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pravidlo 2686189 
K získání zpráv nebude třeba, a během hry proto není dovoleno vstupovat na místa běžně v době konání 

 hry veřejně nedostupná. 

Měla by sis, má milá, umět spočítat,  
že nelze věčně ignorovat touhu mou.  
Že jsi vyjímečná a není ti žádná rovná?  
Nejsem tupý, to jsou totiž samá hovna!  
Mohlo by se také stát,  
že pomyslím i na druhou  
a pěkně ti to všechno sečtu.  
Ač nebude mít tolik plusů, zrak vytře ti.  
No a až se o to se mnou podělí,  
aby i kluci věděli, tak to zkusím na třetí. 

I když mi kolem krku stále smyčky utahuješ jen,  
a kladeš podmínky, za kterých z nich můžu ven,  
přestože jak stroj zjišťuješ, zda říkám pravdu nebo lež,  
hlavně i když to tělesné se zatím nekoná,  
i tak tě denodenně zbožňuji, jsi jednička, jsi moje ikona,  
Jen ty mě stále neměj za nulu, jsem formát, co svět neviděl.  
Kdo jiný by tvé řádky příkazů plnit chtěl?  
Vždyť mi toho celou skvělou tabulku vymýšlíš,  
to je samé zavři okno nebo třeba pohlaď myš.  
A že jsem skloněný a tučný? Nějaké skryté znaky musím mít.  
Mám snad být pro nějaké to navíc kilo bit? 

Budeš si stále hrát na tu nevinnou,  
chtít se se mnou milovat jen bez dotyku?  
Já zase, abysme se proplétali jak rostlina s rostlinou,  
objevit tvé tělo, získat trochu cviku.  
Vždyť jsme přece květy hrachu různé barvy,  
ne zcela odlišné dva živočišné druhy.  
Já chci však užít si a trochu žít,  
ale v tvých očích jsem, zdá se, jen parazit. 

Dívám se nazpět, jak čas vše hezké skryje.  
Doba, kdy já byl tvůj král, ty mojí královnou,  
než rozdmíchala jsi válku nerovnou,  
to už je opravdu jen historie.  
A teď mě nejspíš ještě čeká,  
že označíš mě za pračlověka  
s mamutí kostí, jenž zapoměl se v minulosti. 

Fér je totiž přiznat si narovinu,  
že jsme jak dva opačné póly.  
Aniž bych cítil zmar a vinu,  
říkám, že přitažlivost někdy bolí.  
Bohužel není pro mně moc dostupných míst,  
kam natlačil by jsem pod parou svůj píst. 

Zprávu hledejte na západním konci. 
Hospoda proti trudnomyslnosti: Pivnice Šutka, 750 m, 75°, otevřeno v sobotu do 23.00, v neděli od 11.00.  




