
pracuji

pro	lepší	zítřky,	krásnější	a	šťastnější	budoucnost	a	vůbec	mě	to	nebaví.	Přeci	jen	už
bude	skoro	osum	hodin.....	

30.11.2004	v	19:45:34

připomínka	surové	reality

venku	je	převelice	hnusné	počasí.	prší	a	prší	a	prší.	a	lidi	sou	neustále	venku,	i	když	si
neuvědomují	jaké	velké	nebezpečí	jim	v	této	době	hrozi.	Převeliká	důvěra	v	moderní
elektronickou	dobu	může	býti	úplně	to	nejmenší	oproti	tomu,	že	všichni	jednou
zemřeme.	A	vůbec	nic	na	tom	nezmění	ani	to,	že	třeba	vašeho	souseda	můžete
hodnotit	jako	milého	a	příjemného	chlapíka,	a	že	můžete	mít	sebevíce	pocit,	že	rodina
bydlící	o	dům	vedle	je	úplně	normální	a	slušná,	protože	nikdy	nevíte	co	se	v	kom	a	co
skrývá.	Tak	to	je,	a	nikdo	z	nás	to	nezmění.	Ha	ha	ha!!!!	

27.11.2004	v	12:57:07

HC

guláš	sem	vypnul	a	teďka	ho	nechám	jen	v	klidu	dojít.	HA	HA	HA	

26.11.2004	v	22:37:14

ehm	ehm	ehm

teďka	mě	napadlo,	jestli	nejsem	náhodnou	trapnej.	Že	by	stíha???	

26.11.2004	v	22:29:34

sraní	zdar

zdar	zdar	a	ještě	jednou	ZDAR!	

26.11.2004	v	22:14:57

a	jinak	co?

jinak	nejčko	jsem	slaměný	vdovec,	či	jaxe	tomu	nadává	v	mluvě	normálních	lidí,
opuštěn	a	ponechán	sám	sobě	na	holičkách.	Ale	i	to	má	své	těžké	výhody.	

A	pozitiva.	A	negativa.	To	jaxe	to	vezme.	Nejčko	jsem	třeba	zhasnul	světlo	jedno,
protože	jich	svítilo	moc,	uprdl	jsem	si	a	zkontroloval	maso	jestli	pouští	šťávu.	Mé
chabé	oko	amatéra	soudí,	že	ano.	No	jináče,	posloucháte	stále	punkáče?	A	nebo	je	už
podle	vás	punk	dead?	
Ale	mezi	námi	občas	dějou	se	divný	věci.	Jak	moc	dokážou	bejt	lidi	hustý?	Tedá	já
nevim,	ač	jako	Bůh	řval	bych	velkou	bolestí.	Mě	však	radosti	činní	jen	to,	že	v	tuto
chvíli	měl	vrhnouti	bych	se	na	krájení	zeleniny,	neb	je	to	ještě	na	hodně	sakra	dlouho,
ale	moc	mě	to	baví.	Myslím,	že	navíc	ještě	trpím,	díky	požití,	jistým	pocitem	toho,	že
dnes	mi	psaní	nejde.	Takže	to	nějak	omluvte,	ale	dělám	více	věcí	na	jednou.	Vzhůru	na
krájení.	
Nejradši	bych	krájel	lidi	v	socce,	dneska	byla	excelentní.	Ještě	klika,	že	jsem	opět	trpěl
pocitem	nadřazenosti,	už	jen	díky	tomu,	že	jsem	díky	tomu,	že	jsem	si	uvědomoval
všeho	toho	lidstva	a	že	jsem	se	nad	to	dokázal	povznésti.	
Paráda.	Je	21:38	a	gulášek	se	vaří.	Začíná	získávat	pomalu	ale	jistě	guláškovitou
konzistenci	a	nejčko	v	něm	skončila	hromada	rajčat,	paprika	a	česnek.	Myslím,	že	to
bude	maso.	Jo	ho	ho,	onoho	roku	námořníci...	Jo	no	to	mi	připomíná,	viděl	jsem	teďka
v	Aeru	úplně	hustej	film	King	Girl,	no	podle	letáku	jako	že	vůně	dálek,	moře,	jungle,
opičky,	papoušci	a	do	toho	piráti,	poklad	a	tak.	No	vzhledem	k	tomu,	že	jsem	měl
zpoždení	jaxviňa	při	jízdě	z	přelouče,	taxem	dorazil	o	půl	hodiny	pozdějc,	doběhnuvši
do	kina,	otevříce	dveře	a	spatříce	jaxi	to	dvě	pirátky	na	tvrdo	rozdávájí	za	bouře	v
rozhoupané	lodi.	No	hustý,	prostě	regulérní	porno...	Ale	umělecký,	to	se	mu	nedalo
upřít....	
Jojo,	panáček	zanalyzoval	gulášek.	Vypadá	setsakramecky	dobře....	Masíčko	začíná
bejt	pjekně	vyštavený,	rajčátka	už	taky	změnila	substanci	a	co	dál.	Dál	přijde	na	řadu
nějaký	koření.	Ale	byl	jsem	se	na	něj	znova	podívat.	Ach	jo,	jak	je	to	krásné	míti	zásek
na	vaření.	No	nevim,	ale	víte	jak.	Zkouřenec	a	jídlo.	Hustý.	Jo.	
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No	a	když	se	to	tak	vezme,	nesmím	nazpomenouti,	že	každý	člověk	je	tak	trochu
sobec,	a	protože	gulášek	bude	asi	zajmavej,	nesmím	ho	všechen	sežrati....

26.11.2004	v	21:57:40

experiment

dělám	guláš.	normální	českej	guláš,	taxem	zvědavej	co	z	toho	bude.	asi	guláš.	o	stavu
věcí	vás	budu	pravidelně	informovat.	Nyní	je	podstatná	věc,	že	jsem	v	metru	narazil
na	úplně	nalitýho	černýho	šerifa	co	stráží	metro	před	teroristy.	Ani	se	mu	nedivím,	v
pátek	večír....	

26.11.2004	v	20:45:12

konecne	pocitac	doma

a	jediny	co	na	me	tedka	pipa	je	"preinstaluj	me	smejde,	preinstaluj"	

25.11.2004	v	19:08:20

přísáhám	Bůh

fak	workuju,	vopravdu.	

24.11.2004	v	20:04:55

je	to	smutný

ale	makam,	je	to	moc	ale	moc	smutný	neb	užívám	si	českých	ouředníků	v	jejich	nové
budově.	takže	makám	a	nic	víc	k	tomu	říct	nemůžu,	protože	to	bude	asi	všeobecný.....

24.11.2004	v	19:01:33

sem	se	včera

úplně	náhodou	strašně	opil.	děsná	kocovina.	děsná......	

23.11.2004	v	17:06:24

a	jako	každoročně

jsou	všichni	přeqapeni,	že	napadl	sníh.	lidi,	automobilisti	i	silničáři.	že	voni	se	to	za	ty
roky	opakovaní	už	nenaučili...	

22.11.2004	v	15:58:23

úžasný	den

ve	společnosti	českých	úředníků	ve	mě	opět	probudil	chutě	na	kref.	

22.11.2004	v	15:55:17

29

je	mi	neska	spíčenejch	29.	jestli	si	myslím,	že	je	to	konec,	tak	to	se	pekelně	mejlim.
všichni	který	mi	přáli,	tak	těm	dík,	a	ti	co	ste	mi	nepřáli,	tak	mě	to	nevadí,	protože	ste
to	minimálně	nevěděli	a	stejně	se	blížej	spíčený	vánoce,	a	že	už	to	nabírá	grády,	taxi
na	ně	radši	setřte	síly......	budete	je	potřebovat.	...	

21.11.2004	v	22:01:46

pár	zcela	trapných	poznámek

no,	takže	pár	trapných	poznámek	ze	života.	neska	du	divadla	za	kůltúrou,	takže	asi	tak
nějak.	Pak	taky	tu	v	pze	humelilo.	Sice	ne	asi	tak	jako	kdekoliv	jinde,	ale
předpokládám,	že	to	tady	lidi	potěšilo,	sice	kdyby	napadly	tak	dvatři	metry	humelení
bylo	by	to	ještě	lepší	a	kdyby	napadly	štyri	metry	hulení,	bylo	by	to	úplně	nejlepší.
Jinak	je	kosa	jakosviňa,	což	se	nedá	jinak	říct.	Takže	tak	nějak.	Jinak	můžu	vřele



doporučit	film	"Sky	Captain	a	svět	zítřka".	Dobrá	podívaná.....	

20.11.2004	v	14:46:23

špekův	zdar

takhle	se	zdraví	rybáři,	když	chytnou	pořádnýho	špeka	na	svoji	hudici.	Zkuste	někdy
jít	po	měste	a	říkat	všem	na	potkání	"špekůf	zdar,	vole".	Uvidíte,	jaxe	na	vás	budou
lidi	votáčet	a	kterak	budete	buditi	pozornost.	

Takže	spíš	jen	takových	pár	postřehů	z	netu.	Popravdě,	řečeno,	nedivím	se	tomuhle
panáčkovi,	že	dostal	xixt.	Kor	tam	na	tej	jižní	moravě,	nedaleko	bílejch	karpat,	kde
žijou	drsní	lidé.	Už	jen	pro	ten	xixt....	
Byl	sem	teďka	v	Mainlu,	ano,	vyměnil	jsem	psycho	delvitu	za	psycho	majnl.	Nevim,	ale
dneska	sem	měl	zase	pocit,	že	byl	úplně	vykradenej.	To,	že	sem	tímhle	pocitem	trpěl
včera	by	se	dalo	vysvětlit	tím,	že	byl	holt	ten	svátek,	ale	dneska.	To	fak	nechápu,	leda
tom,	že	lidi	byli	po	včerejšku	úplně	vyhladovělí.	Jinak	si	to	vysvětlit	zcela	nedokážu.	
Otázka	spíše	zní,	jak	moc	chorej	musí	bejt	mozek	lusera,	kterej	čte	pravidelně	blesk,
ideálně	ještě	se	zaujetím	pro	věc...	
Je	masturbace	hřích?	To	je	stejná	otázka	jako	jestli	byl	ježíš	teplej.	
Ale	on	i	sex	s	plyšovým	medvídkem	má	asi	něco	do	sebe.	Naštěstí	nikomu	nic
nedlužím.	:0)

18.11.2004	v	21:17:04

venku	je	počasí	jak	v	aphrice

prší	a	prší	a	prší	a	eskymáka	by	nevyhnal	ven	ani	pod	záminkou	lovu	divokých
medvědů.	

18.11.2004	v	19:57:10

a	hele

měl	sem	návštěvu	ze	zlína.	tam	to	znám,	bydlel	sem	na	náměstí	práce	v	hotelu
mockba.	

18.11.2004	v	18:07:53

poznámka

ja	vím,	že	je	trapný	pořád	dokola	řešit	psí	hovna	na	chodníkách,	protože	tuhle	otázky
čas	od	času	řeší	každej,	ale	je	to	holt	život.	A	s	tím	se	musim	smířit,	no	já	sem,	hovno
na	botě	sice	nasere,	ale	jsou	horší	věci.	Třeba	dítě	na	botě.	

18.11.2004	v	18:03:20

psi	s	dečkami

nastávající	počasí	vyhnalo	do	ulic	větší	množství	malých	psů	oblečených	do
všelijakých,	obvykle	velmi	odpudivých	a	designově	příšerných,	deček	a	přehozů.	Ano,
chápu,	že	těmto	malým	tvorečkům	může	býti	i	zima,	avšak	přátelé,	uvědomme	si,	že
není	vhodné,	aby	lidé	přenášeli	své	nepochybně	úchylné	představy	o	tom	jak	má
vypadat	nejlepší	přítel	člověka,	na	tato	malá	ubohá	stvoření.	

Faktem	teda	je,	že	přesně	do	těch	deček,	který	maj	na	sobě	ti	malí	přitroublí	ratlíci
bych	v	tuhle	chvíli	úplně	nejradši	oblík	grebeníčka	a	všechny	ty	jeho	soudruhy	a	pak	je
vyslal	do	ulic.	A	nechal	je	pískat,	neb	podle	hvizdu,	poznáš	komunistu.	
Ale	to	je	takový	mý	malý	soukromý	přání	a	kdyby	mělo	ještě	vygradovat,	tak	bych
úplně	náhodou	z	mé	božské	vůle	nechal,	v	okamžiku,	kdy	budou	všici	v	parcích,
spustit	ten	slavnej	orkán,	kerým	pro	dnešní	noc	vyhrožujou	meteorologové,	a	všechny
bych	odfouk	někam	na	kamčatku	do	nejhlubší	sopky,	která	tam	dozajista	někde	bude.
A	nebo	takový	sírový	lomy,	to	by	úplně	k	mýmu	štěstí	postačilo.	
Fuj	ho,	já	sem	ale	úplně	megahnusnej.	Ale	to	je	živok,	faktem	je,	že	"to	je	život"	si	asi
neříkal	dneska	v	parku	pán,	kterej	šlápnul	do	hovna.	Ano	ano,	mý	drazí,	zde	na
vinohradech	je	hoven	po	ulicích	strašně	moc,	jenže	nikdo	s	tím	nic	nedělá.	A	já	vlastně
ani	nechci,	neb	psí	hovno	je	normálním	produktem	normálního	živého	tvora	a	těžko
mu	lze	zakázat	sraní,	že?	A	vám	by	se	taky	určitě	nelíbilo,	kdyby	vám	někdo	zakázal
srát.	To	by	ste	se	posrali.	Minimálně	vzteky....	ha	ha	ha	
A	co	jinak,	nějaká	svině	pirátská	ukradla	half-life2	a	teďka	se	to	šíří	po	internetu	jako
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sviňa.	Místo	toho,	aby	lidi	platili,	tak	radši	kradou.	Jenže	co	s	tím	nadělám.	Nichts.

18.11.2004	v	18:01:46

eeeeee?

proboha?	proč?	

17.11.2004	v	16:23:25

špekulace

na	základě	krátkého	pozorování,	nudného	přenosu	z	poslanecké	směnovny	či	čeho,
stáníka	grosse	došla	ivča	ženskou	intuicí	k	tomu,	že	jelikož	stáník	vypadal	jako	že	má
problém,	že	mu	nejspíš	zahla	šárina	a	navíc	přímo	s	Janečkem.	

17.11.2004	v	14:43:18

gud	hláška

Elektrická	sesle,	pro	každé	naše	jesle.	Fakan	po	zásahu	proudu,	nebude	šít	žádnou
boudu.	

16.11.2004	v	10:35:34

spíčený

brzký	ranní	vstávání	

16.11.2004	v	08:07:49

jojo

tak	teďka	sem	viděl	dva	úchylný	psy	s	úplně	ouchylnejma	dečkama	

15.11.2004	v	15:34:01

ze	světa

Šestimetrový	žralok	zabil	plavkyni	v	jihoafrických	pobřežních	vodách	u	Kapského
Města.	Na	77letou	oběť	žralok	zaútočil	asi	20	metrů	od	pláže.	Dravec	pak	ženu	stáhl	do
hloubky,	kde	posléze	policie	odhalila	laboratoř	na	výrobu	pervitinu.	Ve	své	jeskyni	si	ji
udělal	24letý	žralok-narkoman.	Při	domovní	prohlídce	bylo	zabaveno	2,5	gramu	drogy
a	větší	množství	léků	i	laboratorního	skla.	Navíc	americký	vědec	Robert	Sarmast
oznámil,	že	při	zátahu	na	žraloka	objevil	zbytky	dávno	ztracené	a	legendami	opředené
Atlantidy.	Našel	je	údajně	v	moři	mezi	východním	a	západním	břehem.	

15.11.2004	v	11:26:35

mejdlo	jaxviňa

No	tak	kolaudace	se	obzvláště	vydařila.	Ehm	Kde	to	jsem?	

14.11.2004	v	20:32:58

kapky	do	vočí

se	točí	vokolo	kočí.	Hajta	la	vista	mister	minister.	Politici	sou	kokoti.	

12.11.2004	v	10:59:38

dnes	na	idnes

08:52	-	První	marihuanovou	zahrádkou	s	požehnáním	státu	se	může	v	Británii
pochlubit	vévodkyně	z	Northumberlandu.	S	oficiálním	povolení	pěstuje	zámku	Alnwick
konopí,	halucinogenních	hub	a	opiového	máku.	

11.11.2004	v	11:11:24
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jojo	realita

taxi	jásir	arafat	s	gándím	dávaj	v	tom	svým	teroristickým	nebi	pořádnýho	špeka
čarase.	

11.11.2004	v	10:51:31

jásir	arafat

stejně	jednou	umře,	ať	všichni	tvrděj	co	chtěj.	Je	starej,	v	kómatu	a	podle	všeho	je	z
něj	stejně	už	kyborg....	

09.11.2004	v	20:00:14

některý	lidi	sou	paka

Šestnáctiletá	dívka	vypila	v	Bruntále	odvar	z	lysohlávek	a	skončila	v	nemocnici.	Policie
zahájila	trestní	stíhání	18letého	mladíka,	který	jí	nápoj	uvařil.	Ňákej	kokot	chobot	co	ví
vo	drogách	úplný	hovno.	Když	je	sám	nezodpovjednej	tak	co	se	diví.	
No	a	druhý	pako	máme	teďka	na	prodejně,	kdy	frajírek	v	kožený	bundě,	koženejch
kalhotách	a	koženejch	botách	do	špičky	hustí	do	kolegy	jak	si	umí	stáhnout	z	internetu
serijový	čísla	a	jak	si	dokonce	stáhnul	film	i	s	titulkama,	no	síla	no...	někdy	se	lidi	divěj
věcem,	kterejm	by	se	divit	neměli.....	No	nic,	realita	života....	

09.11.2004	v	16:25:38

young	gods

a	jeremy	narby	jako	dobrý.	Lehkej	těžší	výkal,	jako	od	vykalení	se,	industriálek	moc
dobrý,	panáček	holt	vědec	co	vochutnal	psychedelika.	No	jináč	ňákej	inteligent	včera
pod	naším	barákem	zapálil	kontajner	na	vodpadky,	takže	tu	byla	Rychlá	rota.	No	a	za
voknem	sněží,	takže	si	budu	muset	vzít	sněžnice....	

09.11.2004	v	09:58:54

politický	úhel	pohledu

Heslo	Za	nás	bude	lépe,	voliči	podle	šéfa	ČSSD	Vysočiny	Zdeňka	Chláda	nepochopili.	A
nebo	právě	moc	dobře	pochopili....	:-)	

08.11.2004	v	10:12:52

sraz

jojo,	byl	jsem	včera	na	srazu	z	gymplu	po	deseti	letech.	čerstvej,	psychedelickej
zažitek....	:-)))	

07.11.2004	v	21:33:15

notoje	neuvěřitelný

vytáh	sem	z	wifiny	500kbytes/s	při	stahování	z	interfernetu...	

06.11.2004	v	10:13:08

byťže	sebechvála

smrdí,	toto	je	vyjímka	(stejně	jako	vyjímka	amerických	gardistů	při	sestřelení	vlastní
školy),	protože	sem	dodělal	domácí	struktorovanou	síť	s	ovisem	mezi	voknama....
chválím	se	moc...	ha	ha	ha	ha	ha	

05.11.2004	v	19:31:33

spíčený	juseři

klasika,	veškeré	dnešní	problémy	spočívají	v	tom,	že	juseři	sou	spíčený	a	neuměj	si



přečíst	hlášku,	a	ani	omluvou	není	to,	že	sou	to	státní	ouřadové	a	neuměj	yngliš.	

04.11.2004	v	16:00:50

Jen	takovej	postřech:

POSLANCI	SOU	ČŮRÁCI	A	VOMLOUVAT	SE	NEBUDU.	

03.11.2004	v	14:06:24

jojo

někdo	v	protějším	baráku	luksuje.	

01.11.2004	v	17:48:10

aj	nýd	dys

jaderný	spad,	listopad,	upad.	Do	jaderný	nádrže	plný	velkejch	bublajících	sraček	a
nebo	koček.	to	fak	nevim.	vim	šak	úplně	totálně	bezpečně,	že	sem	strašně	dlouho
strašně	nic	chytrýho	nenapsal,	takže	si	jako	tak	ňák	myslim,	že	je	nejčko	ta	správná
xvíle,	čili	kratochvíle....	

Až	jednou	bude	opět	v	přírodě	hodně	svjetlušek,	tak	budu	vědět,	že	všechno	je	tak
jaxi	myslím.	Za	všechno	můžou	lidi	a	nikdo	jinej	než	opět	jen	a	pouze	lidi.	Myslím,	že
jsem	neřek	nic	megachytrýho,	protože	jak	můžu	něco	vymyslet,	když	všechno	už	bylo
vymyšlený?	Já	nevim,	mám	takovej	pocit,	že	za	spíčenou	přírodu	můžeme	my	lidi,	že
za	zasviněný	potoky	můžeme	my	lidi,	že	za	vymírající	zvířata	můžeme	my	lidi,	za
vraždící	děti,	za	kousající	trhače,	za	mňoukající	kočičky	s	přejetejma	nožičkama	u
silnice,	za	sežraný	šneky	a	žabičky,	za	vymírající	velryby,	za	toho	bejka	co	lítal	kdesi	u
nějaký	benzinky,	za	blbý	politiky	(i	když	za	džoržího	buše	můžou	jen	a	pouze	amící,	za
který	teda	může	povětšinou	evropa),	za	bin	ladínka,	za	al-kvakajdů,	za	totální
vzteklouny	a	za	částečnou	mojí	rozladěnou	náladu	můžou	trochu	lidi.	Povětšinou	však
prdel	je,	že	za	obyvklé	množství	průserou	můžou	obvykle	lidi,	který	nemaj	se	mnou
nic	společnýho,	což	je	přesně	ten	důvod,	proč	sem	lehce	rozmrzelej,	neb	za	to	můžou
lidi,	kerý	šak	nechci	potkávat,	ale	musim.	Jojo,	prochází	okolo	mé	duše	spousta	jinejch
duší,	s	nimiž	se	má	duše	nechce	paktovat.	Třeba	v	metru.	Ještě	kolika,	že	sem	se	mu
neska	vyhnul.	Takříkajíc,	neopustil	jsem	oblast	jiřáku	za	celý	nešní	den.	
No	rád	bych	lehce	okomentoval	poslední	uplynulej	wejkend,	ale	realita	je	taková,	že
holt	sem	si	jen	ujasnil,	že	někdy	realita	dokáže	bejt	krutě	surová.	horší	než	realita	tzv.
špeková.	Hmmm...	pravdou	pravdoucí	je,	že	kouřím	opět	marihuanu,	byťže	se	mi	v
hlavě	surová	realita	honí.	Buch	buch	buch	buch,	klepe	mi	na	mozeček	a	říká	jsem	tu
můj	miláčku,	jsem	tvůj	věrný	průvodce	a	nikdy	tě	neopustím.	
A	já	ji	na	to	dím,	že	to	vím,	že	mi	je	jasný,	že	realitě	nikdy	neuteču,	nikdo	neuteče
před	tím	co	je	jednou	daný,	co	se	stalo	a	komu	co	bylo	rozbito.	Realita	je	ping-pong.
Skáče	jak	ten	pingpongovej	míček	po	desce	stolu,	jež	mnozí	řkou	REALITOU.	
Hmmm...	včera	sem	viděl	v	týfce	nějaký	kritiky,	nevim	co	teda	už	přesně	kritizovali,
protože	nikdo	z	nich	nebyl	kritikem	mýho	genijálního	rozměru,	a	proto	kritizovali
nějaký	pofidérní	záležitosti	typu	noviny,	kino	či	co	bůhvíjakou	píčovinu.	Faktem	je,	že
jeden	takovej	tam	co	byl,	nějakej	mladíček	s	bradkou,	knírem	a	kulatejma
brejličkama,	co	vypadal	dost	chytře,	si	to	v	závěru	u	mé	velkolepé	velikosti	pořádně
posral,	neb	prostě	začal	cosi	blábolit	o	maloměšťáctví,	intelektuálskému	úpadku	a	ještě
čemsi.	No	nevim,	podle	mě	prostě	někdy	lidi	nepřemejšlej,	nebo	přemejšlej	nad	něčím
co	holt	není	v	jejich	silách	změnit,	vědí	to,	a	přesto	to	dělají.	
Paranoia.	Vrcholek	žižkovský	věže	je	úplně	v	pohodě	vidět.	Je	jasno.	To	je	jasný.	
Takže	nad	tím	vůbec	nepřemejšlím.	Bože	můj	ty	kulišáku,	že	sem	si	to	takhle
vymyslel.	Jsem	uzavřenej	Bůh	ve	svym	vlastním	vesmíru	o	rozměrech	jedné	lidské
hlavy.	Napasírovanej	skrz	trychtýř	do	jakési	šedivé	hmoty	zvoucí	mozeq.	
A	teď	by	mě	zajmalo,	co	se	stane	s	bohem,	je-li	jeho	nosič	vydušen	ve	vlastní	šťávě	a
pak	pozřen.	Pravděpodobně	přejde	do	strávníka.	Ale	musim	přiznat,	že	když	sem	psal
tuhle	vjetu,	taxe	mi	v	hlavě	vynořili	jacísi	kanibalove	odněkud	z	Papuji	Nový	Guiney,
kteří	v	rámci	rituálů	pojidali	mozky	zabitých	nepřátel,	aby	jejich	síla	přešla	do	nich,
coby	vítězů.	A	nebo	jestli	to	byli	nějaký	lidojedi	vod	amazonky	to	nevim,	to	mi	nestačili
říct,	ale	faktem	je,	že	jsem	možná	objevil	nějakou	myšlenku	z	nějakého	prastarého
náboženství	doby	kamené,	kdy	se	věřilo	prostě	jinak,	než	se	věří	teďka.	Síla	peněz.	
Many	many	málo	many.	Kdyby	bylo	hodně	many,	co	by	bylo?	

A	proto	džem.	Džem	je	dobrý,	buďto	se	dá	rozetřít	na	chlepa	a	nebo	se	na	něj	dá	pařit
na	nějaký	dobrý	džemsejšn.	Horší	je	to	se	švestkama.	Jsou	modrý	a	proto	na	ně	ptáci
letěj.	Pak	taky	na	červený,	ale	to	nejsou	švestky,	ale	nýbrž	třešně.	

http://www.novinky.cz/04/28/19.html


Ještě	stále	si	čtete	ty	mý	krátký	myšlenky?	ALe	to	se	může	za	chvíli	změnit,	protože
každým	okamžikem,	každým	kmitem	atomu	se	realita	nezadržitelně,	ale	jistě	mění.
Ano,	jistě	by	se	dalo	časem	naučit,	jak	to	kmitání	atomů	změnit,	a	taky	se	to	naučíme,
ale	co	z	toho	bude.	Nevim,	prostě	jak	to	tady	tak	pozoruju,	myslim	si	stále	více,	že
holt	to	tady	všechno	bude	patřit	pár	megabohatejm	lidem	a	ten	zbytek	bude
diametrálně	maximálně	minimálně	chudej	jak	kostelní	myš.	Jenže	proč	se	vlastně	říká,
že	chudej	jak	kostelní	myš?	
Užste	nad	tím	někdy	přemejšlely.	Vždyť	já	si	myslím,	že	myši,	úplně	ideálně	na
venkově,	musej	mít	zásob	plný	mraky.	No	a	tam	kde	se	těží	uhlí,	se	můžou	myši
přeorientovat	na	uhelný	barony.	
Chtěl	bych	bejt	pašou.	Velkej	vzdušnej	palác,	sluhy,	služky,	otroky	a	otrokině.	A	velký
ropný	pole,	který	by	mi	živilo	rozmařilej,	ale	věrnej	život.	Dum	dada	dum	dum....	
Co	je	to	věrnej	život?	
Nedostatek	informaci.	Nelze	analyzovat.	
END	OF	ANALYSIS	

Jojojo,	jo	jo..	Moc	se	mi	to	líbí.	Baví	mě	vlastně	žít,	i	když	je	to	někdy	tak	úplně
megašílený,	že	prostě	jo.	Existujou	nějaký	občasný	vyjímky.	Je	to	jako	když	prostě
najdete	krystal	křišťálu.	Tomu	se	nedá	prostě	odolat.	Míti	křišťál	je	křišťálový	štěstí.	No
to	je	fuk.	Venku	se	mezitím	stihlo	setmít,	což	je	docela	zajmavý	a	lehounká
připomínka,	toho,	že	se	posunul	letní	čas	na	zimní,	takže	pokud	ste	kalili,	taxe	vám	to
určitě	líbilo.	Slunečná	obloha,	hvězdné	nebe	a	prach	v	očích.	
No	a	tak.	Všelijak,	faktem	však	je	z	reality,	že	Ivču	mám	rád	hlavně	proto,	že	její	Bůh
si	s	mým	Bohem	dobře	rozumí.	A	vo	tom	to	je.

01.11.2004	v	17:31:02


