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22. Čísla

9 5 25 45 90 20 4 4 14 49 7

45 25 5 9 90 50 35 14 4 14 49

225 25 1 9 36 100 1225 49 4 4 49

225 25 1 9 36 100 1225 343 28 28 343

45 75 15 9 30 50 245 686 28 14 343

3 45 225 75 50 20 28 28 2 1 49
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23. Dlouhý psaní

Od začátku okopávání si krátí čas vykrajováním podkovy. Pomni, ať 
očistíš drážní závory od koňských žíní. Šotolina! Prosím vás, co to 
tady okukujou? Já vás musím požádat o ruku - kamkoliv přijdu, 
vůkol stojí naskládaný voskovaný sochy bývalých nosorožců. Jakou 
krasavici si vybrat? Marušku? Ludmilu? Pavlu? Pořád na to musím 
vzpomínat. Co to tu chybí? Pořád mám takový divný pocit. Jako 
bychom vyndali podstatnou část jazyka. Možná mám vidiny. Pouštní 
škorpion zpívá svoji labutí hitovku. Alkoholovou clonu prorazí 
vysokoprůrazný náboj. Zatancuj si s námi do rytmu pulzujícího 
traktoru. Vžum. Vžum. Vžum. Brutální rachot. Kolo s ostny zabírá do 
bláta. Vysokopřítlaková vrtačka už vyskočila samou radostí z okna. 
Francouzský klíč truchlí. Zapomíná však na posmrtný život. Přisyp 
tam ještě trochu zázvoru. Kolik radosti způsobí malý okoun, když 
vypustí matoucí kouřovou clonu? Prosím vás, povysunuli by 
o malinký kus svou uctivou pokrývku hlavy? Na finančním úřadu 
zvoní cimbálovka. Cililink. Chroust pokukoval po kouli z trusu, nyní ji 
zkouší vytlačit do mohutnýho stoupání. Funí. Má na to? Má! Furt mi 
připadá, jakoby tu bylo míň častýho. No nic, pokračuj v pročítání. 
Okolo Pardubic rostou tam tři duby. Na břízách makových, opičí 
ocasy do rytmu cirkulují. Budu vzpomínat na dobu dávno odplutou, 
na vřískání kanárků po protancovaných nocích, na zimní pařáky 
a tající sníh, na vojáky stříkající hasičáky v bitvách, na vařící fialky 
i na skandální povstání malomocných. Jo, na Inovci, tam tomu 
rozumí. Však to říká i potulný ovčák. Hory a stromy odpustí ti 
i chvilková zaváhání. Královna nikdy nevečeřela salát z hroznů. Však 
musíš jít dál, až tam, kam sýkorka sotva doplachtí. Vypusť Godzillu! 
Ať to tady trochu poorá. Nasázím tam potom bílou kapustu. Každý 
správný trpaslík si dá ráno aspoň trochu kapusty. Taková kapusta, 
ta vás prosmýčí od hlavy až k prstům na nohou. Výbuch!


	level2_1
	level2_2
	level2_3

