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Bez hlesu
Nocí na kole bez svìtla
temné obrysy lesa kolem
pak ti zkøí�í cestu
shrbená postava
vlekoucí shrbený kufr
skoro do ní vrazí�
a ona do tebe
vydìsí� se a pøidá�
a výkøik se formuje v tvém hrdle
pøipraven hystericky øvát,
jako kdy� tì chtìl pokousat
pes
a je jeho pán
mu potom vyhro�oval,
�e ho seøe�e.
Pak v mlze
oran�ový svìtýlka kolem hlavy
ti proletìj
a dìsí� se
a výkøik,
dlouhý vysoký øev
se formuje v tvém hrdle
ale jsou to jen odlesky
poulièní lampy.
Vydechne�.
Jsi v bezpeèí.
Zbyteènì panikaøí�.
Výkøik se u� nechystá
ke skoku z útesu.
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Tak�e tì vrah
s docela prùmìrnou tváøí
zabije bez hlesu.

11. 4. 2001
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�idle
Ve sklepì na�eho domu
stojí
podél zdi
øada �idlí
stolièek
plastovejch zahradních
skládacích
prastarejch

A kdy� tam koukám
kradmo sklepním okýnkem
zdá se mi,
�e u protìj�í zdi
na betonový podlaze
docela jasnì
vidím
kalu� krve.

Vina je prolezlá
tím domem
skrz naskrz.

28. 4. 2001
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Svatý týden

Poprvé se vzbudím nìkdy kolem osmé,
ale vstát nemusím a zase upadnu do kómatu.
Skuteènì vstanu v deset, daleko do veèera,
spousta èasu.
Pak rychle pøijde obìd
a v jednu u� zaène táhnout na tøetí.
To je u� tolik?
Ètyøi jsou �estnáct a to je skoro �est,
veèer.
Za pár hodin zapadne sluníèko.
Je�tì pár hodin a pak spát,
abych ráno vstal brzo.
poprvé se vzbudím kolem osmé.

14. 5. 2001
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Ne� jsem usnul,
ozývalo se mi v hlavì:
Musí� se napít!
Musí� se napít!
A co kdy� to neudìlám?
Upadl jsem do tupého spánku.
Zdálo se mi o vichøicích
co opravdu byly
a k ránu padal sníh,
zdálo se mi o násilí
a potlaèené energii,
co ji u� nemám potøebu
vybíjet.
Ráno - suché tìlo
nechce se mi mejt
a tak aspoò jím
a nepiju - jím,
hlad je pøevleèená �ízeò
a mám odpor ke sklenicím vody
k �álkùm horkého èaje
k hnusu hustýho mlíka,
k alkoholu,
ke kterému mám sklony
sklouznout
a proto nikdy nepiju.
Táhnout za sebou jho
ze kterýho cejtim
ve zcela výstøedních okam�icích,
�e to není jho, ale �tìstí,

(sucho)
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ale teï táhnout to jho a snad
se ani neodlepím
od tohohle místa
a neodejdu nìkam pryè.
pøemej�let nad sebou.
Proto�e daleko rad�i bych byl
s nìkým, kdo je blízko.
Ale za jedním se bojím jít,
druhý trpí tím, �e se bojím,
tøetí mì odmítá,
ètvrtý mì chápe, ale...
chápe, ale?
Ale?
Nejsou ale.
Tak�e je v�echo
v poøádku
ale stejnì není.

13. dubna 2001
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ZAPIS Z POZOROVACIHO
DENIKU
         28. 4. 2001

16:13
Objekt zuøí. Nará�í na stìny místnosti. Køièí. Slintá.

17:25
Objekt le�í skrèen uprostøed místnosti. Vzlyká. �ije.

19:20
Objekt le�í na zádech s rozpa�enýma rukama. Nereaguje na
verbální ani vizuální kontakt. Tìlesné funkce v poøádku.

22:58
Záchvat tøesu. Teplota v místnosti sní�ena. Vìtráno.

22:15
Tøes mizí. Objekt spí. (s otevøenýma oèima)

5:00
Do konce smìny se nestalo nic zvlá�tního.
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Proè
Proè u� nepí�u,
kdy� vím, �e pøi tom slzy mù�ou ven?
Proè se potisící chytám do stejných ok?
Proè zaml�uji sebe v obecných kecech?
proè nechci, aby mì nìkdo chápal?
Proè koukám víc na pravopis ne� na obsah?
Proè jsem tu vìènou otázku nahradil suchou vìtou?
Proè díky tomu musím dominovat nad tìmi, kteøí se
nepøestali ptát?
Proè právì teï kýchám alergií?
Proè si øíkám:
Sice nic necítím, ale je�tì to zkusím?
Proè u� mì nedìsí televize?
Proè se na ní nebojím koukat?
Proè mì nedìsí hezké dívky a �eny po ètyøicítce
opalující se v klecích balkónù
zatímco o kilák dál
je rozkvetlá louka
a sluníèko probleskuje mezi listy
dlouhovìkého stromu
a kolem lítají èmeláci
co vypadají jako z pravìku
divní èmeláci
malé huòaté hnìdé zámotky s dlouhým sosákem?
Proè se mám rád pro to, jak vypadám
a ne proto, jakej pro sebe jsem?
Proè mají ostatní mo�nost nièit mi moji krásu?
Proè jdu radìji spát?
Proè se neptám proè ani v pozici lotosového kvìtu
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krásného nad páchnoucí ba�inou,
volnì plynoucího svìtem pøedstav?
Proè nìètu krásný kní�ky ale jenom strohý uèebnice?
Proè jsem nedokázal pøeèíst víc ne� první stránku
Strachu ze svobody?
Proè je�tì nepí�u do Reflexu i kdy� jsem u� mohl?
Proè bych se spokojil s vypsáním jen tìchto proè?
Proè nejdu za svým srdcem?
Proè zase TEÏ kýchám alergií?
Proè trèím pìt let ve stejnejch problémech a nehnu se ani o
píï?
Proè jsem si je�tì nepøeèet ty knihy, co napsali mí pøátelé?
Proè jsem je�tì nedodìlal knihu?
Proè se u� bojím milovat?
Proè se u� bojím milovat se?
Proè se u� bojím cestovat du�í
odlepenou od tìla
procházet se po snech
scházet se s blízkými lidmi v zemi oblakù
a pak v zemi hmoty poznat,
�e tomu tak opravdu bylo?
Proè odmalièka pláèu, kdy� mluvím o tìhle vìcech?
Proè po sobì nikdy nic neètu?
Proè nemaluju i kdy� u� roky vím, �e malovat chci?
Proè je pro mì dùle�itìj�í spát?
Uklízet?
�rát?
Zpívat si malomyslný písnièky?
Proè tak málo chci pøijímat ostatní?
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Proè se bojím hledat odpovìdi na tyhle otázky?
Proè je zastrèím a zapomenu?
Proè nejdu celý mìsíce k tomu èlovìku, co mi chce a umí
pomoct?
Proè nejdu za jeho radou a bojím se v�eho, co mì mù�e
posunout dál?
Proè je MUSET víc ne� CHTÍT?
Proè jsem èím dál uzavøej�í?
Proè si jed pou�tím èím dál víc do srdce?
Proè nevnímám to chvìní se tìla?
Proè po sto prvé neuteèu pøed nebezpeèím?
Proè jsem pøekroèil svùj stín a spal venku
a k ránu
pøed úsvitem
se vrátil do své vyhøáté postele,
ve které se nedá dýchat?
Proè nerozvíjím to, co mì zajímá?
Proè se nechávám odrazovat zrazený �kolou
od vìdìní?
Proè je pro mì vzdìlání sprosté slovo?
Proè k nìmu cítím odpor?
Proè u� nehledám ty podobnì úchylný lidi,
který chtìj to, co já?
Proè zabíhám do kli�é
a neupøímností?
Proè se skrývám pøed svìtem?
Proè se bojím chodit po ulici?
Proè pøed tebou èím dál víc utíkám?
Proè ti neøeknu, �e tì mám rád, ale nemiluju?
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Proè nevnímám to píchání ve v�ech svalech,
zpùsobený vìèným napìtím a strachem ve mì?

Proè?

Proto�e umírám.
Proto�e umírám sám svojí rukou.
Proto�e jsem se odsoudil k euthanasii dlouhovìkostí.
Pokud se nebudu trýznit hledáním jiných proto�e.
Pokud tato báseò nìkdy skonèí.
Pokud zabráním srdci jít tam, kam chce, pod rou�kou
rozumu a prospìchu.

Tak proè nepí�u dál?

Proto�e jsem si pøestal myslet, �e �ivot je v mých rukou.
�e ho neovládá �kola.
�e ho neovládají rodièe.
�e ho neovládá má drahá.
�e ho neovládá práce.

Z jedný nesvobody do druhý.

Jenom ho vem do vlastních rukou. Dìlej to, co chce�, tak,
abys to sám zevnitø cejtil, �e chce�.

13. 5. 2001
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Nìkdy se sna�í
Proè se nekoukám na ty hvìzdy?
øíkal jsem si, kdy� jsem upaloval na kole
který poøád utíkalo
a já mìl strach �e to nestihnu domù
a budu muset jít dlouho nocí.
Není snad tohle znamení,
abych je vidìl?
Nemìl bych kolo zahodit do trávy a otoèit se nahoru?
Uhánìl jsem dál.
Bylo to znamení?

Pøed domem byla u� du�e prázdná.
Zvládl jsem to.
Ale zapomnìl klíèe.
Zvonit nechci,
pøi�el by mi otevøít otec.

A tak jsem ulehl
do pole záøících sluneènic,
co záøí i v noci,
zíral na hvìzdy
svinutý do klubíèka
a poslouchal zvuky noci.

Vstupovaly do mne
a já se mo�ná modlil
a ptal
jak dlouho to vydr�ím.

27. 7. 2001 (stalo se 23. 7. 2001)
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Pøipraven dopøedu
abych si pøeèetl tvou knihu,
musel jsem si pøed rokem
pøeèíst první kapitolu
tak krásnou a� dé��

a tu básnièku jsem nejdøív
musel sly�et v rádiu
abych otevøel kní�ku
co mi u� dva roky le�í na stole

a kní�ku prolítnu abych si udìlal
záøez na kraj knihovny

v�echen ten mráz a utrpení
a slunce a radost
a kroky
a dlouhé noci

nevnímám nic z toho
a kdy�,
tak s odstupem
nebo proto, abych to zapomnìl

bejt tady nìkde poblí�
hluchej náèelník bromden
asi by mì udusil pol�táøem

ale já jsem se odsoudil k �ití.

27. 7. 2001
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Neúcta

Neúcta k vodì
je uvaøit ji
a nechat ji zas vychladnout.

Neúcta k èaji
je nalít ho do �pinavé konve,
rychle a bez soustøedìní.

Neúcta k hostu
je nabídout mu jen èaj
a ne svou du�i.

Co je neúcta k sobì?

I kdy� bych tuto otázku rád nechal otevøenou,
bytostnì vím, �e to je nezabývat se sebou
a odkládat se na pozdìji.

3. 8. 2001
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Suchá básnièka o teplé
vlhké noci
Napadlo by mì napsat,
�e tahle noc je moje
Jsem pánem této noci
Ale já nejsem jejím pánem
jsme tak trochu pøátelé
Roztávám do jejího tepla
a kovová konstrukce
pra�áku na koberce
mì u� trochu tlaèí
a slabounký igeli�ák
jemnì postrkovaný vìtrem
je tu místo té koèky,
co ke mì nikdy nepøijde blí�,
abych si s ní povídal,
proto�e ví, �e bych ji chtìl vyfotit.
Hladí mì teplou oran�ovou barvou lamp
a v tomhle tichým ukjlidnìní
se u� nebojím tìch pobudù
co na mì èíhaj,
aby mi rozbili hubu
za moji holou hlavu.
Èekal jsem na nìkoho,
kdo zase nepøi�el,
ale jak bych z toho mìl bejt zklamanej,
kdy� nìkterý lidi èekli celej �ivot.
Kakachel se na mì zase vyka�lal,
mo�ná jsem moc chtìl odhalit sebe
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mo�ná jsem zase moc silnej.
A kdy� jsem z nouze a z touhy
fotil vrata obrostlý bøeè�anem,
potkal mì zase Èajovník.
U� potøetí a já to zase nevyslovil.
U� potøetí a prej se to nebude opakovat,
øekly mi my�lenky
a já zase zjistil, �e moje jediná touha je odjet nìkam daleko.
A napsat To. Napsat nìco velkýho. Ne velkýho, ale dostat ze
sebe to.
A �li jsme spolu domù a kdy� ode�el, já zacinkal klíèema a
noc byla teplá a já �el zase pryè fotit mìsíc a pak se vrátil do
tohohle pelechu, kde je�tì za sklenìnejma dveøma bliká
televize. Kde u� (doufám) spí moji rodièe, i kdy� ta
vzpomínka mì furt nutí tì�ce dejchat a �ílet bolestí.

Dneska jsem v èajovnì pil èaj
s vílou, co vypadá jako
víla
a co odjela do noci
na rychlém kole,
u�ívajíc téhle teplé noci
teplé noci teplých oran�ových lamp
a vlahého koridoru temného lesa, kdy� se øítí� rychle po
silnici.
A já si uvìomil, �e jsem èím dál víc mu�em.
Neschopným oddìlit se od své síly.
Od své pøevahy intelektu.
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Od své pozice siláka.

A køí�ím ruce,
protot�e tohle mìla být Haiku
sttruèná báseò nìkolika slov
urèená pro mnutí brady
a buddhistickou nirvánu.

Ale já nepro�ívám �ádnou buddhistickou nirvánu.

Nejsou ve mì �ádné ale.
Dokázal bych prosedìt tuhle krásnou teplou noc
na klepátku na koberce,
mo�ná pøed tou branou porostlou bøeè�anem,
mo�ná nìkde jinde, kde byl stín a co jsem nevyfotil.
Sedìt a mít v du�i èisto a volno.

Ráno mi záøila èakra srdce.

Ale teï jakobych si v duchu proplítal prsty
a chytají mì køeèe
a øvu
to je �ílený
to je �ílený
a srdeèní frekvence tepù klávesnice
se zrychluje úmìrnì mé iracionalitì
a poslední zbytky rozumu kontrolují pøeklepy
a poslední zbytky rozumu øíkají,
a døív se to sypalo a letìlo.
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�e víla a� bude èíst,
bude pøemý�let, proè nazývám ji vílou
a co k ní cítím,
a nebude ji mo�ná zajímat tehle pøíbìh.

Ale
dùrazné klepnutí konce øádku.

Tuhle báseò nepí�u pro nikoho.

Tuhle báseò nepí�u ani pro toho,
kdo nepøi�el, spozorovatelný
od klepadla na koberce,
komu jsem chtìl pøeèíst tu dlouhou litanii
na cestì,
bojíc se, �e bude moc dlouhá
a �e se bude nudit
a �e já budu
ó ó velký básník
který ète svou sentimentální báseò.

Nepøi�el.

Tøeba si myslí,
�e jsem homosexuál.
Tøeba se bojí, �e mi øekl u� moc
a �e kdy� mi øekne je�tì víc,
sám v sobì uvolní stavidla,
který ani já u� neuvolním, kdy� nìkomu nìco vyprávím
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Ale teï jenom nìkdy.
Teda pøesnìji skoro nikdy.
Je�tì pøesnìji nikdy.

A zase oknem otevøeným
do teplý noci
kontroluju to bouchnutí dveøí auta
a cvrlikání cvrèkù kola.

Tøeba se bojí --
tak jako já --
�e sám sebe pøekroèí.

Tøeba je to �patné stéblo trávy.

A taky ten tlak v mojí du�i,
schopnej pøerùst do tajemnýho monstra,
který najednou rozkmitá celej svìt
a nechává na mì promlouvat
poulièní lampy a hýbat se vodorovné dopravní znaèení,
nepochází z toho nenaplnìnýho èekání.

Moc jednodu�e jsem se nauèil
tyhle tlaky odsunout
jídlem
bìhem
sexem
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a nesna�it se hledat,
co mì pálí v oèích,
a� do samýho rána,
a usínat nad pomalovanou stránkou z deníku
s pøíjemným pocitem,
�e jsem na�el a zachránil sebe.

Mnu si oèi.
Nìkde jsem se zasekl.
Chtìlo by to vyrezetovat se
Jít na záchod
Jít na èaj
Jít se projít
Jít spát
A pak se mi bude jinak psát

Ale to je velká le�.

Hlavu mi zaplnila jediná my�lenka,
jak by se lidem psalo líp,
kdyby jim uèitelky èe�tiny
nevykládaly o rozervaných básnících
a netváøily se jako
dojaté milovnice literatury.

Ale to je kec.
Kec kterej pøetlouká v�echno ostatní
abych se nemusel hrabat v sobì.
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Je�tì ani jedna slza
nevytekla z mýho oka
tak �patná básnièka je to.

Jak pejsek a koèièka.

7. srpna 2001



25



26

Hrá�ek
A u� �ádný plamínky svíèky, jenom ostrý svìtlo ze záøivek. A
kdy� svíèka, tak jenom mihotavá, vystra�ená.
U� �ádný poetický pohled na èernej høbet koèky na noèní ulici
proslunìný �lutým svìtlem lampy. Koèka je �elma, nebo spí�
bytost, kdy� na svým kole se vzná�í� dvacet èísel nad zemí. U�
�ádný pohlazení, kdo by je cejtil.
Zkusila si jenom tak cviènì pohladit ruku. Takový lechtání, co
ji poøád lechtá po celým tìle, uvniø �il, uvnitø plic, co kdy� ho
doká�e nevnímat, mù�e bejt aspoò unavená. Jinak jenom
drsnost takový gumový kù�e.
�Aspoò �e je�tì nevidím duchy...�
,,Hm.� Moc ho to nepøesvìdèilo.
Nebo ji?
Nebo ona byla on pùvodnì?
Kdoví, kdy� jsme ka�dým èlovìkem, kterého potkáme.
Kdy� ka�dá bolest nás mine kolem na�ich køeèovitì stisknutých
oèí a zezadu se nám zabodne do zad. Pùvodnì chtìla øíct, �e
mezi mu�em a �enou není �ádnej rozdíl, kdy� se narodí. Ale
teï nevìdìla jak.
Proto�e pøedtím byla jiná a teï je zase jiná a za dvì hodiny, a�
bude tøeba unavená a rozbolavìlá usínat, bude zase jiná a
nebude si schopná vybavit, kdo byla, kdy� nebyla teï. A �ila
zároveò pro svou ustaranou maminku a zároveò �ila pro své
pokrytecké (pra)rodièe , pro svý uèitele ve �kole, jen pro sebe
ne -- kdo? -- pro lidi co na ni èumìj ka�dej veèer.
Proè se na mì v�ichni tak divnì koukaj?
Mám otevøenou pusu ú�asem nebo údìsem? (Mo�ná jo.)
Vypadám, jako bych nìkoho zabila?
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Vypadám, �e mì nìkdo zabil?
Ale tu televizi, kterou já moderuju ka�dej veèer od pùl osmý,
ka�dý den od pùlnoci do pùlnoci omílaná -- tu pøece nikdo
nevidí!
Nebo �e by vidìli? �e by za mými zády pou�tìli do televize
v�echno, co nahraju, v�echno jak se vidím? Tøeba to u� národ
nemù�e vydr�et a pozoruje mì soustrastnýma oèima, kdy� u�
jim tajný spiknutí nedovoluje mi to øíct. Musí to bejt silný
spiknutí, kdy� ani jeden z nich mi to nevykecal.
Ale tøeba nejsou tak silní!
,,Hele, já vím, �e to ví�! Tak mi o tom nìco øekni!�
Ta vìta jí rozvinula v hlavì sí� vzpomínek. Mo�ná spí� potùèek.
takovej barevnej. Sedìla v køesle, dospívající dáma, usrkávala
èaj a byla �okovaná. Stál proti ní s Biblí. Spí� stála, nevím,
ano, ano, spí� stála.
,,Podívej se na to..... Nééé! Nedìlej to! Neèti mi my�lenky, to
nemá cenu!�
Ta vzpomínka vyvolala nìco slabouèkýho. Slabounkou reakci.
Nedozvíme se nikdy jakou, proto�e ji potlaèila, stejnì jako
v�dycky potlaèíme slabounké varování na�ich vzpomínek a
morálky, které bylo ve chvíli zrodu silnìj�í èehokoliv.
Pak jsem si je�tì chvíli povídalo (jak jinak to napsat?) s lednièkou.
Její poloprázdný møí�e urèitì �pinavý od salámù, od rajèat
povadlých, od chlazených lékù a od nìèeho, co vím, �e tam
urèitì bylo a u� nikdy to nedoká�u vyslovit, prtoto�e je to pøíli�
dìsivý, mi øíkaly nìco, co jsem nepochopil. Vedle police �pajzu
pøetékaly moukou a tìstovinami ve zlámaných celofánových
pytlících a pøisvìdèovaly lednièce. Nevím, co øíkaly.
,,Je�tì�e... ale to u� jsem øíkala.�
,,Jo, nevidí� duchy...� teï u� to nemohla øíct lhostejnì, musel
nìco dodat, musela. Taková vìta nemù�e zùstat prázdná.
Usmála se a pozdìji si pamatoval, �e mu to øekl duchem, tak�e
si je jisté, �e to øekli, ale u� neví co. V�echno kolem vysílalo
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nìco neviditìlného, kdy� to tak vzala.
Nevìdìly, co si mají navzájem øíct. Ale èekaly spoleènì na
nádra�í, vybrali si se, vrátili se ze svých úkrytù, kam se pøed
sebou schovaly a chtìla si obì promluvit.
Kdyby mohl, aspoò by se usmály.
Ale jenom na sebe mrkly a vìdìly to.
I kdy� to je jen jedna verze události.
Druhá se nedochovala, snad se nìkdy dochová.
V�echno bylo rozmazaný, míhající se mouchy byly rohy je�tìrù
nebo ptakopyskù, jejich zábleskù, na nebi se objevovaly èáry a
exploze barevných svìtel a� si øíkala, �e nikdo jiný to nevidím �e
to vidìní má jenom ona.
,,Vítej do klubu!� vykreslil ohòostroj na obloze.
Vítám! Vítám! Vítám! V-í-t-á-m-! volal, volala, volalo, ne ani to
to nebylo!
Bylo voláno? Ne.
Usedla na kámen, který byl vlastnì hroudou je�tì
nerozbombardovaného snìhu. Stejnì pøijde bota bombarïák.
Takhle: BUM! KOP! KØÍSK! SWIIIISSSSSSFFFFT!
,,Hlavnì se nenech stáhnout do tý agresivní fáze. Za to nám
v�dycky dali elektro�oky,� varoval hlas na nebesích, vlastnì
hlasy, slétávaly se kolem jako krákající vrány, tloukly køídly a
nedìlaly nic jiného, ne� �e zakrývaly výhled. Výhled do blízka....
co je v nás vlastnì blízko a co daleko?

Kdy� ji vidìli sousedi, mysleli si, �e je na drogách. Taková slu�ná
holka a u� musí fetovat. Dívali se jen pooèku a spoleèný
man�elský krok je zanesl a� do domu. Od té doby ji u� nikdy
nespatøili. A proto�e nepøi�ly �ádné klepy, nemluvili o ní ani
mezi sebou. A tak v jejich potlaèených traumatech �ije dodnes.
Je�tì popøát dobrou noc.
�kolní slohová práce z jazyka èeského skonèila.
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A teï u�, dìti, nepí�eme pro profesorky èeského jazyka. Teï
u� si koneènì mù�eme zcela otevøenì povídat o policích s tìmi
barevnými celofánovými pytlíky. O smyslech, o dokonalé
smyslovosti,. Hrá�ek se na vás smìje skrz plechovku. Nevnímáte,
�e se smìje. ,,HRÁ�EK,� máte v mysli, pøípadnì: ,,HRÁ�EK V
PLECHOVCE�. Ale smìje se, proto�e se najednou cítíte
pøíjemnì. Otvírák krájí víèko konzervy, jakoby to bylo máslo.
Ale vy máte v hlavì jedinou my�lenku: HRÁ�EK. �ádné jakoby
máslo.
�ádné metafory.
Chutá pøesnì tak, jak jste si pøedstavovali. Voda pìní, jak pro
nìj v�dycky hrábnete l�ièkou. �ádnej slaný nálev. Voda pìní.
Kdy� vyzvednete hrá�ek vý�, v�dcky voda vyteèe a on jakoby
ztmavne, ne� se kolem l�ièky zhroutí zase do slanýho nálevu,
myslím, �e slanej nálev je pøípustnej, neøíkám mu voda.
Zkrátka a jednodu�e víte, �e jste na pokraji zbláznìní.
A co víc, mo�ná jste se u� zbláznili, kdo to posoudí?
A vùbec se vám nechce být normální, proto�e nemáte dùvod.
A pak se nìco stane. Jak pí�ete tuto vìtu, nìkolik hlasù v kánonu
ji souèasnì �eptem vykøikuje. A pak se a pak se nìco a pak se
nìco nìco stane stane stane.
Dáte si baterky do walkmana. Musíte si utøít zadek toaletním
papírem. Nìkdo se na vás podívá jako na normálního èlovìka.
Neutrhne se vám tkanièka.
Nìco, co není vùbec pøízraèné, co na vás nemù�e promluvit.
A pak zase sedím a vím �e já jsem já, mu�, honza �ípek, 19 let,
zájmy poèítaèe, psaní, lidi.... Jsem v pohodì. Jsem normální.
A budu dìlat úplnì normální vìci. Èistit si zuby asi dneska ne.
Abych to stihnul. Kde jsou novoroèní pøedsevzetí...

(nìkdo, kdo si døív øíkal klokánek, teï je ale úplnì neosobní, 5.
bøezna 2001, tak ètvrt na jedenáct v noci, uptime pøes 15
hodin)
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