9
Kontrola mě dlouho zdržela, asi kvůli srážce s protijedoucím vozidlem, a když se mi ozvala stará
bolest v dutině, vyplnil jsem prohlášení před stěnou. Donutili mě udělat stoj, měl jsem z toho
pocit, byl to prostě den, zřejmě se projevil můj úsudek a navíc přišlo počasí. Můj rukopis byl náhle
roztřesený, vládlo vedro, nedostatek dobrého pití mě strašně deptal, měli úmysly, prostě mi chtěli
způsobit újmu. Od časného rána byl vzduch, v místnosti se nedalo dýchat, oni navíc vytvořili
atmosféru a přivolaný doktor pustil oxid, který mi vyvolal kašel. Zachránila mě náhlá představa
ledu, takže jsem si dovolil připomínku, že život nehledám, načež mě prohlásili za
nespokojence a nepřijali radu. Místo toho našli plech a ten, co měl vlasy a hlas, mi
hřebíkem způsobil bolest. Někdo rád sprchu, ale já bych nejraději vytáhl ze zapnuté
ledničky čokoládu, uvařil si čaj s lipovým medem a zapomněl na svůj osud, na tu
pilulku, kterou jsem zase musel spolknout.
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