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Ty starý balvane! Nechť je ti tedy odpuštěno (kdo má to škemrání poslouchat). To o tom šutru se s tím zbytkem snese.. jak pancéřová pěst a volský oko... však bude-li každý z křemene... bude si panimáma konečně mít kde ošmrdlat kosiště...

Milá paní tady jste v restauraci. To co vás trápí laskavě svěřujte tomu obrazu, který vidíte hned po ránu v zrcadle.

Beznadějný případ

***

ÁÁÁ... zřejmě nekuřácký salónek... No já se stejně včera strašně přežrala sněhu s lehkou příměsí chloridu draselného... až je mi z toho chvílemi na blití.. takže dík, ale zrcadlo ať si pan vrchní schová radši pro sebe.. bude se mu sakra hodit až bude počítat tržbu...

Měla byste milá paní trochu lépe třídit odpadky... né je jen tak všechno halabala hodit do děravé popelnice... jinak si to budete příště uklízet z ulice sama...

Beznadějný případ

***

Vzhledem k nerovnosti poločasu rozpadu T(žab) = ln 2/lambda(žab) a T(odpadky) = ln 2/lambda(odpadky), kdy T(odpadky) výrazně přesahuje hodnotu T(žab) je už možná účelnější věřit, že plačící hromada uhlí roní diamantové slzy a tiše doufat, že popelář je posel boží... neboť byť precizně protříděné, stejně nakonec skončí ve spalovně... a popel nezná otázek ani odpovědí.

Ta stará šlapka snad opíchala kdekoho z té popelářské univerzity... a nyní si myslí že je mistr světa v kvákání... Leč osel má moc uši blízko sebe... takže co slyší jedním hned mu druhým utíká... jak by mohl docenit docenta Kvakdidáta? To musíte k pánovi čápovi... ten má velké a chytré žáby moc v oblibě. Ten plně využije vaše proporce a vy se konečně budete cítit užitečná.

Beznadějný případ

***

I toť.. co jiného taky čekat od kopytníka vašeho formátu... avšak zdá se, že osel, byť prý má své obří slechy průchozí, přec občas něco skrz ně dolehne k jeho mrňavému mozečku a jeho šedivá papula pak udělá ÍÁ! (což ovšem, tak jako tak, v případě žáby jen těžko dopadne na úrodnou půdu) a co jiného pak usoudit, než že chudinka trpí těžkou sklerózou a u Á už zřejmě neví o Í.. a ohledně pana Žabožrouta, je mi líto, ale nekvákám po francouzsku. Kromě toho na můj vkus si žije poněkud na vysoké noze.

To jste moc dlouho nevydržela... že se už musíte bránit...

Beznadějný případ

***

Bránit? Ve hře ve které nepadají góly... a k čemu?

No právě to jsem chtěl vysvětlit.

Vy si asi možná trochu pletete nesouhlas s obranou...

Jak bych se mohl plést, když mé oči daleko nevidí?

Byl byste snad radši kdybych vám vše odkývala milý ušatče?

Mě by stačilo, kdyby jste se vrátila do toho splaškovitého rybníku kde je vaše místo a neobtěžovala suchozemce svým slizem.

Asi těžko...

Potřebujete jen trošku popostrčit... beztak jste už dlouho na suchu.

Beznadějný případ

***

už asi nic... jen tohle - pamatuj, ctihodný, že pýcha předchází pád... a jen fénix znovu a znovu povstává z popela svých vášní...

To není třeba, protože pády i vzestupy jsou jen dílo snové.

A dřív než mě tvá obvyklá uštěpačnost oblaží ránou nasoleným prutem, věz, že si nejsem tak úplně jistý, komu z nás dvou to vlastně píšu... asi oběma...

To nemáš nic lepšího na práci, než si takhle sám motat hlavu?

Rád jsem tě poznal...

To rád a tě to celé trochu kalí... až to tam nebude pak uvidíš jaký je rozdíl mezi myslet si a vidět.

Beznadějný případ

***

Vidím jedno... dokud je kam jít tak cesta nekončí... kdybych chtěl myslet tak si lámu hlavu nad tím proč mi vlastně odepisuješ když není kdo by čekal odpověď... navíc ve formě prapodivně poskládaných SLOV jež v lepším případě dokola byť nedokonale omílají všudypřítomné jevy... úsměv i facka řeknou víc... "To nemáš nic lepšího na práci, než si takhle sám motat hlavu?" CTRL+C a CTRL+V... vřele doporučuju... nemusel bys to zbytečně OPISOVAT a třeba by pak zbylo místo i na to co se nehodí do krámu... tak si lámej hlavičku puso... anebo se podívej do zrcadla a znova se snaž uvidět ten rozdíl... jenže ono to KOUKÁM furt vychází nastejno co? Kdepak asi udělali soudruzi z branného sboru chybu..

Dvě porce týhle píčoviny..

nebo radši tři..

a dost...

Dost? Copak to někdy skončí ve tvé palici? Pověz mi co si od toho vlastně slibuješ? Sám tvoříš, sám se s tím pereš, sám se ptáš a sám řešíš... a ještě navíc to posíláš někam Slepému Oslovi... na kontrolu? Jen se na sebe podívej... kam jsi dospěl s tím svým cirkusem? Vždy jsi na tom hůř něž děcko v plenkách... tomu říkáš vývoj? Provětrej septik, vyžeň včely, a vyper si už konečně spodní prádlo... aby ti dal hmyz chtivý pokoj.

Beznadějný případ
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