátor: -majka liškováGrafická úprava a sazba: Kateřina Zelingerová

Je tu Změna!
Říká se, že změna je život.
Patří do něj, ať už se děje pozvolna a my se na ni můžeme
připravit, nebo se přes nás valí zcela nečekaně.
Změna je síla, která posouvá naše myšlenky, která mává našimi
vztahy, tříbí náš pohled na věc, která nám jednou nechá pocítit
sílu, radost a nadšení, nebo nás - v horším případě vrátí zpátky
na zem - často, když to nejméně čekáme.
Beze změn by ale asi byla nuda.
Proto byla změna zadáním pro autory, kteří do zinu, který
držíte v ruce, přispěli.
Je jich právě deset a všichni se odpíchli právě od nějaké změny,
kterou sami prožívají nebo už si ji odžili.
Jejich různé náhledy na změnu možná přimějí k zamyšlení i vás.
Přejeme vám proto, abyste zažívali jen takové změny, které vás
posunou a přinesou vám co nejvíce radosti.

-majka liškováiniciátorka Změny

I.
Svoboda
Avšak ne ta politická
Co je nám vtloukána horem dolem
Svoboda
Ve smyslu nezávislosti
Mezi mnou a rodným domem
II.
Prvorepublikový důvod ke zneplatnění manželství Impotence
Dnešní důvod k rozvodu
Neshodné preference
Ve výběru fastfoodů
Tak nějak jsme se všichni mcdonaldizovali
Pominuli důležitost údů
A pak svědomí zpytovali?

A tak si tu sekulárně žijem
Stýkáme se s názorově blízkými
Zapomněli jsme na naději
A v nebi se nám asi smějí.
Iluse lidské velikosti
Oko v trojúhelníku se usmívá
Pro něj jsme jenom kosti

Šimon Pacek

III.
Exercie místo lexaurinu
Vyhledejme příčinu, než vinu
Zpovědník místo psychiatra
Vždyť svět se točí v kruhu
Co řešila Máří Magdaléna
Dnes řeší každá druhá žena
Za co se Máří Magdaléna zpovídala Bohu
Dnes řeší se na mamablogu

ZMĚNA STAVU
zředit kávu
zmizet v davu
zblednout k ránu
zocelit se v těla mravu

zpochybnit ústavu
zbohatnout po právu
zhubnout a dát to si to na hlavní stranu
zpomalit a nedělat si z toho hlavu

Eva Drobná - Změna

Aneta Kohoutová - Změna Stavu

zkrátit zprávu
zdokonalit sebe samu
zvolit si tu správnou stranu
zkapalněti z pevného stavu

V.
„My, co jsme zůstali, tak jsme se přikrčili, nebudu dělat hrdinku.“
Po třiceti letech promluvila
hrdinka upřímnosti
a dala příklad všem, že důležité
jsou antické ctnosti
na kteréž lid zapomněl
i když se s nimi stále ohání
a neznajíc definice pojmů
hloubku, důležitost odhání
posvátné je dnes už profánní
a co budoucnost? Bude veselá?
Odehrávajíc se mimo lavice kostela
Řešení je nasnadě
Čtěme, prosím, čtěme
A zajímejme se o svět kolem sebe.

Abychom potlačili depku
Dáme si veganskej dort bez lepku
Fair trade kávu
Ne pro zábavu
Ale pro pravdu
A abychom potlačili smutek
Uděláme hrdinskej skutek
Vyryjem svoje přijmení
Na petici proti zlu a nenávisti
Za všechno beztak můžou komunisti
A tak pláčem při Modlitbě pro Martu
Sdílíme na sítě standartu
A osmnáctého listopadu
S tou známou úlevou ve tváři
Hodíme transparenty na hromadu
Snad se nám jednou podaří
Obejít všechny paneláky
Na saka připnout vlčí máky
Vyfotit se a utéct zas
Na klíče nemá nikdo čas

Dorota Beňová

Jan Jírovec

Naši zvonili
Klíčem o klíč
Ne pro zábavu
Ale pro pravdu
A my – jejich potomci
Po uši v odpadcích
A ani ne po kotníky svým ideálům
Zvoníme u dveří paneláků,
Abychom pak mohli utéct
A oddechnout si za rohem
S pocitem rebela
Setřít pot z čela
A hledat zas další zvonek.

Eva Horská - Forma konečnosti

Veronika Vítková - Dospívání mladého devianta

Dominika Cyprová - No past

Kateřina Zelingerová - RUB A LÍC

Jan Wilda - You haven‘t changed a bit!

