fabulace

1-1-2006 - neposkvrněnej, první den, sudej rok, sudý sou lepší, taková je idea, můžeš to potvrdit?
3-1-2006 - drž hubu, schopenhaure! kurva prachy, kurva čest, kurva tvůj pocit, jakej je v tom rozdíl?
5-1-2006 - je čtvrtek, málo cukru koluje v žilách, bože naspeeduj mě, tohle je taky modlitba, mezi
náma moudrejma..
6-1-2006 - šestej den v píči, počítáš, co počítáš?
11-1-2006 - jak ti je, proč tam visíš chlape, chceš tam viset? copak se hrdinové znázorňujou ve
smrtelný pozici?
12-1-2006 - nikdy sem neviděl celý porno, ani je nesbírám, vždycky si jen vyhoním, a vypnu ho, z
konverzace ostatních mám pocit, že se dívaj na celej film..
14-1-2006 - hele ty holko, pojď sem, chci ti říct svý představy, líbí se mi tvůj úbor, pohyby, face,
nestojím za nic, ani netrpím tou nemocí, která zabraňuje uvědomovat si tenhle stav, tak proč tě
vlastně zastavuju?
18-1-2006 - jak nemůže porážka nebolet?
19-1-2006 - co ti říká zima, jak dobrý je léto, či naopak?
21-1-2006 - stojí vůbec něco co ti může kdokoliv nabídnout za to? předkládám ti svoji vizi šťastnýho
světa zabírá to? to chci?
22-1-2006 - čokoláda v hypnóze, lízni si..
23-1-2006 - včely nasbíraly léky, a odešly, myslíš, že netrpěly nějakým pesimismem?
26-1-2006 - hele, řekni něco, zařaď den: viděl sem buchtu, kroutila bokama, bylo to dá se říct
rajcovní..
27-1-2006 - cokoliv co vytane, není problém použít tak, aby si měl pocit, že něco znamenáš ve světě,
kterej sis vysnil..
1-2-2006 - tekly mi slzy, cejtil sem něco opravdovýho? mám pochybnosti, sem tak trochu herec, mám
pocit, že se umím rozplakat, když získám pocit, že takhle by se měl chovat "ideál", proč bych měl mít
potřebu cejtit nějakej soucit?
5-2-2006 - vylil sem pivo, tohle není nějaká fantazie, realita, prostě převrhl sklenici, stane se,
zasmějme se, teče pivo, haló..
6-2-2006 - mluvím potichu, protože sem ten fracek, co se chce stát budhou, a vždycky máš nějakou
vlastnost, kterou se mu dokážeš vyrovnat, tak tohle je moje top-vlastnost..
8-2-2006 - jak se mi mohla nechuť dostat do hlavy, tomu se říká deprese jo? úžasný, kdybych se
nenaučil číst, psát, mluvit, poznal(a) bys to?
12-2-2006 - přepadly mě zákeřný myšlenky, ale mám přece pěstovanou duši, kde je?
13-2-2006 - je to takový jaký si chtěl(a), copak tohle tě interesuje? interesuje tě cihla? možná by měla..
16-2-2006 - cokoliv je placebo pro otázku na smysl, co to bude dneska? trochu si ulítnout, poslat ti
zprávu a lá bavič pátý kategorie, kterej svým entuziasmem získá dívku svejch snů, takhle ty vtipy sypu
z hlavy..

19-2-2006 - v televizi běží olympiáda, sport, záliba č.1 v mládí, první co sem udělal doma po příchodu
ze školy bylo čtení sportovní přílohy novin, přečet sem všechny články, ten zájem postupně upadá..
22-2-2006 - navzájem si doporučujeme co dělat, místo aby sme se každej maximálně věnovali tý svý
představě..
28-2-2006 - to víš puso, protože musím mít zájem, protože nějak nefunguje samotný přání, mít jakousi
nezávislost, takže teď sem tady před tebou, nervózní, a vědomě si způsobuju bolest..
1-3-2006 - líbí se mi, jak sem ti naplnil hlavu v zájmu svý věci, vracím ti přetlaky, a ty je pusť zas
někam jinam, přirozenej potravní řetězec, vypadávaj budhové, mohla by to bejt reklama, podobná tej
jak v africe umírá každý tři sekundy dítě, kolik času(dětí) myslíš je potřeba na jednoho budhu?
4-3-2006 - přirozenej postup je zmutovanej, ovládnutej čímkoli co si zaslech, někdo ti natlouk do
hlavy..
5-3-2006 - umím uvažovat logicky, změřit, co který jednání nakonec přináší, ale když přijde ta situace,
kdy to můžu demonstrovat, začnu najednou slintat, změním se v štěkajícího čokla, a seš tam ty, cíl, a
proč ti to nedat sežrat..
7-3-2006 - film se nesnaží napodobit život, snažíš se napodobit film, a dělá ti to dobře..
9-3-2006 - oříšky pro popelku, dej mi je, rozlousk bych jeden, a v něm by bylo to co si přeju, a
nemusel bych přemejšlet, co že to vlastně chci..
10-3-2006 - slova, to abych si tě moh zejtra koupit, když mě dneska nechceš, hrdinu, zejtra jako
troska, všechno je tak lehký, zažehnem voheň týhle spolupráce..
13-3-2006 - plň mi hlavu tvou strategií, třeba z toho zblbnu, uvěřím, že ty sám věříš tomu co říkáš, a
třeba i něco navíc, nasednu do tvýho vlaku, a zkusím se jím někam výzt..
15-3-2006 - nezajímá mě tvoje cesta, sem sobec, vymejšlím si důvody pro jednání, a jednání pro
důvody, filozof, zasraná příčka na žebříku praskla..
16-3-2006 - není žádná možnost nějak se poměřovat, každej je hvězda, každej je hovno, chceš bejt
nejlepší proč? kvůli sobě? k čemu potřebuješ takovej pocit? když budeš žít na pustým vostrově jak
budeš poměřovat svý schopnosti?
18-3-2006 - sem hrdina ráno, románová postava, wesley jackson, a vo všechno tohle's přišla, ale
nešlo jinak, neexistoval bych, potřebuju tě, ale nemůžu tě mít, srdcový téma, podbarvený chytlavou
hudbou..
26-3-2006 - zejtra, du do práce, makat, fárat, prostě velkej život, nejlepší ráno sbalit se, utýct někam
do země oz třeba, dokonalej kokot, dalších 40 let, podrž, udělej, ještěže mám tužku a papír, můžu to
všechno schodit, zachránit, dát tomu punc jakože tahle skutečnost za něco stojí, už to chápeš ty
nadšený pohádky?
4-4-2006 - doktorka ze mě měla dojem, jakože nemám zrovna náladu? nemám opravdu náladu, fakt
se nesměju?
5-4-2006 - blíží se vejkend, práce šlechtí, pivo teče do sklenice, kov se obrábí, slunce svítí, večer je
tma, voda je v láhvi, děda vševěd měl 3 vlasy, papoušek mluví, je 21:36..
7-4-2006 - lsd therapy, sedím sem na hajzlu, tripa pod jazykem, a settuju se do pozitiva, aby se ze mě
nestal psychotik, abych si nepřivodil smrt atd..
8-4-2006 - zlatá práce, děláš, sere tě to, ale ve skutečnosti, je to požehnání, protože máš důvod proč
něco nejde, jenže teď sou volný dny, což sou smyčky, smyčka, a slyšel si to tisíckrát, a furt tě to nikam
nekoplo..

9-4-2006 - du na noční, vydělávat těžký prachy, těším se na svačinu, budu mít kuře, budu ho žrát,
maso, nechci vypadat jako vegetarián, jak říkal jeden starší kolega, že furt žeru nějaký pečivo, a
zeleninu, takže teď si přinesu kuře..
12-4-2006 - nezapadáš, a musíš si vytvořit vlastní svět, a balíš někoho na sebe, a formuješ kusy jinak,
jak z bláta do louže..
14-4-2006 - sem robot, zpracovávám kov, nevyvolává ve mně pocity, budha byl (je) ve skutečnosti
taky robot, na něco se ho zeptáš a von ti vodpoví podle programu vševědění..
15-4-2006 - utíká noc do kyselýho deště, kolik si toho tam nalila? zavírám oči, ten déšť působí jako
ultrazvuk, kap, kap, kap, vidíš ty hrany?
16-4-2006 - vzpomněl sem si hvězdy, na velkej vůz, jak sem ho pozoroval, a myslel na ní, s
vodstupem to všechno vypadá tak neskutečně/skutečně..
18-4-2006 - je večer, a přijde sms, ve kterej je akorát smutnej smajlík, a nenapadne mě za boha nic,
co by v sobě mělo nějakou krásu, empatii, duši nebo tak, copak?
19-4-2006 - pudem do kina, koupíme popcorn..
21-4-2006 - představ si, že si koupíš auto, auto, který sis vsugeroval jako to, který bys měl mít, zrovna
tohle, bez zřejmýho důvodu, jen touha, rychlost, a koupíš si ho, a jedeš, a za hoďku někde stojíš, a
nemůžeš nastartovat, není tohle situace po který každej touží?
23-4-2006 - všichni skončej jako budha, budha, budha je strašně cool slovo, asi jako práce, práce
plodí budhu..
24-4-2006 - sem plnej mouder teď, emocionální vypětí, napětí, obětí, nebo tak něco, každej zpíčenej
stav tě nabije, ten můj se menuje seat, seat auto emotion, fuck off..
25-4-2006 - včera se udílela magnesia litera, bylo to v telce, a byli tam lidi co vydali knihy, a byli
nominovaný jako ti nej za tenhle rok, jakej je význam tejhle věty?
26-4-2006 - kupoval sem si ve městě zmrzlinu, točenou, old style, klasika, měli vanilkovou, a
čokoládovou, a já úplně zapomněl, že se dá míchat, zmrzlinový léta sou dávno pryč..
27-4-2006 - ruleta se točí, i kdyby padlo vsazený číslo nic to neřeší, k čemu mi je 1000? 2000? ty
prachy nic neznamenaj, jasný můžeš si za ně koupit boty nebo tak něco, ale furt budu výst život ve
stejný rovině, tak proč teda tady sem?
29-4-2006 - myslím hodně, denně, každou minutu, atd, ani zvuk karuselu nemá tu moc zastavit tok
myšlenek, fuck off, sem furt v práci, chtěl bych si přečíst nějakou knížku, chtěl bych, fuck off, nikdy
nekončící smyčka..
30-4-2006 - drogy taky z ničeho dokážou rozpálit svět, co přehlížím?
4-5-2006 - fuck off, nemůžu za to, že sem tě nepotkal, nezahnul na suverénní cestu, že sem teď tady,
mám kvůli tomu držet hubu? proč zrovna já nemoh bych ti podat zprávu, vo tom jaký to je, když někdo
není tam kde ty?
11-5-2006 - iniciace babou jagou, musíš ji strčit do pece, musí ti dojít, kdy nejlíp bude ten perník
chutnat, mudrc..
14-5-2006 - tulipán, roste na zahradě, utrhnout protože nevynikne, strašná škoda, proč roste na tak
divnejch místech?
18-5-2006 - umělý hrdinové nemaj žádnou trvanlivost, na konci stejně víš, že je to románová postava,
nestojím vo tvoji morálku, pravidla, poučení, chci bejt svědkem tvýho zápasu..

19-5-2006 - bavěj se koncentráku s entuziasmem v hlase, popisujou, jen maso, jakej má vůbec smysl
vyprávět/poslouchat o tej hrůze?
21-5-2006 - její méno sem zapomněl, (to je to první co pouštím z hlavy), je to taková paralela se
znázorněním budhy bez tváře..
23-5-2006 - máš správný vlastnosti, správnej člověk si, pilnej, pracovitej, upřímnej, sbírka těch
nejušlechtilejších vlastností, takže si zasloužíš to všechno ocenění, protože proč? copak by někdo ve
tvej kůži byl jinej?
25-5-2006 - hezkej, a ještě ke všemu básník, kombinace která zrovna moc neulehčuje uděl, učím se
sebedůvěře, narcisismu, egoismu - lokální bůh/guru, stačí mi tahle pozice..
26-5-2006 - práce mě baví, práce vede k cílům, práce produkuje budhu, pocit ve 4 ráno je k
nenahrazení, listy koky, dexíky, voblbováky, stačí převrátit momentální stav..
28-5-2006 - vyzívání chvíle, okamžik za okamžikem, sem roztomilá blondýna, a čekám až se mi
zacelej jizvy po silikonech, implantovanejch.
31-5-2006 - popálil sem si kůži, čichal sem k tomu místu, jak voní spálená kůže, nic sem necejtil,
trochu zklamání..
2-6-2006 - myšlenka ztratit paměť, jakože úplně, ve 20 by tě už lidi neměli tolik krmit sračkama,
protože přeci jenom v nich je trochu soudnosti, dokázal by ses vymotat z jejich slov? nebo by z tebe
nakonec udělali jeho?
4-6-2006 - zas sem nabízel básně, básnická děfka, musím jít naproti, zasraný touhy, jednou to přece
musí vyjít, a dyť je to jen chyba, vosobnost to pochopí, rozebere, a pochopí, a vyléčí, bla bla..
6-6-2006 - je to jen pokus udělat na tebe dojem, dojem čím? dojmem kterej byl dojmem někoho,
něčeho jinýho, sme jen dojmy, a navzájem se dojímáme..
7-6-2006 - sem divnej, otvírám skrýše, v kterejch můžou bejt zrůdy silnější než já, čí je to vina? byl můj
guru tím pravým guruem?
8-6-2006 - vnitřní svět, kam se tě snažím dostat, učím se vod světa sama, za x něčeho dojdu ke
stejnýmu zkurvení..
9-6-2006 - bude nejlepší, když jednou v ten nejideálnější čas zazvoníš na můj zvonek, a řekneš větu,
kterou naplním knihu..
12-6-2006 - chtěl bych bejt rváč, a řešit emoce umístěnou/neumístěnou ranou..
13-6-2006 - kvete to ve mně jako budhova podstata, znova sem se našel, znova si vymažu paměť,
prachy si nechám poslat na švýcarský konto..
14-6-2006 - dělá mi problém nepovídat si, nevytvářet, nemodelovat, někdy mám pocit,že tohle mě
živí..
15-6-2006 - někdo říkal, že ona je takovej snílek, že nežije v realitě, tak proto ten vztah hapruje, že
prej musí dospět, bla bla..
21-6-2006 - hej bejby, kde si? tohle je mý jediný vábení,(skutečný)..
22-6-2006 - pořád v tom svým jednání spatřuju filmový prvky..
26-6-2006 - snad máš entuziasmus, snad tě něco přitahuje na těhlech slovech, snad tě napadne, dát
tenhle dokument svý hezký kamarádce, citlivý, a chápavý..

27-6-2006 - je mi 23 let, i'm your fucking driver, a nepředstavuju si, co bych s tebou dělal, když tě
někde vidím, vedu s tebou rozhovory..
28-6-2006 - umění je svobodný, do tý doby než se tu informaci snažíš zpracovat, jenže to by pak
nikdo nevěděl co máš v sobě, a ty máš v sobě někde to neoceněný dítě..
2-7-2006 - chybí mi přirozenej pohled, si furt kořist, všechno sou návnady na tebe, není mi z toho
nejlíp, jenže prostě to jinak neumím..
5-7-2006 - čas myslet, zbav mě ho, přemejšlím o způsobu přemejšlení, třídím x podnětů, na
hromádky, do hromad, a nestačím absorbovat, potřebuju zabrzdit, sklidnit, mluvit, plýst ti vlasy, hladit,
milovat se, nechci bejt se sebou sám..
7-7-2007- realita je: stejná jako vždycky, listuj..
12-7-2006 - sem úplně normální, nejtrapnější nemoc, myslet si, že si pošahanej, vyšetření stanoví že
si ok, jak tohle obhájíš?
13-7-2006 - myšlenky sou daný mojí rolí v tomhle scénáři, právě si snědl(a) další pilulku, hodnej..
15-7-2006 - zpráva z věznice, z věznice vlastní struktury osobnosti, zasraný klíče v tvejch
rukách,(omyl)..
16-7-2006 - lízala mu ucho, cejtil se trapně, ze špičky jazyka si votřela nějakej hnus, hraní na lásku,
budeme skákat z mostu..
18-7-2006 - potím se, v triku v rockerským střihu, mám vyzáblý paže, pohublej, žádný drogy,
fysiognomie..
20-7-2006 - do píče, nesmím strkat čaj pod světlo, padaj do něj mouchy, po delší době opět trochu
zenu, mám ji vypít?
21-7-2006 - brousím si zuby na barmanky, udělej ze mě hvězdu, klasickej oidipáček, barmanka jako
matka, rozpitvej se, vyfabuluj, splaskni, brou noc, zejtra zas..
23-7-2006 - vidím jen vobraz mrkvový barvy zvratků v míse..
24-7-2006 - myslím na tebe, implantoval sem si tě jako další postavu do svý hlavy, máš taky jeden
hlas, a účastníš se rozhodovacích procesů, co a jak postavit..
26-7-2006 - zahraju to, stejně jako hraju sebe, když nakupuju..
2-8-2006 - nepotkal sem tě ani s další nově vzniklou hypotézou, cejtíš ten vzestup?
6-8-2006 - příběh minulýho času má i nadále přítomnej čas,napij se, ať se to líp snese..
8-8-2006 - astrální moudrost, chci bydlet, každej den jinde, kdo to zaplatí?
9-8-2006 - hlavní je mít sen, sen z magazínu, viděl sem tvůj věšák na klíče, a už sem tam věšel svý..
11-8-2006 - dneska si mohla potkat spisovatele, zejtra bejt postavou v příběhu, a dál nemám speed to
rozvádět, tohle je fotka neexistujícího setkání, stojíš tam napravo, proč sis dneska vzala tuhle masku?
13-8-2006 - budha se blíží divákovi telenovel, neřeší, baví se, teda nebaví, protože telenovela není
žádná zábava, a kochat se to taky není náplň budhovský ideji, luštěj kódy..
16-8-2007 - heya, spustit splávek podle manuálu od henryho, zahltit, podmanit, a skopnout to zas z
piedestalu, avantgardní zen v satenový košilce, noční přání, sakra tak už rozlušti ten kód..
18-8-2006 - nemám styl, jako písek z lomu navezenej jako pláž, k jakýmusi bazénu..

21-8-2006 - v obchodě, potkal sem aminu, maminu, červený vlasy, nakupujem speedy, v pondělí,
románek před prací..
24-8-2006 - chybí mi sebevědomí, vymyslím miliony vět, jak je co pokurvený, kde začít, atd, a přitom
na tebe ani nedokážu promluvit, neumím potlačit životem vtisknutý modely, zbavit se dětskýho
strachu..
26-8-2006 - čas, čas, čas, filozofie, která nevyšla z módy, plním listy bazarovými slovy..
27-8-2006 - život je tak úžasnej, právě proto, že ti ho ostatní tak pokurvili..
2-9-2006 - nemám slov, nechci je mít, nechci ti je cpát, chci napsat knihu..
3-9-2006 - chybí mi anonymita, né jakože zřetelně, ale sám víš, kolik v sobě máš las a filmů..
6-9-2006 - trápí mě co si dám zejtra ke snídani, spekuluju už teď vo zítřejší chuti, jaká je?
7-9-2006 - suzanne, suzanne, hej, si kočka, napíšu ti báseň, stanu se tvým hrdinou, naučím se mluvit,
bavit společnost, budu tvůj hrdina, hrdina, budu mít styl, sebevědomí, všechno spravný..
8-9-2006 - za pokladnou seděj dětský naděje, vydělávaj prachy pro svý cíle, obživu, čelej realitě vo
který se princům a princeznám nezdá, markovat rohlíky, chleba, atd, je mi jich líto skoro..
15-9-2006 - prej se vůbec nesměju, nakažen budhovskejma vizema bezemoční cesty, apaticky
přijímat, kouzlo mi uniká..
17-9-2006 - nedala mi jazyk do pusy, protože prej má kluka..
20-9-2006 - kurva sem složitej, tak si zvykni, ale kurva nepodsouvej mi to jako problém, kvůli kterýmu
nejsem schopnej něco..
21-9-2006 - sem bloklej, bloklej hrdina, zkurvenej román se vleče, protože problém je se otevřít,
nedělat věci, abych tě upoutal, bejt kurva sám sebou, tzn.: nedělat třeba nic, prostě kurva jen sedět..
22-9-2006 - je mi 24..
24-9-2006 - chtěl bych dělat něco jako hudbu, jako když ji slyšíš poprvý a stačí ti jen ona..
26-9-2006 - je potřeba zbavit se jakejchkoliv pouček, dojmů, z toho jak na něco..
27-9-2006 - nemám opakující se sny, nahrazuju to sněním, furt s tebou mluvím o tom samým..
29-9-2006 - šlapu na plyn a sypu básně po městě, a pozoruju, jak je sbíráš, a tváříš se, a plesám, a
tak, a všechno to dokumentuju, a odmítám všechny ceny..
1-10-2006 - žiju, pracuju, renovuju, zařizuju, když chceš bydlet, slovní stěna tě před deštěm
neochrání..
3-10-2006 - koupit si dneska knihu v knihkupectví není zážitek, musíš vědět co chceš, i trička u
ťamanů se kupujou líp..
4-10-2006 - sára, sára je děvka, píchá s lidma za peníze, vzdychá, trapnej zvyk, vzdych za každej tvůj
pohyb, bys spíš čekal upřímnost, ale..
6-10-2006 - úroveň rádiovejch speakrů je žalostná, sou laciný jak ty časopisy, z nichž získali
představu co je cool, a ještě maj tak vlezlej vkus, zasranej moralista, estét, umělec, kdejakej utvářej
vkus, kterej není vkus nikoho, a proto radio většinou hraje, vyplnit prostor..
10-10-2006 - prdel sedět si v křesle, a číst tenhle bestseller, co?

11-10-2006 - jenom žvásty, ať už je konec tohohle roku, napíšu seriózní knihu, bude se jmenovat:
postsynchrony..
12-10-2006 - lokni si taky, přibarvenýho světa, zpětně, nádhera budoucí pro současnou depresi kvůli
minulosti..
13-10-2006 - týpek holky, kterou sem nesbalil a sbalil její sestru, mi povídal, že mám psát dál, ať má
co číst, proto mi čuráčci píšem..
15-10-2006 - dopiš tuhle povídku za mě, budu si číst svůj život, tak jak by se mi stejně nejvíc líbil, totiž
tak, že bych byl tvůj hrdina, napiš mi scénář..
19-10-2006 - další den, další korekce naivních představ, např. v prodejně nábytku neprodávaj
nábytek, nýbrž ho tam jenom vystavujou..
20-10-2006 - trpím stejně jako tamhle nějakej malej fakan, co nikdy neviděl celej chleba, patří mi mý
myšlení, nikdy se nenajím, hltám, a je po chlebu, ale já můžu říct:ne..
21-10-2006 - se stěhuju, vopouštím hnízdo, vopouštím starý zvyky, udělám si svoje, koupelna je moje,
kuchyň taky, klíče moje, začnu asi televizí, pekně odzadu..
22-10-2006 - hello dolly, olízni něco smyslně, pokračuj, zkus něco říct..
26-10-2006 - 3 den ve svým bytě, vyhovuje mi ten pocit, bejt za stěnama, kam nikdo nemá přístup, a
psát opilý básně, a vylepovat je po městě, je v tom klukovský dobrodružství..
29-10-2006 - budu brečet, protože nic nemá smysl, cesta z bodu do bodu, ale k čemu kurva, nechci
bejt žádná debilní součástka v přiblblým světě, a vytvářet podmínky..
30-10-2006 - píšu nekonečnou zprávu, kterou občas zapomenu psát, ale nikdy nezapomenu náboj,
neschopnost, neschopnost mluvit, neschopnost v sobě probudit sebe..
31-10-2006 - fabuluju, né proto jak vypadáš, jáká/jakej seš, ale kvůli tomu jak budu vypadat já..
6-11-2006 - něco extra, teleshopping, strč si krabičku větší než je ta vod cigár do pusy a křeň se,
super světlo ti vybělí zuby, můžeš přitom hrát na klavír třeba, sem snad vypálenej?
9-11-2006 - bez vzrušení, bez očí, rukou, těla, bez myšlenky, můžeš se kochat mým ničím..
11-11-2006 - je sobota večer, večer, bude ráno, zas, budu moct onanovat od znova..
15-11-2006 - du spát, protože nevím co dělat, sem najedenej, a péro sem si už taky honil..
16-11-2006 - tohle je návod jak zmoudřet: popiš město!
18-11-2006 - budu i tak trochu písničkář, kromě fotografa, malíře, umělce s hmotou, spisovatele,
filmaře, obráběče, poslíčka v hotelu, radiovýho speakra na vlně zhoubná, bla bla, 21:41..
19-11-2006 - mám špinavý ruce, a ta špína nejde dolů, zasraná špinavá práce, můžeš za to ty, žes mi
nedodala sebevědomí, takže to neumím vojebávat, ale za to mám svý králoství, a strašně mě
vyhovuje, kdykoliv si za onanovat, se ti vepíšu, pověš si ten medajlonek na krk, je to atrapa láhve s
dopisem, utopená..
21-11-2006 - zabil sem další den, protože nechci dělat tohle, nechci dělat tamto, chci jen, aby si o mě
měla zájem..
26-11-2006 - dopouštím se hodnocení ve svý hlavě, nazývám tě, nazývaj tě, feťačka, mám jim to za
zlý, ale strašně se mi líbí označení feťačka, chtěl bych za dívku, feťačku, ve svejch básnickejch
snech..

27-11-2006 - potřebuju si koupit pračku, líbila by se mi ta, jak se do ní dá koukat, vidíš se votáčet
prádlo, jenže je moc velká, chápeš, strašnej problém, přeci jenom de vo to vyprat, že jo..
28-11-2006 - writer vykrádá tvou duši jako pouťovou atrakci, si v knize se stejnou hodnotou jako má
bible, to chci nasrat reklamního boha, funguje to, potrestá mě, zasraným úsměvem skrz televizní
obrazovku..
30-11-2006 - začínám hledat sebekázeň, a nechápu to, to co chci, nechci, a proč ty tam jakože hraješ
roli, sem romantickej hrdina, chápeš, odmysli si ruce na tvým rozkroku, a musí ti to bejt zřejmý, chci
napravovat svět..
4-12-2006 - buším na vrata dokud to někoho nepřestane bavit, buch, buch, nevím co chci, buch, buch,
čekám na melodické buch, buch, vytlouct, vytlouct, nebát se, bát se, ale tlouct, tlouct!
9-12-2006 - záběr: sedím na posteli a žeru kuře, čumím na telku, a vypadám fakt jako nadějnej týpek,
vypadám jako ten co může cokoliv, ale není ničím, pro jistotu, nebo pro blok, nebo protože je to prostě
tak..
14-12-2006 - amina, dívka s obchodu s papírem, mě nutí psát, je nádherná třeba, myslím na papírové
čerty, a polepit město básněma, jak hořím..
18-12-2006 - když sem tě dneska vděl, tak sem si říkal co vlastně vidím, já tě totiž nijak nezbožňuju,
vlastně ano, zbožňuju, přesně v tom slova smyslu, nic mi nenaskočilo..
23-12-2006 - christmast present, všechno je super, mám svůj klid a tak, ale chybí něco, prostě něco,
na vánoce kupuju stejný jídlo jako vždycky a tak..
31-12-2006 - třešnička na dortu, posranej rok 2006, zabít medvěda, opít se, brečím tu, protože něco je
posraný, nežiju, nevím co, nevím co, ale pokračuju, zasraná vina, zasraný něco, pro co nejsem ty, a
stane se z toho přednost dřív než skončí to něco..

