Tlusťoch karel

Na dveře dnes klepal tlusťoch karel chodí k nám jednou týdně na návštěvu vždycky houkne na mámu ať
jde k němu do auta máma si povzdechne vezme kabelku drží ji jako kdyby to byla ryba co sebou začne
každou chvíli mlátit nastoupí k němu do auta zavře
dveře jedou pryč a vrátí se až za několik hodin když
ale dnes karel klepal a říkal, dělej dělej večer se mi
vrací žena, máma mu odpověděla, karle dneska ne já
už ty peníze nepotřebuju nezlob se na mě vymyslela
sem to jinak, a karel byl najednou úplně červený začal koktat koukal na mámu jako kdyby z višně spadla
a pak kopnul do dveří jednou podruhé potřetí že jak
to že ne dohoda přece zněla jinak prý mu to dluží že jí
platí štědře platí dobré peníze a nebýt jeho tak je celá
ta její famílie dávno na ulici ale máma se jen smála
že už to nemá zapotřebí a on znovu kopnul do dveří
a řekl, děvko tolik peněz si přece ve fabrice nevyděláš,
a máma na to že radši půjde zase s kamioňákama, ty
rakušáci a němčouři sou aspoň slušný ale ty si hnusný
prase co už to chce dělat jenom do prdele, karel nahlas
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zařval jako ten lev v džungli prásknul dveřmi a ještě
na mámu křičel že se bude velmi divit a že bude muset
mít roztažený nohy nonstop máma radši dveře zamkla
a pak hodinu stála na chodbě a poslouchala jestli se
karel tlusťoch nevrací poslouchala jen tak opřená
o zeď potom si šla pro telefon a ven na zahradu volat
po tváři se jí koulely slzy
NO JO MÁŠ PRAVDU
JÁ VIM
NE NIC NEDĚLEJ
JÁ TO ZVLÁDNU SAMA
FAKT UŽ JE TO LEPŠÍ
TAK V PONDĚLÍ

proč máma brečela to je velká záhada k večeři jsme
měli topinky.
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Píšu si se ženou

Zde jsou všechny důležité informace o mé osobě
–
–
–
–
–
–
–

jsem postavy střední se středně hnědýma očima
oblečení sportovní
nejoblíbenější jídlo svíčková
nejméně oblíbené jídlo špenát
oblíbená hudba z rádia
neoblíbená hudba dechová
oblíbené zvíře slon

koníčky televize a jízda na kole
znamení býk
Jsem znamení býka takže není dobré si se mnou zahrávat jsem velmi silné zvíře a mám rohy špičaté moje
špatná vlastnost je že jsem někdy sprostý a nadávám
mámě a babce moje nejlepší vlastnost je hodnost a milost např když uvařím čaj mám rád procházky v dešti
po ulici filmy s válečnou tematikou poslouchám
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skupinu kabát nejlepší českou skupinu můj email je
fesak66@centrum.cz telefon 387 993 545 zdravotní
pojišťovna vzp máš nějakou otázku zeptej se na fotce
jsem já po ránu v posteli bez trička.
NEVÁHEJTE A VOLEJTE
TELEFON 387 993 545
EMAIL FESAK66@CENTRUM.CZ
ODPOVÍDÁM UŽ POUZE TÝDEN

pozn
nevolejte mi když si ze mě děláte srandu já nejsem zvědavý na hlasové zprávy jako VOLÉ CO DĚLÁŠ atd ČÁU
atd HAHAHAH máma nám kvůli vám odpojí linku.
Toto všechno jsou informace o mé osobě které jsem
na seznamce vyplnil abych více žen nalákal tento plán
byl velmi chytrý a vyšel mi píšu si se sandrou jmenuje
se sandra h a dopisujeme si spolu na chatu
někdy si v noci představuji jak máme svatbu
o svatební noci by byla nahatá viděl bych její prsa
velký veliký růžový prsa prsíčka kdyby chtěla
svlíknul bych se taky a pak bychom nahatí leželi
jeden na druhém váleli se po sobě až do rána měli
bychom mít svatbu na podzim to mi bývá často zima
a ona by mě svými prsy zahřála spal bych na nich
jako na polštáři a deku by mi dělaly její chlupy
z mezinoží chlupaté

59

Nahoru a dolů

Vystoupila na nádraží a přesně jsem věděl že to je
sandra.
Tlustá kudrnaté dlouhé černé vlasy brýle na nose ale
jinak byla hezká pozdravili jsme se podali si ruce jako
někde na úřadě chvíli mluvili o tom jakou měla cestu
ona mluvila hrozně rychle a spoustu věcí najednou
měl jsem pocit že mi chce říct co nejrychleji celý svůj
život šli jsme ven z vesnice směrem k rybníku mluvila
tak moc až jsem si myslel že kolečka v její hlavě se točí
rychlostí 150 km za hod za chvíli jí vylítnou z hlavy
a rozsekají mě na malé kostičky vyprávěla mi úplně
všechno od svého narození až po dnešní den
bylo toho tolik že by se to ani do tlusté knihy nevešlo:
– nemá žádnou práci už tři roky
– bydlí se svým dědkem a babkou
– pokud dluží za nájem přestěhují se jinam kde je ty
dluhy nenajdou
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